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настан на неделата

Вовед
Ќе се изедат меѓу себе за власт

Заев ја жртвува опозицијата за
да ги засити апетитите на Сорос
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

С

весен дека веќе „му потонаа
сите бродови“ и дека е сѐ
поблизу денот кога ќе мора да
се збогува со лидерската позиција
во СДСМ, а потоа и да одговара за
целиот криминал што го направи
изминатите години, Зоран Заев
реши да го стави на маса последниот влог – судбината на партијата
што ја води.

На претстојните предвремени парламентарни избори од кои Заев
ужасно се плаши, според сите анкети и очекувања, СДСМ ќе претрпи
уште еден тежок пораз. Прашањето дали и како социјалдемократите
ќе успеат да го освојат мнозинството веќе воопшто не се разгледува
ниту на Павел Шатев. Во моментов
двете главните дилеми на актуелното раководство на партијата се:
прво, како по изборите да се убедат
членството, симпатизерите и, за
нив, многу важните „надворешни
пријатели“ дека СДСМ е жртва на
уште еден изборен грабеж и второ,
како да се задоволат мршојадците гладни за власт, меѓу кои и тие
самите, а притоа да не се изедат
меѓу себе?

Впрочем, за решавање на првата дилема уште отсега опозициските медиумски труби и Соросови платеници создаваат клима за недоверба во
изборните резултати оспорувајќи
ја веродостојноста на избирачкиот
список и постојано одржувајќи го
на површина прашањето за медиумите, и покрај тоа што лидерот на
СДСМ потпиша документ со кој потврдува дека се исполнети условите
за фер и демократски избори. Како
6

петок, 9 септември 2016 година

што ќе се приближува денот на изборите, очекувано, обвинувањата
ќе се засилуваат, за по изборниот
пораз да се искористат како импулс
за нова криза.
Втората дилема е не помалку сериозна и важна за иднината на Зоран
Заев и за неговите најблиски соработници. Актуелното раководство
на партијата е свесно дека мора
да ги задоволи ниските страсти
на главните Соросови платеници
со надеж дека ќе ја купат нивната
поддршка и по изборите. Од друга
страна, помина времето кога Заев
на сите им ветуваше функции во
замена за поддршка на улица. Сега
е момент за израмнување на сметките. Проблемот е во тоа што многумина ќе мора да извисат. Прашање е само кои? Неизвесноста
создава голема нервоза во целиот
опозициски блок, која прераснува
во јавни пресметки на социјалните
мрежи и во меѓусебни расправии.

Врие меѓу измамените шарени
раволуционери, кои веруваа дека
излегуваат на улица за некакви
промени, а не за добро да ситуираат
пет-шест Соросови платеници. Врие
и меѓу членството на СДСМ, кое се
противи на радикализирањето на
партијата и на коалицирањето со
Сорос. Има искри и кај помалите
коалициски партнери на СДСМ,
кои сакаат и во иднина да имаат
свои претставници во парламентот.
Кулминацијата ќе биде следната
недела, кога се очекува да почнат
разговорите за поделба на пратеничките фотелји. Ќе биде интересно да се види дали Заев ќе ги
www.republika.mk

жртвува Петковски и Жерновски
за поддршката од Сорос?
Ивон Величковски веќе најави дека
неговата Либерална партија ќе настапува самостојно на претстојните избори. Тито Петковски остави
простор за натамошна соработка
на НСДП и на СДСМ, но јавно му
укажа на Заев да биде галантен со
„шарените“ на своја сметка. Речиси
во исто време се јави и Андреј Жерновски, кој отворено ѝ порача на
опозицијата дека може да се надева
на добар резултат само со квалитетен кадар и програма.

Четири години неделник „Република“
Почитувани читатели, со задоволство ве информираме дека
неделникот „Република“ оваа
недела одбележува четири години од своето постоење. Првиот број излезе на Денот на
независноста – 8 септември
2012 година. Оттогаш до денес,
во изминатите 210 недели, за
нашата публика подготвивме
исто толку изданија во кои преку колумни, анализи и интервјуа ги одбележавме најважните
општествено-политички случувања во државата. Во текот на

изминатите четири години тимот на „Република“ мина низ
многу сериозни предизвици,
кои ги издржа „машки“ и на
нозе. Иако бевме изложени на
силни притисоци, сериозни закани и физички напади, ништо
од тоа не нѐ поколеба да отстапиме од нашиот пат – да работиме во интерес на јавноста и на
националните интереси.

Ви ветуваме дека и во иднина
ќе останеме посветени на тоа
за кое веруваме дека е правил-

но и корисно. Ќе влегуваме во
бескомпромисни дуели со сите
што сметаме дека не работат
во интересите на државата, на
граѓаните, без разлика дали неистомислениците ќе се обидат
да нѐ обележат како нечии или
некакви. Ќе ги поддржуваме успешните, ќе бидеме пријатели
на сите културни и спортски
манифестации во земјава што
заслужуваат простор и внимание.

Вам, верна публико, сакаме да
ви се заблагодариме за силната
поддршка што во изминатиот период ни ја дававте преку писма,
пораки и лично. Тоа ни помогна
да истраеме, но и да станеме посилни и подобри.
Благодариме на довербата. Ви
остануваме верни и посветени.

Со почит,
Ненад Мирчевски
Главен и одговорен уредник
Неделник „Република“

Кој со кого ќе коалицира, кој ќе добие, а кој ќе биде жртвуван во битката за малкуте пратенички места
на кои смета опозицијата, останува
да видиме во наредните недели.
Епилогот од пазарот ќе има значајно влијание при пресметувањето
на разликата од изборниот пораз,
но и во одредувањето на судбината
на Заев и на СДСМ, кој многу лесно
може по изборите да ја доживее
судбината на ПАСОК.

www.republika.mk
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По 25 години независност,
продолжува битката за опстанок
Раната фаза од македонската независност, која сѐ уште трае, за жал, е
премал период за сите да станат свесни за тоа каде згрешивме. Две и
пол децении зад нас нѐ подучија каде во иднина можеме да ги лоцираме
најголемите предизвици и како да го поставиме одбранбениот систем при
удари на македонската сувереност и независност, но не ни ја дадоа точната
дијагноза зошто сме овде каде што сме. Малата историската дистанца
од декларацијата за независност и наталожените нерешени прашања не
даваат можност со хируршка прецизност да ги отстраниме Гордиевите јазли
што делумно си ги врзуваме сами, но во голем дел се испреплетуваат во
соседството и подалеку
Пишува | Горан Мом ироски

Р

епублика Македонија на
својот 25. роденден нема
друга алтернатива, освен
да ја продолжи битката за опстанок на државата, битка во
која мора да има само еден
исход, силна и просперитетна
држава. Тоа им го должиме и
на илинденците, на асномците, на тие што се изборија со
Слободан Милошевиќ за независна држава, но, пред сѐ, на
идните генерации што треба
да живеат во неа. Задачата воопшто не е лесна. Не ни одат
на рака ниту интересите на
соседите, ниту великодржавните аспирации на дел од
балканските земји, кои сега
се маскирани во меки обиди
за културна и политичка хегемонија, ниту новата студена
војна што ја водат Западот и
Русија, а уште помалку желбите на половина Африка и
на Блискиот Исток преку Македонија да дојдат во ЕУ.
За да биде трагедијата поголема, самите ние, односно делови на македонската политичка
и општествена елита, сме виновни што на тие што отворено нѐ негираат им даваме

8

петок, 9 септември 2016 година

шанса да ги спроведат своите
цели за Македонија.

Еден од најдобрите примери за суицидните нагони на
„Македончето“ е внатрешната
политичка криза, која почна
пред една година со политичка практика дотогаш невидена во светски размери - да се
објавуваат илегално добиени
приватни разговори. Кризата,
која почна во месеците кога
грчките дипломати и новинари почнаа јавно да изјавуваат
дека притисокот од светските
велесили за името е сѐ посилен и дека ако продолжи со тој
интензитет, владата во Атина
ќе мора да попушти од своите
„црвени линии“. Со неодговорните „бомби“, освен што
беа растресени темелите на
македонската стабилност, со
еден удар се поништи и поволната македонска позиција и
ѝ се даде аргумент на Грција
да купи дополнително време
од членките на НАТО и на ЕУ
затоа што „Македонија е во
политичка криза, без чиешто
надминување не може да се
решава името“.
А името од привремена референција, која требаше да трае

www.republika.mk

три месеци, се претвори во
кошмар што Македонија го
живее во текот на сите овие
25 години. И тоа, како и многу
други теми во Македонија, со
години, веќе и со децении носи
противречни чувства. Чувство
на гордост, што и покрај сѐ опстанало со векови на ова парче
земја од многумина поробувана и асимилирана, но и чувство
на горчина што во векот кога
Европа и светот зборуваат
за правата на хомосексуални
двојки и за легално користење
наркотични средства, на малата Македонија ѝ се одзема
правото да го користи своето
име, кое, и според судиите на
Светскиот суд во Хаг, не загрозува никого. Право, кое, според
сите меѓународни правила, не
смее да ѝ биде одземено на ниедна нација.

25 години конфузија и
двојни аршини и погледи
Противречни чувства има и за
луѓето што ги одбележаа овие
25 години независност. Повторно малата историска дистанца,
но и македонскиот менталитет
да се биде индиректен, да не
се кажуваат работите со вистинско име. Најдобар пример
за ова е првиот претседател
на независна Македонија Киро
Глигоров за кого граѓаните сѐ
уште имаат измешани чувства.
Па така, две и пол децении од
независноста едни го величаат како мудар и голем лидер,
кој знаел како да избегне војна
за време на распадот на Југославија, а други го сметаат за
предавник што се согласи да
го смени уставното име со кратенката ФИРОМ и се согласи
ЈНА под контрола на Белград

да ги однесе сите воени ресурси,
кои Македонија ги плаќаше во
поранешна Југославија.

Вината и за овие контрадикторни размислувања повторно
може да се бара во нас самите.
Во тие што дозволија луѓе од
типот на Стојан Андов, Тито
Петковски и други поранешни
комунистички функционери
што до крај беа против независноста на Македонија и кои во
историските моменти на создавањето на Нова Македонија се
крстеа во Југославија, сѐ уште
да бидат дел од македонската
политика и да го создаваат системот што веќе петта година е
во сериозна криза.
Заслуживме ли 115 години
откако еден од апостолите на
македонската револуционерна борба Гоце Делчев ја кажал
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историската мисла „Јас не познавам друг народ што повеќе
страдал од предавствата на
своите синови – изроди како
македонскиот“, таа да биде актуелна како да е кажана вчера.
Заслуживме ли како во пресрет
на илинденското востание, кога
народот свесен дека ќе гине во
турските погроми, се кревал
на оружје, повторно сега народот да размислува за земање
на правдата во свои раце, не
можејќи да гледа како некои си
играат со македонската држава.
Не помалку боли примерот со
кумановските настани кога
еден сериозен вооружен инцидент во кој загинаа осуммина
големи синови на Македонија,
само поради ситни политички поени, да остане запаметен
како контроверзен за голем
дел од граѓаните. Заслуживме
петок, 9 септември 2016 година
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колумна
ли и ние и, пред сѐ, семејствата
на осумтемина загинати, да читаат лаги во кои нивните татковци „загинале поради обид
во Куманово да се дефокусира
јавноста од т.н бомби“.

И сето тоа поради политичката
импотентност на дел од македонското политичко милје, кое
не знаејќи како да се соочи со
својата болест се обидува да
ги затресе или целосно да ги
урне темелите на македонската државност за на урнатините
да создаде „подобар и поправеден систем“ за кој досега
не сме чуле конкретен план,
освен општи флоскули, кои ем
ништо не значат ем се распрскуваат како меур од сапуница
кога „праведните и чесните“ ќе
дојдат во ситуација да владеат.
Се разбира, ниту ВМРО-ДПМНЕ не е безгрешна, простор за
критики има и ќе има, и оваа
партија не е имуна на сите болести што се присутни како во
регионот така и во Европа. Како

Интервју | Драги Арсов, потписник на Декларацијата за независност
во периодот од 1998 година до
2002 година, така и во периодот
од 2006 година до ден денешен.

За нејзина среќа или благодарение на нејзината процена
и ум, најголемата македонска
партија ги нема зад себе хипотеките на катастрофалната
и криминална приватизација,
200 илјади работници на улица
по независноста, територијалната поделба од 2004 година и
егзодусот на Македонците од
Струга и од Кичево, теми за кои
СДСМ уште долго нема да дојде
во ситуација да добие мнозинство во македонскиот парламент. Искуството во земјата,
во други земји во регионот и
пошироко не ми дава за право
да напишам со сигурност дека
без поддршка од народот не
може да дојде во ситуација да
ја раководи владата. Евентуалното такво сценарио, можеби,
на краток рок ќе биде добро за
Заев и за неговите придржувачи, но во никој случај нема
да биде добро за Македонија.

На среден рок, дефинитивно,
ќе биде погубно за социјалдемократската идеја во земјата.

Секогаш во криза
Македонија е родена, задоена, израсната
и се движи кон средовечност секогаш во
услови на криза. Речиси немало година
од 1990 година до сега во која немало ембарга, етнички судири, паравојски, катастрофални економски чекори, девалвации,
воени конфликти, елементарни непогоди,
сериозни безбедносни предизвици, вета
од соседите и други видови нестабилност.
Ќе ја издржи и оваа политичка криза, ќе
ги издржи и другите што ќе дојдат по неа
затоа што во генот на Македонецот е да се
избори со болестите од кои заболува. Но
тие што се виновни за тие болести, особено за дијагнозите со странски вируси,
треба да знаат дека народот, кој е најдобар
и единствен историски судија, нема да им
прости за неделата. Без разлика дали зад
нив стојат странски поединци, институции и организации. Правдата, колку и да
е бавна, ќе ги стигне сите што ѝ мислат
лошо на оваа преубава и, како ретко која,
напатена земја. �

Наследниците на
комунизмот ниту тогаш
сакаа, ниту сега сакаат
независна Македонија
Во мојата канцеларија тогаш кога ги подготвувавме текстовите од
кабинетот на Киро Глигоров ни праќаа политички комесари со задача да
нѐ контролираат. Го пречекавме Димитар Мирчев со порака од Глигоров
дека треба да има увид во тоа што го правиме. Најпосле, немаше време,
декларацијата за независност беше подготвена под силно влијание
на македонската јавност. Стојан Андов тогаш не беше подготвен да
ја потпише, одеднаш исчезна, го немаше. Во негово отсуство, јас како
потпретседател на Собранието на Република Македонија ја потпишав
и се гордеам со тоа што го направив во мое име и во името на ВМРОДПМНЕ. Додека постои независна Македонија ќе стои и мојот потпис
под декларацијата, раскажува гордо Арсов
Пишува | Ненад Мирчевски
Пишува | Александар Ивановски

Како човек што беше инволвиран во процесот на здобивање независност, можете
ли да ги издвоите главните
пречки на патот до остварување на сонот?
АРСОВ: Според мене, главната пречка за остварување на
сонот – независна Република
Македонија, не е надмината
затоа што ние како партија
ВМРО-ДПМНЕ за време на првиот состав на парламентот
не успеавме да ги поразиме
наследниците на комунизмот,
односно партиите што произлегоа од поранешниот СКЈ. Јас
сум жив сведок и тоа сега го
кажувам за да знае јавноста
дека поранешниот систем на
Македонија не падна поради гласовите од албанските
партии. Тие се здружија со
наследниците на комунизмот
и беа и останаа во историјата
како причина да останат на
поранешниот пројугословенски трансформиран поредок.
Партијата ВМРО-ДПМНЕ, иако
�

С

едумдесет и деветгодишниот Драги Арсов е
жив сведок и еден од директните учесници во
процесот на остварување на вековниот сон на
Македонците за создавање слободна и независна
држава. Арсов беше пратеник и потпретседател на
Собранието на Република Македонија по првите
повеќепартиски избори во 1991 година, а ќе остане
запишан во македонската историја како потписник
на декларацијата за независност. Во периодот од
1998 година до 2002 година извршуваше функција
заменик-министер за информации, а по завршување
на мандатот заминa в пензија. Денес, на дваесет и
петгодишнината од прогласувањето на независноста, Арсов со големи емоции се потсетува на тој
историски период и предупредува дека опасноста за
независна Македонија не е надмината затоа што сѐ
уште не се поразени наследниците на комунизмот.
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интервју

имаше најмногу пратеници во
парламентот, не успеа да издејствува победа. Тито висеше
над нашите глави и ликуваше
над нашата немоќ да ги поразиме титоистите на чијашто
страна беа и пратениците од
албанските партии.

Како беа надминувани конфликтите со тие сили што
сакаат Македонија да продолжи во осакатената Југославија?
АРСОВ: Никако! Наследниците
на комунизмот, односно тие
што произлегуваат од поранешен СКЈ, ниту тогаш, ниту
сега сакаа независна Македонија. Тие со сите сили се бореа
за опстанокот на Југославија,
тие што беа препознатливи
како пројугословенски натрапници гласаа против секаков предлог што имаше
национален белег. Без срам и
перде чествуваа сѐ што беше
пројугословенско. Потврда за
тоа е и референдумското прашање со „опашката“ за сојуз со
југословенските држави. Тие
ја бранеа спогодбата Глигоров – Изетбеговиќ за спас на
�
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Југославија. Тие не сакаа ни
национални белези (грб, знаме), ни национална армија, валута (прифатија денар бидејќи
е поблизу до југословенскиот
динар) иако ние предлагавме
статер, монета со национален
древен македонски белег. Не
прифатија ни македонска репрезентација. Дури не сакаа да

ја менуваат ни петокраката на
грбот сѐ додека не беа надгла
сани во парламентот.

