Посебни правила за предизборно известување

Медиумите ад хок алиби
на Заев?

бр. 208, година V

Јанева во петта брзина за спас на Заев

И СЈО ќе мора да одговара
за циркузот

петок, 26 август 2016 година

Опозицијата остана без фантоми

Превентива или непотребна паника

За каква криза се
подготвуваат Германците?

цена: 50 денари

Кој ќе го спасува СДСМ
од изборен дебакл?

www.republika.mk

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

актуелно

NIssaN X - TraIl
X-тремно подготвени
за авантура

Медиумите ад хок алиби на Заев?

9

економија

Пејачите и спортистите со најголем
раст на платите

Вовед

6

Кој ќе го спасува СДСМ од
изборен дебакл?

18

личност на неделата

22

Оливер Спасовски
свет

Што ако Трамп не го прифати поразот?

13

Aнализа

24

И СЈО ќе мора да
одговара за циркузот

интервју

Мухамет Бахче, генерален директор
на ПСУ „Јахја Кемал“

26

здравје

Маја Невчевска-Станкоска, дефектолог

32

16

За каква криза се
подготвуваат Германците?

живот | интервју

Ленин Јовановски, претседател на
„Ноќни волци“

Kолумна

40

сцена

Лето 2016 година - мејд ин Македонија

Каде и да ве понесе авантурата, врвната 4x4 технологија ви ја
дава довербата да возите со интелигентни способности за
детекција на патот. новиот X – Trail го краси просторна, удобна
внатрешност со опција за 7 седишта подигнувајќи ја безбедноста
на уште повисоко ниво со технологијата Safety Shield. Создаден
за авантура исто колку што сте и вие!

42

спорт | интервју

54

Војдан Стојановски

За електронско издание ISSN 1857 - 8276

ДНИД Прва Република
ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден бр. 9
1000 Скопје
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

Директор: Доне Доневски
Маркетинг:
Стојан Георгиевски,
Габриела Мирчески
тел. 02 / 32 99 999
факс. 02 / 32 99 998

Издавач / редакција: ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден бр. 9 , 1000 Скопје
ж-ска: 500-0000007811-68
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Претплата: тел. 02/3089-306

www.republika.mk

29

facebook.com/nedelnikrepublika

Репортажа

Кокино - тврдина на сонцето

Главен и одговорен уредник: Ненад Мирчевски
Заменик главен и одговорен уредник: Билјана Зафирова
Редакција и соработници:
Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,
Марина Костовска, Наум Стоилковски, Александрија Стевковска,
Бојан Момировски, Кристина Николова Кузмановски, Катерина Митиќ
Колумнисти: Горан Момироски, Љупчо Цветановски
Соработници: Никола Петковски, Димитар Љоровски Вамваковски
Лектори: Анета Љубецкиј, Тања Стевановска
Фотографија: Александар Ивановски
Графички дизајн: Никса Георгиевски, Билјана Неделковска
Печати: Графички Центар Скопје, ул. Скупи б.б.
Испечатени примероци: 4.000
Датум на печатење: 25 август 2016

Фото: Александар Ивановски

Фото на неделата

Охридски кајчиња
4

петок, 26 август 2016 година

www.republika.mk

www.republika.mk

петок, 26 август 2016 година

5

Вовед

ОПОЗИЦИЈАТА ОСТАНА БЕЗ ФАНТОМИ

Кој ќе го спасува СДСМ
од изборен дебакл?
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

З

оран Заев и СДСМ двапати го
динава успеаја да избегаат од
соочување со народот под из
говор дека Избирачкиот список бил
во ужасна состојба и дека во него
наводно имало неколку стотини
илјади фантомски гласачи. Пора
нешната министерка за внатреш
ни работи, Гордана Јанкуловска,
беше обвинувана од опозицијата
дека издавала лажни исправи што
се користеле за изборни кражби.
Спомнуваа некакви 75.000 фалси
фикувани лични карти и стотици
илјади фантоми. Инсистираа да се
избришат стотици илјади гласа
чи од Избирачкиот список, тврдеа
дека не може да има повеќе од 1,5
милион гласачи... Раководството на
опозицијата во изминатиот период
бараше секакво алиби за да се „ис
пере“ од дебаклот од 200.000 гласа
разлика на последните избори во
2014 година. И после сѐ, не успеаја
да ја продадат лагата како вистина,
па повторно ќе треба да им објас
нуваат на членството и на нивните
гласачи зошто народот не ги сака.
Креирајќи приказна дека поддр
шката на власта од 500.000 гласачи
е нереална, односно дека волјата на
граѓаните е украдена, опозицијата
веднаш по изборите во 2014 годи
на го бојкотираше парламентот, со
што ја блокираше нормалната ра
бота на институцијата, а потоа со
објавувањето на нелегално прис
лушуваните разговори ја воведе
земјата во најголемата политичка
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криза од осамостојувањето и ја до
веде на раб на граѓанска војна. Во
меѓувреме, опозицијата влезе во
сојуз со сите душмани на македон
скиот народ и длабоко ги поткопа
темелите на сите државни инсти
туции со цел насилно да ја преземе
власта, заобиколувајќи ја волјата
на граѓаните. За сето тоа време, на
силството на улиците се правдаше
со изговорот дека нема услови за
фер избори. Откако Заев не успеа
да добие поддршка од народот на
улица, мораше да седне на прего
варачка маса, каде што со помош
на чадорот го доби СЈО, нов Избо
рен законик, нов состав на ДИК,
неколку министерства, меѓу кое и
тоа за внатрешни работи... Сето тоа
го добија под изговор дека само та
ка можат да ги докажат изборната
кражба и лажните гласачи. Очајно
бараа фантоми и лажни идентите
ти, но не најдоа ниту еден, освен
тие на Чаушот.
Две години каде и да се појавеа ла
жеа дека биле жртви на изборен
грабеж. Го лажеа народот, ги ла
жеа Брисел и Вашингтон, ги лажеа
дипломатите... Заев тврдеше дека
имало 200.000 фантоми и бараше
теренска проверка за сите. Се зака
нуваше дека нема шанси да се поја
ви на избори без детален преглед
во секој дом. Шекеринска изброи
дури половина милион фантоми, за
потоа да се правда дека и 40.000 не
биле малку. Во право е – и 40 не се за
занемарување, но ако постојат. Но,
www.republika.mk

што е со одговорноста за лажните
обвинувања? Многу е да излажеш
дека има 5 фантоми, а не 500.000!
Врз основа на таквите безоб
 разни
лаги, Пендаровски бараше „огромна
теренска проверка“ за „прочистен,
кредибилен Избирачки список како
еден од предусловите за фер и де
мократски избори во Македонија“.
Опозициските медиумски труби це
ла година оркестрирано трубеа на
сите страни дека „е повеќе од јасно
оти списокот е полн со фантомски
гласачи“. Никој од нив не можеше да
наведе ниту еден конкретен при
мер, па опозицијата мораше да бара
нови и нови нелогични проверки
на списокот, демек само што не
ги откриле фантомите. И за сето
тоа време, првиот човек на ДИК не
смогна сили во ниту еден момент
да излезе и јавно да се произнесе за
фантомите, јасно и гласно да каже
дали списокот е чист и ако не, по
ради што е спорен.

банска националност, а дел од нив
се истакнати членови и активисти
на опозицијата...

По ваквиот срам, во секоја нормална
партија, самото членство ќе побара
ше одговорност од раководството
за лажните тврдења. Но, од првите
луѓе на партијата, наместо извинува
ње, слушаме како упорно ја туркаат
приказната за фантомите.
Не знам како опозицијата очекува да
го убеди народот во овие безочни ла
ги, но, како и да е, сега дури и на нив
им е јасно дека фантомите веќе не се
во игра и дека по трет пат Заев нема
да може да ги искористи за бегство
од изборите. Да бидеме на чисто. И
покрај најавата на Заев дека СДСМ ќе
излезе на избори на 11 декември, тоа
не значи дека раководството на пар
тијата така лесно ќе се согласи да се
појави пред граѓаните и да прифати
тежок пораз. Напротив, и покрај сите
блефирања пред домашната и пред
меѓународната јавност дека е подго
твен за избори во декември, СДСМ ќе
направи сѐ за уште еднаш да избегне

соочување со граѓаните. Токму затоа,
во периодот по формирањето на но
вата техничка влада, опозицијата ќе
почне да работи на креирање ново
алиби кое ќе треба да го доведе во
прашање легитимитетот на тие из
бори, вклучувајќи ги и резултатите
од тие избори. Со тоа би се отворил

простор за продолжување на криза
та, што би ја вратило Македонија во
2014 година. Така Заев, Шекеринска
и нивните блиски соработници ќе си
го продолжат политичкиот живот.
Но, дали ќе имаат сила по третпат
да избегаат од народната казна, ќе
покаже времето. �

Откако странците увидоа дека из
говорите на опозицијата не држат
вода, побараа итно затворање на
Договор од Пржино и избори без
такви идиотски изговори. На кра
јот, СДСМ успеа да издејствува про
верка на некакви 30.000 „спорни
гласачи“, кои, всушност, поседуваат
легално издадени документи, но од
различни причини не се пријавиле
во определениот рок од 25 дена во
ДИК. И што е најважно, меѓу нив
нема ниту еден фантом! Најголем
дел од спорните гласачи се од ал

www.republika.mk
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ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДИЗБОРНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

медиумите
ад хок алиби
на Заев?
Што се крие зад ад хок решението за медиумска регулација и зад
најавите дека тоа е само привремено решение и оти политичари
те допрва ќе се занимаваат со медиумите? Ако се имаат предвид
македонската опозициска политичка култура и традицијата што
се наметнува, дека ќе се бара влакно во јајцето при евентуален
нов обид за бегство од избори или во краен случај при пораз, тоа
влакно овој пат може да биде работата на ова ад хок тело, чиешто
блокирање би го урнало митот за завршена домашна задача
Пишува | Наум Стоилковски

О

ткако се пополни на те
рен сѐ што беше поли
тичката волја на опози
цијата, сега сѐ поочигледно е
одржувањето на изборите до

крајот на годинава. Сепак, за да
не излезе дека работите одат
подмачкано, повторно во фо
кусот се најдоа медиум
 ите и
нивната регулација. За волја

www.republika.mk

АКТУЕЛНО
на вистината, медиумите и
изборниот список беа наве
дени како минимум услови
за избори. Откако половина
милион фантомски гласачи се
претворија во триесетина ил
јади живи луѓе, кои повторно
ќе имаат право активно да се
регистрираат во списокот во
предизборието, опозицијата
сега нема друго освен да ја
компликува медиумската ре
гулација за да не излезе како
хероината во приказната за
„лесната девојка“.

Но, не случајно се остава про
стор за нови барања за нови
законски измени во последен
момент, како што беше наја
вено и од Здружението на но
винари за тоа да се разговара
на средбата замислена како
почеток на крајот на политич
ката криза и движење кон но
ви избори.
Не може да се зборува за ме
диумите и за СДСМ, а тоа да
не нѐ донесе кон „култната“
изјава на лидерот Зоран За
ев дека „медиумите се главни
политички непријатели“ или
пораките зад камерите дека
сето тоа треба да се затвори,

петок, 26 август 2016 година

9

АКТУЕЛНО
заврши и со овој политички
излет, не може да не се очекува
дека во тоа петчлено тело нема
да има политика и дека поли
тички назначените новинаричленови ќе се држат стриктно
до професионалното оценува
ње. Ако се оценува и според
сликите, инсертите и тенден
циите, многу е интересно како,
доколку беше предизборие, ќе
беше оценета медиумската по
криеност на неодамнешната,
да ја наречеме несреќна, изјава
на Шекеринска, починатиот
да седне, и кои би биле препо
раките и оценката на телото?

сомеле, запали. Јадењето живи
луѓе во медиумите, онака ка
ко што беа дочекувани добар
дел од новинарите на пресконференциит е во штабот на
СДСМ. Зар некој ги заборави
физичките напади врз меди
умите што не им се по волја и
финансиската „уредувачка по
литика“ на Сорос? Протестите,
кршењата, обидите за упад во
МРТВ, политичките пресови и
митинзи пред приватни меди
уми само ја надополнуваа сли
ката за односот на СДСМ кон
медиумите што се „дрзнале“ да
ги критикуваат и како партија
и како поединци политичари.

Никако не може да се заборави
дека начинот на кој СДСМ ги
замислуваше „слободата на ме
диумите“ и „професион
 алното,
објективно и транспарентно
новинарство“ наид
 е на отпор
дури и кај нивната испостава
ЗНМ и кај сестринскиот синди
кат. Нивната визија како треба
да изгледаат медиумите беше
наголемо оценета како цензур
на, преку директна контрола
во јавниот сервис, како и со
советот во Агенцијата за ме
диуми замислен да казнува и
да затвора медиум
 и по лично
видување заради личен став
на новинарите.
10
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Кога веќе се потсетуваме за
медиумите, политичкото и за
(пред)изборното известување,
мора да се анализира и нив
ното влијание врз гласачите
во плуралистичката историја
на Македонија. Така, зар об
јективноста во медиум
 ите и
еднаквиот пристап на опози
цијата до нив и до публика
та ги турна наследниците на
„едноумието“ од власт во 1998
година и повторно во 2006 го
дина? Дали опозицијата тогаш
имаше рамноправен простор
во етерот, во вести, емисии,
дебати, дали однапред им беа
договарани прашањата и им
се постилаа црвени килими и
уредници од порта до студио.
Дали во весниците и во недел
ниците ги одбираа најубавите
фотографии и цитати од нив?

Јавниот сервис и тогаш беше
„дупка“, не многу подлабока од
сега, ама таму работите, пак, беа
драстични. Од тоа како на време
то беше назначен, па разрешен
тогашниот политички комесар,
до тоа како беа носени „ударни
те“ сервис-кадри, кои потоа беа
пронајдени на листата на вла
дината пи-ар фабрика. Ништо
поразлична состојба немаше
ниту во приватните медиуми,
чиишто тогашни новинари сега

www.republika.mk

се медиумските гуруа на СДСМ.
Уште поинтересно е нивното
дејствување сега, со тоа што
директно од нив зависи дали и
кој опозициски функционер ќе
учествува во одредена програ
ма или вести на некој медиум,
и покрај јасно изразената волја
на политичарот.

Но, уште поинтересна е ситу
ацијата со порталите. Тие во
овој момент имаат дури и по
голема моќ на влијание со тоа
што може да пласираат инфор
мации во сите формати. Иако
се чини дека сите сакаат да
дигнат раце од нивна регула
ција, тоа отвора многу поголем
проблем. Ако се сака вистин
ска регулација, тие не треба да
бидат изоставени. Но, и да се

воведе ред во тоа поле - сите
што пласираат вести да бидат
регистрирани како медиуми, а
не да се кријат зад граѓански
здруженија, да имаат импре
сум и да ги почитуваат прави
лата на игра. Инаку, што би ги
спречило, на пример, телеви
зиите да тргнат во своеволие
на овој нерегулиран простор?

Во западните демократии
слободата на медиумите е не
прикосновена, а, сепак, имаат
политичка заднина која е отво
рена, дозволена и граѓаните,
односно гласачите, ја прифа
ќаат со свест за плурализам
и политички став. Решението
кое се користи за овие избо
ри, со ваков тип регулација на
медиумите во предизборието,
е преземено од Франција, но
таму работите навистина се
поинакви. Таму политичката
култура е на ниво на кое опо
зицијата едвај чека можност да
се најде во медиумите и подго
твено ја дочекува секоја ситу
ација да се излезе на избори.

Ако се имаат предвид македон
ската опозициска политичка
култура и традицијата што
се наметнува, дека ќе се бара
влакно во јајцето при евенту
ален нов обид за бегство од
избори или во краен случај
при пораз, анализирајќи ги
настапите на Заев, дека ова е
само привремено решение и
дека политичарите допрва ќе
се занимаваат со медиумите,
тоа влакно овој пат може да
биде работата на ова ад хок
тело, чиешто блокирање би го
урнало митот за завршена до
машна задача.

И така до бескрај. Наместо ме
диумите да се занимаваат со
политичарите, политичарите
се занимаваат со медиумите,
кои со оваа постава на маке
донската опозиција ја споделу
ваат судбината на Државната
изборна комисија, Избирачки
от список и на Изборниот зако
ник, трпејќи измени, хирови и
тутори при секој нов изборен
циклус или обид за него. �

И тука се поставува прашањето
дали СДСМ со тоа што ќе бој
котира одреден медиум (што
воопшто не е чудо) нема да „из
лизга“ одредени медиуми да не
можат да емитуваат анализа.
Или ако СДСМ нема никаква
активност еден ден, нема да
се емитува ниту предизборна
активност на ВМРО-ДПМНЕ
затоа што нема да има една
кво долг став и од СДСМ? Ова
прашање е повеќе реалност
отколку хипотетичко имајќи
го предвид досегашниот од
нос на партијата кон одредени
медиуми. Дури и при нивните
обиди да учествуваат во дел
од нив, повикани на интервјуа
среде вести, времето и просто
рот го злоуп
 отребија за плука
ње по нивните домаќини.
Сега кога се формира ад хок
телото кое ќе треба девет пати
да мери, а еднаш да сече и кога
сите очекуваат (конечно) да се
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Јанева во петта брзина за спас на Заев

анализа

И СЈО ќе мора да
одговара за циркузот
Пишува | Љупчо Цветановски

К

ога ќе падне првото издржа
но обвинение на СЈО? Денеска,
утре или поверојатно вчера...
Вака би гласела дефиницијата на ма
кедонското право на апсурдот, кое
по примерот на сродната драма ре
чиси една година се провлекува низ
македонската реалност. Преседан со
еднострани обвиненија кон владејач
ката партија и неаргументирано јав
но жигосување на нејзините челници,
наспроти заштитничкиот однос кон
врхушката на СДСМ, чијшто лидер и
неговите гавази, како Верушевски и
компанија, се величат како спасители
и се чуваат како ретки птици.

Успешни или не, иако второто е емпи
риски докажано, но исто како и нив
ните безидејни и неработни ментори
од опозициската партија, СЈО и Јанева
егзистираат речиси дванаесет месеци
со мегабуџет за домашни услови и
уште посолени плати. Функционира
ат по принципот познат како „пови
кај пријател“ од играта „Милионер“.
Секогаш кога СДСМ ќе падне во де
пресија од преголемиот константен
набој на негативна енергија, партија
та недостигот на програма и идеи
го премостува со помошта на својот
спасител, кој без никаков проблем
стапува на сцена и со волшебното
стапче, кое, меѓу другото, личи на
чадор, од „бомбашките“ неосновани и
пусти индиции создава инстант „слу
чај“ против ВМРО-ДПМНЕ, давајќи
ѝ време на морално и финансиски
паднатата опозиција да се соземе од
маката претрпена по одржаните две-

Постојаната „чадорски“
стимулирана инфузија во форма
на изнасилени, прејудицирани
и фингирани случаи премина во
лоша навика бидејќи, очигледно,
СДСМ се навлече на помошта од
СЈО и стана зависник од неговите,
макар биле неефектни, обиди за
девалвација на нивниот политички
противник. Во обложувалниците,
пак, коефициентот на можноста
СЈО да подигне обвинение во
следните месеци е 1 наспрема
100 дека сѐ е само обична фарса.
Изборите се ближат, а Јанева
работи прекувремено. Замислете
ја само дневницата за работа за
викенд и на празник на основна
плата од 3 илјади евра...
три бесмислени прес-конференции
и да се врати на нозе. Да можеа, ќе
го вклучеа СЈО и во некрофилијата
за настраданите во поплавите, но
поради летните одмори, овојпат
мораа да ги ангажираат и онака не
крофилски настроените и надарени
медиумски јуришници. Веројатно,
кога некогаш во далечна иднина
и би победиле на избори, би го
воскреснале СЈО, од носталгија и за
личен ќеф, а единствен проблем би
бил новиот состав затоа што во таа
победничка констелација на СДСМ
Ленче, најверојатно, би била претсе
дателка на Судскиот совет, Фатиме
пратеник, Катица министерка итн.
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СДСМ И СЈО ДЕЈСТВУВААТ
ПО ИСТА МАТРИЦА
Оваа постојана „чадорски“ стимулира
на инфузија во форма на изнасилени,
прејудицирани и фингирани случаи
премина во лоша навика бидејќи, очиг
ледно, СДСМ се навлече на помошта
од СЈО и стана зависник од негови
те, макар биле неефектни, обиди за
девалвација на нивниот политички
противник. Проблемот е во тоа што
никој од инволвираните сојузнички
страни во специјалната прикаска, кои
случајно или не почнуваат на иста
та буква, не сфаќа дека курцшлусот
е генеалошки и настанува од иден
тичното родословие на вмешаните.
Не ги спојува само сенката на истиот
чадор, туку и неспособноста и страш
ната неинвентивност. Ги поврзува и
истата матрица, во која, помалку пара
доксално, креаторот ги создал според
сопствениот стерилен лик.
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анализа
ДАШТЕВСКИ: СЈО НА КРАЈОТ НА
МАНДАТОТ ЌЕ МОРА ДА ПРЕЗЕМЕ
ОДГОВОРНОСТ
Евидентно е дека претходно e направен план
меѓу структурите на СДСМ, Сорос и некои
други структури како да постапува СЈО, вели
универзитетскиот професор Александар Даштевски, според кој
не случајно веднаш штом ќе се актуализираат изборите, главно
оружје станува токму СЈО.

