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Вовед

СОРОС ВЛЕГУВА ВО ПАРЛАМЕНТОТ

Платениците ќе станат
пратеници со помош на Заев
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Н

ајавите дека платените револу
ционери на Сорос имаат амби
ции да формираат политичка
партија не се исполнија целосно, но
не затоа што се откажале од амби
циите сериозно да влијаат врз оп
штествено-политичките случувања
во државата, туку затоа што Зоран
Заев реши да ги внесе во парламен
тот на мала врата.

Соросовите марион
 ети, кои во Ма
кедонија дејствуваат затскриени
зад таканаречените невладини и
непрофитни организации, а се спон
зорирани од Фондацијата „Отворено
општество“ со милиони евра секоја
година, и досега ја спроведуваа по
литичката агенда на нивниот газда
– мајсторот куклар - но никако не ус
певаа да се наметнат како сериозен
фактор во донесувањето на круци
јалните политички одлуки. И покрај
нивните инсистирања, проследени
со закани и со уцени, да добијат стол
че на преговарачката маса заедно со
лидерите на политичките партии,
сепак останаа надвор од решението.
Но, по претстојните избори, ситу
ацијата може да се промени. Пла
тениците на Сорос не само што ќе
добијат можност многу посериозно
да влијаат во разнебитувањето на
државните институции, туку и тој
ангажман ќе им биде платен од буџе
тот, односно од џебот на граѓаните.
Сето тоа благодарение, пред сѐ, на
Зоран Заев и на СДСМ.

Исплашен да не доживее уште по
голем дебакл од очекуваниот на
6
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претстојните предвремени избори
(а сите анкети покажуваат дека прет
стои тежок пораз на СДСМ), Заев е
подготвен да им отстапи на соросо
идите најмалку пет сигурни места
на пратеничките листи на СДСМ.
Информацијата потврдена од СДСМ
беше пренесена од Соросовите ме
диуми. Таква великодушна понуда
досега не добил ниту еден коали
циски партнер на СДСМ во претход
ните изборни циклуси, пред сѐ пора
ди логичната опасност во одреден
период да ја откажат соработката
со „поголемиот брат“ и да форми
раат своја пратеничка група со која
ќе дејствуваат самостојно.

Со ветените пет-шест места на
сигурни позиции на избирачките
листи на СДСМ, платениците на Со
рос ќе го добијат токму тоа што го
посакуваа, а за што стравуваа дека
нема да можат да го остварат ако
регистрираат партија и одат сами
на избори.

За возврат, Заев, пак, верува дека
нема да загуби значителен број чле
нови и симпатизери на партијата
кои не се задоволни од неговото
раководење, а со тоа ќе избегне
и тотален распад на партијата до
претстојните избори.
Колку и да изгледа коалицијата на
Сорос и на СДСМ како добитна ком
бинација, таа во себе крие многу
замки кои уште повеќе можат да
го урнат и така катастрофалниот
рејтинг на партијата.
www.republika.mk

Една од опасностите е дека многу
членови и активисти на СДСМ што
се противат на деструктивната и ан
тидржавна политика на Сорос, ќе се
одлучат за пасивен бојкот на избори
те. Станува збор за интелектуалното
крило на партијата, односно истите
структури што во текот на кризата
постојано се противеа на насилните
сценарија и се залагаа за мирно ре
шавање на кризата.

Со самиот влез во парламентот тие ќе
добијат можност да формираат своја
пратеничка група, која ќе има слобода
да дејствува многу порадикално, дури
и од пратениците на СДСМ, во насока

на продолжување и продлабочување
на кризата. Со самото инсталирање во
парламентот, Соросовите платеници
ќе имаат можност да предизвикуваат
инциденти во Собранието, директно

да ја опструираат работата на зако
нодавниот дом, па дури и во одреден
период од развојот на продолжената
криза да бараат свои места во некаква
нова широка владина коалиција. �

Од друга страна, исто така, не е тај
на дека најголем дел од шарените
платеници воопшто немаат добро
мислење за лидерот на СДСМ. Меѓу
себните лоши односи неколку пати
кулминираа и на улиците за време на
протестите кога платениците јавно
го исвиркуваа Заев.
Исто така, интересно ќе биде да ви
диме на чии фотелји ќе седнат Соро
совите платеници. Дали ќе ги земат
местата на помалите коалициски
партнери на СДСМ (како што се нај
авува) или Заев ќе мора да жртвува
неколку свои сопартијци? Прашање е
и како ќе се постават десничарските
опозициски партии по влегувањето
на шарените платеници во коали
цијата. Дали на претстојните избо
ри ќе се оградат од антидржавните
елементи и ќе настапат посебно или
ќе прифатат „љубов од интерес“ со
Заев и со Сорос?
Какви и да се партиските матема
тики во опозицискиот блок, јасно е
дека на крајот сигурна добивка ќе
имаат само Соросовите платеници.

www.republika.mk
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партиите постигнаа договор

избори на 11 декември
Од 2 јуни 2015 година, кога оптимистички беа најавени избори
за излез од кризата во Македонија, па сѐ досега се подготвуваше
теренот за да се одоброволат опозицијата и нејзиниот лидер Зо
ран Заев, по две бегства, да излезат на тие избори. Во меѓувреме,
избори се закажуваа двапати, се исполнуваа барањата и измените
во ДИК, во изборниот процес, во медиумите, во судскиот систем,
во извршната власт... Па, може ли и сега, кога сѐ е готово, Заев
повторно да забошоти или неговите пријатели од надвор ќе му
помогнат да се соочи сам со себе?
Пишува | Наум Стоилковски

В

МРО-ДПМНЕ ги прифати си
те условувања од СДСМ на
лидерската средба, во сог
ласност со политичкиот договор
постигнат на 20 јули годинава конечно со одржување избори да
се заокружи Договорот од Пржи
но и да заврши долгогодишната
политичка криза во Македонија.

На оваа средба замислена ка
ко начин да се потврди дека се
исполнети условите за одржу

вање фер и демократски избо
ри, односно да се даде нова га
ранција од СДСМ дека нема по
трет пат да избега од изборите,
ВМРО-ДПМНЕ ги прифати сите
предлози на опозицијата поста
вени како замка за дополнител
но компликување на тој пат.

Но, до изборите претстојат уште
100 дена, кои, веројатно, повтор
но ќе бидат голем предизвик за
граѓаните да ги издржат имај

www.republika.mk

ќи ги предвид искуствата со за
едничката влада во која СДСМ
добива функционерски мини
стерски места во две министер
ства и заменички места во три
министерства. Во тие 100 дена
вестите во МРТВ ќе ги уреду
ва уредник по волја на СДСМ, а
медиумите ќе ги одмерува при
времена комисија составена од
по двајца новинари избрани од
политичките партии и еден Ал
банец по националност. Праша
њата со таканаречените спорни
гласачи при прочистувањето на
Избирачкиот список и законски
те решенија се затворени.
Па, ќе биде ли оваа 2016 година,
конечно, изборна по два круга
одложувања?

Откако две години севкупниот
политички систем е во постоја
на алертност од збувнување на
кризата во поголем обем, што
стана практика при секое набли
жување на изборниот ден, овој

петок, 2 септември 2016 година
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АКТУЕЛНО
ни евра поради стручноста на
Оливер Спасовски со акцијата
во Липково.

пат никој со стопроцентна си
гурност не верува на подадената
рака за избори. Особено не на
раката на Зоран Заев и на Радми
ла Шекеринска во име на СДСМ.
Симптоматично е тоа што дури
и еврокомесарот Јоханес Хан бе
ше „мирен“ со своите пораки на
„Твитер“ до денот на лидерска
та средба, особено по неговите
најави за избори во Македонија
на 24 април и на 5 јуни, кои не
се остварија.

Неминовноста од избори во
земјата е јасна; во демократ
ските системи во кои се вброју
ва и Македонија, политичките
кризи се надминуваат само со
добиен
 а доверба од граѓани
те- гласачи. Но, по некои чудни
атмосферски влијанија, демо
кратските законитости тука
добиваат поинакви физички
својства на примена.

Така, Заев додека бегаше од из
бори, а декларативно ги бараше,
не најде за сходно да одговори
каде му се доставени половина
од прислушуваните материјали,
тие што не ги достави до СЈО. Не
одговори ни како половина ми
лион фантомски гласачи се све
доа на 30 илјади живи луѓе, меѓу
кои и голем број добро познати
лица од СДСМ. СЈО, оформено
со политички потпис на чети
рите партии, досега ниту пред
нив, ако не ги почитува дру
гите институции во државата,
не одговори на прашањето кој
прислушувал и кој стои зад кри

10
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зата. Не одговори ни по гласните
посочувања дека функционира
како истурена обвинителна кан
целарија на СДСМ. Нема одговор
ниту за тоа како сега бара др
жавна „бандерола“ со нов рок
на траење заради обемноста на
работата, а претходно отпушта
ше обвинители, како и зошто,
место обвинители, чести пар
тиски експертски гласноговор
ници и вработува ТВ „шарени“
лица за што почна вадењето очи
и меѓу „шарените“. Нема ниту
објаснување како и зошто 100те дена временско повлекување
на премиерот се претворија во
230 дена, заклучно до денот на
лидерската средба во Клубот на
пратеници. Нема одговор ни
ту за можната одговорност за
дописите со кои привремениот
заменик-министер за финансии,
Кире Наумов, крена лажна па
ника во финансискиот свет, со
што ја оштети Македонија со 25
милиони евра. Или одговорност
за 170 илјади залудно потроше

www.republika.mk

Бидејќи досега изостанаа тие
одговори, веројатно изборите ќе
дадат одговор на тие прашања
како и за тоа дали некој ќе сноси
морална одговорност за креи
рање на паралелниот универ
зум во кој до 16 часот Спасовски
министеруваше со полицијата, а
потоа се туркаше со полициски
те кордони како демонстрант;
одговорност за уништувањето,
па и финансиски надомест за
чистењето на спомениците и
на фасадите бојосани во проте
стите во кои учествуваа Заев,
Шекеринска, Шилегов, Димова и
за низа други епизоди од Зоната
на самракот.
Можеби во СДСМ сметаа дека
е потребно време и да се под
заборави и на епизодите со
лажните лични карти и пасо
ши кои СДСМ во МВР ги внесе
на голема, а ги изнесе на мала
врата, откако сите патеки во
истрагата водеа токму до пар
тиски функционери.

И токму затоа главното праша
ње сега е дали Заев ќе го поведе
СДСМ на избори или повторно
ќе се обиде да избега од нив. Зад
овој најнов роковник за избо
ри стои третото дополнение на
Договорот од Пржино, завере
но со потписите од САД и од ЕУ,
но ниту претходните два доку
менти не го спречија Заев да ги
искористи џокерите за бегство
од соочување со народот.
Да се потсетиме, изборите што
требаше да се одржат во април
2016 година беа договорени во

Пржино на средбите на поли
тичките лидери на 2 јуни и на
15 јули минатата година. Тој
договор и неговиот протокол
потоа се посочуваа како „крај на
кризата“. Но, крајот на кризата
фати нови патишта, од злоупо
треба на СДСМ на функционер
ските позиции во власта преку
партизирање и политички чис
тки во институциите, до намер
но опструирање на нормалното
функцион
 ирање за да може ви
ната да се префрли на периодот
на владеење на ВМРО-ДПМНЕ.

Секако, во овој период не пре
станаа ниту криминалните
злоупотреби на прислушува
ните разговори против јавни
личности, дел за омаловажу
вање новинари, функционери,
приватни бизнисмени, а дел и
за финансиски бенефиции за
партијата за што постојат го
леми индиции, како, на пример,
за продолжување на хипотекар
ната кредитна линија на пар
тијата во една банка, чијшто
рок истекуваше токму во април
годинава. Не престанаа ниту
„ад хок“ бојосувањата, проте
стите, блокирањето улици и
други форми за одржување на
кризата во живот. Не смее да се
заборави дека не престана ниту
црната кампања против вла
ста, ВМРО-ДПМНЕ и државата
во целост, дома и во странство.
Повторно за потсетување, во
целото тоа време остана неод
говорено и прашањето како
беа и како сега се финансираат
скапите советници на Заев од
Белград задолжени за црната
кампања, познати и како „прода
вачи на скапа магла“. Тимот срп
ски стратези, кои потпомогнати
од Соросовите пари, се обидоа и
се обидуваат да креираат лаж
на слика за случувањата преку
свои медиум
 и во Србија и да ја
доведат состојбата во Македо
нија до степен на палење со се
кое наближување на изборниот
ден. Се зборува дека токму тие
стратези стојат зад посетата на
Заев во Израел, кога го направи
и познатиот гаф со лажна изјава
за средбите и темите за кои се
зборувало, поради што реаги
раше и Тел Авив, а потоа власта
мораше да ја „пегла“ ситуацијата.

Нејсе, откако исполнувањето на
Договорот од Пржино од 2015
година не беше доволна рамка
за Заев да се појави на избори,
па повторно ја доведе состојба
та во земјата на степен на ли
дерски договори, тој и неговата
заменичка Радмила Шекеринска
бараат „минимум“ услови за да
излезат на изборна трка. Тоа
што овој пат беше испорачано
за помалку од 40 дена, беше про
чистувањето на Избирачкиот
список (што, секако, не беше
тешко бидејќи списокот беше
завршена задача), посебен спи
сок за 171 илјада граѓани само
за овој круг избори, измените
во Законот за медиуми и форми
рањето на комисијата за надзор,
како и уредник на вестите на
МРТВ по волја на СДСМ.
Но, колку и Шекеринска да посо
чуваше дека времето за избори е
сега бидејќи „мора да се соочиме
со реалноста, дека сѐ додека не
ма избори, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ
ќе имаат мнозинство во Собра
нието“, односно „ќе продолжат
да владеат без проблеми... а сето
тоа ќе избледи во сеќавањето“, и
на неа, и на Заев, и на целото ра
ководство им е јасно дека време
то за избори беше „вчера“ и дека
целиот овој период поддршката
за СДСМ и за опозицијата тоне
според сите параметри.
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Но, за тоа не се виновни ниту
власта ниту граѓаните, оние
„прости, овци, глупави, леко
верни, необ
 разовани, стока,
стадо“ луѓе во речникот на
СДСМ, туку зафатите на пар
тијата. Првенствено со лагата
дека ќе предложат експерти
на функционерските места во
извршната власт, а се вдомија
највисоките членови на парти
јата, како и со непотизмот кој
потоа го спроведуваа.

Сето тоа зачинето со продолжу
вање на црната кампања, што
преку медиумите, а дел и преку
злоупотреби на СЈО, притоа без
никаква визија како понуда до
гласачите за иднината на држа
вата - освен празни флоскули
за „слобода и демократија“ - го
втурна СДСМ кон дното. Со пос
ледните предлози и за преоден
уредник во МРТВ и за петтиот
член во медиумската комиси
ја, СДСМ не покажува никакво
зреењ
 е во однесувањето.
Останува само да се види дали
Заев и СДСМ, свесни за опциите
по изборите, и овој пат ќе се
обидат да ја искомпликуваат
ситуацијата или, конечно, ќе се
соочат сами со себе? Веројатно,
како и досега, и за тоа соочу
вање на помош ќе им дојдат
пријателите од надвор. �

петок, 2 септември 2016 година
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СДСМ се загуби во маглата на српските стратези

анализа

„Шарената револуција“
пропадна, на ред е црна
изборна кампања

Пишува | Љупчо Цветановски

М

ожеби, неизмерната омраза
кон политичките противни
ци од македонскиот кампус
и изнасилената љубов кон тие од ал
банскиот е востановениот урнек на
дејствување и класичната политичка
мантра во изминатите 25 години, но
вистинското разоткривање на намес
тената игра дојде до израз минатите
две-три години со последниот, акту
елен лидер. Веројатно, најголемата
вина лежи токму во неговите ката
строфални актерски способности и
фацијалната експресија која го изда
ва секој потег и комплетната, не така
сложена, внатрешна состојба. Што е
право, неговиот претходник и ментор
Црвенковски имаше многу подобри
предиспозиции за кариера во театар.
На неговиот наследник, пак, штици
те што живот значат му се лоцирани
и изделкани некаде меѓу полето на
тендерите и политикантството. Нејсе
што неколку и му „фалат“, но глумата
сигурно не е неговиот фах. Можеби за
тоа би се закитил со „Златна малинка“
и од жири-комисијата на Македонците
и од истата на Албанците. Првата од
сонародниците за најлоша режија на

планираниот трилер со „бомбите“, кој
испадна евтина комедија, втората за
најлоша глума на политичар што ги
сака и почитува Албанците.

ЦРНИ КОМУЊАРОКУМУЛУСИ
СЕ ЗАДАДОА НАД МАКЕДОНИЈА

Далеку пред кампањата воопшто и да
почне, црни кампањски опозициски
облаци се зададоа над Македонија.
Предвесници на опозициската грдо
тија која следува, макар биле пуште
ни пред воопшто и да се знае дали
ќе има избори. Овие облаци нема
да бидат ниту кумулуси, стратуси,
цирокумулуси, кумулонимбуси, ал
токумулуси ниту, пак, цируси. Кај нас
се работи за уникатен, ендемски вид
облак, пуштен со пресметана намера.
Неговото име е непознато во хидро
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Неизмерна омраза кон политичките
противници од македонскиот
кампус и изнасилена љубов кон
тие од албанскиот. Ова е најкусиот
опис на социјалдемократската
предизборна мантра, која премина
во класика. За едните вадење на
најдлабоките црнила и лаги, за
другите, пак, обилно „следување“
симпатии и душогрижливост.
Второто зачинето со многу глума.
А, актерскиот обид лош, исто како
и обидот за глумење политичари,
ролја која, едноставно, не им
прилега. Неефектно дејствување,
со проверен лош резултат, но
повторно во употреба?! Мазохизмот
не може да биде оправдување...

метеорологијата, но, најверојат
но, најтесниот избор би паднал
меѓу комуњарокумулус или со
росус, изберете самите. Пробле
мот во овој облак, специфичен
за македонското тло, сепак, не
е во неговата генеза или капа
цитет, туку во бедниот ефект.

петок, 2 септември 2016 година

13

анализа
Негативниот набој, предизвикан
од огромните количества омраза
насобрани кај неговите творци, се
когаш предизвикува грмотевици
кога ќе се судри со позитивниот
набој на политичките противници,
но ефектот на дејството по негово
то минување, особено врз рејтин
гот на СДСМ, секогаш е еднаков на
нула. Некогаш оди и во минус, како
и предзнакот на неговото пол
нење. И покрај сѐ, тотално непро
мислена од облаковиот ништожен
ефект врз граѓаните, партијата,
поведена од недостигот на идеи,
работливост и програма, без про
блем ги користи неговите услуги.
Сето тоа фрла силна мазохистичка
димензија врз политикантството
на македонската опозиција, но на
чинот на дејствување, поткрепен
со нелогичниот избор на нивните
лидери, го оправдува заклучокот
за милувањето на самоповреду
вањето кај партијците кои го то
лерираат тоа што се случува во
нивниот двор.