Некои место „Денес над
Македонија се раѓа“ ја претпочитаа „Хеј Словени“. Дел
од нив и денес сѐ уште се во
политиката и говорат за Македонија како за нивно дело.
�

АРСОВ: Тоа е тоа што најмногу
го боли македонскиот народ.
Тие што беа против независна
Македонија, подоцна се чукаа
во гради прикажувајќи се како
градители на Македонија. Јас
сум жив сведок како прв потпретседател на Собранието на
Република Македонија, кога
во кабинетот на Стојан Андов,
Тито Петковски, Киро Глигоров
и тогашниот претседател на
Собранието се подбиваа што се
залагав за независна Македонија. „Како вие од ВМРО-ДПМНЕ ја замислувате независна
Македонија со своја армија,
репрезентација итн. Вие знаете ли што е тоа армија, па
дури предлагате и македонска валута статер!“ Кога реков
дека Словенија и Хрватска се
веќе независни и одвоени од
Југославија, тие ми одговорија
дека нема долго да бидат независни и самостојни. На моето
прашање – па кој ќе ги спречи,
тие одговорија: „Ќе ги спречи
ЈНА“. ЈНА е таа сила што ќе ги
врати во Југославија! Ете тие
сега се прикажуваат дека ја создадоа независна Македонија.
Тие што уште на почетокот на
првата седница на Парламентот ја пееја на цел глас химната
„Хеј Словени“. Пратениците на
ВМРО-ДПМНЕ напуштија, а потоа влегоа во парламентот за
потоа со гордост да ја пееме
македонската химна „Денес
над Македонија се раѓа ново
сонце на слободата“.
На декларацијата за независност стои Ваш потпис, а не
на тогашниот претседател
на Собранието. Како дојде
до таа ситуација и зошто решивте Вие да ја преземете
одговорноста?
АРСОВ: Веднаш по влегувањето во парламентот, пратениците од ВМРО-ДПМНЕ се
залагавме да се прогласи независна држава Македонија.
Словенија и Хрватска веќе го
направија тоа и водеа војна
со ЈНА за својата независност.
Македонија чекаше, а ние пратениците од ВМРО-ДПМНЕ ги
имавме в раце веќе донесените и усвоени декларации за
�
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независност на Словенија и
на Хрватска. Јас ги користев
текстовите на тие декларации
кога ја подготвувавме македонската предлог-декларација
за независна Македонија. Во
мојата канцеларија, тогаш кога
ги подготвувавме текстовите,
од кабинетот на Киро Глигоров
ни праќаа политички комесари
со задача да нѐ контролираат.
Го пречекавме Димитар Мирчев со порака од Глигоров дека
треба да има увид во тоа што
го правиме. Најпосле, немаше
време, декларацијата за независност беше подготвена под
силно влијание на македонската јавност. Стојан Андов тогаш
не беше подготвен да ја потпише, одеднаш исчезна, го немаше. Во негово отсуство јас како
www.republika.mk

потпретседател на Собранието
на Република Македонија ја
потпишав и се гордеам со тоа
што јас го направив во мое име
и во името на ВМРО-ДПМНЕ.
Додека постои независна Македонија ќе стои и мојот потпис под декларацијата.
Можеше ли Македонија да
направи повеќе во првите
25 години, со оглед на околностите под кои ја здобивме
независноста и имајќи ги
предвид домашните и надворешните противници на
независна Македонија?
АРСОВ: Не! Ние не можевме да
се бориме со шлеперот (што
гази жаби) што ја уништуваше
Македонија. ВМРО-ДПМНЕ не
сакаше да биде соучесник во
�
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интервју
и теоним (Македон) според
кој земјата се нарекла Македонија, населението Македонци,
јазикот македонски, има своја
свест за припадност. Жителите уште од митолошко време
биле свесни дека се Македонци, а својата земја ја нарекле
Македонија според теонимот
Македон како што тоа го потврдуваат и многубројните
антички сведоштва. За постоењето на Македонија сведочат
и многубројните споменици од
минатото и од денешнината.
Тие се симболи на тоа што не
може да се уништи. Залудни се
„шарените револуции“ заедно со соросоидите и со СДСМ
(како југословенско ѓубриво),
залудни се напорите на НАТО
и на ЕУ, на американската и на
други амбасади да се уништи
Македонија, нејзиното име и
нејзиниот идентитет. Но таа
е неуништлива. Македонија
постоела, постои и ќе постои
не само за тие што се бореа со
таквото уништување и затоа
нашата партија ги бојкотираше
вторите парламентарни избори. Уништена Македонија - тоа
е резултатот на тие сили што
станаа челници по повлекувањето на ВМРО-ДПМНЕ. Тие
челници го уништија стопанството со приватизацијата, создадоа армија невработени. Тие
челници со тупаницата (смрт
на фашизмот – слобода на народот) покажаа на дело дека
почна да се применува флоскулата од социјалистичкото
време „фабриките на работниците, парите за нас“. На крај нѐ
уверија дека не само парите,туку и фабриките станаа нивни, а
работниците останаа на улица.
Македонија стана уништена и
потчинета, таа беше немоќна
и пред странските сили, кои ја
ограничуваат нашата слобода.
Нема напредок со „шарената
револуција“ и со враќањето
на поранешниот поредок, кој
се покажа како окупаторски,
а не како ослободителен за
Македонија.
14
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Ќе беше ли поинаку доколку пројугословенските сили
беа послаби?
АРСОВ: Ќе беше! Нашата најголема грешка е изборот на Киро
Глигоров за претседател на Македонија. Без него и доколку
ВМРО-ДПМНЕ победеше на
изборите, доколку тие избори не беа контролирани од
УДБА, од полиција и од војска,
ние ќе бевме како сега што се
Словенија и Хрватска. Токму
челниците беа ненационално
ориентирани и тие пројугословенски сили не сакаа независна
Македонија. Тие сакаа враќање
на стариот поредок и враќање
на Југославија, а за тоа сведочат и сегашните Титови сили и
Титовата тупаница на нивните гради. Претставниците од
социјалистичката Македонија
во сојузните југословенски органи во Белград последни ги
напуштија функциите. Додека
сите словенечки и хрватски
функционери се вратија во
Словенија и во Загреб нашите
останаа во Белград, таму жи�
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векови за неа, не само за нас,
туку за век и веков.

Колку се опасни за Маке
донија остатоците од уд
башките служби, чиишто
поранешни припадници и
соработници и денес ја поткопуваат државата?
АРСОВ: Македонија ќе ги надживее сите опасности бидејќи
поранешните удбаши и полициски сили испуштаат душа.
Ирационална е нивната борба,
ако си за Македонија, значи
дека си против уставниот поредок на Југославија. Со сите
пресуди, кодошења, затвори и
убиства, борбата за независна
Македонија не беше запрена,
таа траеше и ќе трае. Желбата
за независност не може да се
победи. Остануваат само срамните надежи на тие што сонуваат дека со парите на Јуда ќе
направат нешто. Дека со тие
пари (од Сорос и од странските амбасади) ќе ја предадат
�

и уништат Македонија. Но
вистината за Македонија е
неуништлива, неуништливи
се нејзините сведоштва од
минатото (вклучувајќи ги и
спомениците од плоштадот).
Нив никој не може да ги урне и
уништи. Ни со УДБА, ни со Сорос, ни со СДСМ, ни со „шарена
револуција“, Македонија не се
уништува. Тие можат само да
ја поткопуваат државата Македонија, но не и да ја уништат.
Македонија е неуништлива,
неуништлив е и македонскиот
идентитет. Македонија настанала истовремено и со својата
митологија, со својот теоним,
со своето име, јазик, свест за
припадност и со територија
наречена Македонија. Тоа се
елементите на идентитетот
на македонскиот народ и на
неговата историја. Тие елементи на идентитетот биле
и ќе останат засекогаш како
сведоштво за македонскиот
народ. �

веат и денес. Интелигенцијата
гледаше сеир од страна и го
основа ВМРО-ДПМНЕ без искусни кадри што можат да го
урнат системот. Точно е дека
ВМРО-ДПМНЕ не го урна, но го
разниша тој систем така што
денес, пред новозакажаните
избори, веќе испушти душа.
ВМРО-ДПМНЕ, сепак, се наоѓа
пред нова победа.
Четвртина век по осамостојувањето, сметате ли
дека денес Македонија ги
надмина опасностите од
губење на својата самостојност и од распаѓање на државата за која со векови се
бореле нашите предци?
АРСОВ: Тоа е мое прашање!
Македонија е неуништлива и
никој не може да ја уништи.
ВМРО-ДПМНЕ и македонскиот народ го разбудија џинот
Македонија. На тој џин веќе
никој не може да му го уништи
идентитетот. Македонија отсекогаш била и ќе биде Македонија. Таа има своја митологија
�
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АКТУЕЛНО

Граѓаните на Република Македонија и по
25 години независност водат беспоштедна
борба за зачувување на националните ин
тереси, пред сѐ на националната и култур
на посебност. Таа борба претпоставува и
национално единство на кое декларатив
но повикуваат сите политички фактори.
Чекорот до тоа, секако, е признавање на
изборните резултати од сите учесници во
демократскиот процес на избори и неоспо
рување на легитимноста на сите институ
ции. Доколку ваква вештачка кованица од
извршна власт за спроведување избори е
чекорот до таму, граѓаните на Македонија
успешно ќе го поминат и овој тест. Времето
што доаѓа ќе биде предизвик за сите

втора шанса за техничка влада

ќе покаже ли опозицијата
демократска зрелост?
Пишува | Наум Стоилковски

С

уверена, независна и де
мок ратс ка Реп убл ик а
Македонија својата 25-го
дишнина ја дочекува со кова
ница од извршна власт во која
седат и двајца министри и тројца
заменици министри од редовите
на опозицијата, како жиранти
при подготовката за одржување
веродостојни избори во земјата
во следните три месеци.
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Всушност, Република Македони
ја ја прославува независноста со
извршна власт, која не е резул
тат на демократската слободна
волја изразена на последните
парламентарни избори, туку е
резултат на политички договор
на четири партии, кој го гаран
тираат САД и ЕУ.
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Ниту четирите потписи на тој дого
вор не ја претставуваат реално плу
ралистичката демократска слика
во Македонија во овие 25 години,
и покрај тоа што се партии со најм
ногубројно членство, ниту тој до
говор е направен во Собранието на
РМ за да ја отсликува 25-годишната
сувереност на државата, исто како
што потписите на амбасадорите ја
нагрдуваат идејата за независност
на државата – но, сепак, се потреб
ни како гаранција за исполнување
на договореното.
Колку сето ова зборува за зрелоста
на македонскиот плуралистички
систем по 25 години од референ
думското изјаснување за независ
ност е една работа, втората работа
е колку, пак, оваа кованица од из
вршна власт е способна да органи
зира избори.
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Прашање е дали вакво издание
на извршна власт, која нема ни
една допирна точка, нема пла
тформа за работа и база врз која
би можело да функционира нор
мално три месеци, може да води
грижа за интересите на граѓани
те преку исполнување на влади
ната програма и реформски за
фати, за чиешто исполнување се
определиле мнозинството гра
ѓани на последните избори. Ако
се земе предвид и првото искус
тво од ваква кованица на власт,
легитимно е прашањето како
извршна власт што самата нема
кредибилност и не е веродостој
на на изразената демократска
волја ќе организира кредибилни
и веродостојни избори.
Но, што е, тука е, кованицата е
резултат на решение за излез

од најголемата криза во 25- го
дишната историја на независна
и демократска Република Ма
кедонија.

Во новиот кабинет на преми
ерот Емил Димитриев, што се
однесува на петтемина прет
ставници на СДСМ, нема изне
надувања. Од партијата немаа
доблест да предложат нави
стина стручни имиња од об
ластите што ги добија на тацна
во согласност со Договорот од
Пржино.

Премиерот Димитриев во Со
бранието побара од нив, како
и од сите министри, и во овој
период да се води сметка др
жавата да функционира нор
мално и притоа во работата на
владата да се остават зад себе
партиските агенди. Дали, нави
стина, некој очекува(ше) дека
ќе сопрат малициозните одне
сувања и риења низ министерс
твата во дневнопартиски це
ли во предизборниот период?
Искуството со министрите и со
замениците од СДСМ покажува
сосема спротивно однесување.

Во МВР повторно седна Оли
вер Спасовски, во Министерс
твото за труд и за социјална
политика Фросина Ременски, а
и едниот и другиот се покажаа
како некадарни за овие пози
ции, но сосема кадарни за пар
тиски потреби. Истото важи и
за дополнителните заменички
министерски места за Кире На
умов во Министерството за фи
нансии, Александар Кирацовски
во Министерството за инфор
матичко општество и админи
страција и Љупчо Николовски
во ресорното министерство за
земјоделство. Но, оваа реприза
на неприродната кованица во
извршната власт барем остави
можност навреме да се дознаат
склоностите на Спасовски и на
Фросина Ременски, или, пак, на
кои било претпоставени прет
ставници од СДСМ и законски
да се регулираат (читај: парти
ски да се договорат меѓу себе)
ингеренциите на секој член од
овој владин кабинет. Бидејќи ѓа
волот одамна ја има однесено
шегата од Македонија, со нај
новото издание на Договорот
од Пржино точно се предвидени
и надлежностите кој од технич
ките министри колкумина смее
да вработи или да смени во вна
трешната хиерархија. Законите
што произлегоа од Договорот му
овозможуваат на Спасовски по
себни овластувања за смена на
15 раководители на сектори и на
оддели во МВР и преместување
на 10 проценти од просечните
годишни разместувања во по
лициските единици.
Но, ако минатиот пат неискусни
от Спасовски со телеграма ги од
зеде сите ингеренции, односно
пренесени овластувања на рако
водните лица, а потоа премина
на прераспределба на кадрите и
на унапредувања спротивно на
системот за кариера во полици
јата, како и со напад врз медиу
мите; овој пат Спасовски тргна
по обратен редослед - прво се
обидува да ја замолчи МВР пред
јавноста. Со цензорска наредба,
кадарот на СДСМ забрани „да се
изнесуваат во јавноста инфор
мации, податоци и известувања
преку соопштенија, информа
ции, конференции за медиуми,
интервјуа, кампањи и слично, во
врска со прашања од законски
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утврдениот делокруг на над
лежности на МВР, без претходна
изречна согласност од министе
рот за внатрешни работи“. Сепак,
тоа не значи дека ќе може на овој
или на тој начин да ги сопре ин
формациите за однесувањето и
за владеењето на Спасовски во
МВР во овој период.
Тоа што е поинаку од неговото
прво влегување во МВР, е молкот
и изостанувањето голема меди
умска помпа за тоа што ќе сра
боти Спасовски и каков крими
нал ќе испита во овие 100 дена.
Овој пат генералниот секретар
на СДСМ се воздржи од најави,
откако минатиот пат најавата
за расчистување на аферата за
фалсификувани лични карти, а
потоа и возачки дозволи, му се
удри од глава - па дури и даде
насоки и индиции за негова вме
шаност и за вмешаност на него
ви блиски лица во создавање на
аферата. Спасовски сега се задр
жи само на најава дека изборите
„ќе бидат фер и демократски“ и
никако поинаку. А и како би би
ло поинаку, откако главните те
зи за фантоми, лажни документи
и за наместени избори на СДСМ
паднаа во вода со прифаќањето
во целост на избирачкиот список
и на фактот дека кризите, колку
и да се инсистира на насилно ре
шение, сепак завршуваат со фер
и демократски избори.
Ништо поинаку не е ниту во се
кторот во кој се врати Ременски,
каде што прва зададена задача
била вадење дипломатски па
сош за министерката. И тука не
се очекува терк според кој би
продолжиле зафатите во делот
на заштитата и на унапредува
њето на социјалните права, туку
напротив. За тоа зборуваат и ин
формациите од Министерството
за мистериозното брзо закреп
нување на соработниците на Ре
менски, вработени при нејзи
ното претходното привремено
водење во Министерството, и
враќање на основната задача за
„скандализирање“ на состојбите.
Претходниот мандат го одбеле
жаа застои во отворањето гра
динки, поделбата на социјални
станови или во програмата за
одмор на деца со посебни по
треби. За името, поточно за вен
чаното презиме на Ременски, се
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врзува и фуриозната кариера и
скок од неколку скалила на нејзи
ниот сопруг во системот на МВР,
под менторство на Спасовски.

За улогата на дополнителните
заменици-министри од СДСМ, во
минатата кованица од извршна
власт, позициите беа јасно пред
видени - секојдневно да се из
легува пред министерствата со
колку што е можно повеќе „сом
нителни случаи и афери“, без
притоа да се води сметка за ве
родостојноста на аргументите.
Па место грижа за организирање
на изборите, се водеше сметка за
дневно-политичките игри. Колку
тоа ја чинеше Македонија, изо
ставувајќи ги сцените во кои, на
пример, земјоделци го бркаат
ресорниот заменик-министер,
кој на терен се бидува да им ја
продаде „програмата на СДСМ“
за подобро утре, сепак главен
показател е повисоката камата
за издадената еврообврзница по
писмените реакции од Кире На
умов, па сега државата треба да
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Стравот од 11 декември прави чуда
врати околу 25 милиони евра по
веќе. Преведено, тие писма ја чи
нат државата 30 училишта, или
60 градинки, или 50 километри
нов регионален пат...

Сепак, сега работата е „посери
озна“. Првиот социјалдемократ
пред оваа кованица од извршна
власт призна дека се создадени
услови за избори и дека ќе се
работи на нивно спроведување.
Иако во него немаат верба ниту
партиските членови, работата е
во ставот на тие што го гаран
тираат Договорот, од каде што
потекнува оваа кованица во вла
дата. Опструкциите на Спасовски,
Ременски, Наумов, Кирацовски
и на Николовски, според анке
тите, не ја подигнаа довербата
во партијата. Напротив, само ја
зацврстија вербата во тоа дека
опозицијата нема капацитет ни
ту, пак, желба да се промени и да
застане во насока на надминува
ње на проблемите на граѓаните и
дека главната цел е освојување на
власта со помош на продуцирање
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кризи и ставајќи ги партиските ин
тереси во обланда на „големи стра
тегиски прашања“ пред реалните
проблеми на граѓаните.
Ако се погледне, пак, поширока
та слика, граѓаните на Република
Македонија и по 25 години неза
висност водат беспоштедна борба
за зачувување на националните
интереси, пред сѐ национ
 алната и
културна посебност. Таа борба прет
поставува и национално единство
на кое сите политички фактори дек
ларативно повикуваат. Чекорот до
тоа, секако, е признавање на избор
ните резултати од сите учесници во
демократскиот процес на изборите
и неоспорување на легитимноста на
сите институции. Доколку ваква ве
штачка кованица од извршна власт
за спроведување избори е чекорот
до таму, граѓаните на Македонија
успешно ќе го поминат и овој тест.
Времето што доаѓа ќе биде предиз
вик за сите, а иднината ќе пресуди
дали на оваа 25-годишнина држава
та ќе го положи најтешкиот испит
за политичка зрелост.

Секогаш кога ќе помислите дека ова е најголемата глупост
од СДСМ, тој повторно ќе ве изненади со нов бисер и со уште
поголема мизерија. Сега Заев, свесен дека ја нема, а нема ни
да ја добие поддршката од Македонците, заигра на гласовите
на Албанците?! Настрана, ќе ги добива преку Муки, Мра,
Љуми, Бени и Замир. Тешко, но свесен е дека без оваа шанса,
другите опции за некаква си победа се еднакви на нула. Вака,
и еден наспрема милион е, сепак, некаква шанса, нели? Така
барем тврди Лојд Крисмас...

анализа

Зоран
стана
поголем
Албанец
од Али

Пишува | Љупчо Цветановски

М

аката ќе ве натера на
сѐ... Оваа стара македонска поговорка, која
ја опишува состојбата на духот
на очајникот и подготвеноста
да се стори сѐ за да излезе од
неа, сликовито ја доловува и
фазата во која се доведе СДСМ.
Не толку партијата, колку нејзината врхушка, за која декемвриските избори се повеќе од
хамлетовски. „Да се биде или
не“ одамна не е прашање за
раководството на партијата,
а черепот на дворскиот шут
Јорик одвреме–навреме, според потребата, само го менува
името на новинарот фатен во
нивната стапица, лик преку
кој треба да допрат до посакуваните гласачи. Македонци,
Албанци, не е битно, битно е
да се победи. Некако... Повеќе
од едноставно, мора „да се
биде“ - бидејќи второто за
некого значи крај не само на
политичката кариера, туку и
на слободата. Дел така ќе останат незаштитени од политичките функции, настрана
од чадорот, факт што ќе значи
поинаков третман на судот, а
СЈО се затвора за половина година. Упс...