ДАШТЕВСКИ: Тоа што не им е јасно на тие структури е дека таквото
однесување и постапување се казниви и строго забранети. Таа
безидејност оди дотаму што во СЈО не можат да сфатат дека тоа
што го прават е толку провидно што секому му е јасно дека спроведуваат агенда на опозицијата со цел да го нарушат рејтингот на
власта. Но, на крајот некој ќе мора да преземе одговорност, како за
потрошените пари, така и за незаконското постапување и кршење
на правата и слободите на осомничените, спротивно на домашните
и на меѓународните прописи.
Пресумцијата на невиност е утврдена во нашите закони, и тоа во
согласност со меѓународните прописи - член. 11 од Универзалната
декларација за човекови права и член. 6 од Европската конвенција
за заштита на човековите права и основни слободи. Според овие
меѓународни документи, секој обвинет за кривично дело има право
да се смета за невин сѐ додека не се докаже вината. Македонија е
земја-членка и на Обединетите нации и на Советот на Европа, кои
ги усвоиле овие прописи и како таква има обврска да ги почитува.
За жал, кај нас стана вообичаено непочитувањето на ова елементарно човеково право. Покрај тоа, не се почитуваат и многу други
законски одредби. На пример, вчера грубо беа прекршени тајноста
на предистражната постапка и тајноста на истражната постапка.
Тоа, можеби, ќе беше ублажено доколку СЈО не им ги пратеше
разговорите за кои беа повикани сведоците на проопозициските
медиуми, да ги објават заедно со прилогот за сослушување. Да
се потсетиме на Договорот од Пржино. Таму стои дека СЈО треба да спречува да бидат објавувани незаконски прислушуваните
материјали, а не да учествува во нивното објавување. Но, нели,
СЈО не одговара пред никого. Барем засега. Јавноста можеше
да види дека СЈО заборави на тие што неовластено ги прибавија
и пуштаа тие материјали бидејќи продолжување на таа кривична
постапка можеше да придонесе и за поуспешно завршување на
другите постапки. Уште пред една година беше утврдено во судот
дека таквите материјали не можат да се користат како доказ без
прибавување на други докази. Поради тоа, доаѓа и до поведување
постапки од страна на СЈО без да бидат обезбедени докази, што е
уште еден преседан и прекршување на кривичната постапка, но и
повредување на достоинството на човекот, неговиот углед, правото
на личен и семеен живот, правото на еднаквост. Тука доаѓаме и до
едно фундаментално право од огромно значење за постапката, а тоа
е правото на ефикасна одбрана и постапување во разумен рок, кои
не само што апсолутно не се почитуваат, туку со тоа на странките
им е нанесена непоправлива штета.
Затоа, јас ова не би го нарекол медиумско-политички циркус, туку
трагедија, и тоа не само за странките во постапката и нивните семејства, туку и за државата. Со самиот факт дека ова се случува преку
медиумите, тоа го гледаат сите граѓаните на Република Македонија
и целата меѓународна заедница. Овие демократски принципи се
почитуваат во целиот свет, па со тоа се прави непотребна штета
на угледот на државата.
Но, времето работи против СЈО. Веќе помина една година од нивниот
избор, а тие не се ни на почетокот. Според Договорот во Пржино и
Законот што го донесоа сите партии заедно, тие имаат уште шест
месеци за да ги поднесат сите кривични пријави што произлегуваат
од прислушуваните материјали. Потоа ќе имаат уште толку да ги
завршат постапките. Како тргнале, нема изгледи дека ќе го сторат
тоа. Потоа ќе престане нивниот мандат и тогаш ќе мора да понесат
одговорност.
14
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Првите го демонстрираат тоа
на политичката сцена веќе 25
години, а во нивно наследство
единствено што се памети се
самозамислената предодреде
ност за владеење наспрема ло
шата политичка „поткованост“,
неинвентивност и голема мр
зеливост, затворените фабри
ки, илјадниците отпуштени
работници и стечајци, смене
то име, знаме, нова терито
ријална поделба на државата
и многу слични потези со кои
синокрвните ѝ се упикуваа на
меѓународната заедница. Мо
жеби има кусок од 24 години
постоење, но СЈО може надале
ку да се фали со сопствената
неинвентивност. Доколку се
сомневате, потсетете се само
на имињата на случаите, сите
кое од кое попатетично и сите
на буквата „т“. Ајде и за ова да
го обвиниме „чадорот“, но за
партиската наспрема стручна
та подготвеност доволно збо
рува универзитетскиот просек
на Јанева, а за предодреденос
та родословот на Фатиме и на
Ленче. Откако, буквално, ги
избркаа двајцата обвинители
кои не беа на иста опозициска
бранова должина со нив, во СЈО
владее партиска унифицира
ност, веројатно и посилна и
посервилна од редовите на ма
тичната им партија, каде што
фракционерството е често ми
лувана појава. СДСМ го памети
ме по наведените политички
глупости, а СЈО, веројатно, ќе
остане запаметено по правни
те ќорфишеци - глупави обиди
за создавање издржани случаи
од неаргументирани индиции
базирани на желбите на исто
толку безидејните нарачатели.
Непочитувањето на правила
та на игра е уште една спојна
нишка на специјалните сојуз
ници. И додека првите во
пустата желба за враќање на
власт се користат со неконвен
цонални политички орудија
како незаконски прислушува
ни разговори, местенки и се
крстат во некаква си поддршка
на странски чадор наместо во
народот, вторите играат кон
тра сите правни норми и ги
уриваат основните начела на
процесот. Така, СЈО не ја почи
тува пресумпцијата на неви
ност, тајноста на предистраж
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ната постапка и дузина други
основни начела во кривичната
постапка. И онака, целта им
е руинирањето на рејтингот
на ВМРО-ДПМНЕ, а за добра
фарса и уште подобра драма
потребни ви се филмските
ефекти на креирање ниски
побуди, тензии и сензација, ма
кар биле чиста лага. Копија на
матрицата на дејствување на
медиумските јуришници, кои
така ги задоволуваат„ високи
те“ професионални стандарди
на американскиот спонзор со
унгарско потекло.

БЛИЗИНАТА НА ИЗБОРИТЕ
ГИ ВОЗНЕМИРИ СДСМ И СЈО?
Со брзото наближување на
крајот на август се ближи и
можноста за конечен крај на
двегодишната фингирана по
литичка криза во државата.
Финишот на месецот треба
да означи и крај на агонијата,
признание дека условите се ис
полнети и датум за избори. Кај
СДСМ помислата за изјасну
вање на народот предизвика
активација на изборофобијата,
која смирена од воспитните
„заушки“ на чадорот премина
во компензација со некрофил
ските афинитети на синокрв
ните, па растревожени од по
мислата за избори влегоа во
евтин антички филм за вина
на ближниот свој за времен
ската стихија, често верување

кај старите народи во подем и кај
денешните партии во распад.

Но, доколку стравот од избори кај
СДСМ е оправдан и означува сим
бол за крај на политичката кари
ера за врхушката, за дел и крај за
слободата, чуму СЈО би се плашело
од избори? Објаснувањето е по
веќе од јасно – и првите и вторите
имаат ист замислен противник кој
во нивната ката (борба со зами
слен противник во каратето) го
има ликот и делото на Груевски
и на ВМРО-ДПМНЕ, а крајната цел
(слично како во катата) е одбрана
од противникот, кој во случајот на
СДСМ преку инвентивни потези
и многу, многу работа и вложен
труд не се штеди и го освојува
теренот наречен Македонија. За
Јанева и за нејзините обвинители
би било силен пораз вложените
напори со случаите на буквата
„т“ да немаат никаков одраз на
резултатот на изборите, за кои,
всушност, и се креирани. Заев ќе
ја урнеше власта за три дена, а
веројатно тоа се очекувало и од
антиуставната институција која
беше создадена како катализатор
на неговите дејствувања на одот
кон власта. Замислете колкаво би
било разочарувањето на истиот
тој чадор доколку, по сите напори
и вложувања, останат со празни
раце? За Сорос и да не зборуваме...

Токму затоа, соочени со неиз
бежноста од избори, СЈО стави
во петта брзина и максимално ја
интензивираше фреквенцијата
на распитите на самосмислените
противници. И повторно со ис
тите трикови – девалвација на
осомничените без никакво почи
тување на пресумпцијата на не
виност и кршење на тајноста на
предистражната постапка преку
фингирана сензација и медиумски
циркус со истите тие личности,
сите од редот на владејачката
партија.

пречеци на редицата опозициски
подобни медиуми на осомничени
те, за кои новинарите по правило
на нештата не ни смееја да знаат,
чадорот очигледно дигна рачна и
ги искара своите недоветни чеда
од СЈО.

Така, истиот ден се случи една
бурлескна ситуација, сѐ во речиси
половина час. Првиот дел од неа
го одиграа медиумите во функција
на нарачаното од чадорот, а вто
риот го уништија истите нивни
професионални колеги, жедни за
сензација.

Во вторникот, петнаесетина ми
нути пред 17 часот, ултраопози
циско гласило излезе со став на
СЈО кој веднаш орно и со голем
елан го презедоа десетици други
побратими по новинарска ориен
тација. Во веста се тврдеше дека
СЈО ќе држи во строга тајност кои
сѐ политичари се инволвирани во
предистражната постапка и ќе се
појават на распит. Очигледно, по
воспитната од заштитниците, СЈО
ја протури оваа вест преку истиот
медиум за кого Јанева го даде и
првото интервју. Случајно, нели...

За голема жал на СЈО и уште по
голема на чадорот, нивните не
доволно информирани колеги,
кои не знаеја дека треба да ја
поддржат воспитната од чадорот,
во битката за да бидат „најинте
ресни“ и најблиски до Соросови
те непресушни средства, башка
УСАИД и многуте други амбаса
дини фондови, речиси половина
час по патката за новата чесност
и принципиелност на СЈО се из
летаа и соопштија радосно оти
Зоран Ставрески не се јавувал за
распит во СЈО, бил болен и надвор
од земјава. Веста излезе речиси
половина час по лагата дека СЈО
веќе нема незаконски да оддава

ЧАДОРОТ ГИ ПОДУЧИ, НО
„ПРОФЕСИОНАЛЦИТЕ“ ГИ
УНИШТИЈА...

По силните забелешки од сите
можни страни и кога веќе стана
премногу очигледно дека случаи
те се позајмени од желботеката на
СДСМ, особено преку контраефек
тот на наместените „случајни“

www.republika.mk

ПАНДОВ: ЖАЛНО Е ЈАНЕВА
ДА ИМ Е ПРЕДИЗБОРНА
ПРОГРАМА
Жален и беден е СДСМ, вели аналитичарот Александар Пандов, кога успеа
да се донесе во ситуација еден приучен
правник како Катица Јанева со просек од 6,3, кој успеала да
го постигне во седумгодишно студирање и која во својата
обвинителска кариера нема ниту еден посериозен случај
во улога на обвинител, да му биде единствената изборна
програма што има да ја понуди.

ПАНДОВ: Претпоставувам дека не постои човек во Македонија на кого не му е јасно дека единствената задача што
ќе ја има дотичната госпоѓа е да испорачува што повеќе
прес- конференции, на кои ќе бидат без никаков доказ за
вина прозивани функционери на ВМРО-ДПМНЕ. Сигурен
сум дека во наредниот период сѐ почесто ќе бидат повикувани на давање искази во СЈО, а сѐ со една и единствена
цел - Соросовите платенички медиуми да имаат материјал
со кој уште пожестоко од Катица и од СДСМ ќе плукаат и
фрлаат дрва и камења по ВМРО-ДПМНЕ. Јасно е дека како
се приближува изборниот датум, овие дејства ќе зачестуваат. Па, така, пред една недела бевме сведоци како во очај
од недостиг на докази од осомничените барале самите да
докажуваат дека не се виновни, што е правен преседан кој
го нема ни во најтоталитарните режими. Значи, да бидеме
јасни до крај, некој без никаков доказ ве прави осомничен и
тоа го обзнанува на прес- конференција која ја пренесуваат
сите медиуми. Пресумпција на невиност и тајност за Катица
и СЈО не постојат како норми. Потоа јавно ве повикува да
дадете исказ во нивното неуставно обвинителство, каде
што бараат од вас да докажете дека сте невин?! Па ова го
нема ни во Северна Кореја. Ќе повторам, јас сум уверен во
интелегенцијата на македонските граѓани и цврсто верувам
дека и на најтврдите поддржувачи на СДСМ им е јасно дека
сето тоа е парада на глупоста, од која повторно најголем
губитник ќе бидат тие самите. Тешки несреќи се Заев и Шекеринска ако и по 10 изборни порази веруваат дека некои
други ќе им ја донесат изборната победа, а не програмата
и, секако, луѓето што би ја спровеле таа програма. Тие не
сакаат да разберат дека граѓаните гласаат за партијата што
им нуди подобар живот, повеќе вработувања и, секако, едно
од најважното, а тоа е со кого се чувствуваат посигурни
и позаштитени. Оттука ни сите пари на Сорос, ни СЈО, а
најмалку Катица Јанева нема и нема да бидат фактор кој ќе
одлучува кој ќе ја раководи државата по изборите. За ова
раководство на СДСМ, дефинитивно, спас нема, тие ќе си
се држат до нив и нивната црна кампања. Останува да се
надеваме дека по поразот на избори таа партија ќе успее
да избере нормално раководство кое ќе засука ракави и
ќе се фати за работа.

детали од истрагите. Нејсе што
Ставрески веднаш ги деманти
раше дека е во странство, уште
една професионална лага, нели...
Во целата прикаска радуваат
барем две нешта. Првата е дека
чадорот, дефинитивно, го лизна
СДСМ со новиот меѓупартиски
договор, а втората е дека за сеф
те, очигледно, ги искара и недо
ветните од СЈО. Останува уште
чудото – да го натера СДСМ да
излезе на избори...
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колумна

превентива или непотребна паника

за каква криза се подготвуваат
Германците?
Германските граѓани деновиве имаа можност да се соочат со стравот, паниката и
неизвесноста кои најголемиот дел од балканските граѓани, речиси, редовно ги гледаа во
последните 70 години. Југословените поради конфликтот со Русија за Информбирото,
Словенците во Јунската војна во 1991 година, Хрватите и Босанците во текот на четириго
дишната војна од 1992 до 1995 година, Србите, Црногорците и Косовците за време на напа
дите на НАТО во 1999 година и Македонците во 2001 година, и без барање од властите, се
најдоа во ситуации кога мораа да создаваат резерви на храна, вода, лекови и други намирни
ци поради страв од војна и други видови кризи. Тој стрес сега го доживеаја и припадниците
на најбогатата и најмоќна европска нација - Германците. Тие беа советувани од германската
федерална влада да трупаат резерви од животни намирници за најмалку десет дена
Пишува | Горан Мом ироски

Д

ека светот веќе не е ист
како некогаш, покрај по
стојаните терористички
напади, колатералните бомбар
дирања во кои гинат невини
луѓе, самоубиствените напади,
покажува и најновиот герман
ски концепт на цивилна зашти
та, кој откако ќе биде одобрен
од федералните министри, ќе
треба да го аминува Сојузниот
парламент или Бундестагот. А,
според новиот концепт на ци
вилна заштита, граѓаните треба
да складираат вода и храна за
најмалку десет дена, колку што
би траел периодот на вонредна
состојба предизвикана од при
родни непогоди или од други
причини предизвикани од чове
кот. Според анализите, во перио
дот од десет дена по евентуална
природна катастрофа службите
за помош не би можеле да бидат
функционални и затоа граѓани
те треба да се подготват сами да
минат низ кризната ситуац
 ија.
Практично, во ситуација кога
германската економија цути,
кога невработеноста е рекорд
но ниска, кога Германија го зго
лемува буџетот на Армијата и
бројот на војници, кога Германи
ја поседува најнапреден систем
за следење потенцијални теро
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ристи и елементарни непогоди,
германската влада неделата зад
нас првпат по крајот на Студена
та војна ги советуваше своите
граѓани да прават резерви од
основни продукти за живот.

Напад на германска
територија не е можна
опција

Во документот со кој се предлага
новиот концепт за цивилна за
штита, а кој е долг 69 страници
и го подготви Министерството
за внатрешни работи во сорабо
тка со експерти од Армијата и
други владини агенции и тела,
се вели дека напад на герман
ска територија кој би побарувал
конвенционална одбрана не е
веројатен. Сепак, во иднина не
се исклучуваат големи закани за
националната безбедност пора
ди што се неопходни соодветни
мерки, како складирање вода и
храна. Според опозицијата, вла
ста сее паника и страв. За дел од
опозицијата концептот на ци
вилна одбрана на министерот
за внатрешни работи е вештачко
создавање страв од кризни со
стојби заради политички цели.
Предлог- концептот што треба
да го наследи стариот план за
цивилна заштита, стар повеќе
од 20 години, беше критикуван
www.republika.mk

и на социјалните мрежи, каде
што под ознаката „купување па
ника“ беа објавувани стотици
критички настроени коментари
за барањето на Владата да се на
бави храна за 10 дена и вода за
најмалку 5 дена. На министерот
Де Мазиер му се забележува де
ка без реална потреба создава
стрес меѓу населението и дека ја

дефокусира јавноста од пробле
мот со неподготвеноста на поли
цијата да се справи со радикал
ни поед
 инци кои неколку пати
летово ја шокираа германската
јавност убивајќи цивили во раз
лични инциденти. Најголемиот
дел од Германците ги дочекаа
советите на Владата со цинизам,
без вистинска реакција. За раз

лика од балканските земји, каде
што, и без јавен повик од вла
стите, на секоја шпекулација за
криза продавниците се празнат
инстантно, во Германија пови
кот на тамошното МВР помина
речиси без никаков метеж или
турканици во дуќаните.

Резерви

Во Германија има над 5.000 јавни
бункери и засолништа градени
со помош на државните инсти
туции. Тие се сместени во учили
шта, јавни установи, приватни
куќи, но ни оддалеку не можат

да пружат засолниште за сите
граѓани. За претставниците на
Владата постои специјален бун
кер кој се наоѓа на 30 километри
од стариот главен град, Бон, но
нема информации дали таков
сличен објект има и во Берлин
или во неговата близина. Според
германските закони, сите засол
ништа изградени во текот на
Студената војна треба да бидат
одржувани и не смеат да бидат
пренаменувани за други цели.
Во исто време, државата на тајни
локации има складирано огром
ни количини храна која би се
користела во вонредна состојба.