Уште побезобразно и поболно е
тоа што за ваквиот шашав пристап,
СДСМ плаќа солени пари. Ај што не
одат во Македонија, туку во Србија,
но изненадува фактот што никој
од членството или од постарите
основоположници на партијата не
побара одговорност или прекин
на очебијните глупирања на пар
тијата. СДСМ, во меѓувреме, стана
заложник на српските продавачи
на скапа магла, состојба која трае
подолг период. Истите тие „страте
зи“ им го продадоа пристапот полн
со омраза, им поттурија и половна
шарена „револуција“, испукан ќор
фишек од Босна и единствено што
успеаја е да ги вработат најизвика
ните чеда од револуцијата. Очиг
ледно, ветувањето на Шекеринска
за нивно ставање на пратеничките
кандидатски листи не ги задово
ли апетитите на шарените, па дел
мораше да вдоми сестринската
фирма СЈО на верната поданичка
Јанева. Ако некој загуби, загуби
СДСМ – да не беа новоникнатите
шарени профитери, ќе си вдомеа
некој свој невработен и заслужен
партиец. И покрај сѐ, работите ќе
беа позитивни доколку функцио
нираа како во математиката. Таму,
минус и минус даваат плус, кај нас,
пак, шарен негативец и социјал
демократски негативец повторно
произведуваат минус, само уште
поголем. И така се создаде комуња
рокумулусот со српски предзнак.
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КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: КАМПАЊИТЕ НА СДСМ
СЕ ЗАСНОВААТ НА ТРИ ФРОНТА, СИТЕ НЕУСПЕШНИ
Како по правило, кампањите на СДСМ се едни
те исти, личат како јајце
на јајце, со иста политичка
реторика и идентичен стил на упатени политички
дисквалификации кон противникот, вели проф.
д-р Тања Каракамишева-Јовановска од Правниот
факултет во Скопје, според која анализата на изборното однесување на оваа партија во континуитет
покажува силна доминација на негативната кампања,
доминантно силни напади кон политичкиот противник упатувани преку разно-разни фабрикувани
информации, лаги, конструкции, дезинформации,
смислени спинови и други пропагандистички алатки.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Факт е дека употребната вредност на овие измислици и клевети,
од изборен циклус до изборен циклус, засилено
опаѓа бидејќи, едноставно, не наидува на прием
кај мнозинството македонски граѓани. И не само
кај македонските граѓани. Ако се анализираат изборните кампањи во Европа, може да се забележи
силно опаѓање на тежината на црната, наспроти
позитивната кампања. Граѓаните не сакаат да слушаат црнила. Сакаат да чујат нешто ново, што ќе
им го подобри квалитетот на нивниот живот и на
животот на нивните семејства. Впрочем, и целта на
постоењето и дејствувањето на партиите во системот
е да даваат, да нудат решенија за подобар живот
на граѓаните. Само најочајните политички партии,
тие што навистина немаат што друго да му понудат
на електоратот, се свртуваат кон црната кампања
и излезот го гледаат, единствено, преку црните

Башка, се закити со уште еден ендемски
предзнак – облак кој милува да егзистира
под чадор?! Во светот, „направијата“ слу
жи за одбрана од продуктот од облакот.
Чудесна македонска опозиција...

ВТОР ДЕЛ: КАКО ЗОРАН СТАНА АГИМ?

Пред повеќе од една година пишувавме
за ономастичкиот феномен на лидерот
на СДСМ. Кога е Македонец и со своите
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канали. Концептот на максимално оцрнување на
политичкиот противник во јавноста, без ниту еден
позитивен пристап во кампањата, не носи изборни
плодови, но во ситуација на безизлез кога партијата нема друга понуда, тоа е главната политичка
филозофија на партиското функционирање. Ако
се погледнат сите досегашни изборни кампањи на
СДСМ, се забележува дека фокусот на нејзиното
претставување пред јавноста е преку оцрнување на
политичките противкандидати. При тоа, црнилата
на пропагандистичката машинерија на оваа партија
се главно фокусирани на три фронта.
Првиот и најстар фронт што СДСМ го води во изборната кампања против ВМРО-ДПМНЕ е поврзан
со ширењето лаги, клевети и дезинформации во
јавноста дека, наводно, ВМРО-ДПМНЕ е партијата што постојано игра на картата на разгорување
предизборен екстремен национализам што, според
медиумските спинери во СДСМ, му носи најголем
успех меѓу своето членство, но и кај добар дел од останатите македонски граѓани. Овој фронт задолжително го отвора прашањето колку ВМРО-ДПМНЕ,
наводно, манипулира со интересите на албанската
малцинска заедница и колку е легитимен односот
што оваа партија го има во коалицијата со помалиот
коалициски партнер. На сите досегашни изборни
циклуси, СДСМ го поставува ова прашање како
клучна оска околу која потоа ги извлекува и сите
други тези и манипулации. Прашањето за односот
Македонци-Албанци и проблемите што, наводно,
постојат во тој однос се дежурна тема што СДСМ
постојано предизборно ја отвора со цел да го об-

сонародници, од социјалдемократска
проминентност, се разбира (оти дру
гата е непожелна и неподобна), тој е
Зоран, а кога кокетира со Албанците
поради политичките потреби на своја
та партија, лидерот веднаш се тран
сформира во Агим. Значењето на името
е исто, Агим на албански значи зора,
раѓање на денот, исто како и словен
ското Зоран, нели...
По некое непишано социјалдемократ
ско правило, штом се наближат избори
или постои макар и минимална шан
са за нив, Зоран без проблем стану
ва Агим. Кире, барем има потреба од
јадење банана за трансформацијата,
Зоран, пак, го трансформира самата
помисла на избори. Нејсе што тран
сформацијата е бедна и не ја купува
ниту еден Албанец, но која е побудата
на Зоран да стане Агим?

Опциите се повеќе, но првата е стра
вот од неизбежниот пораз на истите
тие избори. Таа всадена изборофобија,
очигледно, го буди Агим кај лидерот, па
затоа почнува и инстант кокетирањето
со Албанците и подлизувањето. СДСМ,
вака преку лидерот, не му се подлизува

вини ВМРО-ДПМНЕ дека игра лицемерно со ДУИ
и со Албанците во земјата.
Од друга страна, ако се погледне дводецениското
политичко однесување на СДСМ кон Aлбанците,
да се потсетиме, пред сѐ, на гостиварските настани, негаторскиот однос на СДСМ кон правото
на Aлбанците да се образуваат на својот мајчин
јазик на факултетите и слично, ќе се појават конкретни политички чекори што оваа партија ги има
направено против интересите на Aлбанците, кои
се силно дискриминаторски и омаловажувачки
за албанската заедница. Можеби, токму оваа
мува на капата на СДСМ ги тера креаторите на
изборната пропаганда на партијата намерно да
ги актуализираат овие болни прашања за СДСМ
со цел перење на старите партиски гревови и
внесување нови политички ветришта во релациите
со албанските политички субјекти. Проблемот
не е во додворувачкиот и неискрен однос што
СДСМ го манифестира во периодов кон припадниците на албанската заедница. Проблемот
е многу подлабок и настанува во моментот кога
историски најголемата омраза кон некого се врти
и се претставува како вистинско покајување за
направените гревови со желба работите, наводно,
да се испеглаат до степен што изгледа комично
во јавноста. Неискреноста и наводната љубов
што Заев ја покажува периодов кон Албанците е
смешна политичка конструкција на која не може
да издржи целата смислена политичка кампања.
Заев е свесен дека мувата што ѝ стои на капата на
СДСМ мора да се тргне некако. Ама модусот како
да се изведе тоа се чини е прилично проѕирен, на
моменти и несмасен и изгледа прилично вештачки. Мувата може да се тргне од главата повремено за оние граѓани што имаат кратко памтење.
Оние другите, што точно ги памтат политиките

на албанскиот народ, кој од киломе
тар ја гледа глумата, туку на албан
ските политичари. Пораката е јасна
и гласи: „Можеби нема да имаме пра
теници колку ВМРО-ДПМНЕ, гарант
ќе бидеме многу помалку де, но ние
сме четири прсти отворени за вас,
ние ве сакаме, ве почитуваме, ќе ви
дадеме сѐ. Затоа, аман, коалицирајте
со нас, не со Груевски!!!“ Апелот на
СДСМ силно одекна пред една годи
на кога Заев најави учење албански
за Македонците уште од градинка,
реотворање на Рамковниот договор
и што ли уште не. Сега, навива за
Шкендија, а на три метри од него
се скандира за Голема Албанија и се
воспеваат Џемо Хаса и Адем Јашари,
„Балистите“ се судрија со полиција
та, а партијата утредента го чисти
Арачиново, но не и Стајковци?! Од
друга страна е и лажниот космопо
литизам, кој е обележје на дејству
вањето на заштитничкиот чадор, па
вака со еден потег им угодува и на
потребите на партијата и на чадорот.
Проблемот во непресметаниот ризик
е што истиот тој потег сѐ подрастич
но го оддалечува од македонскиот
електорат.

и чекорите на СДСМ кон Албанците, нема да се
фатат на овие партиски мамки. Љубовта на Заев
кон Албанците е евтин политички спин што нема
никакво значење меѓу нив, а има сериозен негативен одек меѓу Македонците. Можеби, помирен
со катастрофалниот рејтинг меѓу Македонците,
Заев игра на последната карта во изборниот
ракав, додворување кај Албанците со цел преку
нив тој да дојде до некаква минимална шанса
за политичко враќање на сцената. Тој е свесен
дека голем дел од македонскиот електорат го
има избришано името на Заев како можна алтернатива на Груевски.

најмала шанса за тоа, има образ да зборува за
други такви примери во земјата. Партијата што
прва го инсталираше системот на партиското
вработување и непотизмот во државната и во
општинската администрација сега ги критикува
другите како го прават тоа без усул и без мера.
Што му останува на гласачот кога ќе чуе од СДСМ
критика против непотизмот и против политиката
на партиските вработувања освен силно да им се
изнасмее в лице и да им тресне врата пред нос.
Од каде да почнат граѓаните со набројување на
стотиците илјади такви примери што СДСМ ги
има спроведено во практика?

Вториот фронт на кој се засноваат сите изборни
кампањи на СДСМ е поврзан со главната сдсмовска мантра - прашањето на наводното продавање
на името Република Македонија и на македонскиот идентитет од лидерот на ВМРО-ДПМНЕ,
во пакет со критиките што СДСМ му ги упатува
на Груевски за нагласената антиквизација на
државата. Овој обид се покажа како најмалку
успешен за СДСМ бидејќи македонските граѓани
не забораваат кој вистински сака да го продаде
името на земјата и за кого ова прашање е чиста
гимнастика, прашање на виткање на половината.
Токму затоа, овој фронт во изборната кампања
на СДСМ носи и најмалку резултати во јавноста.

Тоа што може да се изведе како заклучок е дека
СДСМ е партија што никогаш досега не практикувала позитивен пристап во изборната кампања во
која со политичките противници ќе се натпреварува со идеи, размена на различни концепти, визии
и проекти за подобрување на вкупната состојба
во државата. СДСМ никогаш не излегол на мегдан
со ВМРО-ДПМНЕ да се натпреварува со факти,
бројки и конкретни концепти за унапредување
на државата, со предлози за подобрување на
стандардот на граѓаните, со предлози за привлекување нови странски инвестиции, со идеи за
подобар живот на граѓаните. Мора да се признае
дека за целата оваа активност се потребни многу
способни и успешни поединци, со кои оваа гарнитура на СДСМ не може да се пофали, што ќе
седнат и ќе сработат нешто корисно и добро за
земјата. За позитивна кампања се потребни не
само успешни поединци, туку и квалитетен лидер
што инспирира и понесува напред. Изгледа дека
ќе се изначекаме уште многу изборни циклуси
додека СДСМ порасне во вистинска партија што,
наместо деструкција, ќе донесе свежина, нови
идеи и конструктивност на политичката сцена.

Третиот фронт прашања што СДСМ изборно ги
вперува против ВМРО-ДПМНЕ се критиките за
целосното претопување на партијата во државата и обратно, секако со неизбежниот пакет
прашања поврзани со целосната партизација на
државата и партиските вработувања. Интересно
е како партијата што прва ја воведе и сѐ уште
силно ја практикува политиката на сраснување
на партијата со државата, кога ѝ се укажува и

СОЦИЈАДЕМОКРАТСКИ ПАРАДОКС:
СРБИТЕ ГИ НАТЕРАА ДА ИМ СЕ
ПОДЛИЗУВА НА АЛБАНЦИТЕ?!
Најтрагичниот и парадоксален мо
мент во целата недоветна социјал
демократска квазиурбана прикаска
на приближувањето кон Албанците
е фактот дека на тоа, најверојатно,
ги натерале Србите?! Верувале или
не, но светот би се зачудил и насме
ал на бајката дека некаде во светот,
особено среде Балкан, Срби натерале
некого да им се подлизува на Алба
нците. Уникатноста на небулозата
произлегува од неодамнешната посе
та на скапите продавачи на магла од
www.republika.mk

северниот ни сосед, документирана
со видеото од познатиот џип, сепри
сутен кога сѐ уште не се ни знаеше
кој го кара Заев на српски. Следуваше
Заевата одисеја со Шкендија и пар
тиската во Арачиново. Сега сите го
знаеме идентитетот на стратезите
што ја доведоа македонската опо
зиција до ова дереџе, но, сепак, неве
ројатно звучи дека Срби му кумуваат
на приближувањето кон Албанците,
макар било и глума за предизборно
подлизување на албанските лидери,
кои поради тоа треба да пристапат
на коалиција со минорниот по број
пратеници СДСМ. На избори, биле
во декември или во мај, Албанците
ќе гласаат за Ахмети, Тачи, Острени,
Села, Беса... За Зоран, макар и офи
цијално го сменил името во Агим,
сигурно нема да гласаат...
петок, 2 септември 2016 година
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Опозицијата слепа за безбедносните ризици

колумна

Партиските
интереси поважни
од националната
сигурност

Според анализите на британските
стручњаци за безбедност, Македони
ја е во групата земји со висок ризик
од терористички напади. Во втората
по ризик група земји во кои може да
дојде до напади при што цел би биле
државни и цивилни институции и граѓа
ни од регионот заедно со Македонија
се Босна и Херцеговина и Грција, а од
другите делови на светот и на Европа
се Австрија, Азербејџан, Кипар, Дан
ска, Италија, Казахстан, Шведска, Хо
ландија и Украина

Пишува | Горан Мом ироски

С

писокот подготвен од бри
танскиот Форин офис об
јавен летово е потврда на
сите анализи на безбедносните
служби и на неколку написи на
„Република“ дека Македонија е
меѓу неколкуте главни цели, пред
сѐ, на исламистички терористич
ки групации кои имаат свои врски

меѓу радикализирани локални
балкански индивидуалци и гру
пи што се дел од криминалното
подземје, но и се вмрежени преку
верски структури.

Една од причините зошто Маке
донија не е во првата група земји
што се најризични во смисла на
тероризам (Велика Британија,
Белгија, Франција, Турција, Гер
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манија, Русија и Шпанија) е ефикас
носта на македонските безбедносни
служби кои во изминатите чети
ри-пет години успеваа да идентифи
куваат и преку различни начини да
превенираат терористички напади
во земјата. Преку соработка со дел
од странските служби (сѐ уште го
лем дел од нашите западни прија
тели одбиваат да делат сензитивни
информации поврзани со терори
стички групи), но и во координација
петок, 2 септември 2016 година
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со умерени исламски лидери во
земјата и во регионот, македонски
те безбедносни служби успеале да
спречат неколку обиди за намет
нување состојба на терор.

Тоа, се разбира, не значи дека ИСИС
пред сите други опасни терори
стички групи ќе се откаже од на
мерата да се одмазди за нејзините
уапсени приврзаници во Скопје и
во други градови и од тој аспект
мора да се очекува Македонија по
вторно да биде цел на политички
от џихад. Во тој контекст не смее да
се очекува Македонија наскоро да
падне во третата група земји, каде
што се Србија (заедно со Косово),
Албанија, Црна Гора, Бугарија и
Хрватска, туку да им се придружи
на земјите од првата група, каде
што терористичките напади веќе
се случија или повторно се ими
нентни. Покрај балканските земји,
во третата група се наоѓаат уште и
Белорусија, Финска, Грузија, Ирска,
Луксембург, Монако, Норвешка,
Португалија, Романија и Словачка.

Антимакедонска
пропаганда на ИСИС

18

Друга важна причина зошто Маке
донија, заедно со Босна, е единс
твената балканска земја во втора
та група по опасност е стравотната
пропаганда на социјалните мре
жи, каде што преку профилите на
ИСИС се шират информации дека
Македонија сече глави на мусли
мани, дека исламските верници се
затвораат поради нивната вера,
дека православните власти вршат
тортура врз муслиманските же
ни и слични невистини кои пре
дизвикуваат гнев кај радикалите
поради што Македонија секогаш
се спомнува како една од приори
петок, 2 септември 2016 година

тетните цели на ИСИС и на други
терористички мрежи. Дополнител
но, кумановските настани од мај
минатата година предизвикаа низа
реакции кај делови од албанско
то население во регионот (пред сѐ
Косово и Македонија), кое во отсус
тво на политички фактори што ќе
сакаат да се одмаздат за смртта на
ексчленовите на ОНА бара сојузни
ци во исламски радикални групи на
Балканот, но и во Сирија и во Ирак.

Овчарчето и лажните
волци

Во една ваква ситуац
 ија во која, не
само според предупредувањата на
претседателот Иванов и на мини
стерот Чавков, во Македонија се
шири тезата дека македонските
власти измислуваат опасност што
не е реална. Според дел од експер
тите блиски на опозицијата, се
турка теоријата дека Македонија
воопшто не е важна за агендата на
ИСИС и дека македонската влада
предводена од ВМРО-ДПМНЕ ја ла
же јавноста, односно ја дефокусира
со цел таа да не зборува за внатреш
ните политички и други проблеми.
Сценариото, за жал, може да биде
слично како со садењето дрвца.
Додека Владата садеше дрвца, таа
беше обвинувана дека троши пари
на садници, а кога се случи попла
вата во Скопско, истата таа власт
беше критикувана дека не садела
доволно дрвца.

Кога се работи
за тероризам, нема
транспарентност

Несериозниот пристап кон ова пра
шање најдобро може да се види
преку барањето на Хари Локвенец,
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претседател на собраниската Ко
мисија за надзор на работата на
УБК и АР, кој инсистира Собра
нието на Република Македонија,
а со тоа и граѓаните, да добие
детални информации за потен
цијалните терористички напади.

- Денеска свикав седница на
Комисијата за надзор над УБК
и АР во рамките на остварува
ње на надлежностите на Коми
сијата за контрола на работе
њето на овие две институции.
Седницата беше закажана по
иницијатива на пратениците
од опозицијата, а со цел над
лежните институции да дадат
одговор дали постојат опасно
сти и закани за безбедноста на
граѓаните и за уставниот по
редок на Република Македо
нија. Дали навистина власта
има контрола врз безбедноста
или самата таа е причинител
за бројните ризици - изјави Ло
квенец во врска со барањето на
опозицијата граѓаните да бидат
информирани за ризиците.

