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а има лидер-комедијант
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Се градат патишта низ целата земја,
инвестирани се повеќе од 1 милијарда евра

бр. 211, година V
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За една година работа на СjО

Катица потроши
4.000.000 евра
за политичка
хајка

www.republika.mk

8

вовед

Катица потроши 4 милиони евра за
политичка хајка

4

Актуелно

колумна

Балканот ќе ја плаќа сметката на
Блискиот Исток

6

колумна

18

Дегенерација
Личност на неделата

20

Петре Шилегов

СДСМ е против хумор,
а има лидер-комедијант

10

Анализа

Што се случува кога мизантропите и
намќорите ќе завладеат со партија?

актуелно

Новите згради се безбедни, ризични се
надградбите на старите објекти

23

свет

Се прекројуваат ли внатрешните
граници на БиХ?

26

здравје

Проф. д-р Лидија Чевреска, директор на ЈЗУ
Универзитетска клиника за хематологија

Економија | интервју

14

Владо Мисајловски,
министер за транспорт и врски

32

култура

Игор Киров, кореограф и балетан

38

спорт | интервју

Марјан Спасески, директор на
Агенција за млади и спорт

За електронско издание ISSN 1857 - 8276

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

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

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

Претплата: тел. 02/3089-306

www.republika.mk

facebook.com/nedelnikrepublika

29

53

Репортажа

Манастирот „Трескавец“
полека го добива својот лик

Главен и одговорен уредник: Ненад Мирчевски
Заменик главен и одговорен уредник: Билјана Зафирова
Редакција и соработници:
Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,
Марина Костовска, Наум Стоилковски, Александрија Стевковска,
Бојан Момировски, Кристина Николова Кузмановски, Катерина Митиќ
Колумнисти: Горан Момироски, Љупчо Цветановски
Соработници: Никола Петковски, Димитар Љоровски Вамваковски
Лектори: Анета Љубецкиј, Тања Стевановска
Фотографија: Александар Ивановски
Графички дизајн: Никса Георгиевски, Билјана Неделковска
Печати: Графички Центар Скопје, ул. Скупи б.б.
Испечатени примероци: 4.000
Датум на печатење: 15 септември 2016

Вовед

нелегалните снимки, кое СЈО
мора да го расчисти.

Суштината на постоењето на
СЈО, сепак, е да биде заштитник
на правото и на интересите на
граѓаните, а не на Зоран Заев
и на неговите соработници. Јанева има обврска да ја сервира
вистината на маса, а не да ја
манипулира јавноста и да води
туѓи предизборни кампањи.
Граѓаните имаат право да ја
дознаат вистината, па затоа
повеќе од сигурно е дека , порано или подоцна, ќе ги добијат
тие информации, сакале Заев и
Јанева да откријат или не.

За една година работа на СЈО

Катица потроши 4 милиони евра
за политичка хајка
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Е

дна година по формирањето
на Специјалното јавно обвинителство граѓаните сѐ уште
не добија ниту еден конкретен
одговор ниту за начинот на кој
обвинителството трошеше четири
милиони евра народни пари, ниту
за основната цел на постоењетоаферата со нелегално прислушуваните разговори.

Јанева еднаш веќе избегна да даде
конкретни одговори во март годинава, одбивајќи да се појави
пред Советот за јавни обвинители
и во Собранието на Р. Македонија
за да даде отчет за своето шестмесечно работење.
Одбиваше да се појави пред институциите, не сакаше да им даде
одговори ниту на граѓаните, но
затоа, пак, немаше проблем целосно да се стави во служба на обвинетиот Зоран Заев и да изигрува
продолжена рака на СДСМ.
Освен одлуката за итно ослободување од притвор на првоосомничениот во аферата „Пуч“, Зоран Верушевски, СЈО целосно го
игнорира случајот со нелегално
прислушуваните материјали - основната причина поради која беше
формирана оваа институција. Место да ја расчисти најголемата афера во Македонија, Јанева целосно
се посвети на политички прогон
на функционерите на ВМРО-ДПМНЕ во обид да му ја олесни политичката битка на четвртоосомничениот Зоран Заев.
4

петок, 16 септември 2016 година

И по една година од формирањето на институцијата, јавноста сѐ
уште чека официјално да чуе: кој
прислушувал, по чија нарачка го
правел тоа, за кого работел Верушевски, кои биле надворешните
пријатели на Заев, колку граѓани се опфатени со нелегалното
прислушување...? Катица Јанева
во годината што измина никако
не се осмели да каже јавно дали
е точно дека биле прислушувани
20.000 македонски граѓани, а не
се ни охрабри да ги извести оштетените. За жал, место одговори на
овие клучни прашања, изминатата
година јавноста беше труена со
беспредметни прес-конференции
и соопштенија во обид СЈО да прикаже некаква активност.
На Катица Јанева мора да ѝ е јасно
дека јавноста нема да престане да
прашува и да бара отчет за потрошените милиони евра народни пари.

Ако специјалната, навистина, сака
да се симне од врвот на листата
на личности со најмала доверба,
на која, според сите соодветни
анкети, е дури и пред лидерот
на опозицијата, место упорно да
спроведува политичка хајка врз
функционери на ВМРО-ДПМНЕ,
прво што мора да направи е да
го оправда своето постоење и
целосно да го расчисти случајот
со нелегалното прислушување.
Обвинителите во СЈО имаат на
располагање еден куп докази,
стотици илјади нелегално прислушувани материјали и шест
www.republika.mk

обвинети, од кои едниот сам ја
призна вината. Веројатно тоа се
сосема доволно докази дури и
за лаик да сфати за што станува
збор, а не, пак, за специјален јавен
обвинител. Давањето одговор на
прашањата кој и со која цел ги
снимал разговорите и која била
целта на Зоран Заев кога решил
да ги објави е од исклучителна
важност за сите натамошни истраги на кои работи СЈО.
Ако Јанева и нејзиниот тим потфрлат во исполнувањето на примарната задача, никогаш нема да
успеат да ја здобијат довербата кај
граѓаните (во чие име и ја извршува функцијата), па место дел од
решението, ќе останат запомнети
како најголеми виновници за нерасчистување на кризата.

Веднаш по расчистувањето на
главното прашање, СЈО има обврска да утврди колку нелегално
снимени разговори сѐ уште се надвор од контрола на надлежните
органи, колку луѓе биле и сѐ уште
се во контакт со таквите материјали и дали и колку од тие снимки
се злоупотребувани за уцени и
за рекетирање јавни личности,
бизнисмени, обични граѓани?
Последниот случај на совпаѓање
на временскиот период на обновувањето на хипотекарниот кредит
на СДСМ во Комерцијална банка и
објавувањето на приватен телефонски разговор на директорот на
банката Хари Костов е само едно
од сомневањата за злоупотреба на
www.republika.mk
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колумна
Планот на Европската
комисија да воведе
такса при влезот
на граѓаните од
балканските држави
во ЕУ е уште еден
сигнал дека Европа
не гледа на регионот
како на составен
дел од континентот
и доказ повеќе дека
проширувањето
со нови членки
веќе не е ниту меѓу
среднорочните
приоритети на
елитниот бриселски
клуб

Скапи билети за влез во клубот пред фајрон

Балканот ќе ја плаќа сметката
на Блискиот Исток
Пишува | Горан Момироски

В

о услови кога, пред сѐ
поради „Брегзит“ и бегалската криза, Европската унија ќе мора темелно да
се реструктурира економски и
финансиски, а во исто време да
се редефинира и идеолошки,
односно политички, „бриселските елитисти“ ни покажуваат дека на нас гледаат, пред сѐ,
како на потенцијални пополнувачи на буџетската дупка
која ќе се појави со заминувањето на Велика Британија.