За вториот дел од засегнати опозиционери, пак, ова ќе значи крај
на единственото што знаат да го
работат и да го прават целиот живот, односно глумат дека знаат.
Така, разголените политиканти,
разоткриени дека немаат поим
од политика, ќе мораат на стари
години да бараат нова професија.
Американците велат дека старите
кучиња тешко учат нови трикови. Особено ако се мрзливи како
нашите опозиционери. Мошне
веројатно, пак, УСАИД ќе воведе
нова грант-програма за дообука
и преквалификација на опозициски политиканти. „Контравласти“,
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„контравести“ ли, или нешто слично, само да не е „контратравести“,
оти тоа не е демократски, нели...

ЧУМУ ПАРТИЈАТА МИЛУВА
„НЕЗАВИСНИ“ НОВИНАРИ?

Како и да е, сѐ појасно е дека врхушката на СДСМ е решена на
овие избори да оди на сѐ или
ништо. Последните чекори ја разоткриваат бедотијата на стратегија на очајниците, колку таа и да
изгледа нелогична и смешна, а секогаш кога ќе помислите дека ова
е најголемата глупост од партијата, таа повторно ќе ве изненади
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со нов бисер и со уште поголема
глупост. Прикаската нема крај, па
затоа не барајте логика во нивните чекори затоа што, очигледно, ја
нема. Поверојатно, раководните
структури соочени со ќор-сокакот
и под притисок на сѐ поизвесната
судбина, воопшто и не размислуваат. За голема жал на „нормалните“ членови, поддржувачите и
најголема на идаелистите, ова би
било и единственото објаснување
на небулозните чекори на раководството.

Еден пријател во отпуштен „муабет“ на истата тема околу безобразната нелогичност на непресушниот, непромислен бран глупости од
истата адреса, подзастана и искрено и спонтано ме праша: „А ние да
не ги преценуваме малку повеќе,
а?“ Многу веројатно, да. „Прилично...“ Очигледно, кај сите нас постои
потсвесна брана, која свесно се активира и опира на можноста некој
да е толку неинвентивен. Особено
кога истиот тој субјект (кој, сепак,
бил само објект) две и пол децении
преку постојана пропаганда ви се
претставувал како громогласно
олицетворение на прогресивноста
и како врв на македонската интелигенција и авангарда. Проблемот
се јавува кога ќе секнат не толку
финансиите, колку каналите за
пропагандата. Е, тогаш доаѓа до
израз вистината, а таа да ти била
болна и многу, многу поразителна.
Во тој случај тоа што ќе го кажете и ќе го сторите не подлежи на
дообликување, фризирање и на
разубавување, туку на критика и
на толкување. Па така, соочени со
постојаниот неуспех и бламирање,
почнувате да пцуете, да терате сѐ
во мајчина, да заборавите на етиката и параноично да го обвинувате
целиот свет за некаков си заговор
против вас и вашата кауза и извор
на удобна егзистенција. Да, ова,
најверојатно, би бил зачеток на
македонската црна опозициска
кампања. Тие ликови, соочени со
сопствената празнотија, смислија
добар штос. За самооправдување
на личната голотија, измислија режим. Да, генезата на потребата од
зборот „режим“, најверојатно, лежи
и во идеолошката матрица, оставината од тие што им го оставија
и имотот со кој располагаат сега,
а инвентивниот соборец на кој му
„текнала“ употребата на зборот,
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КОСТОВ: ОСТАНУВА ДА СЕ ЧУДИМЕ НА МЕНТАЛНИОТ
СКЛОП НА ЗАЕВ
Зоран Заев одамна ја
радикализираше својата
политика и политиката на
дејствување на тие околу
него во врвот на партијата, а со самото тоа го радикализираше и СДСМ како политички субјект што
дејствува на македонската политичка сцена, вели
колумнистот и поранешен обвинител Сотир Костов.

КОСТОВ: Поконкретно, радикализацијата почна
со немилите настани во и пред Собранието на
Република Македонија во декември 2012 година,
а, секако, продолжи и се засили по предвремените
парламентарни избори во 2014 година, кога не ги
призна резултатите, што значи не собра сили да
го признае поразот на СДСМ. Така, тој ја направи
најнепопуларната, но и најступидна работа, кога
СДСМ и здружената опозиција го напуштија Собранието и оттогаш, па до денес, со мали прекини,
постојано ја бојкотираат неговата работа. И сега,
можеби некој ќе рече: зошто цениме дека Заев
води радикализирана политика, која до максимум
го радикализира СДСМ? Дали е тоа точно? Да не
случајно претеруваме?
Не! Констатацијата за радикализација (на политиката на Заев и на СДСМ) воопшто не е претерана.
Аргументите и фактите само ја потврдуваат таа

најверојатно, бил награден со место во
ИО или во ЦО на партијата. Во најмала
рака. Многу е веројатно тој да бил новинар. Па и така, половина членство, или
барем пратеници и вработени во партијата, доаѓаат од оваа бранша. „Од кал
да е, новинар да е, ама ’професионален и
независен’“ – ова е дел од новата максима
и опис на првата, основна квалификација за пристап до раководните функции. Николовска, Поповски, Буралиева,
Ковачевска, Бишевац, Цаневска се само
дел од новинарските „професионални“
трофеи на опозицијата, па дури и „забавната“ Иванна...

НАЈНОВИОТ НОВИНАРСКИ ТРОФЕЈ
НА ЗАЕВ

За дел од кариерата и за мотивите на
споменатите можеме и да дискутираме,
како и за фактот дали на перверзниот
чин и на преминување од „независни“
новинари во пратеници и високи членови на партијата ги натерала егзистенцијата и можноста за лесна заработка
со продавање „памет“ на недоветните
или се работи за долго негувана љубов
кон партијата, но најновиот новинарски
трофеј на Заев има две димензии. Башка
„независен“ новинар, башка радикален
Албанец – вака накусо би го опишале во
реплика на моментно најгледаните серии
во етерот. Доаѓа по две позиции едноподруго на главен уредник во албански
www.republika.mk

радикализација. Самиот факт што тој не ги признава
институциите на политичкиот систем, најконкретно
судовите, обвинителството, Собранието и Владата,
и ја бојкотира нивната работа, а со тоа и до крајност
ја девалвира, ни покажува дека се решил за водење
радикална политика. Тоа е политика на „или-или“,
„сѐ или ништо“ и „ич или брич“. Во тој контекст и
за таа цел, тој употребува крајно агресивна реторика и брутална и насилна улична практика.
Тоа е политика на „политички ротвајлер“, чиишто
основни принципи се „раздели, па владеј“ ’(Divide
et impera), „ако си направил престап, одрекувај“ (
Si facisti nega) и „прави и одрекувај го тоа што го
правиш“ (Fac et excusa).
Оваа „филозофија“ самата по себе е девијантна,
но, за жал, е и голема девијантна реалност. Да
поедноставам: Заев место да стои зад тоа што
го говори, да не издава лажни меници и да не си
прави бајрам на умот, тој, напротив, го прави токму
спротивното – ретко кога стои зад тоа што го говори,
постојано издава лажни меници, и како да ужива
да си прави бајрам на умот. Така, ќе каже дека
кога ќе дојде тој на власт, но и неговиот СДСМ, тие
„ќе јаделе живи луѓе.“ Прво нема да признае дека
така рекол, а кога ќе му ја пуштат видеоснимката,
ќе каже дека тоа е извадено од контекстот. Тоа се
однесува и на свитканата „кичма“ за промена на

приватни телевизии, познат е по радикализмот и по почитта кон исламот, а инстант
трансформацијата од независен новинар во
зависен политичар во високиот Централен
одбор на партијата ја доживеа во рок од
само едно деноноќие. Идеализам, шанса
за заткулисно спроведување на јавно прокламираниот национализам и радикализам
или влог во семејната каса? Сите овие опции
остануваат отворени за Мухамед Зеќири.
Од друга стана, втората страна нема што
да крие. Неговиот ангажман ја откри веќе
одамна јасната стратегија на СДСМ. Тука
нема никакви дилеми или опции. Заев оди
на албанското гласачко тело. Го погрешил
векот или не, тоа не е важно за него. Единствено битно е дека вака има некаква шанса
на избори, колку и да е ступидна, комична
и нереална. Поинаку, едноставно, ја нема...
Си споменувате на сцената од „Глупавиот и
поглупавиот“ кога Лојд Крисмас ја прашува
Мери Свенсон колкави се шансите да го за-

името, за потеклото на незаконски сниманите
телефонски разговори, за неговата „дипломатска
екскурзија“ во Изреал, за карактерот на случувањата со терористите во Куманово и уште за
многу други случаи. Кажува, не признава, негира,
се коригира... И сѐ така во круг. За него сѐ е и „да“
и „не“ и „можеби“. Понатаму, тој секој свој пораз
го толкува како своевидна победа. Очигледната
победа (изборна) на политичкиот противник, ја
претставува како негов своевиден пораз. Кај него
има многу блефови, но и безброј интриги. За
него ништо не е свето. Ќе се договорат четирите
претседатели и меѓународната заедница дека
има услови за избори (среден избирачки список,
подобрени услови во медиумска сфера итн.), а
тој уште истиот ден со манир на провинцијалски
курназ, манипулира и со својата „весела математика“, чаламџиски позира пред камерите и
подметнува и пронаоѓа нови 80.000 фантоми,
сега, фантоми од дијаспората. Не ги најде дома
во Македонија, па сега му се прикажуваат во
дијаспората, меѓу нашите иселеници.
И сега да се вратам на тезата за радикализацијата
на неговата политика. Тој со последните потези,
поконкретно со изборот на Мухамед Зеќири во
претседателството на СДСМ, само ја потврди
радикализација што ја спроведува поодамна.
Еве ги аргументите: Едмонд Адеми одамна е во
врвовите на СДСМ, а беше и „специјален“ советник на техничкиот министер Оливер Спасовски
во МВР, и ја знаеме неговата крвава филозофија
(„Дури не се пролее крв низ улица, ниту режим

паѓа, ниту слобода се добива“); Изјава на Заев
за една од телевизиите дека за да падне „режимот“ во Македонија, ќе се спроведе и украинско
сценарио; Неговата изјава за тоа зошто неговата
ќерка да не учи и албански јазик како втор официјален јазик во Македонија; и, секако, на крајот,
откако претходно ќе го испофали Зеќири дека
е голем новинар, професионалец и независен,
прво, како таков ќе го предложи за петти член
на телото за мониторинг на изборите, а откако
предлогот нема да му го прифатат, ќе го вдоми
во раководството на СДСМ, со големи шанси
да биде и потпретседател. И сега, повторно
прашање: дали ова е евтин филм на Заев? Да,
тоа е најевтиниот филм што тој можеше да му
го понуди на албанскиот електорат. Лош аудиовизуелен продукт што тој пред изборите го нуди
наоколу. За него тој ќе добие лоша критика, како
од членовите на СДСМ, така и од електоратот,
македонски и албански. Фактурата ќе му биде
испорачана на 11 декември, на самиот изборен
ден. По нејзиното добивање, сигурен сум дека
ќе заземе поза на кокошка што знае сѐ, ама не
може да направи ништо. Се надевам дека тогаш ќе сфати дека попусто спроведувал суров
и брутален политички воајеризам и џабе му било
политичкото мршојадство што го практикуваше.
Дотогаш ни останува да се чудиме на неговиот
ментален склоп, кој е лавиринт на контрадикторности, кои се полуреални и полувиртуелни,
полувистински и полувештачки, но, пред сѐ и над
сѐ се неприродни и несвојствени за демократија
и за плурализам во 21 век.

сака, а таа му вели дека се повеќе од еден
наспрема милион? Да, тогаш Лојд радосно
и одушевено скока и вреска: „Значи ми
велиш дека имам шанса! Јееесс!“

ден преку своите медиуми прашуваа
„ Зошто нема Албанци во ’волците‘?“,
„Зошто ги нема во ’тигрите‘?“, а да ти
ги немало доволно ни во администрацијата, наспроти фактот дека секој
граѓанин што имал контакт со шалтер
во која било институција ќе ви го каже
спротивното, атавизам од плодните
„рамковни“ вработувања, стари една
и пол деценија.

За мир во куќа, различни власти ги
вработуваа, а за немир истите радикално-националистички јуришници
бараа сѐ повеќе и повеќе. А сега немирковците ги вдомуваат во СДСМ, дел и
во СЈО. За мир кај шарените „револуционери“ ќе ги вдомат и хулиганите, па
не залудно и „стрелецот“ Павле Богдановски е виден на Павел Шатев, што,
најверојатно, значи и на следната пратеничка листа на СДСМ. Останаа уште
малку слободни места, а во меѓувреме
уплашен од дејствата се побуни и Тито
Петковски. Сепак, очекувањата се дека
за да ги осигури и зацврсти лабилните
шарени гласови, откако го „изгореа“
СЈО за Јанески и за Шаќири, СДСМ ќе
мора да најде место и за Мра, Љуми,

НЕДОВЕТНИОТ АДУТ НА СПАСИТЕЛОТ
ОД МУРТИНО

Со овој чин, зачинет со насмеаниот лик на
лидерот на мечот Шкендија – Гент, уште
понасмеан на фотографијата од втор ден
жалост по смртта на осумте бранители
во Диво Насеље и небулозните идеи во
интервјуто за косовската ТВ кога понуди
Македонците да учат албански уште од
градинка и да се реотвори Рамковниот
договор, спасителот од Муртино постави
основа за уште посериозен дебакл на партијата. Факт е дека Зоран одамна стана
Агим, неговиот ономастички пандан кај
Албанците, но стравот од изборите на 11
декември прави чуда.
Свесен дека, наспроти лажниот триумфализам и верба во некаква си победа, која
силно му ја уништува очајната фацијална експресија, на 11 го очекува сигурен
пораз, лидерот на СДСМ се обидува да
одигра на последната карта. Неверојатна
и нелогична, но таа претполага Албанците да гласаат за него, место за Ахмети,
Тачи, Острени, Села, БЕСА?! Свесен дека
довербата кај мнозинството Македонците е нешто недостижно, а нивниот глас
одамна е само „Трамвајот наречен желба“,

Заев со сите неконвенционални политички средства заигра на картата на
албанските гласови. Засега ги темели
на радикалните Зекири и Адеми, тајна
е колку ги плаќа и што сѐ не им ветил,
но планира токму со нив да обезбеди
победа?! Од друга страна, не пресметале ли неговите недоветни стратези
колку македонски неопределени гласови ќе загубат со играта што вклучува миленичиња што се декларирани
радикали, новинари што секој Божји
www.republika.mk

Дерала, Бени и за Замир. Небаре Сорос
не им е доволен, но самозамислениот
„импакт“ врз Албанците СДСМ ќе го
прави токму преку овие ликови. Утката
на недоветните социјалдемократски
стратези е што тие, иако, можеби, дел
се радикали, дел ЛГБТ, квазирокери
или, во најмала рака, нереализирани
и искомплексирани браќа на познати
сестри, сепак, не се команданти. настрана, повеќе од сигурно нема да се
задоволат со работа на портирница...
петок, 9 септември 2016 година
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Интервју | Јасмина Поповска, директорка на Фондот за иновации и за технолошки развој

Преку поддршка на иновациите до побрз технолошки развој

Педесетина апликации се пристигнати на третиот повик за поддршка
на иновативни проекти, објавен од Фондот за иновации и за
технолошки развој. Со третиот повик се доделуваат 30.000 евра по
предлог-проект преку Инструментот за поддршка – Кофинансирани
грантови за новоосновани трговски друштва стартап и спиноф,
вели Јасмина Поповска, директорката на Фондот за иновации
и за технолошки развој. Со овој инструмент може да се добијат
средства за микро, мали и средни претпријатија, кои постојат не
подолго од шест години во моментот на конкурирањето до Фондот.
Најголемиот дел од апликациите се за проекти од ИТ индустријата,
образованието, управувањето човечки ресурси, но има и многу
проекти што се занимаваат со нови технологии и слично.
Разговараше | Александрија Стевковска

Дали може да ни опишете
што точно работи Фондот за
иновации и за технолошки
развој и кои се неговите цели?
Поповска: Фондот за иновации и за технолошки развој обезбедува поддршка на претпријатијата што сакаат да развијат нов
производ, процес или услуга или
значително подобрен производ
или услуга од тоа што е достапно
�
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на пазарот. Фондот обезбедува
финансиски средства во форма
на кофинансирани грантови
наменети за истражување и за
развој, развој на пилот-линии,
тестирање, дизајн, заштита на
интелектуална сопственост,
како и маркетинг и продажба
насочени кон доведување на
иновацијата до инвестициска
подготвеност и зрелост за воwww.republika.mk

ведување на пазарот. Цели на
Фондот се подобрен пристап до
финансиска поддршка за иновации и за технолошки развој и
промовирање и поттикнување
на иновациската дејност во Македонија бидејќи иновациите
од една страна придонесуваат
за поголема конкурентност и
за натпросечен пораст на претпријатијата, а од друга страна за
забрзан економски пораст и за
отворање нови работни места во
земјата. Фондот е државна институција основана на крајот од 2013
година и досега поддржавме 26
иновативни решенија на новоосновани стартап претпријатија и
седум проекти за комерцијализација на иновации на микро и
мали претпријатија, со вкупен
износ од 1,3 милиони евра.
Која е процедурата за фирмите да дојдат до поддршка и кој
сѐ може да конкурира за неа?
Поповска: Фондот доделува средства преку објавување
�

јавен повик и секогаш за времетраење на јавните повици
организираме настани во поголемите градови во Македонија
на кои детално ги објаснуваме
постапката за аплицирање, процесот за избор и даваме совети
за проектот да биде подобро
подготвен. За да биде земен
предвид еден предлог-проект
за финансирање неопходно е да
е пријавен во рокот, да се поднесени сите документи што се
бараат при пријавувањето и да
се уредно пополнети обрасците
што се пропишани од страна на
Фондот и објавени во повикот.
Воедно, за финансирање под
инструментот Кофинансирани грантови за новоосновани
трговски друштва стартап и
спиноф може да бидат избрани
предлог-проекти од микро, мали
и од средни претпријатија, кои
постојат најмногу до шест години во моментот на поднесување
на пријавата до Фондот и кои
имаат доминантна македонска
сопственост и годишни приходи
што не надминуваат повеќе од
еден милион евра во последните две години. За инструментот Кофинансирани грантови
и условни заеми за комерцијализација на иновациите важат
истите основни услови за кандидатот, освен условот за години
на постоење каде што во овој
случај нема ограничување. Кај
овој инструмент ја охрабруваме
и соработката меѓу претпријатијата и научно-истражувачките
и високообразовни установи со
цел пренесување на резултатите од научните истражувања за
конкурирање, односно за комерцијални активности.
Кој е принципот на финансирање на компаниите од
страна на Фондот?
Поповска: Одлуката за финансирање проекти ја донесува Комитетот за одобрување
инвестиции, кој е составен од
пет меѓународни стручњаци од
областа на иновации и на инвестиции. Тие ги оценуваат про�

ектите врз основа на неколку
основни критериуми како што
се степенот на иновативност, пазарниот потенцијал, квалитетот
на поднесениот предлог-проект,
квалитетот на менаџерскиот
тим и неговата способност и
компетенции за реализација на
проектот, влијанието врз средината и општеството, потоа буџетот, односно дали предложените
трошоци се реални и оправдани
и неговиот потенцијал да генерира приходи во следните неколку години. Комитетот пред
да донесе одлука за финансирање има состаноци со претселектираните кандидати за да
може да добие дополнителни
информации за проектот но и да
оцени дали менаџерскиот тим
ги има потребните квалификации. Врз основа на донесената
одлука Фондот склучува договори со избраните претпријатија и
врши исплата на првата рата од
грантот во согласност со одобрениот буџет на проектот.
Колку поединците и фирмите во Македонија се заинтересирани за иновации и од
која област се?
Поповска: Досега на трите отворени повици добивме околу
220 предлог-проекта, а Фондот
избра и склучи договори со 33
од нив. Интересот е голем и на
настаните што ги организираме
и верувам дека преку промовирање на добрите примери на
иновативни претпријатија интересот ќе се зголемува. Најголемиот број апликации доаѓаат
од секторот на информатички
технологии затоа што е многу
динамичен и бара постојано
иновирање за да се опстане на
овој пазар, но сѐ повеќе има проекти и од земјоделство, градежништво, здравство.
�

Што е тоа што во моментов е
најактуелно на што работите?
Поповска: Во тек е претселекцијата на апликациите од
третиот јавен повик за инструментот Кофинансирани гран�
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За да биде
земен предвид
еден предлог-проект за
финансирање
неопходно е
да е пријавен
во рокот, да
се поднесени
сите документи што се
бараат при
пријавувањето
и да се уредно
пополнети
обрасците што
се пропишани
од страна
на Фондот и
објавени во
повикот

тови за новоосновани трговски
друштва стартап и спиноф, за
кој очекуваме да имаме финална
селекција до крајот на октомври
и до крајот на годината да ги
склучиме договорите со новите
корисници. Воедно работиме на
градење на капацитетите преку
обуки и менторство на корисниците од првите два повика со
цел да им помогнеме подобро
да дојдат до пазари, клиенти и
до други извори на финансирање. Континуирано работиме
и на промоција на иновациската дејност преку организација
на настани и на работилници,
а од 1 септември, објавивме и
два повика за натпреварите
„Паметна автобуска станица“
и „Скопски автобуски хакатон“,
кои Фондот ги организира заедно со ЈСП Скопје, Град Скопје,
Министерство за образование
и наука, факултетите за информатички технологии од Скопје,
Битола, Штип и од Тетово, Машински факултет од Скопје и
со поддршка од УНДП. Двата
натпревара се организираат со
цел воведување иновации во
јавниот градски транспорт и
зголемување на задоволството
на граѓаните што ја користат
оваа услуга, а во соработка со
заедницата и со факултетите.
Кои се плановите за идното
работење на Фондот?
Поповска: Во наредниот период Фондот ќе продолжи да
работи на промоција на иновациите и на нивното значење
за бизнисот, но и за македонската економија, подигнување
на свеста кај компаниите за
воведување иновативни решенија и предностите од тоа,
како и поголема соработка со
сите соодветни фактори. Покрај
финансиската поддршка, Фондот ќе продолжи да обезбедува
и поддршка за градење на капацитетите на финансираните
претпријатија, како и зголемување на квалитетот на побарувачка за финансиски средства
што се на располагање. �

�
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македонија

Бесплатен 4Г интернет за
една милијарда луѓе

Расте извозот
Вкупната вредност на извозот
на стока од Македонија во периодот јануари - јули годинава
изнесува 2.710.526.000 долари,
и бележи пораст од 5,6 проценти
во однос на истиот период лани.
Како што објави Државниот завод за статистика, вредноста на
увeзената стока во првите седум
месеци од годинава изнесува
3.821.115.000 долари, што е за
4,4 проценти повеќе во споредба
со истиот период од претходната година. Стоковната размена
изнесувала 6.531.641.000 денари. Трговскиот дефицит, во периодот јануари - јули годинава
изнесува 1.110.590.000 долари.
Покриеноста на увозот со извоз,
изнесува 71 процент.

Најбогатиот човек во Индија – Мукеш Амбани,
ќе инвестира 20 милијарди долари во мобилни
услуги, кои можат да обезбедат брз интернет за
една милијарда луѓе.

Преспа ја имаше најдобрата туристичка сезона
Преспа годинава ја имаше најдобрата туристичка сезона во последните
15 години, оцени градоначалникот
на општина Ресен, Ѓоко Стрезовски. За време на викендите, според
него, имало и по повеќе од 10.000
посетители, односно се барало место повеќе на преспанските плажи.
Градоначалникот забележи дека
владините инвестиции за изградба на нови плажи на Преспанско
Езеро во Стење и во Сливница дале
резултати.
Инвестициите од Владата на Република Македонија во изградба на нови плажи на Преспанско
Езеро во Стење и во Сливница во
�

Состојбата со странските
директни инвестиции бележи
позитивни резултати
Зголемени трошоците
во градежништвото за
изградба на куќи
Во вториот квартал во споредба со првиот квартал годинава
трошоците во градежништвото
за нови објекти за индивидуално домување се повисоки за два
процента, за материјали за 1,3
проценти, а трошоците за вработените за 3,5 проценти. Како
што објави Државниот завод за
статистика, во вториот квартал
годинава, во споредба со вториот квартал лани, трошоците во
градежништвото за нови објекти
за индивидуално домување се
пониски за 2,7 проценти и за 5,5
проценти за материјали, а трошоците за вработените се повисоки
за 4,9 проценти.
24

петок, 9 септември 2016 година

свет

Бизнисот оваа недела

И во време на политичка криза речиси 15
отсто повеќе капитал е влезен во земјава
во првите шест месеци во споредба со
првата половина од ланската годината.
До крајот на годинава се најавени дополнителни инвестиции од бизнисмени од
странство, а со тоа и пораст на бројот на
вработени во индустриските зони.
Сто дваесет и трите милиони евра што
ги инвестирале странските бизнисмени

висина од 77 милиони денари,
ги дадоа и првите резултати. Се
направија современи песочни
плажи со сета придружна туристичка инфраструктура на нив, но
се направија дополнителни вложувања и на постојните со што се
зголеми нивната конкурентност
- рече Стрезовски.

Доколку продолжи инвестицискиот тренд на Владата во изградба на
плажи на преспанското крајбрежје,
во Претор, Крани, Отешево… градоначалникот очекува дека Преспа ќе
стане место атрактивно не само за алтернативни форми на туризам, туку
ќе се практикува и масовен туризам.
во земјава во првите шест месеци од годинава се речиси 80 отсто од директните
странски инвестиции што влегле во Македонија во текот на целата 2015 година.
Податоците на НБРМ покажуваат дека
најмногу странски капитал годинава
влегол во февруари, кога се инвестирани 34,5 милиони евра.До крајот на
годинава властите очекуваат бројот
на странски компании што инвестирале во земјава да се искачи на 35. Веќе
се најавени и вработувања на дополнителни 1.500 лица до крајот на годинава во компаниите сместени во
индустриските зони.

За два месеци 911 вработени со проектот „Македонија вработува 2“
Проектот „Македонија вработува 2“, кој почна да се реализира
од јуни оваа година, веќе ги дава
очекуваните резултати. За само два
месеца од почетокот на проектот
„Македонија вработува 2“ се вработени 911 лица во 740 компании
во државата. Од нив 500 вработени
се млади до 35 години, 180 лица
се постари од 58 години додека
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175 лица се на возраст од 35 до 55
години, кои повеќе од 10 години
чекаат вработување.
Заштедата на компаниите со новите
вработувања е голема и изнесува
1.500 евра за едно лице. Со оваа мерка се намалува невработеноста во
државата, што е еден од условите за
успешна реализација на проектот.

До крајот на оваа година Индијците ќе можат да ја
користат бесплатно, а од почетокот на 2017 година, тие ќе треба да плаќаат по 149 рупии или 2,25
долари месечно, пишува „Си-Ен-Ен мани“.

Во моментов само една петтина од возрасната популација на Индија има интернет. Земјата има малку
зони со бесплатен безжичен интернет, а квалитетна врска е реткост во посиромашните региони.
Тоа, сепак, наскоро ќе се промени. Ако бизнисот на
Релијанс Џио успее, милиони Индијци ќе добијат
квалитетна врска.

Исцрпената Грција бележи скромен пораст
Исцрпената грчка економија порасна за
0,2 проценти во кварталот април-јуни
2015 година, во однос на претходниот
квартал, и покрај малиот пад на потрошувачката на населението и извозот.
Податокот за порастот на домашниот
бруто-производ, кој го објави државната
служба за статистика во Атина, е нешто
понизок од прелиминарната процена
објавена на почетокот на месецот со

економски пораст од 0,3 проценти,
пренесува агенцијата АП. Грчката економија се намали за околу 25 проценти од појавата на должничката криза
во таа земја во 2009 година. Државата
успеа да избегне банкрот со помош на
меѓународниот финансиски спасувачки
пакет, кој е одобрен под услов Атина
постепено да ја намали потрошувачката
и да спроведе реформи.

.Јапонските финансиски
институции ќе ја напуштат
Британија?
Јапонија ја предупреди Велика Британија дека „Брегзитот“ може да
поттикне релокација на јапонските
финансиски институции од Лондон. Тие укажаа и на загриженост
кај јапонските компании поради
најавеното британско излегување
од ЕУ. Во извештајот на 15 страници
специјална група на јапонската влада задолжена за анализа на последиците од „Брегзитот“ предупреди на
одлив на инвестициите за развој и
за истражување на лекови од Велика
Британија, изразувајќи очекување
дека британската влада мазно ќе го
напушти блокот.

Две ирански банки ќе отворат
филијали во Европа
Банките на удар на кибернетски напади
Светска банка предупредува на опасност од финансиска криза предизвикана од кибернетски напади, во
ситуација кога раководителите на
банките не се подготвени за такви
закани. Кибернетскиот напад на Централната банка на Бангладеш преку
меѓународната Свифт-мрежа, што
имаше за цел да дојде до една милијарда долари, на крајот предизвика
штета од 80 милиони долари на почетокот на оваа година, што укажува

на опасност и од други кибернетски
напади. Хакерите би можеле да ги нападнат банкоматите на една земја за
еден ден, а потоа милиони граѓани би
можеле да се обидат парите да си ги
извадат од банкарските сметки затоа
што веќе нема да му веруваат на банкарскиот систем. Исто така, и вестите
за масовните загуби на националните
банки би можеле да предизвикаат
таква реакција и економијата да ја
воведат во хаос.
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Две ирански приватни банки ќе
отворат филијали во Германија за
развој на стопанската размена меѓу
Иран и Европа по укинувањето на
меѓународните санкции. Тоа го најави висок функционер на Иран, а е
пренесено на сајтот на централната
банка на таа земја. Тоа ќе бидат први
две ирански банки што ќе отворат
филијали во Европа од постигнувањето договор меѓу Иран и Запад
за нуклеарната програма на Техеран
и за укинувањето на санкциите на
ЕУ во јануари оваа година.
петок, 9 септември 2016 година
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Рекоа, не порекоа Слободен радикал
Никола
Груевски

Тоа се нашите непартиски срцки и ексновинари кои партиски се
ангажираат во СДСМ.
Тие се партиски членови, ама непартиски. Тие
се членови на нивниот ЦО, ама не се во партија.
Всушност, во партија се, ама не се. Партиски, ама
непартиски.
26
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гласно донесе одлука нов
член на ЦО на СДСМ да биде
Мухамед Зекири“.

Што значи тоа?

Тоа значи дека со последната одлука на СДСМ висок
партиски функционер стана новинар што се залага
за „слободно и независно“
новинарство, новинар со
изразити радикално-исламистички ставови, исламски радикал со кој Заев за
само 100 дена ќе треба да
ги придобие албанските
гласачи со чиишто гласови планира да победи на
овие избори.

Емил
Димитриев

Влатко
Ѓорчев

Личност на неделата

Паметна одлука на паметниот лидер, би се свело во
само два паметни збора.
Независен новинар, интимно радикал, кој замина
од новинарството и влезе
директно во ЦО на втората
најголема македонска партија во Македонија.

Идејата за воспоставување на врачувањето
орден ќе биде добра за
секого. Ќе биде добра
за дополнителна афирмација на животот и делото, жртвата и филозофијата на живеење на
Мајка Тереза. Ќе биде афирмација и за Република
Македонија. Ќе биде момент кога Македонија
ќе се спомне, ќе се поврзе со личност која има
големи заслуги во светот. Мојата иницијатива е
тоа да биде за жена за високи достигнувања во
различни области. Ордените обично во светот ги
собираат мажите и добро е да има еден орден за
жена. Мислам дека ќе биде голема чест за секој
кој ќе ја заслужи и прими оваа награда.

Со поглед на тоа што
владата за спроведување на изборите, и од
аспект на надлежностите и од аспект на персоналниот состав, претставува прилично комплексен орган, очекувам од
сите членови на владата, без разлика на нивната
политичка припадност, висока посветеност кон
овие приоритети и висок државотворен капацитет на сите поединци. Очекувам министрите и
заменик-министрите во секојдневното работење
да имаат коректна соработка наместо конфликти
како што имаше во изминатиот период со цел да
дадат максимум во ресорот кој го водат за да
се одржат изборите и да се врати државата во
нормален колосек.
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Мухамед Зекири
Роден на:
10 март 1979 година
Во општеството:
штетник
Интимно:
екстремен

„Слободните радикали се
нестабилни атоми, кои
имаат загубено електрон,
па лебдат наоколу крадејќи
електрони од соседните молекули“ – така е во хемијата,
а не е ништо поинаку и во
независното новинарство.
„Слобода на медиумите,
власт на радикалите“ е
слоганот со кој СДСМ ќе настапи на овие избори. Овој
избор е многу природен и
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ненаметнат, а произлегува
од последното решение на
ЦО на партијата. Никакви
односи со јавноста, никакви стратегии, директно
од мозокот на главата на
партијата.

„На вечерашната седница, Централниот одбор на
СДСМ акламативно ја поздрави мудрата и успешна
политика на претседателот
на СДСМ, Зоран Заев, и на
раководството на партијата
во напорите за создавање
услови за организација и
за спроведување регуларни
предвремени парламентарни избори во Македонија.
На вечерашната седница,
Централниот одбор едно-

Зекири во Централниот
одбор и Едмонд Адеми во
Извршниот одбор се радикалното јадро околу кое, во
агонијата што произлегува
од безидејноста и од сѐ поголемиот раскол во партијата,
Заев ќе се обиде да приврзе
гласачко тело, кое треба да
му обезбеди победа на изборите на 11 декември.

Плукнат на лидерот

Личноста и делото на Мухи
се обременети, главно, со поганлаци, какви што не прос
туваат ни богот на кој му се
моли неговиот лидер ниту
богот на кој тој му се клања.

„Тој често повикува на насилство, навредува медиуми, посакува линч на политичари, го повикува народот
да се наполни со омраза“.

„Новиот член на Централниот одбор на партијата е
поддржувач на исламските
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радикали на Балканот и за
него Израел е терористичка држава“.

„Тој беше еден од првите
што го пробија полицискиот
кордон и се туркаше со полицијата на протестот организиран од ЗНМ и од повеќе
здруженија пред Музејот на
македонската борба“.

„Пред извесно време Зекири
тврдеше дека во Избирачкиот список имало 500.000
спорни гласачи и на истиот
фигурирале 60.000 мртви.
Зекири тврдеше дека од
500.000 гласачи, 195.000
биле евидентирани како
фиктивни гласачи“.
„Новинарот Мухамед Зекири го цитира мула Јакуп
Асипи, оџа од Слупчане во
времето на конфликтот во
2001 година, близок соработник на раководството
на ОНА, кој од странство
донесе околу 150 муџахедини да се борат на страната на ОНА: ’Искрен и
праведен е тој што кога се
во прашање интересите на
малцинствата, своите ги
гази со двете нозе‘“.

„Високиот член на рако
водс твото на СДСМ го
поздрави оштетувањето
на споменикот на цар Душан, а застана и во одбрана на суровите убијци од
Смиљковско Езеро“.

А во меѓувреме во хемијата:
„Во отсуство на електрони
молекулот станува слободен радикал, кој треба да
се стабилизира. Тогаш настанува штетниот процес
во телото, каде со верижна
реакција настанува хаос
меѓу мелекулите каде што
секој од секого краде електрон и настанува оштетување на клетките, ткивата
и на ДНК“.
Тумори, исто како и во политиката. � (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа
Зоран
Заев
Се изборивме граѓаните на Македонија на 11
декември да може да
гласаат слободно. Времето на изборно насилство и фалсификување на
слободната волја на граѓаните заврши. На 11 декември ќе ги поразиме сиромаштијата, криминалот,
корупцијата, етничките поделби, омразата, партизацијата на институциите, хајките, нарачаните судски процеси и мафијата. Мора да ставиме крај и на
иселувањето на младите луѓе и на опустошувањето
на земјата. Го предупредуваме ВМРО-ДПМНЕ да не
помислува повторно да го прекрши договореното
и повторно да ја заложи Македонија. На секое ново
прекршување на Договорот од Пржино, а посебно на
уривањето на Специјалното јавно обвинителство,
СДСМ жестоко ќе одговори.

Андреј
Жерновски
Кадровската понуда
треба да биде соодветна затоа што како што
поминуваат годините и
како што созрева ова граѓанско општество и граѓаните сакаат да препознаат квалитет во понудата
затоа што, според мене, не е доволно да се биде
само против некого, туку треба да се биде и за тие
што нудат промена. Треба да понудат нешто што е
многу подобро од тоа што се случува во моментот.

