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Вовед
Кампања „Провери и пријави се“

ДИК бара спорни гласачи,
Чичаковски брка покемони
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

„Поради исклучителното значење
на процесот“, Државната изборна
комисија (ДИК) побара од медиуми
те да учествуваат во кампања со која
треба да се информираат спорните
граѓани во избирачкиот список и во
едно да се повикаат да се пријават.
Неделникот „Република“, имајќи ги
предвид сериозноста и важноста на
ситуацијата, меѓу првите го прифа
ти повикот за бесплатно дистрибу
ирање на постерите што се дел од
кампањата. Во исто време, со цел
да се овозможи поголем медиумски
простор за подобро запознавање на
јавноста со работата на Комисија
та, (вклучително и со кампањата),
испративме барање за интервју до
претседателот на ДИК, Александар
Чичаковски, кое на наше големо из
ненадување и разочарување беше
одбиено со образложение дека бил
зафатен! Со што бил зафатен не ни
кажаа од ДИК. Дали лови фантоми
или брка покемони...?

Замислете, првиот човек на најваж
ната институција во државата (во
моментот) немал време да ја промо
вира кампањата која, како што велат
и самите, е од исклучително значење
на процесот. Чичаковски сметал дека
во моментот за него не е приоритет
но да разјасни низа дилеми и недо
умици кај граѓаните и да одговори
на сериозните критики (пред сѐ од
опозициските мегафони) за начинот
на прочистување на избирачки спи
сок, кој, пак, се креира според ќефот
на Зоран Заев, само за да се одобро
воли, конечно, да се појави на избори.
Човекот кој како „независен експерт“
беше поставен за претседател на ДИК
на предлог СДСМ со бегањето од ме
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диумите и од јавноста презентира
неверојатен аматерскиоднос. Едно
ставно, или нема поим од работата
или, пак, свесно го поткопува Дого
ворот од Пржино и работи спротивно
на интересите на државата. Претсе
дателот на ДИК мора да биде све
сен дека во овој период, непосредно
пред избори, е најважниот човек во
државата, а како таков има огромна
одговорност пред целата јавност. Не
гова должност и обврска не е само да
обезбеди максимални услови за фер
и демократски избори, туку и да ја
стекне довербата на граѓаните во ин
ституцијата што ја предводи. Затоа во
спроведувањето на целиот процес тој
мора, пред сѐ, да покаже интегритет
и одлучност. Ако не е способен да ја
заврши задачата, наместо да создава
дополнителни проблеми, треба чесно
да се повлече веднаш.
Колку и да сакаме како медиум да ја
олесниме работата на ДИК, не мо
жеме да не се сомневаме дека први
от човек на институцијата не дава
максимум за исполнување на обвр
ските. Исто така, не можеме да не
прашаме дали Чичаковски свесно го
минира процесот оставајќи простор
за сомнежи и реакции од опозицијата
и од граѓаните, што, пак, натаму би се
искористило како алиби за повторно
бегство од избори на Заев?
Всушност, повеќе од очигледно е дека
ДИК и нејзиниот претседател во овој
сложен процес имаат различни при
стапи и приоритети. Ако изборната
комисија организира кампања за ин
формирање на граѓаните, прашањето
е која е улогата и задачата на првиот
човек на Комисијата. Да ја искористи
секоја можност за расчистување на
www.republika.mk

спорните прашања или со неговиот
молк да се одржуваат на површина
критиките на опозицијата за реле
вантноста на избирачкиот список?

Кога ќе се охрабри да се појави во
јавност, освен потребното објасну
вање за граѓаните што сакаат да го
зачуваат правото на глас, Чичаковски
ќе треба да одговори и на навредите
и на заканите на одредени опозици
онери и Соросови платеници.

Во јавниот повик на ДИК се вели дека
целта на Комисијата во овој процес
е да стекне доверба од сите заинте
ресирани учесници. Интересно е тоа
што кампањата предвидува објавува
ње видеоспотови и постери, но не и
медиумско појавување на претседа
телот. Добро би било Чичаковски да

одговори и на прашањето како смета
да ја стекне довербата од учесниците
во процесот со криење и бегање од
јавноста.

ти. Првиот човек на ДИК се криеш
 е од
јавноста и на почетокот на годината
кога се бараше под дрво и под камен
да каже што е спорно во списокот
и зошто не може да се прочисти до
24 април. Одговори не добивме до
ден-денес иако со новиот договор
на партиските лидери се увиде де
ка, всушност, и немало кој знае што
спорно во списокот за двапати да се
одлагаат многу важните избори, кои,
пак, значат излез од кризата. Таквиот
однос и тогаш и сега остави простор
за сомнеж дека Чичаковски намерно
ја опструираше работата на Комиси
јата во интерес на Зоран Заев. Дали
првиот човек на ДИК ќе дозволи јав
носта повторно да добие ист впечаток
за него, останува да видиме.

А за волја на вистината, иако на функ
цијата е речиси година, ова не му е
првпат да бега од интервјуа и од деба

Оттука се поставува прашањето кога
Чичаковски ќе му одговори на Јани
Макрадули кој побара оставка од него
затоа што неговата сопруга била на
списокот за прочистување.

Ќе ги одбрани ли Чичаковски колеги
те од навредите на Мирјана Најчевска
која (вклучувајќи го и него) ги нарече
„банда идиоти“?

Всушност, секој вистински незави
сен експерт што сериозно ја сфаќа
функцијата претседател на ДИК, но
и ситуацијата во државата, мора да
најде време и начин како да ги раз
јасни сите дилеми на граѓаните и
да не дозволи да остане ниту една
дамка и врз списокот и врз целиот
изборен процес.

Веќе дел од албанските опозици
ски партии се заканија дека ќе го
оспорат избирачкиот список пред
Уставен суд и најавија бојкот на из
борите. Кој ќе понесе одговорност
ако СДСМ или некоја друга партија
ги искористи евентуалните про
пусти на ДИК за продолжување на
политичката криза? Подготвен ли
е Чичаковски да одговара за неус
пешно изведената задача?
www.republika.mk
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интервју

Субхи Јакупи | член на Државната изборна комисија

Претседателот на ДИК да се вклучи во враќање
на довербата во избирачкиот список
Медиумите, различни анали
тичари што не ја разбираат
тематиката и политички актери
придонесоа кон тоа да нема
доверба во избирачкиот спи
сок. Мислам дека сега веќе се
разјаснети многу работи, ова
веќе е надминато и веќе никој
не треба да споменува дека во
Македонија постојат фантом
ски гласачи, вели Субхи Јакупи,
член на ДИК и доктор на тема
изборни нерегуларности на
парламентарни избор
Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Дејан Станчевски

Враќањето на довербата во
избирачкиот список и во из
бирачкиот процес е главната
работа на која е ставен фоку
сот по оваа речиси двегодиш
на политичка криза, иако
уривањето на довербата во
списокот се гради долго, со
сите божемни причини за гу
бење на изборите од сè уште
актуелната опозиција. Дали
низ овој процес на чистење
на списокот, со две, да ги на
речам, генерални проби за
избори, во април и потоа во
јуни годинава, сега, конечно,
може да се врати довербата,
откако беше нарушена низ
овој процес?
Јакупи: Дали имаме или нема
ме доверба, на Балканот може
да се спореди со тоа дали има
ме доверба во сопругата или
не. Тоа е внатрешно чувство на
�
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сите што живееме тука и кои
понекогаш немаме доверба во
ништо и во никого. Тоа се слу
чува и со избирачкиот список,
кој е оспоруван од сите актери
те што учествуваа и загубиле
во изборните процеси уште од
почетокот на 90-тите години,
кога за првпат организирав
ме парламентарни избори, па
сè досега. Но, кога ќе победат,
тогаш различно толкуваат и
имаат доверба. Ние мора да го
смениме менталитетот и да
почнеме да им веруваме на ин
ституциит е на државата, кои
ние ги создадовме и во кои се
вклучени лица што професи
онално си ја вршат работата.

Една од тие институции кон
која е свртен фокусот е ДИК,
во која има членови од поли
тичките партии. Повторно,
партиите, чиишто членови
се дел од ДИК, па и ја раково
дат, опозицијата, создаваат,
како што велите, чувство за
недоверба кон избирачкиот
список. Тука ќе ги споменам
половината милион фантом
ски гласачи, па 300.000, па
200.000, па 350.000, па на
крај сè сведе на 39.502 гла
сачи што треба да направат
активна регистрација.
Јакупи: Јас сакам да елабори
рам како се создава овој доку
мент. Ова е важен документ и
ние како ДИК сме во корелација
со МВР, кое води регистар на
државјаните на Република Ма
кедонија, издава лични карти
и патни исправи за тие граѓа
ни и доделува живеалишта на
граѓаните. Од тука ги црпиме
сите податоци за да направиме
избирачки список со граѓани
што ги исполнуваат условите
за да бидат во тој список. Тие
услови се определени со Устав
и со закон: ако е граѓанин на
Република Македонија, со навр
�

шени 18 години и има валидна
лична карта или патна исправа,
има право да биде на избирачки
список. Ова е гарантирано пра
во на глас на секој граѓанин со
меѓународни правни акти. Од
крајот на 2015 година новиот
состав на ДИК е компониран со
тројца стручњаци, кои ја пред
водат Комисијата, потоа со трој
ца членови од позицијата и со
тројца од опозицијата, со цел да
се создаде доверба во избирач
киот список. Тројцата стручња
ци се најкомпетентни за да се
создаде доверба, а, исто така, и
членовите од партиите се пр
венствено професионалци, а
потоа партиски претставници.
Веќе осум месеци се работи на
оваа проблематика, со методо
логија за која дадоа согласност
сите четири политички партии.
Исто така, ДИК за да ја врати
довербата склучи и меморан
дум за соработка со ИФЕС – Ин
тернационална организација
за изборното право. Имавме и
меѓународен стручњак за обра
ботка на податоците за спро
ведување на методологијата
и неговата работа е многу зна
чајна за резултатите. Дојдовме
во една состојба во која, откако
беше усвоен извештајот со мно
зинство во ДИК, од опозицијата
повторно немаше доверба во
ваквиот избирачки список. Че
тирите партии со анекс на До
говорот од Пржино направија
39.502 гласачи уште еднаш да
се проверат, да можат да се при
јават во рок од 25 дена, односно
до 19 август и да ја докажат ви
стинитоста на податоците. Ако
не се пријават, нема да бидат
на избирачкиот список на овие
избори. Но, кога ќе биде јавниот
увид пред изборите, има уште
еден рок од 15 дена, кога овие
граѓани ќе може повторно да се
пријават и да бидат вклучени
во избирачкиот список.
www.republika.mk

Во овие две „генерални
проби“ на изборите, одложу
вани со политичка одлука,
дојдовте до една ситуација
во која место да се намали,
избирачкиот список се зго
леми, во согласност со бројот
на државјанства и полнолет
ни граѓани. Се појави еден
список со „фантоми“ што
треба да се проверуваат, а
сега повторно дојдовме до
таа бројка од 39.502 гласачи,
кои треба да се пријават. Па
како дојде до тоа на таа „фан
томска листа“ да се најдат, на
пример, професорката Нај
чевска, сестрата на Шекерин
ска, Гордан Георгиев, Павле
Трајанов? Што недостигало?
Јакупи: Методологијата за
проверка беше избирачкиот
список да се вкрсти со базата
на податоци на 10 институции,
кои водат регистар на граѓа
ни - катастар, здравствено или
пензиско осигурување или
други институции што водат
вакви податоци за да може да
видиме колку се преклопу
ваат. ДИК со меѓународните
стручњаци од ИФЕС создаде и
усвои 32 прашања како да се
проверат граѓаните. Некои од
прашањата, можеби, беа нело
гични, но ги прифативме за да
може да го исцрпиме прашање
то дали во Македонија постојат
фантомски гласачи. Така, на
тие стручњаци им дозволивме
да бидат вклучени прашања,
на пример, ако во една куќа
живеат повеќе од 20 члено
ви да бидат проверени сите,
без разлика дали имаат доку
менти. Или ако во еден стан
има повеќе од осум членови.
Потоа, ако во една куќа има
повеќе од 10 членови, или во
стан повеќе од шестмина, а во
семејството имаат различни
презимиња. Имаше различни
прашања со кои би можеле да
најдеме и дали, на пример, лу
ѓето живеат или не во наве
дена зграда, или зграда што,
можеби, и не постои. Во целиот
процес најдовме недостатоци
на обработката на податоците
во системот на урбанистичко
планирање, уште има проб
леми со имињата на улиците,
со промените што се прават и
�
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интервју
други проблеми. И сега се мис
ли дека се „фантоми“сите тие
што произлегоа од тој процес
поради некој пропуст од овој
тип. Тоа е една нелогична и
брза интерпретација од разни
стручњаци и аналитичари што
дебатираат, а кои не ја знаат
добро оваа проблематика. Сега
излезе дека луѓето што имаат
неточни податоци во самите
регистри се „фантомски гласа
чи“. Мислам дека полека ќе дој
деме до една реалност. ДИК во
2013 година исклучи повеќе од
120.000 гласачи од избирачки
от список што немале валидна
лична карта или патна испра
ва. Никој не се жалеше, а многу
„експерти“ и тогаш велеа дека
ДИК врши „неуставна одлука“
со тоа што не ги запишал овие
избирачи. Законот за тоа кој
може да биде впишан во изби
рачкиот список е јасен. Ќе по
вторам, медиумите, различни
аналитичари што не ја разби
раат тематиката и политички
актери придонесуваа да нема
доверба во избирачкиот спи
сок. Мислам дека сега веќе се
разјаснети многу работи, ДИК
веќе осум месеци работи јавно
и транспарентно, со вклучени
меѓународни стручњаци. Сега
јавно ги повикуваме сега сите
претставници на амбасади што
се заинтересирани, потоа ОБ
СЕ/ОДИХР и други да се запоз
наат со проблематиката што ја
имаме во Република Македо
нија. Јас ги повикувам и трој
цата наши стручњаци од ДИК,
претседателот и неговите за
меници, да бидат повклучени
во овој процес и во медиумите,
за да може да се врати довер
бата во Избирачкиот список.
И „Република“ го поканува
претседателот на ДИК, струч
њакот Чичаковски, да дојде
на интервју, иако досега не
прифати ниедна наша пока
на. Чичаковски е од редовите
на СДСМ и воедно е стручњак
што ја води ДИК. Стручњакот,
пак, кој во владата за спро
ведување избори седна ка
ко министер на МВР, Оливер
Спасовски од СДСМ, побара
да бидат избришани 138.000
гласачи, па вие го одбивте
�
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и писмено му го објаснивте
законот. Тоа ли се стручња
ците и такво ли е нивното
однесување во ДИК?
Јакупи: Ние не можеме да ра
ботиме со бројки што ги дава
ат министер или институција,
ние бројките ги обработуваме
во согласност со Изборниот за
коник. Таму не стои дека секој
гласач треба да го проверува
ме дали му е валидна личната
карта, пасошот или дали му е
тоа живеалиштето, или по која
основа ги здобил. Тоа е во над
лежност на МВР. Тоа што наве
дуваше министерот, тој може
да каже така, но не го толкува
изборниот законик, каде што
работата е јасна, треба да се
има еден од документите за да
може гласачот да биде вклучен
во избирачкиот список. Ние
како ДИК се фокусираме да ги
интерпретираме одредбите од
тој законик без оглед на тоа
дали некој се согласува со нив
или не, затоа постои и гласање
со мнозинство.

Во мај ги повикавте Милев
и Дума од СДСМ, како и Чича
ковски, откако не го потпи
шаа завршниот извештај, да
достават забелешки и дока
зи за некаква аномалија на
избирачкиот список. Доста
вија ли таков доказ?
Јакупи: Не, знаете, нашите
седници се јавни, нѐ следат
медиумите, јавноста, со цел
создавање доверба, но ние
некогаш си правиме и штета,
кога дебатираме за нешто што
е уредено. Тоа е нивно право,
да не го прифатат или да го
оспорат извештајот, но ДИК за
конски работи со мнозинство.
Податоците во Избирачкиот
список се точни и нема нере
гуларности. Сега се докажува
дека се точни.

Избори како во
Шведска
Мислам дека сега, со овие из
мени на законите, не само на
изборниот законик, со фор
мирање тела што ќе бидат
многу професионални, со по
голема обука и на полицијата,
обуки на избирачките одбори
и на општинските изборни
комисии, а знаеме колку се
овие избори значајни за Ре
публика Македонија, ако сите
работат на задачите што им
се дадени, секоја институција
и политичка партија, кои се
актери што влијаат на проце
сот, ние ќе успееме да спро
ведеме фер и демократски и
веродостојни избори. Ние сме
таков менталитет, кога го са
каме тоа, го правиме подобро
и од скандинавските земји, а
кога не сакаме, се споредува
ме со најнеразвиен
 ите држа
ви. А не дека не можеме, ова
општество има капацитет, и
зрели сме за тоа.

�

� Што се измени од мај досе
га за сега тие тројцата да го
прифатат завршниот изве
штај?
Јакупи: Па ова сега е договор
меѓу четирите политички пар
тии, тие, сигурно, анализирале.

Дали неприфаќањето на Чи
чаковски тогаш било резул
�
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тат на партиско дејствување
во ДИК или како стручњак?
Јакупи: Јас не би можел да
го тврдам тоа, интенцијата за
овие 39.502 граѓани и 171.000
да се стават на посебен список
беше токму на СДСМ. Ние имав
ме неколку заеднички средби
на кои укажавме на состојбите
и на крај произлегоа измените
во Изборниот законик за да
може ДИК да го спроведе тоа
што е донесено со измените.
Така, ДИК сега е во таа улога
и на крај ќе излеземе со резул
тат, односно мислам дека и тие
членови што беа против, сега
ќе ја потврдат оваа реалност.
Како се толкува политички,
тоа е нивна работа.
Ова Ве прашав, за да се вра
тиме на довербата. Зад овој
список треба да застанат сите.
Јакупи: Ние сите треба да при
донесеме за довербата. Јас сум
предложен од ДУИ за во ДИК,
но прво сум професионалец, а
потоа политички претставник.
Мојата политичка партија тре
�

ба да верува во мене, во тоа што
го кажувам и треба да стојам на
таа вистина. Ако не ѝ се допа
ѓа вистината на партијата, таа
нека најде друго алиби. Мислам
дека веќе треба да се фокусира
ме на професионалноста и на
тоа што е реално, без разлика
на политичката припадност.
Постои професорката Најчев
ска, не можам да кажам дека е
„фантом“. Треба да престане
ме да го употребуваме зборот
„фантом“, тоа е навредливо.
Знает е што е фантом? На не
постојна личност да ѝ издадеш
државјанство, па живеалиште,
па лична карта, патна исправа.
Кој би смеел, која институција
би можела да прави такви не
регуларности? Мислам дека ова
веќе е надминато и веќе никој
не треба да споменува дека во
Македонија постојат фантом
ски гласачи.