Тој смета дека претседателот
Иванов сеел страв кога збору
вал за заканите по безбедноста.
Локвенец, се разбира, не ги читал
британските извештаи за опас
ностите што ја демнат Македо
нија на овој план или, пак, ги чи
тал, но ги премолчува затоа што
потенцирањето на британските
извештаи не носи политички по
ени, особено кога се на линија
или се идентични со извештаи
те на македонските служби. Во
секој случај, крајно несериозно
е човекот што е назначен од нај
големата опозициска партија да
врши контрола на службите и
кој утре може да биде министер

за одбрана, за внатрешни работи
или да води некоја друга безбед
носна институција да се сомнева
во исказите на претседателот за
едно олку важно прашање. Уште
помалку сериозно е да се бара гра
ѓаните, меѓу кои има и поддржу
вачи на потенцијални терористи,
да се информираат за конкретни
закани. Замислете што би се слу
чило доколку ФБИ, ЦИА, МИ5 или
германската БНД им доставува
детали на граѓаните за потенци
јални терористички закани.

Локвенец, кој најавува дека кога
СДСМ ќе дојде на власт, во без
бедноста ќе цутат рози (како во
времето кога на чекор од Скоп
је, во Кондово, со месеци опери
раше терористичката група на
Агим Красниќи), сега вели дека
опозицијата бара не само да се
следат опасностите, туку да би
дат преземени и поинтензивни
мерки за спречување или неутра
лизирање на можните опасности.
Во една таква ситуација лани во
мај во Куманово опозицијата и
нивните поддржувачи обвину
ваа дека безбедносните служби
и македонските специјалци не
ја завршиле задачата добро, па
дури и дека имало прекумерна
употреба на сила.

Политичката криза
мотив за терористите

Долготрајната политичка криза
што со мали прекини ја тресе Ма
кедонија во последните пет годи
ни е причина повеќе во планови
те на терористите и на нивните
наредбодавци земјата да се гледа
како лесна цел. Ако Бугарија во
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нивните кругови важи за „пекол
на земја“, во која и обичните бе
галци беа пречекувани со оружје,
ИСИС за Македонија проценува
дека нема доволен капацитет да
се справи со сите предизвици,
особено кога се соочува со не
колку во исто време. Логиката
е иста и за западните сојузници
и за ИСИС, земја што со години
е во тешка политичка криза, во
која министерите за внатрешни
работи се менуваат на секои три
месеци, која се брани од наез
да на бегалци и во која постои
постојана меѓуетничка тензија
потпалувана од разни центри е
идеална цел за тероризам. Затоа
и власта и опозицијата немаат
алиби кога бараат политички по
ени во безбедноста, ниту, пак,
некој ќе им прости доколку на
ова поле сакаат да остварат поли
тички поени. Осумтемина херои
што лани во Куманово загинаа
за да обезбедат мир за македон
ските граѓани секогаш ќе бидат
тука за да ги потсетат сите што
се несериозни дека со терориз
мот не смее да се манипулира во
политички цели.

петок, 2 септември 2016 година
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Новите стандарди за четири пати го намалија увозот на половни возила во јули

Се вози поскапо,
но и поквалитетно
Граѓаните што сакаа да набават половен автомобил со еко
лошки стандард Еуро 3, имаа можност да го направат тоа до
крајот на јуни. Токму од тие причини во тој месец увозот на
стари возила достигна најголеми размери, односно се внесоа
околу 4.000 половни автомобили
Пишува | Александрија Стевковска
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а околу четири пати е на
мален увозот на половни
автомобили во јули во од
нос на јуни годинава. Забра
ната за увоз на автомобили со
еколошки стандарди Еуро 3 од
први јули ја даде можноста да
се намали загадувањето кое го
прават постарите возила, но се
работи за дозвола на увоз само
на понови моторни возила, што,
пак, ја крена нивната цена. Пос
ледователно, тоа со себе повлече
и намалување на нивниот увоз и
побарувачка. Увозниците на ко
ристени автомобили се надеваат
дека по првичниот пад на поба
рувачката во наредните месеци
состојбата ќе се стабилизира.

Според податоците на Царин
ската управа, во јуни годинава
во земјава биле увезени 3.998
употребувани коли, додека веќе
во јули увозот бележи драстичен
пад на само 1.070 автомобили,
а причината се лоцира токму
во забраната за увоз на автомо
били постари од 10 години, од
носно со еколошки критериуми
пониски од стандардот Еуро 4.

Освен во однос на јуни година
ва, во јули има пад на увозот на
половни патнички возила и во
однос на истиот месец лани кога
биле увезени 2.137 стари авто
мобили, односно во јули имаме
намалување за над двапати во
однос на вообичаен
 иот увоз.
Граѓаните што сакаа да набават
половен автомобил со еколошки
стандард Еуро 3, имаа можност
да го направат тоа до крајот на
јуни. Токму од тие причини во
тој месец увозот на стари вози
ла достигна најголеми размери,
односно се внесоа околу 4.000
половни автомобили. Висок увоз
имаше и во јуни, 3.177 стари
автомобили, додека, пак, прет
ходните месеци изнесуваше во
просек по околу 2.400 возила.
Или, за седум месеци од година
ва во земјава влегле 17.745 упо
требувани автомобили, што е
пораст за 43,5 проценти во однос
на истиот седуммесечен перио д
од минатата година.

� Практично, голем дел од му
штериите се снабдија со пое
втини половни возила во пет
до дванаесет, односно пред по

четок на стапувањето во сила
на забраната за увоз на возила
со стандарди Еуро 3. Во јуни
не можевме да постигнеме со
продажбата. Сега многу ретко
кој било се охрабрува да купу
ва. Но, во тоа, можеби, удел има
и летниот период -објаснуваат
увозниците на половни возила.
Инаку, оваа година општо се по
добрува увозот на нови возила
иако најмногу нови автомобили
се увезле во јуни, односно 506, но
не е лош ниту јули, со 471 увезен
нов автомобил. Ако се набљуду
ваат податоците на Царина за
вкупниот увоз на нови возила во
седумте месеци од годинава, ќе
се види дека има пораст во однос
на истиот период лани, односно

годинава се донесени 2.869 нови
автомобили, наспроти 2.429 во
минатата година.
Во јуни годинава се забележу
ва и огромен увоз на товарни
употребувани возила, односно
камиони, и тоа вкупно 315, по
што веќе во наредниот месец
нивната бројка се преполову
ва, односно се сведува на 150
увезени возила. Исто така, во
последниот месец во кој беше
дозволен увоз на возила со еко
лошки стандард Еуро 3, односни
јуни, имало поголем број и на
увезени стари автобуси, однос
но 28, наспроти само 8 во јули
откако стартуваше забраната.
Од јули годинава граѓаните што
можеа да си дозволат само по

стари возила, но со драстично
пониска цена, веќе немаат таков
избор. Од друга страна, се оче
кува дека ограничувањето на
увозот на овие возила треба да
даде свој придонес во намалува
ње на загаденоста на воздухот.
Сепак, уште кога беше донесена
оваа мерка, увозниците на но
ви автомобили реагираа дека
таа е многу задоцнета бидејќи,
како што рекоа, следува откако
во земјава се внесоа огромни
количини употребувани стари
возила, кои се едни од клучните
загадувачи на воздухот, особено
во зимскиот период од годината.

Рекордна година по увоз на упо
требувани патнички автомоби
ли беше 2010 година кога беше
олеснет увозот на стари автомо
били со законски измени и кога
во земјава влегоа над 51.000 та
кви автомобили. Потоа, во 2011
година над 34.000, во 2012 го
дина речиси 29.000, а во 2013
и 2014 година по околу 30.000
употребувани патнички авто
мобили. Во 2015 година тој увоз
малку се намали, на над 23.000,
а се очекува да се види како ќе
заврши 2016 година. �

Одлуката за увоз само на
автомобили со стандарди Еуро
4 од први јули зададе удар врз
нашиот бизнис. Очекувано бе
ше намалување на интересот
за користени возила со пови
соки стандарди, со оглед на тоа
дека се работи за автомобили
со повисока цена. Сепак, се на
деваме дека побарувачката и
продажбата во претстојниот
период ќе се вратат на прет
ходното ниво бидејќи се ра
боти за понови и посовремени
возила, кои многу помалку ја
загадуваат животната сре
дина. Како и да е, граѓаните
многу почесто се одлучуваат
за купување користени возила
бидејќи тие и со нови повисо
ки цени, сепак, се подостапни
од новите автомобили – велат
увозниците на стари возила.
�
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Бизнисот оваа недела

македонија
Поставен камен-темелник за
новиот погон за преработка
на овошје и на зеленчук
Камен-темелник за изградба на
нов погон за преработка на зе
ленчук и на овошје е поставен во
индустриската зона кај населено
то место Славеј, во општина Кри
вогаштани. Станува збор за нова
инвестиција од 1,5 милион евра.
Инвеститор е домашната компа
нија ДООЕЛ „Стефан“.

Компанијата истакна дека фабри
ката ќе се простира на површина
од 3.000 квадратни метри, а се пла
нира градбата да заврши во текот
на летото идната година. За поче
ток ќе се вработат 50 луѓе, а пла
нирано е бројката да достигне до
100 лица. Суровината за погонот
ќе се откупува од индивидуални
земјоделци. Најголемиот дел од
производството е договорено да
оди за европскиот, а помал дел за
американскиот пазар.

22 милиона евра од
Владата за фирмите преку
данокот за добивка
Преку мерката на Владата со која
фирмите што ја реинвестираат
својата добивка се ослободуваат
од плаќање данок на добивка, са
мо минатата година им се ставени
на располагање 22 милиони евра,
објави министерот за финансии,
Кирил Миноски. Како што истак
нува тој, овие средства се инве
стирале во нови технологии, во
подобрување на вештините на
вработените и во креирање нова
вредност на ниво на компаниите.
Во согласност со податоците за
2015 година, бројот на фирмите
што ја реинвестирале добивката
се зголемил за 73,56 проценти во
однос на претходната година, а
износот на реинвестираната до
бивка во 2015 во однос на 2014
година се зголемил за 83,34 отсто.
Износот на остварената добивка
кај овие даночни обврзници се
зголемил за 60,80 отсто.
22
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Проработи рудникот „Злетово“
од Пробиштип
Со вадење руда на Денот на рударите
беше рестартиран рудникот за олово и
за цинк „Злетово“ во Пробиштип.

Се очекува да почне да работи и рудник
от „Тораница“ во Крива Паланка.Од нео
дамна концесионер на овие два рудника
е бугарската компанија „Минстрој“. Бу

Во Гостивар потпишани
17 договори за самовработување
на лица со хендикеп
Седумнаес ет лица во Центарот за
вработувањево Гостивар потпишаа
договори за самовработување отка
ко претходно добија грантови од по
пет илјади евра, кои ги доделува Ми
нистерството за труд и социјална
политика, наменети за мерката „Са
мовработување на лица со хендикеп“.
Интересот за отворање сопствен
бизнис овие гостиварци го насочи
ле најмногу кон занаетчиството и

Во вториот квартал зголемен
бројот на превезени патници
Во второто тримесечје од 2016 година,
бројот на превезени лица во патничкиот
превоз изнесува 1.840.000, во железнич
киот превоз 170.000, во градско-при
градскиот превоз 20.633.000, додека
бројот на превезени патници во возду
хопловниот превоз изнесува 462.878,
објави Државниот завод за статистика.
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гарската фирма го доби
правото за експлоатаци
ја на рудниците откако
инт ерн ац ио н алн ат а
компанија „Индо ми
нерали и метали“, која
беше нивен претходен
концесионер, отиде во
стечај поради недома
ќинско работење.

„Епл“ Ѝ должи 19 милијарди
долари на Ирска
САД и Европската унија влегуваат во фи
нансиска пресметка за случај поврзан
со „Епл“. Влогот е данок во износ од 19
милијарди долари кој треба да го плати
американската компанија. Рекордно ви
соката сума е формирана како резултат
на тригодишно партнерство меѓу „Епл“
и Ирска. Според официјални претстав
ници на ЕУ, Владата на Ирска намерно
склучила незаконски даночен договор
со компанијата.

Инвестицијата е 20 милиони евра.
Новиот концесионер најавува дека во
двата рудника ќе вработи околу 1.000
рудари, а во моментот во „Злетово“ се
ангажирани 300. Рударството како дви
жечки сектор во македонската еконо
мија учествува со 1,5 процент во БДП.
Во земјава има повеќе од 13.000 лица
кои придонесоа за пораст на произ
водството лани за околу 10 проценти.
кон трговијата. Од објавувaњето на
мерката, ова се првите договори со
17 лица од Гостивар што имаат по
преченост или хендикеп и пројавиле
интерес за вработување. Тие веќе ги
поминаа обуките и се очекува во нај
скоро време да почнат со бизнисите.
Се очекува со оваа мерка да бидат
опфатени уште две лица кои кон
курирале во меѓувреме и нивните
пријави се во обработка. Во меѓувре
ме, со мерката за самовработување
на последниот конкурс, финансиска
поддршка од по 185 илјади денари
добија уште 23 лица.
Во однос на првото тримесечје од 2016
година, бројот на превезените лица во
патничкиот превоз е зголемен за 8,4 от
сто, во градско-приградскиот превоз за
7,9 отсто, во железничкиот превоз за 2,4
отсто, додека во воздухопловниот пре
воз зголемувањето изнесува 34,7 отсто.
Во второто тримесечје од 2016 година, во
споредба со второто тримесечје од 2015
година, количеството на превезената
стока во товарниот патен превоз е зго
лемено за 67 отсто, во воздухопловниот
превоз за 0,5 отсто, додека во железнич
киот превоз е забележано намалување
за 31,5 отсто. Во однос на првото триме
сечје од 2016 година, количеството на
превезената стока во товарниот патен
превоз е зголемено за 78,3 отсто, во воз
духопловниот превоз е намалено за 21,5
отсто, додека во железничкиот превоз
намалувањето изнесува 33,3 проценти.
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Во суштина, Ирска е обвинета за нелегал
на владина помош, соопшти „Бизнисин
сајдер“. Властите им обезбедиле на „Епл“
поволна почва за изградба на бизнисот
на компанијата, прекршувајќи ги сите
правила за еднаква конкуренција.

Пропадна договорот за слободна трговија меѓу ЕУ и САД
Преговорите за договорот за слободна
трговија меѓу ЕУ и САД и официјално
не успеаја, соопшти германскиот ви
цеканцелар и министер за економија,
Зигмар Габриел.
Разговорите меѓу ЕУ и САД за
трансатлантско партнерство за тр
говија и за инвестиции, во суштина,
пропаднаа - изјави Габриел.
�

Според мое мислење, преговорите
со САД де факто не успеаја иако тоа
сѐ уште никој не сака да го приз
нае - истакна тој оценувајќи дека тоа
се случило затоа што Европејците не
сакале да ги прифатат американските
барања. Габриел потсети дека за време
на 14. рунди преговори, двете страни
не се согласиле ниту за едно од разг
ледуваните 27 поглавја.
�

Финска ќе ја тестира
идејата за основен приход
за сите граѓани
Финска продолжува со реализа
цијата на плановите да воведе
основен приход за сите граѓани,
а во 2017 година ќе го тестира
проектот на првите 2.000 лица
што ќе добиваат пари од држа
вата секој месец. Во експеримен
тот ќе бидат вклучени случајно
избрани луѓе што веќе добиваат
социјална помош, се наведува во
соопштението на властите.

Тие ќе добиваат по 560 евра се
кој месец, кои нема да се одано
чуваат. За да се оцени ефектот
од основниот приход, учесни
ците во експериментот ќе бидат
споредени со контролна група,
соопштија од Министерството за
здравство и социјала. Групата од
2.000 луѓе нема да вклучува луѓе
што добиваат помош за постари
и студентска исхрана.

Емигрантската криза ја
чини Австрија 2,2 милиона
евра дневно
Емигрантската криза ја чини
Австрија 91.537 евра по час или
2,2 милиона евра дневно, пока
жуваат бројките до кои дојде ви
енскиот дневен весник „Кронен
цајтунг“.

Весникот наведува дека тоа е
802 милиони евра годишно
дополнувајќи дека до точните
бројки тешко се доаѓа, а тие ги
добил од службеничка во едно
министерство.

Дали само „Брегзит“ е виновен за падот на
британскиот пазар на недвижности?
Сите што внимателно ја набљудува
ат Британија по „Брегзит“, гледаат
како имотниот меур почнува да из
дишува, пишува „Блумберг“. Бројот
на трансакции се намали до најниско
ниво од 2008 година и се очекува да
остане таков цела година, а растот на
цените е во застој. Во Лондон слика
та е уште помрачна бидејќи цените
тргнуваат надолу.

Тие што категорично го обвинува
ат „Брегзит“, не треба да заборават
дека порастот на цените на недвиж
ностите е пред исцрпување и на друг
пазари. „Ју-Би-Ес“, на пример, очекува
цените на куќите во Швајцарија да
паднат првпат по 17 години во текот
на оваа година поради прекумерен
пораст и недостапност на имотите
од последните години.
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Во моментов во Австрија живеат
околу 84.000 бегалци што до
биваат државна помош, а дру
ги 35.000 добиваат минимална
плата врз основа на позитивно
решените молби за добивање
азил. Секој од 35.000 азиланти
месечно добива 837,76 евра, што
ја чини државата 29,3 милиони
евра месечно, односно 351,9 ми
лиони евра оваа година.
петок, 2 септември 2016 година
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Споредна улога и две заушки

Даут
Даути

Никола
Груевски

Нема извинување за оние
кои извршувале задачи
за да следат други лица,
кои давале информации
за други лица и со тоа си
поигрувале со нивните судбини, нема извинување
ниту за оние кои текстови на свои колеги ги препра
ќале во тајната полиција и слично, за оние кои давале
наредби за следење идеол
 ошки неподобни… А, ќе по
вторам и една друга работа: да го почнеш процесот на
лустрација, а да очекуваш никој да не биде лустриран,
и тоа е нереално. Тоа не е детска игра.

Ние се залагаме на 11
декември да има избо
ри и да му го одземеме
алибито на СДСМ да не
ма избори. Сега нема видлива причина за тоа.

Бранко
Ушковски
Во врска со зачестени
те изјави да се најде
начин Собранието да
му го продолжи рокот
на СЈО за завршување на истражните постапки
и покренување на обвиненија затоа што предви
дените 18 месеци за завршување на истите не се
доволни, како излезно решение најцелисходно е
двете избрани специјални обвинителки кои уште
на почеток на работата во СЈО без спроведена
постапка и без да се донесе решение беа отстра
нети од работните места затоа што сегашниот
број на специјални обвинители според нивната
тогашна процена бил доволен. Е сега во колку
е тоа најнеопходно за завршување на постапки
те и покренување обвиненија во предвидениот
рок, потребно е истите и на ист начин да бидат
вратени во СЈО.