Кои се причините за повикот од Владата?
Многумина од германските граѓа
ни во повикот на Владата препознаа
конкретни закани. Дел од нив сметаат
дека Владата во Берлин не ја кажува
целата причина за повикот да се скла
дира храна и вода. Дел од нив се убе
дени дека германските безбедносни
агенции имаат конкретни информации
за планирани напади врз водоводи, ре
ки и езера од каде се користи вода за
пиење за населението, дека се можни
инциденти во кои би биле загадени го
леми количини храна, посеви или вода
со која се наводнуваат површини под
овошје или зеленчук и други производи
за широка потрошувачка. Има и такви
што сметаат дека федералните власти
www.republika.mk

имаат информации за нагли промени
на климата и за елементарни непогоди
што можат од темел да го разнишаат
удобниот живот што го живее најмоќна
та европска држава. Вистината, според
тоа што може да се прочита во медиу
мите и на социјалните мрежи, е некаде
на средината. Владата не крие дека се
можни неочекувани безбедносни инци
денти или елементарни непогоди како
тие во мај кога по интензивните врнежи
во јужниот дел од земјата загинаа десе
тина лица, а неколку градови и села со
недели не можеа да се стабилизираат по
невремето кое во 4-милионскиот Бер
лин предизвика неколкучасовен хаос и
прекин на сооб
 раќајот. �
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Платите во спортските, забавните и во рекреативните дејности пораснале за 165 проценти

Во Македонија се исплати
да си пејач или спортист
Во земјава добро се заработува и во филмската дејност, од
носно продукција на видеопрограма и на телевизиска програ
ма, но и снимање видеоспотови. Примањата за овие дејности
за четири години се зголемиле за 76 проценти. И платите во
маркетиншкиот сектор пораснале за 19 проценти
Пишува | Александрија Стевковска

П

оследните години во Маке
донија најмногу се исплати
да си пејач или спортист.
Во прилог на тоа оди инфор
мацијата дека во последните
четири години платите на тие
што се занимаваат со спортски,
забавни и рекреативни дејности
пораснале за фантастични 165
проценти. Статистичките пода
тоци покажуваат дека повисо
ки примања за 19 проценти има
цел сектор во кој се вклучени
уметниците, естрадата, спорти
стите, но и вработените во му
зеи, библиотеки и во архиви. Во
земјава добро се заработува и во
филмската дејност, односно про
дукција на видеопрограми и на

ните четири години. Во делот на
производство на храна и на пија
лаци, вработените сега имаат за
2 илјади денари повисоки плати.
Според официјалната статисти
ка, градежниците сега земаат 3
илјади денари повеќе отколку во
2012 година, а трговците малку
над илјада денари.

Последните години има про
фесии што забележале голем
пораст во примањата иако на
врвот на листата на најпла
тени сѐ уште остануваат ме
наџерските позиции, како и
лицата вработени во ИТ секто
рот, телекомуникациите, фар
мацијата. Тие се неприкосно
вени во поглед на висината на
примањата. Што се однесува
до податокот дека последни
те четири години е забележан
голем скок на приходите кај
пејачите и кај спортистите, тоа
само докажува дека се добли
жуваме до светските трендови
што диктираат овие дејности
да се најдоходовни. Во светот
секој сака да биде пејач, фуд
балер или кошаркар бидејќи
�

телевизиска програма, но и сни
мање видеоспотови. Примањата
за овие дејности за четири годи
ни се зголемиле за 76 проценти.
И платите во маркетиншкиот
сектор пораснале за 19 процен
ти. Рударите, споредено со 2012
година, имаат за 16 проценти
повисоки плати. Вработените
во преработувачката индустрија
пред четири години, во просек,
земале 15.500 денари месечно, а
сега околу илјада денари пове
ќе. Законот за минимална плата
придонел и за пораст на прима
њата на едни од најслабоплате
ните - текстилците. Порастот
на нивните примања се брои во
4.000 денари разлика во послед

тие се меѓу најбогатите луѓе.
Не дека досега нашите пејачи
не заработуваа добро, но тоа
беше далеку под тоа што го
заработуваат, да речеме, пеја
чите од Србија. Да не одиме по
далеку. Сепак, и со порастот од
165 проценти на примањата,
македонските пејачи и спор
тисти сѐ уште заостануваат
зад заработките на музичките
ѕвезди од регионот и поширо
ко. Почна да се вложува и во
спортот кај нас, па оттаму до
аѓаат зголемените приходи и
во тој сектор. Како и да е, факт
е дека се случуваат промени
и добро е што е така бидејќи
работите се придвижуваат и
одат напред - велат од здруже
нијата на стопанственици.

Социол
 озите едногласни, пее
њето и спортот се најпривлеч
ни професии.

За пејачите велат дека го
живеат животот со песна. Ем
пеат ем за тоа им плаќаат. Па,
зар има нешто поубаво. И за
тоа се одлично платени. Се
разбира, и таа професија има
своја тежина, но која нема.
Секое занимање го носи сопс
твеното бреме. Спортистите
до неодамна немаа којзнае
какви примања, па почетокот
на занимавање со спорт ов
де обично им беше отскочна
штица на тие што се добри во
тоа што го прават за да ја про
должат кариерата надвор. Се
пак, и спортот и пеењето се
дарба, која или ја имаш или ја
немаш. И таа треба да се нап
лати – сметаат социолозите.
�

Последните статистички пода
тоци, пак, за просечните при
18
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мања во земјава за јуни 2016
година илустрираат дека комп
јутерските програмери и консул
танти, воздухопловците и про
изводителите на фармацевтски
производи остануваат најплате
ни професии и нивниот месечен
приход изнесува над две просеч
ни плати. Според податоците на
Државниот завод за статистика,
просечната нето-плата во земја
ва за јуни годинава изнесувала
22.187 денари и е зголемена 0,7
проценти во однос на јуни ла
ни. Статистички, зголемувањето
се должи на повисоките плати
во градежништвото, во просек
од 10,6 проценти, во секторите
административни и помошни
услужни дејности и земјоделс
тво, шумарство и рибарство, и
во двата за 6,3 проценти.

Статистички, во јуни компјутер
ските програмери во земјава за
работувале во просек по 51.445
денари, воздухопловците нешто
помалку или 47.020 денари, а
производителите на фармацев
тски производи 41.598 денари.
На скалилото на 10 најплатени
професии со месеци остануваат
речиси истите работни места, и
тие се на листата со плати над
30.000 денари.

Сепак, кај некои професии има
подеми и падови. Па, така, мар
кетингот, на пример, на поче
токот на годинава по платите
беше број еден професија во
земјава. За јануари вработените
во оваа дејност (реклама, про
паганда и истражување на па
зарот) беа први на скалилото по
заработувачката, која, во про
сек, изнесуваше 45.051 денар
и беше пред воздухопловците,
кои тогаш имаа во просек по
43.851 денар, а дури беа подо
бри и од компјутерските про
грамери, кои тогаш, во просек,
заработувале по 41.120 денари.
Сега секторот маркетинг со про
сечна заработувачка од 32.632
денари е најдолу на листата со
10 најплатени професии во зем
јава. Стабилизација во платите,
и тоа на повисоките места на
скалилото, има кај финансиски
те дејности - телекомуникаци
ите се зацврстија на малку над
www.republika.mk

40.000 денари просечна зара
ботувачка. Со плати од 35.000
до 40.000 денари се секторите
информации и комуникации,
складирање, снабдување со еле
ктрична енергија, гас, пареа.

Останува текстилците и риба
рите да заработуваат полови
на од просекот. Во листата од
10 најнеплатени професии во
земјава, стандардно, се произво
дителите на кожа, облека и вра
ботените во секторот рибарство
и аквакултура со просечна за
работувачка од 11.571 денар,
односно 12.687 денари и 11.761
денар. Вработените во овие деј
ности заработуваат само поло
вина од просечната плата во
земјава. Плати до максимални
16.500 денари на листата со
најнеплатени земаат прерабо
тувачите на дрво, текстилците,
трговијата на мало, отстрану
вање на отпадните води, како
и дејностите за подготовка на
оброци и служење храна.
Инаку, споредбата на примањата
во државниот и во приватни
от сектор покажува дека 3.500
денари помала просечна плата
земаат вработените во приват
ниот сектор споредбено со др
жавните административци.

Последниот извештај на НБРМ
покажува забележителни раз
лики во однос на просечните
примања што ги остваруваат
вработените во приватниот
(корпоративен) сектор во од
нос на вработените во држав
ниот сектор.

Дека приватниот сектор зао
станува зад државната адми
нистрација покажува износот
на просечна плата. Просечната
плата во приватните компа
нии во 2015 година изнесувала
18.881 денар, додека на држав
но ниво таа изнесувала околу
22.300 денари.
Економските аналитичари ука
жуваат на политичката неизвес
ност во земјава, која на приват
ниците не им нуди сигурност, па
се воздржуваат од зголемување
на примањата на вработените. �
петок, 26 август 2016 година
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македонија
Државни субвенции за
вработување 100 лица во
социјален ризик
Почна аплицирањето на приватни
те компании за повoлностите што
ги нуди државата за вработување
лица во социјален ризик. Година
ва државата обезбеди средства за
вработување 100 лица. За секое
вработено лице од оваа категорија
граѓани, компаниите шест месеци
ќе добиваат по 22 илјади денари ме
сечно, односно 17 илjaди за плата и
пет илјади денари за надоместот за
обука. Мерката предвидува шестме
сечно субвенционирање со обврска
за приватните компании да ги задр
жат лицата што ќе ги вработат до
полнителни 6 месеци. Субвенцијата
може да ја користат сите приватни
компании што ќе вработат лица во
социјален ризик, односно приматели
на социјална парична помош, пора
нешни или постојни приматели на
условен паричен надоместок, жртви
на семејно насилство, деца кои до
18-годишна возраст имале статус
на деца без родители и родителска
грижа, членови на семејства прима
тели на постојана парична помош,
детски додаток, како и лица што
имаат ниски примања.

„Џонсон контролс“
бара работници
„Џонсон контролс“ бара работници
за новата фабрика во Струмица. Се
бараат работници со работно иску
ство и без работно искуство, а огла
сот за аплицирање е отворен до 15
септември.
Во фабриката се отворени следните
работни позиции: виљушкаристи,
механичари за одржување, електро
техничари. Квалификациите што се
бараат се за кандидати со работно
искуство или без работно искуство,
но со желба за работа.

За сметка на тоа, од компанијата посо
чуваат дека „Џонсон контролс“ нуди
безбедна и сигурна работна средина,
редовна исплата на плати и на надо
местоци, бонуси и награди, кариерен
развој и личен напредок, како и орга
низиран транспорт и храна.
20
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Почнува изградбата на рудникот
кај Казандол, прв во Македонија
по 40 години
Компанијата „Сардич MЦ“, по двегодиш
ни истражувања, на 25 овој месец почна
со изградба на својот рударски комплекс
во Казандол, Валандово. Ова е првпат
по 40 години во Македонија да се гради

рудник. Инвестицијата е англиска која за
таа цел ја отвори македонската компа
нија „Сардич МЦ“, која треба да реализира
инвестиција од 35 милиони евра и да
оствари само во првите седум години
приходи од околу 135 милиони евра или
околу 20 милиони евра годишно. Од „Сар
дич МЦ“ информираат дека разгледале
повеќе наоѓалишта по целиот свет, имале
неколку интересни можни проекти на
Куба, Јужна Африка, Шпанија, а во 2012
година почнале да ги проучуваат наоѓа
лиштата во Македонија и во 2013 година
решиле да учествуваат на конкурсот што
беше објавен за доделување концесии за
три наоѓалишта. Во Македонија ги при
влекле квалитетот на рудата, поволните
климатски услови, инфраструктурата и
инвестициската клима.

МЕПСО официјално го вклучи
реконструираниот далновод
Скопје - Тетово
МЕПСО во Јегуновце го означи
вклучувањето на реконструираниот
далновод Скопје - Тетово со краците
кон трафостаниците во Теарце и во
Јегуновце, со што се одговара на рас
течките потреби за потрошувачка на
електрична енергија во полошкиот
регион и се обезбедува непречено,
доверливо и стабилно снабдување
на сите потрошувачи со квалитетна
електрична енергија на среден рок.
Должината на далноводот изнесува
48 километри, а вредноста на ин
вестицијата надминува 4 милиони
евра. Поставени се 187 столбови, од

Просечната плата во јуни
22.187 денари
Просечната месечна исплатена нето-пла
та по вработен во јуни годинава изнесу
вала 22.187 денари, или за 0,7 проценти
повеќе во однос на платата во јуни лани,
објави Државниот завод за статистика
(ДЗС). Зголемувањето се должи, пред
сѐ, на зголемувањето на просечната
месечна исплатена нето-плата по вра
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Австралијците губат
десетици милијарди
долари на коцка

„Гаспром“ со сопствени
средства ќе гради нов гасовод
од Русија до Германија
Руската компанија „Гаспром“ наја
ви дека со сопствени средства ќе
изгради нов гасовод од Русија до
Германија, во вредност од 11 ми
лијарди долари. Таа одлука е доне
сена откако, под притисок на Пол
ска, дојде до распад на мешовитата

Доларот повторно зајакнува

кои новоизградени се 158, со кои
се заменети старите столбови што
беа во употреба над 60 години. Ос
вен интервенцијата на столбовите,
поставени се и нови спроводници
за пренос на електрична енергија,
изолатори и опрема за поврзување.
ботен во секторите: градежништво (10,6
проценти), административни и помош
ни услужни дејности (6,3 проценти) и
земјоделство, шумарство и рибарство
(6,3 проценти). Намалување на просеч
ната месечна исплатена нето-плата по
вработен, во однос на претходниот ме
сец, е забележано во секторите: трговија
на големо и трговија на мало, поправка
на моторни возила и мотоцикли (4,4
проценти), објекти за сместување и сер
висни дејности со храна (3,7 проценти)
и стручни, научни и технички дејности
(3,4 проценти). Според ДЗС, просечната
месечна исплатена бруто-плата по вра
ботен во јуни годинава изнесува 32.637
денари. Во јуни годинава, 1,6 проценти
од вработените во Република Македо
нија не примиле плата.

свет
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Индексот на доларот, кој ја мери вред
носта на американската валута кон
кошницата шест клучни валути од
земјите што се најголеми трговски
партнери на САД, зајакна за 0,3 процен
ти, на 94,756 индексни поени. Според
изјавата на американскиот вицегувер
нер Стенли Фишер, централната бан

фирма што требаше да работи на
изградбата на тој гасовод, пишува
„Фајненшел тајмс“.

„Гаспром“ соопшти дека конзор
циумот, во чијшто состав се Анжи,
ОМВ, Винтершел, Шел и Унипер, од
лучил да го повлече своето барање
за основање на мешовита фирма во
Полска, која би била задолжена за
изградбата на „Северен тек 2“.
ка е близу да ги достигне зацртаните
нивоа на вработеноста и на инфла
цијата. Таа негова изјава, заедно со
изјавите на функционерите на ФЕД,
Вилијам Дадли и на Џон Вилијамс, за
можното подигнување на каматите во
септември, веројатно ќе го поткрепи
доларот во пресрет на неформалниот
состанок на банкарите во американски
„Џексон хол“.

Богатството на Бил Гејтс
достигна рекордни
90 милијарди долари

Австралијците во текот на една
година на спортско обложување
и коцкајќи се загубиле 22,7
милијарди австралиски дола
ри или околу 17,5 милијарди
американски долари, што е
30 проценти повеќе отколку
претходната година, покажаа
статистичките податоци.
Овие податоци покажуваат дека
Австралијците загубиле 1.241
долар по глава на жител во пе
риодот 2014/2015 година, при
што покер-машините уште се
најголемата причина за загу
бите со 11,6 милијарди долари,
што претставува зголемување
од 4,9 проценти.
Забележливо е притоа енормно
зголемување на спортското об
ложување, и во овој сектор е за
бележан пораст од 30,1 проценти
во посочените дванаесет месеци
од фискалната година, со предви
дувања дека растот ќе продолжи
и во оваа фискална година

Со технологијата „интернет
на нештата“ Индија ќе
загуби околу 69 илјади
работни места
Индија ќе загуби околу 69 илјади
работни места до 2021 година
како резултат на воведувањето
на технологијата позната како
„интернет на нештата“, соопшти
„Економик тајмс“. Оваа бројка
далеку ги надминува работни
те места и се очекува да бидат
уништени како резултат на ав
томатизацијата во ИТ секторот.
Новата технологија, најверојатно,
ќе влијае на повеќе необразовани
луѓе, се наведува во извештајот.
„Интернет на нештата“ ќе влијае
на 120 илјади работни места во
земјата до 2021 година. Ќе бидат
уништени 94 илјади, а 25 илја
ди нови работни места ќе бидат
создадени во рамките на петго
дишен период.

Состојбата на милијардерот Бил
Гејтс достигна рекордни 90 ми
лијарди долари. Тоа го пријави
агенцијата „Блумберг“, која одр
жува листа на милијардери во
светот што постојано се ажурира.
Богатството на сопственикот на
„Мајкрософт“ достигна рекордно
ниво благодарение на добивките
од јавни холдинзи како Канад
ската железничка компанија и
„Еколаб инк“. Така Гејтс го надми
нува вториот на листата - шпан
скиот бизнисмен и сопственик на
„Индитекст“, Амансио Ортега - за
повеќе од 13,5 милијарди долари.
Новата состојба на Гејтс е еднаква
на 0,5 проценти од годишниот
БДП на САД.
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Рекоа, не порекоа Продавач на магла
Емил
Димитриев

Силвана
Бонева

спорни записи: „Пријава
не поднеле вкупно 30.467
лица“.

За потсетување, најгласна
од нив беше Мирјана Најчев
ска, која во својот вулгарен и
простачки стил на цел глас
најави дека не планира да
се „вуцара“ и да се докажува
дека постои.
А политиката, пак, таква ка
ква што е, немилосрдна, ги
исфрла од игра плачливите.
И тогаш повторно кругот
се завртува, плачливите се
размрсулавуваат и посочу
ваат виновници.
А виновникот е победникот.
Оливер Спасовски

Кога го гласав зако
нот за Специјалното
јавно обвинителство
во Собранието, во ни
една одредба не стоеше дека предистражната
постапка, која треба да биде тајна, ќе биде меди
умско-политички циркус. Сите вие сте сведоци
на тој политичко-медиумски циркус. И јас сум
убедена дека оние коишто ве повикале овде, ќе ви
дадат изјава зошто сум повикана, за кој предмет
и што се разговарало.

Татјана
Каракамишева
Специјалното јавно
обвинителство во
овој период, за жал на
правничката фела и на
јавноста, покажа скандалозно непознавање на
правото. Ако веќе го познаваат правото, имаат
проблем со политичкото спинување на правните
одредби бидејќи да барате нешто што го нема
во ниту еден суд – обвинетата страна да достави
докази дека е невина - е врв на искривување на
правото во Македонија.
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Не дека не постојат, туку не
се пријавиле!

Речиси 300 милиони
евра се инвестираат за
нова опрема и модер
низација на Армијата,
која ќе се спроведе во повеќегодишен период
што ќе претставува прва темелна модерниза
ција, за првпат од постоењето на вооружените
армиски сили. Транспортери, оклопни возила,
набавка на опрема за специјални задачи, подо
брување на капацитетите на противвоздушната
одбрана, ремонт за транспортните и борбените
хеликоптери. Ова е дел од предвидената опрема
и модернизација во АРМ.
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Роден:
21 октомври 1976 година
во Куманово
Образование:
правник
Професија:
врти-сучи, секретар на
партија

П

остојат многу народни
изреки што ги дефини
раат луѓето кои неза
доволни од себе наоѓаат ма
ни на сѐ околу себе. Истите
тие што и во јајцето бараат
влакно и што плачат кога ќе
изгубат во народна, криенка
или на табла, еден ден ста
нуваат, на пример, секрета
ри на партија. И партијата,
како и тие самите, станува
таква, плачлива, разгалена
манџика.
По резултатот 9-0 на избори,
Заев и Шекеринска почнаа
да мавтаат со половина ми
лион фантоми пред очите на
јавноста, кои по неколку зау
шки ги десеткуваа на 40.000.
Нула повеќе или помалку. Им
се даде можност на фанто
мите да се пријават и да го
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регулираат својот статус и
8.922 лица го сторија тоа, а
за тие што не успеаја, рокот
е продолжен.