Да ги елаборираме и тие
171.000 луѓе, кои ќе бидат
обележани со ѕвездичка,
кои ќе треба да кажат каде
�

ќе гласаат, во странство или
во Република Македонија.
Јакупи: Овие 171.000 луѓе,
исто така, произлегоа од овие
32 прашања во методологија
та. Тие гласачи не се најдени во
неколку бази на податоци и се
смета дека се надвор од земјава
повеќе од три месеци. Партиите
се договорија за посебен извод
од избирачкиот список, за изби
рачкиот одбор да има поголемо
внимание кон овие гласачи за
да не се направи злоупотреба.
Тие ќе имаат право да гласаат
или надвор, или во Република
Македонија. Но и оваа бројка не
е реална, дека сите се надвор од
Македонија. Познавам многуми
на што се тука, а кратко време
биле надвор.

Ќе влијае ли овој посебен
список на локалните избори?
Јакупи: Не, бидејќи ова ќе ва
жи само за овие избори, за да се
врати довербата. Овие гласачи
не се спорни, туку треба да има
поголема проверка и внимание
за да нема злоупотреба.
www.republika.mk

Досега имаше неколку из
мени на законот, имаше и
обележување на прстите, а
сега ќе има фотографии. Ќе
има ли проблеми, на пример,
околу фризурите?
Јакупи: Сега имаме биоме
триски документи. Ова ќе
важи за сите избори. Мислам
дека нема да се појават многу
проблеми. Ние сме разговара
ле, имаше во Косово проблеми,
особено со жените што се фо
тографирани без шамии, а на
изборниот ден не сакале да ја
извадат шамијата. Но ние ќе
го спроведеме ова за првпат
и мислам дека нема да биде
ефикасно, туку дека ќе помог
не во тоа да не го оспоруваме
процесот на гласањето и тој
да помине без никаква дамка.
Сега треба да мислиме пози
тивно и да помогнеме во про
цесот. Се работи за државата,
за сите граѓани, кои не се ви
новни за нерегуларности, а тие
што прават нерегуларности, да
бидат казнети. �
�
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Илинденски пораки

Чествувањето на Илинден, денот на македонскиот непокор и борба за
самостојност, годинава едногласно испрати порака за национално помирување.
Празникот, кој во себе ги обединува вековните стремежи за државност и
слобода, ги содржи и сите страдања, преданост и жртва на македонскиот
народ и потсетува дека идеалите кои денес ги живееме почиваат врз неброени
згаснати животи. Илинден сам по себе ја носи пораката на сплотеност и
единство, заедништво, пораката за помирување во име на идните генерации,
порака која и по 113 години од Илинденското востание и 72 години од АСНОМ
сѐ уште е актуелна во македонското општество
политичката култура. Станавме заложници на омразата кон
другиот - истакна Иванов и повика на почитување на правото
на различно мислење и ставање
крај на омаловажувањата, деградирањата и дехуманизирањата.

Единство и национално
помирување е новата
битка на Македонците
Пишува | Наум Стоилковски

П

12

овторувањето на пораката за национално помирување при ова чествување
се наметна како неопходност
имајќи ги предвид долготрајноста и длабочината на поделеност која ја предизвика
политичка криза, задирајќи ја
секоја пора во општеството.
Оттука, пораките за национално помирување и единство за
државните интереси и приоритети беа неодминлива основна
порака испратени од сите чествувања на Илинден - од Скопје,
од Пелинце, од Крушево, од народниот собир во Трново, од
македонската дијаспора.

Апел за свесност и совесност во
процесот на разрешување на
политичката криза и излез од
неа, во кој единствен приоритет
треба и мора да бидат државните интереси и интересите
на граѓаните, упати премиерот
Емил Димитриев од Мечкин Камен во Крушево.
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Повикувам на искрено единство кога станува збор за државните интереси и државните приоритети, кои никогаш
не смеат да бидат ставени
зад партиските приоритети
или личните желби на некој
политичар или група луѓе.
�

Повикувам на конструктивност на секој фактор и ја осудувам деструктивноста која
некој сака да ја наметне како
систем на делување.... Политичката криза не може и не
смее да биде период којшто
ќе трае во недоглед и кој ќе
нанесува штетни последици
за државата, како дома така
и во странство. Затоа треба да
покажеме добра волја и свесност за излез од политичката
криза, покажувајќи со тоа и
свесност и желба за враќање
на државата во нормалниот
колосек и целосно посветување на работа насочена кон
реализација на проекти и дела
во интерес на граѓаните - додаде Димитриев од Мечкин Камен.
Македонските граѓани
со оддишка го дочекаа политичкиот договор, оцени
претседателот на Република
Македонија, Ѓорге Иванов од
Пелинце. Но, сега, вели, доаѓа
потешкиот дел - да се исполни договореното и да се одржи дадениот збор.
�

Токму сега е време за воздржаност и за одговорност, од
што зависи не само разврската
на кризата, туку и иднината на
Македонија. Како што за иднина ни треба единство, така
за единство ни е потребно
помирување - порача Иванов,
кој побара да се стави крај на
спиралата на поделби.
�

Денес, на ден Илинден, во
името на нашите херои од
минатото, но и нашите деца,
кои се херои на иднината, ве
повикувам да ги жртвуваме
личните заради општите
интереси, теснопартиските
заради државните интереси. Да изградиме култура на
дијалог и компромис, но и
чувство за единство околу
државните интереси. Ве повикувам дијалогот да го водиме во институциите, а не во
амбасадите. Поддршката да ја
бараме од граѓаните, а не од
меѓународните фактори... Цинизмот е сеприсутен. Станавме политички поларизирано
општество запоставувајќи ја
�

Токму во духот на пораката на
Иванов дијалогот да се врати
во институциите, а не во амбасадите, претседателот на
Собранието, Трајко Вељаноски,
од прославата на Илинден во
Скопје повика на обновување на
меѓусебната почит и разбирање
помеѓу политичките партии.

� Како прв меѓу еднаквите
пратеници, уште еднаш повикувам на обединување на
сите политички структури зад
големата идеја на Македонија.
Повикувам на дополнително
обновување на меѓусебната
почит и разбирање помеѓу
политичките партии. Тие не
смеат да бидат непријатели и
мораат да бидат конкуренти
кои имаат иста цел. Македонија е нашата заедничка цел.
Предолго народот е заложник
на една ваква непринципиелна политика - оцени Вељаноски
и додаде дека таа непринципиелност ги разградува македонските државотворни темели.

Моќта на гласот на граѓаните
на избори е под постојан притисок и континуирана релативизација и обезвреднување,
нагласи Вељаноски.
�

Денес овој основен демократски постулат е под закана. Во
жарот на политичката битка,
опиени од желбата за власт, за
�

www.republika.mk

жал, постојат личности кои на
грбот на народот настојуваат
да ја приграбат Македонија.
Мораме да бидеме јасни и
недвосмислени и да кажеме:
Доста е! Македонија не беше
градена за да се растури - повика Вељаноски.

Македонија не е ослободена
ниту, пак, изградена од страв,
напротив од сопствени залагања, од сопствени сили, сопствен труд, сопствени жртви и
силен стремеж за слобода. Победата, слободата, напредокот,
развојот и успехот се нашата
финална цел, а до неа се доаѓа со почитување и спроведување на основните вредности,
со стратегија и тактика, но и
со оператива и со многу труд и
работа - се надоврзува пораката
на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, од Илинденската
средба во Трново.
�

Лесно е да седиш отстрана и
да набљудуваш, уште полесно
е да критикуваш и да бидеш
деструктивен, да плукаш по сѐ
што се прави, создава и гради,
само да зборуваш, а ништо да
не правиш, и тоа го знае мнозинството од овој народ. Јас
знам дека местото на политичарот е помеѓу народот, на
секоја педа македонска земја,
на секоја улица, во секој град
и село со народот и со неговите проблеми и не само кога е
лесно, туку и кога е тешко, кога
има мака и кога треба да му се
помогне - посочи Груевски.
�

Секоја неискрена критика,
лага и манипулација сервирана
од неработниците и интриган�
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тите завршува во првиот момент од нивното зачекорување
меѓу народот, оцени Груевски.

� Јас на овој празник ветувам
дека додека ме држи последниот атом од силата ќе работам за да остварам што поголем број ветувања што сум ги
дал, ќе решиме што поголем
број проблеми, ќе направиме
што поголем број проекти и
дела, успеси за Македонија,
за секој нејзин поединец, за
народот. Народот е силата што
ја создава државата и кој ја
брани и развива таа држава...
Знам дека македонскиот народ едвај чека да добие шанса, да се произнесе за сето она
што го гледа во изминатиот
период, да го даде својот глас,
да излезе на слободни и фер
избори, да каже дека граѓаните на Македонија се господари
на ова парче земја, дека овде
живее народ што знае што
сака и знае што прави. Нашиот народ знае да цени и да
расудува, знае да носи мудри
одлуки, а наша обврска е тоа
да се овозможи најбрзо што е
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можно за да можат сите да одлучат без никаков притисок,
директен или индиректен, од
никого и од никаде, за да има
празник на демократијата посочи Груевски од собирот во
потпелистерското Трново.

Македонија е заедничка татковина на сите нас и заедно
треба да се бориме за неа и да
ги постигнеме идеалите токму на двата илиндени, а тоа се
секако слободна земја со демократски институции, рече
претседателот на СДСМ, Зоран
Заев, во илинденската честитка.
�

Нам ни треба нов, четврти
Илинден во којшто ќе се обединиме одново без разлика
на вера, народност, пол и убедување. Заедно, браќа, сестри,
земјаци и комшии, како што е
запишано и во Крушевскиот
манифест, ќе се избориме за
право, слобода и за социјална
правда - рече претседателот
на СДСМ.
�

Несомнено, поделеноста ги надминува границите на државата

www.republika.mk

и ја чувствуваат и иселениците,
од каде што се приклучија на
апелите за национално помирување. Обединетата македонска дијаспора потсетувајќи на
обединетоста во Илинденското
востание пред 113 години, денес
кога политичката криза ја притиска Македонија, порача дека
е потребно ново обединување
кон изградба на Македонија која
ќе го издржи тестот на времето.
Тестот на времето досега, гледано низ призмата на поделеноста
и потребата од обединување, на
ова чествување на Илинден можеби најдобро ја долови претседателот на државата Иванов, кој
посочи на три лекции:
� Кога сме сплотени - сме
слободни. Кога веруваме - победуваме. Кога го сакаме она
што го имаме - ќе го добиеме и
она што го немаме, а длабоко
и искрено го посакуваме. Добро да ги запомниме овие три
лекции бидејќи се платени со
многу крв, со многу пропуштени можности и со многу изгубени години - гласи пораката на
претседателот на државата. �

Илинден 1903 - 1944 - 2016 година

Уште една пропуштена шанса
“референдумците“. Доволно би било да
не плукаат по оние што им овозможи
ле да живеат во Македонија, која не е
совршена, ниту богата, но е наша, на
сите граѓани што живеат во неа.

Ако се суди според тоа што се случува
ше на социјалните мрежи, кои се по
казател за поведението на граѓаните
за сегашните генерации, поважно е
да се искористи шансата да се оцрни
политичкиот непријател отколку да се
чествува за тие што ни дале шанса да
живееме во сопствена држава.
Се изначитавме сенешто, од интензив
но оцрнување на делата на вмровците,
преку идеолошката осуда на комуња
рите, пласирање југословенски идеи
на Илинден од страна на противни
ците на власта до поис товетување на
револуционерите со бугарскиот двор.

Илинден 2016 година во нашите
сеќавања ќе биде запаметен само
како уште една голема пропуштена
шанса за враќање на нормалноста.
Шанса да се потсетиме на делата на
тие што низ историјата гинеле за ма
кедонската иднина без да размислу
ваат за својата трагедија, за маките
на нивните семејства, за нивните
лични интереси. За жал, најголеми
от дел од сегашните Македонци не
можат до крај да го разберат тоа
што се случило на асномскиот, а
уште помалку на крушевскиот Илин
ден. Идеолошките, образовните,
интелектуалните и другите бариери
кај Македонецот сѐ уште не дозво
луваат празникот, кој е заеднички
именител за македонската борба за
самобитност и независност, секоја
година да се користи за смирување
на страстите од политички карактер
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В

ремето во кое живеем
 е сега без
друго е различно од тоа во кое
се бореле војводата Ставре Го
гов (1903), правникот Ацо Петровски
(1944) или политикологот Драги Ар
сов (1991). Никој не очекува обичниот
граѓанин да ги знае тројцата наведени
активни борци за независна Македо
нија кои се малку познати за поширо
ката македонска јавност. Но, би било
добро да знаат дека во нивно име и
во име на стотици илјади други луѓе
што помогнале да ја живееме слободна
Македонија, треба да се однесуваме со
почит кон нивните дела ако веќе са
мите не можеме да направиме големи
работи за Македонија. Нелогично е се
гашните генерации во ерата на глоба
лизација, интернет, евтини и слободни
патувања, на олеснета комуникација
од секаков вид да бидат бестрашни
како „илинденците“, „асномците“ или
www.republika.mk

Чест на тие што искрено, вистински
или виртуелно, се поклонија пред ве
ликаните на македонската истори
ја, но, сепак, за Македонија да тргне
напред на денови како овој мора да
се случи национално помирување.
Голем дел од опозициските активи
сти се спротивставија на барањето
за национално помирување тврдејќи
дека на Македонија во моментов не
ѝ се случува национален судир, туку
битка на доброто против лошото.

Овие луѓе не успеаја барем за еден ден
да излезат од темната и длабока дупка
во која се длабоко навлезени и од која
не можат да излезат со години. Истото
се однесува и на тие што со навреди
го дочекаа лидерот на опозицијата
на Мечкин камен. Таков инцидент
не смееше да се случи не поради жр
твата за која ќе судат и историјата
и граѓаните на избори, туку поради
сите загинати, ранети и затворани за
слободна Македонија. На Македонија
никогаш не ѝ недостигале денови за
поделби и за пресметки, и меѓу коми
тите и меѓу партизаните, а во неза
висна Македонија меѓу вмровците и
комуњарите. Нам ни недостигаат де
нови во кои ќе се почитуваме меѓусеб
но и во исто време ќе ги почитуваме
делата на нашите предци. Илинден е
еден од тие денови, но ние и годинава
не го искористивме. �

Македонија чека разврска

Пропаѓа договорот
ЕУ - Турција
Македонија има најмалку две причини да биде загрижена ако
не биде спроведен договорот потпишан во март од страна на
Турција и Европската унија, според кој бегалците што од Блискиот
Исток и Северна Африка пристигнуваат во Европа преку турска
територија треба да бидат запрени на својот пат. Првата причина
за загриженост лежи во опасноста дел од бегалците што во случај
на пропаст на договорот ќе тргнат кон Германија и другите земји на
ЕУ привремено или трајно да останат на наша територија, а другата
причина за загриженост е официјално Скопје да биде ставено
пред изборот ЕУ или Турција, како што тоа претходно неформално
се случи со Русија и со Кина. Македонија нема сериозен бизнис,
инвестициски или трговски врски со Турција, но, сепак, во случај на
пропаст на договорот за бегалците не може да се исклучи конфликт
(дипломатски, трговски или безбедносен) меѓу Анкара и Брисел во
кој неминовно ќе страдаат историските, културните и малцинските
врски меѓу турскиот и македонскиот народ
Пишува | Горан Мом ироски

Е

вропската унија и Турција
со месеци водеа ризични
дипломатски војни без да
го направат чекорот што можеше да го урне договорот што ја
спаси ЕУ од поголем бран бегалци и од драматична промена на
европската политичка карта. И
покрај забелешките на Европската комисија, Советот на Европа, Европскиот парламент и
низа влади и други институции
на владите на членките на ЕУ, во
интерес на договорот за спас од
бегалците Европската унија ги
затвораше очите пред односот
на Анкара кон регистрираните
прекршувања на човековите
права, правата на курдското
малцинство, проблемите во медиумскиот сектор, апсењата невладини активисти. Сѐ со цел договорот да биде „зацементиран“
за наредниве десетина години и
ЕУ да се спаси од нови милиони
бегалци што преку Турција би
влегле во Грција.

И покрај сигналите дека Турција
не е задоволна од договорот според кој земјата треба да добие
вкупно шест милијарди евра
за згрижување на бегалците,
турските граѓани да добијат
безвизен режим за влез во ЕУ
и да се забрзаат преговорите за
членство во Унијата, ЕУ не беше
подготвена за следните чекори
на Турција. Брисел ја потцени
позицијата на Ердоган, кој сега
има ретка можност да го контролира стапот, а морковот да
биде на европска територија и
не стори ништо за да го обезбеди договорот.
Дури ни по падот на експремиерот Давутоглу, и подоцна
одбивањето на Ердоган да ги
промени турските антитеро-
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ристички закони во согласност
со европските стандарди, Европската унија не презеде чекори за
обезбедување на „антибегалскиот“ договор. Или, пак, Европа за
првпат во својата модерна историја премолчено призна дека е
немоќна да реши еден од своите
најголеми проблеми.
За разлика од Брисел, кој како
ној ја закопа главата во песок
и молеше бога Ердоган да им
се смилува на своите колеги во
Берлин, Париз, Лондон, Мадрид
и во другите европски центри,
Анкара, свесна дека ја води играта, постојано го најавуваше
својот следен чекор и, практично, најавуваше пропаст на
договорот доколку не бидат
прифатени сите нејзини барања.