6

Во исто време ни испраќаат порака дека не само што нема да
влеземе во клубот во наредните десетина години, туку дека
како регион сме безбедносна
закана што само по себе подразбира дека на нас не гледаат
како на идни сограѓани, туку
како на опасни криминалци,
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слични на членовите на ИСИС
и на Ал Каеда кои секојдневно
ги ловат по германските и по
француските градови. Всушност, најтрагично е тоа што ЕУ
и нејзините членки воопшто
не размислуваат какви пораки
им испраќаат на земјите како
Македонија, Србија, Албанија,
Косово, Црна Гора и Босна
Херцеговина. Граѓаните што
токму европската импотентност и шурувањето со Слободан Милошевиќ ги однесе во
војни на почетокот на деведесеттите години, при што беа
убиени стотици илјади а неколку милиони беа раселени,
сега ќе треба да ѝ плаќаат на
ЕУ за влез.
Според бриселските медиуми
што ги пренесуваат плановите на европските бирократи,
целта не се меѓу 500 милиони
и една милијарди евра што би
www.republika.mk

биле прибрани со операцијата
која слободно може да се нарече „Балканска казна“, туку
целта е ЕУ да се обезбеди од
туристите од регионот кои,
според Европол, се опасни за
европската безбедност. Колку
овој план е спротивен на европските принципи за слободно и бесплатно движење на капиталот, стоката и на луѓето
може да се види од сугестиите
што доаѓаат од Брисел кога се
работи за регионалните комуникации. Европската унија со
години инсистира да се олесни
патувањето меѓу Македонија и
Албанија, меѓу Србија и Хрватска, меѓу Косово и Србија, меѓу
сите земји во регионот. Благодарение на инсистирањето на
Брисел, на Балканот голем број
земји овозможуваат патување
преку граница само со лична
карта, а во исто време ЕУ става
ѕид за целиот регион.

Посебна тарифа за
посета на остатоците
од Берлинскиот ѕид

Според планот, парите, кои се
движат меѓу 10 и 13 евра по човек, ќе треба да ги уплатува секој
балкански турист или бизнисмен
при влезот во ЕУ за да се покријат
трошоците за проверка на документите и на идентитетот на
балканските патници. Практично, секој Балканец при влезот во
ЕУ ќе мора да добие безбедносен
сертификат според кој тој не е
опасен за безбедноста на Унијата.
А пред воопшто да се дојде во
ситуација да се плати тарифата,
Балканците ќе мора да се најават
дека ќе патуваат, и тоа најмалку
од 48 до 72 часа пред влезот во ЕУ.
Тоа значи дека ако некој партнер
во ЕУ ви закаже средба задутре,
таа ќе мора да биде одложена.
Без разлика дали претходно сте
влегувале во ЕУ со години без да
направите некаков проблем, сега
европските служби повторно ќе
ве проверуваат дали можеби

сте се помочале на остатоците
од Берлинскиот ѕид, кој сега во
виртуелна и во финансиска форма го креваат, не Русија и ДДР, тие
на кои устите им се преполни со
фрази со кои го нарекуваат ѕидот
што го урна Хелмут Кол најголема грешка во Европа по Втората
светска војна.

Дупки во безбедноста

Немоќната ЕУ е во ситуација во
која, не можејќи да се справи со
тероризмот во својот двор, се
обидува на кој било начин пред
јавноста да покаже дека се грижи
за безбедноста на своите граѓани.
И оттука за нив не е важно што годинава на земјите-членки, и тоа
на Франција, Белгија и на Германија, им се случија напади во кои
учествуваа и голем број европски граѓани што, патем, во многу
случаи биле дел од проверките
на безбедносните служби. Не е
важно ни што меѓу сите напаѓачи
во Париз, Брисел, Минхен немаше
ниту еден балкански граѓанин.
Колку планот е наивен од безбедносен аспект може да заклучи
секој што ги следи трендовите
во тероризмот. Со овој систем,
доколку биде воведен, само ќе се
наведат ИСИС и другите терористички мрежи да се фокусираат
на лица што немаат криминални
досиеја, кои речиси се невидливи
за безбедносните служби и кои,
откако ќе добијат безбедносен
сертификат во ЕУ, ќе можат без
никаков проблем да ги спроведуваат своите мрачни сценарија. Во
Брисел сега никој не размислува дека по само еден инцидент
или терористички напад во кој ќе
учествува „проверен Балканец“,
ЕУ ќе мора повторно да го промени целиот систем и веројатно до
новото „интелигентно“ решение
да го блокира целиот систем за
влез на Балканците во Унијата.
Што, можеби, е и крајната цел на
„најдемократската асоцијација на
држави во историјата на светот“.

За ЕУ ќар, за Балканот
зијан

За разлика од буџетот на ЕУ, кој
со остварување на планот ќе се
пополни со стотици милиони или
можеби и со над милијарда евра,
www.republika.mk

за земјите од Балканот трошоците
за патување и за водење бизнис
ќе пораснат значително. Покрај
таксата, која за едно семејство ќе
изнесува над 50 евра (сѐ уште не
се знае дали ќе биде по влез или
за цела година), ќе поскапат и авиобилетите затоа што во очекување
на сертификатот од ЕУ нема да
можете да купите порано билет,
што, секако, добро ќе им дојде на
авиокомпаниите од кои најголем
дел се европски. Посебна приказна
е цената од 10 до 13 евра што треба
да ја плати секој што сака да патува
во ЕУ. Како и сега, проверката на
секој патник ќе се врши преку заедничката база на податоци на ЕУ
во која проверката трае не повеќе
од една минута, но сега за тоа не се
плаќа. Зошто во иднина, дури и да
се промени процедурата дури и да
се изгради нова база на податоци
за балканските граѓани, ЕУ треба
да собира стотици милиони евра
за нешто што кој било европски,
а не пак балкански, софтвер контрактор би го направил за стотина
илјади евра.

ЕУ учи од Велика
Британија

За разлика од ЕУ која досега, навистина, овозможуваше слободен
и бесплатен влез за земјите-кандидати, Велика Британија не само
што не даде визна либерализација,
туку до небеса ги крена цените за
визи. Уште пострашно е тоа што
дискрециското право за одлуката
дали ќе добиете виза не може да
се обжали со ниту една жалба, а
парите што сте ги дале нема да ви
се вратат кога сте одбиени, што е
случај во огромен процент од барањата за виза. Па, така едно четиричлено семејство за британски
визи треба да даде над 700 евра, а
визата најчесто трае до 6 месеци.
Во споредба со Велика Британија,
Европската унија е повеќе од фер
кога се работи за финансиските аспекти на проблемот, но, сепак, останува горчина од пораката дека ни
цели 7 години откако Македонија
и другите земји во регионот добија визна либерализација, нашите
партнери во ЕУ не ни веруваат дека
сме достојни барем слободно да патуваме кај нив кога веќе не можеме
да бидеме политички и економски
на исто ниво.

петок, 16 септември 2016 година
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Има смешки и бурлески, како
што вели Зоран Заев за работа
та на СДСМ, ама како што сега
удрија по хуморот, тешко дека
некој ќе им се „насмевне“ на из
борите. Додека се обидуваат да
наметнат став дека со нив нема
„зезање“, во овој продолжен
предизборен период не заста
нуваат да бидат извор на зас
мејување на народот. Хуморот
е најмоќното оружје на наро
дот за зачувување на здравиот
разум, а тоа СДСМ не успеа да
го спречи нит у во зенитот на
моќта, нема нит у сега

Кој ќе му го најде крајот?!

СДСМ е против
хумор, а има
лидер-комедијант
Пишува | Наум Стоилковски

Р

8

едно е СДСМ во политич
ката програма за изборите
закажани за 11 декември
да наведе дека ќе го ревидира ху
морот и сатирата во медиумите.
Редно е откако веќе насилно се
обидуваат истото да го спроведат
на терен. И покрај храбрите, но
неубедливи зборови на Заев дека
„93 литри во секунда или метри
кубни на час“ (новите 102,5 про
центи) е сигурен во победата на
претстојните избори, СДСМ пока
жува неверојатна нервоза. Парти
јата се обидува да наметне став на
страв и трепет за сите што ќе се
петок, 16 септември 2016 година

осмелат да ја критикуваат и тоа,
ни повеќе ни помалку, директно
врз медиумите што се и главни
критичари на нејзината работа
и на состојбите што ги предиз
викува во државата.