Спиро
Ристовски
Во најголем дел е за
вршено со санација и
подготовка на учили
штата од поплавените
подрачја. Учениците веќе се информирани, роди
телите беа на разговор во соодветните матични
училишта. Така што очекувам и во поплавените
региони нормално, со извесна мала динамика и
толеранција во однос на актуелната ситуација која
што им се случи на тие семејства, во наредните
денови и таму на еден начин да се нормализира
ат сите активности и тие училишта ги прифатат
учениците и целосно и нормално да се одвива
наставно-образовниот процес во тие училишта.
24
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Рекоа, не порекоа

Борче
Стамов

Ирена Ристиќ
Родена на:
26 јануари 1975 година во
Охрид
Образование:
актерка од класата на
Владимир Милчин
Професија:
шарена, а заборавена

Д

одека претурав по чув
ствата, ќе се смеам ли,
ќе ликувам, ќе сочув
ствувам, статусот го снема, но
мене секако жалта ми остана.
Од сите чувства жаловните се
најсилни кога на активистот
ќе му се додели улога на ста
тист, па уште и некоја заушка.
Ем ја тепаат ем не ѝ даваат да
плаче. Жално и неправедно.
Но, за среќа и благодарение
на брзите прсти, статусот
остана запишан некаде во
архивите, па овој текст има
смисла да постои.
Отворајќи ги полињата А1,
А2..., доаѓаме до конечното
решение на овие асоцијации
- Ирена Ристиќ.
Актерка, активистка, шаре
на сокачарка – многу врвни
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улоги во уличниот театар
на опозицијата, пардон, на
слободата.

Ирена не побара ордени за
воени заслуги, не побара
лаворови венци и златни
медали, а рака на срце мно
гу ѓонови истроши и мно
гу улични камења шутна и,
секако, ги заслужи. Сѐ што
сакаше е да ѝ фрлат некој
денар, и тоа на повеќего
дишни рати, чисто како
„фала“ за одработеното и
за „стручност, искуство и
посветеност“.
Место тоа, Ирена го доби од
трите пократкото. Ни порт
паролка ни директорка. Ни
Нора ни Санта. Ниту пак
Огнен од Јаневци. „До след
ното видување“, а тоа многу
ја погоди. Или ја налути, а
сигурно и двете.
Во солзи и бес се истури врз
тастатурата и напиша:

„Ако се планира да се продолжи со жмровска методологија при распределба
на позиции и средства, по
принципот на блискост и

симпатии, да не речам а
ќе речам -полтронство, а
не стручност, искуство и
посветеност, онда не гледам зошто би гласале за
таа некоја си нова опција
и нејзините спроведувачи.
Стариве бар си ги знаеме
со години! Дај да не мењаме ништо. Супер е вака“.
Довчерашните „браќа и се
стри соборци, посветени,
експерти, борци за слобо
да и демократија“ од денес
се нестручни, неискусни и
полтрони. Блиски и сим
патични.

Набрзо и потврди дека го
мисли тоа што го пишува,
па објасни: „Муабетот ми
е, ако сега не воведеме
нови, подобри стандарди,
ако не напраиме исчекор
од муљот, онда мене ми е
сеедно која боја е жмрото“.
Да, за СДСМ зборува, за един
ствената опција за излез од
„диктатурата“.

И додека фрчат лајкови во
знак на поддршка, наместо
исто толку гласно колку и

на улиците да каже што има,
што ја мачи, кој ѝ згрешил,
кој е праведен, а кој е подмо
лен, како кога се простираат
валканите алишта на пора
нешниот, Ирена од некоја
чудна причина го избриша
статусот. Како некој да ја
искарал, а тој како никогаш
да не постоел. И кога мислеа
дека ја замолчеа, дека сега сѐ
е како порано, Ирена е онаа
старата, длабоко трогната
од приказната за основните
човекови права на келнерите
кои работат по три работи,
затоа што Македонија не
вработува, заинтригирана од
рибите и туризмот во Дојран,
проактивна кога се зборува
за квалитетот на образова
нието, таа подмолно го сокри
оружјето во „види повеќе“, а
таму на охридско-српски, де
мек шеговито, во два стиха
болката што ѝ ја пара душата:

„Јао, Огње и Нора кафа им
спремају
Да они пред Катице више
трема немају.“

Не беше Ирена родена за те
пари народни, за тие фотелји
удобни. � (Р.Р.)

Цело лето некој води
хајка против Дојранско
Езеро од причини кои,
веројатно, само нему му
се јасни. Доколку целта
беше да пропадне туристичката сезона и локалните
власти да се прогласат како некомпетентни, ваквиот
налудничав чин нема никакво оправдување. Првиот
пат ја заплашуваа јавноста со водата, која била опас
на за здравјето, а сега гледаме дека некој нечовек е
подготвен и директно да го загрози здравјето на
туристите. Очекуваме официјални анализи за видот
и потеклото на рибата од надлежните институции.
Според неофицијалните информации, она што го
знам е дека не станува збор за пирана, станува збор
за аквариумска риба која не е опасна и може да се
набави и пушти во водите на езерото во мала коли
чина и не може да преживее подолго време во него.

Никос
Коѕијас
За разлика од многу други
земји-членки на ЕУ, Грци
ја избегнува изразување
мислење или инволвира
ње во домашните работи
на нашиот важен северен сосед. Таквиот став не само
што е погрешен туку и е неприфатлив. Надворешното
мешање, како по правило, има спротивни од посаку
ваните ефекти. Ние имаме позитивно вреднување
за постоењето на нашиот северен сосед, во што сме
први по инвестиции и по трговија, први во туризмот
и меѓусебните контакти. Во исто време, би сакале да
веруваме дека иредентизмот кој, според нашето мис
лење, не ѝ служи на ниту една цел и не е поддржан од
историска или сегашната реалност, ќе биде надминат.

www.republika.mk
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ЕУ сѐ уште без решение
за распределбата на бегалците

свет
заедно со лица од Еритреја,
Гамбија, Брегот на Слонова
Коска и од Судан.

Кои се
позициит е на
клучните земји
за бегалската
криза во Европа?

Емигрантскиот бран ги те
стира социјалните услуги на
Италија и трпението на пре
миерот Матео Ренци, а тој се
соочува и со домашниот отпор
од антиимигрантската партија
Северна лига и со незаинтере
сираноста на партнерите на
Италија во ЕУ за преселување
на барателите на азил. Според
МеЃународната организација
за миграција, само 961 еми
грант се преместени од Ита
лија до денеска.
Овој месец Франција врати во
Италија околу 200 емигранти
што стигнале до граничниот
премин Вентимилја. Најново
то жариште е Комо на швај
царската граница. Тамошните
власти одобрија да се постават
шаторски кампови за да се сме
стат околу 500 емигрантите
што секојдневно чекаат на же
лезничката станица за влез во
Швајцарија, иако веднаш ќе би
дат вратени.

Соочени со повеќе од еден милион емигранти што
минаа низ Медитеранот минатата година, европски
те нации ги зајакнаа граничните контроли, поставија
поморски патроли за да ги запрат шверцерите, по
стигнаа договор со Турција за ограничување на бројот
на емигранти, ја затворија балканската рута низ која
поминаа стотици илјади и се обидоа да ги забрзаат
депортациите на одбиените баратели на азил. Сепак,
сѐ уште остануваат нерешени многу прашања

Е

вропските земји продол
жуваат да се расправаат
за тоа дали и како да ги
поделат новодојденците меѓу
себе, а прашањата што ги на
тераа бегалците да доаѓ аат во
Европа, пред сѐ немилосрдна
та војна во Сирија, остануваат
нерешени.
Вкупно 2.901 емигрант загинаа
или исчезнаа преминувајќи го
Медитеранот во првите шест
месеци од 2016 година, повеќе
то по опасниот пат до Италија
- зголемување од 37 проценти
во споредба на првата полови
на од минатата година, според
податоците на Меѓународната
организација за миграција.
Работите во клучните земји
стојат вака:

ТУРЦИЈА
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Турција има згрижено околу 3
милиони бегалци, од кои пове
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ќе од 2,7 милиона се Сиријци.
Повеќето бегалци таму не доби
ваат поддршка од Владата, но
договорот со ЕУ ја обврзува да
обезбеди до 6 милијарди евра
(6,8 милијарди долари) за да им
помогне на сириските бегалци
во Турција.

Според договорот, исто така,
се предвидува еден сириски
бегалец од Турција да биде
преместен во земјите на ЕУ за
секој Сириец што ќе пристигне
нелегално во Грција и ќе се ис
прати назад. Досега само 1.152
бегалци се преместени во рам
ките на програмата - повеќе од
половината од нив се испрате
ни во Германија и во Шведска.

ГРЦИЈА

Бројот на емигранти што при
стигнуваат во Грција се намали
драстично по мартовскиот до
говор со Турција, но неколку
илјади месечно сѐ уште доаѓаат,
www.republika.mk

ГЕРМАНИЈА

околу 160.000 само во првата по
ловина на оваа година.

Повеќе од 58.000 луѓе останаа заг
лавени во Грција, повеќето со на
деж дека ќе продолжат на север до
земјите како Германија или Швед
ска. Поголемиот дел од нив аплици
рале за азил надевајќи се дека ќе ги
преместат во европските земји, но
програмата се движи многу бавно
поради жестокиот отпор од источ
на и од централна Европа.

Досега, само околу 4.400 луѓе беа
преместени од јужна Европа според
планот 160.000 да се преместат за
време од две години, до септември
2017 година. Сепак, Брисел не може
да ги принуди сите земји да се сог
ласат со тоа.

Бројот на бегалци што сега пристиг
нуваат во Грција е незначителен во
споредба со 2015 година, но расте
по обидот за државен удар во Тур
ција на 15 јули и достигна бројка од
2.300 бегалци во првите три недели
од август. Тоа ги истоштува ресурси
те на островите од источниот дел на
Егејско Море и Владата вети дека ќе
изгради повеќе капацитети за сместу
вање на бегалците на главното копно.
Исто така, сѐ поголеми се стравувања
та дека договорот меѓу ЕУ и Турција
може да пропадне затоа што Анкара
ги притиска 28-те земји-членки на ЕУ
да им овозможат на турските граѓани
безвизен влез.

ИТАЛИЈА
Околу 70.000 емигранти го
преминале Медитеранот до
Италија во периодот од јану
ари до јуни оваа година, слич
но на истиот период мината
та година. Но, со затворените
рути на север, тие нема каде
да одат и како што шверцери
те се впуштат во сѐ поопасни
практики, сѐ повеќе емигран
ти умираат по пат.
Емигрантите спијат во хоте
ли, засолништа за бездомни
ци, железнички станици и ша
торски кампови. Тосканскиот
град Капалбио ги сместува во
луксузни вили, а Милано под
готвува затвор за сместување.

Според Агенцијата на ОН за
бегалци, Нигеријци ја сочи
нуваат најголемата група
новодојденци во Италија,
www.republika.mk

Оваа година бројот на еми
гранти во Германија е дра
стично намален откако во
2015 година прими стотици
илјади, поголемиот дел од тие
што влегуваа во Европа.

До крајот на јули беа реги
стрирани 238.424 нови при
стигнувања - од кои 92.000
во јануари, пред да се затвори
балканската рута. Таа бројка
оттогаш стои на околу 16.000
месечно.

Канцеларката Ангела Меркел
инсистира дека Германија ќе
им даде засолниште на тие
што имаат потреба од тоа и
дека Германија ќе се справи со
бегалската криза. Таа „мантра“
ги поттикна тековните немири
во нејзиниот конзервативен
блок и ѝ оди во прилог на на
цион
 алистичката, антиими
грациска партија Алтернатива
за Германија.
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свет
УНХЦР проценува дека околу
4.400 баратели на азил сега
се заглавени во Србија, најм
ногу откако Унгарија почна да
спроведува нови регулативи во
јули, што им овозможуваат на
властите да ги „придружуваат“
емигрантите фатени во радиус
од 8 километри од границата
до Србија.

Двата напади што беа извршени
од баратели на азил и за кои Ис
ламската држава презеде одго
ворност, исто така, ја зголемија
загриженоста.

Во меѓувреме, Германија ги за
остри правилата за азил, депор
тира повеќе одбиени баратели
на азил и врати повеќе луѓе на
границата.

Меркел ги критикува едностра
ните потези на други европски
земји да се затвори балканската
рута на сметка на Грција, но беше
една од водечките застапници на
договорот меѓу Турција и ЕУ. Таа
инсистира дека е потребен дого
вор и покрај тензиите со Анкара
поради безвизниот режим.

АВСТРИЈА

Откривањето 71 задушен еми
грант во задниот дел на камион
на шверцер пред една година во
Австрија поттикна голема поддр
шка за бегалците. Но, се чини де
ка тоа е само далечно сеќавање.

28

Тогашниот канцелар Вернер Фај
ман ги повика Австријците да ги
рашират рацете за емигрантите,
но се сооч
 и со зголемување на
загриженоста дека земјата не мо
же да се справи со тоа. Фајман го
промени ставот на почетокот од
оваа година, одеднаш поддржу
вајќи ги повиците да се затвори
границата на Австрија. Тој под
несе оставка во мај поради нама
лена поддршка.
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Неговиот наследник, Кристи
јан Керн, го продолжи рестри
ктивниот пат што го поздра
вија повеќето Австријци, иако
ги повика да бидат отворени
кон нови пристигнувања.

Австрија беше главната сила
за затворање на балканска
та рута на почетокот од оваа
година. По прифаќањето на
повеќе од 80.000 емигранти
минатата година, земјата е
подготвена да ги врати сите
емигранти што ја надмину
ваат бројката од 37.500, која
ја постави како квота за 2016
година.

СРБИЈА И УНГАРИЈА

Протокот на емигранти во Ср
бија е драстично намален, но
не и целосно пресушен.

Место илјадници на ден што
се регистрираа во организи
раните центри, сега стотици
секојдневно се обидуваат да
влезат во земјата илегално.
Илустрирајќи ги опасности
те, 20-годишен авганистан
ски емигрант што нелегално
преминувал од Бугарија бил
застрелан и убиен оваа неде
ла од некој ловец во несреќен
случај.
„Хјуманс рајтс воч“ вели дека
емигрантите на унгарската
граница со Србија принудно
се враќаат назад, а во некои
случаи и насилно.
www.republika.mk

Две транзитни зони од српската
страна сега регистрираат околу
30 барања за азил на ден, доде
ка 1.000 или повеќе луѓе чекаат
во лоши услови да поднесат ба
рања за азил, од кои повеќето
се одбиени.

Унгарскиот премиер Виктор
Орбан ги нарече емигрантите
„отров“, а во петокот рече де
ка Унгарија ќе изгради нова
„помасовна“ ограда на јужната
граница за одбрана од можен
пораст на нивната бројка. Ре
ферендумот што ќе се одржи
на октомври 2, на барање од
Владата, има цел да собере по
литичка поддршка против сите
планови на ЕУ за раселување
на емигрантите меѓу членки
те на ЕУ.

Промоција и афирмација на нашето културно наследство

Заветот на овчарот даден
пред многу години сÉ уште
се почитува во Скребатно
Н
Селаните се присетуваат дека
имало години кога во црквата се
приготвувал ручек и за 10.000 лу
ѓе. Според обичајот, црквата орга
низира ручек за сите присутни кои
се испоседнати на големата лива
да до црквата. Ручекот се послу
жува во дрвен прибор за јадење и
се состои од гулаш приготвен со
овчо месо во големи бакарни ка
зани и од вкусен селски леб печен
во домашни фурни на дрва
Пишува | Невена Поповска

а 28 август, во селото Скре
батно, Охридско секоја
година се одржува голем
собир на граѓани во чест на голе
миот христијански празник Го
лема Богородица. Секоја година
тука доаѓаат голем број верници
на традиционална прослава.
Според обичајот, црквата орга
низира ручек за сите присутни
кои се испоседнати на голема
та ливада до црквата. Ручекот
се послужува во дрвен прибор
за јадење и се состои од гулаш
приготвен со овчо месо во голе
ми бакарни казани и од вкусен
селски леб печен во домашни
фурни на дрва.

Сите што досега не го посетиле
Скребатно, треба да одат, особе
но на овој ден, и ќе бидат пријат
но изненадени од убавините на
селото и на природата. До Скре
батно се стигнува по патот кој
води од Охрид до Битола. Кога
ќе стигнете до селото Лескоец,
има патоказ кој потоа ве води
кон селото и црквата „Св. Богоро
дица“. Сместено е во пазувите на
планината Петрино, а сега веќе
дотаму се стигнува по обновен
и проширен пат.
Пред да го посетам, ми велеа де
ка Скребатно е едно од најур
 еде
ните излетнички места во Ма
кедонија и сигурно најуредено

ФРАНЦИЈА

Бројот на емигранти во Кале се
зголеми овој месец и покрај тоа
што властите го затворија поло
вина од бедниот камп во градот
на почетокот на оваа година,
а британските и француските
власти подигната безбедносни
огради и најавија мерки за спре
чување нови пристигнувања.
Француската влада вели дека
бројот на емигранти во импро
визиран камп во Кале, познат
како „џунглата“, достигнал нај
високо официјално ниво - 6.901.
Хуманитарните групи велат де
ка е поблиску до 9.000.

Оваа недела еден судански еми
грант почина по судирот меѓу
Суданци и Авганистанци, 11.
емигрант што умрел во Кале
оваа година.
Извор | „Глоуб енд мејл“
Превод | Ана Цветаноска
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црква и манастир, а со попи
сот од 2002 година во селото
живеат шест домаќинства со
12 жители. Но, денес, за жал,
чади само еден оџак...

место без приватен сопственик
кој би имал профит од неговата
посетеност. Кога ќе пристигнете
таму, ќе се уверите во тоа.

За восхит е посветеноста на
жителите на Скребатно кои го
напуштиле и се населиле во
Лескоец или во Охрид, а не
кои и подалеку. Тие сѐ уште се
грижат за селото, а особено за
црковниот имот, кој го викаат
манастир - велат упатените.
�

Кога ќе застанете на височин
ката, пред вас се протега голема
ливада. Имотот е голем и опфаќа
ливади, шума, река со мали водо
пади, чешма со студена вода, куј
на опремена со прибор за 5.000
гости, отворени шанкови, скари,
маси за ручање на повеќе места
во комплексот, уредени и чисти
тоалети, приклучоци за струја
низ целиот комплекс, спортски
терени за мал фудбал, кошарка
и ракомет, рибник и, се разби
30
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ра, реновираната црква „Света
Богородица“.

Секој може да дојде тука и да
престојува еден или повеќе де
нови, да пешачи, да руча, бидејќи
сиот прибор, масите, скарата, то
алетите, приклучоците за стру
ја..., се остава на располагање на
посетителите, 24 часа без ника
ков надоместок. Не треба да се
грижите ниту ако заборавите
да понесете сол, шеќер и слично
бидејќи сето тоа може и да го
зајмите оттука.

и за одмор. Ние таму одиме
за Богородица и многу убаво
си поминуваме. Селото нема
многу жители, само еден ов
чар, што го викаме Здравко.
Единствена мана е што мобил
ниот телефон таму нема да ви
работи, нема мрежа - ни рече
еден посетител.