Ердоган не е заинтересиран
за маките на неговите колеги,
чиишто политички позиции се
разнишуваат од самата најава
дека Европа ќе ја зафати нов,
уште посилен бран бегалци со
евентуален пропаст на договорот. Со двете изјави во врска со
договорот, една негова и една
на министерот за надворешни
работи, турскиот претседател
внесе огромен немир во европските престолнини. Ултиматумот на Анкара, според кој договорот нема да биде спроведен
доколку претходно Европската
унија не воведе безвизен режим
за турските државјани, е јасен
знак дека место за европските
проблеми, Ердоган ќе се грижи,
пред сѐ, за своите интереси.
„Турција инсистира ЕУ да воведе безвизен режим за нејзините
граѓани не подоцна од средината на октомври, во спротивно договорот за бегалците ќе
биде раскинат. Ако не дојде до
либерализација на визниот режим, ќе бидеме принудени да
се откажеме од спроведувањето на договорот од 18 март за
враќање на бегалците“, изјави Чавушоглу за германскиот
весник „Франкфуртер алгемајне цајтунг“. Иако во изјавата на
Чавушоглу се зборува за приемот на бегалците што ќе бидат
депортирани од ЕУ, повеќе од
јасно е дека е проблематичен
целиот пакет, односно дека неза-

доволната Турција целосно ќе ги
прекине обврските за блокада
на егејското крајбрежјето преку
кое бегалците влегуваат во Грција, а потоа преку балканската
маршрута пристигнуваат во Австрија, Германија и во другите
членки на ЕУ.
По обидот за воен удар во кој,
според турската влада, се вмешани и западни, пред сѐ, американски инсталации, оваа политичка стратегија на Ергдоган
е уште поразбирлива. Турскиот
претседател сега нема што да
загуби. И покрај економските
и безбедносните проблеми,
Турција може да се повлече од
договорот за бегалците без никакви сериозни последици за
земјата, што не може да се каже
и за Европската унија.
Во случајов, кратковидата ЕУ не
можеше да види дека на Ердоган му одговара да се ослободи

анализа
од депортираните бегалци, кои
би добиле азил во членките на
ЕУ, но и од најголемиот дел од
бегалците сместени во кампови
на турска територија. Пропаст
на договорот ќе значи поттик
и за преостанатите загрозени
лица во Сирија и во Ирак, но и
за бегалците во Турција да тргнат кон ЕУ. Покрај огромните
трошоци за градба и за одржување на инфраструктурата што
опслужува 2,3 милиони бегалци
во Турција, Ердоган со прекинот на договорот со ЕУ ќе се ослободи и од стотици членови
на радикални исламски групи
што како бегалци се сместени
во камповите и се потенцијална
опасност за турската безбедност.
Од дипломатско-политички аспект, пропаста на договорот со
ЕУ на Ердоган ќе му се отвори
пат за нови преговори во кои ќе
може да бара многу повеќе пари
и други отстапки од Брисел.

Македонија и нов коридор за бегалците
Пропаѓањето на договорот за Македонија и за другите земји на балканската
маршрута ќе значи нови тензии, стотици илјади бегалци на границите, хаос по
официјалните и по дивите гранични премини. Притоа, ќе бидеме сведоци на
нови насловни страници во светските медиуми каде што ќе нѐ прикажуваат
како нехумана нација, и сето тоа, пред сѐ, поради импотентноста на Европската
унија да се соочи со проблемот на ефикасен начин. Пресметано во пари , доколку
бегалците од Турција и другите од Блискиот Исток тргнат кон ЕУ без турска
контрола, а Македонија во екот на бегалската криза лани летото трошеше по
еден милион евра дневно, сега таа бројка би можела да дојде до една милијарда
евра годишно. Со оглед на тоа што ниту Македонија ниту Србија како следна
дестинација ни оддалеку не можат да ги покријат овие средства, а ЕУ покажа дека
не дава доволно пари за соочување со кризата, тогаш логична е претпоставката
дека Македонија ќе мора да ја менува тактиката и место контрола на јужната
граница да размислува за коридор, сличен на тој за кој во 1999 година за време
на косовската криза го предлагаше покојниот претседател Киро Глигоров. �
www.republika.mk
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Рекоа, не порекоа Славко Јовановски на продолжен викенд на мртовци Рекоа, не порекоа
Зоран
Заев

Никола
Груевски

Дали сме ги исполниле
соништата на борците
од сите илиндени, на
нашите знајни и незнајни јунаци, денес се
мери според квалитетот на животот. Ако знаеме
дека платата во Македонија е најниска од целиот
Балкан, а невработеноста највисока, тогаш треба
да се исправиме пред вистината и да кажеме дека
ваква Македонија не е татковината за којашто
мечтаеле илинденците, ниту за ваква Македонија
мечтаат новите генерации.

Илинден е голем ден во
нашата историја, историјата на македонскиот
народ и на граѓаните на
Република Македонија.
Ден кога секоја година се потсетуваме на нив, на нашите херои и нивните битки и жртви. Но, истовремено
земаме аманет дека нивното дело, нивните заслуги и
придобивки, слободата која ја извојуваа, храброста со
која нè инспирираа, мудроста со која нè просветлија,
слободата и независноста за кои се бореа и кои денес
ги имаме ќе ги одржуваме, негуваме, развиваме, почитуваме и од нив нема да отстапиме, по никоја цена,
во секаков ризик, при секаков предизвик и тоа треба
да го знае секој, а најмногу самите ние. Затоа што ние
сме едно, едно ткиво нераскинливо, едно знаме, едно
дело, една света и светла организација, една држава,
една мисла и едно име – Македонија.

Бранко
Героски

Ѓорге
Иванов
Денес, на ден Илинден,
во името на нашите
херои од минатото, но
и нашите деца, кои се
херои на иднината, ве повикувам да ги жртвуваме
личните заради општите интереси, теснопартиските
заради државните интереси. Да изградиме култура
на дијалог и компромис, но и чувство за единство
околу државните интереси. Ве повикувам дијалогот
да го водиме во институциите, а не во амбасадите.
Поддршката да ја бараме од граѓаните, а не од меѓународните фактори.

Трајко
Вељаноски
Како прв меѓу еднаквите
пратеници – уште еднаш
повикувам на обединување на сите политички
структури зад големата идеја на Македонија. Повикувам на дополнително обновување на меѓусебната
почит и разбирање помеѓу политичките партии. Тие
не смеат да бидат непријатели и мораат да бидат
конкуренти кои имаат иста цел. Македонија е нашата
заедничка цел. Предолго народот е заложник на една
ваква непринципиелна политика.
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Правец на движење:
од законот - лево
Професија:
поранешен прв полицаец во
Битола, работник

С

екогаш кога ќе помис
лиме дека сме виделе
сѐ и не може подолу,
на прагот од десеттиот цик
лус порази, ќе се појави тој,
СДСМ, гробарот на својата
иднина, и ќе ни покаже дека
секогаш може подолу. Ба
рем два метра.
Со некоја чудна страст кон
оноземното, оваа недела
посебна чест да се најде на
ова место има Славко Јова
новски, началник на битол

www.republika.mk

ската полиција, назначен
во времето на Оливер Спа
совски. Во текот на кусиот
престој на началничката
позиција Јовановски успева
да го збогати семејниот во
зен парк со возило „ситроен
Ц4“, возило што, најпросто,
можеме да го опишеме пат
ничко возило, за возење во
градска средина, од фран
цуско производство.

И тука, веднаш зад описот
на возилото се крие стапи
цата. Иако нешто лошо ми
риса уште во „се поднови на
висока позиција“ лошиот
мирис допрва доаѓа – сакај
ќи да ги избегне сите давач
ки кон државата, а згора на
сѐ и да си го врати данокот,
„ситроенот“ го регистрира
како погребно возило!

Алчно и изопачено. Ги то
варите децата, жената,
родителите и заминувате
во Охрид на викенд за мр
товци. И тоа преку Пресека.
Морничаво совпаѓање.

Но, настрана смрдеата од не
крофилијата, во сите овие
лоши мириси има и реа на
криминал.Со триста перипе
тии, без куп документи во
зилото од странство влегло
во Македонија, а Јовановски
го купил на старо. Впрочем
и е старо, и тоа не е спорно.
Потоа, со исто толку спле
тки го регистрира на свое
име, во темносина боја и со
погребална намена. Бојата
не ѝ прилега на намената,
габаритот на возилото уште
помалку, но ќарот од зделка
та е сиот зијан за државата.

Иако на секој што барем
еднаш, барем на семафори
или во поминување видел
„ситроен Ц4“ му е тешко,
поточно невозможно да за
мисли како во тоа возило се
пренесува ковчег, тоа што
ја прави уште понадреална
целава ситуац
 ија се гласниот
смев на цела Битола и гроб
ната тишина на Јовановски.

Излегло на виделина, се
насмеал народот, но да рече
лага е, местенка, душмани,
еве документи дека пишу
вате невистини – ништо.
Гробна тишина во првиот
ден по продолжениот ви
кенд. Мора да закрепнува
од набивањето километри
по плажите во Охрид или
Грција на продолжениот
викенд на мртовци.. � (Р.Р.)

Изгледа дека додека бев
во Македонија Долна,
овде се случила една
важна работа. Лисицата, конечно, тргнала по
мадињата на овенот и се оближува. Сега ќе паднат, сега
ќе паднат... Некој ми рече дека процената била дека на
тенко се држеле, пустите. Иако мене не ми изгледа баш
така. И затоа можеби паднала одлука дека е пожелно
да се демонстрира единство на жртвите и на крвникот
баш на Илинден. А ете, јас никако да разберам зошто
е тоа паметно и добро. Ама никако. Нејсе, мора да е до
мене. Важно е да сте вие среќни и задоволни.

Владимир
Милчин
Дали кога Сорос го изговорил ова претпоставувал дека самиот тој ќе
биде измислениот непријател (неретко и народен непријател бр. 1) во
земјите во кои владеат или ќе завладеат популистички автократи, непријатели на отвореното општество?
Дали помислувал дека автократите ќе ги заплашуваат
граѓаните на дузина држави (Русија, Белорусија, Србија, Хрватска, Латвија, Полска, Узбекистан, Турција,
Грција, Македонија…) дека тој со своите фондации
сака да им ги растури државите? Првите изблици на
хистеричната хајка против „баучот на соросоидите“
веќе се беа случиле, но не верувам дека Сорос очекувал дека во годините што следеа ќе биде прикажуван
како вампир, врколак, Дарт Вејдер и што ли уште не.

www.republika.mk
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Интервју со директорот на Агенцијата за електронски комуникации, Сашо Димитријоски

Операторот ќе плати отштета ако
пред граница ви се вклучи роаминг
Целта на Агенцијата за
електронски комуникации
(АЕК) е креирање простор
за развој на нови генера
ции мобилни услуги и тоа,
се разбира, по пристап
ни цени за граѓаните. Во
меѓувреме комуницираме
со голем број реномира
ни оператори од светот за
да успееме да им ја пре
зентираме ситуацијата на
пазарот во Република Ма
кедонија и поволностите
и можностите за влез на
нашиот пазар
универзалната услуга треба да
обезбеди и пристап до широко
појасен интернет со брзина од
најмалку 2 Mbps по прифатливи
цени за сите домаќинства што
досега немаа можност да се по
врзат на интернет со некоја од
достапните технологии.

Се намали цената на роамингуслугите во неколку балкан
ски земји. Дали се преговара
и со други земји од регионот
за пад на цената за роамингуслугите?
Димитријоски: Да, од 1 ју
ли 2016 година стапија во сила
новите, намалени цени за роа
минг- услуги за нашите корисни
ци што се наоѓаат во Република
Србија, Босна и Херцеговина и
во Црна Гора. Такво намалување,
според спогодбата што ја имаат
потпишано државите, имавме и
минатата година, а, исто така, ќе
имаме и следната година во исти
от период. Ние сметаме дека од
овој договор придобивки имаат
нашите граѓани што ги користат
овие услуги. Во овој перио
 д пре
говараме со Република Албанија
и со Република Косово за и тие да
�

Пишува | Александрија Стевковска

АЕК најави распишување тен
дер за обезбедување оператор
што ќе овозможи широкопоја
сен интернетски пристап насе
каде низ Македонија. До каде
е постапката?
Димитријоски: АЕК ја објави
намерата за спроведување по
стапка на јавен тендер за опреде
лување давател на универзална
услуга во три дневни весника и
на нашата веб-страница на 13
јули 2016 година, со цел да овоз
можи јавна расправа со сите за
интересирани страни, која трае
�
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30 дена од денот на објавата на
веб-страницата. Забелешките,
мислењата и предлозите по обја
вената намера заинтересирани
те страни можат да ги достават
до Агенцијата за електронски
комуникации, која на својата
веб-страница ќе ги објави ре
зултатите од јавната расправа,
како и нејзиниот став. По завр
шувањето на постапката, Аген
цијата ќе објави тендер со кого
до крај на 2016 година ќе опре
дели еден или повеќе даватели
на универзална услуга во Ре
публика Македонија, кој покрај
останатите услуги опфатени со
www.republika.mk

можат да се приклучат на овој
договор. Подготовките од на
ша страна се направени и сега
очекуваме од нивна страна да
ги исполнат активностите и да
донесат одлуки за да се прик
лучат на нашата спогодба за
роаминг во регионот.

Мобилните оператори се
должни да обезбедат добар
сигнал и пристап до интер
нет, но луѓето често се жалат
дека, на пример, на граница
фаќаат сигнали од странски
земји и со тоа имаат несакан
роаминг или дека им паѓа
пристапот до интернет. Како
може да се поттикнат опера
торите да инвестираат во сво
јата мрежа и да го подобрат
квалитетот на услугите?
Димитријоски: Агенцијата
за електронски комуникации
со правилник ги пропишу
ва минималните параметри
на квалитет што треба да ги
исполнуваат операторите во
Република Македонија кога
обезбедуваат услуги за свои
те корисници. Правилникот се
однесува на голем број параме
три за квалитет на фиксните
и на мобилните мрежи во Ре
публика Македонија. Доколку
Агенцијата со стручен надзор
утврди дека не се почитуваат
определени одредби од овој
правилник, презема активно
сти во согласност со правилни
кот и Законот за електронски
комуникации, со што ги задол
жува операторите да го подо
брат својот квалитет. Во однос
на пограничните зони, Агенци
јата во својот правилник има
пропишано дека операторите
имаат обврска да ги преземат
сите активности за да ги зашти
тат корисниците од несакан
роаминг. Доколку по грешка
или заради слаб квалитет на
мрежите некој од корисниците
е оштетен со несакан роаминг,
операторот таа штета треба да
му ја надомести на корисникот
во целосен износ.
�

Дали АЕК го следи квалите
тот на услугите на оператори
те во Република Македонија
и на кој начин го прави тоа?
Димитријоски: Агенци
јата со своја опрема ги мери
�

сите параметри за мобилните
услуги, како што се брзина на
воспоставување повик, број на
прекинати повици, успешност
на испратени СМС, како и бр
зините на интернет што ги ну
дат мобилните оператори на
своите корисници. Сите изме
рени параметри ги објавуваме
јавно на нашата веб- страница
komuniciraj.mk која е наменета
за информации за сите корисни
ци во Република Македонија. Од
последниот циклус мерења во
согласност со законските про
цедури, измерени и објавени се
просечните брзини на интернет
на нашите оператори, и тоа 13,5
Mbps download за „Македонски
телеком“ и 8,8 Mbps download
за „Вип“, без разлика на техно
логијата што се користи. Овие
брзини се повисоки од мини
мално пропишаните 3 Mbps за
урбани средини и минимално
пропишаните 2 Mbps по поголе
мите патишта, како што се де
финирани според правилникот
на Агенцијата. Во однос на фикс
ните услуги, Агенцијата сѐ уште
нема воспоставено интегриран
систем за мерење со сопствена
опрема, но прибира податоци
од страна на операторите во Ре
публика Македонија. Во однос
на фиксниот интернет, според
податоците од операторите, нај
големиот дел од корисниците
користат интернет меѓу 8 и 20
Mbps. Во овој период АЕК изра
ботува апликација со која сите
корисници ќе може да добиваат
информации за сопствената бр
зина на пристап до интернет и
многу други параметри за ква
литет на интернетскиот при
стап, од уредите каде што таа
апликација ќе биде инсталирана
без разлика дали се работи за
мобилни или за фиксни мрежи.
Во текот на август оваа година,
со цел да се подобри квалите
тот на апликацијата, таа ќе биде
достапна за бета-тестирање од
страна на сите заинтересирани
корисници. Ние ги повикуваме
заинтересираните корисници за
бета-тестирање да ни помогнат
во овој процес. Сите релевантни
информации за бета-тестирање
то од 10 август 2016 година ќе
бидат достапни на веб-страни
цата на АЕК наменета за корис
ници (www.komuniciraj.mk).
www.republika.mk

Со Законот за електронски
комуникации Агенцијата
презеде улога и во делот на
кибернетската безбедност.
Која е улогата на АЕК во овој
дел поточно?
Димитријоски: Во рамките
на Агенцијата почна да работи
Националниот центар за одго
вор на компјутерски инциден
ти (MKD-CIRT) како официјална
национална точка за контакт и
координација во справувањето
со безбедносните инциденти
кај мрежите и информациски
те системи. Националниот цен
тар за одговор на компјутерски
инциденти идентификува и
обезбедува одговор на безбед
носни инциденти и ризици.
Отворена е посебна веб-страни
ца (mkd-cirt.mk) на која можат
да се пријавуваат инциденти и
на која од август оваа година ќе
почнеме со објавување инфор
мации за безбедно користење
на услугите на интернет, а за кои
се надеваме дека ќе им бидат
корисни на граѓаните. Нацио
налниот центар за одговор на
компјутерски инциденти во со
став на АЕК 3 почна со градење
мрежа на доверба меѓу држав
ните институции и операторите
на критичната инфраструктура
со цел да се обезбеди координи
ран одговор на компјутерските
безбедносни инциденти и да се
заштитат ресурсите на држава
та. Овие активности имаат крај
на цел едуцирани граѓани што
навремено ќе се информираат
за тековните кибернетски за
кани и ќе добијат совети како
да се заштитат, потоа зголемена
отпорност на актуелни типови
закани кај државните институ
ции и координиран одговор при
справување со кибернетски ин
циденти во нашата држава.
�
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Бизнисот оваа недела

� Дали може да се очекува трет
мобилен оператор?
Димитријоски: АЕК има об
врска да создава поволна око
лина за развој на конкуренци
јата на пазарот за електронски
комуникации во Република
Македонија и за влез на нови
оператори. Агенцијата презема
соодветни законски мерки кон
операторите во насока на ефи
касно користење на радиофре
квенциите и во насока на развој
на конкуренцијата. Со тоа ќе се
овозможи доволно оптимален
фреквенциски простор за влез
на нов мобилен оператор, кој
ќе придонесе за подобро кон
курентно опкружување. Целта
е креирање простор за развој на
нови генерации мобилни услуги
и тоа, се разбира, по пристапни
цени за граѓаните. Во меѓувре
ме, комуницираме со поголем
број реномирани оператори од
светот, со цел да успееме да им ја
презентираме ситуацијата на па
зарот во Република Македонија
и нивните поволности и мож
ности за влез на нашиот пазар.