Но, и во оваа шанса СДСМ
најде потврда за своите
тези дека во Македонија
има фантомски гласачи,
запишани гласачи во Из
бирачкиот список коишто
се злоупотребуваат за вре
ме на изборниот процес,
остроумна манипулаци
ја која доаѓа директно од
генералниот секретар на
СДСМ, Оливер Спасовски.

Со целосно неточна инфор
мација тој ладнокрвно им
продаде магла на стружани
дека со тоа што се докажало
дека околу 30 илјади избира
чи не постојат, се потврдила
тезата дека ВМРО-ДПМНЕ и
ДУИ сериозно го злоупотре
бувале избирачкото право
на граѓаните на досегашни
те избори.

Она што сите при очи нѐ
прави слепи, а при памет
будали е извештајот на Др
жавната изборна комисија
за пријавените гласачи со

Девет циклуси СДСМ не нај
де лек за да си ги залечи лу
тите рани од поразите, но
секогаш наоѓа нешто што
не чинело додека губел.
Еве, последно се фати за
Избирачкиот список, па вр
ти-сучи, пречистен или не,
тој не чини. И причината
за поразите не се безидеј
носта и старите гревови на
партијата кои народот не ги
заборава, ами Избирачкиот
список и фантомите.
Во истиот врти-сучи манир,
Спасовски, сепак, им пушта
грст светлина низ замагле
ните очи на стружани, кои
веќе по првата реченица
треба да им се гневни на вла
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ста, изборите, Избирачкиот
список, поразот на СДСМ и
сигурно на уште нешто, па
им вели дека иако списокот
не е идеален, тој е одличен.

„Имајќи предвид дека и
дополнителни 172 илјади
избирачи се запишани на
посебен извод на Избирач
киот список, затоа што се
наоѓаат надвор од земја
ва, се констатира дека во
Македонија имаме околу
1.500.000 избирачи. Тоа
се, реално, избирачи кои
се во Македонија и кои мо
жат да го искористат сопс
твеното избирачко право
тука. Ова покажува дека
нема да имаме идеален из
бирачки список, меѓутоа,
ќе имаме далеку подобар
избирачки список од оној
што го имавме досега“.

Па, да си веруваше Спасов
ски на зборовите колку
што верува во поразот на
својата партија, во времето
на политичката криза во
Македонија, наместо шаре
на променада, ќе имаше ви
стинска револуција. Па, да
си веруваше Спасовски на
зборовите, ќе излезеше и по
улиците ќе се фотографира
ше со програма за победа, по
силна од сите манипулации
на власта, а не со пајташи
за уцени, фалсификување,
изнудување, рекетирање и
заплашување. Зашто, и оваа
власт некогаш беше опози
ција, но со моќ да победи на
избори. � (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа
Бил
Павлески
Рангирањето на Ма
кедонија за лидер во
однос на нови врабо
тувања се должи на
макотрпната работа на сите членови на Владата
што претходните години се залагаа за економски
напредок на земјава и начини за отварање на сè
поголем број работни места. Уште лани имаше
најавени инвестиции, а фабрики отворија околу
30 компании. Годинава има над 17, а до крајот
на годинава ќе бидат објавени и поголем број
други компании кои ќе инвестираат. Во вакви
те компании досега се вработени над 16.000
работници. Во следнава година очекуваме оваа
бројка да порасне на околу 30.000 директни
вработувања, но и индиректни.

Оливер
Спасовски
Сѐ е потврдено. По
завршувањето на
рокот за пријаву
вањето на спорните
гласачи во Р. Македонија, се потврдија сите
тези на Социјалдемократскиот сојуз и на опо
зицијата дека во Р. Македонија има фантомски
гласачи, запишани гласачи во избирачкиот
список коишто се злоупотребуваа за време
на изборниот процес.

Љубомир
Фрчкоски
Не ми е јасна опсе
днатоста на странци
те во Македонија со
датумот на изборите,
а не со, на пример, судењето на „фамилијата“, во
контекст на онаа изјава на „Американецот“: Без
судење за криминалот, демократијата и новиот
почеток во Македонија немаат шанси???
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Американците со нови дилеми

Што ако Трамп не го прифати поразот?
Никогаш не сме имале претседателски кандидат што ја довел
во прашање легитимноста на изборниот исход на национално
ниво. Тоа нѐ води кон еден сосема нов свет - ако кандидатот
за претседател го доведува во прашање легитимитетот на овој
процес, и штетата за нашата демократија би можела да биде
голема, смета Дан Сенор, советник за надворешна политика
во кампањата на Мит Ромни во 2012 година

Д

оналд Трамп е на пат да
ги загуби изборите во но
ември и да не го признае
изборниот резултат. Тоа е проб
лем не само за Хилари Клинтон,
туку и за политичките партии и
за државата. Всушност, за секого,
освен за Доналд Трамп.

Со ангажирањето на Стив Банон
од новинскиот портал „Брајт
барт“, познат како медиумски
провокатор, и со прифаќањето
на оставката на човекот што
требаше да го направи профе
сионален, Трамп покажува дека
неговата претседателска кам
пања во последните 78 дена ќе
ја води тим што ги поддржува
неговите најдлабоки теории
на заговор и неговиот затворен
поглед на светот.

Тоа го вклучува и неговото инси
стирање дека единствениот на
чин на кој тој може да загуби е во
наместени избори. Според двај
ца долгогодишни соработници
на Трамп, идејата за наместени
избори не се гледа само како па
метна политика во Трамповата
кула, тоа е нешто во што верува
кандидатот на Републиканската
партија.
Ако загуби, тој ќе каже дека
изборите биле наместени. Ако

победи, тој ќе каже дека и по
крај тоа што изборите биле
наместени, тој победил. Кон
тоа се оди, без разлика каков
ќе биде резултатот - вели еден
сојузник на Трамп.

Ако Доналд Трамп загуби, тој
ќе впери прст кон медиумите
и кон Републиканската пар
тија. Навистина не можам да
го замислам како одржува гу
битнички говор, без оглед на
конечниот резултат - вели тој.

Исто е и со неговата позиција
во анкетите - рече друг близок
пријател на Трамп.

Ја признава секоја анкета што
покажува дека тој води, доде
ка за анкетите што покажува
ат дека губи, смета дека не се
точни - вели тој.
Трамп почна да укажува на тоа
дека изборите ќе бидат наместе
ни минатиот месец кога Клин
тон почна да води по партиските
конвенции во јули.

Единствениот начин на кој
може да загубиме, според мо
ето мислење - и јас навистина
го мислам тоа - е ако мамење
то продолжи - изјави Трамп на
митингот во Алтуна, Пенсилва
нија. Неколку дена претходно во
Вилмингтон, Северна Каролина,
тој предупреди дека без поја

ки закони за идентификација
на гласачите луѓето „15 пати ќе
гласаат за Хилари“. На првата
реклама за кампањата на Трамп
се прикажува избирачко место,
а нараторот обвинува дека си
стемот е наместен; и неговата
кампања веќе почна со регру
тирање волонтери за следење
на избирачките места, особено
во урбаните области каде што
доминираат американски гла
сачи со африканско потекло, од
кои малкумина го поддржуваат
Трамп.
Зборовит е на Трамп имаат
ефект. Според новото истражу
вање на „Пју рисрч“, 38 проценти
од поддржувачите на Трамп ве
руваат дека нивните гласови ќе
се избројат точно, а 49 проценти
од сите регистрирани гласачи се
убедени дека нивните гласови
ќе бидат сумирани без грешка.

Укажувањата - краткорочни и
долгорочни - се сериозни. Ин
тервјуата со повеќе од десетина
високи претставници од Репуб
ликанската партија покажуваат
дека постои растечка паника за
тоа дека напорите на Трамп да
ги делегитимизира институции
те врз кои се потпира американ
ската демократија - медиумите
и самиот изборен процес - се
закана за нивното конгресно
мнозинство и за опстанокот на
партијата, како и за стабилно
ста на политичкиот систем во
државата.
Никогаш не сме имале пре
тседателски кандидат што ја
довел во прашање легитим
носта на изборниот исход на
национално ниво - изјави Дан
Сенор, кој беше советник за над
ворешна политика во кампања
та на Мит Ромни во 2012 година.
Тоа нѐ води кон еден сосема
нов свет. Ако кандидатот за
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претседател го доведува во праша
ње легитимитетот на овој процес, и
штетата за нашата демократија би
можела да биде голема - вели тој.

Во 2008 година, иако некои од ек
стремната десница го доведоа во пра
шање легитимитетот на Барак Обама
како претседател врз основа на лаж
ните тврдења дека тој не е роден во
Америка, Џон Мекејн брзо го призна
поразот. Исто така, по одлуката на Вр
ховниот суд за Буш против Гор во 2001
година, голем број од демократите се
пожалија дека резултатот е неправе
ден - но Ал Гор и Џо Либерман не го
сторија тоа.
Во вредностите што се најпотребни
за функционирање на демократи
јата спаѓа и мирна транзиција на
власта, што се одвива непрекинато
од 1797 година. Тоа што го овозмо
жува тоа е прифаќање на исходот
на изборите од страна на губитни
ците - рече Стив Шмит, претставник
на Републиканската партија, кој беше
стратег во кампањата на Мекејн во
2008 година.

Еве имаме кандидат што вели дека
единствениот начин на кој ќе загу
биме е ако изборите се наместени
или украдени - во медиумска кул
тура, каде што луѓето сѐ повеќе не
ги прифаќаат општоприфатените
факти и си ги искажуваат своите
мислења на места каде што нема ѕид
меѓу екстремни и главни позиции.
Тоа е напад на некои од столбовите
врз кои се темели нашиот систем.
Луѓето треба да разберат колку е тоа
радикално оддалечување од амери
канската политика.
Доколку Трамп одлучи да не ги приз
нае изборите или намерно ги возне
мири неговите приврзаници и пре
дизвика бунт со тоа што ќе одбие да ја
прифати легитимноста на изборниот
резултат, тој, сепак, ќе има многу мала
помош за да се промени изборната
победа за Клинтон. Само ако изборите
беа блиску, Трамп ќе можеше сериозно
да ги оспори резултатите на суд пот
пирајќи се на една или на две држави,
каде што имаше наводни изборни не
регуларности.
Но, без разлика кој ќе победи во Белата
куќа во ноември, многу републиканци
стравуваат дека напорите на Трамп
за намалување на довербата на луѓе
то во медиумите, во фер избори и во
политиката ќе имаат трајно влијание.
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Штетата што ќе се предизвика на
различни институции ќе биде дол
горочна - рече Чарли Сајкс, истакнат
конзервативен радиоводител во Мил
воки, кој е еден од најгласните и нај
конзистентни гласови против Трамп.
Како да се врати граѓанскиот ди
скурс по сето тоа? Тој е постмодерна
авторитарна личност која е во про
цес на делегитимизација на секоја
институција - медиум
 ите, гласачка
та кутија - вели тој.

Сајкс, кој е отворен за неговата рас
течка непријатност со пристрасните
медиум
 и и редуктивната политичка
култура, и неговите истомисленици
помогнаа да се прикажат изјавите на
Трамп, од типот наместени системи,
последователна валидација и зголему
вање од страна на медиумски гласила
како „Брајтбарт“, како опасни.

Голем дел од неговите поддржувачи
би поверувале во тие работи и тоа е
токсично за нашата демократија. Тоа
во основа значи преземање екстрем
ни идеи и гласови, а Доналд Трамп
ги носи точно во мејнстримот и ги
вооружува. Тоа е нешто со што не сме
морале да се соочуваме порано. Во
еден момент имаше одговорни гла
сови кои би повлекле некои линии
со кои би се спречило тие гласови да
доминираат во нашиот дискурс, но
тие не постојат сега - вели тој.

Републиканците се грижат дека грубо
ста на Трамп и неговите расистички,
антисемитистички навреди ќе поч
нат да ја дефинираат самата парти
ја, особено за една нова генерација
Американци.

Ако Републиканската партија сака
повторно да стане владејачка парти
ја, мора да размисли за тоа како го
претставува американскиот народ
во целина - рече Ланхи Чен, соработ
ник во институцијата „Хувер“ на Уни
верзитетот „Стенфорд“ и советник на
Марко Рубио и на други републиканци.

Тешко е да се направи тоа кога се
чини дека премисата на кампањата
води кон исклучување и кон сепара
ција. Мислам дека е многу тешко да
се дојде до место каде што ќе имате
партија што луѓето ќе ја гледаат ка
ко претставник на сите интереси на
државата - вели тој.
Извор | „Полит ико“
Превод | Ана Цветаноска
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Мухамет Бахче, генерален директор и еден од содружниците на ПСУ „Јахја Кемал“

„Јахја Кемал“ е македонски бренд што
се занимава со наука, а не со политика
Разговараше | Ненад Мирчевски
Фото | Александар Ивановски

Очигледно, шпекулациите за нашата воспитно-образовна работа
се наметнати и периодично минливи и сметаме дека потекнуваат
од циклични политички влијанија. Училиштето не е и никогаш
нема да биде политичка партија или дел од таква структура,
а како единствено образовна институција секогаш ќе бидеме
надвор од дневнополитичките настани и ќе се трудиме да се
држиме надвор и од внатрешна и меѓународна политика, вели
Мухамет Бахче, генерален директор и еден од содружниците на
ПСУ „Јахја Кемал“ во интервју за „Република“
26
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По неуспешниот пуч во Турција, турската влада почна
операција за целосно разбивање на мрежата на проповедникот Фетулах Ѓулен во
земјата, но и пошироко во
регионот. Во македонската
јавност се појавија низа шпекулации дека и училиштето
„Јахја Кемал“ е на црната листа на турскиот претседател
Реџеп Ердоган и поради тоа
се очекува наскоро да биде
затворено. Господин Бахче,
како ги коментирате тие тврдења? Не е тајна дека Ѓулен
стои зад голем број образовни
институции во Турција. Каква
е вашата врска со ова движење
и очекувате ли наскоро да се
стави клуч на вашата образовна институција?
БАХЧЕ: Приватното средно
училиште „Јахја Кемал“ е отво
рено во 1996 година со одлука
на Владата на Р. Македонија и
со верификација од Министер
ството за образование и наука,
како и со сите други потребни
документи од надлежни држав
ни институции. Во училиште
то веќе 20 години со успех се
реализира воспитно-образовна
дејност и нашето училиште е
значајна марка во областа на
образованието на младите во Р.
Македонија.

Особено сакам да нагласам дека,
како македонски правен субјект,
училиштето исклучиво работи
според важечките образовни за
кони на Р. Македонија, па неза
мисливо е дека одлука што е до
несена од страна на официјален
претставник на една странска
држава ќе се спроведе во Маке
донија, односно таа е спротивна
на независноста и на владеење
то на правото на другата држава.
Впрочем, изјавата во медиумите

на министерот за образование и
наука на Р. Македонија во однос
на тоа е децидна и јасна.

Нашето училиште, во кое се
вработени повеќе од 400 лица,
може да се поврзе со Република
Турција во делот на мал процент
од вработените што се турски
државјани и, секако, што е многу
значајно, со името што го носи
нашето училиште „Јахја Кемал“,
кој е турски поет и писател по
потекло од Скопје.
Мора да истакнеме дека Фе
тулах Ѓулен, со кого јавно нѐ
поврзуваат во медиумите, не е
ниту основач, ниту содружник,
ниту управител на нашите учи
лишта. Но, исто така, мора да
истакнеме дека основачите на
училиштето, во минатото но и
во иднина, секогаш и од секо
го, ќе ги почитуваат идеите за
квалитетно образование, уни
верзалните човекови вредности
и демократските права за обра
зование на младите без разлика
на националната и на верската
припадност. Нашата образовна
визија и мисија јасно е истакна
та на веб-страницата на нашето
училиште (www.ykc.edu.mk).

Имате ли сознанија кој стои
зад шпекулациите? Кому му е
од корист лажно да ве обвинува и да ве фрла в оган?
БАХЧЕ: Очигледно, шпекула
циите за нашата воспитно-об
разовна работа се наметнати и
периодично минливи и сметаме
дека потекнуваат од циклични
политички влијанија. ПСУ „Јахја
Кемал“ не е и никогаш нема да
биде политичка партија или дел
од таква структура, туку како
единствено образовна институ
ција секогаш ќе бидеме надвор
од дневнополитичките настани
и ќе се трудиме да го држиме
училиштето надвор и од вна
трешна и меѓународна полити

ка. Поради тоа што сме надвор
од политичките процеси и збид
нувања, не сме во можност да
знаеме нешто повеќе и да прет
поставиме кој и со какви намери
ги шири тие шпекулации.

Покрај шпекулациите дека
сте дел од мрежата на пучистите, можеби пострашни се
обвинувањата дека во „Јахја
Кемал“ се изучува исламска
идеологија. Не е тајна дека во
Македонија има институции
што проповедаат радикален
ислам. Колку во вашето училиште, во кое учат ученици
од различна етничка и верска
припадност, е застапено верското учење или, поконкретно,
дали вашата институција поддржува и проповеда ислам?
БАХЧЕ: Како прво, ние живееме
во еден модерен век во кој слобо
дата и правата на луѓето може
да се остварат со демократски
систем на управување, владата
која доаѓа на власт со избори,
исто така треба и да си замине
со избори, сите други методи на
воспоставување на власта над
вор од слободен изборен процес
се неприфатливи, а особено во
ените удари.
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Ја користам оваа пригода да на
гласам дека најостро ги крити
куваме сите што се обидуваат на
нелегитимен начин да ја симнат
од власт легитимно избраната
политичка структура во која
било држава. Дури не чувству
ваме потреба да дадеме одговор
на шпекулациите со кои се вос
поставува релација меѓу една
структура, која го организираше
воениот удар во Р. Турција, и на
шата образовна институција, која
функционира во Р. Македонија.

Со анализирање на нашите на
ставни програми и планови, кои
се јавно достапни и официјално
одобрени од Министерството за
образование и наука на РМ, може
да се утврди дека се неосновани
шпекулациите за изучување на
исламската идеологија или дека
има некаква можност таа да се
предава како предмет.
Сакаме да го додадеме и след
ново: со тоа што учениците од
нашето училиште припаѓаат на
мултиетнички заедници и сле
дат настава во еден ист клас, не
се создава апсолутно никаква
можност да се импонира една
таква идеологија. Во врска со
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интервjу
кризата се одрази конкретно
на вашиот бизнис?
БАХЧЕ: Како прво, ние како ин
ституција и вработени во ПСУ
„Јахја Кемал“ посакуваме тради
ционално многу добрите односи
меѓу двете земји, Р. Македонија
и мојата матична држава Р. Тур
ција, да продолжат и натаму и
воедно да се продлабочат.