Последните акции во стилот на
спроведување заклучоци од По
литбирото во поглед на хуморот
и сатирата СДСМ ги насочи кон
„Република“. Партијата смета де
ка е демократски да се заканува,
да објавува деманти и да уредува
кромид-вести што не ѝ се по вол
ја. Односно, оние вести кои преку
хуморот и сатирата ги вадат на по
вршина болните точки на СДСМ
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и дејствувањето на нивниот ме
наџмент или, прецизно, сатирата
посветена на преминувањето на
„независниот и објективен нови
нар“ Мухамед Зекири директно на
платена функција во највисоките
партиски тела на СДСМ.

Веста на која реагира СДСМ и сати
рично ја отслика таа нова состојба
носи наслов: „Зекири: Го одбрав
СДСМ бидејќи има подобра про
грама од ИСИС“. Во неа е вметната
(нормално, измислена) изјава на
Зекири: „Знам дека многумина
очекуваа кариерата да ја продол
жам во ИСИС или некоја слична
организација, пред сѐ поради
моето искуство со бомбите на
Заев, меѓутоа, сепак, се одлучив
за СДСМ бидејќи има подобра
програма од ИСИС. Пред сѐ, ка
ко член на ИСИС никогаш нема да
можам да посетувам фудбалски

АКТУЕЛНО
натпревари на Косово, Албанија
и на Шкендија, нема да можам да
барам да се гласа за федерализа
ција на Македонија, ниту ќе мо
жам да се борам за двојазичност.
Со платформата на Заев и СДСМ
сигурен сум дека ќе можеме да се
избориме заедно за сите овие ра
боти“, а потоа се додава: „Па така,
како иден пратеник и политичар
во оваа Македонија ќе може да ги
остварам сите цели и идеали кои
како член на ИСИС не би можел да
ги остварам, односно знаете како
е, ако учествувам во една акција
на ИСИС за моит е цели, можно е
да не дочекам да ги видам резул
татите од акцијата. Вака, со СДСМ
и пратеничкиот идентитет, гра
ѓаните на Македонија можат да
бидат мирни дека ќе бидам жив,
здрав и ќе се борам за федера
лизација, двојазичност, Косово,
Албанија и сѐ што го сака мојот
народ“, и се додава измислена па
рафраза: „Според Зекири, СДСМ
полека станува новата најголема
албанска партија во Македонија
и заслужува да ја добие поддр
шката од сите граѓани за да ја ре
ализира програмата за која мно
гумина тврдеа дека не постои”.
Што, всушност, го погоди СДСМ од
оваа измислена, сатирична вест?
Веројатно, реакциит е на јавноста
поради вистинитите факти што
се совпаѓаат со наведените во оваа
повеќе- помалку фиктивна вест. На
пример, реакциит е на јавноста по
селфито на Заев меѓу балистите на
натпреварот на Шкендија; ветува
њето за воведување двојазичност
во државата, потврдено од самиот
Заев во последното интервју (даде
но неколку недели по измислената
вест ); или дека „СДСМ полека ста
нува новата најголема албанска
партија во Македонија”, што Заев,
исто така, навистина го посочи во
тоа интервју?
Сакале или не, СДСМ и нивниот де
мократски капацитет се сопнаа на
првиот чекор околу нивните глав
ни поплаки за разбирањето на сло
бодата на медиумите и воопшто
слободата на изразување. Гледано
од аспект на хуморот и сатирата,
кои, рака на срце кога е СДСМ во
прашање, најчесто излегуваат на
виделина како вистина, можеби
за следните избори СДСМ ќе бара
да се формира и тело, ад хок или
постојана агенција за одредување

што е смешно и сатирично, а што
не е? И ете нова кромид-вест насло
вена: „Заев: Ќе воведеме агенција
за одобрени смешки и бурлески“.
Дали може да очекуваме и парти
ско-партизанска радикална акција
како таа против „Шарли Ебдо“?

Да се разбереме, во СДСМ има(ше)
силни момци и девојки кои во ми
натото не само што ги разбираат
хуморот и сатирата како политич
ка порака, туку и како насока како
да се поправат грешките. Но, како
и сите демократски сили во таа
партија, и тие се чувствуваат како
турнати под чергиче по големата
чистка во партијата на заев истите.
Зар во СДСМ сметаат дека нивните
членови не се смеат на гафовите на
Заев, изразени во неговите нови
мерни единици „93 литра во секун
да или метри кубни на час“? Или на
неговите лаги, контралаги и ста
вови кои по секое негово интерв
ју штабот мора да ги пегла? Или
мислат дека на нивните членови
не им се превртуваат цревата од
лажното сочувство на Шекеринска
кај луѓето од поплавените насел
би изразено со лажното допирање
со рака врз рамо колку да помине
редот проследено со надменото
глуво „Седете, не станувајте“? Сите
имаат „хепифејс“ по тие настапи на
раководството? Потребни ли им се
уште примери?

Според последните реакции на
СДСМ, евидентно е дека во пар
тијата го разбираат само „вистин
скиот“ хумор кој оди на штета на
граѓаните и морбидните обиди за
сатира од оние кои секојдневно го
нарекуваат народот „стока, ѓубре,
овци, безмозочна маса“ и дека тоа е
дефиницијата за „смешно“ во СДСМ.
Смешно им беше и реобјавувањето
на старите прераскажани вицеви
на К-15 кога преку МТВ за тоа им
платија речиси два милиона евра
за две години. И сега, веројатно,
им се насмевнуваат на тие идеи,
особено по отворената поддршка
од екипата. Но, во договорот би
требало да се вметне клаузула за
ревидирање на едночинките во кои
Агим се претставува како Зоран, а
и да ги „поправи“ забите. Бидејќи
Зоран, оној вистинскиот, најмно
гу смета на албанските гласови, а
и независниот новинарски кадар
во Централниот и во Извршниот
одбор може да му се налути.
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За дел од СДСМ, можеби, беше смешна
и хумористична и бледата франши
за на УСАИД за видеопроекти во зад
Кавказот и во земјите од централна
Азија. За потсетување, емисијата ми
на без предвидениот ефект и по шест
пробни епизоди и низата неуспешни
герила-маркетинг финти, доживеа
потоп. Важно, парите од странските
фондации наменети „за развој на ху
морот и на сатирата“ се превртеа низ
невладините медиумчиња и секторчи
ња. Но, токму во пилот-епизодата на
концептот „со хумор против системот“
британскиот амбасадор го посочи тоа
што сега му се удира од глава на СДСМ,
дека политичкиот хумор е важен дел
од демократијата.

Но, главната причина за тоа зошто ху
морот не му оди од рака на СДСМ и му
е бескорисно орудие во политичката
борба е тешката историска заднина.
Системот што идејните наследници
на Комунистичката партија го спро
ведуваа(т) и што го носат во себе ка
ко модел воопшто не им е смешен на
оние што останаа без ниеден „врабо
тен во секое семејство“; или на жртвите
на приватизацијата за чиишто жени
Бранко „не можел да постигне“.
Деновиве има нов пример за „несмеш
но“. СДСМ ветува дека нема да се нап
лаќа радиодифузна такса. Всушност,
СДСМ и на времето не наплаќаше
РДТ, па гигантот остана без драмско
студио и неколку оркестри, и беше
сведен на минимум луѓе со насобра
ни неисплатени плати, колку да се
рече дека има јавен сервис, заглавен
во долгови и дома и во странство.
Па, како МТВ ќе има пари за старите
„ревидирани“ хуморески наведени
погоре? Ќе има - од кај Зоки по систем
„едно евро за МТВ“, па преку донации
за сервисот, назад во системот „кај
бишкарникот“. Ваква велелепна идеја
за економска програма може да мине
само кај финансовиот партиски гуру,
високооценет од Западот, според до
кументите за „Телеком“.
Политичката борба во однос на поли
тичките кампањи допрва ќе зема залет
за изборите на 11 декември. Додека од
СДСМ се обидуваат да наметнат став
дека „со нив нема зезање“, во овој про
должен предизборен период не заста
нуваат да бидат извор на засмејува
ње на народот. Хуморот е најмоќното
оружје на народот за зачувување на
здравиот разум, а тоа СДСМ не успеа
да го спречи ниту во зенитот на моќта,
нема ниту сега.
петок, 16 септември 2016 година
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анализа