Со спојувањето на ВИП и на
ОНЕ поскапеа услугите во мо
билната телефонија. Се работи
за слободен пазар, но дали по
стои механизам за условување
на операторите да ги намалат
цените, со оглед на тоа дека
е намалена конкуренцијата?
Димитријоски: Во измина
тиот период беше направена

темелна анализа на новосозда
дениот пазар на мобилна теле
фонија. Малопродажниот пазар
за мобилни услуги е слободен
пазар, но, од страна на, АЕК беше
утврдена заедничка доминација
на големопродажниот пазар за
пристап и почнување со услуги
во мобилни мрежи, кој е регули
ран пазар. Двата активни опе
ратори на пазарот на мобилна
телефонија беа определени како
оператори со заедничка значи
телна пазарна моќ и им беа на
метнати обврски за интерконек
ција и пристап и за контрола на
цени во големопродажба, со што
се намалуваат нивните можно
сти за евентуална злоупотреба
на доминантната моќ. Напра
вивме и правилник со кој се де
финираат разни видови вирту
елни оператори и се дефинираат
односите и условите меѓу нив и
мрежните оператори. Од 1 јули
2016 година Агенцијата им ги
одобри референтните понуди на
двата оператори со дефинирани
услови и цени. Сметаме дека на
тој начин секој виртуелен опе
ратор ќе може многу лесно да
потпише договор со постојните
оператори за користење на нив
ната мрежа за нудење мобилни
услуги за свои претплатници.
Нашата цел е јасна - сакаме да
ја поттикнеме конкуренцијата
на пазарот на мобилната теле
фонија. Преку регулација на овој
големопродажен пазар се соз
даваат услови за влез на нови
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мрежни или виртуелни опера
тори и препродавачи на услуги
на пазарот во Македонија. Тоа
позитивно ќе влијае врз развојот
на ефективната конкуренција
на пазарот на електронски ко
муникации и ќе придонесе за
пристапни цени со подобар
квалитет на услугите. Од 1 јули
2016 година на нашиот пазар
почна да работи новиот вирту
елен оператор „Лајкамобајл“.
Сметаме дека со влез на новиот
оператор можат да бидат подо
брени конкурентските услови
на овој пазар, што ќе доведе
до поповолни услови за сите
корисници на електронски ко
муникациски услуги. Нивните
тарифни модели нудат посебни
поволности за одредени групи
корисници кои имаат потреба
од меѓународни разговори со
одредени земји и посебни услу
ги за корисниците на интернет.

� Колкав е бројот на поплаки
на граѓаните и на што најчесто
се однесуваат тие во врска со
работењето на операторите?
Димитријоски: Во текот на
2014 година имало околу 2.100
решени спорови меѓу операто
ри и корисници, а во текот на
2015 година биле доставени и
решени 1.328 спорови, од кои
најголемиот број, односно 658
се однесуваа на проблеми со мо
билниот интернет, а 196 се од
несуваа на услугите за мобилен
говор. Во првата половина од
2016 година беа решени вкупно
490 спорови, од кои голем број,
односно 81 се однесуваа на проб
леми со мобилниот интернет, а
74 на услугите за мобилен го
вор. Тоа е дополнителен показа
тел за оправданоста на нашите
активности во оваа насока, но,
сепак, останува и потребата на
наши дополнителни напори за
подобрување на ситуацијата,
посебно на пазарот на мобил
ната телефонија во Македонија.
Доколку при решавање на спо
ровите Агенцијата утврди дека
е повредено правото на корис
ниците поради прекршување на
некои од одредбите предвидени
во Законот за електронските ко
муникации, тогаш Агенцијата
почнува прекршочна постапка
за што се предвидени и казни
за операторот. �

Преполовување на
невработеноста на истокот
Преполовување на невработеноста е
забележано во општините во источниот дел од земјава. По многубројните
домашни и странски инвестиции во
регионот градоначалниците велат
дека невработеноста константно се
намалува. Најавуваат дека со новите
вложувања ќе се задржи овој тренд.

Заврши изградбата на
гасоводот од Клечовце до
Блок станица 5 Штип
Заврши изградбата на гасоводот од
Клечовце до Блок станица 5 Штип, која
се наоѓа меѓу селата Драгоево и Селце,
инвестиција вредна 75 милиони долари, со ова успешно е завршена првата
фаза од гасоводот односно успешно е
завршена изградбата на првиот крак
Клечовце - Штип.Вкупната должина
на овој потег изнесува 61 километар,
а изградбата на овој капитален проект
претставува инвестиција од 75 милиони денари. Тоа што е уште позначајно
со изградбата на оваа делница се овозможува забрзано ширење на целата гасоводна мрежа низ сите поголеми места

македонија
Во Пробиштип досега невработеноста е
намалена за повеќе од 50 отсто. Дополнително се отвораат уште 280 работни
места со новата инвестиција на компанијата „Краунфилд фаундри“, чијашто
изградба почна неодамна. Влезот на
американската корпорација „Амфенол“,
инвестициите на холандска „Антура“,
како и новоотворените работни места
во другите странски и домашни компании во овие две општини, резултираше
со намалување на бројот на невработени
во Виница од 3.578 лица во 2006 година
на 1.831 лица, а во Кочани невработеноста од 2006 година досега се намали и за
повеќе од 50 отсто, односно од 11.170 на
5.229 оваа година.

низ државата. Па така, следниот крак
од гасоводот, кој ќе почне да се гради
веќе следниот месец, е кракот Штип –
Неготино - Кавадарци. Паралелно со
трасата Штип – Неготино - Кавадарци
во септември оваа година планирано е
да почнат да се градат уште два крака
од гасоводот и тоа трасата Кавадарци
– Неготино - Прилеп до Битола, како
и трасата Скопје – Тетово - Гостивар.
ангажирани за еден месец. Планирано е годинава да бидат ангажирани
вкупно 53 стручни лица.

Консултантите не претставуваат голем трошок за компаниите
бидејќи тие треба да покријат
трошоци само за нивното сместување. Другите трошоци ги
покрива Владата. Втора значајна
работа е што консултантите, како
и компаниите што ги ангажираат,
се задоволни од соработката и од
стручните совети, а 90 отсто од
компаниите изјавиле дека сакаат
повторно да ангажираат консултант - рече Груевски.
�

Годинава ќе бидат ангажирани
53 странски консултанти
Пред две-три години почна првата
фаза на ангажирање странски консултанти, кои македонските компании ќе ги користат како советодавни
тела. Досега, според претседателот на
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, ангажирани се 50 странски консултанти.
Во втората фаза ќе се ангажираат 30
консултанти, а десет од нив ќе бидат

Тој подвлече дека и понатаму ќе
се продолжи со спроведување на
мерката за ангажирање странски
консултанти.
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Двојно зголемен бројот на
станбени кредити
Според податоците на Народна
банка на Р. Македонија, комерцијалните банки во земјава,
одобриле речиси двојно повеќе
финансиски средства за станбени кредити во периодот од 2010
година до 2015 година.

Македонските граѓани при купување нов дом најчесто се решаваат за кредитно задолжување кај
банките. На крајот на 2010 година,
банките издале станбени кредити
во висина од 264 милиони евра,
додека во 2016 година, одобрените
кредити достигнаа вкупна вредност од 500 милиони евра.
Показателите на Државниот завод
за статистика посочуваат на одржување на високото ниво на изградба
на нови станови и на намалување
на нивната вредност. Така, во согласност со статистичките податоци, минатата година во земјава
биле подигнати 2.824 станови од
деловните субјекти и 2.473 станови
во индивидуална режија.

Почна изградба на
постројката на германската
компанија „Г.Р.А.Д. eкологија“
Во локалната економска зона
„Стопански комплекс Илинден“ во
општина Илинден денеска беше
поставен камен-темелник за изградба на постројката на германската компанија „Г.Р.А.Д. eкологија“
за производство на дизел-гориво
преку каталитичка деполимеризација, односно трансформација
на отпадни масла во дизел-гориво.
Станува збор за инвестиција во
вредност од 12 милиони евра со
која ќе биде изграден објект од
19.334 квадратни метри во кој
првично ќе бидат вработени 40
работници што ќе произведуваат
дизел-гориво по уникатна технологија во светски рамки за заштита на
животната средина.Предвидениот
капацитет на новата фабрика ќе
биде преработка на околу 9.000
тони отпадни масла, а Македонија
годишно има таков отпад од околу
20 илјади тони.
петок, 5 август 2016 година
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Бразил стравува од можни напади од терористи

СВЕТ

Дали Олимписките игри во Рио се безбедни?
Поставеноста на Олимпиското село и неговата
оддалеченост од туристичките центри во Рио ја
отежнуваат пристапноста и им обезбедуваат на
спортистите поголема заштита. Сепак, неодамнешните
европски напади ја истакнуваат вистинската ранливост
во Рио: да се спречи напад на самостоен напаѓач е исто
како да се бара игла во стог сено

Т

ешковооружени војници вршат
патроли на меѓународниот аеродромски терминал во Бразил, привлекувајќи го вниманието
на патниците. Тие стражарат и пред
луксузните хотели. Поморски воени
бродови, пак, патролираат околу плажата „Копакабана“ по цел ден.
Пред само еден месец, сето тоа би можело да биде успокојувачко. Но, тоа
беше пред серијата неконвенционални терористички напади во Европа од
страна на самостојни напаѓачи. Сега
Рио де Жанеиро, градот домаќин на
Летните олимписки игри кои почнуваат в петок, е загрижен.

Најголемата грижа се самостојните напаѓачи, кои не се следат - изјави
Пауло Веласко, експерт за безбедност
во Рио де Жанеиро, за Фондацијата
„Жетулио Варгас“, организација за
бизнис и за политика.
�

На 21 јули Бразил уапси десетина млади луѓе низ целата земја, кои наводно биле симпатизери на Исламската
држава, во рани фази на планирање
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напад. Во четвртокот, адвокат на друг
човек, Шаер Калаун, потврди дека тој,
исто така, бил притворен како симпатизер на Исламската држава.
Апсењата не помогнаа да се смири
ситуацијата како што се приближува
почетокот на Игрите.
Појавата на потенцијална закана
од самостојни напаѓачи или приврзаници на ИД ја менува динамиката - истакна Џон Фридлендер, виш
директор на групата за управување со
ризик за безбедноста при „Крол инк.“
од Њујорк.
�

„Крол“ е една од многуте фирми што ги
советуваат корпоративните и странските клиенти како да ги заштитат
своите вработени и гости за време на
Олимписките игри.

Фридленедер рече дека сѐ уште е
неизвесно колку сериозна закана
биле луѓето што се приведени. Полицијата ги нарече аматери чиишто
наводни планови биле многу далеку
од реализација.
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Но, дури и да не се во состојба да извршат напад, феноменот на самостојни
напаѓачи во Европа - во последните
четири напади, напаѓачите лесно се
снабдиле со оружје, вклучително и
при нападот во Ница, Франција, каде
што возач на камион прегази стотици,
а уби 84 лица - покажува дека и аматерите се опасни.

Што се однесува до Олимписките игри,
фокусот на Бразил беше демонстрација на сила и тактичка подготвеност
да се спречи какво било повторување
на Олимписките игри од Минхен во
1972 година, кога палестински терористи држеа израелски спортисти во
заложништво и на крајот убија 11 од
нив во најмрачниот момент од историјата на Олимписките игри.
Оттогаш секоја Олимпијада се наоѓа под закана од тоа. И тоа е случај
и со Рио - вели Марк Дин, извршен
директор на компанија за глобално
управување со ризици, чиишто лидери се поранешни британски и американски разузнавачи.
�

Дали Рио се соочува со зголемен ризик
од тероризам? Не мора да значи. Но,
му фали искуство во справување со
ризик од тероризам, вели тој.

Пред апсењата од минатата недела,
се сметаше дека Бразил има невообичаено низок ризик за домашен
тероризам. Земјата беше домаќин на
повеќе настани од висок профил, како
што е Светското првенство во фудбал
во 2014 година и посетата на неколку
папи без никакви инциденти.

Лицата што ги уапсија во различни
делови на земјата комуницирале преку социјалните медиуми и се чини
дека сите тие биле фасцинирани од
шеријатскиот закон, правила што се
базираат на Куранот. Тие имале и некои заеднички особини со европските
самостојни напаѓачи за кои пријателите и семејството инсистираат
дека не покажувале знаци за радикализација, а некои имале
криминални досиеја.
Тактичките тренинзи
на Бразил во пресрет

на Олимписките игри вклучуваа
симулирани спасувачки мисии во
метроа, згради и слично. Земјата
отворено соопшти дека соработува
со разузнавачките агенции од САД
и од Европа.
Тоа е така затоа што се очекува најмалку 40 претседатели на држави
да присуствуваат на некој дел од
Олимписките игри. Се чини еден од
најпознатите тимови во очите на терористите е тимот на САД, составен
од 555 спортисти.

Поставеноста на Олимпиското село
и неговата оддалеченост од туристичките центри во Рио ја отежнуваат
пристапноста и им обезбедуваат на
спортистите поголема заштита. Сепак,
неодамнешните европски напади ја
истакнуваат вистинската ранливост
во Рио: да се спречи напад на самостоен напаѓач е исто како да се бара игла
во стог сено.
По апсењата од минатата недела во
Бразил, Стејт департментот го пофали
домаќинот.
Имаме доверба во мерките што ги
преземаат бразилските власти за да
ги направат овие Олимписки игри
сигурни и безбедни - изјави портпарол Џон Кирби на 21 јули.
�

Но, Кирби истакна дека Владата на
САД внимателно ќе го следи развојот
на настаните.
Би било неодговорно да не се следат работите многу, многу внимателно, со оглед на тоа дека се работи
за јавна серија настани со огромен
број публика. Ние ќе продолжиме
да бидеме во тесна комуникација
со властите во Бразил.
�

Бразил, исто така, може да има тешкотии со тоа како и што да препознае
кај потенцијалните терористи или
закани.

Бразилскиот магазин „Вежа“ во своето
издание на 27 јули опиша како разузнавачките служби и спроведувачите
на законот биле во судир со тоа дали
да ги објавуваат апсењата.

Федералната полиција на Бразил,
слично на ФБИ, сакала да ѝ ги открие
на јавноста за да покаже сила. Но, од
Националната агенција за разузнавање на Бразил, бразилскиот еквивалент на ЦИА, биле загрижени дека
публицитетот би можел да поттикне
други лица да ги продолжат нивните
стапки со уште пострашни планови.

Мажите што беа уапсени во таканаречената полициска операција „Хаштаг“,
наводно, сакале да купат воени пушки
шверцувани од соседен Парагвај. Обвинителите ги нарекоа апсолутни аматери. Само еден од нив имал врски во
јужниот бразилски град Фос-ду-Игуасу,
град со голема популација на либански
имигранти кој долго време глобалните
разузнавачки агенции го следат како
место за шверц на цигари, оружје... Тоа,
исто така, е рај за собирање средства
за Хамас и за Хезболах, две групи од
Блискиот Исток што се наоѓаат на
листата на САД за странски терористи.
- Тој секогаш бил предмет на интерес на западните служби и на други,
и продолжува да биде со оглед на
Олимписките игри и нивниот почеток - вели Фридлендер од „Крол“.

Сепак, историски имаше неколку
оперативни врски меѓу овие групи и
најголемите две терористички закани,
Исламската држава и Ал Каеда.
� Би бил малку загрижен за Хезболах. Тие имаат значително прису-

www.republika.mk

ство во регионот - вели Метју Левит,
поранешен експерт во Министерството за финансии, а сега професор на
вашингтонскиот Институт за блискоисточна политика.

Спортистите што пристигнуваат не
изгледаат премногу загрижени за заканата од тероризмот.
Да ги оставиме професионалците
да си ја вршат својата работа - изјави 25-годишниот Австралијанец
Рајан Тајак, кој ќе се натпреварува
во стрелаштво.
�

Едуарда Родригез е сопственичка на
фризерски салон на само неколку блока од големиот стадион за одбојка на
плажата „Копакабана“ и верува дека
демонстрацијата на сила против потенцијалните терористички закани
дејствува успокојувачки.
Верувам дека со сите овие воени
и полициски сили ќе биде невозможно да се изврши терористички
напад - изјави Родригез.
�

Маурисио Санторо, политички научник на Државниот универзитет во Рио
де Жанеиро, не мисли така.
Јас сум многу загрижен. Земјата е
многу ранлива. Земјата не им обрнува доволно внимание на терористичките закани - рече тој и истакна
дека Бразилците мислат оти тоа не е
нивни проблем.
�
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СВЕТ
Тероризмот, можеби, не е најголемата закана, велат експертите.
Криминалот е поголем проблем
за кој народот може да преземе
чекори за да се спречи.

Тие мислат дека тоа е проблем на САД или на Франција
- вели тој.
�

Една компликација за припадниците на безбедносните сили
е дека Бразил ги укинува визите
за посетителите од многу развиени земји и земји во развој за
време на Олимпијадата. Визната
либерализација става притисок
врз земјите од каде што доаѓаат да го обезбедат вистинскиот
идентитет на патниците и да
проверат дали тие имаат терористички врски, иако Бразил ги
проверува пасошите на посетителите.

Друга уникатна закана за безбедноста во Рио, што не постоеше во друга земја-домаќин
во последните години - освен
можеби во САД - е големото
присуство на оружје во Бразил,
особено во сиромашните квартови наречени фавели.
Знаејќи дека повеќето криминалци имаат пристап до
огнено оружје во Бразил, тоа
�

значи дека по својата природа
пристапот до оружје е полесен
отколку во сите други земји
- рече Деар од компанија за глобално управување со ризици.
Т реба да имате криминални
мрежи во земјата за да го добиете - додаде Деар.
�

Рио е преплавен со гласини дека
наркобосовите што ги контролираат фавелите може да се
обидат да ги засрамат градот и
федералните власти со покажување сила. Сега има големо присуство на полицајци и на војници
во туристичките области.

� Најголемиот ризик е да
се шетате по улица со скап
часовник или со накит, или
да шетате со „ајфон“ или со
таблет во раката. Така, најверојатно, ќе станете цел на
опортунистички криминалци. Ако се обидете да преговарате, тоа може да се претвори
во насилство за само еден миг
- вели тој.

Нашиот совет е да ги оставите сите ваши вредни работи во домот (или хотелската
соба), да се облекувате како
локалното население и ако ве
застанат, да им дадете сѐ што
ќе ви побараат. Ако се обидете да задржите нешто, тогаш
вашиот живот ќе се најде во
опасност - додава Деар. �

Книжарници на плажа, жонглери, концерти, летни школи...

„Бело лето“ во Охрид градот на светлината

�

Извор | „Њус обзрвер“
Превод | Ана Цветаноска

Охрид нуди енергична летна програма за да ги мотивираме луѓето
да се забавуваат и уживаат, вели Владимир Василевски - Четкар
Пишува | Невена Поповска

В

о Охрид секоја година во
летниот период се одржу
ваат многубројни актив
ности и културни манифеста
ции. Нашиот туристички бисер
е преполн во овој период од
годината и има забава за сечиј
вкус. Се упативме во југозапад
ниот дел на Македонија, во гра
дот по кој и Охридско Езеро го
носи името. Охрид и Охридско
Езеро се едни од главните ту
ристички места во Македонија,
а поради големиот број цркви
и манастири, градот е познат
како балкански и европски
Ерусалим. Охрид е познат и
како „град на светлината“ што
претставува буквален превод
на неговото старо име, Лихнид.

ниците на оваа позната кни
жарница во Скопје.