Мегалитската опсерваторија се афирмира на поинаков начин

Поезија, музика, ракотворби,
проекција на филмови и
набљудување ѕвезди во Кокино

Ние како приватна институција
постојано ја следиме економска
та ситуација во Р. Македонија и
во регионот и не сме во можност
да предвидиме нешто повеќе
во однос на макроекономскиот
развој во иднина и целата еко
номска ситуација во државата,
но како компанија секогаш по
сакуваме економијата на Р. Маке
донија да се движи кон подобро.
оваа тема, ако се направи една
мала анализа или анкета со на
шите матуранти и со нивните
родители, тоа ќе биде доволно
за да се утврди наведеното. Ис
крено, досега немаме сознание
дека некој од нашите матуранти
студирал теологија или станал
исламски проповедник.
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Во јавноста се создаде впечаток дека на жестоките напади
реагиравте релативно млако.
Вашата реакција може да се
толкува на два начина - или
одбивате да се појавувате во
јавност поради недостиг од
аргументи или сте премногу
сигурни дека таквите сериозни обвинувања не можат да ви
наштетат на угледот создаван
со години. Зошто се решивте
речиси да ги премолчите обвинувањата?
БАХЧЕ: Како што спомнав
претходно, сметаме дека овие
дневнополитички шпекулации
потекнуваат од наметнати поли
тички влијанија, но ние како вос
питно-образовна институција
немаме никакво искуство за тоа
како да реагираме и едноставно
да се одбраниме. Токму поради
нашето неискуство со такви по
литички турбуленции, нашите
реакции беа млаки и единстве
на сигурност во дебатирање
чуствуваме во областа на еду
кацијата и на образованието на
младите во Р. Македонија.
петок, 26 август 2016 година

По сите обвинувања и шпеку
лации единствено сме сигурни
дека можеме да се одбраниме
со нашите многубројни успеси
( https://www.facebook.com/
ykc.edu.mk/) на домашни и на
меѓународни натпреварувања
и со нашите матуранти кои ги
продолжија и завршија студи
ите на реномирани и елитни
универзитети низ целиот свет
(Харвард, МИТ, Бровн, Кембриџ и
др...), со што се докажува нашиот
квалитет во образованието на
младите во Р. Македонија.
Како потврда на сите успеси на
нашите ученици, редовно секоја
година најдобрите ученици и
претставници од нашите учи
лишта се примени од претседа
телот на државата, премиерот и
од министерот за образование
и наука.
Но, мораме да укажеме на тоа
дека ние како институција
правдата ќе ја бараме и доби
еме по судски пат. Тоа е наше
загарантирано право, но и об
врска кон сите наши генерации
ученици и, секако, кон нивните
родители.
Случувањата во Турција го
привлекоа вниманието на
македонската јавност, пред сѐ
поради можните директни и
индиректни економски последици врз нашата држава. Како
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За нашата компанија слободно
можеме да кажеме дека нема
проблем во однос на долгороч
ните економски цели бидејќи
постигнатите резултати и ус
песи на нашите ученици се га
ранција за тоа.

Една од главните причини за
неуспехот на пучот беше отсуството на поддршка не само
кај народот, туку и кај бизнисмените и кај елитата. Како Вие
гледате на неуспешниот обид
за насилно уривање на власта
во Турција?
БАХЧЕ: Колку и да сме еден ма
кедонски правен субјект, ние
најискрено посакуваме и Турција
да го заземе своето вистинско
место во семејството на нациите
во кое владее демократијата и да
биде почитувана земја. Денес во
светот политичките структури
доаѓаат на власт преку легални
и слободни демократски избори
и си заминуваат со избори.
Како очекувате да се одвиваат работите во иднина? Се
надевате ли дека брзо ќе се
надмине кризата?
БАХЧЕ: Ние, навистина, жалиме
за жртвите и сочувствуваме со
нивните семејства, безрезерв
но посакувајќи за многу кратко
време кризата во Р. Турција, која
почна по 15 јули, да заврши и
патот на државата да биде кон
европските демократски вред
ности.

Првото издание на мултимедијалниот фестивал „Кокино - тврдина
на сонцето“ со грижливо селектирана програма ѝ даде поинаква
живост и промоција на мегалитската опсерваторија, без да се
нарушат атмосферата и духот на локалитетот
Пишува | Невена Поповска

К

окино, нашата мегалитска
опсерваторија рангирана од
НАСА на четврто место во
светот, во неделата беше домаќин
на многубројни посетители кои
дојдоа да му дадат една поина
ква живост на локалитетот. Реки
народ се слеваше по обележани
те патеки кои водеа кон една цел
- првото издание на фестивалот
„Кокино - тврдина на сонцето“.
Мегалитската опсерваторија Ко
кино се наоѓа во североис точни
от дел на Македонија во близина
на границата со Србија. Сместена

е во атарот на селото Кокино, во
општината Старо Нагоричане, на
границата со село Арбанашко, кое
е оддалечено од Куманово околу 31
километар. Кога се движите низ
регионот, забележливо е дека тој
денес е ретко населен, така што
во десетината околни села живеат
помалку од 1.000 жители. Мегалит
ската опсерваторија беше открие
на во 2001 година под планинскиот
врв Татиќев Камен. Таа се наоѓа
на две платформи, при што секоја
од нив има свои карактеристич
ни содржини. Должината на оп
серваторијата е околу 90 метри, а
ширината околу 50 метри. Но, овој

пат поголемиот број посетители
слушаа поезија, музика, предава
ња од областа на астрономијата,
изработуваа оригами...
- Овој несекојдневен настан беше
со цел да се реализира едно пои
накво афирмирање на мегалит
ската опсерваторија, која според
НАСА се наоѓа на четврто место
на најстарите опсерватории во
светот - велат организаторите.

Првото издание на мултимедијал
ниот фестивал „Кокино - тврдина
на сонцето“ стана редок пример
за културен хепенинг во Македо
нија, кој ги надмина очекувањата
на публиката. Сите што го посетија
локалитетот во неделата имаа нај
пофални зборови за идејата и за
реал
 изацијата на фестивалот.
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Со грижливо селектирана
програма, мултимедијалниот
фестивал „Кокино - тврдина
на сонцето“ ѝ даде поинаква
живост и промоција на мега
литската опсерваторија, без
да се нарушат атмосферата и
духот на локалитетот - велат
посетителите.

Подножјето на Кокино, долж
обележаната рута и во просто
рот на самата опсерваторија,
беше просторот на кој се одржаа
мноштво културни активности,
едукативни тури до опсервато
ријата, организирани работил
ници за филигран, керамика,
компостирање, оригами и пре
давања од областа на астроно
мијата, поетско читање, но и
музичка програма со Мухамед
Ибраими, групата „Фолтин“ и
со Кирил Џајковски.

Посебно уживање беше набљу
дувањето на ѕвездите, при што
околу полноќ под отворено не
бо, во опуштена атмосфера на
магичната локација, се одржаа
проекции на краткометражни
филмски продукции со што се
затвори и целодневното дру
жење.- Првото издание на фе
стивалот „Кокино- македонски
бренд“ имаше хуманитарен ка
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рактер, а сите донирани средс
тва од посетителите се намене
ти за жителите од поплавените
подрачја - велат организато
рите од „Пасворд продукција“.

Предвидените настани предиз
викаа големо интересирање кај
јавноста. Имаше посетители од
сите генерации: од најмали до
најстари. Дел од гледачите ужи
ваа во изработката на хартиени
производи, дел во поезијата на
младите македонски поети, кои
во Скопје можеме да ги слуш
неме во „Менада“ каде што ги
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организираат „Асталните про
екции“, дел, пак, со нетрпение
го чекаа настапот на „Фолтин“
и на Кирил Џајковски, кои беа
задолжени за музичкиот дел од
програмата. Имаше за секого по
нешто. Предавањата од областа
на астрономијата на место ка
кво што е Кокино навистина беа
неповторлив настан. А, магич
носта на локалитетот придоне
се сето тоа да има уште поголем
ефект врз присутните и да се
доживее со сите сетила.

Фестивалот „Кокино - тврдина
на сонцето“ покажува дека на
шата публика е заинтересира
на за ваков вид манифестации.
Тоа значи дека на македонска
та публика ѝ треба дополни
телна мотивираност за да ги
посети нашите културни ре
сурси или одредени локали
тети затоа што, најверојатно,
постои извесна инертност да
се посетат во други контексти
- вели Ана Зафирова од „Пасворд
продукција“.

На овој мултимедијален фе
стивал му претходеа Меѓуна
родниот науч
 ен симпозиум на
тема „Кокино – археолошки и
астрономски аспекти – парале
ли и искуства“, кој се одржа во
Археолошкиот музеј во Скоп
је, и изложбата на фотографии
од локалитетот Кокино виде
ни низ објективот на еден од
најис такнатите македонски
фотографи Љупчо Илиевски.
А, Музејот во Куманово ја реа
лизираше изложбата „Кокино
– тврдина на сонцето“ на која
беа презентирани околу 150 ар
тефакти откриени за време на
археол
 ошките истражувања на
овој локалитет.

Во наредниот период се планира
ни активности за доопремување и
оградување на локалитетот, изградба
на пристапна патека за посетители
те, поставување заштитни огради на
дел од патеките, изградба на центар
за посетители во кој во иднина ќе се
реал
 изираат разновидни содржини,
семинари, работилници, изложбен
простор, сувенирница и ресторан.
Проектот „Кокино – македонски
бренд“ ќе се одвива до 2018 година и
уверена сум дека силно ќе го промо
вираме Кокино во меѓународни рамки
и дека ќе создадеме услови за негова
одржливост, што, од друга страна, ќе
има и економски придобивки за Маке
донија - смета министерката Елизабета
Канческа-Милевска.
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МАЈА НЕВЧЕВСКА-СТАНКОСКА, ДЕФЕКТОЛОГ

здравjе

Телефоните и таблетите ги оддалечија децата
од семејството

Тоа што децата се потпираат на модерната
технологија за поголемиот дел од нивната игра
значи грубо ограничување и губење на предизвиците
за нивната креативност и имагинација, како и
ограничување на потребните предизвици за
нивните тела, односно да се постигне оптимален
сензорен и моторен развој
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Станчевски
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еца на две години, па и
на помалку, уште пред да
почнат да сврзуваат це
ли реченици или да се служат со
говорот, знаат да вклучат таблет
или паметен телефон и да пуштат
клипови на „Јутјуб“. Знаат да ги
пребаруваат омилените цртани
филмови или песни и да играат
игри. А, некои од нив уште не збо
руваат. Тоа е сѐ почеста слика која
ја гледаат и со која се соочуваат
дефектолозите во Македонија.
петок, 26 август 2016 година

- Имајќи ги предвид сите овие
познавања и последиците од не
гативното влијание на модерната
технологија, најважно е родители
те, наставниците, дефектолозите
и логопедите да се здружат за да
се подигне свеста во општеството
и да се спречат одредени после
дици од технологијата која има
влијание врз физичкото и врз
менталното здравје на детето, а
предизвикува и проблеми во од
несувањето и во способноста да
учат и да се одржуваат личните
семејни односи – вели дефекто
логот Маја Невчевска-Станкоска.
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Колку е важно да има вработено дефе
ктолози во редовните училишта?
НЕВЧЕВСКА-СТАНКОСКА: Владината одлу
ка за вработување дефектолози во редов
ните основни училишта предизвика голем
интерес во јавноста и кај дефектолозите. Со
тоа, конечно, ќе се затвори едукативната
празнина во хуманиот и стручен пристап
кон децата со посебни потреби во образов
ниот систем. Дефектолозите во редовните
училишта се скалата за успешна реализа
ција на процесот на инклузија кај децата со
посебни потреби во образовно-воспитниот
процес во редовните училишта. Не смее да
се негира оправданоста за постоење на по
себните училишта кои реализираат настава
со оваа категорија ученици, туку, напротив,
треба да претставува лајт-мотив преку ор
ганизациско-структурни промени да ја до
кажат неопходноста од постоење на овие
институции, пред сѐ преку еден покреати
вен и поквалитетен пристап во работата со
деца со посебни потреби, а, сепак, различен
од редовните училишта. Вработувањето на
дефектолозите во редовните училишта ќе
предизвика конзистентна рефлексија врз
социјално-социолошката компонента на
правилниот психолошки развој на личноста.
Особено е значаен фактот што посетувањето
на редовното образование извонредно ин
хибиторно влијае врз развојот на чувството
на помала вредност и, секако, сегрегација
на оваа категорија ученици. Тука да не го
заборавиме и економскиот аспект, кој, исто
така, е многу битен, изразен во финансиски
трошоци за патување до институциите кои
реализираат посебна образовна настава со
овие ученици. Мора да го истакнеме и исклу
чително позитивниот момент кој ќе влијае и
врз амбивалентниот став на родителите кои
се наоѓаат во активна дилема дали нивните
деца со посебни потреби да ги запишат во
посебни или во редовни училишта, каде што
со постојниот дефектолог поуспешно би се
вклучиле во образовно-воспитниот процес.

Каква е улогата на дефектологот во
редовното училиште покрај педагозите
и психолозите?
НЕВЧЕВСКА-СТАНКОСКА: Дефектологот во
училиштето им дава постојана поддршка на
наставниците и со заедничка соработка изра
ботуваат индивидуални образовни планови
за учениците на кои им се потребни и според
кои тие ќе работат целата училишна година,
каде и би се земале деца на индивидуални
третмани за време на часовите. Исто така,

дефектолозите би имале и работа од
советодавен карактер со наставни
ците и со родителите, на кој начин
родителите да работат со своите деца
по училиште, на што да се посвети
внимание и што треба да се проме
ни во однос на секојдневниот живот,
современите предизвици и модер
ната технологија. На дефектолози
те и на логопедите им се потребни
постојана обука и едукација за да ги
постигнуваат ефектите кои се воз
можни и да се унапредува развојот
на секое дете. Вработувањето на де
фектолозите треба да почне уште од
градинка, каде што соодветно ќе се
детектираат децата кои имаат разво
ен проблем/тешкотија и навремено
со рана интервенција и детекција ќе
почнат со соодветни дефектолошки
и логопедски третмани. Како резул
тат на зголемувањето на свеста за
лицата со посебни потреби, во наше
то општество се отвораат нови цен
три за деца со аутистичен спектар
на нарушувања, центри за сензорни
третмани, центри за специјална еду
кација и рехабилитација, центри за
советодавна работа за дислексија и
други нарушени развојни состојби.
Дали треба да бидат изложени
децата на новата технологија и
колку?
НЕВЧЕВСКА-СТАНКОСКА: Дури и
основачот на „Епл“ поставил гра
ница. Стив Џобс не им дозволувал на
своите деца да растат со модерните
уреди и навистина имал причина
за тоа. Според едно истражување
направено во 2013 година, 38 про
центи од децата во САД на возраст
помала од две години веќе користат
мобилен телефон и таблет. Со други
зборови, бебињата користат таблети
уште пред да почнат да развиваат
говор. Но, влијанието на технологи
јата врз семејствата како да ја скрши
постојната основа и предизвикува
распаѓање на основните вредности
кои ги држеа членовите заедно. Со
механичкиот круг - училиште, рабо
та, дома и општествени настани - ро
дителите се потпираат на модерната
технологија, информациите што ги
нуди, со цел своите животи да ги
направат поинтересни и поефикас
ни. Тоа што децата се потпираат на
модерната технологија за поголеми
от дел од нивната игра значи грубо
ограничување и губење на предиз

виците за нивната креативност и
имагинација, како и ограничување
на потребните предизвици за нив
ните тела, односно да се постигне
оптимален сензорен и моторен раз
вој. Нашите веќе компјутеризирани
деца кога тргнуваат во училиште
се соочуваат со сѐ поголеми тешко
тии, тие се борат сами со себе за да
постигнат одредено внимание, кон
центрација, истрајност, упорност за
да научат нови вештини за на крајот
тоа да стане значаен проблем, пред
сѐ, за детето, останатите ученици,
како и за наставниците.

Влијанието на технологијата врз
развојот на детето бележи големи
нарушувања во однос на физичкиот
и психичкиот развој, како и одне
сувањето на детето. Последиците
на сите овие нарушувања се согле
дуваат во здравствениот и во обра
зовниот систем, односно дебелината
и дијабетесот веќе се национални
епидемии во Канада и во САД. Дијаг
нози на АДХД, аутизам и аутистичен
спектар на нарушувања, доцнење
во развојот, неразбирлив говор, те
шкотии во учењето, нарушувања во
обработката на сензорните инфор
мации и стимулации, анксиозност,
депресија и нарушувања во спие
њето се поврзуваат со прекумерна
употреба на модерната технологија
и, за жал, овој тренд се зголемува со
алармантна стапка и кај нас.
Но, едноставно, тоа не може да се
пресече, па што е потребно, што
да се преземе за да има некаков
баланс?
НЕВЧЕВСКА-СТАНКОСКА: Потребни
се четири основни фактори за да се
постигне здрав развој на едно дете, а
тоа се: движење, допир, интеракција
со луѓе и престој во природа.

Овие типови сензорни влезови ќе
му обезбедат здрав развој на детето,
правилно држење на телото, билате
рална координација, оптимални воз
будливи состојби и саморегулација,
кои се неопходни за постигнување
елементарни вештини потребни за
евентуално тргнување на училиште.
На пример, малите деца имаат потре
ба од 2-3 часа дневно на активни, „гру
би“ и игри на брканици и безредие за
да се постигне соодветна сензорна
стимулација на нивниот вестибула
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рен, проприорецептивен и тактилен
систем. Тактилна стимулација се до
бива преку допирање, прегрнување,
кои се од суштинско значење за раз
вој на практиката и волевите движе
ња на децата. Допирот, исто така, го
активира парасимпатичниот систем
за намалување на хормонот корти
зол, адреналинот, со што се намалува
и анксиозната состојба на детето.
Природата и зелениот простор не
само што имаат смирувачко влија
ние врз децата туку и ги помагаат
вниманието и учењето.
Се смета дека вестибуларниот, про
приорецептивниот, тактилниот и
останатите поврзани системи, ви
зуелните и аудитивните, постојано
се преоптоварени поради бројните
стимулации кои детето ги прима
додека е постојано пред телевизор,
таблет или пред мобилен телефон и
не може да ги канализира, односно
да ги восприми и обработи.
Оваа сензорна нерамнотежа создава
огромни проблеми во целокупниот
невролошки развој, во однос на ана
томијата на мозокот, биохемиските
процеси, сѐ додека мозокот остане
трајно променет и оштетен.

А што е со насилството?
НЕВЧЕВСКА-СТАНКОСКА: Малите
деца се изложени на насилство пре
ку телевизија и видеоигри во висо
ка состојба на адреналин и стрес,
а телото не знае дека тоа што го
гледа не е реално. Кај децата што
ја злоупотребуваат модерната тех
нологија, со прекумерно гледање и
користење, се забележуваат одре
дени сензации на телото, односно
треперење, забрзано дишење, тахи
кардија и анксиозна состојба. Таа со
стојба се нарекува хипервигалентен
сензорен систем, кој е во состојба на
готовност за следен напад.