Првите податоци за селото
датираат од 1582 година, каде
што во пописот на Охридскиот
санџак е запишано како Скреба
тина, во која живееле 18 семејс
тва и 119 жители, од кои шест
самци. Селото било најголемо
во 1953 година кога броело 78
куќи, 655 жители, училиште,

Ни раскажаа дека за црквата „Св.
Богородица“ постои легенда спо
ред која селаните на почетокот
сакале да ја изградат поблиску
до селото. Трипати почнувале,
но навечер сето што ќе го из
граделе, некој го уривал, а ала
тите на мајсторите ги префрлал
повисоко во планината. И така
неколку пати, сѐ додека не дош
ле до местото каде што денес се
наоѓа црквата. Тогаш си рекле
дека, најверојатно, тоа е желба
на Богородица и треба да се ис
полни, и така црквата е поставе
на пред прекрасни ливади, меѓу
столетни дрвја, во близина на
бистра и студена вода.
Таа со векови е аманет за жи
телите. До пред портата се оди

со автомобили, кои се оставаат
таму, потоа се движите пеш. А,
пред портата ве пречекува кал
дрмата од охридската чаршија.
Таа што пред неколку години
беше извадена оттаму, од кај
чинарот, сега е поставена тука,
пред влезот на „Св. Богородица“.
Најголем празник во оваа црква
е празнувањето на Голема Бого
родица. Местото е преполно со
туристи, печалбари, месно насе
ление. Празнувањето почнува со
изнесување на бајракот, накитен
со шамии, јаболка и цвеќе со бо
силек, од црквата и се обиколува
црквата трипати. Потоа се за
пира пред портите и почнува
лицитацијата, кој ќе даде повеќе
пари за бајракот.
Селаните се присетуваат дека
имало години кога во црква
та се приготвувал ручек и за
10.000 луѓе. И секогаш е мрсен,
со овчо месо, иако според пра
вославните обичаи за Голема

Богородица се пости. Подоцна
дознавме дека причина за овој
обичај е едно предание според
кое во минатото еден овчар со
стадото го зафатило големо
невреме. Тој бил исплашен за
својот живот, но и за добито
кот, па во миг на очај се свртел
кон црквата и ѝ се помолил на
Богородица заветувајќи се де
ка ако се спаси од невремето,
секоја година ќе дава по три
курбани. Според преданието,
веднаш се расчистило небото,
стивнале ветерот и дождот, а
овчарот со стадото безбедно
се вратил дома. Оттогаш, секоја
година давал курбан. Всушност,
на тој начин се создала тради
цијата секоја година да се орга
низира заеднички ручек, кој во
последните години преминува
во атракција бидејќи 5.000 лу
ѓе заедно седнати на ледината
во близина на црквата на заед
нички ручек е глетка која ретко
може да се види некаде. �

Токму затоа Скребатно е посете
но од многу луѓе речиси секојд
невно кога временските услови
го дозволуваат тоа.

Дознаваме дека во ова село ор
ганизираат и забавни програми,
концерти, ѓомлезијада и слично.
Јас ви го препорачувам се
лото Скребатно за прошетка
�
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Д-р Бранкица Младеновиќ,

претседателка на Комитетот за промоција, поддршка и за заштита на доењето

Потребна е голема
поддршка за мајките
да ги дојат своите
бебиња
Кога ќе ги прашате мајките зошто не дојат
или, пак, не дојат ексклузивно, една од главните
причини што ја даваат како најчест одговор
е - „немам доволно млеко”. Зад тој одговор,
всушност, се кријат низа вистински причини,
а немањето доволно млеко е само нивна
последица, вели д-р Младеновиќ
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Станчевски

А

лармантни се податоците што покажуваат
дека само 23 проценти од македонските мајки
ексклузивно ги дојат своите бебиња во првите
шест месеци. Под ексклузивно доење се подразбира
само мајчино млеко, без додавање вода, чај, сок во ис
храната. За жал, проблемот е актуелен и во глобални
рамки, каде што стапката на доењ
 е, исто така, стаг
нира – 38 проценти од мајките го дојат ексклузивно
бебето до шестмесечна возраст - вели д-р Бранкица
Младеновиќ, претседателка на Комитетот за промо
ција, поддршка и за заштита на доењето. Младеновиќ
е раководителка на Заводот за здравствена заштита на мајки и деца, Здравствен дом - Скопје.
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Како Македонија, од земја во која жени
те традиционално сакаат да дојат, стана
земја во која само 23 проценти од мајки
те практикуваат ексклузивно доење кај
новороденчињата?
МЛАДЕНОВИЌ: Последни релевантни по
датоци со кои располагаме за стапката на
доење се тие од 2011 година, според кои 41
процент од мајките дојат предоминантно,
што значи додаваат и други течности (во
да, чај, сок), додека ексклузивното доење
(само на мајчино млеко) е застапено кај 23
проценти од мајките. За жал, проблемот е
актуел
 ен и во глобални рамки, каде што
стапката на доење, исто така, стагнира –
38 проценти од мајките го дојат бебето
ексклузивно до шестмесечна возраст. Се
петок, 2 септември 2016 година

здравjе
планира ново истражување за
да видиме дали има промена
во состојбата. Кога ќе ги пра
шате мајките зошто не дојат
или, пак, не дојат ексклузивно,
една од главните причини што
ги даваат како најчест одговор
е - „немам доволно млеко”. Зад
тој одговор, всушност, се кријат
низа вистински причини, а не
мањето доволно млеко е само
нивна последица. Тоа, главно, е
ненавремената поддршка, агре
сивниот маркетинг на произво
дителите на вештачко млеко
и нивната лесна достапност,
недоволната информираност
за значењето на доењето, висо
ката стапка на царски рез. Дел
од мајките наведуваат дека
престанале да дојат затоа што
требало да се вратат на работа.
Важна причина е и тоа што дое
њето не е доволно застапено во
курикулумите на медицинските
студии, така што е неопходен
дополнителен тренинг, што не
е многу едноставно.

Што покажуваат истражува
њата, зошто сѐ почесто се по
сега по вештачко млеко место
да се дои?
МЛАДЕНОВИЌ: Да се потсетиме
дека во минатото вештачките
млека се даваа бесплатно на
рецепт и доминираше убедува
њето дека тие се еднакво добри
како и мајчиното млеко. Такви
от став беше многу тешко да се
надмине. Втора важна причина
е ненавремената поддршка и ин
формирање на мајката. Имено,
мајката уште во текот на бреме
носта треба да добие информа
ции за тоа што ја очекува, како
се воспоставува доењето, кои се
најчестите проблеми и како да се
справи со нив. За таа цел се кре
ираше Брошура за бремени же
ни, која се дистрибуира заедно
со мајчината книшка, каде што
мајката може да се информира
за доењето. Ретка е практиката
гинекологот да ја советува мај
ката за доењето. Дополнително,
не само кај нас, туку и во голем
дел од светот, по породувањето
ѝ се дава време на мајката да
се одмори, а бебето се храни со
формула. Со тоа се прави многу
лоша услуга затоа што е идеално
првиот подој и контактот кожа
со кожа да се случи уште во пр
виот час, најдоцна во првите 24

часа по породувањето. Воедно,
секогаш постои страв кај мајки
те дека бебето им е гладно, па и
при најмал сомнеж дека немаат
доволно млеко, многу често кога
ќе се вратат дома, сами внесува
ат формула, без да се консулти
раат со здравствен работник.

Мотото на Светската недела
на доењето беше „Доењето клучно за одржлив развој“. Да
ли е тоа навистина така?
МЛАДЕНОВИЌ: Оваа година мо
тото на Светската асоцијација за
доење е: „Доењето – клучно за
одржливиот развој“, со што се
поврзува со 17. одржливи раз
војни цели на ООН и на тој начин
се потенцира неговата улога во
остварување на напредокот на
сите сегменти од човековото
живеење. Тоа обезбедува висок
квалитет на хранливи материи
и соодветна енергија, може да
помогне да се спречат гладот, не
ухранетоста, но и дебелината,
придонесува кон подобрување
на безбедноста на исхраната, ги
унапредува севкупното здрав
је и развојот на децата, вклу
чувајќи го и подобрувањето на
когнитивниот развој, а со тоа и
шансите за подобри училишни
перформанси, придонесува кон
намалување на нееднаквостите,
не го оптоварува буџетот и со
тоа ја намалува сиромаштијата.
Доењето значи користење по
малку енергија во споредба со
индустриското производство на
формула и не произведува отпад,
со тоа ја штити животната среди
на, со други зборови носи голем
број бенефити за децата, мајките
и за општеството во целина.

Со Законот за работни одно
си на мајките што дојат им се
дозволува право на еден час
отсуство од работа за да го до
јат детето. Имате ли сознанија
колку од нив го користат тоа
право?
МЛАДЕНОВИЌ: Постојната за
конска регулатива поврзана
со мајчинството во Република
Македонија е поволна како во
однос на траење на породилно
то отсуство, така и во однос на
правото на доење на вработе
ните мајки. Дел од мајките не
се доволно информирани за таа
можност (токму поради тоа и
ја ставивме информацијата во
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Брошурата за бремени жени),
голем дел го користат тоа право,
но немаме точни информации,
особено е дискутабилно дали
тоа се почитува од страна на
приватниот сектор.

Доењето
треба да
трае до две
години и
подолго,
паралелно
со воведува
њето други
видови
храна по
шестиот
месец од
животот

Дали завршувањето на поро
дилното отсуство и тргнува
њето на работа треба да значи
и крај на доењето?
МЛАДЕНОВИЌ: Никако. На мај
ките треба да им се помогне да
го одржат доењ
 ето и откако ќе се
вратат на работа. За да се случи
тоа, покрај користењето на па
узата за доење, на вработените
мајки им се потребни услови за
измолзување на работното ме
сто. Тоа е нешто што сѐ уште не
е доволно спроведено во нашата
земја и на што би требало да се
фокусираме во иднина. Доколку
мајката нема услови да се измол
зе, а е отсутна од домот просечно
9 часа, тогаш голема е можноста
количеството млеко да се намали
и да се изгуби.
Колку е важна улогата на па
тронажните сестри? Дали тие
две-три посети кај новороден
чето се доволни за да се објас
нат придобивките од доењето?
МЛАДЕНОВИЌ: Патронажната
служба има големо значење во
давањето информации и пра
ктични совети откако мајките
ќе го напуштат породилиште
то, што е од особена важност
затоа што во текот на првите
месеци од доењето настануваат
и најчестите проблеми. Мини
малниот број на посети е 2-3,
но тие ги посетуваат почесто,
особено кога ќе проценат дека
за тоа има потреба или на бара
ње на мајката. Важна улога има
ат и превентивните тимови во
здравствените домови, при што
тим од лекар и сестра е постоја
но на располагање во давањето
стручна помош за справување со
сите можни проблеми поврзани
со доењето.
До која возраст е најдобро да
се дои?
МЛАДЕНОВИЌ: Во согласност со
препораките од Светската здрав
ствена организација, доењето
треба да трае до две години и
подолго, паралелно со воведу
вањето други видови храна по
шестиот месец од животот.

петок, 2 септември 2016 година
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СЛАВЈАНОМАКЕДОНСКИ
НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛЕН
ФРОНТ (СНОФ)
Кон крајот на 30-тите и до средината на 40-тите години од
минатиот век светот и Европа се соочиле со фашизмот и со
нацизмот и една Голема војна. Оваа војна не го заобиколила ни
Балканскиот Полуостров, кој специфичен на свој начин поради
историското минато и етничката и религиозната разноликост,
произвел нови конфликти и страдања на народите
пишува | Зоран Пржовски

В
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о овој период еден од најго
лемите трагичари, маке
донскиот народ, егзисти
рал поделен помеѓу три држави.
Во егејскиот дел од Македонија,
делот што ѝ припаднал на Грција
од Балканските војни (1912-1913),
македонското население било из
ложено на големи притисоци и
пред војната. Во тој период (19361940) Грција била под диктатор
ска власт на генералот Метаксас.
На Македонците им било забра
нето да го користат македонскиот
јазик дури и во нивните домови,
а за секој кажан збор следувале
парични, физички и затворски
казни. Во вакви услови раковод
ството на Комунистичката партија
на Грција (КПГ) било интернирано
во логори, освен група илегалци
кои пребегале во Тракија и отта
му раководеле со партијата. По
смртта на генералот Метаксас,
Грција била нападната од наци
стичка Германија во операцијата
„Марита“, спроведена од 6 до 30
април 1941 година, при што на
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бргу и капитулира. Егејскиот дел
од Македонија бил поделен на три
зони на окупација: италијанска,
бугарска и грчка-квислиншка. Ма
кедонските комунисти од овој дел
на Македонија успеале да се спа
сат во бранот бегства при презе
мањето на власта од окупациските
структури и да се придружат на
групите во Тракија.

Новите власти продолжиле со
репресии врз македонското на
селение во регионот на источ
на, односно централна Егејска
Македонија. Ова најјасно ќе се
види во периодот на појавата на
т.н. Големиот глад (особено во
зимите во 1941 и 1942 година)
во Егејска Македонија. Имено,
етничките Македонци со цел да
добијат хуманитарни пакети со
храна од Црвен крст, биле при
нудувани да се изјаснуваат како
Бугари. Наспроти овие случувања,
населението било сѐ пореволти
рано и се приклучувало кон КПГ.
Оттука, македонските комунисти
во 1941 и во 1942 година активно
учествувале во зацврстување на
www.republika.mk

структурите на партијата. КПГ,
како реципроцитет, повторно
ги признала нивните права
и национален идентитет. За
оваа проблематика опширно
истражувал македонскиот ис
торичар Ристо Кирјазовски во
делото „Македонските национални институции во егејскиот дел на Македонија (19411961)“. Кирјазовски напишал
дека ставот на КПГ за македон
ското национално прашање на
Конференцијата од 1942 година
бил идентичен со тој од 1935
година, декларирајќи дека се
бори за целосна рамноправност
на националните малцинства
што живеат во Грција.

Како и да е, во почетокот и
втората половина на 1943 го
дина во северниот дел од Гр
ција КПГ ги зацврстила своите
позиции, а во движењето се
вклучиле и голем број Маке
донци. Македонскиот народ
се борел против фашизмот
поради неправдите што биле
правени врз него во минато
то и тогашноста, неговото
непризнавање и негирање, со
надеж дека паралелно на ан
тифашистичката ќе ја претопи
и својата борба за национални
права и конечно формирање
македонска држава. Како ус
лов за издвојување на оваа цел
Македонците, членови на КПГ,
сакале да создадат македонски

национално-политички и воени
институции. Сепак, КПГ го оста
вила отворено „Македонското
прашање“ за политичко паза
рење и уценување и се свртила
кон позитивно решение за пра
шањето на Македонците кога,
поради домашниот непријател,
македонскиот народ го претво
рила во најголем пријател на
нејзините политики. Со клуч
ната улога која Македонците ја
одиграле на терен, таа морала да
дозволи создавање и организи
рање македонски национални
организации како составен дел
од антифашистичката борба.

Додавката „славјано“ во името
на организацијата ја покажувала
општата политика во Грција (која
сѐ уште трае), староседелците –
Македонци во егејскиот дел на
Македонија да ги нарекува „Сло
вени“, додека, пак, настојувала
малоазиските грчки колонисти
од 1923 година да ги нарекува
„Македонци“. Сепак, историчарот
Кирјазовски ни доловува за как
ви двојни аршини станува збор
во делото „КПГ и македонското
национално прашање 1918-1974“
кога го спомнува фактот дека во
резолуцијата на 8. пленум на ЦК
КПГ, одржан во јануари 1942 го
дина, се повикуваат Македонците
да се вклучат во националноос
лободителната борба заедно со
грчкиот, српскиот и бугарскиот
народ против фашистичката оска,
за победа на Советскиот Сојуз и
поробените народи, бидејќи само
тоа е гаранција за нивната нацио
нална и социјална слобода. Од тоа
јасно може да се заклучи дека на
македонскиот народ му била при
зната националноста од структу
рите на КПГ, но секогаш кога било
можно му бил ставан префиксот
словенски. Според досега прило
женото, не е тешко да се заклучи
дека КПГ водела двојна политика
кон Македонците и ги користела
за свои цели и потреби, односно
на нив гледала како на средство, а
не на директен сојузник. И покрај
сето тоа, КПГ била единствената
партија што во тоа време им дава
ла малцински права на Македон
ците и ги признавала како фактор
на теренот и политичко-етничка
реалност.

Преговорите од Каиро од 1943
година меѓу ЕАМ (Национал
ноослободителен фронт) и
КПГ со десничарската влада
во егзил, партиите и со кралот
доживеале целосен неуспех.
Поради заострувањето на од
носите на владата во егзил и
ЕАМ, станал неизбежен вое
ниот судир меѓу ЕЛАС (Грчка
народноослободителна ар
мија) и десничарските ЕДЕС
(Национален демократски
грчки сојуз) и ЕККА (Национа
лен и социјален препород). Во
октомври 1943 година во Епир
почнале судирите, а ЕЛАС ги
истиснал силите на ЕДЕС од
Епир. Во акциите учествува
ле и Македонци на страната
на силите на ЕЛАС, која ги
исчистила инфилтрираните
десничари во нејзините редо
ви со цел да ги ликвидираат
или дискредитираат Маке
донците.
Македонското биро на КПГ во
тие моменти донело одлука за
формирање Славјаномакедон
ски народноослободителен
фронт во Костурско и Лерин
ско како резултат на упорни
те барања на Македонците
за своја организација, која би
требало јасно да ги искажува
нивните барања и мотиви по
ради кои ја водат антифашис
тичката борба. Пресметката со
непријателот барала обедину
вање на сите сили во борбите,
па Македонците како значајна
сила на теренот барале од гр
чкото раководство на отпо
рот да го сврти вниманието
кон нив. Според Кирјазовски,
македонските комунисти ги
застапувале барањата на ма
кедонскиот народ во тој дел
од Македонија, и тоа: „како
на засебна нација по прогонот на окупаторите да му се
овозможи сам да решава за
својата судбина и да го оствари своето право на самоопределување, да има своја
организација и раководство
(воено и политичко) со своја
војска и да му се признае
правото со другите делови
на Македонија да формира држава“. Раководството
www.republika.mk

на КПГ исполнило дел од ба
рањата, со тоа што дозволило
формирање Македонска поли
тичка организација - СНОФ и
Славјаномакедонска ослобо
дителна војска - СОВ.