СКОПЈЕ СЕ ТРЕСЕШЕ, СДСМ СЕ ПОТСМЕВАШЕ

ПОЛИТИЧКИ ПРИРАЧНИК: ШТО СЕ СЛУЧУВА КОГА
МИЗАНТРОПИТЕ И НАМЌОРИТЕ ЌЕ ЗАВЛАДЕАТ СО ПАРТИЈА?
Скопје се тресеше. Истовремено се тресеше и дел од СДСМ. Глав
ниот град од серија земјотреси, а мевовите на дел од функционери
те на главната опозициска партија од смеење. Во исто време кога
илјадници граѓани се чудеа како и каде ќе ја минат ноќта, високи
партиски челници од Извршниот и од Централниот одбор на со
цијалдемократите се мислеа како и на која социјална мрежа да се
потсмеваат со стравот на сограѓаните. „Вицкастите“ мизантропи
си играа со чувствата на скопјани, а партијата со молкот ги одобри
нивните дејства. И така, според бедната и возљубена кауза, непро
копсаните шегобијци си играа со чувствата на „стоката“ и на „села
ништата“, која не е нивна целна гласачка група...

Пишува | Љупчо Цветановски

копје се тресеше во серии, а граѓани
те и функцион
 ерите од ИО и на ЦО на
СДСМ беа во различни дилеми. Првите
се мислеа дали да останат дома или во пар
ковите, а вторите дали да ја споделат „ше
гата“ на „Фејсбук“ или на „Твитер“. И додека
илјадници вознемирени граѓани надвор од
домовите до доцна во ноќта уплашени дремеа
по клупите во парковите, членовите на врху
шката на СДСМ во силен „творечки немир“
доживуваа наплив на „хумор“ во удобните
фотелји и „дремеа“ и „шеруваа“ вицкасти ста
туси на социјалните мрежи. Преплашените
граѓани се потсетуваа на катастрофалниот
земјотрес од 1963 година во кој загинаа 1.100
луѓе, трагедија длабоко и траорно врежана во
колективната меморија, а членовите на ЦО и
на ИО заглавени во сеќавањата од времето на
владеењето и желни за негово враќање, зем
јотресот го протолкуваа како промена, каква
и да е, макар и тектонска, промена што водела
кон други промени?!

антисоцијалните мрежи, кои ја
одигра улогата на катализатори
во согорувањето на скрупулите
и на човечкото, тие страсно ужи
ваа во презентацијата на лична
та грдотија на духот. Дузина ли
кови, кои никогаш не успеале, а
толку многу сакале да го сфатат
црниот хумор на „Монти Пајтон“,
се самозаглавија и јавно соголи
ја. Настрана, по којзнае кој пат се
работеше за истите, непресмет
ливи функционери, кои никако
да разберат дека хуморот, едно
ставно, не им „лежи“, а нештата
што не ги знаат не треба да ги
практикуваат. Сепак, народот,
како и секогаш, спротивно од
нив, ќе ја гледа добрата страна
на нештата. Да, барем не се хи
рурзи. Лошиот хумор сѐ уште
не убил никого, освен, можеби
нечија кариера...

Земјотресите не престануваа, а во Скопје се
водеа неколку паралелни, сосема различни
битки. Од една страна, поведени од серијата
потреси, граѓаните се бореа со разбирливиот
страв од силен земјотрес и се плашеа за судби
ната на најблиските, факт што силно го обре
мени живеењето во главниот град, од друга
страна, институциите смируваа и истовреме
но се подготвуваа да бидат „на готовс“ за, не
дај Боже, најлошото, а од трета експонентите
од СДСМ во кој се водеше сосема поинаков
натпревар. Таму, кој од кој „подуховит“, дузина
намќори и членови на врхушката и исто толку
„професионалци“ се натпреваруваа чија шега
за земјотресот ќе биде подобра. Не сфаќајќи ја
сопствената бедотија, несвесно ја покажуваа
целата своја празнотија, а поведени од одо
брувањето на грст колерици и мизантропи на

Во нормална партија, која држи
до себе и сака да допре до гра
ѓаните, особено пред избори со
алармантен и сериозен „минус“
кон политичкиот опонент, вакви
те ликови уште истиот ден би би
ле екскомуницирани и исклучени
од сите тела, како добар пример
за другите недоветни партиски
чеда, или, во најмала рака, цен
тралата и членството би се огра
диле од нивните непромислени
дејства. Тоа, секако, би се случи
ло само во нормална партија, не
и во опозиција во која на цена е
омразата и каде што позиции се
добиваат преку плукање и маал
ски мангупски игри. Зборуваме за
партија во која модел за полити
чари се Шилегов и Адеми... А, ако
нешто не ви јасно околу парти
ските критериуми и вреднување
то на плукачите, потсетете се на
изборот на ликовите за технички
и за дополнителни министри. Не
еднаш, двапати по ред...

С

Со цел да им се приближат и да не останат
покусо во глупоста, им се приклучија и редица
новинарски јуришници. Поверојатно, сакаа
плата или добитно место на кандидатските
листи. Досега имаа многу вакви, настана ус
пешни примери, кои во урбаниот македонски
речник самонаметнатата фраза „професио
нален новинар“ ја дефинираа како „новинар
со лабилен карактер, кој одбива да работи за
плата и сака да стане пратеник“.
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КОГА НАМЌОРЛАКОТ СТАНУВА
ПАРТИСКА ДОБЛЕСТ

Првоспоменатите модели,
кои, очигледно, барем спо
ред висината на функциите
во партијата и присуството во
нивните медиуми, ги поседу
ваат потребните и посакува
ни карактеристики според кој
е формиран фотороботот на
современиот македонски со
цијалдемократ, уште првата
вечер се надминаа себеси. Сла
вата, сепак, им траеше кратко.
Адеми и Шилегов ги засени
само една професионална но
винарка, која по Шилеговото
„Не беше земјотрес. Милен
ко си играл фризби со рам
ната плоча“ и контраударот
на Адеми „Економски пораст
од 3,9 по Рихтер“, засилено
со „тончот“ на „Голем одѕив
денес од 7 наутро“, двајца
та ги стави во инстант сенка
со статусот „Ниеден земјо
трес не може да ме спречи
да преживеам, само да до
живеам Грујо да падне. По
тоа сѐ е во рацете на Алах“.
Очигледно, кај неа единствена
нелогичност не е што се вика
Билјана - а сите (па и самата)
ја викаат Ива... Најверојатно,
логиката е многу проста и ста
нува збор за само уште еден
„професионалец“, кој сонува
да стане пратеник. Традиција
си е традиција. И така, новото
комунистичко мото гласи: „И
по Тито – Муки...“
www.republika.mk

Сепак, доколку првиот дел од
нејзиниот статус ја става на ви
делина партиската определба,
дали споменувањето на Алах
укажува дека треба да очекува
ме дека некој ќе ја смени и вера
та само за да влезе во СДСМ на
голема врата? Логичното пра
шање во целата нелогичност
на Ива е: Дали токму патот на
радикалот Муки ѝ ги „отвори“
очите? По таа логика, старите
и заслужни социјалдемократи,
кои и така одамна од соросои
дите и шарените немаат ника
ков пристап до кандидатските
листи, сега треба основано да се
плашат и од новинарите и ради
кали. Но не само нова мака за
старите партијци, вака, СДСМ
станува се посериозна закана од
голема кадровска загуба за „про
фесионалните“ медиуми и за те
рористичките организации. Од
друга страна, вака или така, но
со новиов пристап за првпат во
постоењето партијата ќе отвори
(или, подобро кажано, ослободи)
и некое работно место...