Одиме таму. Плажата „Оревче“
е во Градиште, популарно ме
ѓу младите до неодамна беше
позната како третата плажа.
Таму е секогаш интересно.
Уникатниот амбиент, кој им е
многу добро познат на посети
телите од неодамна им нуди и

одличен избор на книги. Нави
стина оригинална идеја и убав
избор на наслови. Честитки за
издавачите, но и за плажата,
која ја прифатила оваа идеја.

Но, дознаваме дека ова е само
една од активностите, покрај
многубројните претстави и
концерти на „Охридско лето“,
„Охрид колинг“, како и бројни
те поетски манифестации, ка
ко „Поетска ноќ во Велестово“
или „На зајдисонце“ во Трпејца,
која им го збогатува летување
то на посетителите.

Од денеска читаме на пла
жа. Изданијата на книжар
ницата „Или-или“ по симбо
лична цена за целодневно
уживање - соопштија сопстве
�
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бисер, стара речиси еден век,
говореше за долгогодишна
та традиција за изработка на
охридскиот бисер.

Се враќаме во Охрид, каде што
традиционално со манифеста
цијата „Бело лето“, почнува
летната туристичка сезона.
Тука се запознаваме со дета
лите и со програмата.

Годинашното „Бело лето“ го
отвори Владимир Василевски
- Четкар со концерт во пред
ворјето на црквата „Света
Софија“. Веднаш по завршу
вањето на концертот имаше
дефиле групата тапанари „Ка
ранос“ од Воден, Грција, во која
учествуваат 25 тапанари, кои
дефилираа низ стариот дел
од градот, Долна порта, Град
скиот плоштад, по чаршијата
сѐ до стариот чинар и потоа
се враќаат назад кај Малиот
плоштад. Тие беа придружу
вани од жонглери, кои имаа
особено интересен визуелен
настап - нѐ информираше ра
ководителот на Секторот за ту
ризам и за локален економски
развој Ѓоко Апостолов.
�
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Потоа, додаде, настап имаа
охридски диџеи, кои заедно со
групата „Карамос“ го отворија
перформансот што траеш
 е до
полноќ.

За мене претставува задо
волство што повторно сум во
родниот град. За секој умет
ник многу е важно внимани
ето што го добива во родниот
град, од каде што сѐ почнало,
тука сум ги здобил моите пр
ви знаења. Овој настап е дел
од мојот концепт кој долго го
промовирам со секстет по
стави, исклучиво со луѓе од
Македонија, со што составот
претставува Македонија во
мало. Големо задоволство
ми е да свирам дома по тур
нејата што ја имав во САД и
особено ми е драго што ма
нифестацијата почна токму
со нас - вели македонскиот му
зичар Владимир Василевски
Четкар, кој има мошне успешна
меѓународна кариера.
�
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Вечерта во Трпејца помина
прекрасно. На брегот на езе
рото во одржа натпревар во
фаќање риба на јадица, а за тие
што не ловат риба беше орга
низирана променада со кајче
по езерото, а ученици од ОМУ
„Методи Патче“ во избор на
м-р Нина Момировска свиреа
на различни инструменти и
пловеа крај брегот, забавувајќи
ги гостите додека вечераат во
крајбрежните ресторани.

Тоа, како што рече, Охрид нуди
енергична летна програма за
да ги мотивираме луѓето да се
забавуваат и уживаат. 

И околината на Охрид не зао
станува со случувања. Трпејца
се одржи манифестацијата „На
зајдисонце“. Овде се организи
ра тридневната школа – учи
ме англиски под раководс
тво на м-р Габи Неделкоска,
тридневна школа за цртање
под раководство на уметни
кот Слободан Пупиноски, а
Михајло Филев, потомокот на
познатата охридска фамилија
Филевци, една од двете охрид
ски фамилии, кои ја знаат и
чуваат тајната за изработка
та на вистинскиот охридски

Кога зборуваме за летото во
Охрид, не смее да се пропушти
најстарата културна манифе
стација во земјава, Фестивалот
„Охридско лето“. Сигурно е дека
долгогодишното опстојување
на оваа манифестација упатува
кон сознание дека таа се пот
пира на нешто што навистина
претставува голема традиција. А
таа традиција извира од местото
кое е дадено од бога, од градот
Охрид – духовната престолнина
на Македонија, градот на древ
носта, со волшебното сино езе
ро, град со долговековна кул
турна историја со вредностите
на античката цивилизација,
градот со првиот сесловенски
универзитет во Европа, градот
на Самуиловото царство и нај
после градот – репрезент на це
локупната македонска културна
и духовна историја. Дознаваме
нешто повеќе за историјата на
манифестацијата.
Тоа се случи во далечната
1961 година на 4 август, сре
де лето. Тој прв концерт на 4
август во „Света Софија“ ка
�

де што прекрасниот глас на
првенката на Македонската
опера, Ана Липша - Тофовиќ
како да беше нарачан за тој
прекрасен амбиент со неве
ројатната акустика, дефи
нитивно ја потврди оправ
даноста на сите дотогашни
настојувања и желби за да се
дојде до тоа што Охрид без
друго треба да го има. Тој чин
на концертно крштевање на
„Света Софија“ направен во
миг на визионерско вдахно
вение на Ана Липша - Тофо
виќ и нејзиниот соработник
на пијано Ладислав Перлдик,
со голем ентузијазам поддр
жан од неколку видни граѓа
ни од Охрид и македонски
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културни работници пока
жа дека семето е посеано на
плодна почва и од него се
зародува манифестација со
комплексно значење. Извед
бата на дела од Хендл, Мо
царт, Бетовен, Глук, со самиот
почеток дејствуваше импре
сивно и покажа дека „Света
Софија“ е дадена за тоа. Така
почна приказната што се ви
ка Фестивал „Охридско лето“
- ни раскажаа од Фестивалот.
Приказната на „Охридско лето“
продолжува и денес станувајќи
сѐ поинтересен, побогат и по
привлечен за публиката, но и
за уметниците и за ансамблите
од светот. �
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здравје

М-Р МАРИЈА СТОЈКОСКА–ВАСИЛЕВСКА, ПСИХОЛОГ ВО „РЕ-МЕДИКА“

Анксиозноста и депресијата ги полнат ординациит е
Кога во средината често
е присутен стравот за
егзистенција, на индиви
дуално т.е. на психичко
ниво, тој страв значи
зголемен ризик од ан
ксиозност. На тој начин
општеството придонесу
ва во квалитетот на мен
талното здравје на свои
те граѓани. Колку повеќе
се зборува и искусува
загрозена егзистенција
- било материјална или
физичка, преку несреќи
и напади кои се многу
присутни и застапени
особено во медиумите
- толку повеќе се буди
егзистенцијалниот страв
кај поединецот, кој води
до анксиозност и ната
му до други нарушувања
на менталното здравје,
вели психологот Стојко
ска-Василевска

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Ре-медика

С

поред статистиката, анксиозноста и депресијата ги полнат
ординациите на психолозите и на психијатрите. Анксиоз
носта претставува почест проблем во современото живее
ње, но луѓето почнуваат да се охрабруваат и да бараат помош.

Анксиозноста е чувство на вознемиреност и на напнатост, а
анксиозната личност се чувствува загрозено иако не ја знае
причината за тоа чувство. Носи во себе немир, напнатост, не
задоволство и некој неодреден страв.

Анксиозноста најчесто се поврзува со динамиката и со
количеството стрес во нашето опкружување. Анксиозно
ста има лични, индивидуални предиспозиции, но често е
предизвикана од зголемен притисок кој доаѓа од средината
(работна, лична итн.) – вели м-р Марија Стојкоска- Василевска,
психолог и гешталт-психотерапевт во првата приватна општа
болница „Ре-медика“.
�
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Што е анксиозност и како
се манифестира?
СТОЈКОС КА-ВАС ИЛЕВС КА:
Анксиозност, или уште се вика
и лебдечка возбуда, е психич
ки симптом што се јавува пре
ку силна возбуда која може да
предизвика срцебиење, тресење
на рацете или друга телесна не
пријатност која дополнително
предизвикува емоција на страв
и негативни мисли за своето
здравје или за функционира
њето во моментот. Поед
 инецот
што искусува анксиозност не се
чувствува поддржан да презе
ме каква било активност која
се бара од него. Во зависност од
�

степенот на анксиозноста што
ја чувствува, може да се повле
кува од активностите или да ги
извршува со непријатност и со
настојување да ги заврши побр
гу. Влегувањето во активност,
од секојдневна, вообичаен
 а, до
некоја исклучително специ
фична, е проследено со извесен
степен на возбуда. Возбудата ги
мобилизира нашето тело и ум
да влеземе во одредена актив
ност. Во таа смисла возбудата ни
е позитивен двигател. Не ретко,
степенот на возбуда станува по
голем, дури и кога активноста
во која би требало да влеземе
е вообичаена, и зголемениот
степен на возбуда креира страв
(од неуспех, изложеност на срам,
дури и страв дека нешто живото
загрозувачки може да се случи).
Анксиозноста, за разлика од фо
биите, не е врзана за конкретен
страв од нешто, туку е општа
возбуда која не дозволува лич
носта да се насочи кон некоја
активност, напротив, ја спречува
посакуваната активност.

� Дали Вашето искуство гово
ри дека владее епидемија на
анксиозност кај нас?
СТОЈКОСКА-ВАСИЛЕВСКА: Ан
ксиозноста најчесто се поврзу
ва со динамиката и со количес
твото стрес кои се во нашето
опкружување. Анксиозноста
има лични, индивидуални пре
диспозиции, но често е предиз
викана од зголемен притисок
кој доаѓа од средината (работ
на, лична итн.). Стравот што
се јавува со анксиозноста, кога
психотераписки се разработу
ва, укажува дека поединецот
стравува за сопствената егзи
стенција. Во нашата средина
често е спомнувана материјал
ната егзистенција и тоа колку
е неизвесна. Кога во средината
често е присутен стравот за ег
зистенција, на индивидуално,
т.е. на психичко ниво, тој страв
значи зголемен ризик од анкси
озност. На тој начин општество
то придонесува во квалитетот

на менталното здравје на сво
ите граѓани. Колку повеќе се
зборува и искусува загрозена
егзистенција (било материјал
на или физичка, преку несреќи
и напади кои се многу присутни
и застапени, особено во меди
умите), толку повеќе се буди
егзистенцијалниот страв кај
поединецот, кој води до анкси
озност и натаму до други нару
шувања на менталното здравје.
Што е тоа што ги тера луѓе
то да бидат анксиозни? Дали
е тоа стравот, неизвесноста,
стресот или некои други при
чини?
СТОЈКОС КА-ВАС ИЛЕВС КА:
Како симптом често е дел од
поширока лепеза на некое пси
хичко растројство или невро
тична епизода. Најчесто е дел
од анксиозно растројство или
панични напади кои се многу
чести меѓу популацијата.
�

Ако е сама, како единствен
симптом, најчесто произлегу
ва од некоја траума или подолг
период поминат под притисок
или исчекување. Не мора да се
појави веднаш по некоја траума,
кај некои луѓе се јавува дури и
по период од една или повеќе
години, откако речиси и го забо
равиле настанот. Но, доколку не
бил преживеан со цел психички
капацитет на поед
 инецот, по из
весно време може да го почув
ствува овој симптом.

Можно ли е коренот на анкси
озноста да лежи во детството,
а на средни години да се поја
ви пак?
СТОЈКОСКА-ВАСИЛЕВСКА: Се
кој човек има предиспозиции,
односно наклонет е кон еден
или друг тип доживување и
преживување на искуствата.
Бидејќи анксиозноста се јавува
во релација на поединецот со
средината, таа се манифестира
по извесни искуства, најчесто
непријатни, кои поединецот ги
имал во размена со средината.
�
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Почнувајќи од првите контакти
со родителите, врсниците од
градинка итн., значајно е коре
нот да се бара во капацитетите
на поединецот отколку содржи
ната која стои зад анксиозно
ста. Начинот како ги доживува
и како може да ги надминува
непријатностите е позначаен
од причините кои во дадениот
момент ја поттикнале таа реак
ција на организмот. Во психоте
рапијата велиме, секој симптом
доаѓа со некоја порака, треба да
поработиме за да ја одгатнеме
што значи таа за секого лично.

Дали анксиозноста сѐ повеќе
е застапена кај средовечните
лица?
СТОЈКОСКА-ВАСИЛЕВСКА: Со
оглед на тоа дека анксиозноста
главно е диктирана од дина
миката на животот, се очекува
симптомите како анксиозност
да се намалуваат како животот
почнува да тече по помирни те
кови. Но, тоа не важи во ситуа
ции кога анксиозноста постои
со години и дека со возраста
сигурно ќе помине.
�

Се лекува ли анксиозноста?
Потребни се лекови или, пак,
може да се излекува само со
посета и терапии кај психолог?
СТОЈКОСКА-ВАСИЛЕВСКА: Со
оглед на тоа дека анксиозноста
не е болест сама по себе, целта на
нејзиното надминување не е да
се излекува туку да се подобри
квалитетот на функционирање
на поединецот кој има анкси
озност. Тоа подразбира не само
надминување на анксиозната
состојба, туку и генерално подо
брување на менталното здрав
је. Во зависност од степенот на
изразеност, анксиозноста може
да се третира со медикаментоз
на терапија, само со психотера
пија или комбинирано. За да се
одреди степенот на изразеност,
треба да се посети психолог, пси
хијатар или психотерапевт, кој
ќе го одреди патот за надмину
вање на проблемот. �
�
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ИЛИНДЕНСКОТО
ВОСТАНИЕ ПРЕКУ
СВЕДОШТВАТА НА
МАКЕДОНСКИТЕ
ВОСТАНИЦИ
Милан Матов (роден 1875 во Струга – умира 1962 во Софија).
Матов од крајот на 1895 година се приклучил на Македонската
револуционерна организација (МРО). Од 1900 година тој бил дел
од раководството на околискиот комитет на МРО во Струга
пишува |
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

З

а време на Илинденското востание Матов бил дел од четата на војводата Лука Групчев
која дејствувала во околината на
селото Вевчани. Тој во своите спомени за почетокот на востанието
забележува:

„На 20 јули (2 август), денот беше
недела. Во сабота ние се собравме
на последно заседание. Зачудени,
мислевме за утрешниот ден, што
да правиме и каква положба да заземеме, постојано се запрашувавме,
можеме ли да се сметаме за луѓе кои
што сме го исполниле долгот достоинствено, затоа, по мој предлог, го
прифативме решението во градот
да се собере една нова сума пари за
помош на четите и да ја испратиме
на користење на горското началство. Таа вечер се разделивме како
никогаш растреперени од страв и
радост, весели и замислени, за тоа
што треба да се случи на утрешниот
ден. Се сеќавам дека таа вечер отидов да спијам во куќата на Чакаров
(Александар Чакаров, член на охридското горско начелство). Таму
бевме собрани речиси сите роднини.
Исто така беше и мајката на Узунов
34
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(Христо Узунов), сестрата на Чакаров. Седевме до после полноќ, и тоа
на горниот кат. Насочени на слухот,
со мислата до го дочекаме биењето на селските вековни камбани и
пукотот на црешовите топчиња, ние
треперевме од радост...
Другиот ден во утринските часови, едвај да задремавме неколку
часови, се разбудивме со големо
движење по улицата. Тоа беше
војска што дошла од Охрид, како и
башибозук од градот, која се упати
кон Ташморуништа. Кај Турците се
издаваше еден голем страв. Ние се
качивме на керамидите кај Чакаровци од каде што можевме да гледаме накај селото Ташморуништа.
Оттаму се слушаа доста пукотници
и се гледаше чад. Неделата и понеделникот траеја судирите, секој
час праќаа курири до Вевчани да
однесат информации за четата да
се спушти од горе со голема брзина
и каде што ќе најде најдобра позиција да си пробие пат кон Дрим на
помош на четите кои се војуваат
околу селото. А ние во Струга бевме
убедени дека во тие моменти на
судирот кога ги слушнавме пукотниците, нашите војводи стрмоглаво
напредуваат...“.
www.republika.mk

Милан Матов

За почетокот и првиот ден од востанието интересен приказ можеме да
најдеме и кај костурскиот војвода
Лазар Киселинчев (роден во 1874
во селото Косинец – умира во 1946
во Софија). Киселинчев непосредно
пред востанието се вратил во Атина, каде што живеел и бил еден вид
претставник на МРО во Грција.

20 јули, недела и празник
Св. Илија

„Дојде во селото Нумо Митруш од
Смрдеш и ми кажа дека имал известување од началниците, со кое што
прашуваат: да не би дошло некое
писмо од Битола, било во голем
плик, ако има такво писмо, веднаш
да се испрати кон Д’мбени-Дреновени. Му кажав дека такво писмо кај
нас не дошло. Нумо ми кажа да не
отишло во Лобаница. Му кажав дека
пред 15 минути тука беа лобаничани
и не кажаа ништо. Тој веднаш ја јавна
мазгата и се врати во Смрдеш. Околу
9 часот преку планината пристигна
Дине поп Киров од Смрдеш. Ми донесе писмо од началниците. Бев сам
дома, ме поздрави и ми кажа; ’Ајде,
аирлија да е‘ и ми го подаде пликот.
Во него имаше едно долго писмо и
едно друго, напишано со поголеми
букви и под потписите, подвлечена
црвена линија, од црвен молив, знак
дека е од началството! Не го дочитав

и како луд почнав да викам ’Ура‘!
’Ура‘! ’Ура‘! Востанието е објавено!
Тоа мое викање ги вознемири домашните и по извесно време ја видов
мајка ми да гледа со еден страшен
и сериозен поглед и ми вика: ’Што
викаш така, што ти е?‘ Донето поп
Киров побрза и и‘ кажа дека востанието е објавено и дека поради тоа се
радувам! Добро, ама не се вика така,
ќе слушне аскерот од Немановата
куќа – кажа мајка ми. ’Слушне, не
слушне, пет пари не давам сега за
тоа. Востанието за нив се прави, да
слушнат сите, да слушне Султанот,
да слушне и Европа!‘ – дополнува Донето. Го повикав Трајко Марковски
и членовите од селската комисија,
како и селските војводи, наредив
да се собереме во една од подобрите
куќи. За таква ја избравме куќата на
Стојан Банпаш. Го прочитав писмото
внимателно и после тоа Донето си
замина за Смрдеш.
Едното писмо беше информацијата
за востанието, другото писмо, напишано од Кљашев, беше еден вид
инструкции како да се дејствува во
првите моменти. Началството знаеше дека повеќето пушки се собрани
и се складирани во планината. Прво
што ни се нареди, коешто требаше
да го направиме уште вечерта, да
ја прекинеме телеграфската врска
меѓу Костур-Корча и откако ќе се
вооружат востаниците, да го нападнеме аскерот во селото. Веднаш
напишав во Лобаница да дојде тука
комисијата и селскиот војвода... Им
го прочитав писмото од началството
и откако разменивме по некој збор,
одлучивме: Селските војводи да за-

минат до вечерта горе на ’Калето‘,
да го откријат скривалиштето, да
ги земат и зачистат пушките и да се
соберат на ’Вилскиот вир‘ – да чекаат
таму или на ’Гумниште‘ нови наредби. Му наредивме на Петрето Гинчо
со Георги Калаотино да отиде вечер,
да ги исечи телеграфските столбови од ’Бочкаров дол‘ до ’Сукалица‘.
Селскиот војвода Гаки Кенков остана во селото да ги собере оние луѓе
коишто имаа пушки и да го открие
скривалиштето кај ’Завнголие‘.