Основачкиот состанок за фор
мирање на СНОФ во Костур
ската околија бил одржан на
20.10.1943 година во селото
Д'мбени, а во Леринско во
ноември 1943 година во се
лото Белкамен. Конститутив
ната конференција за СНОФ
во Костурско се одржала на
24.12.1943 година во селото
Крчишта, додека онаа за Ле
ринско од 26 до 17.12.1943
година, повторно во селото
Белкамен. Во Костурско, на ос
новачкиот состанок на СНОФ
за привремени раководители
биле избрани: Паскал Митров
ски, Наум Пејов, Лазар Попла
заров и други. Привременото
раководство на СНОФ во Ле
ринско, пак, било составено
од раководителот Петре Пи
лаев, Ѓорѓи Турунџиев, Ставро
Кочопулос, Н. Тасков и други.
Еден дел од новите членови на
организацијата бил вклучен и
во македонската партизанска
група во Костурско од 1943 го
дина. На состаноците се усво
иле името и организациската
структура, а по одржувањето
требало да следува конститу
ирање на организациите во
една целина што ќе ги опфати
сите Македонци од Егејска Ма
кедонија. За таа цел требало да
се свика општа конференција
која требало да се позанима
ва со начинот на реализација
на стратешките цели на ма
кедонското национално и ос
лободително движење, како
и да се изградела стратегија
за постигнување на истите.
Некои од овие прашања биле
поставени и на основачките
состаноци на СНОФ. Учесници
те се сложиле во едно: за да се
остварат целите на Македон
ците од тој дел на Македонија,
СНОФ морала да дејствува са
мостојно и надвор од коали
цијата на ЕАМ со своја војска
и команда.
...Продолжува
петок, 2 септември 2016 година
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Култура
Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Петте годишни
времиња на
љубовта
Жоао
Алмино

2

Обвинета:
Вјера Гран

„Обичен човек“ на Жарко Башески
стана атракција во Билбао
Скулптурата на Башески се најде на неколку постери по
ставени низ градот како најава на изложбата, како и на ска
лите на метростаницата која води до музејот. Со тоа излож
бата привлече големо внимание уште пред отворањето

С

Агата
Тушињска

3

„Adibas“
Заза
Бурчуладѕе

4

Македонскиот скулптор на насловните страници
на шпанските весници

Што да сторам
кога сè гори?
Антонио Лобо
Антунес

5

кулпторот Жарко Башески
привлече огромно внимание
на изложбата „Преоблику
вана реалност, 50 години хипе
реал
 истична скулптура“ орга
низирана во Музејот во Билбао.

Музејот достигна рекорден број
посетители (6.600), а Башески се
најде на насловната страница на
шпанскиот весник „Ел Кореро“
(El Correro) со фотографиите на
студентите од Универзитетот на
Северна Каролина, кои се фото
графираа со неговата скулптура.
Изложбата „Преобликувана ре
алност, 50 години хипереали
стична скулптура“ претставува
селекција од 34 дела на 26 умет
ници кои се најрепрезентативни
во ова движење.
Ова е прва изложба која има цел да
понуди длабинско истражување
на човековата фигурација низ по
веќе од педесет години постоењ
 е
на хиперреализмот. Меѓу делата
на познатите светски скулптори
се наоѓа и делото на Жарко Ба
шески наречено „Обичен човек“.

Изложбата во Билбао се затвора
на 26 септември, a на 15 октомври
ќе биде отворена во Мексико во
Музејот на современа уметност
(Museo de Arte Contemporáneo de
Monterrey). � (Н.П.)

Ноќните градови реско
излегуваат пред нас во примрак.
Црни - врз магнезиумскиот блесок
на мигновената снимка.
Нивните куќи се протегаат
на брегот од реките кални.
Од нив жителите бегаат
скокајќи од прозорците на
спалните.
Лицата бели како креда,
под месечината им се како камени.
Додека трчаат се гледа
дека со врзопи се нарамени.
На плоштадот имаат настап
артисти со бели маски.
По дворовите одеднаш растат
стебла од црна пластика.
Од еден осветлен балкон
свират панично виолинистите.
Непознати лица во паркот
се пресметуваат со бистите.
Ги фрлаат глобусите
од испразнетите школи.
Ги носат со автобусите
некаде децата голи.
Играорците на покрив
играат самрачни ора.
Потоа глетката се сокрива,
последните ѕидови горат.
Ноќните градови се слика
што ја снемува реско.
Во темнината бликнал
и згаснал нивниот блесок.
Хоризонтот наполно црн е.
На неговиот раб ни трепет.
Само во мракот врне
однекаде студена пепел.

Милчо
Мисоски
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Скулпторот Жарко Башески сво
ето дело го изложува под темата
„Играње со големината“ заедно
со познатите светски скулптори
Рон Мјуик, Сем Џинкс, Марк Сијан
и Роберт Грејам. Во своит е дела
Башески се фокусира на предизви
ците на животот преку интензив
но емоцион
 ално претставување,
аспект кој тој го нагласува играјќи
си со димензиите. Некои од делата
се монументални и на тој начин
непристапни, додека други се ма
ли по обем, што ги прави да изгле
даат неодредени и недоверливи.

Ноќни градови

„Автопортрет“ на Пол Кле
„Автопортрет“ на Пол
Кле (1879-1940) е дело на
сликано во 1922 година.
Кле е германско-швајцар
ски сликар, член на умет
ничката група „Син јавач“.
На неговото творештво
влијаеле неколку правци
од современата уметност:
експресионизам, кубизам
и надреализам.
Кле и неговиот пријател,
сликарот Василиј Кан
дински се познати по
педагошката работа во
Баухаус школата. �

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

Заработка: 26.400.000 $

Don't Breathe
Не диши

Жанр: хорор
Режија: Феде Алварез
Актери: Стивен Ланг,
Џејн Леви,
Дилан Минет
Заработка: 12.200.000 $

Одредот на отпишаните
Suicide squad

Жанр: акција
Режија: Дејвид Ајер
Актери: Вил Смит,
Џаред Лето,
Маргот Роби
Заработка: 7.800.000 $

Кубо и двете жици
Kubo and the Two Strings

Жанр: анимација
Режија: Тревис Најт
Актери: Шарлиз Терон,
Арт Паркинсон,
Метју Меконахи
Заработка: 7.500.000 $

забавата на колбасите
Sausage Party

Жанр: анимиран
Режија: Грег Тирнан,
Конрад Вернон
Актери: Сет Роген,
Кристен Виг, Џона Хил
Заработка: 7.500.000 $

Изневерено
време
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Скулптурата на Башески се најде
на неколку постери поставени низ
градот како најава за изложбата,
како и на скалите на метроста
ницата која води до музејот. Со
тоа изложбата привлече големо
внимание уште пред отворањето.

Влада Урошевиќ (1934)

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

www.republika.mk

Механичарот:
воскреснување
Mechanic: Resurrection

www.republika.mk

Жанр: акција
Режија: Денис Гансел
Актери: Џејсон Стетам,
Џесика Алба,
Томи Ли Џонс
петок, 2 септември 2016 година
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АЛЕКСАНДАР РИСТОСКИ, АКТЕР

„Златна петорка“ е филм за љубов
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

С

о филмот „Златна петорка“ на ре
жисерот Горан Тренчовски, кој ќе
биде прикажан надвор од конку
ренција, ќе виде затворен Фестивалот
за филмска камера „Браќа Манаки“ во
Битола. „Златна петорка“ е фикција за
една насилно прекината и за една почна
та љубов, меѓу кои лебдат копнежот и
предавството. Филмот „Златна петорка“
е во продукција на „Револушн“ - Скопје,
финансиран од Агенцијата за филм на
РМ, а копродуценти се Македонската
телевизија и „Арт-попкорн“ од Белград.
Сценариото е работено по мотиви на Бра
тислав Ташковски, а него го потпишуваат
Елеонора Венинова и косценаристите
Билјана Гарванлиева и Горан Тренчовски.
Продуцент е Дејан Милошевски, а дирек
тор на фотографија е Апостол Трпески.
За младиот актер Александар Ристоски
(21), кој ја толкува улогата на Маки, еден
од петте студенти, ова е дебитантски иг
ран филм чијашто премиера тој со нетр
пение ја очекува. Разговорот со Ристоски
го водевме непосредно пред неговото
заминување за Белград, каде што студира
на Факултетот за драмски уметности во
класата на професорката Гордана Мариќ.
Му остануваат уште два испита до ди
пломирањето. Во септември го чекаат
снимањето на филмот „Зона Замфирова
2“, каде што го толкува ликот на чира
кот на Мане, и учеството на Филмскиот
фестивал во Венеција со италијанскиот
филм „Овие денови“.
Ристоски е млад, шармантен актер пред
кого е убава иднина. Неодоливо потсету
ва на познатиот музичар Горан Бреговиќ.

Татко ми ми ја всади љубовта кон
„Бјело дугме“. За среќа, имав чест да
се запознаам со него и да поразговараме – вели Ристоски во интервјуто за
„Република“.
�

Ристоски студира на Факултетот за драмски уметности во Белград
и има уште два испита до дипломирањето. Во септември го чекаат
снимањето на филмот „Зона Замфирова 2“, каде што го толкува
ликот на чиракот на Мане, и учеството на Филмскиот фестивал во
Венеција со италијанскиот филм „Овие денови“. Ристоски е млад,
шармантен актер пред кого е убава иднина. Неодоливо потсетува
на познатиот музичар Горан Бреговиќ
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Можеш ли да ни кажеш што е сижето
на филмот „Златна петорка“ и малку
повеќе за ликот што го толкуваш?
РИСТОСКИ: Филмот, пред сѐ, е љубов
на приказна која е прекината поради
историскиот настан што се случил со
стрелањето на струмичките студенти.
Во сето тоа се испреплетуваат минато
�

то и сегашноста. Приказната е околу
Ката, во која е вљубен Маки, и Џиџи,
кој им е најдобар другар. Џиџи е тој
што е натеран да ги предаде и да ја
потпише изјавата дека тие, студенти
те работат нешто против државата, и
тогаш државниот систем на Југославија
го осудува тоа како најголемо злостор
ство и најголем чин на непријателство
и решава да ги убие. Одлуката тие да
бидат стрелани е на еден човек. Тој лик
го толкува Славко Штимац. Тогаш таа
љубов се прекинува. Ката останува сама
и наоѓа утеха во Џиџи, но цел живот
пати за тоа што се случило.
Дали е ова твој прв, дебитантски
филм?
РИСТОСКИ: Да, ова е мој прв деби
тантски филм на македонски јазик со
голема улога. Бидејќи студирам на ФДУ
во Белград, ми беше желба да одиграм
нешто на мајчин јазик. Со Горан Трен
човски имаме работено една детска
серија за МТВ пред многу години и не
очекував дека ќе ме препознае. Но, ме
препозна. Кога ја добив улогата, бев
навистина среќен.
�

Какво беше искуството да глумиш
покрај Славко Штимац и доајенот
на македонското глумиште Љупка
Џундева?
РИСТОСКИ: За жал, со Џундева немаме
заеднички сцени. Но, беше интересно
како се најдовме со Штимац. Бев во Бел
град и требаше да дојдам во Скопје, и
мајка ми ми кажува дека ми резерви
рала авионски билет и дознала дека со
тој лет патува и Славко Штимац. Тогаш
не го познавав лично. На полетувањето
од Белград за Скопје му пријдов и му
се претставив, му кажав дека заедно
ќе играме во филмот „Златна петорка“
и некако веднаш ни тргна муабетот.
Многу приземен човек е, а има огромно
искуство. Играл во сите легендарни
филмови на поранешна Југославија,
како „Татко на службен пат“, „Се сеќаваш
ли Доли Бел“ и многу други. Во разго
вор со него излезе и дека сме соседи во
Белград. По филмот остана тој контакт,
се гледаме на кафе.
�

Дали е ова филм за копнеж, непромислени предавства и младешки
тајни?
РИСТОСКИ: Ова е филм за љубовта.
Не е историски спектакл, напротив
�

тоа е урбан филм. Историскиот мо
мент служи како подлошка на филмот,
оттаму потекнала идејата за филмот.
Сето останато, љубовните сцени, дру
жењата, е фикција.

Кои се златните момчиња во „Златна петорка?
РИСТОСКИ: Тоа е едно друштво кое
студирало во различни градови –
Загреб, Белград, Скопје... Кога е рас
пустот, тие повторно се заедно, во
родното место. Според мене, тие се
романтичарски ликови. Одат во теа
тар, на кино, следат сѐ што е ново, са
каат уметност, култура, носат и читаат
книги кои тогаш не биле дозволени,
слушаат музика на плочи, тоа е нив
ното злосторство, ако тоа воопшто
може да се нарече така.
�

Дали е ова филм што треба да ни
покаже дека ниедна темна сила во
светот не е вечна?
РИСТОСКИ: Да. Тоа го покажува и при
мерот дека и по толку години од на
станот, кој се случил на 13 август 1951
година, уште се зборува за таа тема.
Колку и да се обидува да се прикрие
таа случка, секогаш на површина ис
пливуваат доброто и љубовта.
�

Зошто реши да студираш во Белград?
РИСТОСКИ: Јас сум роден во Тетово.
Во 2001 година се преселив во Скопје.
Во 2012 година заминав за Белград,
кога имав 17 години. Тогаш бев трета
година гимназија. Прво бев на Факул
тетот за драмски уметности во Скопје,
но разбрав дека таа години нема да
има отсек драмска игра. Почнав да
размислувам каде би се запишал и
Белград ми изгледаше како најдобро
решение. На 17 години се пријавив на
приемниот испит во Белград, го поми
�
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нав првиот круг, влегов во потесниот
избор и потоа ме примија. Тогаш се
постави прашањето што сега, имам
само 17 години. Но, се запишав и сега
имам уште два испита до крај и ќе ди
пломирам до средината на октомври.

� Каде ја гледаш својата иднина? Во
Србија или во Македонија?
РИСТОСКИ:Искрено, би сакал, кога
би можело, да бидам и во Србија и во
Македонија. Да војувам на два фронта.
Белград е многу поголема средина
од Скопје и има многу повеќе мож
ности за млади актери. Но, Скопје е
Скопје. Тука сум пораснат, а мајчин
јазик си е мајчин јазик. Колку добро
да го зборувам српскиот јазик, сепак,
многу сум послободен кога играм на
мајчин јазик.

Кои се твоите моментални и идни
ангажмани?
РИСТОСКИ: Имам претстава во теа
тарот „Бошко Буха“, „Магарешки годи
ни“, и две претстави во Народен театар
во Сомбор. Едната е „Многу врева за
ништо“ од Шекспир, а втората е „Прин
цеза и дијамант“ од Матеја Поповиќ. Тоа
е ентузијастички, наш проект. Поповиќ
е актер, но тој го напиша текстот за
оваа детска претстава. Од 13 до 22 сеп
тември ќе бидам во Валево, каде што
се снима филмот „Зона Замфирова 2“.
Јас ќе го толкувам ликот на чиракот
на Мане, Поти. Дејството во филмот се
случува две години по првиот дел. Не
игра никој од старата екипа на „Зона
Замфирова“. Имам среќа во септем
ври да одам на Филмскиот фестивал
во Венеција, со италијанскиот филм
кој го работев со еден колега. Фил
мот се вика „Овие денови“ на Џузепе
Пичони и е влезен во официјалната
селекција на 73. Филмски фестивал
во Венеција. �
�
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Канадската поетеса, романсиерка, критичарка и активистка допатува во Струга

Маргарет Атвуд:
Читателот е тој
што повторно
ќе ја врати во
живот песната!
За да го однесете до консументот тоа што сте го на
правиле, мора да поминете низ темната страна на
комерцијалната страна. Во спротивно, своите дела ќе
ги ставав во шише и ќе бев милионер, вели Атвуд
Пишува | Невена Поповска
Фото | Струшки вечери на поезијата

К

анадската авторка Марга
рет Атвуд дојде во Струга за
да ја прими наградата „Зла
тен венец“ на јубилејното, 55.
издание на Струшките вечери
на поезијата. Таа е романсиерка,
поетеса, книжевна критичар
ка и активистка. Нејзиното пи
шување, главно, се занимава со
прашањата на феминизмот, кој
таа го истражува низ различни
жанрови. Позната е по своите
романи, но еднакво е успеш
на и во поезијата. Во нејзини
от опус се вбројуваат и голем
број збирки кратки раскази и
книги за деца. Добитник е на
највисоките книжевни награди
во Канада, носителка е на фран
цускиот орден „Легија на честа“,
во 2000 година ја доби Букеро
вата награда за романот „Слеп
убиец“.... и годинава „Златниот
венец“ на „Струшките вечери
на поезијата“.

на за разговор. Изрази големо
задоволство што е добитничка
на оваа награда и рече дека ин
формацијата првпат ѝ била со
општена преку е-пошта додека
престојувала во Англија.
Најнапред бев изненадена,
а потоа и задоволна, особе
но ако се земе предвид дека
�
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Во катедралната црква „Св. Со
фија“ во Охрид академик Катица
Ќулавкова имаше пригодна бе
седа за авторката. На свеченоста
се обрати и Атвуд.
Во најдобар случај, песните
отвораат затворени врати. Се
сретнуваат со другиот, во при
родата, со луѓе различни од
нив, и пеат за величањето и за
опасностите на таквите сред
би. Влегуваат во темната шума
на очајот. Слегуваат со Данте и
со Вергилиј во подземјето. Се
враќаат со богатства – понеко
гаш двосмислени богатства –
дали навистина морале да ни
кажат за ужасите скриени во
замокот на Синобрадиот? – но
се работи за богатства во секој
случај – и тие богатства ни ги
даваат нам. Ако го прифатиме
�

Секогаш е задоволство да се
сретне автор од рангот на Атвуд.
Таа на моменти е луцидна, но,
од друга страна, мошне пријат
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бројката од досегашните 55
поет и-добитници е долга ли
ста, и тоа сè се поети со висо
ка репутација. Одлична е и
можноста да се чујат поети од
целиот свет. Охрабрувачки е
фактот дека толку внимание
ѝ се посветува на поезијата рече Атвуд во Струга.
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шата литература опфаќа луѓе
од различни профили, има
ме и франкофони, никогаш
не сме биле империја, но сме
голема земја со малку населе
ние - рече Атвуд.

подарокот, мораме да ги иско
ристиме тие богатства. Поетот
ја кове песната со музика и со
говор, а потоа таа онемува. Ле
жи неподвижна, чека додека
не ја најде некој слушател или
читател. Тој читател е тој што
повторно ќе ја врати во живот
песната. Драги читатели и по
ети пријатели, ете затоа сме
тука - рече таа.
Според неа, многу е значајно
тоа што во нашата земја се по
светува големо внимание на
поезијата.

Досега не сум чула за друг
фестивал како овој. Постојат
многу книжевни фестивали –
огромен број, низ целиот свет
- но овој е единствениот пове
ќедневен фестивал посветен
на поезијата и на ништо друго
освен на поезијата. И тоа со
толку присутни поети, не само
�

од Македонија, туку и од многу
други земји – што, всушност,
вклучува и многу преведува
ње. Честитки до сите органи
затори за неисцрпниот труд
што го вложиле во фестива
лот. Поетите треба да го ценат
вашиот фестивал и треба да
бидат навистина посвесни за
него - истакна Атвуд.

Забележа дека во помалите зем
ји, меѓу кои ја вброи и Канада,
иако географски голема, пое
зијата е позначајна. Помалите
земји, нагласи, често се споре
дуваат со големите кои имаат
издавачки империи. 
Со мојата книга „Опстанок“
од 1972 година сакав да пока
жам дека канадската литера
тура не е второстепена, ниту,
пак, е отсјај на таа во Велика
Британија и во САД. Канада
има голема територија, на
�
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Сепак, смета дека секоја литера
тура, особено малите, мора да се
соочи со суровата комерцијална
страна на големите издавачи.