ГРДОТИЈАТА НА
НАМЕТНАТОТО НАЦИОНАЛНО
САМОУНИШТУВАЊЕ

Во Македонија се случуваат не
објасниви феномени. Оваа кон
статација не ја оправдува само
појавата на земјотрес по големи
поплави, научно целосно кон
традикторна, барем како што
тврдат сеизмолозите. Вториот
необјаснив феномен е непознат
во политикологијата и зборува
за константен изблик на грдо
тија од опозицијата по секоја
временска и природна непого
да во државата. Пред помалку
од еден и пол месец, истото се
случи со поплавите, а сега го
потврдивме со земјотресите.
И сега и тогаш, граѓаните немо
гледаа како СДСМ ги злоупотре
бува трагедиите.
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анализа
бетмен велит: Политичари
паднати од Марс или
паднати во лудило?
Како и секоја слободна недела во која обично човек се лаже дека ќе поспие повеќе
од вообичаено, така и во оваа „земјотресна
недела“ најдов причина да станам во 6.15
часот наутро. Запалив автомобил и отидов да
пазарам нешто за јадење, па првата заушка
на мајка природа кон Скопје ја пречекав в
автомобил. Тресе дизелот и така, но одеднаш ме стресе малку посилно. Дури сфатив дека е земјотрес, а не дефект на автомобилот - цело Скопје, кое, веројатно, по
децении беше будно во 7.00 часот наутро во недела, веќе на големо на „Фејсбук“
реферираше за непријатното будење, па како афтершок-терапија на претрпениот
стрес се шегуваше лесно со прераниот будилник на Земјината кора кој сакал-нејќел
сите ги разбуди на „прво ѕвонење“. Не е дека отсуствуваа политички тумор-хумор
статуси и утрото, но ајде, ќе речеш, не е страшно, имаше лесен потрес, па за луѓето
што се опседнати со личната политичка битка веројатно можноста да појадуваат
стотина „лајкови“ на „Фејсбук“ е премногу неодолива за да му простат на земјотресот
и да не го политизираат.
Вториот, тој силниот земјотрес, еден на стотина години според учените, го пречекав
„храбро“ - на нога, кај Томе во „Штала“. И - толку за храброста. Сè потоа беше по
сценариото на умерена до значително облачна паника по сите улици на кои поминав
на пат за дома и на кои излезените граѓани тивко во себе како да бараа покајание за
шегите од утрото со кои имаа цел да го излекуваат утринското непријатно шок-будење. Сега веќе беше јасно дека ѓаволот ја однел и шегата и почвата под нозете.
Ако утрината се шегувавме за да си го залекувме стресот, второто многу посилно
„мавање“ со себе ја носеше следнава порака: „Момци, мислевте дека сте безбедни?
Ако, само мислете така“. Затоа, ми беше совршено разбирлива сликата што ја видов:
сите, буквално сите, старо, младо, машко, женско, подвижно и неподвижно, сите
излезени на улица. Таму каде што се чувствуваат малку побезбедно отколку во
сопствениот дом бидејќи моменти пред тоа истиот тој дом смртно ги преплашил.
И човек си мисли дека во тие моменти нема да се лекува паника со несолен хумор,
туку дека сите ќе покажат малку повеќе чувство за новонастанатата ситуација, далеку
од очекувана. Утрината сите беа погодени од мало земјотресче кое им го прекина
сонот, попладнето сите беа здрвени од потрес „еден на сто години“, кој за неколку
секунди ја одзеде сета животна радост во Скопје и ја киднапираше на неколку часа.
Но не. Дел од „смешковците“ од утрото продолжија со своите неоправдани обиди за
т.н. духовитост, веројатно по шаблон обидувајќи се да мудруваат или да ги покажуваат
сиот раскош на својот интелект и итрината, без оглед на тоа дали можноста ја бива
за тоа или не. Немањето елементарно чувство за глобалната потреба од трезвеност
како контратег на растечката паника не е ново, но обично е карактеристика на
луѓе со одредени ролетни околу центрите за разумно размислување. А не кај луѓе
што се не само политичари туку и гласни претенденти да бидат гласот и разумот
на народот, да се грижат за луѓето и да им даваат потпора и помош, да бидат меѓу
нив кога им е најтешко и да ги насочат и смират, кога граѓаните се во паника и „не
знаат каде тераат“.
Во такви моменти еден политичар ако не апелира на смирување и на храбрење на
луѓето што избегале од дома во панична страв од смрт под урнатини, туку ако гледа да
си тера шеги по „Фејсбук“, можно е во моментот, на пример, да бил на друга планета,
па не почувствувал што се случува во матичната земја, меѓу својот народ - иако тоа
воопшто не е тешко да се почувствува на социјалните мрежи каде што паниката и
стравот се детектираа лесно како растителен кашкавал во тост.
Другата можност е истите тие политичари, веројатно, да сме ги прецениле дури и со
тоа што сме ги сметале барем за разумни човечки битија, а тие, реално, немале контакт
со мозокот. Водени од омразата и од гневот кон политичкиот опонент загубиле осет
за сè, дури и за својот народ, па единствен двигател им се сопствените фрустрации,
охрабрени од чувството дека се препаметни и предуховити. Иако резултатот, во
моменти како споменатиот, е целосно спротивен.
12
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За среќа на граѓаните, во вториот
случај без жртви, но за несреќа на
партијата сега, наспроти првичната
безоб
 разна злоупотреба на медиу
мите во поплавите, кои имаа за цел
да ја насочат вината за природната
непогода кон власта, а врхушката
по првичните изливи на Рада и на
другите се повлече во илегала, во
новата некрофилска прикаска со
земјотресите водеа функционерите,
членовите и симпатизерите.

Вторите и третите дури извадија
и теор
 ии дека земјотресот имал за
цел да ги избрка и растресе „села
ништата“, кои се доселиле во „нив
ниот“ град и дека било добро што
се доселиле токму на трасата на
најголемиот тектонски расцеп?!
Другата, уште понедоветна и не
промислена желба на членовите и
на симпатизерите на социјалните
мрежи беше таа што налагаше дека
целта на потресите била уништува
њето на стиропорните зданија на
„Скопје 2014“.

Ама воопшто не им пречеше фактот
што на замислената и посакувана
„селанска“ линија можеа да заги
нат илјадници сограѓани, ниту дека
истата претпоставка е уште поо
чигледна во желното уривање на
објектите од проектот „Скопје 2014“.
Не, оперирани од скрупули, по при
мерот на своит е вицкасти „модели“
и, очигледно, водени и задоени од
премисата на почитуваниот стра
тег Пендаровски, во двата случаја
ќе загинеше само „стока“, а тие „со
сина крв“, недоветни и предодреде
ни за владеење, конечно, ќе добие
ја шанса да дојдат до смислата на
сопственото постоење. Меѓународ
ната заедница по којзнае кој пат ги
изневери со изборите на 11 декем
ври, а СЈО досега само длабоко ги
разоч
 ара. Па зошто тогаш не би се
крстеле во земјотреси и во поплави?
Така, силно навлезени и убедени
во патетичната спасителска при
каска на лидерот, тие малкумина
сплотени и заштитени на „Заевата
арка“ победоносно би се вратиле
како единствени владетели на уни
штената земја, пуста, разурната и
пропадната, ама без „режим“, нели
?! Грд и евтин филм, но ако целта ги
оправдува средствата, макар биле и
Соросови, зошто не би ги оправдала
и поплавите и земјотресите?