Сѐ уште не се познати последиците
од оваа состојба, но познато е дека
хроничниот стрес го ослабува иму
нолошкиот систем кај возрасен чо
век и резултира со сериозни болести
и нарушувања. Никој не може да ги
одрече придобивките од модерната
технологија во денешниот свет, но
поврзувањето со овие уреди може да
ги прекине врските со најважниот дел
од општеството, а тоа се децата.
петок, 26 август 2016 година
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АПСЕЊА И СУДСКИ ПРОЦЕСИ ПРОТИВ „КОМИТАЏИИ“
ВО ГРЦИЈА ОД ПОЧЕТОКОТ НА 20 ВЕК

Во македонската историска наука сѐ уште постојат значителен
број настани и личности за кои досега не е пишувано или, пак,
поради недостигот на изворен материјал се обработени површно,
без некоја суштинска анализа. Овој факт се должи на релативно
краткиот период на постоење (во споредба со другите балкански
историографии) на официјалната македонска историографија
(по 1945 година), но и на распространетоста на архивскиот
материјал, поврзан со историјата на Македонија, во соседните
балкански држави и во Европа
...продолжение од претходниот број
пишува |
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

Е

дно јунско утро во летото
1902 година, грчките вес
ници на своите наслов
ни страници сензационално ја
најавиле можеби првата голема
„антитерористичка“ акција (како
што тие самите ја нарекле) во
грчката држава. Атинските вес
ници ја информирале јавноста
дека, благодарение на будноста
за безбедносните органи, бил
ликвидиран „бугарскиот коми
тет“ во грчкиот главен град со
апсење „во центарот на Атина
на фанатизирани македонски и
бугарски агенти на бугарскиот
револуционерен комитет“, кои
„со други другари вршеа пратки
на оружје во Македонија“.
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Апсењето на македонските еми
гранти во Грција, кои на каков
петок, 26 август 2016 година

било начин биле поврзани со
Македонската револуционерна организација (МРО), па дури
имало и такви што немале ни
каква врска со организацијата, се
случило на 20-22 мај 1902 година.
Меѓутоа, по барање на грчкото
МВР и Јавното обвинителство,
овој настан се држел во тајност
и на почетокот не биле давани
никакви информации на меди
умите со цел јавниот публицитет
да не влијае негативно врз цели
от процес. Така било сѐ до 5 јуни
кога еден атински весник прв ја
објавил информацијата. Сепак, во
грчките печатени медиуми овој
настан бил актуелен до 10 јуни
кога обвинителството забранило
да се информира за оваа тема.
Лазар Киселинчев, кој, исто
така, бил во групата на уапсени,
уште на 10 мај од Атина, додека
сѐ уште се наоѓал на слобода, го
www.republika.mk

известил Гоце Делчев дека на
28 април се случило апсење
на близок човек на МРО. Тој
бил изваден пред суд на 7 мај,
но бидејќи кај него не биле
најдени никакви компроми
тирачки материјали, истиот
бил ослободен. Во писмото Ки
селинчев дополнува дека биле
уапсени уште двајца Македон
ци во Лариса, за кои сѐ уште не
располагал со дополнителни
информации за нивната суд
бина. Последното писмо на Ки
селинчев испратено до Делчев
од слобода било на 19 мај 1902
година. На 29 мај тој повторно
му пишал на Делчев, но веќе
од затворот „Палестрон“. Од
последното писмо дознаваме
дека Делчев со новонастана
тата ситуација бил запознаен
од претходно писмо кое му го
испратил Киселинчев. Според
последниот, обвиненијата за
кои ги товарела грчката власт
биле: соучество во убиства,
грабежи и насилство кон грч
ките граѓани низ разни места
во Македонија. Всушност, глав
ната цел на грчката полиција
била структурата на МРО во
кралството и прекинување
на каналот за вооружување и
пристигнување на организа
циски борци, кои во тој период
сѐ повеќе ја користеле рутата
преку Грција за да пристигнат
во југозападна османлиска
Македонија. Во писмото, исто
така, воочлив е високиот рево
луционерен морал и лојалност
кон начелата на организација
та од страна на затворените.
Киселинчев напишал дека „никој досега не открил ништо
по нашите работи“. Истовре
мено, за веднаш потоа да му
сугерира на Делчев, бидејќи и
самиот Киселинчев забележал
дека во грчкиот печат сѐ уште
нема никакви информации за
настанот, да ја пренесе веста

во информативните гласила
на Организацијата и нив да ги
претстават „како најверните
гркомани за да можеме да си
олесниме малку“.
Во јуни акцијата на грчките
власти од Атина се прошири
ла на север, во Тесалија. Имено,
при обидот на група луѓе на Ор
ганизацијата да премине река
во Тесалија, за да се упати кон
Костурско, се случила несреќа,
при што четворица се удавиле,
додека во самиот чамец грчката
полиција нашла устави и пра
вилници на МРО. Уставот, спо
ред пишувањата на Киселинчев,
бил преведен и испечатен во еден
од грчките весници. Секако дека
тој чин претставувал силен удар
за револуционерното движење,
особено ако се земе предвид не
говото конспиративно дејству
вање. Исто така, во наредните
дена во Тесалија биле уапсени и
11 организациски луѓе, меѓу кои
и Дамјан Илиев, кој бил испратен
од ЗП на МРО од Софија се цел
да биде поставен за војвода во
Костурската околија. Киселин
чев во писмото од 9 јуни барал
и мислење од ЗП за последните
апсења, каков да биде нивниот
натамошен исказ пред судски
те органи, бидејќи се сомневал
дека по апсењата во Тесалија
истражните органи ќе дознаеле
многу работи поврзани со МРО.
Киселинчев ги информирал да
му биде пренесено на Лазар Поп
Трајков да не патува за Грција
бидејќи грчката полиција фатила
негово писмо.
Текот на судскиот процес Кисе
линчев го објаснил во писмото до
Задграничното претставништво
на МРО од 22 јуни 1902 година.
И покрај притисокот на обви
нителството, обвинетите да ги
признаат делата за кои се то
варат, а особено да го потврдат

постоењето разгранок на МРО
во грчкото кралство, тие неги
рале се. Киселинчев сметал дека
ќе биде донесена ослободител
на пресуда поради што грчката
власт веќе им барала „рушвет“,
што значело дека обвинението
ќе падне. Меѓутоа, посебно тешка
била ситуацијата на затворените
во Лариса (Тесалија). Во писмото
се вели, според информациите
кои ги имал Киселинчев, дека
„страшно ги тепаа, неописливи
се маките кои им ги направија
цивилизираните Грци на тие
кутри луѓе“. Според него, од 28
што биле уапсени во Тесалија, по
веќето биле ослободени, додека
десетмина биле обвинети.
Очигледната конструкција на це
лиот процес од страна на грчките
власти бил со цел да се сузбие
мрежата на МРО во грчката др
жава. Судските органи во Крал
ството Грција поради немање
релевантни докази за случаите
кои ги покренале и неоправда
ното неколкумесечно држење
во притвор на обвинетите, од
лучиле постепено да ги ослобо
дуваат македонските емигранти.
Целиот процес на ослободување
се водел без никаква медиумска
покриеност со цел да не се даде
поширок публицитет на неуспе
хот на грчките државни органи.
Најпрвин во текот на ноември
биле ослободени притворените
во Тесалија, додека на 19 ноември
1902 година еден дел од притво
рените во Атина, за да по неколку
дена бидат ослободени сите.
Како и да е, апсењата што се слу
чиле во Атина, а потоа се проши
риле и во Тесалија, продолжиле и
во наредните години. Паралелно
од грчките безбедносни органи
биле следени голем број маке
донски емигранти кои на каков
било начин биле поврзани со
МРО. Кон нив биле преземани
www.republika.mk

и „превентивни репресалии“
со цел да бидат заплашувани
и држени под контрола. Исто
времено, уште додека траел
судскиот процес, на 15 јуни
префектот на Лариса му пре
порачал на грчкиот премиер
да биде создадена специјална
служба за следење и сузбивање
на внатрешниот непријател во
најмалку четири префектури
во Тесалија, Атина и во Пиреја,
нагласувајќи, „присуството
бара потреба за утврдување
на релевантен полициски оддел, под посебно единствено
централно раководство и со
сопствен закон за служба,
составен од млади офицери,
поканети од полицијата, но
независно кој би бил во тајна
надлежност“ и кои „само би се
консултирале со префектите
(и ако е потребно истражување со обвинителите)“.

На крај ќе го спомнеме и „недо
разбирањето и несреќниот слу
чај“ со еден од соработниците на
костурскиот митрополит Герма
нос Каравангелис, Павле Киров
од селото Желево, Костурско.
Придобиен да работи за грчката
пропаганда, Киров во пролетта
1902 година, со четворица при
дружници, заминал за Грција да
набави оружје за потребите на
грчката пропаганда. И покрај по
стоењето препорака од грчкиот
конзул во Битола, Кјузе Пезас,
грчките власти да се однесува
ат добро со него, тој бил уапсен
во Трикала заедно со негови
те придружници и обвинет за
формирање криминална банда
чијашто цел би била грабежи во
османлиска Македонија. Киров
останал пет месеци во притвор
и покрај жестоките реакции на
Пезас и на Каравангелис за да
во октомври бидат ослободени
и протерани на османлиска те
риторија.
...Крај
петок, 26 август 2016 година
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100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Роденден“ на Марк Шагал

Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Константин Миладинов (1830-1862)

Грешни
уживања

Т’га за југ

Јежи
Пилх

2

Победниците
Рој
Јакобсен

3 Н

Мерта
Тиканен

Атомска
станица
Халдоур
Лакснес

5

Кујунџилаци
Александар
Кујунџиски
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Македонската литература првпат
се претставува на Саемот на книга
во Кина
Централно место на македонскиот штанд им е дадено на
седумте жанровски антологии на македонската книжевност
во осум тома преведени на кинески јазик

Мажите не можеш
да ги силуваш

4

23. Меѓународен саем на книгата во Пекинг

петок, 26 август 2016 година

ационалната и универзитет
ска библиотека „Св. Климент
Охридски“ - Скопје учествува
на 23. Меѓународен саем на кни
гата во Пекинг, кој се одржува од
24 до 28 август 2016 година, каде
што го претставува македонското
книжевно творештво пред кине
ската културна јавност и пред сите
заинтересирани посетители.
Главен акцент на штандот на Ре
публика Македонија на пекиншки
от меѓународен саем на книгата е
ставен врз изданијата од капитал
ниот издавачки проект „Превод на
македонска книжевност на шест
странски јазици“ (руски, францу
ски, германски, шпански, кинески
и арапски), а централно место им
е дадено на седумте жанровски
антологии на македонската кни
жевност во осум тома преведени
на кинески јазик.

Овој проект претставува анто
логиски приказ на едицијата 135
тома „Македонска книжевност“ и
опфаќа антологии на македон
ската поезија (том 1), расказ (том
2), драма (том 3), антологиски
избори од македонската лите
ратура за деца (том 5) и од маке
донската критика (том 6) и есеј
�
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(том 7), како и двотомен антоло
гиски преглед на македонскиот
роман (том 4/1 и том 4/2) што
содржи исцрпни информации за
авторите и за делата и поголем
фрагмент од соодветните романи
- вели Јовица Тасевски-Етернијан,
кој е одговорен за македонското
претставување во Кина.

На македонскиот штанд ќе би
дат изложени и дел од книгите од
едицијата 135 тома „Македонска
книжевност“, како и одбрани мо
нографии за македонското кул
турно наследство, македонската
книжевност, македонскиот јазик
и други репрезентативни публи
кации објавени на англиски јазик
и на други јазици. Исто така, ќе
бидат изложени и брошури и ле
тоци за природните убавини и за
културно-историските локали
тети во Република Македонија.
Меѓународниот саем на книгата во
Пекинг се одржува од 1986 година,
а годинава на саемот ќе учествуваат
повеќе од 2.200 изложувачи од 82
земји. Република Македонија прв
пат учествува на овој саем по пока
на на кинеската страна во рамките
на процесот за соработка меѓу НР
Кина и земјите од централна и од
источна Европа. � (Н.П.)

Орелски крилја как да си метнех,
И в наши ст’рни да си прелетнех!
На наши места ја да си идам,
Да видам Стамбол, Кукуш да видам,
Да видам дали с’нце и тамо
Мрачно угревјат како и вамо.
Ако как овде с’нце ме стретит,
Ако пак мрачно с’нцето светит
На п’т далечни ја ќе се стегнам
И в други ст’рни ќе си побегнам,
К’де с’нцето светло угревјат,
К’де небото ѕвезди посевјат.
Овде је мрачно и мрак м’ обвива
И темна м’гла земја покрива:
Мразој и снегој и пепелници,
Силни ветришча и вијулици;
Околу м’гли и мразој земни,
А в гр’ди студој и мисли темни.
Не, ја не можам овде да седам,
Не, ја не можам мразој да гледам!
Дајте ми крилја ја да си метнам,
И в наши ст’рни да си прелетнам:
На наши места ја да си идам,
Да видам Охрид, Струга да видам.
Тамо зората греит душата
И с’нце светло зајдвит в гората:
Тамо дарбите природна сила
Со с’та роскош ги растурила:
Бистро езеро гледаш белеит
Или од ветар сино – темнеит;
Поле погледниш или планина,
Сегде божева је хубавина.
Тамо по срце в кавал да свирам,
С’нце да зајдвит, ја да умирам.

„Роденден“ е дело на Марк Шагал (1887-1985), еден од најориги
налните европски сликари. Шагал создаде фантастични компании
од животот на Евреите и на руските селани. Се занимаваше со гра
фика и со сценографија. Сликата „Роденден“ е создадена во 1915
година и денес се наоѓа во Музејот на современа уметност „Метро
политен“ во Њујорк. �

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

Заработка: 20.900.000 $

Одредот на отпишаните
Suicide squad

Жанр: акција
Режија: Дејвид Ајер
Актери: Вил Смит,
Џаред Лето,
Маргот Роби
Заработка: 15.500.000 $

забавата на колбасите
Sausage Party

Жанр: анимиран
Режија: Грег Тирнан,
Конрад Вернон
Актери: Сет Роген,
Кристен Виг, Џона Хил
Заработка: 14.700.000 $

КУЧИЊА НА ВОЈНАТА
War Dogs

Жанр: комедија
Режија: Тод Филипс
Актери: Џона Хил,
Мајлс Телер,
Бредли Купер
Заработка: 12.600.000 $

Кубо и двете жици
Kubo and the Two Strings

Жанр: анимација
Режија: Тревис Најт
Актери: Шарлиз Терон,
Арт Паркинсон,
Метју Меконахи
Заработка: 11.300.000 $

ПИТ И ЗМЕЈОТ
Pete's Dragon
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Жанр: авантура
Режија: Дејвид Лоуери
Актери: Оукс Фегли,
Роберт Ретфорд,
Брајс Далас Хауард
петок, 26 август 2016 година
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КУЛТУРА
Навистина е огромно задоволството што канадската поетеса и писател
ка Маргарет Атвуд е овогодишен лауреат на наградата „Златен венец“.
Едно од најголемите и најатрактивните книжевни имиња во светски рам
ки доаѓа во регионот првпат. Од организациски аспект и не можете да
добиете повеќе од ова, иако сето тоа не е едноставно да биде успешно
реализирано, вели директорот на фестивалот, Мите Стефоски

Јубилејно, 55. издание на фестивалот „Струшки вечери на поезијата“

Мите Стефоски:
СВП имаат важна улога во
македонската книжевност,
но и во светски рамки
Разговараше | Невена Поповска
Фото | Дејан Станчевски

Оваа година поетскиот фести
вал „Струшки вечери на поезија
та“ одбележува значаен јубилеј
- 55 години постоење. Како прв
човек на фестивалот, што значи
за Вас да се одбележува ваков
јубилеј на најголемата светска
поетска манифестација?
Стефоски: Огромна чест е да се
раководи со најстариот светски
поетски фестивал, а особено е за
доволството кога одбележуваме
55 години постоење. Ваквите мо
менти секогаш поттикнуваат на
сеќавање на сите што го основале
�
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фестивалот и биле дел од органи
зацијата во минатото. Истовреме
но, јубилеите се и некаква клучна,
пресвртна точка, од каде што тре
ба да се тргне во поин
 аква насока
со цел да се обезбеди таа улога
која ја имаат СВП и во однос на
македонската книжевност, но и
во светски рамки. Не е едностав
но да се одржи еден таков настан
постојано да биде атрактивен и
влијателен. Така ние, како акту
елно раководство гледаме на
овој јубилеј, па затоа токму во
ова издание направивме смели
измени во програмска смисла.
Полека внесуваните измени од
претходно, заедно со новитетите
www.republika.mk

од ова издание, сега даваат една
поинаква физиономија на фести
валот во еден негов сегмент, што
верувам дека ќе придонесе тој да
биде поатрактивен.

Изминатите години во Струга
продефилираа безброј поети од
сите светски меридијани, се про
читаа безброј песни на многу
јазици, се претставија поезијата,
музиката, културата и традици
јата на многу држави на истекот
на Дрим.... Колку поети гостува
ат оваа година на фестивалот и
од кои земји?
Стефоски: Во согласност со
концепцијата на програмата за
овогодишното издание, 32 пое
ти од 30 земји ќе бидат учесни
ци, на кои, секако, треба да се
додадат и македонските поети,
критичари, преведувачи, кои
во разни улоги, од поети-учес
ници, до беседници, модерато
ри, членови на жири-комисии
итн., исто така, ќе бидат дел од
фестивалот. Се разбира, тука
треба да ги спомнеме и профе
сионалните посетители, кои се
дел од еден значаен сегмент од
фестивалот, но и од стратегија
та да се овозможи промоција и
�

на македонската поезија во све
тот, во превод на други јазици и
преку учество на книжевни ма
нифестации. Веруваме дека со
вмрежувањето на фестивалот
во интернационални асоција
ции, но и преку билатералните
и мултилатералните соработки,
тој ќе си го добие местото на кое
му припаѓа, како дел од оние не
колку кои треба да бидат и креа
тор на културните политики на
полето на поетското творештво.
Маргарет Атвуд е годинашниот
лауреат на наградата „Златен
венец“ на „Струшките вечери
на поезијата“. Се чини дека ток
му ваков избор на лауреат му
прилега на јубилејот: почесен
професор на 30 универзитети
во светот, меѓу кои се најпре
стижните, Оксфорд, Кембриџ,
Харвард и Сорбона, наградена
со повеќе од 40 престижни приз
нанија, меѓу кои се Букеровата
и Гилеровата награда, а отсега
и со „Златен венец“ на СВП. Како
течеше комуникацијата со неа?
Таа првпат доаѓ а во Македонија.
Колку знаеше за земјава?
Стефоски: Навистина е огромно
задоволството што канадската
�

поетеса и писателка Маргарет
Атвуд е овогодишен лауреат на
наградата „Златен венец“ на СВП.
Едно од најголемите и најатра
ктивните книжевни имиња во
светски рамки доаѓа во регио
нот првпат. Од организациски
аспект и не можете да добиете
повеќе од ова, иако сето тоа не
е едноставно да биде успешно
реал
 изирано. И видливо е дека
нејзиното доаѓање предизвика
интерес за овогодишниот фести
вал во пошироки рамки, така што
ќе имаме и неколкумина профе
сори на престижни универзитети
кои докторирале на творештвото
на Атвуд, а и неколку значајни
магазини и весници од неколку
европски земји ќе го проследат
фестивалот. Очекуваме дека едно
вакво книжевно име како Атвуд,
исто така, ќе биде покана и за до
машната публика.

Програмата на фестивалот
секоја година се подготвува во
одредени рамки, според тради
ционално востановената шема
на манифестации, како: Поетски
портрет на лаур
 еат ите, Ноќ без
интерпункција, Поетско чита
ње... На кои локации ќе се одви
ваат настаните и каде сѐ ќе се
одржи „Поезија на пат“?
Стефоски: Во изминатит е
четири изданија ние секоја го
дина внесувавме промени, од
програмската концепција, до
локациите, но и градовите во
кои ќе ја реализираме. Да потсе
там дека внесувањето на содр
жините како „Поетски кругови“,
„Поетски портрети“, но и реди
зајнирањето на програмската
содржина „Поезија на пат“, при
донесе драстично да се измени
физиономијата на фестивалот.
Оваа година внесуваме и поплад
невни дебати и презентации во
рамките на „Поетско кафе“, но и
нови локации за „Поезија на пат“,
како што е „Куќата на Уранија“ во
�
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Охрид, каде што ќе биде претста
вувањето на неколку значајни
светски поети. Се разбира, оста
нува соработката со Општина
Ресен и со Центарот за култура
од Битола, со кои заеднички ги
организираме поетските читања
во рамките на „Поезија на пат“.
Се надеваме дека најголемиот
интерес ќе го предизвикаат по
етските портрети на учесниците,
особено поради тоа што тие се
внимателно програмирани и ќе
овозможат во еден ист програм
ски дел да бидат презентирани
разнородни поетики обединети
околу едно програмско среди
ште, со што влегуваат во свое
виден дијалог.

� Ќе има ли годинава во Струга
атрактивни поетски имиња?
Стефоски: Фестивалот оваа
година директно добива една
програмска насоченост имајќи
го предвид тоа дека се обидовме,
покрај творештвото на Маргарет
Атвуд, да презентираме неколку
други атрактивни поетеси, чи
ешто поетско писмо е провока
тивно од повеќе аспекти. Впро
чем, оваа година фестивалот го
започнуваме со тоа што сите три
лауреати на најзначајните награ
ди се поетеси: Маргарет Атвуд
на „Златниот венец“, Виолета
Танчева-Златева на „Браќа Ми
ладиновци“ и Руна Светликова на
наградата „Мостови на Струга“ на
УНЕСКО и СВП. Некои од поетеси
те, како на пример Чжоу Цан, ед
на од најпознатите феминистки
во Кина, истовремено е и преве
дувач на поезијата на Маргарет
Атвуд. Оваа година навистина
имаме многу атрактивни имиња:
Нужум ал Ганем од Обединетите
Арапски Емирати, поетеса и еден
од најзначајните режисери, Хави
ва Педаја од Израел, Лијан О’Са
ливен од Ирска, Јоланда Кастањо
од Шпанија, Марија Ференчухова
од Словачка итн. �
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живот | интервjу

ЛЕНИН ЈОВАНОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА „НОЌНИ ВОЛЦИ“

медиуми нѐ нарекуваат „Пути
нови Ноќни волци“. Ние високо
го цениме тој човек. Тој е човек
што дошол и во нас препознал
структура со која може да има
заеднички интереси. Но, ние не
сме дел од неговата политика.