Парадоксот на уметноста е
тоа што мора да помине низ
комерцијалната страна за да
дојде до читателот. За да го
однесете до консументот тоа
што сте го направиле, мора да
поминете низ темната страна
на комерцијалната страна. Во
спротивно своите дела ќе ги
ставав во шише и ќе бев ми
лионер - вели Атвуд.
�

Канадската писателка првпат
доаѓа во регионов и од кратки
от период што е во Струга и во
Македонија вели дека е вооду
шевена од топлиот пречек и од
пријатните разговори со луѓето.
Од 1966 година, откога се доде
лува наградата „Златен венец“,
Атвуд е трета поетеса што ја
добива наградата. Претходни
жени-лауреати на признание
то беа Десанка Максимовиќ во
1988 година и Нанси Морехон
во 2006 година. �
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Хумана естрада?
Естрадата, барем тие што имавте
можност да ги видите на концер
тот, е навистина желна да пружи
рака и да помогне. Сите пејачи што
настапија, веднаш ги договоривме,
без посебни барања и убедувања.
Имаше случаи во кои беше баран
списокот со изведувачи, па потоа
се донесуваше одлука за настап. Тоа
го знам затоа што како водител на
настанот требаше да подготвам ре
дослед на учесниците и цело време
имаше откажувања, дури и еден час
пред почетокот – вели Марковски.
�

Одбиваат хуманитарни
концерти откако ќе го видат
списокот со изведувачи
Естрадата, барем тие што имавте можност да ги види
те на концертот, е навистина желна да пружи рака и да
помогне, но имаше случаи кога беше баран списокот со
изведувачи, па потоа се донесуваше одлука за настап,
вели водителот Ване Марковски

Тој вели дека дел од пејачите биле
спречени да дојдат од обврски.

Пишува | Maрина Костовска

С

обрани околу 4.000 евра и про
дадени 280 влезници – ваков е
епилогот од хуманитарниот кон
церт кој во вторникот, на 30 август,
беше одржан во „Метрополис арена“.

Под мотото „И ние сме хумани“, Ес
ма Реџепова и нејзиниот тим решија
да го организираат настанот со кој
македонската јавност и естрадата ќе
можат да го дадат својот придонес во
помошта на граѓаните погодени во
силното невреме во Скопско.

Влезниците се купуваа по цена од 200
денари, а настанот од 20 часот во живо
се пренесуваше на „Канал 5“, време во
кое секој можеше да донира преку те
лефонските линии отворени за помош.
Слабиот одѕив на концертот, доне
каде беше надоместен преку тие по
вици. Преку операторите „Телеком“
и „Вип“ беа примени 1.163, односно
980 повици.

Како домаќин и водител на настанот,
Ване Марковски вели дека, иако некои
работи течеле без проблем, организа
цијата се соочила и со некои проблеми.
Од продадените билети, нормално
не сум задоволен, премногу мала
бројка, но од линиите за донации се
собраа солидни средства, иако секо
гаш може повеќе – смета Маркоски.
�

Своето разочарување за посетеноста
не го крие и неговата колешка на сце
ната, водителката Милена Антовска.

Искрено, многу се разочарав кога
видов колку малку луѓе беа присут
ни во салата, бев тажна што за мно
гу други настани и манифестации
салите биле преполни, а за ваков
момент речиси немаше никој. Но,
драго ми е, пак, дека сите тие што
дојдоа го направија тоа од срце и
беа пресреќни и се забавуваа – ве
ли Антовска.
�

Сепак, мислам дека одѕивот тре
баше да е поголем. И да не пееја,
можеше да се јавуваат на линиите за
донации. Можеби така ќе имаше по
веќе пари собрано – смета Марковски.
�

Таа додава дека е многу задоволна
од донирањето преку броевите на
мобилните оператори, за кои вели
дека навистина не престанале да
ѕвонат.

Тоа навистина ме радува многу
затоа што сите што нѐ следеле во
тој момент, не штеделе и дадоа дел
од себе – смета Антовска.
�

Водителот додава дека, сепак, сега сѐ
е што би било кога би било.

Сега е важно да се каже дека со тие
пари ќе бидат купени потребни ра
боти за дел од семејствата и ќе им
бидат однесени – смета Марковски.
�

Марковски смета дека не постои само
еден гест со кој би се покажал пример
за тоа како треба да се биде хуман,
туку човечноста се изразува преку
повеќе работи.
Некои од јавните личности до
нираат, но не сакаат никој да знае.
Секој на свој начин ги согледува не
штата. Важно е да сме хумани – вели
Марковски.
�

За Антовска, пак, постојат многу
светски познати личности што се

хумани и постојано донираат за нај
различни цели.

Ги има и кај нас, не дека ги нема.
Македонскиот народ, сепак, во ду
шата е хуман и добар, но не секој са
ка да се експонира во јавноста. Ина
ку, јас би сакала тука да го издвојам
малиот Јован, кој за мене е пример
за хуманост. Тоа мало срце свиреше
на гитара на плоштадот во Скопје и
собираше пари за малата Ели која
имаше сериозно нарушена здрав
ствена состојба – вели Антовска. �
�

На концертот, на кој се обедини
фолклорната и забавната естрада,
настапија голем дел од македонските
забавни и народни пејачи, меѓу кои
беа најавени Есма Реџепова, Наум
Петрески, Зуица Лазова, Ирена Спа
совска, Ибуш Ибраимовски, Анета
Наковска, Марјан Коцев, групата „Со
ната“, Гоце Касаповски, Јордан Митев,
Биба Додева, Маја Вукичевиќ, Наде
Талевска, Викторија Лоба, Јоце Панов,
Александар Белов, Дарко Илиевски,
Симона Поповска, Филип Божинов
ски, Ален Хасановиќ, Боби Мојсовски,
Мите Стоилков, Трајче Ѓоргиев, Адам
Лабунски, „Нуне брадрс“, „Пука коз
метика“ и други.
Естрадните уметници се хумани,
најголемиот дел од нив веднаш
прифатија без поставување какви
било услови. Настапија како што
доликува и беа среќни што имаа
можност да бидат дел од хумани
тарен концерт – вели Антовска.
�

Но, Марковски признава дека, за вол
ја на вистината, голем дел ја одбиле
поканата откако побарале да го ви
дат списокот со изведувачи.
42
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Танцувајте до изгрејсонце и
уживајте во вкусот на сангрија
С

о историја што датира од
3 век пр. н. е., Лјорет де
Мар важи за вистински
космополитски град, кој, прече
кувајќи илјадници туристи се
која година, успева да го задржи
својот традиционален идентитет.
Лјорет де Мар е место во Коста
Брава, Шпанија, кое најчесто е
посетувано од младите поради
многубројните можности за за
бава. Сепак, мора да се признае
дека Лјорет де Мар е место што
нуди многу повеќе од забава.

Овој модерен и динамичен град
сместен на јужниот дел од Коста
Брава се издвојува по можност
ите што ги нуди неговата ло
кација – на 100 километри од
Франција и 75 километри од
Барселона, со простран брег со
плажи и со заливи, богато кул
44
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турно наследство, мали селца,
средновековни замоци, цркви
и градини. Градот е основан од
римјаните чиишто траги може
да се видат и денес во околината.
Се верува дека името потекнува
од зборот „lauretum“ што зна
чи лавор. До 50-тите години на
минатиот век жителите, главно,
заработувале од трговија. А, де
нес од туризам.

Регионот полн со културно-ис
ториски споменици и со бујна
природа е одлична основа за
културен и за спортски туризам.
Но, благодарение на интерес
ниот ноќен живот, градот при
влекува млади туристи желни
за целовечерна забава.
Доколку сакате помирен одмор,
изберете сместување подалеку
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од клубовите или отпатувајте
надвор од шпицот.

Главната плажа е долга 1.630
метри и секоја година е награ
дувана со сино знаме, што зна
чи дека е исклучително чиста,
безбедна и ги задоволува еко
лошките стандарди. Всушност,

такви карактеристики имаат
сите пет главни плажи на бре
гот долг 7 километри.

Вечерите и ноќите може да
ги поминете во амбиент по
ваш вкус затоа што изборот е
огромен – од традиционални
таверни до современо уредени
кафулиња, дискотеки, клубови,
пабови, домашни и интерна
ционални ресторани.
Можете да одите на забава со
пена, на караоке или едностав
но да танцувате до изгрејсонце
во дискотеките.

Цените на пијалаците во диско
теките се движат од четири до
шест евра. Според коментарите
на тие што веќе биле на одмор
во овој град, парче пица може
да се најде за 2,5 евра. Кога ќе
одите на плажа и сакате да ужи
вате во коктели, тогаш треба да
знаете дека безалкохолните ќе
ви чинат 10 евра, а алкохолните
15 евра. Туристите не пропушта
ат да го посетат и популарниот
аквапарк, кој, како што велат, е
навистина посебно доживување.
Важно е и тоа дека аквапаркот
има навистина голем број спа
сители со оглед на тоа дека ме
стото е големо и преполно со
разновидни реквизити. Кога ќе
платите влезница за аквапаркот,
која чини околу 26 евра, треба да
знаете дека во цената е вклучен
и превозот. Паркот е преубав, мо
жете да уживате во претстава со
делфини и со фоки, има огромен
број тобогани, односно можете
цел ден да поминете таму.
Кога сте веќе на летување во
Лјорет де Мар, никако не треба
да пропуштите посета на Барсе
лона. Превозот со воз ќе ве чини
5 евра, а патувате еден час. Влез
ница за возрасни на „Камп ноу“
чини 22 евра, и со таа влезница
можете да ги посетите стади
онот, музејот и мултмедијалниот
дел на клубот.
Кога би летувале на своја ре
жија во Лјорет де Мар, односно
без агенциски ангажман, може
да најдете сместување во хотел,
полн пансион, за кој од ден би
плаќале околу 60 евра за двајца.
Ако, пак, се одлучите за аген
циски аранжман со авионски
www.republika.mk

превоз, тогаш постои можност
од 29 август до 5 септември за
седум дена во хотел да лету
вате за 559 евра, за периодот,
пак, од 5 до 12 септември це
ната се намалува и тогаш за
истата понуда треба да пла
тите 539 евра. Сместувањето
е во двојно студио, а доплата
та за сѐ вклучено ви е 84 евра
по лице за престој. Доплата
за еднокреветна соба, пак, е
125 евра, а аранжман за дете
од 2 до 13 години ќе ве чини
дополнителни 220 евра. Це
ната вклучува полн пансион,
авионска карта на релација
Скопје - Барселона - Скопје со
еден куфер пријавен багаж (до
23 кг) и еден кабински багаж
по лице. Но, секако, и органи
зиран превоз аеродром - хотел
- аеродром во Шпанија.

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Вечерите и ноќите може
да ги поминете во амбиент
по ваш вкус затоа што
изборот е огромен – од
традиционални таверни
до современо уредени
кафулиња, дискотеки,
клубови, пабови, домашни
и интернационални
ресторани

Цената не вклучува аеродром
ски и административни такси,
кои чинат околу 60 евра. Турис
тичка такса треба да платите
директно во хотел. Патничкото
здравствено осигурување, исто
така, е на ваша сметка.

Лјорет де Мар е место кое си
гурно ќе ви овозможи неза
боравен одмор. Рестораните
нудат прекрасна храна, има и
такви од кои ечи и балканска
музика. Ако сте од тие што па
зарат додека се на одмор, овде
цените на облеката се нависти
на прифатливи, но советот од
секој турист кој веќе бил таму
е дека во ова туристичко место
навистина вреди да се пазариш.
Луѓето се навистина пријатни,
а безбедноста е на највисоко
ниво. Сите што биле овде, велат
дека би се вратиле повторно. �
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ТРЕНД

АТРАКТИВНО

Балетанки
што сите ќе
ги обожаваме

Пишува | А. М. Б.

Тие се интересни, автентични
и многу потсетуваат на модели
што ги носат балерините

А

вгуст е време кога се претставуваат најно
вите модели, така што дизајнерите веќе
ни jа прикажаа новата верзија на класични
балетанки што ќе се носат есенва.

Иако балетанките ја задржаа препознатливата
силуета и многу личат на култните балетанки
на Одри Хепберн, тие оваа сезона доаѓаат во
редизајниран облик, односно освежени се со
интересни детали.

Овој модел на балетанки не само
што е поудобен, бидејќи е позна
то колку обичните балетанки
може да се „лизнат“ од ногата,
туку дава и многу интересен и
автентичен изглед. �

Едноставната, но многу ефектна лента, која се
врзува околу глуждот, најчесто направена од свила,
многу потсетува на класичните балетанки што ги
носат балерините на сцена.
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Кристен
Бел
Име:
Кристен Ен Бел
Родена:
18 јули 1980 година
Хјунингтон Вудс,
Мичиген, САД
Професија:
актерка
Партнер:
Дакс Шепард

К

ристен Ен Бел е американска
актерка. Пред нејзината прва
улога во „Полска венчавка“,
која не беше акредитирана, таа се
појави во театарската продукција.
Во 2001 година го направи своето
деби на Бродвеј играјќи ја улогата
на Беки Тачер во „Авантурите на
Том Соер”. По преселувањето во
Лос Анџелес, Кристен гостуваше
во различни телевизии и игра
ше некои мали улоги, пред да ѝ
биде доделена главната улога во
филмот „Спартанец” во режија на
Дејвид Мамет. Таа стекна слава и
доби добра критика за улогата во
телевизиската серија „Вероника
Марс”, која се емитуваше во пери
одот од септември 2004 до мај
2007 година. За таа улога многу
критичари и гледачи сметаа де
ка треба да биде номинирана за
наградата „Еми“.
Бел ја играше улогата на Мери
Лејн во мјузиклот „Мичман лу
дило”, која е иста со улогата што
ја имаше во њујоршката теат ар
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Пoдготви | К.Н.К.

УБАВИ ЖЕНИ
ска продукција на која е базиран
филмот. Таа ја толкуваше и глав
ната улога во „Пулс” - римејк на
филмот „Јапонски хорор”. Во 2007
година се приклучи на актерска
та екипа на американската на
учно-фантастична телевизиска
серија „Херои”, каде што ја игра
ше улогата на Ели Бишоп, а во
американската драмска телеви
зиска серија „Озборувачка” таа
беше почесен наратор. Во 2008
година таа го играше насловниот
лик во комедијата „Заборавање
то на Сара Маршал”. Оттогаш се
појавува во голем број комедии,
како што се: „Навивачи”, „Одмор за
двојки”, „Кога сте во Рим” и „Лоши
мајки“, Бел го позајми својот глас
за ликот Кора во цртаниот филм
„Астробој”, а, исто така, го позај
ми и својот лик на Луси Стилман
во видеоиграта „Разбојници”. Бел
освои награда „Сателит”, награда
„Сатурн” и неколку пати беше но
минирана за награда од Здруже
нието на филмски критичари и
за најдобра актерка-тинејџер. �
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МИЛЕНИЦИ

градина
дали ќе му биде лошо. Колку е
понапред, толку помалку ќе се
движи и нема да му се лоши.
Ветеринар може да ви даде лек
што ќе му го олесни патување
то на вашиот миленик. Кога во
дите миленик на патување во
друга држава, се препорачува
носење уверение за здравстве
ната состојба и за вакцинира
њето против беснило. Многу е
важно и да го нахраните кога
тргнувате на долго патување.
Понесете со себе вода во ши
ше затоа што е можно вашиот
миленик, поради промена на
климата и бактериолошки раз
личната вода, да има проблеми
со желудникот. Избањајте го
и исчешлајте миленичето за
да биде прифатливо за сите.
Носете негови играчки, храна
и опрема, така ќе се чувствува
како да е дома. �

Подготви | К.Н.К

дом

Бојата на кујната
ја одредува цената
на куќата
Ако продавате стан или куќа и сакате да
постигнете што поповолна цена, треба
да знает е дека најисплатлива боја за куј
на е жолтата, а најнеисплатлива белата.
Анализирајќи 50.000 продадени куќи во
Америка, дизајнерите заклучиле дека
куќите со жолти кујни се продаваат по
цена која за 1.360 долари ја надмину
вала очекуваната.

Белата кујна им ја спуштала цената на
куќите и на становите за 1.400 долари,
веројатно поради претпоставката дека
е потешка за одржување. Популарни бои
се и сивата и маслинестата, а на листата
непожелни се темните нијанси на сива
и теракота. �
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Како да
Н
патувате
со домашен
миленик?

емојте да дозволите ва
шето милениче да шета
слободно во возилото во
текот на возењето. Дури и ако
вашето куче е врзано, немој
те да му дозволите да ја вади
главата надвор од возилото
бидејќи во тој случај постои
опасност да биде повредено.

Исто како што е неопход
но да бидете сигурни дали
патниците се врзани додека
се возат, така е важно да ги
заштитите и вашите милени
ци додека патувате со нив.
Најважно е кога го преве
зувате вашиот миленик да
го држите одвоено од вас.
Постојат различни начини
за тоа, како што се кафе
зи за миленици, опрема за
кучиња што е поврзана со
сигурносните појаси и огра
да што го задржува вашиот
миленик во делот за багаж
кај теренските возила

www.republika.mk

Бегонија
Меѓу какви цвеќиња и спектар од бои ќе
уживате во топлите летни вечери, зави
си од тоа какви растенија сте решиле да
засадите уште во пролетта.

Такво колоритно цвеќе е бегонија, која на
станала со вкрстување на повеќе видови
кои потекнуваат од Боливија и од Перу.
Се одгледува најчесто поради крупните
и многу убави дупли цветови во повеќе
бои. Инаку, во зависност од видот, цвето
вите се со различни големини и облици,
а листовите се големи, со неправилен
облик и светлозелена до темнозелена
боја. За ниски бегонии се сметаат тие што
достигнуваат висина од 20 до 30 санти
метри, а пречникот на цветовите е меѓу
4 и 6 сантиметри. Средната бегонија е со
висина од 25 до 30 сантиметри и пречник
на цветови од 6 до 8 сантиметри, доде
ка големата достигнува висина од 40 до
60 сантиметри, па и повеќе, а цветовите
имаат пречник од 8 до 16 сантиметри.

На бегонијата најмногу ѝ одговара ме
сто заштитено од директно влијание на
сонцето, но со многу светлина. Таа сака
обилно полевање, но водата не смее да се
задржува во садот. Раскошно цвета во те
кот на целото лето, па дури и во есен ако
ѝ се додава минерално ѓубриво на секои
14 дена. Ако бегонијата се одгледува во
затворен простор, се случува да ѝ паѓа
ат и листовите и цветовите. Причината
за таквата појава е недостигот од свеж
воздух или недоволно светлина. Кога ќе
почнат да жолтеат листовите, треба да
им се отсече горниот дел, а луковиците
да се стават во картонска кутија напол
нета со тресет и да се чуваат на темен
простор на температура не пониска од
8 Целзиусови степени. На почетокот на
февруари може да се засадат во саксии
и да се одгледуваат во затворен простор
до крајот на април, а потоа да се извадат
на балкон или во двор. �

Земете со себе и ќебенце за
миленикот, и третирајте го
како нормален патник, кому
може да му биде студено или,
пак, топло, па затоа почесто
регулирајте ја климата во
автомобилот.