економија интервjу

Владо Мисајловски, министер за транспорт и врски

Се градат патишта низ целата земја,
инвестирани се повеќе од 1 милијарда евра
Разговараше | Александрија Стевковска
Фото | Александар Ивановски

Точно е дека Република Македонија е претворена во едно
огромно градилиште и тоа не го говориме туку-така. Ако изле
зете на терен, ќе забележите дека се гради во сите региони во
земјава. Генерално, остануваме на истиот курс, инвестиции во
инфраструктурата мора да има и ќе има, вели министерот за
транспорт и врски, Владо Мисајловски, во интервју за „Република“
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Министре Мисајловски, пос
ледните неколку години Маке
донија, буквално, е претворена
во едно огромно градилиште.
Колкав е инвестицискиот циклус
во патната и во железничката
инфраструктура?
МИСАЈЛОВСКИ: Точно е тоа дека
Република Македонија е претворе
на во едно огромно градилиште и
тоа не го говориме туку-така. Ако
излезете на терен, ќе забележите
дека се гради во сите региони во
земјава. Инвестицискиот циклус кој
трае веќе неколку години контину
ирано надминува една милијарда
евра. Тука влегуваат само инвести
циите во патната, железничката и
во комуналната инфраструктура,
односно капиталните инвестиции
само во нашиот ресор. Тоа подраз
бира изградба на автопатишта, ре
гионални патишта, пруги, набавка
на нови возови и не помалку важно
е изградбата или реконструкција
та на канализациски и водоводни
системи секаде каде што има по
треба од тоа. Генерално, останува
ме на истиот курс, инвестиции во
инфраструктурата мора да има и
ќе има. Владата и ние како ресорно
министерство, во соработка со ЈП за
државни патишта и ЈП „Македонија
пат“, со кои имаме одлична сорабо
тка и кои постојано се на терен, ќе
продолжиме да вложуваме во нови
проекти бидејќи тие се од огром
но значење за економскиот раст
на државата и за подобрување на
условите за живот на граѓаните.
Колку патишта, автопатишта,
регион
 ални и локални патишта
се градат во моментов?
МИСАЈЛОВСКИ: Активно на терен
се работи на триес етина поголеми
проекти во делот на патната мрежа,
дел автопатишта, дел регионални
и дел експресни патишта. Генерал

но сум задоволен со кое темпо се
одвиваат градежните работи иако
ние би сакале и побрзо, но тоа не
зависи секогаш од изведувачот. На
Коридор 10 неколку месеци се рабо
ти на реконструкција на автопатна
та делница од Скопје до Куманово,
инвестиција од 6 милиони евра со
средства обезбедени од ИПА; овој
месец почнуваме со реконструкција
на автопатната делница од Неготи
но до Демир Капија, инвестиција од
околу 5 милиони евра; интензивно
се работи на автопатната делница
Демир Капија – Смоквица, инвести
ција од 210 милиони евра, како и
на реконструкција на автопатната
делница Смоквица – Гевгелија, ин
вестиција од 4,2 милиони евра, исто
така средства обезбедени од ИПА.
Во исто време, активно се градат
и другите два нови автопатишта,
Миладиновци – Штип во вредност
од 206 милиони евра и од Кичево до
Охрид во вредност до 374 милиони
евра. Овој месец го распишавме тен
дерот за реконструкција на патната
делница од Гостивар до Кичево. Во
меѓувреме, почна изградбата на екс
пресниот пат од Градско до Прилеп,
а во завршна фаза е изградбата на
експресниот пат од Велес до Штип.
Активно работиме и на регионал
ните патишта, и тоа: Битола – Ре
сен - Буково, Мокрино – Смолари,
Бошков мост (Жировница) – Дебар,
Делчево – Голак, Мелнички мост
– Жупа, Кривогаштани - Обршани
– Воѓани, Кочани – Делчево, Сопи
ште – Говрлево, Средно Водно - с.
Нерези, Скопје - Сончев Град, Опае
– Бељаковце – Станчиќ – граница
со Косово, Градско – Дреново. Во за
вршна фаза се патните правци Ново
Село – Маврово, Нов Дојран – Ни
колиќ, Тетово - Брвеница- Чегране
- Гостивар и Калишта – Струга. Исто
така, во најскоро време ќе почнеме
да ги градиме и експресните пати
шта од Штип до Кочани и од Штип
до Радовиш, како и од Ранковци до
Крива Паланка.
www.republika.mk

Во однос на локалната патна
мрежа, завршивме со прое
ктот за обнова на локалните
патишта преку кој изградивме
или реконструиравме преку
400 локални патишта. Имаме
и други патишта што ги ра
ботиме преку ЈП „Македонија
пат“, а, исто така, следната го
дина планираме да почнеме
со изградба и на други патни
правци што сме ги ветиле во
Програмата за работа.

Се инвестира и во железни
цата, нешто што со децении
претходно не беше допрено,
за колкава инвестиција се ра
боти досега, во кои сегменти
и што е следно во тој дел?
МИСАЈЛОВСКИ: Првпат во
Република Македонија сери
озно се пристапи на овој сег
мент. Железницата е еден од
важните сектори бидејќи низ
земјава транзитира голем дел
од сообраќајот кон Европа. Па,
затоа е многу важно да имаме
квалитетна железничка инфра
структура, која ќе овозможи брз
и квалитетен транспорт. Збору
ваме за моментални инвести
ции преку 200 милиони евра.
Со оглед на тоа дека низ нашата
земја минува и Коридорот 8,
а тој е еден од важните Пане
вропски коридори, почнавме со
најголемите инвестиции токму
во изградба на пруга која ќе би
де алтернатива на Коридор 10.
Во тек е изградба на пругата
од Куманово до Бељаковце во
вредност од 40 милиони евра,
тече тендерската постапка за
изградба на делот од Бељаков
це до Крива Паланка со про
ценета вредност за изградба
од 147 милиони евра, а во исто
време се врши проектирање и
на делот од Крива Паланка до
границата со Р. Бугарија. За да
го комплетираме Коридор 8,
почнавме и со проектирање
пруга кон Албанија. Во делот
на сообраќајот, набавивме 6 но
ви патнички воза, претходно
се набавија 150 товарни возо
ви, а во тек е тендер за наба
вка и на 3 нови локомотиви.
Со средства од ИПА, завршивме
со реконструкција на 7 желез
нички станици на Коридор 10,
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Владо Мисајловски
Кичево и да направиме комплет
но поврзување до Охрид преку
автопат, па потоа и кон Струга.
Друга работа се економските при
добивки и бенефитот што ќе го
имаат граѓаните од аспект на по
брз и поквалитетен сообраќај на
оваа траса.

Морам да спомнам дека актив
но се работи и на автопатот од
Скопје до Штип. Таму сме во по
напредна фаза, целата траса е
пробиена, на една третина од
автопатот има поставено асфалт,
а речиси половина од градежни
те работи се завршени. Станува
збор за сериозна инвестиција од
206 милиони евра, а очекуваме
тој да биде завршен на почеток
на 2018 година.
вклучувајќи ја и Меѓународната
железничка станица во Скопје.
Тие се сериозни инвестиции во
железницата со оглед на тоа де
ка децении наназад ништо не се
инвестирало во тој дел.

16

Македонија е како крстопат
меѓу Истокот и Западот, интен
зивно работи на подобрување
на инфраструктурата, а во мо
ментов најважен и најголем е
проектот за градбата на Демир
Капија - Смоквица. До каде се
активностите, колку чини ин
вестицијата и што значи таа за
државата?
МИС АЈЛ ОВСКИ: Изградбата
на автопатната делница Демир
Капија - Смоквица е со полн ин
тензитет. Според најавите на из
ведувачот, градежните работи
очекуваме да бидат завршени
на крајот од првиот квартал во
следната година, што значи дека
целата траса од 28 километри ќе
биде изградена и асфалтирана,
поставена електрична енергија,
контролен центар, како и други
пропратни елементи. Вкупната
инвестиција е 210 милиони евра.
Ме прашавте што ќе значи таа
за државата. Изградбата на оваа
автопатна делница е по сите ме
ѓународни стандарди. Првпат ќе
имаме автопатно решение што ќе
ги задоволува сите стандарди од
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аспект на безбедност, сообраќај
итн. Дополнително ќе го подиг
неме квалитетот на сообраќај би
дејќи не само оваа делница, туку
целиот автопат на Коридор 10 е
реконструиран или е во фаза на
реконструкција.