Дружењето со мотоциклот
е исто како да се дружите
со својата љубовница
Групата „Ноќни волци“ на интернационално ниво веќе е етаблирана
како позната мотоциклистичка група, но, за жал, најчесто е поврзувана
со политиката, што многу ни пречи. Меѓутоа, во секој случај, во кој било
контекст да бидеме спомнати е добро да се разбуди интересот за некој
да истражи повеќе и да ја сфати суштината. Ние не припаѓаме на нит у
една друга структура, ги почитуваме другите, не се мешаме во туѓите
работи, но не сакаме и нам да ни се мешаат. Дејствуваме самостојно,
не сме ничиј приврзок, вели лидерот на „Ноќни волци“
Разговараше | Александра М. Бундалевска

М

ак ед онс кот о мот о
циклистичко друш
тво „Ноќни волци“ де
неска, на 26 август, ја почнува
прославата на десетгодишни
от јубилеј од постоењето на
клубот. Со рок-музика, пиво,
одлични концерти на скопско
Кале и дефиле по скопските
улици на гостите и на членови
те на клубот, претседателот на
„волците“, Ленин Јовановски, и
неговите пријатели ќе ја слават
годишнината. Во дефилето ќе
потсетат дека е многу важна
безбедноста во сообраќајот, но
и ќе пропагираат дисциплини
рано возење на сите мотоцик
листи во сообраќајот.
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Што значи да го живееш жи
вотот како мотоциклист?
ЈОВАНОВСКИ: Тие што сакаат
да го живеат тој таканаречен
моторџиски живот се луѓе што
се предодредени за тоа. Тие се
раѓаат со таа внатрешна жел
ба. За мене тоа значи големо
задоволство, голема авантура,
голема љубов. Возењето мотор
за мене е како танцувањето.
Дружењето со моторот е исто
како да се дружите со својата
љубовница.
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Фото | Дејан Станчевски

Дали секој член на „Ноќни вол
ци“ може да го носи овој специ
јален елек што го имате на себе?
Можете ли да ни го опишете?
ЈОВАНОВСКИ: Елекот, во ваква фор
ма и вака скроен, го носат сите чле
нови на „Ноќни волци“, без разлика
на кој ранг припаѓаат. Разликата во
рангот во „Ноќни волци“ е тоа што
имате на елекот од боите, односно
нашивки. Елекот го носите без ника
ква апликација на почетокот кога сте
само поддржувач на клубот и на него
стои само натписот Македонија. Кога
ќе „влезете“ во клубот, тогаш на еле
кот добивате нашивки „Ноќни вол
ци“ на руски јазик, Македонија и гра
дот во кој живеете. Значи, на грбот
сѐ уште немате ништо. На вториот
степен на грбот се прикачува името
на државата и уште еден симбол „МГ“
(мотогрупа). Кога ќе го достигнете
третиот степен, што претставува нај
висок ранг во нашата хиерархија, од
носно ќе станете полноправен член,
тогаш го добивате правото да носите
амблем напред и на грбот од елекот
и да го носите името „Ноќни волци“.
Има многу сличности со војската по
ради тие хиерархиски поставености,
исто како братствата, на пример, и во
принцип правилата се слични. Има
пишани, но и непишани правила на
однесување.
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Дали имате женски членови?
ЈОВАНОВСКИ: Бидејќи се работи за брат
ство, нема женски членови во нашиот
клуб. Тоа не е поради дискриминација на
жените. Напротив, жената е високопочиту
вана од сите наши членови на клубот и тие
секогаш се дел од нашиот живот, патувања,
дружења како сопруги, девојки, сестри.
Кој е Ленин приватно?
ЈОВАНОВСКИ: Маж на 49 години, сопруг, татко на четири деца – еден син и три ќерки.

Вработен сум како директор во „Сло
бода превоз“, фирма која се занимава
со транспорт, скопјанец, магистер по
бизнис и менаџмент. Сега го подготву
вам и вториот магистерски труд од об
ласта на криминологијата. Трудот ми е
завршен, сега се чека само заклучокот.
Тематски е поврзан со мафијашки тип
на организиран криминал, при што,
меѓу другото, во еден дел се става ак
центот на мотоциклистичките банди
како еден специфичен организиран
криминал кои дејствуваат организи
рано во повеќе држави. Ми беше пре
дизвик овој магистерски труд бидејќи
има малку литература за овој проблем.
Со мотоциклистите секогаш се по
врзуваат стереотипи дека се лоши
и поврзани со некаков криминал.
Зошто е тоа така?
ЈОВАНОВСКИ: Луѓето што лично нѐ
познаваат и знаат што работиме, знаат
дека ги цениме човечките вредности,
сакаме да бидеме општествено корис
ни, да бидеме хумани, да помогнеме та
му каде што е потребно. Ние со нашето
дејствување ги уриваме тие стереотипи
и еве веќе десет години како „Ноќни
волци“ го докажуваме тоа. Во нашиот
клуб има и работници и професори на
факултет. И политиката се вклучува
во одредени моменти, се прекршуваат
одредени правила и кон нас, како сло

бодни граѓани. Неодамна во Букурешт
наши членови беа нападнати токму
поради тоа што се членови на „Ноќни
волци“. Но, ние го живееме тој живот,
ние сме дел од нашата приказна која
ја создаваме. Имаме свое размислува
ње, своја филозофија, свој пат кој сме
го зацртале, го следиме и се надеваме
дека ќе останеме доследни на тоа. Не
кои резултати, можеби, ќе дојдат кога
нас веќе ќе нѐ нема, но ние градиме
свои наследници. Сметаме дека „Ноќни
волци“ на интернационално ниво веќе
е етаблирана како позната мотоцикли
стичка група, за жал најчесто поврзува
на со политиката, што многу ни пречи.
Меѓутоа, во секој случај, во кој било кон
текст да бидеме спомнати е добро да се
разбуди интересот за некој да истражи
повеќе и да ја сфати суштината. Ние нѐ
припаѓаме на ниту една друга структу
ра, другите ги почитуваме, не се мешаме
во туѓите работи, но не сакаме и нам да
ни се мешаат. Дејствуваме самостојно,
не сме ничиј приврзок.

Неизбежно е прашањето за Вашето
познанство со рускиот претседател
Владимир Путин. Колку го познавате?
ЈОВАНОВСКИ: Го познавам Путин. Тој
не е член на „Ноќни волци“. Колку што
сум среќен што сум имал можност да го
сретнам тој човек повеќе пати, толку
ми е непријатно и тешко кога одредени
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Како ќе го одбележите јуби
лејот? Оваа година славите 10
години од постоењето на „Ноќ
ни волци“?
ЈОВАНОВСКИ: Годинава прос
лавата ќе биде подигната на по
високо ниво. Славењето почнува
в петок, на 26 август, на скопско
Кале, каде што веќе неколкупа
ти сме ги прославувале нашите
родендени. Забавата ќе ја отвори
единствената рокерка во Македо
нија, пејачката Дани, која долги
години е со нас и како мотоцик
листка. Ќе гостуваат Јура Стублиќ
и групата „Филм“. Следниот ден, в
сабота, атрактивно ги најавуваме
„Ју-Ту“ и „Еј-Си-Ди-Си“. Од Италија
доаѓа трибјут бендот „Ју-Ту“, а „ЕјСи-Ди-Си“ се од Нови Сад, Србија.
Двете групи се идентични копии
на настапите на спомнатите гру
пи. Членовите музички и физич
ки се многу слични на „Ју-Ту“ и на
„Еј-Си-Ди-Си“. Сакавме да напра
виме нешто поинаку. Далеку сме
од можноста да ги донесеме овие
групи во живо, но посетителите
на забавата навистина ќе ужива
ат. В сабота е предвидено дефи
лето, кое стандардно го правиме
по улиците на Скопје со порака за
поголема безбедност на улиците.
Пропагираме дисциплинирано
возење на сите мотоциклисти во
сообраќајот. Ќе пренесеме порака
дека сме присутни, да нѐ видат и
другите учесници во сообраќајот
за да обрнат повеќе внимание на
нас. Кобни се бројките во делот на
безбедноста на мотоциклистите,
кои, дефинитивно, се ранлива ка
тегорија учесници во сооб
 раќајот.
Ќе поставиме видеобимови на
кои ќе имаме прикази на поуч
ни моменти, пораки и видеа, при
што на еден начин на сите при
сутни ќе им ја доближиме оваа
проблематика. Ќе имаме гости
од сите држави од регионот, но на
нашите собири доаѓ аат луѓе и од
Америка и од Австралија. Некои
доаѓаат само за собирот, некои
доаѓ аат случајно. Нашите собири
се многу посетени и оваа година
ќе продефилираат повеќе од 10
илјади посетители.
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сцена
Лето 2016 година

На социјалните мрежи
уживавме во
најдобрите
изданија
на Марјана
Станојковска
и на Симона
Попоска

Мејд ин Македонија
Ново лето, нови авантури, нови дестинации,
нови костими за капење за старите и
преубави македонски девојчиња
Пишува | Maрина Костовска

Катарина Ивановска прошета
по Азурниот Брег поминувајќи
ги со мотор и Франција и
Италија, и Корзика и Сардинијa

Вечната
патувачка Лила
Стојановска
годинава
првпат ги
посети Лисабон
и Португалија

Каролина Гочева уживаше
во убавините на Италија

Во Охрид летото го поминаа
Викторија Лоба и новопечената мама Тамара Тодевска
На грчките
плажи можеа
да се сретнат
водителките
Мелита Ракиќевиќ
и Милена Антовска

Во Турција Аделина
Тахири промовираше
повеќе од десетина
бикини
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Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Посетете го најсончевиот остров на Јадранот
Хвар секогаш е подготвен да го понуди максимумот за
едно незаборавно летување. Нуди идеална можност за
отпуштање, посета на единствени и прекрасни заливи,
идеален е за активен и пасивен одмор за љубителите
на недопрената природа

П

рекрасна околина, при
јатна медитеранска кли
ма, изобилство на сонце и
топло море, ова се крие на еден
од најпосетените и најтопли
острови од низата хрватски
острови во Јадранско Море. Хвар
е остров со поглед кон островот
Брач и кон Макарска ривиера, и
со гордост се вбројува во десетте
најубави острови на светот.

Сместен во предел на борова шу
ма и цветови на лаванда, познат
по можноста за посета на градот
Хвар, Јелса, Стари Град и позна
тите Паклени Острови, островот
е една од најпосакуваните ту
ристички дестинации. Многу
бројните културни и историски
споменици, прекрасните плажи,
многубројните кафе-барови, ре
стораните со морска традицио
нална храна и богата гастроно
мија го прават ова место магнет
за туристите.

Хвар секогаш е подготвен да го
понуди максимумот за едно не
заборавно летување. Нуди иде
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ална можност за отпуштање,
посета на единствени и пре
красни заливи, идеален е за
активен и пасивен одмор за
љубителите на недопрената
природа.
Тие што веќе биле на Хвар ве
лат дека е мирно место, рај за
одмор поминат со деца. Нај
позната знаменитост на остро
вот Хвар е тврдината Форти
ка. Од ноќниот живот во Хвар
има многу кафулиња, тераси
со музика во живо, барови и
дискотеки. За тие што бараат
културни активности има те
атарски претстави, изложби,
концерти, музички и фолк
лорни настапи. Домаќините
се секогаш расположени да ви
излезат во пресрет доколку
ви треба некоја дополнителна
информација, гостопримливи
се и насмеани.
Многумина се согласуваат де
ка најубавиот дел од овој архи
пелаг се наоѓа на Паклински
Острови до кои се потребни
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само 20 минути со чамец од Хвар.
Токму тука се случуваат и најдо
брите забави. Освен уживањето
во тиркизното море, преубавиот
песок, егзотичните билки, ту
ристите ги привлекуваат и ну
дистичките плажи Стипанска и
Јеролим. До овие плажи може да
се дојде со такси-чамци од Хвар.
Ако, пак, сакате малку повеќе
адреналин во попладневните
часови, овде се организираат и
забави на кои се танцува во ко
стими за капење.

На островот можете да сретне
те и фамилијарни плажи, но и
за двојки. Плажите Мина (Јел
са), Солајн (Врбоска), Гребишче

(Јелса) и Дубовица (помеѓу Хвар
и Стари Град) се убави ако на од
мор сте со деца. Помали места се
Милна, Завала, Иван Долац, кои
се наоѓаат покрај крајбрежјето.
Завала е место за туристи што
не сакаат метеж.

За цените за летување во Хрват
ска е познато дека не се многу
ниски, но затоа, пак, ако си доз
волите летно уживање на еден
од хрватските острови, тогаш
тоа ќе ви биде едно незаборавно
искуство.

Агенциски аранжмани во хотел
за периодот од 20 август до 9
септември полупансион во соба

со балкон и поглед на море чи
ни 48 евра по лице. Ако сакате,
пак, соба со поглед на парк за
истиот временски период, то
гаш ќе треба да платите 45 евра
по лице. Доколку во собата има
те потреба од детско креветче,
треба да имате предвид дека
тоа се наплаќа дополнително.
Користењето клима-уред во со
ба се плаќа дополнителни пет
евра. Попустите за деца сѐ уште
се вклучени, дете од 0 до 11,99
години во соба со двајца возрас
ни може да летува бесплатно,
второ дете од 0 – 11,99 годи
ни со двајца возрасни во соба
1/2+1 има педесет проценти
попуст. За трето возрасно лице
во соба ½+1 има десет процен
ти попуст, додека попустот за
две деца од 0 до 11 години во
фамилијарна соба 1/2+2 е ми
нус триесет проценти.
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Интересен е и податокот дека
ако сакате на летен одмор со
вас да биде и вашето милениче,
за него ќе треба да доплати
те плус 7,5 евра. Можноста за
сѐ вклучено во аранжманот се
доплаќа во агенциите.

Кога летувате на Хвар, важно е
да знаете дека пристојноста во
облекувањето, барем додека се
шетате, е многу важна, парич
ните казни за непристојно раз
голување и шетање по градот
сѐ уште не се наплатуваат, но
постојат табли со предупредува
ње дека шетањето низ град не е
дозволено во костими за капење.
Никаде не пишува дека е за
брането да шетате голи. Но,
комуналните полицајци, сепак,
ги предупредуваат туристите
малку да се облечат. �
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ТРЕНД

Какви кошули
ќе се носат
оваа сезона?
Кошулата со копчиња датира
уште од 19 век, но стилот што го
познаваме денес не е многу сменет

К

ошулата како парче од гардеробата од
сезона во сезона доживува минимален
редизајн, така што, следејќи ги најновите
трендови, доаѓа во различни облици. Кошула
та со копчиња датира уште од 19 век, но стилот
што го познаваме денес не е многу сменет.

АТРАКТИВНО

Кошула
со патент

Кимоно
кошула

Секси, ле
жерна и
многу шик.
Посебно
внимание
привлекува
контрас
тот меѓу
патентот и
ракавот кој
се собира на
средината
на лакотот.

Љуботелки
те на комоно
и необични
кроеви мора
да ја пробаат
оваа кошула,
таа еднос
тавно изгле
да прекрас
но на тесни
фармерки.

Кошула со карнери на половината
Широките ракави на оваа кошула ѝ даваат нота на
лежерност и урбана мода.

Кошула со карнери на
половината и на ракавите

Несомнено, станува збор за кошула која привлекува
внимание, а во тоа ѝ помагаат украсните детали на
ракавите кои потсетуваат на оригами.

Кошула на преклоп
Нови облици, кроеви, детали... Оваа година
таа, очигледно, им била најинтересно парче
од облеката на дизајнерите. Тие си играат
со нејзината должина, ширина, пропорции,
копчиња и со деталите што ја красат.
46
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Ако сакате класични, деловни парчиња облека, сигурно ќе ви
се допадне овој модел, кој потсетува на блејзер.

Кошула со набрани детали

Класичната кошула со копчиња е заменета со елементи на дра
перија, односно материјал што паѓа во слоеви во вид на фалти.
www.republika.mk

Пишува | А. М. Б.

Кошула со
карнери и со
голи раменици
Со овој модел на
кошула, секако, ќе
бидете забележа
ни токму поради
ефектните голи
раменици. Оваа
кошулата, во зави
сност од другите
парчиња облека,
може да ја носите и
за дневни и за ве
черни излегувања.

www.republika.mk
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УБАВИ ЖЕНИ

Име:
Зои Клер Дешанел
Родена:
17 јануари 1980 година
Лос Анџелес, Калифорнија,
САД
Професија:
актерка, музичарка

З

Пoдготви | К.Н.К.

Зои
Дешанел

ои Дешанел e американска актер
ка, музичарка и кантавторка. Таа
е ќерка на филмскиот снимател и
режисер Кејлеб Дешанел и на актерка
та Мери Џо Дешанел. Нејзина сестра е
младата актерка Емили Дешанел.

По филмското деби во комедијата „Мам
форд“, Зои го привлече вниманието на
публиката. Набрзо потоа стана слав
на со улогите во филмовите „Добра
девојка“, „Автостоперски водич низ
галаксијата“, „Местенка“, „Секогаш
кажи да“.... Ја игра и главната улога во
мегапопуларната серија „Нова девојка“,
која ѝ донесе номинација за „Златен гло
бус“ и „Еми“ за најдобра женска улога
во хумористична серија.
Пред да се занимава со актерство, таа
компонирала музика, а и често може да
се види како пее во нејзините филмски
улоги. Во 2006 година Зои го формира
музичкото дуо „Ши енд хи“ со М. Вордом.

Интересно за актерката е и тоа што
таа се обиде и во дизајнерските води
креирајќи прекрасна колекција за Томи
Хилфигер. �

ЗА СИТЕ ИДНИ МАЈКИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА

Како до брза, рана, едноставна и безбедна
проценка на ризик од постоење на
хромозомски нарушувања кај плодот?

Совршенството ни е во крвта

PRISCA®
Тест за навремено, безбедно и рано откривање
на бремености со висок ризик

едноставен, со едно земање крв и ехо преглед кај гинеколог
тест кој се прави рано (уште од 10. до 22. недела) во бременоста
за сите бремени жени, на која било возраст
резултати истиот ден

Локација 1- Комплекс Македонија
(спроти Алумина)
Бул. 8 Септември бр.2, лок.1, Скопје
тел: 02 3179 001; факс: 02 3177 130
моб: 075 211 406; lab@avicenalab.com.mk
Локација 2 - нас. Аеродром
(Т.Ц. Три Бисери)
Бул. Јане Сандански бр.7 лок. 4
тел: 02 24 77 345; факс: 02 24 77 347
E-mail: lab2@avicenalab.com.mk

ПРЕПОРАЧЛИВО ДА СЕ НАПРАВИ КАЈ СЕКОЈА ТРУДНИЦА!
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МИЛЕНИЦИ

Подготви | К.Н.К

дом
Совети за мрзеливи среден дом без да
мрднете со прст
Ако со задоволство сакате да го прескок
нете средувањето на домот, а, сепак, сакате
да ви биде чист и среден, овие совети ќе ви
бидат многу корисни ако сте мрзеливи, но
и ако имате желба, но немате време.

1
2

Користете течен сапун место обичен остава помалку нечистотии зад себе, па
лавабото и кадата ќе изгледаат почисто.