Мирослав
Грчев
Дали изборите на 11
декември ќе бидат демократски, ќе зависи
единствено од нивниот
резултат. Ако победат демократските политички
партии, тогаш изборите ќе бидат демократски, а
доколку се повтори уште една изборна измама
што ѝ носи формална победа на криминалната
и недемократска партија ВМРО-Фашистичка,
тогаш изборите ќе се потврдат како криминални
и недемократски.
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Во Демир Капија се открива дворец од античко македонско време

Владетелскиот дворец во
Демир Капија ќе добие
јарбол со македонско знаме
Од проектот на Археолошки катастар на Репуб
лика Македонија се гледа дека досега во рамки
на првиот проект била ископана северозападна
та кула на дворецот, а од наредната 2017 година
Археолошкиот музеј на Македонија ќе органи
зира посебен макропроект за реконструкција и
за осветлување на овој македонски владетелски
дворец и подигање јарбол со македонското
знаме, вели Виктор Лилчиќ Адамс, директор на
Управата за заштита на културно наследство
Пишува | Невена Поповска

Д

емир Капија на турски
значи железна порта или
железна врата. Тоа е ма
ло гратче сместено непосредно
пред познатата Демиркаписка
Клисура од левата страна на
Вардар. Демир Капија отсеко
гаш била важна железничка
станица, таа и сега се наоѓа
непосредно до меѓународниот
автопат Е75 и лесно и брзо се

стигнува дотаму. Се упатуваме
во јужниот дел на Македонија,
односно југоисточниот дел на
Тиквешка Котлина. Демир Ка
пија се граничи со Неготино,
Кавадарци, Гевгелија, Валан
дово и со Конче. Градот имал
стратегиско место уште во ми
натото, поради што кон крајот
на 9 век Бугарите ја презеле
оваа територија од Византија.
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Подоцна овој простор потпад
нал под власта на Цар Самуил, а
потоа повторно под Византија.
Историското минато на Демир
Капија е поврзано со надалеку
познатата Демиркаписка Кли
сура, место од кое почнувале
и завршувале многу воени по
ходи, место што во различни
периоди било граничник на
повеќе владетели и место што
било седиште на посебни феу
дални господари, кои ја окупи
рале територијата и владееле
со неа. Денес градот економски
заживеа и се развива според
стандардите на новото време.
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Најдовме монети од време
то на повеќе македонски кра
леви, меѓу кои и на Аминта,
таткото на Филип и дедо на
Александар Македонски. Тука
била изградена тврдина долга
сто и педесет метри и широка
седумдесет–осумдесет метри
со изграден посебно претста
вителен внатрешен дворец
од огромни камени блокови,
�

ната улога, всушност, била
за заштитување на теснецот
кај таканаречената желез
на порта, односно големиот
град Стена во античко и Про
сек во средновековно време
- вели Лилчиќ Адамс.

Тука на 27 и на 28 август се одр
жа традиционалниот Демир
каписки панаѓур посветен на
верскиот празник Голема Бого
родица. Во центарот на градот
на тротоарите беа поставени
тезги на кои се продаваа мно
губројни производи, а присут
ните ги посетуваа и Музејот на
виното, винарските визби, како
и знаменитостите во Демир Ка
пија, кои ги има во голем број.
Ние се упативме кон локалите
тот на кој е откриен дворец од
античко време. Некогашната
градска населба е утврдена со
ѕидини, а од јужната страна е
природно заштитена. Во рим
скиот дел на градот се открие
ни остатоци од канализација и
керамика и стакло и др. Архе
олошките работи се одвиваат
над Демир Капија и со нив е
откриен дворецот од античко
македонско време.

Една од најпретставителните
тврдини, нагласи тој, е Марко
ва кула, која спаѓа во атарот
на село Корешница, општина
Демир Капија, доминантен рид
што во минатото го држеле
пајонските владетели, што во
раната антика го зазеле маке
донските кралеви.

ѕид широк три метри, со две
северни правоаголни кули.
Овој дворец во кој несомне
но престојувале и македон
ските кралеви бил подигнат
некаде во првата половина
од четвртиот век пред новата
ера. Годинашното истражува
ње на ова место се реализира
преку Археолошкиот музеј на
Македонија, тимовите на ди
ректорот Весела Честоева, и
тоа со основни методи на ар
хеологијата, површинско ре
когносцирање и ископување
- нагласува Лилчиќ Адамс. Тој нѐ
информираше дека истражувач
ките активности ќе се одвиваат
преку три проекти.

Почетниот го финанси
ра Управата за заштита на
културно наследство преку
Археолошкиот музеј на Ма
кедонија. Тој траеше околу
еден месец и сега завршува, а
активностите продолжуваат
и ќе траат уште околу еден
месец, исто така, ќе се работи
преку Археолошкиот музеј
на Македонија. Тоа е тимот
на магистер Владимир Ата
насов - вели Лилчиќ.
�

Според Атанасов, во текот на
истражувањата, со методот на
површинско рекогносцирање,
тимот на Археолошкиот музеј
на Македонија досега открил

Просторот на Демир Капија
изобилува со повеќе тврди
ни, има седум такви објекти
на карпите над Демир Капија.
Тоа што било значајно, нив

петок, 9 септември 2016 година

Се очекуваат уште сребрени мо
нети од времето на Александар
Македонски. Според Атанасов,
отсуството на монетите на ма
кедонските кралеви Антигон Го
нат, Филип V и Персеј, укажува
дека во втората половина од 3
век н.е. и во 2 век н.е. вниманието
и активностите на овие кралеви
се веќе дислоцирани во посевер
ните делови на територијата на
Република Македонија.
Инаку од проектот на Архе
олошки катастар на Републи
ка Македонија се гледа дека
досега во рамки на првиот
проект била ископана северо
западната кула на дворецот
и тука сега се запира, а од на
редната 2017 година археоло
шкиот музеј на Македонија,
на чело со директорката Ве
села Честоева, ќе организира
еден посебен макропроект за
реконструкција и за осветлу
вање на овој македонски вла
детелски дворец и подигање
јарбол со македонското знаме
- додава Лилчиќ Адамс. �
�

�
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околу педесет монети, главно
од три временски периода. Од
раната антика, доцната анти
ка и од средниот век. Наодите
на археолозите упатуваат на
новите откритија во насока
на тоа дека локалитетот бил
силна воена база за контрола
на Демиркаписката Клисура.
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„ЗЕРО ФАНТОМ“
Пишува | Ацо Станковски
Фото | Самир Карахасан

К

ога Златко Стефковски, директорот на Младинскиот културен центар во Скопје, ми предложи да
контактирам со членовите на „Зеро“ и да ги прашам
дали се подготвени за нова креативна авантура, сфатив
дека сум ставен пред еден специфичен предизвик, пред
нова експедиција во сферите на неименливото.

Требаше повторно да се собере таа ирационална уметничка тајфа, а не се бевме виделе уште од 2011 година,
кога „Зеро“ беше на Биеналето во Венеција со проектот
„Зеро шлепер“.
По овој настан, секој од поставата на „Зеро“ си го фати
својот пат. За некои од нас овој последен период беше
прилично напорен и тежок, но чудесни се патиштата,
а спасението не престанува да дејствува дури и тогаш,
кога мислиме дека нема спас. Но, има.

Собирањето на „Зеро“ беше подолготрајно отколку
што претпоставував. Тајфата „Зеро“ се беше завлекла
во разни светови, често многу далечни од баналноста
на дневнополитичката реалност. Но, кога требаше да
се дејствува, веднаш пред нашата натсвест се појави
чудесна небула од компримирани сеќавања. Последниве
пет години и целиот интензитет на општествено-политичката динамика во нашата култура. Сепак, „Зеро“ брзо
се ослободува од тие енергии на политичкиот дискурс
затоа што „Зеро“ е бескраен океан на метафизичката
игра, во кој идеологиите и политиката се губат како
трошки во чорба.
Златко Стефковски ни сугерираше неколку значајни
точки во овој проект, пред сѐ, историскиот контекст –
25-годишнината од самостојноста на нашата држава. Да
се создаде мурал, кој ќе биде посветен на четврт-вековното постоење на Република Македонија, е, навистина,
интересно. Од ваквиот пристап може да произлезе само
национално помирување.

Затоа што уметничките сеанси на „Зеро“ не се само чисто
техничко, рационално дејствување во правецот на една
организирана свест и моќ да се спроведе специфична
ликовна визија, и толку. Не, творештвото на „Зеро“ и
неговите модалитети на работа имаат длабоки корени
во древните мистерии и во сите видови езотерија и
магиски ритуали. „Зеро“ е една колективна структура
на уметници, кои во медитативна синергија создаваат
многу специфични вибрации, кои, какво чудо – навистина дејствуваат, доколку се фокусирани на одредена
цел. Но целите на „Зеро“ никогаш не се прозаични и
тривијални.
Обично, наивните и необразованите, по прашањата на
културата и на уметноста, а огромно мноштво се токму
32
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колумна
такви, очекуваат спектакуларни чуда, парадоксални
ситуации и вехементни состојби на свест кај протагонистите. Но сето ова е веќе одамна деконструирана
матрица за чинодејство, создадено од холивудската
филмска индустрија. Како парадигма. Како симулакрум
на отуѓените и тотално обездуховени култури, зони на
конзумеризмот и на флегматичноста. Еден живот, кој
хибернира и се буди со електрошокови.
„Зеро“ тоа го прави речиси несвесно, како во сон. „Зеро“
не се откажало од магиските корени за грст долари и за
петнаесет минути либералистичка слава. „Зеро“ ѝ вели
не на која било корупција, а посебно на таа што дејствува
преку итрите и бездушни идеологии со безумни цели да
го уништи духот, древноста и автентичноста на старите
култури. Тоа го гледаме насекаде, резултатот на овие
суперпрагматични текови на нивото на „цајтгајстот“
е курентниот неоварваризам и сите колатералии што
одат со него.

Вандализмот, виден неодамна и кај нас, е само еден
мал дел од оваа масовна деструкција на нашето време,
која доаѓа како последица од прекинот со творечкото
битие, кое е во духот од страшната алиенација, што се
наметнува како ужасна последица на некритичкото
помодарство и на сеопштиот конформизам. Уметноста
брзо го напушта ваквиот амбиент на свеста.
Затоа по фасадите останаа само печатите на хистеријата.
Насилството е во најголема спротивност со уметноста.
Но како на магариња да им говорите за филозофијата
или, пак, да поетизирате? Но за „Зеро“ и тоа е можно.

Уште кога се собравме пред МКЦ, повеќето од нас на
број, и со благослов на тие што живеат во странство,
се соочивме со вистинската магнитуда на творечкиот
предизвик. Тоа беше еден голем ѕид, кој како да сакаше
да нѐ проголта. Но „Зеро“ ваквите закани брзо ги решава
во своја корист. Сите овие ситни блефови паѓаат во стравотна параноја, во ужас, кога ќе се соочат со застрашувачката празнина на нулата, на ништожноста, на „Зеро“.
Пристапивме на работа, прво внимателно и скрупулозно, а потоа, кога добро го запознавме просторот (ѕидот)
и неговите капацитети, изградивме брза и ефикасна
стратегија и јурнавме кон апсурдот. Од ѕидот почнаа
да излегуваат разни содржини и светови, а „Зеро“ во
неочекувано добра тимска форма почна да ги вади
како риби од море. Конечно, почна во целост да се гледа
оваа голема фреска, која во моментите на луцидност ја
нарековме „Зеро фантом“. Онака, на шега. �

Во „Зеро“ на овој мурал работеа: Горанчо Ѓорѓиевски, Беди
Ибрахим, Златко Трајковски, Синиша Цветковски, Зоран
Јаневски, Роберт Михајловски, Владо Манчевски, Стеван Шашков,
Александар Станкоски. Со благослов на: Миодраг Десовски –
Мишко (Австралија) и Перица Георгиевски – Пепси (Бугарија).
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Шлаканица по лицето на канцеларката

По тешкиот пораз,
Меркел во немилост
на партијата
Партијата на германската канцеларка се
врти против неа по изборниот пораз од
антиимиграциската партија, а министрите
признаваат дека таа не може да ги
игнорира ставовите на народот

П

артијата на канцеларката Ангела Меркел се
сврти против неа откако претрпи изборен пораз од
антиимиграциската партија, а
министрите признаа дека „таа
не може да ги игнорира ставовите на народот“.
Германската канцеларка е под
притисок поради пресвртот за
нејзината контроверзна политика за бегалците откако нејзината конзервативна партија
Христијанско-демократска унија
(ХДУ) завршила на третото место на изборите во нејзината
родна држава во неделата.

Десничарско-популистичката
партија Алтернатива за Германија (АфД) освои речиси
21 процент во првиот обид за
освојување место во регионалниот парламент на Мекленбург
- Западна Померанија.

Една од лидерките на АфД, Беатрикс фон Сторч, го поздрави
шокантниот резултат како „почеток на крајот на ерата на Меркел“, а „Билд“ напиша дека резултатот е уште една „шлаканица по
лицето“ на канцеларката.

Дневниот весник „Ди велт“ го
кометираше резултатот: „Германија сега го има тоа што никогаш не постоело од крајот
на војната: екстремна десничарска партија“. Нејзините

клучни сојузници сега бараат
промени, плашејќи се да не доживеат тежок пораз на општите
избори в година.

Секој втор гласач вели дека гласал
поради проблемот со бегалците и
ништо друго. По поразот на Меркел, водечкиот кандидат на АфД,
Лајф-Ерик Холм, рече дека партијата, која за првпат учествува на избори во земјата, е горда на својот
резултат.

- Шлагот на тортата е тоа што
партијата на Меркел е зад нас...
можеби тоа е почетокот на крајот
на владеењето на канцеларката
Меркел - вели тој.

Лајф-Ерик Холм - АФД
Антиимигрантската и антиевропска партија Алтернатива за
Германија (АфД) освои речиси
22 процента од гласовите во
Мекленбург - Западна Померанија. ХДУ, пак, освои 19 проценти и тоа е најлош резултат за
партијата во покраината во која
се наоѓа изборната единица на
самата канцеларка Меркел.

Економските прашања се најчесто пресуден фактор за изборите
во сиромашниот и слабо населен
регион. Но, сегашните избори
се поврзуваат исклучително
со програмата за миграција на
канцеларката, според која повеќе од еден милион бегалци
се населија во земјата за една
година.
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Резултатот сега ја става АфД во девет од 16 сојузни собранија во Германија со желба за уште поголема
награда - општите избори што треба
да се одржат есента во 2017 година
да им обезбедат места во националниот законодавен дом.

Одлуката на Меркел да ги отвори
вратите на Германија за нерегулирана имиграција остави чувство на
страв меѓу луѓето. Сега нејзината
сопствена партија - ХДУ и нејзиниот
сојузник ХСУ во Баварија се свртија
против неа.
Генералниот секретар на ХДУ,
Петeр Таубер, изјави дека резултатите од неделата се „горчливи“,
додавајќи: „Гласачите сакаат да
испратат сигнал на протест, како
што забележавме во дискусиите
за бегалците“.
- Имаше само еден проблем, а тоа е
политиката за бегалците. Политипеток, 9 септември 2016 година
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ката за имиграција предизвика чувство на несигурност кај
луѓето - изјави главниот кандидат на ХДУ, Лоренц Кафир.
Министерот за финансии на ХСУ,
Маркус Судер, рече: „Канцеларката веќе не може да ги игнорира ставовите на луѓето за ова
прашање. Тоа беше повик за будење дека Берлин треба да го
смени курсот“.

Андреас Шојер, генералниот секретар на ХСУ, рече дека резултатите од изборите се катастрофални додавајќи: „ХСУ укажува
на вистинската насока. Треба да
се намали бројот на бегалци, да
се забрза процесот на репатријација, да се прошири листата на
земји што се сметаат за безбедни
и да се воведат подобри мерки
за интеграција.
- АфД ги искористи придобивките од намалената поддршка
за Меркел. Ние, едноставно,
не можеме да се предадеме и
да гледаме како една партија
изградена на привлекување
гласачи што протестираа
профитира од неуспесите на
федералната влада во Берлин
- вели тој.

АфД е основана во 2013 година
и ужива метеорски подем благодарение на бегалската криза.
Нејзината лидерка Фрауке Петри на почетокот на оваа година
бараше граничната полиција да
има право да пука во илегалните емигранти на границата на
Германија - но, тоа не ја намали
позицијата на партијата.
Меркел има преземено дел од
одговорноста за изборниот пораз на својата партија, но силно
ја бранеше својата политика за
имигрантите во понеделникот,
иако вети дека ќе ја врати довербата на гласачите.

Меркел рече дека исходот се
должи „речиси целосно на федералните политички прашања“.
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- Сите ние мора да размислиме
како да ја вратиме довербата
на граѓаните, а прво јас - изјави
Меркел за новинарите на маргините од самитот на Групата
20 во Кина.
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Висината на државната помош за имигрантите налути
многумина Германци, особено тие во посиромашните
источните региони, но во саботата Меркел истакна дека
владата не намалила бенефиции за никого за да им помогне на бегалците.

- Јас сум лидер на партијата,
јас сум канцеларка - не може
да се одвои тоа во очите на
луѓето, па и јас сум, секако,
виновна за резултатот - рече
Меркел. - Сепак, верувам дека
одлуките што беа донесени
беа правилни, а сега ние мора
да продолжиме да работиме рече таа.

Речиси две третини од корисниците на социјална помош
се од Азија, а една половина
од оваа група доаѓа од Сирија,
покажуваат податоците.

Таа додаде дека прашањето за
интеграција ќе игра огромна
улога во тоа, како и прашањето
за репатријација на бегалците
што немаат дозвола за престој
во Германија.

22 проценти се од европските земји како Албанија, Србија, Црна Гора и Македонија,
кои се надвор од Европската
унија, а 13 проценти се од
Африка.

Бројот на бегалци
што бараат германски
бенефиции е зголемен
за 169 проценти

Бројот на бегалци што бараат
германски социјални бенефиции
порасна за 169 проценти минатата година, покажаа податоците во понеделникот. Бројката
што, најверојатно, ќе придонесе за натамошно засилување на
антиимиграциските групи како
партијата Алтернатива за Германија (АфД), која помина добро во
изборниот викенд.

Околу 975.000 емигранти добивале бенефиции во согласност со
Законот за бенефиции на барателите на азил на крајот на 2015
година, изјави Федералниот завод за статистика. Тоа го одбележи шестиот по ред годишен
пораст и го спореди со 363.000
имигранти во 2014 година.

Бројот на имигранти драстично се зголеми по одлуката на
канцеларката Ангела Меркел
од пред една година да се отвори вратата на Германија за
бегалците од Сирија и од други
места. Германија прими повеќе
од еден милион луѓе, иако приливот нагло опадна во последниве месеци поради построгите
европски гранични контроли и
договорот со Турција.
Податоците од понеделникот
ги вклучуваат мигрантите со
дозволи за привремен престој
и тие што засега не можат да
бидат депортирани. Тие не ги
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Од имигрантите што добиваат помош, 91 процент добиваат основни услуги како што
се храна, сместување, облека
и здравствена грижа, како и
трајни и нетрајни предмети
за домаќинството и пари за
сопствени потреби.

Ужасот на еврејските
водачи по успехот на
екстремната десничарска
партија
Еврејските лидери на Германија реагираа со ужас по успехот на АфД на
изборите за време на викендот во
Мекленбург - Западна Померанија.