Кажавме веста да се држи во тајност,
но машко срце не трае. Поп Оцо штом
излезе од Банпаш, почна да се кара
со едни аскери кои наливаа вода на
’Кланца‘ и на кои јавно им се закани и
им кажуваше какви ли не’ зборови...
Пративме Насо Карата во Крчишта
да ѝ однесе на комисијата писмо, во
кое пишуваше, тие мажи што имаат
пушки, утре да се спремни, да дојдат
кога ќе ги повикаме повторно. Попот
Петар замина за црквата да ја чукне
камбаната за вечерната молитва; му
кажав ќе пее и утре, кога ќе дојдат
сите вооружени. После сите тие наредби му пишав писмо на Насо во
Смрдеш преку кое го канев утре да
дојде околу 9 часот за да го нападнеме косинскиот аскер. Приквечер
дојде една жена од Д’мбени која кажа
дека Дичо Ангелко денес фрлил
отров во млекото кое им го дал на
дмбенскиот аскер; Турците забележале; млекото било зеленикаво, се
пуштиле да го фатат; Дичо избегал.
Цела вечер планиравме како ќе нападнеме, кои чети каде да фатат место и друго. После полноќ си отидов
дома, ги најдов домашните легнати;

Четата на Милан Матов
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се збогував со сите и после тоа се
прибравме во куќата на Пандо Бујон
да го чекаме новиот ден“.

Од спомените на двајца востаници
од Костурско, од селата Смрдеш и
Д’мбени, дознаваме за крајот на
востанието во оваа околија. Имено,
Манол Филев и Наум Маслинков
на доста сликовит начин ни ги
прикажале тие трагични моменти за македонското население. На
планината Вичо пред насобраните
востаници одржал говор познатиот раководител на МРО, Васил
Чакаларов.

„Во текот на октомври В. Чакаларов
пред сите востаници одржа еден
долг чувствителен говор, својот
проштален говор за исполнувањето на нашиот свет долг кон милата
татковина и за жестината на европската дипломатија, која не остави
на целосното самоволие на клетата
судбина. И покрај сѐ, тој нѐ охрабри
дека пред нас се отвораат нови светли хоризонти; дека сега, во неволја,
ќе ги свиеме привремено знамињата, но во блиска иднина одново ќе
ги развееме за целосна победа. ’Сега
сѐ е свршено, кажа тој, сепак докажавме чија е Македонија и дали ние,
Македонците, заслужуваме слобода,
за која умиравме, умираме и ќе умреме. Одете си сите по домовите, ве
распуштам, горе главите!‘ – му беа
последните зборови.

Тој пламен, патриотски и трогателен говор на водачот В. Чакаларов,
кој меѓу толку ретки способности
имаше и чуден дар за говор, силно
ги трогна сите борци и предизвика
порој од горчливи солзи од тага и
нежност.
Веднаш целата муниција се собра и
со сокри на определени места од началството, а ние востаниците се упативме кон родните места без куќи
и без пријатели. Васил Чакаларов,
Пандо Кљашев, сите раководители,
војводи и четници се упатија кон
селото Смрдеш – во месноста Сливите, Добра Гора , Црвени Греди – и
оттаму во селото Д’мбени. Во селото
Д’мбени Чакаларов раздаде на сите
војводи и четници по малку пари за
патни трошоци и нареди одделно,
во мали групи, да заминат сите по
каналот за Грција во Бугарија“.
петок, 5 август 2016 година
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[ антологија

Култура

„Циганчиња“ на Никола Мартиноски

Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Aнте Поповски (1931-2003)

Блуз од
мешана крв
Еси
Едуџин

2

Габриела
Бабник

3

Девојчето што
премногу ги сакаше
кибритчињата
Гаетан
Суси

4

Од устата
на китот
Сјон

5

Сè уште
сум млада
Дениса
Дуран
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Македонска филхармонија
со „Песни од срцата“ на
Антички театар
Со елегии и со љубовни песни од нашата народна музичка
традиција, Македонската филхармонија на Античкиот теа
тар во Охрид ќе ја заврши годинашната концертна сезона

Сушен период
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100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

П

оследниот концерт на Маке
донската филхармонија за оваа
сезона е насловен „Песни од
срцата“ и ќе се одржи на 8 август во
Античкиот театар. Заедно со Фил
хармонија ќе настапат Ана и Игор
Дурловски, а оркестарот ќе го рако
води маестро Борјан Цанев.

„Песни од срцата“ е проект што
ги вклучува најубавите љубовни
песни од народната македонска
музичка традиција, за чиишто
аранжмани е задолжен компози
торот Сони Петровски. Овој проект
Македонската филхармонија го
реализираше минатата година во
Македонскиот народен театар - ве
лат од Филхармонија.
�

Со елегии и љубовни песни од на
шата народна музичка традиција,
Македонската филхармонија на
Античкиот театар во Охрид ќе ја
заврши годинашната концертна
сезона, но оттаму најав уваат дека
веќе е готова и програмата за но
вата концертна сезона 2016/2017
година и ќе понуди концерти со
разновидна содржина, настапи на
врвни солисти и диригенти и пре
миерни дела.
Новата сезона свечено ќе биде
отворена на 6 октомври, со на
стап на познатата виолинистка
Мидори (Јапонија, САД), која ќе
го изведе атрактивниот Концерт
за виолина и за оркестар од оска
�
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ровецот Ерих Корнголд. Под пал
ката на Емил Табаков од Бугарија
ќе биде изведено и комплексното
симфониско дело „Животот на хе
ројот“ од Рихард Штраус, по кое
овој концерт го носи насловот велат оттаму.

До крајот на сезоната, на сцената
заедно со оркестарот на Македон
ската филхармонија ќе настапат и
наградуваните пијанисти – Лукас
Вондрачек од Чешка, Џорџ Ли од
САД, Дино Имери од Македонија,
Оли Мустонен од Финска, потоа ви
олинистите со меѓународна кариера
Ѓорѓи Димчевси и Сихана Бадивуку,
светски признатиот виолинист Нинг
Фенг од Јапонија.
Публиката првпат ќе ги слушне
и харфистката Мојца Злобко од
Словенија, Ксенија Сидорова на
хармоника од Русија, саксофонис
тката Ејми Диксон од Австралија,
Иштван Вардаи на виолончело
од Унгарија, еден од најдобрите
хорнисти – Штефан Дор од Герма
нија, нашата сопранистка Милена
Арсовска… Зад пултот ќе застанат
извонредните Јерухам Шаровски
од Израел, нашите Борјан Цанев
и Саша Николовски - Ѓумар, Емил
Табаков од Бугарија, Кејс Скалионе
од САД, Даниел Рајскин од Русија,
Со Аватсуџи од Јапонија, Тимоти
Редмонд од Велика Британија соопштуваат од Македонската фил
хармонија � (Н.П.)
�

НЕПРОЧИТАНО ПИСМО
Врз секоја карпа,

врз секој камен
– некој знак!

Длабел некој
низ мракот на времето

„Циганчиња“ е дело на еден од
најистакнатите македонски сликари Никола Мартиноски (19031973). „Циганчиња“ е насликана во
1952 година.
Мартиноски зад себе имал околу
40 самостојни изложби. Некои од
ремек-делата на Мартиноски биле
изложени и на многубројни групни изложби во Скопје, Букурешт,
Париз, Белград, Софија, Љубљана, Прага, Варшава, Вашингтон,
Њујорк, Мексико Сити, Осло, Лондон, Истанбул, Рим.... �

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

Заработка: 60.000.000 $

знаци со камен врз каменот
и сега целата татковина
е некое неодгатливо писмо.

Џејсон Борн
Jason Bourne

Заработка: 24.000.000 $

Знаците истетовирани
врз карпите,
стопени со времето,

Ѕвездени патеки:
Од другата страна
Star trek: Beyond

втиснати во сеќавањето

на македонскиот збор:

Лоши мајки
Bad moms

изгорени гласови, неоли,

на големи погибии…

Жанр: комедија
Режија: Џон Лукас, Скот Мур
Актери: Мила Кунис,
Кетрин Хан,
Кристен Бел
Заработка: 18.200.000 $

крвави засеци на ножот
осенчени со крик

Жанр: авантура
Режија: Џастин Лин
Актери: Крис Пин,
Захари Квинто,
Карл Урбан
Заработка: 23.400.000 $

на народот– сега се свети знаци
низ кои струи и крвта и тајната

Жанр: акција
Режија: Пол Гринграс
Актери: Мет Дејмон,
Томи Ли Џонс,
Алиша Викандер

The secret life of Pets
The secret life of Pets

Жанр: анимација
Режија: Крис Рено, Јероу Чејни
Актери: Луис С.К.,
Кевин Харт,
Ерик Стоунстрит
Заработка: 10.800.000 $

Целата татковина
– свето и непрочитано писмо.

Без светла
Lights out

www.republika.mk

Жанр: хорор
Режија: Дејвид Ф. Сандберг
Актери: Тереза Палмер,
Гебриел Бејтмен,
Марија Бело
петок, 5 август 2016 година
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Излезе новата книга за волшебникот „Хари Потер и проколнатото дете“
Приказната се роди само
затоа што првата група луѓе
дојдоа до брилијантна идеја
како Хари Потер да се прет
стави на сцена. Уверена сум
дека кога публиката еднаш
ќе ја види претставата „Хари
Потер и проколнатото дете“,
ќе сфати зошто одлучивме на
овој начин ја да раскажеме
приказната – изјави авторката
Џоана Роулинг.
�

Овој роман, всушност, e сценарио за театарска претстава во
Лондон. Иако авторката изјави дека нема веќе да пишува про
должение на книгата, се реши на овој потег заради сите што
нема да можат да ја гледаат претставата во Лондон

К

нигата на Џ. К. Роулинг
„Хари Потер и проколнато
то дете“ на англиски јазик
излезе на 31 јули. Продолжени
ето на книгата за волшебникот
Хари Потер излегува по пауза
од девет години. Дејството на
приказната е сместено во пер
иод 19 години по последниот
дел „Хари Потер и реликвиите
на смртта“.

Хари работи во Министерството
за магија, оженет е со сестрата
на Рон, Џини, и имаат три деца.
Приказната е фокусирана на не
говиот млад син Албус Северус,
а Хари и во оваа книга се бори
со минатото кое не го остава да
ја живее сегашноста.

не го посакувал. Во вечното ис
преплетување меѓу минатото
и сегашноста, таткото и синот
спознаваат непријатна вистина
– дека најмрачното понекогаш
се јавува таму каде што најмалку
го очекуваме.
Според пишувањето на „Гар
дијан“, претставата е поделе
на во два дела, кои може да се
гледаат еден по друг или во
различни денови.

И додека Хари се бори со демо
ните од минатото, неговиот син
Албус мора да се справува со се
мејното наследство кое никогаш
38
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Овој роман, всушност, е сцена
рио за театарска претстава во
Лондон. Иако авторката изјави
дека нема веќе да пишува про
должение на книгата, се реши
на овој потег заради сите што
нема да можат да ја гледаат
претставата во Лондон.
Премиерата на претставата се
случи во Лондон на 30 јули, а
книгата излезе во САД еден ден
подоцна. Според пишувањата
на светските медиуми, претста
вата во Лондон е распродадена
до мај 2017 година. Драмското
дело е најава за екранизација на
книгата „Фантастичните ѕверки
и каде да се најдат“, која пуб
ликата на филмови ќе може да
ја види во кината од ноември,
пренесува „Ројтерс“.
Иако книгата беше објавена пред
само неколку дена, таа веќе стана
книга со најголема претпродаж
ба во Америка, објави американ
скиот издавач „Барнс енд Ноубл“.
Новите авантури на Хари Потер
не се класична нарација.

Од книжарницата на веб-сајтот
„Амазон“, исто така, велат дека
претпродажбата на печатената
книга и нејзините електрон
ски форми е незапаметена во
САД. Уредничката на „Амазон
букс“, Сиера Вилсон, вели дека
излегувањето на осмата книга
за Хари Потер е голем ден за
обожавателите и дека млади

те може да пристапат на про
должението за приказната за
волшебникот без проблеми.
Случките на волшебникот од
Хогворт се опишани во седум
книги, кои се продадени во
повеќе од 450 милиони при
мероци ширум светот, а се пре
ведени на 79 јазици, меѓу кои
и на македонски јазик. Оваа
фантастична филмска фран
шиза заработи досега седум
милијарди долари.

Потер и затвореникот од Азка
бан“, „Хари Потер и пламениот
пехар“, „Хари Потер и родот на
фениксот“, „Хари Потер и полу
крвниот принц“ и „Хари Потер и
реликвиите на смртта“.

Во Македонија, првите пет книги
на македонски јазик се издание
на издавачката куќа „Култура“,
додека шестата и седмата книга
на „Матица македонска“.
Досега, првите шест рома
ни се адаптирани во серија
филмови од „Варнер брос“. Од
серијалот има цела серија произ
води, правејќи го целокупниот
Хари Потер марка вредна седум
милијарди фунти, односно 15
милијарди долари.

Според Роулинг, главна уло
га во целокупниот серијал
има смртта. Различни академ
ци и новинари имаат многу раз
лични интерпретации за темите
во книгата, некои посложени од
другите, а некои вклучуваат и
политички поттекстови.

Подготви | А.М.Б.

КУЛТУРА

ПО ПАУЗА ОД ДЕВЕТ ГОДИНИ

Дејството во романите е врз Ха
ри Потер, сирак, кој на 11 години
открива дека е волшебник што
има вродени вештини. Тој е по
канет во интернатот „Хогвортс“
и секој роман обработува по ед
на година од неговиот живот.
Покрај проблемите што ги носи
адолесценцијата, момчето учи
како да ги собори многуте вол
шебни, општествени и емоцио
нални тешкотии. �

Романите на Џ. К. Роулинг за
Хари Потер се достапни и во
облик на е-книга, на веб-сај
тот „Pottermore“, кој е посветен
на ова момче-волшебник и на
неговите авантури. Веб-сајтот
содржи елементи од светот на
Хари Потер што ги нема во кни
гата и на него може да се чита
интерактивно и да се ужива во
приказните и во ликовите.

Хари Потер е серијал од седум
фантастични книги кои ги сле
дат авантурите на волшебни
кот Хари Потер и на неговите
најдобри пријатели Рон Визли и
Хермиона Гренџер. Сите се уче
ници во училиштето за магии
и волшебништво „Хогвортс“.
Централниот настан е околу
борбата на Хари со злобниот
волшебник Лорд Волдеморт,
кој ги убил родителите на Ха
ри во походот да го освои вол
шебниот свет и да го потчини
неволшебничкото општество.
Досега се објавени „Хари Потер и
каменот на мудроста“, „Хари По
тер и одајата на тајните“, „Хари

www.republika.mk
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КУЛТУРА

Програмата на најмасовната музичко-сценска манифестација збогатена со филмови

Филмски маратон
на „Охридско лето“
Култните филмови „Тетовирање“, „Среќна нова 49“, „Хај-фај“,
„Исправи се Делфина“... на публиката ѝ овозможија да се
потсети на низа познати реплики, кои станаа дел од секојд
невниот вокабулар, но и да ужива во успешните македонски
филмски остварувања
Пишува | Невена Поповска

О

вогодишната програма
на најмасовната музичкосценска манифестација во
земјава, фестивалот „Охридско
лето“, е збогатена со филмски
маратон преку кој публиката
имаше можност повторно да
ужива во познатите реплики од
„Тетовирање“, „Хај-фај“, „Среќна
нова ’49“, „До победата и по неа“,
„Планината на гневот“, “Црве
ниот коњ“, „Цената на градот“...

� Филмот „Тетовирање“ денес
има култен статус, а истовреме
но низа реплики од филмот во
изминатите децении се безмал
ку станати дел од вокабуларот
на помладите генерации. Фил
мот и екипата што учествуваа
во неговата реализација се до
битници на низа награди.
Дејството на филмот е сместено
во летото 1989 година и го следи
животот на работникот Илија
(Мето Јовановски), кој по низа
настани, иако потполно невин,
завршува в затвор, обвинет за
убиство, а подоцна и убиен од
еден специјалец...

� Филмот „Среќна нова 49“ се
смета за едно од најуспешните
македонски филмски остварува
ња и е единствениот македонски
филм што бил избран да биде ју
гословенски кандидат за „Оскар“.

Дејството на филмот се одвива
во кругот на семејството чиишто
членови, наоѓајќи се во истори
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ските околности наметнати од
Информбирото, почнуваат да се
прибираат околу еден круг на
злото, при што доаѓа до уништу
вање на најдлабоките човечки
чувства, односно од себеотка
жување, до напуштање на сето
она што дотогаш го красело
нивниот лик. Всушност, тоа е
сторија за двајца браќа: поста
риот Драгослав Ковачевски (Ме
то Јовановски), кој како студент
се враќа од Советскиот Сојуз за
веднаш потоа да биде обвинет
и затворен, и неговиот помал
брат Коста (Светозар Цветко
виќ), кој го согледува неморалот
на властите и сака да живее свој
живот, независен од сите други...
� „Исправи се Делфина“ е до
битник на многубројни југос
ловенски и меѓународни приз
нанија и е еден од најбараните
македонски играни филмови во
светот. Оценет е како ремек-де
ло, но и како, можеби, најкулт
ниот македонски филм.
Филмот е инспириран од ви
стински настан - препливува
њето на каналот Ла Манш од
македонската маратонска пли
вачка Атина Бојаџи. Всушност,
Бојаџи имала прекар охридскиот
делфин и оттука доаѓа името
на главната личност во филмот,
Делфина, чијашто улога ја тол
кува Неда Арнериќ.
Додека Делфина се обидува да
го преплива Ла Манш, се навра
www.republika.mk

ќа на пресвртните моменти од
својот живот, кој изгледа единс
твено би добил смисла доколку
таа успее во својата мисија. При
препливувањето, на бротчето
што ја следи се нејзиниот тренер
Атанас (Дарко Дамески) и нејзи
ниот пријател Петко (Диме Или
ев), кои постојано ја бодрат и ѝ
помагаат. Во меѓувреме, Делфи
на се сеќава на запознавањето
со Младен (Слободан Димитри
евиќ), тренерот на републичката
репрезентација во пливање, за
првите интимни контакти со
него, за наставата во угостител
ското училиште, за членувањето
во локалниот пливачки клуб...
Во еден критичен момент, кога
се чини дека Делфина нема да
може да го оствари својот под
виг, Петко скокнува во водата и
плива заедно со неа и благодаре
ние на неговата поддршка, таа ја
надминува и последната криза
и, конечно, успева.
� Дејството на филмот „Црве
ниот коњ“, пак, се одвива од
крајот на Граѓанската војна во
Грција до почетокот на 60-ти
те години на минатиот век. Во
филмот се прикажува тешката
судбина на Борис Тушев (Бата
Живоиновиќ) и неговите дру
гари, кои ја трпат тортурата на
грчката власт.