градина

Водна желка
како ваше ново
милениче

Додека со едната рака грицкате нешто
во кујната, со другата рака враќајте ги
на место работите што сте ги извадиле, на
пример ножиците со кои сте го отвориле
чипсот или измиените садови што се цедат
веќе два дена.

3

Воведете им на гостите правило за
собување чевли - тоа ќе ви овозможи
поретко да го бришете паркетот и да по
минувате со правосмукалка.

Агeрaтум
Ова едногодишно растение има срце
видни светлозелени листови, покриен
и
со нежни влакненца и мaли цветчиња,
кои може да бидат бели, сини или розо
ви. Цвета од мај до доцна есен. Овена
тите цветови треба да се отстрануваат
редовно за да се продолжи времето на
цутење.

4

Додека чекате да се свари јадењето,
избришете ја работната маса или из
мијте ги садовите што сте ги употребиле
додека сте готвеле.

5

Додека приготвувате јадење, отпадо
ците од храната ставајте ги директно
во кеса, па врзете ја и ставете ја во канта.
Така нема да мора постојано да одите до
кантата, ниту, пак, ќе ги замачкате кујн
ските елементи.

6
7

Место од чинија, јадете од тортилја.
Бројот на зафатени чинии драстично
ќе се намали.

Ж

елките имаат потреба
од светлина од 12 до 14
часа дневно, па заради
тоа е значајно обезбедувањето
светилка во нивна близина.

Кога правите мафини или проја во
калапи, ставете алуминиумска фо
лија пред да ја ставите смесата, па нема
да мора многу да се трудите за да ги из
миете калапите.

Просторот, светлината, вла
гата и начинот на исхрана се
важни аспекти за опстанок на
една мала водна желка. Тие се
чувствителни миленичиња, па
ако се држите до овие неколку
совети, ќе им овозможите по
долг живот. Желката треба да
има доволно простор во местото
каде што живее, кое ќе биде три
четвртини исполнето со вода.
Треба да имате предвид дека
желката ќе порасне повеќе, па
осигурајте се дека просторот ќе
ѝ одговара и натаму. Ако ѝ обез
бедите и засолниште, навистина
ќе ја направите среќна. Такви
засолништа обично се прават

8
9

Чувајте јаглен во фрижидерот за да ги
неутрализира мирисите. Така поретко
ќе мора да го чистите.

Кога печете нешто на решетката од
рерната, на дното на рерната ставе
те алуминиумска фолија или хартија за
печење. Сѐ што ќе се исцеди, ќе испрска
или ќе претече, ќе остане на неа и нема
да се закорави, па нема да мора да ја чи
стите рерната.

10

Ако приготвувате пијалаци во блен
дер во кој сечилото не се одделува,
покиснете го со топла вода и со средство за
миење садови. Откако ќе отстои, вклучете
го кратко и потоа лесно ќе го измиет е. �
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со вештачки или со свежи рас
тенија. Ако се свежи, внимавајте
да не бидат отровни или, пак,
да не ѝ служат како храна. Кога
ќе сакате на вашиот миленик
да му ставите вода во сад, таа
не треба да биде од чешма. Ко
ристете дехлорирана или фил
трирана вода. Додавањето една
лажичка сол во водата може да
го намали нивото на бактери
ите и да ја заштити желката од
кожни заболувања. Желките
имаат потреба од светлина од
12 до 14 часа дневно, па заради
тоа е значајно обезбедување
то светилка во нивна близина.
Желките може да пренесат сал
монела, па затоа редовно мијте
ги рацете по секој контакт со
нив. Тие имаат потенцијал да
живеат многу долго, па ако им
обезбедите основни услови, ќе
воспоставите долга врска. �
www.republika.mk

Расте како грмушка до 30 сантиметри
во височина. Може да се сади во гра
дина или во саксија, во хумусна земја.
Треба да се сади на сончево место или
во лесна полусенка, на место заштитено
од ветар. Бара многу влага и затоа во
лето треба да се полева секојдневно.
Посадете го во ‘ртиште во февруар
 и или
во март, а младите растенија пресадете
ги надвор кога ќе помине опасноста
од студ. �
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Летна забава

Сурфањето 
станува 
спортска 
дисциплина
та од штицата. Со ваквата опрема сурферот
може да остане на вода многу подолго и да се
обиде да ја управува штицата или да ја лизга
по површината на водата качен на некој бран.

Подготви | Бојан Момировски

Л

етото е при крај, а со тоа и
годишните одмори на многу
Македонци. Дел од нас летото
го поминаа на планина, море, езеро.
Тие што имаа можност да се разладу
ваат на некои од нашите езера или,
пак, во соседството, имаа можност
да видат голем дел од летните забави
што ги организираат попознатите и
поголеми плажи.
Како една таква забава, која сериозно
прераснува во спортска дисциплина,
е и сурфањето. Сѐ почесто ваквиот
вид забава, за која не е потребно да
се издвои голема сума пари, може да
се види и во Македонија.

Сурфањето претставува лизгање по
површината на водата со помош на
бранови. Најпотребен елемент за да
се одвива сурфањето е штицата без
која не може да се замисли ваквата
забава на вода.
Таа е со различна должина и е изра
ботена од различни материјали во за
висност од начинот на изведување на
елементите на брановите или во завис
ност од висината на бранот. Штицата
може да изнесува од 1,8 метар, па сѐ до

четири метри, а материјалот од кој е
изработена најчесто е цврста пластика
што не тоне и тешко се крши. Цената не
преминува повеќе од 300 евра.

Во светот едно од најпознатите места за ва
ков тип спорт е познатиот залив Ваимеа на
Хаваи. На ова место сурферите ги користат
прекрасните пејзажи во водата, заедно со
брановите за да направат прекрасни фо
тографии.

Постојат повеќе типови сурфање, а
поради потребните услови, кои во Ма
кедонија сепак ги нема, најпознат е
лонгсурфингот, кој овозможува долго
и постојано балансирање на штицата
на површината на водата. Сурферот
претходно мора да има основна обу
ка на мирна вода за да може да нау
чи како да го балансира стоењето на
штицата.

Можеби најпознат таканаречен фестивал на
сурферите е тој во Австралија кога во јануари
на плажите на Голд Коуст се собираат нај
познатите сурфери користејќи ги огромните
бранови што ги создава Тихи Океан за да
направат некој нов елемент и да се покажат
пред конкуренцијата..

За сурферите што сакаат поголем
адреналин и кои веќе имаат добра
подготовка за сурфање, се препора
чуваат места на мориња и океани
кои имаат и поголеми бранови во
зависност од струите во водата.
Во последно време многу често
се организираат и натпревари во
сурфање во целиот свет.
За поголема заштита и безбедност
на сурферот постојат и костими,
обувки, капи или цели костими
најчесто направени од гумиран
материјал кој не пропушта вода,
заштитува од ниската температура
на водата и, секако, овозможува
полесно прилепување на подлога
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Војдан Стојановски
капитен на македонската
кошаркарска репрезентација

Мора да успееме,
пласманот на ЕП
е многу важен за
Македонија
Во пресрет на квалификациите
за Европското првенство во 2017
година, македонската кошаркарска
репрезентација интензивно се
подготвува повеќе од еден месец
за натпреварите против селекциите
на Велика Британија, Унгарија
и на Луксембург
во името на сите репрезентативци дека
ќе го дадеме максимумот, впрочем како
што сме го правеле тоа и досега, и се на
девам дека ќе ја израдуваме македонска
та јавност со уште еден огромен успех за
македонската кошарка.

Разговараше | Бојан Момировски

В

о периодот пред самиот старт на овие натпревари поразговарав
ме со капитенот и најискусен кошаркар во нашиот состав, Војдан
Стојановски. Тој ни ја пренесува атмосферата од национ
 алниот
состав и заедно со останатите кошаркари посакува уште еднаш, како и
многупати досега, да ја израдува македонската јавност и како лидер на
тимот да ја одведе Македонија на уште едно големо натпреварување.

54

Македонскиот национален со
став веќе цел месец се наоѓа на
подготовки за квалификациите
за Европското првенство во 2017
година. Како капитен на нацио
налниот состав, колку си задово
лен од сработеното досега?
Стојановски: Како што кажавте,
за овие квалификации се подготву
ваме веќе цел месец. Од ден на ден
ја подигнуваме формата и мислам
дека максимално подготвени ќе
ги дочекаме квалификациите, кои
почнуваат на 31 август со натпрева
петок, 26 август 2016 година

рот против Луксембург. Морам да
кажам дека воопшто нема да биде
лесно да оствариме пласман на ЕП
2017 и да го продолжиме контину
итетот на големите континентални
собири. Сега веќе и дефинитивно
можам да кажам дека ова е целос
на смена на генерацијата. Покрај
новиот селектор, сите сме млади
и, можеби, најголем проблем е што
нашите кошаркари претежно игра
ат во домашниот шампионат и не
можат да одиграат силни натпрева
ри на меѓународна сцена. Ветувам
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Во овој период беа одиграни неколку
контролни средби и, според резулта
тите, би можело да се каже дека Маке
донија сѐ уште ја темпира формата во
пресрет на првите натпревари од ква
лификациите. Ако досега изјавите беа
дека резултатите не се важни и дека
формата ќе оди во нагорна линија од ден
на ден, македонската јавност очекува
максимално подготвени да ги дочека
те натпреварите. Во кој дел може да се
очекува подобрување на играта?
Стојановски: Во овој подготвителен
перио
 д одигравме седум пријателски
натпревари и морам да признаам против
многу силни противници. Уште пред поче
токот, заедно со селекторот и со кошарка
рите, зацртавме една цел дека резултатите
во овој период не се воопшто важни, целта
е да се воиграме подобро и да имаме повеќе
играчи во ротацијата. Малку сум разочаран
бидејќи и ние ги следиме коментарите на
социјалните мрежи, но никој не ја гледа
промената на генерацијата. Никако не мо
жам да се согласам дека одигравме слабо

спорт интервjу
на кој било меч. Со сите репре
зентации се носевме и мечевите
беа израмнети во текот на цели
от натпревар. Што би се рекло,
бевме егал и на секој меч одлу
чуваше еден топка, еден напад,
една одбрана. Секако, јавноста
посакува да победуваме на секој
натпревар, но јас не се согласу
вам со тоа, важно е да одиграме
како што сме се договориле и да
ги поправиме ситните грешки,
посебно во одбраната, за да мо
жеме да стигнеме до, можеби,
најважните, и би можело да се
каже историски, квалификации
за Македонија.

Овој состав е речиси истиот
од пред две години, кој се избо
ри за Европското првенство во
2015 година. Во оваа репрезен
тација недостигаат неколку
стандардни репрезентативци,
особено на центарските пози
ции. Може ли да се направи
споредба на сегашниот ростер
со оној со кој, можеби, Маке
донија ќе беше посилна со
присуството, пред сѐ, на Перо
Антиќ, Предраг Самарџиски,
Бојан Трајковски?
Стојановски: Не би сакал да
коментирам за играчи што не се
во националниот состав. Има дру
ги луѓе што треба да решаваат
за тоа. Од квалификациит е пред
две години недостига само Бојан
Трајковски. Секако, ни недостига
бидејќи има огромно искуство.
Но, што е, тука е, одиме натаму.
Немаме лесна група. Денес во
Европа сите играат кошарка. Ќе
мора многу добро да се испотиме
за да стигнеме до едно од двете
места што водат на Европското
првенство следната година.

Иако првичниот впечаток по
ждрепката е дека Македонија
доби противници по мера, и
репрезентациите на Велика
Британија, Унгарија и на Лу
ксембург имаат свои планови
и ќе ја бараат својата шанса
за пласман на Европското
првенство. Дали имате нека
ква стратегија против овие
противници знаејќи дека ќе
настапуваат во комплетни
состави?
Стојановски: Ведн аш по
ждрепката, откако ги добивме
противниците, во јавноста се
создаде фама дека имаме огром

ни шанси за пласман. Меѓутоа, пак
ќе повторам, денес во Европа нема
лесен противник. Како што ние
размислуваме за нив, така и тие
за нас. Знаат кои сме и каде сме
биле во минатото, кои сѐ играчи
поминеле низ репрезентацијата и
што оставиле зад себе. Ќе одиме
чекор по чекор. Полека почнуваме
да правиме скаутинг за против
ниците во групата бидејќи сега
веќе завршивме со пријателски
те натпревари и со патувањата.
Не се сомневам дека селекторот
и неговите помошници добро ќе
ги анализираат Велика Британи
ја, Унгарија и Луксембург и на се
кој меч ќе влегуваме со посебна
тактика, во зависност од играта,
наша, но и нивна. Паметни сме,
интелигентни и можеме да ги
сработиме зададените задачи на
терен. Максимално подготвени
ќе ги почнеме сите натпревари.

Знаејќи дека по Европското
првенство во 2017 година се
кој следен шампионат ќе се одр
жува на четири години, ова се,
можеби, најважните квалифика
ции за Македонија во историја
та. Целта, секако, е продолжува
ње на континуитетот на учество
на големите натпреварувања.
Како најискусен во составот со
долга интернационална карие
ра, се чувствува ли психолошки
притисок?
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Стојановски: Се согласувам.
Како вие, новинарите, милувате
да ги кажете, ова се навистина
најважните квалификации, би се
рекло историски за македонската
кошарка. Свесни сме за тоа што
ќе следува ако не успееме да се
квалификуваме на шампионатот
во 2017 година. Ќе се создаде еден
јаз и неучество на квалификации
или завршница повеќе од пет го
дини. Не смееме да си дозволиме
да се случи такво нешто, но не
чувствуваме никаков притисок.
Сепак, во репрезентацијата има
играчи со искуство на играње на
квалификациски мечеви или на
европски првенства. Тоа е пред
ност за нас бидејќи знаеме да се
носиме со големи натпревари за
репрезентацијата.
Минатата сезона ја заврши во
најсилната кошаркарска лига
во Европа играјќи во екипата
од Андора во шпанското пр
венство. Имаше забележител
ни игри и според бројките што
ги забележуваше зад твоето
име се чини дека беше еден од
носителите на играта. Според
прикажаното, воопшто не бе
ше проблем да најдеш ангаж
ман и да продолжиш да играш
во АЦБ лигата. Што може да
се очекува и кои се целите на
екипата на Севилја во следна
та сезона?
Стојановски: Откако ми за
врши договорот со екипата од
Андора, добив неколку понуди.
Желбата, секако, ми беше да оста
нам во најсилната лига во Европа.
Со враќањето на Жан Табак во
шпанската кошарка, кој ќе ми би
де тренер во Севилја, целите на
клубот се многу високи, како и
во минатите години. Ангажирани
се добри играчи со големо меѓу
народно искуство и играње на
натпревари од Евролигата. Ими
њата како Лука Жориќ, Боштијан
Нахбар и неколку одлични мла
ди шпански талентирани играчи
влеваат надеж дека Севилја оваа
сезона ќе води битка за горниот
дел на табелата во АЦБ лигата и
ќе се обидеме да стигнеме до ме
сто кое води во доигрувањето за
титулата. Сепак, ова е нов тим, ќе
ни треба време да се воиграме и
ќе треба добро да се подготвиме.
Темпото ќе биде пеколно, но сите
сме желни да покажеме дека зна
еме да играме кошарка.
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 26 август 1945 година
Бегалците од Егејска Македонија излегоа на протестен митинг во Битола со барање да
престане теророт и прогонот
на Македонците спроведуван
од грчките власти.
� 26 август 1910 година
Под името Агнеза Гонџа
Бојаџиу во Скопје е родена
Мајка Тереза — католичка
калуѓерка, добитничка на Нобеловата награда за мир и свето
лице во католичкиот свет.
� 28 август 1929 година
Рударите од рудникот „Лојане“,
Кумановско, стапија во штрајк,
на кој бараа подобрување на работните услови и зголемување
на личните доходи. Поради тоа,
овој ден е прогласен за Ден на
рударите на Македонија. Заштитничка на рударите е Пресвета
Богородица, која се слави на
истиот ден - Голема Богородица.
� 28 август 1968 година
Во Струмица почина Антон
Панов, истакнат македонски
драмски писател, роден во Стар
Дојран на 13 април 1906 година.
Во македонската книжевност
Панов е познат како автор на
драмски дела. Неговата драма
„Печалбари“ е напишана на македонски јазик во периодот меѓу
двете светски војни, време во
кое употребата на македонскиот
јазик била забранета. Драмата
првпат е изведена во Скопје на
3 март 1936 г., а потоа е изведувана во многу театри, меѓу кои
и во Белград и во Скопје.
� 29 август 1289 година
Основана е Инквизицијата, суд
на католичката црква за заштита на верата.
� 31 август 1937 година
Во Нижеполе, Битолско, е роден
Васко Ташковски, македонски
сликар, водечки претставник на
надреализмот, фантастичното
сликарство, еколошките и космичките теми во македонската
ликовна уметност.

Калап(че)
Здраво, телефанатици. Сакам ред и константност. Да бев роден пред
100 години, по мене ќе беше правен првиот Њутнов закон.
Но, и на редот некогаш му треба неред. Работите мора да се размрдаат. И не зборувам за мало размрдување, како, на пример, да пикнеш
Индијанец во филм место Индиец, да смешаш малку од малцинствата,
туку нешто поголемо.
Зар не ви е смачено од едноличноста? Ова не ја прашувам публиката,
туку оние главните и одговорни за редењето на програмите на македонските телевизии.
Не ве копка ли да пробате нешто ново? Не заради нас, туку за вашите
бројки на гледаност, вашите работни места, вашите плати. Не ви доаѓа
ли да направите нешто што ќе ги натера компаниите да се рекламираат
кај вас, да се тепаат за секунда во вашиот „прајм тајм“?

Малиот брат

Оглас: Заменувам тетратка А4 за ауди истиот модел.
Зелкaтa имa кoшули тристa a женa ми мoждa и пoвеќе.
Секое решение може да се замени со уште
поголем проблем.
Сакам да јадам здрава храна и затоа бурекот и
јогуртот секогаш си ги јадам со чиа семе.

Какви пеперутки у стомак, од пилешки крилца
нема поубаво.

� 1 септември 1939 година
Со инвазијата на нацистичка
Германија врз Полска започна
Втората светска војна.
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Жената:
– Си одам, си ги спакував куфе
рите...многу ми е тешко!
Мажот:
– Па шо си ги наполнила толку?
–
–
–
–

–
–
–
–

Како се викаш?
Софи.
Од Софија?
Не, од Берово сум.
Трпана му се јавува на теле
фон на Трпе и му вика: 
Каде си ти идиоте?!
Драга, се сеќаваш ли на онаа
златарата каде ти се заљуби
во едно ланче за кое ти реков
дека еден ден ќе биде твое? 
Дааааааа! И? 
Е, јас сум сега во кафаната
спроти златарата.
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КуJнски тефтер

Посен колач со
кокос и со мармалад
СостоJки:
• 300 мл минерална вода
• 120 мл масло
• 1 прашок за печиво
• 100 гр кокос
• 240 гр шеќер
• 240 гр брашно
• 2 лажици какао
• Ќе ви треба и мармалад за
премачкување
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Подготовка:
# Измешајте ги шеќерот, водата, маслото, брашното и
печивото за да добиете еднолична смеса. На крајот
додајте го и кокосот, па поделете ја смесата на два
еднакви дела во одделни садови.
# Едниот дел нека остане бел, а во другиот додајте 2
лажици какао и добро промешајте. Овој дел истурете
го прв во калапот за куглоф, и печете на 200 степени
15 минути или додека не фати кора од горната страна.
# Откако ќе се испече првиот дел, премачкајте го со
неколку лажици мармалад по желба, па истурете го и
белиот дел од смесата и вратете го во рерна. Печете
уште 15-20 минути или додека чепкалката не излезе
чиста од колачот.
# Сервирајте парче во чинија и декорирајте со парче
свежо овошје.
СОВЕТ: Овој рецепт ќе ја задоволи вашата желба за благо во
периодот на пости или, пак, во летниот период кога бараме
полесни состојки. Ние го приготвивме во калап за куглоф, но
може да се приготви во тава со каков било облик.
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