- Фактот што една екстремно-десничарска партија, која,
очигледно, поттикнува омраза
против малцинствата и на еден
одвратен начин може непречено
да се издигне во нашата земја
е остварување на еден кошмар
- вели Шарлот Кноблох, претседателката на Еврејската заедница на
Минхен и на Горна Баварија.
- АфД е екстремно-десничарска
партија. Патетично е кога партијата во која ксенофобијата, антисемитизмот, расизмот, хомофобијата, историското негирање
и теориите на заговор се основа
за аргумент може да добие толку
силно општествено и политичко
влијание - вели таа.

Кноблох предупреди дека, во
соработка со другите екстремно-десничарски партии, АфД има
сила да ги загрози демократските
основи на Германија.
Јозеф Шустер, претседателот на
Централниот совет на Евреите
во Германија, исто така, изрази
загриженост велејќи: „Јасно е
дека многу гласачи не се свесни
или го намалуваат на минимум
фактот дека АфД не се дистанцира од десничарските екстремисти во Мекленбург - Западна
Померанија или од другите места
во земјата“.

Лидерката на партијата АфД Фрауке Петри изјави дека „Меркел е
виновна за поразот“, додавајќи:
- Канцеларката и Социјалната
демократска партија ги вовлекуваат германските граѓани во
финансиска и бегалска криза.
Главните политички партии се
занимаваат со предавање на
оваа земја.
Извор | „Дејли мејл“
Превод | Ана Цветаноска

вклучуваат тие со статус на бегалци или тие што имаат право
на азил, кои примаат социјална
помош доколку им е потребна.

Иако голем број Германци им
посакаа топло добредојде на
емигрантите кога почнаа да
пристигнуваат во огромно мнозинство минатото лето, тоа делумно се претвори во страв по
трите неодамнешните насилни
напади врз цивили што беа извршени од страна на бегалци и во
загриженост за интеграцијата.

Засилена од таквата загриженост, АфД го освои второто место на изборите во неделата во
источната покраина Мекленбург - Западна Померанија, пред
централно-десничарските демохристијани на Меркел. АфД
сега е претставена во девет од 16
сојузни собранија во Германија.
Државната потрошувачка на
бенефиции за имигранти се
зголеми за околу 120 проценти
во 2015 година на речиси 5,3
милијарди евра, покажуваат
податоците.
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Д-р МИЛАН РИСТЕСКИ, ДИРЕКТОР НА КЛИНИКАТА ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ЗА ОНКОЛОГИЈА

здравjе

Најголемиот предизвик на онколошките хирурзи
е интервенциите да станат помалку инвазивни
Во Македонија во последните години, за
среќа, постојат колеги што се ориентираат
исклучително на хируршка онкологија. Има и
гинеколози, абдоминални хирурзи, уролози,
чијашто специјалност е да изведуваат операции
на вадење тумори и тие треба да постојат како
посебна супспецијалност бидејќи, навистина,
тоа се покомпликувани операции,
вели директорот на Клиниката за
радиотерапија и за онкологија
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

И

зминатиот викенд во Охрид се одржа Меѓународниот полско-македонски
конгрес за хирургија и за онкологија. На конгресот се разменија
искуства и знаења, беа промовирани нови техники и методи во
онкологијата и во хирургијата, се
разговараше за новите позитивни искуства. Според присутните,
организаторот на Меѓународниот
конгрес, според насловите на научните сесии, бројот на учесниците и презентациите, направил
богат и успешен настан.
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Викендов во Охрид се одржа
првиот конгрес на хируршка
онкологија на кој учествуваа
околу 200 лекари и 50 професори од Полска, САД, Јапонија, Ј.
Кореја, Велика Британија, Германија. За што се разговараше
на конгресот?
РИСТЕСКИ: Научните предизвици
за кои се дебатираше беа претежно колку што е можно поминимално инвазивно да се пристапи во отстранување на туморите, така што
најголемиот дел од предавањата
беа насочени на таа тема. Имаше
теми и околу трансплантација на
црн дроб во одредени малигни
дијагнози, потоа предавања од

молекуларната онкологија,
предавања за радиохирургија,
така што конгресот беше еден
извонредно пријатен настан и
за слушање и за учество. Кога
како гости ги имате луѓето што
го создавале целиот овој научен пристап, секогаш има што
да се научи ново.

Што се подразбира под хируршки онколошки интервенции?
РИСТЕСКИ: Кажано најпросто,
хирургија е дисциплина што
на одреден инвазивен начин,
во поново време, колку што е
можно помалку инвазивно се
обидува да извади нешто од телото што му пречи. Хируршка
онкологија е истата таа хирургија, но во нејзиниот домен се
вадат исклучително тумори.
Абдоминалната хируршка
онкологија се занимава со тумори, а не се занимава со, да
речеме, операција на кила.

Кои се полињата на примена на хируршки третман?
РИСТЕСКИ: Нема топографија,
која, фактички, би ја изоставиле. Од неврохирургија, до ортопедија. Само трауматологија не
спаѓа во тој сегмент.

Какви видови хируршки
интервенции постојат во
онкологијата?
РИСТЕСКИ: Дијапазонот е
огромен и зависи од самиот
тумор и од неговата локализација и неговата големина.

Пред кои големи предизвици се исправени онколошките хирурзи во светски рамки?
РИСТЕСКИ: Најголемиот
предизвик на онколошките
хирурзи е интервенциите да
станат колку што е можно помалку инвазивни, односно да
има што помалку „сечење“, по-

малку загуба на крв, побрзо заздравување на пациентот и побрзо одење дома и напуштање
на болничкото лекување, а со
максимален ефект – комплетно вадење на туморот. Во Македонија во последните години,
за среќа, постојат колеги што
се ориентираат исклучително
на хируршка онкологија. Има
и гинеколози, абдоминални
хирурзи, уролози, чијашто
специјалност е да изведуваат
операции на вадење тумори
и тие треба да постојат како
посебна супспецијалност бидејќи, навистина, тоа се покомпликувани операции.
Во октомври ќе се одржи
уште еден конгрес во организација на Клиниката за радиотерапија и за онкологија.
Може ли да ни кажете нешто
повеќе за тоа?
РИСТЕСКИ: На 21 и на 22 октомври организираме голем
меѓународен настан со одлични предавачи. Се организира
првиот заеднички научен состанок на Асоцијацијата на радијациско-онколошки асоцијации на медитаранските земји
(АРОМЕ), без разлика што
Македонија не е медитеранска
земја, но спаѓаме во регионот.
Претседателот на АРОМЕ по
потекло е Македонец, тоа е
професорот Жозеф Глигоров.
Мината година, исто така, во
Скопје го направивме првиот
таков научен собир и помина
многу добро. Оваа година ни
се придружува и Европската
школа за онкологија (ЕСО) од
каде што добивме и акредитација. Сакаме ова да помине во
традиција и секоја година во
Скопје да се одржува по еден
ваков состанок. Договорот е
и со ЕСО и со АРОМЕ секогаш
во Скопје да се дискутира за
базична наука и за сето тоа
www.republika.mk
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што е клиничко спроведување што произлегува од таа
базична наука. АРОМЕ и ЕСО
другите свои научни собири
ги прават на некаков поинаков начин и поинакви теми.
Тоа значи дека никогаш не се
повторуваат. Лично сум ангажиран, надвор од Клиниката
за онкологија и за радиотерапија, на еден семинар што
треба да се одржи на 14 и на 15
октомври во Скопје, во организација на здружението „Дајте
ни крилја“. Ќе се дискутира за
состојбите на спреченост од
која било природа – физичка,
ментална, психолошка и ретки
болести. Ќе има сесии за колегите лекари, но и отворени
дебати, за социјални работници, дефектолози, медицинска
рехабилитација, психолошка
рехабилитација, педагози, учители во основни и во средни
училишта. Би ги повикал сите
овие структури да дојдат бидејќи влезот е слободен и секој
може да дојде и да го сподели
своето искуство.
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СЛАВЈАНОМАКЕДОНСКИ
НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛЕН
ФРОНТ (СНОФ)

По првичниот договор за формирање на СНОФ дошло до
работа на терен и до воспоставување на организациските
структури, како и до ширење на идејата за новата
организација меѓу македонскиот народ во Костурско и во
Леринско. Населението ја прифатило и почнало да и се
придружува бидејќи кај нив долго време тлеела потребата
за ваков тип организација. Па таа, таа била добро прифатена
меѓу Македонците од Егејска Македонија
...продолжение од претходниот број
пишува | Зоран Пржовски
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а полесно и побрзо остварување на идеите и на целите
на македонскиот народ, костурчани и воденчани сметале дека
треба да дојде до заеднички состанок на окружните комитети. До
нив дошло на 28.1.1944 година во
селото Црновишта, Костурско. Таму
биле поставени повеќе прашања
за кои било дискутирано: националното прашање, судбината на
Македонија по војната и создавањето единствена националноослободителна организација
во Егејска Македонија. Ставовите
на состанокот се изнесени од секретарите на двата комитета. Според
историчарот Ристо Кирјазовски,
костурските раководители, особено Наум Пејов, го застапувале
гледиштето дека Грција, според
примерот на Југославија, треба
да се организира на федеративен
принцип со две републики: НР Грција и од НР Егејска Македонија.
Ова барање го поткрепувале со
фактот дека Македонците ги имаат
сите елементи на нација (природни
и етнички граници, јазик, обичаи,
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своја национална историја и култура). Костурчани сметале дека тоа
ќе се остварело само ако СНОФ
заеднички настапи како целина и
го побара тоа како желба на македонскиот народ. Раководителите
побарале подигнување на националната свест кај Македонците преку културно-просветната работа и
историјата. За разлика од нив, леринските раководители, конкретно
Ставрос Кочопулос и Пилаев, одбивале федерализација велејќи дека
Грција е еднонационална држава,
а Македонците како малцинство
ќе ги остваруваат своите права.
Оваа неслога довела до поделба
во ставовите и поради сето ова не
дошло до договор за единствена
платформа за крајните цели на
македонското движење во Грција.
Ова претставувал неуспешен обид
за групирање на Македонците во
грчката држава и екипирање на
силите за заедничко остварување
на интересите на македонскиот
народ. Поради спротивните ставови, дошло до раситнување место до укрупнување на борбата на
македонските комунисти. И покрај
ваквиот резултат состанокот бил
www.republika.mk

значаен поради пренесувањето
на барањата на Македонците
во Беломорска Македонија и
поставување на македонското
национално прашање.

Со формирањето на реонските
и основни организации, СНОФ
го покрил целото подрачје на
Костурско и на Леринско. Во
1944 година бројот на членови
на СНОФ изнесувал околу 10.000
луѓе, голем дел вклучени како во
редовите на самата политичка
структура на организацијата,
така и во воениот дел СОВ. Организацијата одржувала состаноци и со дискусии ја збогатувала
својата програмска платформа.
Таа ги опфаќала заедничките
борби на комунистите поради
потребата за што поскоро ослободување, но и мобилизација
на Македонците во ЕЛАС и СОВ.
КПГ ветувала дека со борбата
рамо до рамо со Грците македонскиот народ ќе ги реализира стремежите за национални
права и правото на самоопределување утврдено со принципите во Атлантската повелба.
За популаризација на целите
и на задачите на НОВ почнале
да се промовираат братството
и единството на двата народа.
Пропагандната улога се засилувала и со врските и борбата, која
се влечела од илинденските традиции, кои останале во традицијата на Македонците. Сето ова
помогнало и во уништувањето и

неутрализирањето на бугарската
пропаганда, која земала голем замав во регионите под нивна контрола. СНОФ во Костурско издавал
свој весник „Славјаномакедонски глас“, а во Леринско го издавал органот „Победа“. Весниците,
како органи на СНОФ, излегувале
на македонски народен јазик, а во
нив се прокламирале идеите и целите на СНОФ и на македонското
народноослободително движење
во Егејска Македонија.

СНОФ за да се претстави поблиску
до народот често во печатените
изданија се нарекувал новото
ВМРО, а со нивното издавање организацијата постигнала големи
успеси. Биле организирани и културно-уметнички и хорски групи
за поттикнување на националната
свест кај Македонците и нејзино
ново будење и подигнување на
духот на населението. И покрај
овие придобивки, образовните
групи останале забранети од ОК на
ЕПОН, но во костурскиот разгранок се формирала специјална комисија за просвета, која одржувала
активност и во оваа област. СНОФ
се борел и за подобрување на животните услови на населението
како протести за добивање животни намирници за организирање
на населението против теророт
и самоволијата на окупаторските
и на квислиншките грчки и бугарски власти. СНОФ и неговиот
вооружен дел СОВ учествувале во
разоружување на контрачетниците и спречување на развојот на
НОД во нивните краеви.
Според историчарот Ташко Мамуровски, еден од најзначајните
настани за СНОФ во Костурско
било одржувањето на нејзината
прва редовна конференција во
селото Д'мбени на 12 април 1944
година. За истата СНОФ во Костурско имал изборен состанок за
делегати за окружната конференција, а учествувале и гости од ЕАМ,
ЕЛАС и од Западномакедонското
биро на КПГ. Покрај извештаите на
раководните луѓе на организацијата за нејзиното функционирање и
нивното залагање за остварување
на целите и на идеите на Македонците, се давале и отчети за борбата
со грчката реакција, со цел создавање доверба и единство меѓу
Македонците и Грците.

Конференцијата донела и заклучоци, а најважни претставувале: ширење на пропагандната
дејност за запознавање на членството и на народот со значењето на изборите за претставници
во Националниот совет и барање за учество во изборите;
засилување на националната
свест, цврстина и единство,
објаснувајќи ја традицијата од
Илинден на македонскиот народ, и традицијата на борба за
свои права, слободи и држава;
издавање печат во што поголем тираж и негово делење;
ширењето на пропаганда за
братимење на Македонците и
на Грците за создавање врски
меѓу нив и помагање на ЕЛАС
и на СНОВ да го протераат непријателот (чистки во организациите и надвор од нив); народот бил советуван да се буни
против мобилизации и апсења;
да се создадат околиски совет,
народни судови, да се зголеми
дисциплината и довербата меѓу
раководителите и да се засили
економската положба на населението. Организацијата избрала и ново окружно раководство,
а во Секретаријатот на СНОФ
биле избрани: Лазо Дамовски-Ошенски, Паскал Митровски и Андон Цалев. Од составот
и од документите можеме да
видиме дека конференцијата
на СНОФ за Костурско е најмасовна, но и последна. Окружната
конференција е важен настан во
движењето на Македонците од
Егејска Македонија.
Токму со постигнувањето на
овие резултати, КПГ во април
1944 носи одлука за расформирање на СНОФ и на СОВ, тврди
Кирјазовски. Според него, причините за овој потег се поради активноста и успесите на СНОФ на
македонска основа, што му пречеле на ЦК на КПГ во претстојните преговори со емигрантската
влада и политичките структури
во Каиро. Растурањето на СНОФ
воедно значело и погазување на
желбите и стремежите на Македонците во Грција. Сето ова
било резултат од договорот на
Плаќа од 29.2.1944 година, кога
се прекинале непријателствата
во Епир меѓу Владата и политичките претставници во егзил, и
www.republika.mk

КПГ. СНОФ и СОВ се расформирани како отстапка на КПГ кон владата во егзил со што сите придобивки и права на Македонците
биле загубени. Македонските
раководители и населението не
се согласиле со ваквиот развој на
настани и повеле борба против
оваа одлука.
Причините за уништувањето на
организацијата најдобро се изразени во циркуларното писмо
на Бирото на КПГ за Македонија
од 23.5.1944 година, со партиски
недоразбирања околу македонското прашање: КПГ реагирала
остро, го притворила и изолирала раководството на СНОФ за
Костурско и издавала летоци
дека тие се агенти на Гестапо.
Реакцијата на Македонците била
силна. Многубројни активисти
- Македонци се отцепиле од
ЕЛАС, КПГ и ЕАМ, со што се развило движење за повлекување
на одлуката за расформирање.
Во костурските села се одржале протестни собири, а КПГ ги
ослободила затворените раководители. Комитетот на КПГ за
Македонија, сепак, се изјаснил
дека веќе нема да ја промени
националната политика кон
Македонците. За да го избегнат
крвопролевањето, македонските
партизани ја напуштиле територијата на Егејска Македонија и со
согласност на ГШ на НОВ на ПОМ
се префрлиле на Караорман во
НОВ на Вардарска Македонија.

СНОФ ја прикажувал потребата
на Македонецот да има сопствена организација за полесно да
се избори за своите права. КПГ
формирала и расформирала
вакви македонски организации
еднаш годишно од страв дека ќе
се прошират и засилат. Нивните
позиции биле опасност за ЕЛАС,
кој сакал да постојат, но да бидат колку што е можно послаби,
за да би бил сигурен во својата
„заднина“. Неспорно е дека организациите на Македонците за
кратко време постигнале големи
успеси, а особено СНОФ, кој многу
се засилил. Од ова станува очигледно дека била голема потребата за македонски организации во
Егејска Македонија.
...крај
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37. Издание на Фестивалот на филмска камера во Битола

Вкупно 105 филма од автори од
50 земји на „Браќа Манаки“

В

о Битола викендов свечено ќе
биде отворени 37. издание на
Фестивалот на филмска каме
ра „Браќа Манаки“. На фестивалот ќе
бидат прикажани вкупно 105 фил
ма, од автори од 50 земји во светот.
Освен официјалната натпревару
вачка програма за наградите Злат
на, Сребрена и Бронзена камера 300
со исклучителни 14 остварувања,
во избор на Благоја Куновски-Доре,
публиката годинава ќе има мож
ност да ја проследи и програмата
„Перспективи на европскиот филм“
со вкупно 30 филма од најновата
европска продукција.

Режисер на свеченото отворање
е Мартин Кочовски, еден од најус
пешните македонски театарски ре
жисери од помладата генерација.

Го имам служено
англискиот крал
Бохумил
Храбал

Инспирацијата за режисерско
то обликување на отворањето на
фестивалот или почетната идеја
од која тргнав е слоганот на фе
стивалот „movie on“, што значи
да се продолжи да се снима, но
и да се продолжи да се живее. Се
работи за пет животни циклуси
кои се развиваат на различен
начин низ историјата на циви
лизацијата и низ историјата на
филмот - вели Кочовски.
�

5

Пробај љубов
ти да скриеш
Александар
Кујунџиски
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Најважната игра

Годинава ќе им бидат доделени награди за животно дело
на двајца великани на светската кинематографија - Роби
Милер и Џон Сил

Марина
Степнова
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„Жената со папагалот“ од Густав Курбе
„Жената со папагалот“ е дело
на францускиот сликар Густав Курбе, која ја насликал во
1866 година.

Зарем
плачеше?

2

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

Фестивалот ќе се отвори со пре
миерата на македонскиот филм
www.republika.mk

Цело маало ечи
од неутешно мјаукање некое маче си ја вика мајката
или бара нешто да јаде.
Во ниедно време се потегнав
да го барам меѓу тараби,
црно-бело е
со големи, уплашени очи,
и кога му се приближувам бега.
Прв школски ден свеченоста на мигот го покрива стравот
дека милосрдниот допир на детството
полека преминува во силен стисок.