� „До победата и по неа“ го
вори за последниот ден од оку
пацијата, кога жителите на ед
но мало македонско гратче се
сведоци на уште еден крвав чин
на окупаторот - стрелање на 12
родољуби, предадени од сора
ботник на окупаторот. И во тој
случај, како и повеќе пати пред
тоа, предавникот останува не
познат за неговите сограѓани.
Веќе утредента партизаните
влегуваат во градот. Населе
нието учествува во правењето
барикади и го оневозможува
повлекувањето на непријателот.
Заробен е бугарскиот мајор со
неговите соработници. Случајот
прави да се открие и виновни
кот за многубројните провали во
партиската организација...

� Преку фрагмент од животот
на Борис и неговиот син Матеј,

филмот „Хај-фај“ зборува за су
дирот на генерациите, за созда
дениот јаз поради идеолошката
обоеност која едниот ја има, а
другиот не ја поседува или, пак,
кај него се манифестира на друг
начин, и низ поин
 аквото одне
сување во умеењето или неу
меењето да се помине животот
достојно за едно човечко битие...

� „Планина на гневот“ го оп
фаќа периодот по Втората свет
ска војна, социјалистичката ре
волуција и ослободувањето на
земјата, кога настапува време
на обнова. Тоа е и време кога се
инсистира на колективизација
на селските имоти. И во западна
Македонија се настојува да се
спроведат новите идеи за развој
на земјоделското стопанство и
на сточарството. Претседател
на селската задруга е Стамат
(Ристо Шишков), поранешен
борец, кој со сиот свој жар и ре
волуционерен елан работи и
верува дека колективизацијата
е единствен излез за сиромаш
ниот селанец. На својот пат за
подобра иднина тој се судира
со отпорот на поимотните се
лани кои тешко се разделуваат
од имотот. Наспроти тоа, Стамат
се соочува и со решението на
Околискиот комитет, плани
ната што им обезбедува егзи
стенција и којашто селаните ја
сметаат за своја, да му се додели
на дрвниот комбинат. Настоју
вањето на Стамат решението
да се промени е без успех. Тој
чувствува дека неговиот рево
луционерен идеал е брутално
изневерен поради нечии би
рократски решенија. Во овие
околности Стамат се соочува
со вистината дека селаните не
му веруваат, но и покрај тоа за
станува на вистинската страна...

Тетовирање

Среќна нова 49

Исправи се Делфина

„Охридско лето“ со филмскиот
маратон направи уште еден од
личен потфат презентирајќи ги
неповторливите ремек-дела на
македонската кинематографија,
како што се делата на Столе По
пов, Љубиша Георгиевски, Анте
Поповски, Владимир Блажевски,
Горан Стефановски, Ташко Ге
оргиевски, Симон Дракул, Жи
ворад Митровиќ, Александар
Ѓурчинов и други. �

Хај-фај
www.republika.mk
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сцена

Димитар Атанасовски

Во поголемиот дел од случаит е жените знаат повеќе од мажите
Публиката е жедна за
ваков квиз бидејќи во
Македонија има сѐ помал
ку квизови на знаење, а сѐ
повеќе квизови на среќа и
на нешто што не бара
некоја посебна експертиза
за да се освојат пари или
да се учествува на квиз
Пишува | Maрина Костовска
Фото | Александар Ивановски

К

визот „Арена“, кој од оваа недела
почна да се емитува на телеви
зијата „Алфа“, е нов концепт кој
првпат ќе почне со продукција и со
емитување на македонскиот теле
визиски етер.

Водителот Димитар Андоновски ве
ли дека идејата било да се направи
нешто што ќе биде забавно за гле
дачите, за публиката, но, најважно
од сѐ, ќе биде забавно и за натпре
варувачите.

Во секоја емисија по четворица нат
преварувачи ќе се борат за парични
награди. Ќе играат пет игри, а на
крајот има и шеста игра во која по
бедникот од таа епизода игра против
еден случајно избран натпреварувач
од публиката, кој се бори да му ги
земе парите.
Значи дека ова е единствениот
квиз во Македонија во кој публи
ката со многу малку знаење, па и
незнаење, може да освои парични
средства, а натпреварувачот да
отиде во следната фаза од квизот
– вели Атанасовски.
�

42

петок, 5 август 2016 година

www.republika.mk

Засега се предвидени 21 емиси
ја и идејата е во првата сезона
да поминат 64 натпреварувачи.
Тоа значи дека „Арена“ ќе гле
даме секоја недела во следните
пет месеци, а од крајот на 2016
година веднаш продолжува
со снимање и втората сезона.
Атанасовски не се сомнева де
ка публиката е жедна за ваков
квиз бидејќи, вели, факт е дека
во Македонија има сѐ помалку
квизови на знаење, а сѐ повеќе
квизови на среќа и на нешто што
не бара некоја посебна експерти
за за да се освојат пари или да се
учествува на квиз.

Освен што ќе го тестираме
знаењето на нашите натпрева
рувачи, ние сакаме да го тести
раме и знаењето на публиката
пред екраните, а воедно и да ги
поттикнеме некои работи, до
колку не ги знаат, да ги научат,
што значи дека веќе влегува
ме во оној едукативен начин
на емитување на македонска
програма, која сѐ поретко и по
ретко ја има на македонските
екрани – вели Атанасовски и до
дава дека уште на првото снима
ње се покажало дека има голема
заинтересираност.
�

Во студиото на „Алфа“ уште на
првото снимање се пријавија че
тириес етина луѓе за публика.

Луѓето се пријавуваат и за
публика и за учесници. Има
ше многу повеќе учесници
отколку што ни се потребни
за првата сезона, па мораше
да се прави, на некој начин,
аудиција за тоа дали нивното
знаење е доволно за да може
да влезат во квизот – вели
водителот.
�

Атанасовски вели дека праша
њата на квизот ќе бидат од оп
шта култура, па затоа и смета
дека ќе бидат многу интересни
за сите, а темите што се одбра
ни се намерно така направени
за да бидат интересни и за нат
преварувачите и за македон
ската публика.

На прашањето дали смета де
ка ќе има и натпреварувачки,
имајќи предвид дека на квизови
почесто се пријавуваат мажи, а
жените како да избегнуваат, ве
ли дека не гледа причина зошто
не би имало.

Токму во првата епизода
имаме натпреварувачка. Же
ните знаат да покажат знае
ње во Македонија, дури во
поголемиот дел од случаите
има жени што повеќе знаат
од мажи. Не зборувам за же
ни што се дома и знаат сѐ, а
ние ништо не знаеме, како
�
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она „Не морам да го прашу
вам „Гугл“, жена ми знае сѐ“,
туку жени што навистина се
подготвени со знаење и же
ни што знаат да одговорат
на тремата и на предизвикот
да застанат пред камера и да
одговараат на прашања – се
смее водителот.

За Димитар, водењето на овој
квиз е најголемиот предизвик
досега.
Нешто што првпат го пра
вам и не знаев како ќе се
снајдам... Затоа и ја прифа
тив понудата од „Алфа“, би
дејќи ова ми е нешто ново.
Сакам да гледам квизови и
од секогаш ме интересира
ло како натпреварувачите го
поднесуваат притисокот на
времето и на камерите за да
успеат да се концентрираат
и да одговорат точно – вели
Атанасовски.
�

За него најом
 илени квизови од
секогаш биле оние на хрватски
от водител Тарик Филиповиќ, а
најмногу сакал да го гледал кви
зот „1 против 100“.

Квизот „Арена“ со домаќинот
Димитар Атанасовски ќе може
да го гледате секоја недела ве
чер на телевизијата „Алфа“. �
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Единствениот град од Босна што излегува на море
Пристапните цени за сместување, превоз и за храна се
главен адут во рацете на домаќините. Сместувањето, кое
може да го резервирате уште додека сте во Македонија,
се движи од 10 евра за ноќ
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

С

акате авантура и поинакво искуство ова лето?
Тогаш како ваша летна
дестинација може да го имате
предвид „неоткриениот бисер
на Јадранот“. Ова место не е
премногу близу од кај нас, но

затоа, пак, е туристичка дестинација, која ако ја посетите,
нема да зажалите. Неум, мало
прекрасно туристичко гратче
на самиот влез по Јадранската
магистрала , кое се наоѓа на
самата граница со Босна.

Со гордост го носи името единствениот град од Босна што излегува на море. Неум има долги
топли лета, а кратки и благи
зими. Тој е еден од крајбрежните градови со најмногу сончеви
часови во светот. Просечната
температура на морето изнесува 13 Целзиусови степени.

Градот е сместен на стрмни
ридови и има убави плажи.
Големата понуда на ресторани, барови покрај самото шеталиште, како и хотелите што
нудат незаборавен престој со
прекрасен поглед на море, како
и поволните цени на сите видови гастрономија, пијалоци и
туристички услуги и можноста
за излети до Мостар или Бока
Которска по поволни цени, го
прави посакувана дестинација
на Јадранско Море, но и близината на Дубровник –како
можност за излет, е уште една
причина повеќе за да се посети.
Неум е оддалечен 60 км од
Дубровник (80 км од дубровнич-

киот аеродром), 70 км од Мостар
и Меѓугорје и 30 км од Плоче и
Метковиќ, кои имаат железнички станици. Градот нуди 5.000
легла за туристи, од кои 1.810
по хотели, а другите по мотели,
вили и приватно сместување.

Пристапните цени за сместување, превоз и за храна се главен адут во рацете на домаќините. Сместувањето, кое може
да го резервирате уште додека
сте во Македонија, се движи од
10 евра за ноќ, во зависност од

тоа колку ѕвездички сакате да
има хотелот. Исто така, сместувањето во приватни куќи
и станови се движи од 10 до
20 евра за ноќевање и тоа за
двокреветен апартман.
Повеќето хотелски сместувања
во ова гратче располагаат со 90
соби, сите комфорно уредени
со три и со четири ѕвездички,
нудат удобно сместување за релаксирачки одмор. Доколку сте
од тие што обожуваат сѐ да им е
на едно место, односно да бидете

сити и одморени пред да отидете на прошетка или плажа, хотелите располагаат со сопствени
ресторани, а собите со удобни
кревети, клима-уред, телевизор,
просторни бањи и балкон.

Агенциските аранжмани во
хотел за период од средината на август до 6 септември
во комфор соба, полупансион,
чинат 30 евра по лице, доколку
сакате сместување во супериор соба за истиот датум ќе ве
чини 32 евра по лице. Од 27
септември цената се снижува
до 27 евра за комфор соба по
лице и 29 евра за соба што нуди
1/2+2 сместување.

Се нудат и попусти за дете од
нула до две години во соба со
двајца возрасни, без кревет – 100
проценти, за дете од две до шест
години со двајца возрасни, на
помошен кревет – 50 проценти,
дете од шест години со еден возрасен, на основен кревет може
да летува со – 50 проценти попуст. А истата понуда е и за дете
од седум до 13 години со двајца
возрасни, на помошен кревет.
Попустот за трето возрасно лице
е минус 20 проценти.

Како до Неум
Оддалеченоста на Скопје од Неум изнесува 559 км или најмногу 10 часа ако
патувате преку Косово и Црна Гора .

Покрај убавите плажи, баровите и морската
вода, внатрешноста на Неум е, исто така,
привлечна за посетителите на ова место,
таа се одликува со богата археолошка историја и недопрена дивина и затоа таму
селскиот туризам е во развој. Малото морско волшебно гратче нуди авантуристичко
пловење и разни водни спортови.
44
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атрактивно

ТРЕНД

Сребрената боја ќе го обележи летотO

Пишува | А. М. Б.

Сребрените куси панталони
се можеби најважното парче
од гардеробата за ова лето,
во комбинација со кошула
со поголем број.

Сјајот на металот беше полн погодок во
70-тите години на минатиот век кога сите
танцуваа на „Dancing Queen“, а облеката
мораше да биде разнобојна и светкава

П

ораката за ова лето е јасна
- облечете сребрена боја!
Може да ја комбинирате
дури и со спортски парчиња.

Сјајот на металот беше полн
погодок во 70-тите години на
минатиот век кога сите танцу
ваа на „Dancing Queen“, а обле
ката мораше да биде разнобој
на и светкава.

46
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Оттогаш до денес сребрената
боја помина низ разни фази и
промени, а оваа сезона се вра
ќа во центарот на вниманието.
Дизајнерите постојано експе
риментираат со овој тренд, кој
од 21 век се појавува во разни
варијанти. Оваа година, покрај
пастелно розовата и жолтозе
лената, сребрената боја, дефи
нитивно, преовладува на мод
www.republika.mk

ните писти, без разлика дали
станува збор за кратки фустани
за жешки денови или за мод
ни детали за сите љубители на
панк-музиката.

Панталоните со сребрена боја
може да се носат и за дневни
комбинација ако се комбини
раат со бела маица и со мини
мална шминка. Оваа сезона
„Шанел“ претстави јакни со
сребрени апликации кои многу
ефективно и едноставно може
да се комбинираат со плисира
ни здолништа. Модните куќи за
ова лето претставија и одлични
додатоци како, на пример, сре
брена чанта или дијадема.

Ако сакате да бидете во цен
тарот на вниманието за ве
черните излегувања, облече
те едноставен долг фустан со
длабоко деколте во сребрена
боја. Или, пак, ако сте љубите
ли на монохроматска гарде
роба, истакнете се со необич
ни сребрени детали. �
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УБАВИ ЖЕНИ

Име:
Миранда Меј Кер
Родена:
20 април 1983 година
Професија:
манекенка
Сопруг:
Орландо Блум (поранешен)
Свршеник:
Еван Спигел
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M

но... немало никакви претензии
и никој не обрнувал внимание
кој како се облекува. Можело да
бидеш свој. Нејзиното семејство
се пресели во Брисбејн за да им
овозможи на Кер и на нејзиниот
брат да го искусат градскиот живот. Таа матурирала во средното
училиште Ал Халос во Брисбејн
и планирала да студира на насоката за храна, пред да реши да се
занимава со манекенство.

Пoдготви | К.Н.К.

Миранда
Кер

иранда Кер е австралиска
манекенка, која од средината на 2007 година е добро
позната како една од ангелите
на „Викторија сикрет“. Таа е првата Австралијка што учествува
во кампањата на „Викторија сикрет“, а, исто така, ги претставува
и австралиските модни колекции како „Портмантс“ и „Дејвид
Џонс лимитед“. Кер почнала да се
занимава со манекенство на 13
години, почнувајќи во модната
агенција „Чеис“, и набргу потоа
победила на австралиската потрага за национален модел ,организирана од списанието „Доли“ и
парфимериите на „Импулс“. Кер е
родена во Сиднеј, но пораснала во
малото гратче Гунедах, Нов Јужен
Велс. Во едно интервју, Кер изјави
дека таа има англиско, турско,
француско и шкотско потекло,
а и ги негираше озборувањата
дека има филипински гени. Кога
била дете, Кер возела мотоцикли и јавала коњи на фармата
на својата баба. Таа го опишува
своето детство во австралиското
село како многу обично, нормал-

Таа се здоби со голем публицитет
по рекламирањето костими за капење претежно за австралиската
колекција за сурфање. Со ова таа
стана многу позната за австралиските и за азиските пазари, а
набрзо потоа се пресели во Њујорк.
Кер беше нарекувана „следниот
Мекферсон” .Таа е препознатлива
по своите дупчиња во образите.
Познатиот славен фотограф Расел
Џејмс за Кер изјавил, „Америка се
вљуби во неа“. Миранда беше во
брак со холивудскиот актер Орландо Блум со кого има син, а неодамна се сврши со интернет-иноваторот Еван Спигел. �
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МИЛЕНИЦИ

градина

Подготви | К.Н.К

дом

Дали да го затворите
балконот?

Маргаритка,
европски вид цвеќе
што се одгледува
како двегодишно

Пред да го затворите балконот, треба да
разгледате добро што велат стручњаците за тоа. Најчесто мотивот за тоа
се прометни сообраќајници, силни
ветришта, повеќе простор во станот.
Со затворањето на балконот луѓето
очекуваат да им се олесни и да им се
подобри животот. Без разлика која е
причината, овие интервенции најчесто
се изведуваат на своја рака, со што се
нарушува изгледот на објектот.
Од друга страна, со формирањето двојна фасада, доколку зафатот се изведува
плански, значително може да се подобри енергетската ефикасност на станот.
Кои чекори треба да ги преземете пред да
се зафатите со затворање на балконот?

Проверете од кои материјали се изградени подот и таванот на балконот, дали
има само заштитна ограда (метална,
стаклена или сл.) или има и ѕидан парапет. Имајте предвид дека тие балкони
немаат термичка изолација.

Исто така, треба да проверите дали низ
вашиот балкон се врши одводнување
на атмосферската вода од покривот
зашто во тој случај никако не смеете
да ја загрозите, а уште помалку да се
нафатите да ги извадите олуците.
Просторот што ќе го добиете, мора да
биде затворена кутија, да стане единствена целина со просторот што веќе
сте го имале, така што треба да водите
сметка за обработката на прозорските
окна. Најдобро е да користите современи материјали, ПВЦ или алуминиумски
профили со термички прекини и со термоизолација, повеќеслојни стакла. �
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Одмор без грижи:
Сместување
милениче во хотел
или пансион
А

ко порано се размислувавте каде и кај кого да
го оставите миленичето
додека сте на одмор, сега веќе и
за тоа има решение. Веќе нема
да ги молите соседите и вашите најблиски да се грижат за
вашето куче или маче кога сте
на летен одмор. Сега за сите
што можат да си дозволат да
платат, постојат хотели и пансиони за миленици.
Цените за сметување на кучињата зависат и од нивната
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Маргаритка е европски вид, многуго
дишно растение кое во хортикултурата
се одгледува како двегодишно. Во првата
година развива листови, а во втората
се развиваат цветовите поединечно на
стебленцата кои, пак, се со висина до 15
сантиметри.
стувања во трошокот треба да
се стави и сумата за купената
храна што треба да се однесе во
пансионот. Пансионите нудат
и да ви го искапат миленичето, како и да го потстрижат, но
затоа се плаќа дополнително,
од 300 до 1.500 денари. Има
и ексклузивни пансиони што
нудат грижа за миленици како

во домашни услови, а капацитетот е за десет кучиња.