Кога застанувате да се од
морите, тоа се однесува и за
вашиот миленик, со тоа што
нему ќе му треба двојно по
веќе време отколку вам. До
колку застанете покрај некој
ресторан и решите да седнете
да јадете, прво малку проше
тајте го.
И домашните миленици може
да имаат проблеми при па
тувањето. Некогаш и место
то каде ќе седи влијае на тоа
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Горан Пандев

Летна забава

Рекреативно
нуркање како дел
од летните активности

Подготви | Бојан Момировски

Р

екративното нуркање спаѓа во категоријата летни активности кои
најчесто се одвиваат во месеците
на годишните одмори.
Сѐ повеќе рекративци сакаат да се обидат
да навлезат во морските или езерските
длабочини со цел да го видат подводниот
свет и што подобро да се запознаат со
нешто што не им било познато.
Нуркањето е дисциплина која датира од
минатиот век. Прво луѓето се обидувале
без никаква опрема да се задржат што
подолго под површината на водата. Како
се развивала свеста кај луѓето, дел од нив
се обиделе да нуркаат со цевка преку која
дишеле, но поради атмосферскиот притисок и притисокот на водата, не успавале
да нурнат и да дишат на длабочини под
три метри.
Сега веќе нуркањето се одвива со софистицирана опрема или таканаречено
СКУПА. Тоа нуркање подразбира можност
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за нуркање на поголеми длабочини и
задржување под водата подолго време бидејќи главната опрема е боца со
компримиран кислород, која е закачена
на грбот. Преку цевка боцата е врзана
со устата на човекот, додека носот е
затворен со маска која истовремено ги
штити и очите и овозможува бистро гледање во водата. Како дел од опремата
е и комбинезон кој го штити нуркачот
од ладните и нечисти води за да не
дојде до некои несакани последници.
На нозете нуркачот може да носи и
перки, кои можат да бидат одвоени,
но неретко може да се видат и нуркачи
со споени стапала и една перка како
задната перка на големите риби.
Во Македонија сѐ повеќе е застапено
рекреативното нуркање, и тоа најчесто
се одвива во Охридско Езеро бидејќи
тоа дава идеални услови за уживање и
разгледување на езерското дно, пред
сѐ, поради бистрината што ја има и поради температурата. Веќе се отворени

и многу школи што кои им овозможуваат на
рекративците да се обидат да нуркаат во длабочините со претходна обука за користење на
опремата, начинот на нуркање, декомпресијата
и другите составни елементи.

спорт интервjу

Градиме селекција
со квалитет која допрва
ќе се докажува
Поради
катастрофалните игри што
ги имавме во последните два циклу
са, симпатизерите и навивачите се разо
чараа од репрезентацијата, можам да кажам
со право, и во многу мал број ги следат нат
преварите, особено на домашен терен. Сакам
да го пренесам ставот на сите репрезентативци
дека сме подготвени за нов почеток. Полни сме
со елан за докажување за добри резултати. Се
чувствува одлично другарство меѓу нас, и тоа е
добра појдовна точка за издигнување на маке
донскиот фудбал на местото на кое припаѓа.
Сакам сите заедно да донесеме нови до
бри резултати и нови радости за Маке
донија, вели Пандев во интервју
за „Република“

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски

Ова лето на охридското крајбрежје, покрај редовните професионални нуркања, се изведени
повеќе од 500 обуки за почетници што првпат
се обиделе да нуркаат рекреативно.

П

ред почетокот на новиот
циклус квалификации за
Светското првенство во
фудбал капитенот и најискус
ниот фудбалер во македонската
репрезентацијата, Горан Пандев,
во времето на подготовки одвои
време за „Република“ да го даде
своето видување за селекцијата
под водство на селекторот Игор
Ангеловски. Тој се осврна и на
квалитетот на подмладената ре
презентација, со која ќе се обиде
да направи солидни резултати во
овие квалификации во група со
два европски и светски шампи
они со кои македонската јавност
ќе може да се надева на посветла
иднина на македонскиот репре
зентативен фудбал.
петок, 2 септември 2016 година
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Горан Пандев
По подолга пауза се враќаш во
македонската репрезентација.
Што беше пресудно за таквата
одлука?
Пандев: По назначувањето на
Игор Ангеловски за нов селектор
на сениорската фудбалска репре
зентација на Македонија, веднаш
стапивме во контакт, ме побара и
посака да имаме средба во Италија.
Без размислување ја прифатив по
каната за состанок, која се одржа во
Џенова. На тој состанок Ангеловски
искрено и со отворени карти, што
би се рекло, ми ја претстави него
вата замисла за репрезентацијата
и мојата улога во неа во случај да
се одлучам да се вратам. Морам да
кажам дека јас никогаш не сум се
откажал од оваа селекција бидеј
ќи ја сакам мојата земја, сакам да
играм во дресот со македонски грб.
Селекторот по кратко време на тој
состанок ми влеа самодоверба и
ми укажа дека сака да измени не
кои работи од корен, да ги поста
ви на здрави нозе и да почне нов
циклус со подмладен состав и со
играчи што се носители на играта
во своите клубови. Му дадов збор,
му ветив дека ќе се вратам во ре
презентацијата, но одлучивме да
ми даде време за максимално да се
подготвам во Џенова за да можам
со моите игри стопроцентно да ѝ
се ставам на располагање на маке
донската репрезентација.

54

Како течат подготовките и ка
ква е атмосферата пред почето
кот на новиот циклус квалифи
кации за Светското првенство?
Пандев: Морам да истакнам дека
овој состав на репрезентацијата е
подмладен и дека почнуваме од ну
ла да градиме една селекција, која
има квалитет и која допрва треба
да се докажува во европскиот и во
светскиот фудбал. Селекторот Ан
геловски направи еден спој на мла
ди и квалитетни фудбалери и на
искусни и докажани играчи, и тоа
може да значи многу за иднината
на репрезентацијата. Атмосферата
е фантастична, секој фудбалер на
овие кратки подготовки го дава
максимумот и ја знае својата улога
во тимот. Функцион
 ираме одлично
и искрено се надевам дека можеме
да направиме добар резултат. Си
те знаеме дека квалитетот и вло
жувањата во репрезентацијата не
соодветствуваат со рејтингот што
го имаме во светскиот фудбал, но
мораме да го докажеме тоа и на
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спорт интервjу
и со Шпанија. Треба да одиграме
максимално одговорно, физички и
технички подготвени и едностав
но да го оставиме срцето на терен.
Првиот натпревар ќе биде тежок
бидејќи Албанија е составена од
интернационалци што играат во
најсилните лиги во Европа и се
полни со самодоверба по прика
жаните игри во последните квали
фикации за Европското првенство
и на самиот европски шампионат.
Сепак, во овие квалификации во
нашата група се прашуваме и ние
бидејќи сите почнуваме од нула и
сите ја гледаме шансата за освоју
вање бодови. Повторно ќе кажам
дека атмосферата во репрезента
цијата е на највисоко ниво и тоа
ни дава надеж дека можеме да ги
почнеме овие квалификации со
добри резултати.

терен и со добри игри да се вра
тиме на местото што ни припаѓа.
Очајните резултати од минатите
два циклуса си го направија своето,
но верувам во оваа нова репрезен
тација, која, навистина, има квали
тет да се носи со далеку посилните
европски селекции.

Во минатото играта на македон
ската репрезентација ја красела
цврста игра во одбраната. Сепак,
новиот бран млади и квалитетни
играчи, кои играат во средината
на теренот и во нападот, ветуваат
дека Македонија може да игра
и далеку поофанзивен фудбал.
Пандев: Во последните неколку
години нашата репрезентација ја
красела игра со цврста и со квали
тетна одбрана. Навистина имав
ме репрезентативци како Новески,
Митрески, Седловски и други кои
се одлични дефанзивци и кои беа
лидери и столбови на одбраната во
своите клубови. Со текот на време
то се промени и начинот на играње
фудбал. Така е и во македонската
репрезентација. Селекторот е на
добар пат да постави далеку по
офанзивна игра бидејќи новите
играчи се технички добро подго
твени. Сакаат да играат фудбал,
да ја контролираат топката и да ја
имаат контролата на теренот. Тоа
ветува дека Македонија може да
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игра допадлив фудбал со повеќе
обиди кон противничкиот гол
и создавање шанси за гол пове
ќе од противникот. Со таквиот
пристап на игра и ангажирање
на сите репрезентативци нѐ оче
куваат далеку подобри денови за
македонскиот фудбал.

Досега голем проблем беше и
минутажата на репрезентатив
ците во нивните клубови. Со
новиот бран доаѓ аат фудбалери
што се лидери во своите екипи
и при секој собир на репрезен
тацијата ќе доаѓ аат максимал
но подготвени.
Пандев: Тоа е точно. Во минато
то имавме проблем да составиме
репрезентација од играчи што
имаат минутажа во клубовите.
Имаа проблем со подготвено
ста и поради малата минутажа
во клубовите, имаа и нарушена
самодоверба. Селекторот Анге
ловски направи добар избор од
играчи што се подготвени и има
ат многу натпревари во своите
нозе, што би се рекло, во текот на
една сезона. Тоа овозможува да го
дадат максимумот за репрезен
тацијата и на терен да истрчаат
со полна самодоверба. Сега веќе
имаме околу 15 фудбалери што
редовно настапуваат за своите
клубови. Кога би успеале да го

подобриме и рејтингот на листата
на ФИФА, тогаш многу лесно може
да се случи да се направат и транс
фери на некои од овие фудбалери
во една од четирите најсилни ли
ги во светот, што ќе овозможи и
поголем квалитет и искуство кое
тие играчи ќе го донесат во репре
зентацијата.
Да се вратиме на квалифика
циите. Групата е извонредно те
шка и ако се каже дека Италија
и Шпанија се на самиот светски
врв, колку Македонија може да
се носи со останатите репрезен
тации?
Пандев: Мое лично мислење е де
ка нашата група е најтешка во овој
циклус квалификации за Светско
то првенство. Имаме две репре
зентации, Италија и Шпанија, што
биле светски и европски шампио
ни, вклучувајќи ја и Албанија и три
учесници на последното Европско
првенство во Шпанија. Морам да
кажам дека ние како репрезента
ција почнуваме од нула. Никогаш
не треба да се предаваме однапред
и да се плашиме од имињата на
останатите репрезентации. Ако
одиграме како знаеме и умееме,
треба да се носиме рамо до рамо
со селекциите на Албанија и на
Израел и, секако, да се обидеме
да освоим
 е некој бод со Италија

Летните натпревари на дел од
репрезентативците во квалифи
кации за Лигата на шампионите
и за Лигата на Европа покажаа
дека голем дел од твоите сои
грачи во селекцијата играат на
највисоко ниво и се лидери во
своите клубови.
Пандев: Дел од репрезентатив
ците имаа одлични настапи за
своите клубови во квалификаци
ите за ЛШ и за ЛЕ. Шкендија ни
е најдобар пример дека со добра
работа може да се направат од
лични резултати. Тричковски со
АЕК Ларнака, Хасани и Ибраими
со Шкендија одиграа фантастич
но, реализаторските способности
се на највисоко ниво и сега ве
ќе имаме играчи што можат да
постигнуваат голови. Треба да
размислуваме на тимска игра и
со максимална ангажираност во
сите 90 минути, особено во мечот
со Албанија, можеме да се надева
ме на постигнување голови кои
ќе ни носат бодови и ќе бидат од
особено значење во натамошниот
тек од квалификациите. Секако
ќе ни недостигаат и Александар
Трајковски од Палермо и Агим
Ибраими од Астана, кои се врв
ни играчи, одлични колективни
фудбалери, но на нив ќе сметаме
во иднина откако ќе ги надминат
повредите и ќе бидат сериозни
конкуренти за првиот состав. Ако
во минатото имавме проблем со
реализацијата во нападот, сега
веќе не би требало да биде така
бидејќи имаме 6-7 извонредни
напаѓачи.
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Секако ги следиш и помладите
генерации. Репрезентацијата на
играчи до 21 година е на прагот
на историски успех и пласман
на едно големо натпреварува
ње. Колку сериозно може да се
смета на дел од тие репрезен
тативци во иднина за настап во
сениорскиот состав? Гледаш ли
некој свој наследник што може
да биде лидер во национални
от состав?
Пандев: Младите селекции се ид
нината на македонскиот фудбал
несомнено. Таа генерација фуд
балери, кои се во селекцијата до
21 години, па и помладите, имаат
квалитет. Има млади играчи што
веќе се зрели за настап и во сени
орскиот состав. Многу од нив веќе
настапуваат во странство. Имаат
извонредни резултати во квалифи
кациит е за Европското првенство и
искрено посакувам да го остварат
тоа што го зацртале и да се пласи
раат на големо натпреварување.
Талентот и квалитетот што ги по
седуваат, ветуваат светла иднина
за македонскиот фудбал. Еден што
може да го понесе товарот на лидер
во сениорскиот состав е Алексан
дар Трајковски, кој, за жал, не може
да ни помогне на стартот од ква
лификациите поради повреда, но
тој во иднина може да биде лидер
кој треба да ги поврзе сите конци
на теренот.
За крај, што сакаш да им пора
чаш на искрените симпатизери
и навивачи на македонскиот
фудбал?
Пандев: За да се остварат добри
резултати и да има успех оваа ре
презентација и, секако, нашата
држава, потребна е поддршка од
секого. Поради катастрофалните
игри што ги имавме во послед
ните два циклуса, симпатизерите
и навивачите се разочараа од ре
презентацијата, можам да кажам
со право, и во многу мал број ги
следат натпреварите, особено на
домашен терен. Сакам да го пре
несам ставот на сите репрезен
тативци дека сме подготвени за
нов почеток. Полни сме со елан за
докажување за добри резултати.
Се чувствува одлично другарство
меѓу нас, и тоа е добра појдовна
точка за издигнување на маке
донскиот фудбал на местото на
кое припаѓа. Сакам сите заедно да
донесеме нови добри резултати и
нови радости за Македонија.
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 2 септември 1944 година
Еден месец по Првото заседание на АСНОМ, Президиумот на
АСНОМ донел одлука за основање Телеграфска агенција на
Македонија - ТАМ. Оваа агенција одиграла мошне важна улога во ширењето на вистината за
праведната борба на македонскиот народ за национално и
социјално ослободување.

Ден
Здраво, телефанатици. Ако првиот ден на работа по одмор
би можел да биде опишан како дел од телото, тогаш тоа би бил колено.
Колено во препони.
Тоа ти е како сите понеделници да се здружиле заедно и
те чекаат само тебе. Конференција на понеделници на резорт во Хаваи
(за никој да не ни помисли да не дојде).
Тоа ти е како веќе напишана теветека зачувана во компјутер кој
баш денеска, на затворање на број, не сака да се вклучи. Тоа ти е
како пишување нова теветека.
Ако беше телевизиска програма, овој ден би бил по грешка
пуштена епизода од вчера. Би бил облеката на Ирена Спировска.
Речникот на Лила. Емисијата на Вучиќ.
Многу работи би бил овој ден, ама како и сите пред него, еве си помина...

� 2 септември 1941 година
Дваесет дена по објавувањето
на збирката песни „Пеш по светот“, полицијата го открила Коле
Неделковски како разнесувач на
летоци и ја блокирала зградата
во која живеел. Неделковски успеал да го уништи компромитирачкиот материјал и им пружил
вооружен отпор на преследувачите, а кога било јасно дека ќе
падне во нивни раце, поетот се
фрлил од прозорецот на својата
мансарда. Постојат сомневања
дали бил фрлен од полицајците
или самиот скокнал преку прозорецот на неговата соба.

Малиот брат

� 4 септември 1996 година
Во Народната банка на Република Македонија се промовирани
новите македонски пари, со нов
дизајн, кои беа пуштени во оптек
на 8 септември 1996 година.

Кога жената врие, мажот треба да испари.

� 5 септември 1919 година
Во Струга е роден Владо Малески, револуционер, општествено-политички работник и
писател. Автор е на текстот на
македонската химна „Денес над
Македонија“. Исто така, автор е
на сценариото за првиот македонски игран филм „Фросина“.

Mислам дека малиот прст на ногата треба да се прогласи
за великомаченик.
На мобилниов му фали апликација "Пази бандера".

� 6 септември 1962 година
Во Струга почна првата поетска
манифестација Струшки вечери
на поезијата. Најзначајната награда на Струшките вечери на
поезијата е „Златниот венец“,
која првпат му е доделена на советскиот поет Роберт Иванович
Рождественски во 1966 година за
најдобра песна. Од 1971 година
„Златниот венец“ се доделува за
целокупен поетски опус.
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Според Фенг Шуи, во ПМС фрижидерот со вратата
треба да биде свртен накај ѕид.
Од успеси у животов, успеав само да се здебелам.

www.republika.mk

www.republika.mk

– Не се ожени за Мими?
– Не! Ја запросив, но таа ме одби.
Сум бил сиромав.
– Не ѝ кажа дека имаш богат
дедо?
– Ѝ кажав!
– И?
– Сега ми е баба.

– Леле колку убаво куче, ваше е?
– Не посвоено е... Јас и жена ми
не можевме да имаме куче!

– Бабино, сакаш кафе?
– Не , бабо. Ретко пијам кафе.
– Е па ретко ќе ти го сварам, де...

петок, 2 септември 2016 година
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КуJнски тефтер

Сoлени тортички
за кетеринг
Подготовка:

СостоJки:
За првото тесто
ќе ви треба:
• 3 јајца
• 2 лажици масло
• 1 лажица кисела
павлака
• 1/2 лажица прашок
за печиво
• 1 лажиче црвен пипер
• 300 гр попарен спанаќ
• половина китка
магдонос
За второто тесто
ќе ви треба:
• 3 јајца
• 2 лажици масло
• 1 лажица кисела
павлака
•   3 лажици брашно
• 1/2 лажица прашок
за печиво
• 1 лажичка црвен пипер
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За салата за фил
ќе ви треба:
• 150 гр урда
• 150 гр кисела павлака
• 100 гр кајмак
• 1 варен морков
• кисели краставички
• 100 гр шунка
• 100 гр кашкавал
• сол и црн пипер
• 2 варени јајца

# Прво попарете го спанаќот и сварете ги
морковите и јајцата за филот.

За декорација
ќе ви треба:
• 200 гр кисела павлака
маслинки и магдонос
по желба

# Од изладените теста вадете кругови со голе
мина по желба. Нам ни излегоа 10 тортички.

СОВЕТ: Доколку сакате, може
да ги направите тортичките
на три ката, со светло тесто
во кое ќе ставите рендано
сирење место спанаќ,
магдонос или црвен пипер.
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# Со миксер изматете ги јајцата за првото тесто,
заедно со маслото, павлаката и со прашокот за
печиво. Исечкајте ги спанаќот и магдоносот,
додајте ги во смесата и добро промешајте.
Печете го 10 минути во загреана рерна на 180
степени. Извадете го печеното тесто и оставете
го да се олади.
# Повторете ја постапката со второто тесто, каде
што ќе додадете црвен пипер или 1 голема
лажица ајвар.
# За подготовка на филот исечкајте ги ситно
шунката, кашкавалот, морковот и јајцата.
Изматете ги урдата, кајмакот и павлаката, па
додајте ги другите состојки и зачинете по вкус.
# Филот нанесете го на зеленото тесто, па
поклопете со црвеното тесто и израмнете.

# Горниот дел декорирајте го со павлака, маслин
ки и магдонос, или само премачкајте го тестото
со павлаката за да не се суши. Сервирајте!

www.republika.mk