„Ослободувањето на Скопје“ во
режија на Раде Шербеџија.
Проектот е македонско-хрват
ско-финска копродукција, а фил
мот е поддржан и од Европскиот
филмски фонд за копродукции
„Еуримаж“ - вели Роберт Насков.
�

Годинава ќе им бидат доделени
награди за животно дело на двајца
великани на светската кинемато
графија - Роби Милер и Џон Сил.

Документарната програма доне
сува 10 наслови, за кои Гена Тео
досиевска, уметнички директор и
селектор, вели дека заедничко обе
лежје им е режисерскиот концепт
на ангажираност. Нова категорија е
програмата „Перспективи на европ
скиот филм“ која носи дури 30 дела
од најновата европска продукција.
Земја во фокусот годинава е Тур
ција, што ќе ни овозможи одличен
поглед во помладата генерација
турски директори на фотографија,
кои заедно со режисерите го созда
ваат вториот нов бран на турската
кинематографија. � (Н.П.)

Некои деца се држат за
скутот на мајките,
други изгледаат некако достоинствено,
подготвени да се фатат во костец
со она што уште не го разбираат,
но кое лебди врз школскиот двор
како фантом.
Еве, поминаа неколку денови
и мачето веќе не се слуша.
Можеби некој го вдомил,
се навикнало на улицата,
или го згазило кола.

Курбе бил најголемиот претставник на реализмот во сликарството и му дал печат на
целото движење. Тој е сликар
на својата епоха, сликар на
времето во кое живее. Сликите на Курбе се во целосна
спротивност во однос на стандардите што важеле дотогаш
во сликарството. �

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

Заработка: 15.700.000 $

Don't Breathe
Не диши

Заработка: 10.000.000 $

Одредот на отпишаните
Suicide squad

Ти посакувам да победиш во играта
која до сега никој не ја добил.

Жанр: акција
Режија: Дејвид Ајер
Актери: Вил Смит,
Џаред Лето,
Маргот Роби
Заработка: 6.500.000 $

ПИТ И ЗМЕЈОТ
Pete's Dragon

Нема многу опции за малите суштества
кои се обидуваат да си го најдат патот.
Те гледам како го фаќаш за
рака другарчето
и те местат во редот.
Поаѓаш без да се свртиш
додека срцето ми се стега –
толку си мал и ранлив,
а толку решителен во одот.

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

Жанр: авантура
Режија: Дејвид Ловери
Актери: Оукс Фегли,
Роберт Ретфорд,
Брајс Далас Хауард
Заработка: 6.500.000 $

Кубо и двете жици
Kubo and the Two String

Жанр: анимација
Режија: Тревис Најт
Актери: Шарлиз Терон,
Арт Паркинсон,
Метју Меконахи
Заработка: 5.300.000 $

забавата на колбасите
Sausage Party

www.republika.mk

Жанр: анимиран
Режија: Грег Тирнан,
Конрад Вернон
Актери: Сет Роген,
Кристен Виг, Џона Хил
петок, 9 септември 2016 година
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ДАВИД ТОДОСОВСКИ
АКТЕР

Давид е
македонскиот
Марлон Брандо
Раде ми го даваше текстот пред да се сними
некоја сцена. Ќе го прочитав и ќе го запаметев.
Не ми беше тешко. Не ми ги објаснуваше
сцените, туку, едноставно, ме пушташе да
глумам – вели главната ѕвезда на новиот филм
на Раде Шербеџија „Ослободување на Скопје“
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

В

сабота, на 10 септември,
на свеченото отворање
на 37. издание на Интернационалниот фестивал
на филмска камера „Браќа
Манаки“ ќе биде прикажан
филмот „Ослободување на
Скопје“, чијшто режисер е актерот Раде Шербеџија. Филмот
е македонско-хрватско-финска
копродукција и веќе беше на
два големи фестивала, во Пула
и во Сараево.
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Главната улога во филмот ја
толкува Давид Тодосовски
(13). Тодосовски ја толкува
улогата на Зоран. Покрај него
настапуваат и актерите Силвија Стојановска, Раде Шербеџија, Луција Шербеџија,
Мико Ноусаинен, Небојша Глоговац, Петар Мирчевски, Јари
Вирман, Дејан Лилиќ, Денис
Абдуала и Аксел Мехмед.
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Сценариото е на Душан Јовановиќ и на Раде Шербеџија, а во
една фаза на филмот на него
работел и Живоин Павловиќ.
Режисерот и косценарист Шербеџија играше и во праизведбата на текстот за истоимената
драмска претстава во Загреб
во 70-тите години на минатиот век.

Директор на фотографијата е
Дејан Димески, а Влатко Стефановски е автор на музиката за
филмот. Продуценти се Роберт
Насков, Горјан Тозија, Владимир Анастасов и Игор Нола.
Филмот се снимаше во Велес,
Битола и во Скопје.

Главниот лик во приказната е
Зоран, осумгодишно момче, и
низ неговите очи се прикажуваат суровите сцени на војната, сликите на сиромаштијата
и на страдањата за време на
окупирано Скопје.
www.republika.mk

По оваа
улога на
Давид му
„тргна“,
па ја
толкуваше
и главната
улога во
краткиот
игран филм
„Еклер“ на
режисерот
Марко
Ѓоковиќ

Јас во филмот толкувам лик
на едно осамено дете, кое го
чека својот татко да се врати
од војска. Тој е во партизани
и се бори против Бугарите и
Германците. Во тоа чекање се
случуваат многу работи. Мајка
ми почнува да работи кај еден
Германец и тие се вљубуваат.
Децата од соседството почнуваат да ми пишуваат погрдни
зборови на вратата од куќата
во која живееме, ми пишуваат „Германци“, ме тепаат со
камења. Сите соседи се многу
нељубезни и нѐ нарекуваат со
лоши зборови – раскажува Давид за својата дебитантска улога
во „Ослободување на Скопје“.
По оваа улога на Давид му „тргна“, па ја толкуваше и главната
улога во краткиот игран филм
„Еклер“ на режисерот Марко
Ѓоковиќ.

Давид беше откриен сосема случајно на аудиција за малиот Зо-

ран. Продуцентите го „побараа“
меѓу учениците од скопските
основни училишта. Давид бил
одбран меѓу 1.500 деца. Прво
влегол во потесниот избор меѓу
три деца. На крај Данило и Раде,
сосема независно, еден од друг,
се решиле за Давид. Двајцата
биле во одделни соби, ги гледале снимките од децата што
учествувале на аудицијата и
решиле ликот на Зоран да му
го доверат на Давид.
Давид е македонскиот Марлон Брандо – изјави во една
пригода Раде Шербеџија, кој
беше обземен од природниот
талент на Давид.
И самиот Давид признава дека
воопшто не му било тешко да
го сними филмот.

Раде ми го даваше текстот
пред да се сними некоја сцена. Ќе го прочитав и ќе го запаметев. Не ми беше тешко.
Не ми ги објаснуваше сцените, туку, едноставно, ме
пушташе да глумам – вели
Давид.

Но, тој е и многу самокритичен. Откога го изгледал филмот, има сцена во која не си се
допаѓа и смета дека би можел
да ја сними подобро.
Кога првпат застанав пред
камерата не се плашев, немав трема, само, едноставно,
ми беше чудно. Ако ми успее,
можеби кога ќе пораснам ќе
бидам актер – вели Давид.

На прашањето како е да бидеш
актер и да глумиш покрај големи ѕвезди како Шербеџија,
Глоговац, Силвија Стојановска,
тој е искрен и признава дека не
ги ни познавал пред филмот.
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Јас на филмот се запознав
со нив првпат. Ама супер беа
– вели Давид.
Тој е
тинејџер
кого
најмногу го
интересира
фудбалот.
Навива за
Меси и за
Барселона

Давид е сега осмоодделенец во
скопското училиште „Ацо Шопов“
во Радишани. Додека се снимаше
филмот тој беше ученик во шесто
одделение. За потребите на снимањето отсуствуваше два месеци од училиште. Тој е тинејџер
кого најмногу го интересира
фудбалот. Навива за Меси и за
Барселона, а летото го поминал
со другарите на игралиштето во
Радишани. Со семејството бил на
одмор во Охрид, во автокампот
Љубаништа. Давид е најголемото
дете во семејството Тодосовски.
Тој ја има деветгодишната сестра
Миа и братчето Алек, кое има 20
месеци.
Засега нема нов филмски ангажман. Но, затоа, пак, оваа година ќе биде дел од драмската
секција во училиштето. Филмот „Ослободување на Скопје“
му отвори нов прозорец кон
филмската уметност, така што
денес Давид сака да гледа партизански филмови.
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МАКЕДОНИЈО!

46

петок, 9 септември 2016 година

www.republika.mk

www.republika.mk

петок, 9 септември 2016 година

47

Мирни места за фамилијарен
одмор, природа што секоја
година привлекува голем број
туристи. Песочни плажи и топ
лото море, но гостите што сака
ат незаборавна забава на рас
полагање имаат и отпуштени
барови, врвни хотели и апарт
мани, одличен ноќен живот

Х

алкидики зафаќа површина
од 3.000 квадратни киломе
три, а на југот се разгранува
во три помали полуострови Ка
сандра, Ситонија и Атос (Света
Гора), каде што се наоѓа и плани
ната Атос со многубројните ма
настири. Најголеми градови во
Халкидики се Неа Мудања, Неа
Каликратија и, секако, главниот
град Полигирос. Од запад кон
исток Неа Каликратија е многу
популарно место и особено по
годно за фамилии. Изобилува со
традиционални грчки таверни
во кои се служи вкусна храна.
Сместување преку агенција во
период од први септември до 19
во еднокреветна соба по лице би
ве чинело 49 евра, двокреветна
31 евро, додека, пак, за двокре
ветна соба со поглед на море ќе
треба да платите 33 евра. Де
те до шест години се сместува
бесплатно, доколку не користи
дополнително легло, доплата за
вечера е околу седум евра. Дете,
пак, сместено на дополнително
легло во двокреветна стандард
на соба и двокреветна соба со
поглед на море плаќа 10 евра од
ден на база ноќевање со појадок
и 17 евра на база полупансион.
Цените во местото, пак, според
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коментарите на тие што веќе
летувале се дека се повисоки
од минатата година, односно
на плажа на која минатата го
дина за лежалка се плаќало по
две евра, оваа година ќе треба
да платите четири евра. Kафе
во локалниот бар лани чинело
три евра, цена во која влегувала
и негазирана вода од 0,5 л, доде
ка годинава цената за едно кафе
изнесува 4 евра, а водата допол
нително се наплаќа. Цената за
пиво е повисока за едно евро.
Ако минатата година цената за
шише пиво во бар покрај плажа
изнесувала четири евра, година
ва за истата услуга се наплаќа по
пет евра. Продолжувајќи кон исток се наоѓаат Неа Плагија, Фло
гита, Дионисио и Агиос Мамас.
Секое гратче има своја убавина
и нуди различна атмосфера, за
сите вкусови.

Во волшебната
Касандра

Првиот полуостров или крак Ка
сандра е најпосетениот од си
те три краци со долги песочни
плажи, тиркизно море, барови
на вода и комплетно опремени
апартмани. Почнувајќи од Фур
www.republika.mk

ка, Посиди, Паљури, Калитеја, па
сѐ до популарните Пефкохори,
Полихроно и Ханиоти, овој по
луостров ќе ве одушеви. Покрај
раскошната природа, овие места
нудат и одлична забава за мла
дите. А за тие што сакаат мал
ку помирна атмосфера и тивки
места, тука се Мола Калива, Неа
Скиони и Гларокавос. Во септем
ври на овој полуостров агенци
ските сместувања во хотел по
лице чинат од 50 до 40 евра. До
колку се решите за сместување
на самото место, односно да го
барате откако ќе пристигнете
на Касандра, тогаш ќе можете
да најдете ноќевање и од 35 евра
по лице.

Егзотичната Ситонија

Вториот крак е, исто така, поз
нат по смарагдните води и бе
лите песочни плажи, а меѓу по
познатите места се Калогрија,
Ковиои, Парадисос и, секако, Ни
кити. Сарти е магнет за тие што
сакаат спортови на вода, а неза
боравна забава нудат и Порто
Карас, Сарти, Елија, Каламитси
и Агиос Јоанис. На Ситонија се
наоѓа и археолошкиот локали
тет Торони и Порто Коуфо. Вто
риот крак е идеален за семејни
патувања, со други зборови,
еден мал рај за децата. Морето
во овој дел е плитко и мирно и
затоа е одлично за семејства со
мали деца. Овде пакет-аранжман
од седум ноќевања по лице во
овој месец со вклучен автобуски
превоз агенциите нудат за 135
евра, додека за девет ноќевања
по лице до средината на септем

Со поглед на
планината Атос

Атос, третиот и најисточен крак
на Халкидики. Бистро море, ме
дитеранска шума, приморски
места идеални за уживање. Мир
со кој зрачи оваа Света земја. Нај
големиот дел од површината на
Атос ја сочинува монашката др
жава Света Гора на која се на
оѓаат 20 манастири, од кои по
еден српски, бугарски и руски,
а другите се грчки. Тука приста
пот на целиот женски род, вклу
чувајќи ги и животните, е строго
забранет, а мажите што сакаат
да стапнат на оваа територија
мора да имаат посебна дозво
ла, која секој ден ја добиваат по
120 Грци и десетина странци.
И токму тоа го прави овој крак
најатрактивен - да можете да ле
тувате на само неколку чекори
пред капијата на единствената
монашка држава во целиот свет
- Света Гора за која владиката
Николај Велимирович запишал:
„Царство без круна. Држава без
војска. Мудрост без школо. Куј
на без месо. Богатство без пари.
Земја без жени“. Уранополис е
преубав приморски град со недо
прена природна убавина, златни
песочни плажи, чисто море, не
повторлива атмосфера. На само
десетина километри пред гра
дот е пристаништето Трипити,
од каде што со траект можете
да пристигнете на Амуљани единствениот населен остров на

Халкидики и тука неколку часа
да уживате на преубавата пе
сочна плажа „Голден бич“. При
вилегија е да летувате во Урано
полис, во местото во кое владее
апсолутен мир, дестинација што
досега беше позната само по хо
телите што се изградени надвор
од градот. Малите островчиња
Амуљани и Дренија со нивните
смарагдни води се најпрепоз
натливи места на овој дел од
полуостровот. Плажите во Кам
бос, Лерисос, Пиргос, Девелики,
Кастри, Вина, Ксиропотамо, Три
пити ќе докажат дека и помал
ку популарните дестинации на
Халкидики имаат своја убавина.
Тука се и плажите во Писина и
во Сикија од каде што се гледа и
античка Стагира, родното место
на Аристотел. Од средината на
месецов за пакет аранжман од
10 дена во полупансион по лице
ќе треба да платите 120 евра. Во
цената не е вклучен превоз до
Атос, но сите сместувачки ка
пацитети се опремени со миникујни, ТВ и клима-уред, чиешто
користење е вклучено во цената.
Повратен билет преку агенција
би ве чинел 35 евра, додека за
деца од 2 до 12 години цената
на билетот е 25 евра. Превозот за
деца до две години е бесплатен.
Најголем дел од другите тури
стички места на Халкидики ќе
ви ги понудат сите погодности
за туристи, почнувајќи од насме
аните лица на домаќините, од
лична организација на плажите,
преку богатата понуда на водни
спортови и спортови на плажа,
па сѐ до огромниот избор на та
верни. Ваше е само да уживате
во летниот одмор. �

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

На летно сонце и во септември, уживајте во
убавините на Халкидики

ври аранжманите од агенциите
чинат 149 евра. За користење
на сопствен превоз се одбиваат
по 10 евра.

www.republika.mk
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ТРЕНД

АТРАКТИВНО

Најактуелните
модели на
фармерки што ќе ги
носиме оваа есен

Широки
фамерки до
средината
на листот на
ногата
Со висока половина и со силуета
што ја следи линијата на телото
до бедрата, а
потоа почнува да
се шири во голем
ѕвон, овие фармерки, можеби,
изгледаат малку
ризично. Но,
благодарение на
скусената должина на ногавицата,
која е до средината на листот, овие
фармерки ќе ви ја
дадат потребната
нота на сексапил
и елеганција.

Оваа есен новите модели на џинс ги
вклучуваат стиловите што во претходниот
период можевме да ги видиме на ревиите на
светските дизајнери
Совет за оваа есен: Заборавете ги класичните и здодевни модели
на џинс и уживајте во сосема поинаквите и смели фармерки!

Пишува | А. М. Б.

Ѕвонарки
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Тие беа вистински фаворит ова лето и ќе бидат актуелни и оваа
сезона. Со додатоци како што се предни џебови, избледени
делови и копчиња, ѕвонарките, кои може да ги носиме есенва,
нè потсетуваат на добро познатата силуета од седумдесеттите
години на минатиот век.

Фармерки
во две бои
Фармерките
не мора да
бидат здодевни. Тоа го
покажуваат и
моделите што
се направени
од различна
боја на тексас
и кои меѓусебно се прелеваат во различни облици
и димензии.
Ако сакате да
ја збогатите
својата гардероба, тогаш
ова шик парче фармерки
е за вас.
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Фармерки со извезени цветови

Фармерки со крпеници
Оригинални и забавни. Фармерките што се
состојат од крпеници во различни облици
даваат доза на лежерност. Со овој модел на
фармерки одберете миминалистички додатоци како брош или алки, за да можат да се
истакнат во прв план.

Фармерки со вез не се ништо необично и досега имало такви
модели. Но, секоја сезона носи некоја поинаква верзија на
постојниот тренд. Многу женствени, украсени со рози и со
силни бои, овој модел на фармерки е многу ефектен.

Ѕвонарки до
средина на листот

Ако класичните ѕвонарки
не се за вас, изберете сигурна варијанта и пробајте нов облик на ѕвонарки,
чијашто должина е до
средина на листот. Овие
фармерки имаат длабока
половина.

Тесни фармерки

Ако мислите дека имате
доволно тесни фармерки,
размислите уште еднаш.
Оваа сезона носи нови
модели, кои во комбинација со украсни детали
ги прават поефектни и
поинакви.
www.republika.mk

Фармерки
со непорабен
раб
На прв поглед
овие фармерки изгледаат
како класични
фармерки, но
ако погледнете
подобро ќе забележите дека
рабовите не се
порабени, туку
конците се оставени да висат.
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МИЛЕНИЦИ

Подготви | К.Н.К

дом

Идеи како да украсите
празен ѕид
Еднобојните површини изгледаат празно
и монотоно. За да не се доведете во ситуација да се чувствувате здодевно во домот,
развеселете го просторот со интересен
дезениран тапет, масивно огледало, географска карта или таписерија. Можностите и фантазијата се неограничени, а ние
ви нудиме неколку интересни идеи.