Важно е и да се знае дека хотелите и пансионите имаат
веб–страници на кои ќе може
да се информира секој што
има план летниот одмор да го
помине без грижи за своето
милениче. �

големина и од видот на услугите што се бараат за нив и се
движат од 200 до 600 денари
за ден, додека за грижа, нега и
за чување на мачка треба да се
издвојат од 300 до 500 денари.
Ова значи дека покрај издвоениот буџет за летното уживање, ќе треба да одвоите и од
2.000 до 6.000 денари за десетдневно хотелско сместување
на своето милениче. Треба да
знаете дека хотелските сметувања обезбедуваат храна,
додека во пансионското сме-

Цветовите, во зависност од видот, може да
бидат бели, розови, црвени или шарени.

Цути од март до јуни кога се заменува со
друго едногодишно летно цвеќе. Се разм
ножува со семе или со делење на цвеќето
Семето се сее во јули или во август. Штом
ќе се развие, расадот се пикира во леи на
растојание 10-15 сантиметри.
Во октомври или во ноември добро раз
виените примероци се пресадуваат на
постојано место, а истото може да се на
прави и напролет. Тоа не важи за полните
цветови, кои поради тоа што немаат из
должени цветови, не даваат семе, па затоа
се размножуваат со делење на цвеќето.
Без оглед на тоа дали сакаме да произве
деме поголем број примероци, неопходно
е да го пресадиме растениет о на секои
една до две години.

При обилно полевање и ѓубрење, тие
интензивно растат. За својот развој бара
ат растресита, плодна почва со доволна
влага, но не премногу. Летно време кога
температурата се качува над 15 Целзи
усови степени, цутењето трае пократко
време. �
www.republika.mk
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Летна забава

Вејкбординг -адреналинска
забава за сите категории
рачка со должина до 50 сантиметри
за полесно држење со двете раце.

Подготви | Бојан Момировски
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ејкбордингот или сурфање на
вода со помош на штица е комбинација од повеќе видови спортови во кои влегуваат скијањето на
вода, сурфањето на снег и елементи и
техники на класичното сурфање.

Овој вид летна забава или спорт сѐ
повеќе го има на нашите простори,
а веќе се формираат и клубови или
здруженија што масовно се занимаваат со обука, натпревари и со рекреација на сите заинтересирани луѓе.
Овој вид спортска забава на вода, кој
е сѐ поприсутен на нашите езера,
претставува вистинска атракција и
за тие што го практикуваат и за тие
што сакаат само да бидат присутни
на таков настан и да бидат посетители и гледачи.
За вејкбордингот може многу да се
зборува бидејќи во светски рамки се
организираат големи натпревари со
доделување награди и, секако, се избираат најдобрите. Постојат и повеќе
начини на натпреварување, а многу
често можат да се видат и приврзаници што за првпат се обидуваат да
сурфаат на вода со помош на штица.

се цврсто прицврстени со штицата.
Најчест начин на користење на овој
вид рекреација е кога корисникот
го влече глисер, чијашто брзина на
возење може да изнесува и до 40 километри на час. Многу често глисерот
за поекстремните сурфери вози со
поголема брзина за да се овозможи
полесно правење многу елементи во
водата, која може да биде и разбранувана, за да се искористи и бранот.

Бордерот е закачен за глисерот со
јаже, кое треба да биде со должина
поголема од 15 метри за да не дојде
до повреда. На крајот од јажето има

Стартувањето може да биде од плитка
вода во која бордерот чека постепено
да се зголеми брзината на глисерот за
да се исправи на површината на водата, но може да биде и од платформа
на суво, а силата и брзината директно се пренесува на оптегнатото јаже.
Ваквиот начин служи за тие што се со
поголемо искуство и сурфањето има
натпреварувачки карактер.
За почетниците и за тие што сакаат да
го испробаат овој спорт на мирни води
во нашата близина, односно на плажите во Грција, Бугарија, па и на реките
во Србија и во Хрватска, се користат и
лифтови на кои е закачено јажето. Тие
можат да достигнат должина до 500
метри. Предноста на овие лифтови е
што бордерот почетник во ниту еден
момент не може да се почувствува загрозен или да дојде до повреди.

Целиот комплет на опрема, во зависност од потребата, начинот на употреба, материјалот и производителот
може да чини и до 1.500 евра.

За разлика од штицата што се користи
за зимски бординг, овде се користи
пократка штица, која е со должина до
1,5 метар и најчесто е изработена од
плексиглас со примеси на пластика.
Со тоа се добива на цврстина на материјалот бидејќи, иако се работи за вода,
тој мора да биде со највисок квалитет
за да не дојде до кршење, а подоцна
и повреда на сурферот, како и што се
случувало во минатото.
Освен штицата, бордерот на себе
треба да има и заштитен елек на дување, кацига, заштитни обувки што
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31. ЛОИ во Рио де Жанеиро

СПОРТ

Македонските олимпијци ќе уриваат лични рекорди, но без амбиции за медали
Сите наши репрезентатив
ци најавија дека се одлично
подготвени и главна цел им
е подобрување на личните
рекорди и на рекордите на
Македонија во одделните
дисциплини. Покрај спорти
стите, Македонија може да се
пофали и со учество на една
од најдобрите судиски двојки
во ракомет
Подготви | Бојан Момировски
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ајголемиот спортски настан во
светот, кој се организира на се
кои четири години и со нетрпе
ние се очекува на целата планета, поч
нува на 5 август, а овој пат организатор
е Бразил, односно градот што не спие,
предодреден за забава и кој може да
се пофали со најубавите плажи во све
тот - Рио де Жанеиро.

Најголемиот спортски настан по 31.
пат ќе биде во центарот на внимани
ето во следните 16 дена, а во него ќе
учествуваат 207 земји-членки на Ин
тернационалниот олимписки комитет
(ИОК). Во досегашните 31 издание на
Летните олимписки игри тоа е рекорд
според бројот на земји-учеснички, а
секако со тоа се зголемува и бројот на
учесници - во Рио ќе допатуваат пове
ќе од 11.000 спортисти од целиот свет.

Покрај рекордниот број спортисти
и земји-учеснички, ИОК во Рио де
Жанеиро го зголемува и бројот на
натпреварувања, а со тоа и спортови
и спортски борилишта на кои цели 16
дена сите спортисти ќе се обидат да
стигнат до некое признание кое ќе
ги краси целиот живот. За разлика
од Олимписките игри одржани пред
четири години во Лондон на кои беа
организирани 302 натпреварувања
во 26 спорта, Рио де Жанеиро може
да се пофали дека ќе биде домаќин
на 306 натпреварувања во 28 спорта.
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Домаќинот за беспрекорно организи
рање на најголемиот спортски настан
обезбеди одлични услови за подго
товки и за натпревари на сите спор
петок, 5 август 2016 година

тисти. За нивната безбедност ќе се
грижат повеќе од 100.000 припадници
на безбедносните сили на Бразил, а
како дел од организацијата домаќи
нот Рио прими повеќе од 250.000 ап
ликации од волонтери, од кои избра
повеќе од 70.000.

Најголемите и најпосетени спортски
настани, секако вклучувајќи ги и цере
мониите за отворање и за затворање
на Олимпијадата, ќе се одржуваат на
најголемиот светски стадион, истори
ски познатата „Маракана“.

Поради намалениот капацитет од ре
чиси 80.000 гледачи заради зголему
вање на безбедноста на посетителите,
„Маракана“ ќе биде претесна за да ги
прими сите посетители што ќе бидат
во Рио додека се одржува Олимпијада
та. Организаторот очекува посета на
повеќе од 1,5 милион туристи и вљу
беници во спортот, а за таа цел сите
сместувачки капацитети во градот и
пошироко се ставени на располагање
и веќе голем дел од нив се пополнети
од туристи, кои веќе се пристигнати
и уживаат на плажите и забавите што
секојдневно се организираат во Рио.
За жал, голем број спортски ѕвезди
го откажаа своето учество на Олим
писките игри и ќе бидат отсутни од
најголемиот спортски настан. Некои
од нив оправдано поради повреди или
замор од долгите сезони, пред сѐ ту
ка се ѕвездите од НБА и најголемиот
тенисер на сите времиња Роџер
Федерер. Голем дел од светските
спортски ѕвезди го откажаа
учеството поради страв
од вирусот зика. Покрај
овие, можеби, оправ
дани отсуства, голем
www.republika.mk

дел од спортистите нема да учеству
ваат поради позитивни допинг-наоди
или допинг-афери. Најсвеж пример за
тоа е целата руска атлетска делегација
која брои повеќе од 70 спортисти, ме
ѓу нив и неколку носители на медали
од Олимписките игри, светските и од
европските првенства. Токму таа што
сакаше да ја заврши кариерата во Рио,
рекордерката во скок со стап Елена
Исинбаева, нема да биде во можност
да се закити со златен медал бидејќи
Светската антидопинг-организација
(ВАДА) ѝ забрани да учествува во Рио
поради контролираниот допинг орга
низиран од највисокиот политички
врв на државата.

Сепак, во Рио на 31-годишна возраст
ќе допатува и рекордерот на осво
ени златни медали во исто
ријата. Американски
от пливач Мајкл
Фелпс се врати

на пливачките патеки по суспензијата
од Светската пливачка асоцијација
(ФИНА) поради користење мариху
ана. Фелпс влезе во историјата на
минатите ЛОИ во Лондон со освоени
четири златни медали. Со вкупно 18
златни медали од учество на четири
олимпијади и 22 медали, Фелпс е ап
солутен рекордер.

Можеби најголем спортски настан што
се очекува да го привлече вниманието
на сите спортски фанатици ќе биде
финалето на 100 метри во атлетика
во машка конкуренција. Рекордерот
на 100 и на 200 метри, феноменал
ниот и непоразен Јамајчанец Усеин
Болт се чини дека ќе ја има најголема
та конкуренција во кариер
 ата досега.
Покрај сонародниците Јохан Блејк и
Асафа Пауел, најбрзиот човек на светот
треба да стравува и од американски
от ветеран Џастин Гетлин, кој го има
најдобриот резултат оваа сезона, и не
говиот сонародник Тајсон Геј. Според
сите очекувања, ова финале треба да
биде најизедначено досега.
Во екипните спортови неприкосно
вени под обрачите ќе бидат амери
канските спортисти. Во борбата за
финалето подеднакво ќе се борат и

репрезентациите на Шпанија, Србија,
Франција, Хрватска.

Во останатите екипни спортови не
извесноста се очекува да опстои до
самиот крај. Посебно убави за гледање
во „Фјучр арена“ ќе бидат натпрева
рите во ракомет и одбојка и во двете
конкуренции.

Најмногубројна олимписка делегација
како по традиција е американската со
554 спортисти. По неа следува Кина
со 413, а на третото место е Австра
лија со само три спортисти помалку.

Кинезите се фаворити во индивиду
алните спортови, борачките вештини,
пинг-понг, стрелаштво, но, како што е
вообичаен
 о, може да се случи и некое
големо изненадување.

Македонската делегација брои шест
спортисти и тројца судии. Според ре
доследот на натпревари, прва ќе на
стапи стрелачката Нина Балабан, која
ќе се натпреварува во дисциплината
стрелање со воздушна пушка на 10
метри. Таа треба да се појави на бо
рилиштата на 6 август во 8.30 часот
по локално време.
Само два дена (8 август) по неа водите
на акватик центарот ќе ги разбранува
Анастасија Богдановски, која ќе се нат
преварува во дисциплината 200 метри
слободен стил во 13 часот.
Џудистката Катерина Николоска
своето натпреварување ќе го почне
на 9 август, а ќе се натпреварува
во тежинската категорија до 63
килограми.

Можеби најдобриот маке
донски олимпиец од кого
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се очекува и подобрување на рекордот
на нашата држава во дисциплината
200 метри мешано, Марко Блажевски,
ќе настапи на 10 август.

Атлетичарите Ристе Пандов и Дрита
Исљами ќе настапат последни од ма
кедонската репрезентација. Пандов
ќе трча на 100 метри рамо до рамо
со Болт, Гетлин, Пауел на 13 август,
додека Исљами два дена подоцна (15
август) ќе го затвори учеството на
Македонците во дисциплината 400
метри со пречки.
Сите наши репрезентативци најавија
дека се одлично подготвени и главна
цел им е подобрување на личните ре
корди и на рекордите на Македонија
во одделните дисциплини.

Покрај спортистите, Македонија
може да се пофали и со учество на
една од најдобрите судиски двојки
во ракомет. Двоецот Ѓорѓи Начев
ски – Славе Николов се очекува да
суди мечеви од самата завршница на
Олимписките игри и во машка и во
женска конкуренција. Досега суделе
мечеви во полуфиналиња, но нико
гаш во самата завршница. Можеби
Светската ракометна федерација, ко
ја досега ја има полната доверба во
македонската двојка, ќе им додели
и едно финале во нивната кариера.
Македонија на секои Олимписки игри
добива покани за учество бидејќи мо
тото на олимпизмот е сплотување на
спортистите од целиот свет. Многу
одамна нашата земја немала олимпиец
со освоена норма за учество. Секако,
најважни се резултатите и освојување
то медали, но за тоа треба да се почека
ат подобри времиња и подобри услови
за работа на младите таленти. �
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 5 август 1962 година
Затворен е Нелсон Мандела и
во затвор ќе ги мине следните
28 години. Ослободен е на 11
февруари 1990 година, откако
претседателот на Јужна Африка,
Фредерик де Клерк, наредил негово ослободување. Во 1994 година
Мандела бил избран за прв црнечки претседател на Јужна Африка.
Мандела почина од инфекција на
јазикот на 5 декември 2013 година,
на 95 години.
� 5 август 1974 година
Американскиот претседател Ричард Никсон предавајќи му ја магнетофонската лента на истражниот судија, јавно призна дека
учествувал во прикривањето на
аферата „Вотергејт“.
� 6 август 1900 година
Во Битола, во т.н. Поп-Ставрева афера,османлиската власт
го затвори, а потоа го осуди на
робија Даме Груев, еден од водачите на ВМРО. Поради револуционерната дејност во битолскиот затвор, Груев е испратен
во Подрум Кале, Мала Азија. Во
1903 година е амнестиран.
� 6 август 1903 година
Напишан е Крушевскиот манифест.
� 6 август 1945 година
САД ја фрлаат првата атомска
бомба, врз Хирошима, Јапонија, а
три дена подоцна САД ја фрлија и
втората атомска бомба врз јапонскиот град Нагасаки. Шест дена по
атомската експлозија, јапонскиот
цар Хирохито ја објави безусловната капитулација на Јапонија.

За сок, за брашно...
Здраво телефанатици. Како дете бев на гости кај роднините во Америка. Јасно ви е во
колку правци може да замине оваа приказна и колку шеги и пораки со „трауми од детството“ може да извадам.
Но, сепак, ова е теветека, па приказната ќе тече кон телевизијата.
Се сеќавам дека тогаш знаев само малку англиски јазик, доволно да ѝ кажам на стјуардесата дека сакам „епл“ џус, а не „оринџ“. Но, и тоа беше доволно за да можам да гледам
телевизија, а да не се чувствувам како пензионер пред новоотворен маркет.Не ми беше
јасен Ал Банди и неговата „Љубов и брак“, но им ги обожавав квизовите и игрите.
Земаа обични луѓе и, буквално, ги правеа богаташи. Им доделуваа ненормално многу
пари, ненормално луксузни одмори, ненормално вистински награди. Буквално, им правеа дожд од пари!
Во Македонија играме за брашно, двесте грама кафе или масло. Да, во Македонија
повеќе те чини да се јавиш и да добиеш бурек, отколку да одиш и сам да си го купиш. Во
Македонија повеќе те чини да стигнеш до телевизијата и да се натпреваруваш, отколку
да ги добиеш „вредните“ парични награди, кои, евентуално, некогаш ќе ти легнат на
сметка. Ако легнат, бидејќи може и да заврши квизот, па кој те шиша понатаму.

Малиот брат

Добро, кај ми идат париве? Као... хокус покус,
биди шворцус?!!
Ако почна да личиш на сликата од лична карта,
време е за одмор!

� 10 август 1913 година
Потпишан Букурешкиот мировен договор, со катастрофални
последици по Македонија и македонскиот народ. По Втората
балканска војна, која на 30 јуни
1913 година ја почна Бугарија, со
цел да приграби поголем дел од
Македонија. Во оваа војна учес
твуваа Црна Гора и Грција од една
страна и Бугарија од друга страна.
Во војната се вклучија Романија и
Турција. Со овој мир Македонија е
поделена на три дела: на Бугарија,
на Србија и на Грција. Поради
провидноста на некои одредби
на овој мир, Балканот стана подрачје за постојани недоразбирања
меѓу балканските држави.
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Направиле хибрид од златна рипка и ајкула.
Исполнува последни 3 желби.
"Доручекот треба да е најважен и најобилен оброк"...
ок тогаш ќе доручкувам неколку пати дневно!
На која возраст колената почнуваат да ти кажуваат
какво ќе биде времето?

www.republika.mk

www.republika.mk

Ја прашува мажот жената:
– Со кој зборуваше 2 саати
пред врата?
– Со комшивката, немаше време
да влезе.
– Бабо, има ви-фи.
– Нема бабе кифли.
Жената го пречекува мажот:
– Kаде беше,4 сабајле е!?!
– Бев да ловам покемони.
– А зашто мирисаш на ракија?
– Епа на покемони ли да
мирисам?
– Ти си најљубоморната жена
што ја познавам.
– Ауу, значи знаеш и други
жени?
петок, 5 август 2016 година
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КуJнски тефтер

Селски појадок со
јајца и со пилешко месо
СостоJки:
• 125 грама пилешко месо
• 3 јајца
• 1 пиперка
• 2 главици кромид
• 2 чешниња лук
• 2-3 моркови
• путер
За маринирање:
•
•
•
•
•
•
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црн пипер
сол
мускатно оревче
сос од соја
свеж рузмарин
едно лажиче шеќер

петок, 5 август 2016 година

Подготовка:
# Месото исечете го на тенки ленти и наредете го на
стапчиња за раженчиња. Зачинете го со сосот од
соја, солта, мускатното оревче, црниот пипер и со
шеќерот, па оставете го на страна 30-45 минути.
# Пиперката и морковот исечкајте ги тенко за да
се зготват во исто време. Потпржете ги. Додајте
ги и јајцата и пржете заедно.

# Во грил-тава ставете малку масло и путер. Кога
ќе се загрее, додајте ги раженчињата и пржете ги
од двете страни. Во тавата додајте ги и рузмари
нот и неколкуте чешниња лук.
# Сервирајте врз парче домашен селски леб.

Место рузмарин, може да користите некоја друга зачинска
билка (на пр. мајчина душичка).

www.republika.mk