Сличен по значење е и авто
патот Кичево - Охрид. До каде
е неговата изведба, кога ќе би
де готов и колку чини?
МИСАЈЛОВСКИ: Изградбата на
автопатот Кичево - Охрид прет
ставува најголемата капитална
инвестиција во Република Маке
донија, која чини над 370 мили
они евра. До овој момент се реа
лизирани повеќе од 30 проценти
од вкупните градежни работи. Се
работи на целата траса на автопа
тот, асфалтирани се околу 2.700
метри и во наредниот период
интензивно ќе се продолжи со
асфалтирање. Со добра динамика
се работи и на тунелот кај Пресе
ка, кој е пробиен околу 45 процен
ти. Тунелот, практично, ќе биде
најдолг во земјава, со должина
од околу 2 километри. Интересно
е тоа што таму е стационирана
најмногубројна работна сила што
досега е ангажирана на кој било
капитален проект или во бројки
околу 530 машини и околу 1.200
градежни работници. Неговата
изградба е многу значајна бидеј
www.republika.mk

ќи сакаме да го врземе тој дел
од Македонија преку автопат,
што е многу важно од аспект на
регионалното поврзување како
дел од Паневропскиот коридор.
Дополнително, распишавме
тендер за реконструкција и на
делницата од Гостивар до Ки
чево, но морам да спомнам дека
остануваме на планот да гради
ме нов автопат од Гостивар до

Инвестициит е во патиштата
и во железницата, освен подо
брување на инфраструктурата,
значат и ангажирање работа
сила. Колку наши граѓани се ан
гажирани на сите проекти што
се изведуваат во моментов?
МИСАЈЛОВСКИ: Генерално опе
рираме со бројка меѓу 2.500 и
3.000 работници што активно
работат само на изградба на па
тиштата. Тука не ги броиме ра
ботниците што работат во делот
на железницата или во изградба

на канализациски и водовод
ни системи. Овој инвестициски
циклус, генерално, многу при
донесува за развој на градежни
от сектор, не само од аспект на
ангажирање на работната сила,
туку и од аспект на користење
нови технологии и практики
во изградба на објектите. Тоа
е дополнително искуство за
домашните компании бидејќи
тие најчесто се јавуваат како
подизведувачи на поголеми
проекти. Друга работа што са
кам да ја спомнам е фактот што
на јавните повици се јавуваат
голем број компании што на
некој начин ја намалуваат це
ната што сме ја планирале за
одреден проект и со тоа обезбе
дуваме дополнителни средства
за нови проекти. Интересот од
фирмите покажува колку Ма
кедонија е сериозна земја во
реализација на инфраструктур
ните проек
 ти.

Една од болните точки на
луѓето кога патуваа беше
и слабоосветлениот тунел
пред Катланово. Дали е завр
шено неговото осветлување
и како изгледа тој сега?
МИСАЈЛОВСКИ: Реконструк
цијата, заедно со осветлување
то на тунелот пред Катланово,

на потегот од Велес кон Скоп
је е во тек. Завршена е едната
лента, а деновиве почна да се
реконструира и другата страна
на тунелот. Осветлувањето на
тунелот се врши со ЛЕД-светил
ки во внатрешниот дел, како и
трепкачки светилки на надво
решниот дел, со што значително
се зголемува прегледноста на
возачите. Претходно извршив
ме и осветлување на тунелот
кај Катланово на автопатната
делница Скопје – Велес, како и
на двата тунели пред Велес. До
крај на годинава ќе се изврши
санација на уште три тунели, и
тоа: тунел Блаце, тунел на патот
Градско -Прилеп, како и тунелот
на патот Битола - Прилеп.

Субвенциите во авиобизни
сот донесоа многу странски
туристи, но им овозможија и
на нашите луѓе да го видат све
тот? Дали ќе продолжите со
оваа практика и која, според
Вас, е придобивката од тоа?
МИСАЈЛОВСКИ: Придобивка
та е видлива, овозможивме
34 директни линии, од кои 24
директни летови до европски
дестинации со многу поволни
цени на билетите. Еве ако на
правиме споредба пред десе
тина години и сега, резултатот
е следен. Во 2005 имавме само
десетина до петнаесет дести
нации. Сега имаме директни
линии кон Лондон, Венеци
ја, Малме, Базел (од Скопје),
Ајндховен, Дортмунд, Милано,
Минхен Меминген, Стокхолм,
Гетеборг, Брисел, Франкфурт,
Келн, Париз, Браселона, Осло,
Нирнберг, Хамбург, Фридрихсха
фен, Базел (од Охрид), Берлин,
Копенхаген, Братислава, Загреб,
Женева, Прага, Дубаи, Белград,
Љубљана, Рим, Истанбул, Виена,
Цирих. Од октомври ќе почне да
се лета од Скопје до Доха, а од
ноември од Скопје до Хановер.
Преговараме и со други авио
компании кои се заинтереси
рани за влез на македонскиот
пазар кои ќе понудат нови де
стинации. Само како резултат
на ова, бројот на патници од
месец во месец се зголемува,
во просек, за 20 проценти.
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Дегенерација
Пишува | Ацо Станковски

Н

авистина, апсурдот во
нашата татковина го
допира најекстремниот
досег што воопшто може да се
замисли, но реалноста е пофантастична од која било имагинативна проекција на човека.
Сите теории за конспирацијата
или, пак, за криптоисторијата,
личат на банални претстави од
третокласните вести на некоја
тенџере-телевизија, какви што
се накотија многу во регионов,
како печурки по дождот.
Ете, Република Македонија поч
на да личи на карикатурална
композиција, слична на тие што
ги создаваа Бош, Бројгел, Оноре Домије, Гоја или Георг Грос
(секако, со висок, би рекол, генијален стил), но претставите?
Тие се морбидни, застрашувачки, гротескни, тие го слават
ирационалното, ја прогонуваат
етикетираноста, го уриваат грацилното и префинетото. Сепак,
вистината во ова творештво импонира, а возбудата од непредвидливото и неочекуваното има
огромен хипнотички ефект.
И колку што пејзажот со сите
тие фигури, како извајани од
најскарадните соблазни, станува сѐ поужасен и сѐ подегутантен, така слободата на коментарите и толкувањата на
оваа застрашувачка дистопија
се ограничува со закон.

Закон, протуркан од зајци и
од рептили, што никогаш не
сакале да ѝ погледнат на вистината в очи.

До каде ли ќе оди оваа меѓународна алијанса на ситни бирократски пирани и нивните
политички трабанти, што секојдневно го нарушуваат јавниот ред и мир, и плукаат по
сите цивилизациски и духовни
достигнувања?

Како тоа, тие што клеветеа,
кодошеа, навредуваа, се закануваа и пцуеја, како тоа,
овие невидени дегенерици и
квислинзи, успеаја себе толку лесно и едноставно да се
амнестираат од своите гревови пред аудиториумот, барем
пред тој со авторитет, а да ги
обвинат за говор на омраза
и политичка некоректност
тие, што беа претежно жртви на нивната харанга? Како
тоа, овие пајаци, закачени на
мрежата со своите портали,
слични на клоаки и ќенефи
пазарски, успеаја пред хегемонот да се претстават како
страдалници, а нивните жртви
да ги прикажат како агресори
и мачители?
Та, овие истите Јаговци и
Јуди Искариотски, нели беа
за слободата на говорот, за
културниот натпревар, за
интелектуалните дебати и за
разумско решавање на конфронтираните интересни
концепти на општествената
сцена? Одеднаш станаа логорашки капои, скаути на колонијализмот, доушници на
инквизицијата, воени подбуцнувачи. За пари, ли? – Сигурно
не за шарените очи на кравата
Пандорче од Долно Дупени.
Ете, корифеите на слободното новинарство од времето на
транзицијата сега станаа жестоки заговорници и апологети
на цензурата.