Дезениран тапет кој лесно се
нанесува и лесно се отстранува
� Таписерија
� Нежна завеса
� Полици како мини-галерија
�

Заштитете се од
несакани зарази
пренесени од
домашни миленици
Се галите со вашиот миленик, со радост го
бакнувате и прегрнувате, па и спиете заедно.
Овие работи на прв поглед ги прават сите
стопани на миленичиња. Сепак, убаво е да се
знае дека тие создаваат ризик од сериозни
зарази, кои можат да бидат пренесени од
домашното милениче врз вас или член на
семејството. За да се заштитите навреме
важно е да знаете со какви болести може да
ве зарази вашиот миленик

�
�
�
�
�
�
�
�
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Постер
Масивно огледало
Полици со цвеќе
Интересни лепенки за ѕид
Неонски натпис
Дизајн изработен од лента за
изолирање
Табла од жица место едноставни
полици
Географска карта
Шапки и капи. �
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Хортензија
Хортензијата е грмушка, која потекнува
од Јапонија. Има дрвенести стебленца на
кои растат назабени овални листови и големи топчести цветови. Цветовите може
да бидат бели, розови, во сите нијанси на
црвена боја и сини ако се залева со вода
во која има додадено специјална течност
на база на алуминиумсулфат (се набавува
во специјализирани продавници). Цвета
од јуни до есен.

Дерматофитоза

Тенија

Дерматофитозата е кожна болест предизвикана од габична инфекција. Забележана е кај луѓето и домашните животни. Габичните
микроорганизми, наречени дерматофити, се хранат со кератин
– материјалот што се наоѓа во горниот слој на кожата, косата и на
ноктите. Овие габи напредуваат на топла и влажна кожа.

Децата се многу подложни на инфекција со тенија. Најдобар
начин да се заштитите од оваа зараза е превенцијата. Тенијата е
опасен паразит, кој ако не биде отстранет, може да добие огромни
димензии во човечкото тело. За да се заштитите од инфекција,
внимавајте домашното милениче да нема контакт со крлежи и со
болви бидејќи овие паразити имаат тесна корелација со тенијата.
За да се заштитите од оваа страшна инфекција треба темелно да
се мијат рацете по контакт со миленичето. Тоа, пак, задолжително
треба да е редовно прочистувано од паразити.

Кај животните бактериите опстануваат врз кожата и површината
на влакното. Може да се забележи дури и опаѓање на делови од
крзното на животното.

�

градина

Можете да се заштитите од заразување ако двапати месечно ја
замените целата долна облека во домаќинството и ја перете со
топла вода. Не дозволувајте контакт на миленичето со прибор
и материјали што ги користите и вие.

Цевчести црви (нематоди)

Мачките се најчестите пренесувачи на оваа зараза. Тие ја добиваат од глувците и од стаорците, а потоа ја пренесуваат на
своите мали мачиња преку мајчиното млеко.

Можете да го спречите ширењето на заразата ако држите строга хигиена во домот и ги миете рацете редовно по допирање
на животното. Овие црви предизвикуваат кашлица, диспнеа,
абдоминална болка, па дури и слепило.
www.republika.mk

Токсоплазмоза

Тоа е многу честа состојба, која луѓето можат да ја добијат од
домашните мачки. Инфекцијата е многу опасна. Препорачливо
е не само прецизно чистење од паразити на мачката, но и спречување на нивното слободно шетање надвор.
Токсоплазмозата е особено опасна за бремени жени бидејќи оваа
инфекција може да предизвика очни малформации на плодот,
па дури и да доведе до спонтан абортус.

Беснило

Беснилото е релативно честа болест кај домашните миленици,
за што, сепак, има вакцина. Затоа е важно да се вакцинира домашниот миленик против оваа болест, за да бидете сигурни за
семејството.
www.republika.mk

Посадете ја во поголема саксија или во
градината бидејќи може да порасне во
голема, разгранета грмушка. Успева секаде, но веројатно е подобро да ја насадите во полусенка бидејќи на сонце ќе ѝ
треба многу вода. Залевајте ја редовно,
во лето секојдневно, а во зима еднаш
седмично и внимавајте да не остане вода
во подлошката.

Додека расте (кога ќе почнат да растат
нови листови) потребно е да ја прихранувате двапати месечно, а се препорачува
ѓубривото да биде со што помалку вар.
Откако ќе прецвета треба да се одрежат
цветовите и растението да се поткастри.
Се закоренува едноставно, со изрежани
гранчиња од врвот или делови од стеблото по кастрење. Земете дел од стеблото
долг 10 сантиметри, со два чифта листови
и израсток, отстранете го долниот чифт
листови и забодете го во смеса од песок
и од тресет (ако немате тресет може и
само песок) така за листовите да бидат
допрени до земјата. Чувајте ја на топло и
редовно залевајте ја.
Во областите со блага клима хортензијата може без проблем да презими
на отворено. �
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Огнен Дедиќ

претседател на КК Карпош Соколи

Составот полека се затвора и со
ангажирањето на последните две
имиња што треба да пристигнат
во Скопје до крајот на неделата
ќе ги продолжиме подготовките
во комплетен состав. Се работи за
играчи, какви, можам слободно
да кажам, сѐ уште не се видени во
македонските сали според нивниот
квалитет и кои чинат многу, но сѐ
со цел Карпош Соколи да го
издигнеме на повисоко ниво
и да ги остваруваме
целите чекор по чекор,
вели Дедиќ

Соколите

подготвени
за висок лет
над јадранот
Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски

З
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а првпат во историјата на
македонската кошарка,
оваа сезона во силната
Јадранска лига ќе настапуваат два
тима. По неколку години, покрај
МЗТ Скопје, во силната АБА-лига
ќе учествува Карпош Соколи. По
петок, 9 септември 2016 година

потпишување на сите документи
и по платената котизација, односно вајлд-карта, долгогодишниот
претседател на клубот и еден од
најдобрите кошаркарски работници во нашата држава, Огнен
Дедиќ, за „Република“ ја прикажа
целата слика околу клубот што
успеа да влезе во силното кошаркарско друштво од Балканот.
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Како дојде до идејата Карпош Соколи
оваа сезона да учествува во Јадранската
лига во која од самиот почеток учествуваат силни клубови од поранешните
југословенски републики?
Дедиќ: Уште пред неколку години, откако
Општината Карпош влезе во клубот Соколи,
си поставивме една цел, дека ќе изградиме
голем клуб, кој ќе се носи со најдобрите
тимови во нашата држава и ќе учествува во
силни меѓународни натпреварувања. Тоа се
случуваше кога тимот беше во трета лига и
само за неколку години добивме можност
да играме и во АБА-лигата во која учествуваат тимови што се во самиот европски врв.
Целта беше за три години да учествуваме во
самата завршница во борбата за титулата
во домашното првенство и за четири до пет
години да учествуваме во некој европски
куп или во Јадранската лига. Сега тоа се
остварува, Карпош Соколи прераснува во
сериозен и силен тим, кој нема да застане
тука благодарение на главниот спонзор,
Општината Карпош.
Околу ова прашање за учество во
АБА-лигата на Карпош Соколи се крена

спорт интервjу
многу прав. Тимот не успеа да влезе
во големото финале во домашниот
шампионат и загуби во финалето
на Купот на Македонија, па многумина очекуваа дека финалистот,
екипата на Куманово, ќе учествува
во ова силно меѓународно натпреварување.
Дедиќ: Веднаш на стартот морам да
одговорам децидно. Никаде во актите
на Јадранската лига не стои дека покрај
шампионот МЗТ Скопје, следен што ќе
добие покана ќе биде финалистот од
плејофот. За да се учествува во ваква
лига потребни се огромно лобирање
и, секако, финансиски средства. Куманово доби шанса за влез во лигата
уште минатата година. Како и сите
други клубови, така и МЗТ Скопје во
првите години плаќаше котизација
за учество од 150.000 евра. Управата
на Куманово не успеа да се договори,
па така ние ја искористивме шансата
со откажувањето на екипите од Словенија, но и благодарение на многу
фактори, кои силно лобираа за влез
на Карпош Соколи. Секако, тоа го обврзува Соколи да уплати 150.000 евра
и да направи состав на играчи за почит.
Ваквиот потег е одличен за нашата
управа бидејќи учеството на две екипи
од Македонија во АБА-лигата е добро
за сите инволвирани во кошарката од
нашата држава. Тоа отвора можност за
многу млади играчи во иднина да се
промовираат на меѓународна сцена. Со
тоа се размислува на долгорочен план
и за засилување на самите тимови и за
издигнување на репрезентацијата и за
враќање на патеките на кои припаѓа.

Сега, кога е веќе сѐ познато за
учеството, кои се следните чекори на управата на Карпош Соколи?
Дедиќ: Играњето цела сезона во
најсилното меѓународно натпреварување на Балканот поставува една
голема цел за управата и за клубот. Од пред две сезони АБА-лигата
реши за да се зголеми квалитетот на
натпреварувањето и на клубовите,
последните две екипи на табелата,
без разлика на нивните финансиски
можности за следната сезона, да ја
напуштат лигата. Следните чекори
на управата и мои, како претседател,
се создавање силен состав на играчи за да можеме да им парираме на
најсилните тимови и, секако, да не
бидеме топовско месо. Планираме да
доведеме неколку странски имиња и
со постојниот кадар да создадеме екипа што цела година, покрај учеството
во Јадранската лига, во БИБЛ, во домашните натпреварувања, купот и во

првенството ќе го носи главниот збор.
Изборот на играчи полека се затвора
и со ангажирањето на последните две
имиња што треба да пристигнат во
Скопје до крајот на неделата ќе ги продолжиме подготовките во комплетен
состав. Се работи за играчи, какви,
можам слободно да кажам, сѐ уште
не се видени во македонските сали
според нивниот квалитет и кои чинат
многу, но сѐ со цел Карпош Соколи да
го издигнеме на повисоко ниво и да ги
остваруваме целите чекор по чекор.
Според тоа што го кажувате, освен
опстанокот во Јадранската лига,
можно ли е Карпош Соколи да атакува и на шампионските титули
оваа сезона во БИБЛ, домашното
првенство и во Купот?
Дедиќ: Искрено сум задоволен од
сработеното. Повторно ќе се вратам
на почетокот. Тоа што го предвидовме како цел со градоначалникот на
општина Карпош Стевче Јакимовски
досега, во изминатите четири години,
го остваруваме. Дојде време кога нашата екипа ќе го има главниот збор
во домашното првенство и во Купот
на Македонија. Ростерот на играчи е
скроен по мера на тренерот Синиша
Матиќ, кој досега одлично ја извршува
работата. Има максимално одврзани
раце, работи беспрекорно, играчите
и мината сезона и оваа што претстои
ги знаат желбите и целите на клубот и
ветуваат дека ќе се залагаат максимално на теренот за да се стигне до толку
посакуваната титула оваа сезона.

Учество на четири фронта е, сепак,
напорно за секој професионалец.
Колку можат играчите да го издржат тоа темпо?
Дедиќ: Со учеството во Јадранската
лига и во БИБЛ, нашите натпреварувања во македонскиот шампионат
ќе почнат напролет, кога ќе почнат
вистинските борби на теренот за домашната титула. Кога настанаа некои
проблеми околу учеството на странски
играчи и зголемената котизација за
нив, јас дадов предлог до МКФ да се
дозволи двојна регистрација на кошаркари со цел што повеќе млади македонски играчи да учествуваат во силните меѓународни натпреварување.
Моето размислување беше дека така, и
покрај големиот број странски играчи
во домашниот шампионат, младите
кошаркари, кои немаат шанса да играат во сениорски натпреварувања, ќе
бидат активно вклучени во клубовите
бидејќи така се гради и иднината на
македонската кошарка. Тој мој предлог
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не беше прифатен од Кошаркарската
федерација и тоа пропадна. Искрено
ми е жал за тоа бидејќи во моментов,
покрај репрезентативците, Македонија нема доволен број кошаркари што
ќе бидат конкурентни на странските
играчи. Остануваат само околу 15 играчи, кои се поделени во 10 клуба. Целта ми беше со двојната регистрација
на сите играчи од другите клубови и
од младинската репрезентацијата на
Македонија да им се овозможи учество
во БИБЛ, која, исто така, е силна лига.
Ако беше прифатен овој мој предлог,
Карпош Соколи во БИБЛ ќе учествуваше само со македонски кошаркари, кои во годините што следуваат
требаше да го здобијат потребното
искуство и полека да ги истиснат скапите странски играчи од домашните
натпреварувања.

Кога сме веќе кај домашните играчи и репрезентацијата, како го гледате учеството во квалификациите
за следното Европско првенство?
Дедиќ: Во моментов репрезентативната кошарка се наоѓа во голема криза.
Ова е, можеби, најслабиот состав што
некогаш сме го имале. Пласманот на
Европското првенство ќе биде под
знак прашалник. Ние сѐ уште имаме
шест-седум кошаркари што можат
да придонесат за репрезентацијата.
Имаме активни кошаркари што се носители во своите тимови и се поранешни репрезентативци. Сигурен сум
дека со нив Македонија ќе биде меѓу
најдобрите осум репрезентации во
Европа. Не смееме толку лесно да се откажеме од Антиќ, Илиевски, Мекејлеб,
Самарџиски, Чековски, Мираковски,
Трајковски... Тоа, впрочем, е најсилното
од македонската кошарка што го имаме во моментов. Помогнати од браќата
Стојановски, Костовски и уште од неколку сегашни репрезентативци, ние
никогаш не би требало да страхуваме
за пласман на големо репрезентативно
натпреварување. Мора да се седне на
маса, да се измазнат односите и да се
вратат овие кошаркари во составот. Но,
во овој случај сега, тоа веќе е доцна и
дај боже да успееме да се квалификуваме за следното Европско првенство
и со комплетна репрезентација уште
еднаш да ѝ покажеме на Европа дека
Македонија има квалитет за големи
дострели. За во иднина, мора да се создаваат млади играчи бидејќи имаме
атомски таленти, кои со правилна
работа може да прераснат во големи
европски и светски играчи и со тоа да
го продолжиме континуитетот што го
имаме како држава.
петок, 9 септември 2016 година
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 9 септември 1959 година
Нико Нестор станува првиот
Македонец што го препливал
Ла Манш.

избори
Здраво, телефанатици. Моментот на одбирање нов кабелски или дигитален
оператор е една од најбитните споредни работи во светот. Битна колку фудбалот
бидејќи со неа и одбирате кој фудбал ќе гледате и колку ќе гледате.
Во една далеку поневажна споредба, тоа е како да одбирате место за одмор, само
што на одмор одите еднаш годишно, а со ова сте заглавени следните две години.
Но, другото е исто. Ако некој уште на старт ви рече: „Нема шанси да одиме во
Грција!“ - тешко вас.
Ви останува да експериментирате, да ја одберете Албанија и да се тешите дека, сепак, сте на Јонско и нема врска што на 50 метри некој фрлил машина за перење. Или
со други зборови, да имате повеќе програми на албански отколку на македонски.
Или ќе ја одберете Црна Гора, но тука сѐ ви зависи од времето:
има бура - нема плажа или има бура – нема телевизија.
Одберете ја Бугарија и цел ден гледајте згодни и млади луѓе, односно добијте
пакет во кој ТВ 1000 не ја исклучуваат по полноќ.
Или останете си дома, гледајте си македонски телевизии и работете на
вашиот српски јазик.

� 9 септември 1969 година
Легендата на македонското
женско пливање Атина Бојаџи
станува првата жена што го препливала Ла Манш, за време од
13 часа и 20 минути.
� 11 септември 1905 година
На битолскиот ат-пазар бил
јавно обесен војводата Александар Турунџиев.
� 11 септември 1943 година
На патот Кичево-Охрид, баталјонот „Мирче Ацев“ урнал три
моста и исекол 130 столбови,
а во селото Сливово ја запалил
жандармериската станица.

Малиот брат

� 11 септември 1944 година
Струмичкиот партизански одред
ги ослободил Струмица и околните села. Истиот ден и Ресен
бил ослободен од фашистичкиот окупатор.
� 13 септември 1924 година
Во Софија убиен е Димо Хаџи
Димов, еден од најпознатите
идеолози и теоретичари на автентичното македонско национално ослободително движење.
Истиот ден во престолнината на
Бугарија е убиен и Владислав
Ковачев, штипски војвода и публицист, уредник на весникот „Автономна Македонија“ и идеолог
на Македонската емигрантска
федеративна организација.

Подосадно од комарец е само жена шо видела
убави штикли.
Македонски аларм за заштита од крадци:
"Остави ги светлата запалени да мислат дека сме дома!"

� 13 септември 1995 година
Во Њујорк е постигнат договор
меѓу македонскиот министер
за надворешни работи Стево
Црвенковски и неговиот грчки
колега Карлос Папуљас, со кој
Грција се обврзува да ја спушти
економската блокада врз Македонија, во замена за промена
на официјалното знаме на Република Македонија. Проблемот
со името е оставен да се решава
во иднина.

Ако кафето не те расонува, пробај со ленти за
депилирање.
Кога на гости ќе ти каже домаќинот:
-Осеќај се како дома, секогаш ми доаѓа да му кажам:
-Е па ајде излези, сакам сам да бидам дома.

Два типа на камен: скапоцен и пијан.

� 14 септември 1924 година
Убиен е Арсениј Јовков македонски револуционер, филмски
сценарист и публицист.
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– Што си во хороскоп?
– Не сум во хороскоп, во
депресија сум.
–
–
–
–

Шефе, има ли WiFi?
Има.
Супер! Кој е пасвордот?
nemaplatanaprvi.

Во болница носат маж со
скршена глава.
Медицинската сестра му ги
пополнува документите:
– Женет?
– Не. Ме удри кола...
–
–
–
–

Што си во хороскоп?
Риба
Ааа..си одговараме
Зошто ти да не си лимон?!
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КуJнски тефтер

Печени праски со
фил од бисквити
СостоJки:
• 4 праски со
средна големина
• 4 супени лажици
павлака
• 16 слатки бисквити
• 75 грама путер
• Мед
(за декорација на крај)
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Подготовка:
# Земете зрели и сочни праски. Пресечете ги на половина и извадете ги
семките. За овој рецепт користиме праски со средна големина.
# Пред да ги пржиме бисквитите во путерот, треба да ги издробиме на
мали парчиња. Земете парче целофан. Во него ставете ги бисквитите.
Преклопете го целофанот од сите страни и изгмечете ги со дебелo
сукало или некој тежок предмет додека сите бисквити не бидат
издробени на мали парчиња.

# Стопете го путерот на среден оган и ставете ги парчињата бисквити.
Убаво измешајте и пржете ги неколку минути. Пржењето на
бисквитите ќе им овозможи на шеќерот и на путерот да се спојат и да
создадат вкус на карамела.
# Ставете ги праските пресечени на половина во тава за рерна. И
потоа со лажица ставете обилна количина од смесата од путер
и од бисквити. Тавата ставете ја во рерна и печете 30 минути на
температура од 150 степени.

# Извадете ја тавата од рерна и оставете ја да се излади 10 минути пред
да ги сервирате праските
Време е за сервирање: Сервирајте на чинија со лажица павлака и декорирајте озгора
со темен мед за дополнителен сладок вкус…

www.republika.mk