Сигурно многу се труделе кај
вујко Сем, а можеби и вујко
Сем применил врз нив по некој трик од својот трикстерски
репертоар.

Да живее цензурата! – врескаат
веќе обработените лабораториски стаорци, сега пуштени
на теренот.

www.republika.mk

Големиот сега ќе ги замолчи нашите опоненти, тие неискапени
селаништа, тие глупаци, кои не
знаат што е тоа бидe, па дефецираат во него!

Прво го создадоа „Златното
теле“ на Јустиција, а сега подготвија одред за отстрел на тие
што не сакаат да поминат низ
системот за лоботомија.

Значи, полека, од легалистичкиот простор, узурпирајќи го
максимално со својата квазиинституција, сега преминаа
во медиумските зони со новоформираното тело за цензура. Кон
тоа, и да се потсетиме на субверзивните импланти поставени во
таканаречената „техничка влада“ за реализација на изборите.

До каде ли
ќе оди оваа
меѓународна
алијанса на
ситни бирократски пирани и нивните
политички
трабанти, што
секојдневно
го нарушуваат
јавниот ред и
мир, и плукаат
по сите цивилизациски и
духовни достигнувања?

Зар измамата повторно влегува во игра, овој пат, засилена со
нови ингеренции?

Навистина, овој пат отидоа
предалеку. Не дека нивните
апетити за власт ќе бидат задоволени, тоа никогаш веќе
нема да се случи. Но шокот од
соочувањето со реалноста (по
изборите) ќе биде толку голем,
што веќе нема да има што да се
прави, освен да се посегне кон
најбруталниот терор.
Ова и најзаслепените опозиционери, на некој чудесен анимален
начин го насетуваат. Затоа се
прашуваат, како да се избегне
прокобата?

Јанѕа ги јаде. Сомнеж ги дразни.
Што со изборите во САД? Дали ќе
победат нивните господари или
ќе дојде гигантскиот мачор и ќе
ги излапа како глувци од желе?
Сето тоа не им дава сон.
Но тука атмосферата е токсична. Посебно, што се однесува до
слободата на говорот. Телото
за цензура треба да биде во далечинскиот управувач, а не во
дебилните желби на неколку
истрошени политички фигури,
кои по никоја цена не сакаат да
се повлечат на ѓубришетето на
историјата. �
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Рекоа, не порекоа Триаголникот на животот - трите стана на Шилегов Рекоа, не порекоа
„Ти нормален ли си? Се пишува ли ова, јас без душа од
четврти летав со дете в рака,
се пореметивме комплет“.

Никола
Груевски

Но, Петре не слуша.

Македонија е земја во
која различностите на
вери и култури се наше
то најголемо богатство.
Со векови сме развивале соживот и толеранција, и
тоа е наш аманет кој треба да го оставиме за сите
идни генерации да продолжат да го негуваат. Тоа
се нашите основни вредности и наша традиција,
односно нашиот несомнено огромен придонес кон
глобалното општество кое заеднички го градиме и
во кое сите живееме. Почитта кон другиот води кон
разбирање на неговите чувства и традиции. Ова е
клучот на нашата заедничка мисија, во градењето
просперитет и благосостојба за сите граѓани на
нашата Република Македонија.

�

Колку што е посилен ударот,
толку му е посилна смешката.

„И во оваа работа најде место
за политика?“
„Шегиве се невкусни тотал.
Со човечки страв и несреќа
нема шега“.

„Баш ти е на место статусов! Понекогаш молчењето
е злато“.

Никола
Попоски
ЕУ е клуб на најсреќни
и најпросперитетни
земји. Секако е подо
бро да сме дел од овој
клуб отколку надвор од него. Немам дилема дека
ќе бидеме дел од ЕУ и НАТО, но никој нема да ни
каже предвреме кога би било тоа. Нашата порака
беше дека мораат да постапуваат онака како што
постапувале порано. Би било добро да има една
ориентацион
 а рамка.

Кендис
Милер
Од 2001 година наваму,
Македонија е еден од
најверните сојузници на
Соединетите Американ
ски Држави во војната против тероризмот. Маке
донија беше четврта држава во светот по бројот на
испратени трупи по глава на жител во Авганистан.
Македонски трупи, исто така, чуваа американски
трупи во Босна и на Косово. За држава од нешто
повеќе од два милиона жители, Македонија има
направено повеќе од доволно за да биде дел од
НАТО. Па така, Ве повикувам да ми се придружите
мене и на 56 мои колеги со кои ја спонзорираме
Резолуцијата 56 во Претставничкиот дом за прием
на Македонија во НАТО што поскоро.
20
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„Оп! Контраземјотрес!“

Петре Шилегов
Разностран триаголник
Стан А – 75.106 евра
Стан Б – 97.000 евра

Стан В – 84.494 евра

Се тресела земјата, чудо
големо. Ќе ви се тресе кога
ви се евтини становите,
трошни куќите. Дали му се
тресе на Петре станој купуем? Колку што се потешки
становите, толку ништо не
ги помрднува. И фотелјата
удобна, па нека тресе, удира!
Туку, да го фатиме од почеток.

Од неделата, речиси една недела, Скопје го потресуваат
низа земјотреси, кои посилни, кои послаби, но сите со
истата тежина во колективниот ужас на градот што се
сеќава, во градот со лузната
од 1963 година.
И додека граѓаните паничат, стручњаците смируваат, Петре од СДСМ тера
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мајтап. Или, поточно, спроведува нејасна предизборна агенда, зашто во хуморот (читај: глупоста) не е
осамен. Функционерите на
СДСМ се однесуваат како
да не се од тука, како да не
живеат во истиот град, во
истата земја и како да не
ги делат стравовите и судбината на другите граѓани,
туку се натпреваруваат во
црнотилакот со кој ќе го
зачинат хуморот. „Голема
излезност денес од 7 насабајле“, „Економски пораст
од 3,9 по Рихтер“, „Ниеден земјотрес не може да
ме спречи да преживеам,
само да доживеам Грујо да падне. Потоа сѐ е во
рацете на Алах“ – сѐ е ова
хумор со длабоко вградена мистерија, која добива
интензитет со ситнењето
на предизборната стотка.
Никому не му е јасно како
очекуваат овие луѓе народот што го исмеваат кога
му е тешко да им даде поддршка и да им ја довери

судбината на изборите на
11 декември. Кога како сите
нив не ги тресе, удира, исто
како да не се тука.
„Не беше земјотрес. Миленко си играл фризби со
рамната плоча...“

�

Што и да има да му порача
на Миленко, не го избра моментот. И што е најлошо,
тоа го знаат и граѓаните,
кои треба да му го заокружат името кога ќе дојде
времето. А кога ги молиш,
не е фино да ги лутиш.

„Не е место за глупави шеги.
Вие во политиката изгледа
со тек на време некоја деформација и ретардација
доживувате, па оние надвор
од политиката страдаат поради вашиот поматен разум.
Господ на помош“.

„Петре те пернал земјотресот во глава. Луѓето се во
страв, ти се мајтапиш како
да си во бункерот на Тито“.

„Жално и многу невообичаено за еден политичар, а пред
сѐ и човек да се потсмева на
временска непогода. Дали
доколку ви настрадаше некој
член од вашето семејство ќе
ви беше исто толку смешно?
Нас опасност нѐ демне, вие се
смеете. Господине Шилегов,
вака не се сака својот народ.
Не потсмев, туку поддршка
бара народов. Поддршка,
план и програма“.
„Господине Шилегов, за жал,
многу го променив мислењето за вас. Од природни непогоди и големи стресови какви што доживеавме денес,
гледате и се обидувате да
добиете политички поени,
Со вашиов статус изгубивте
многу и како човек и како
политичар. Жално“.
„Во ваков стресен ден за сите
скопјани, нему му е до мајтап
– срамота“.
„Тoа ли е вашиoт начин на
пoддршка?“

Горенапишаното изгледа
ја решава мистеријата на
понорната политика - кога
ќе дојде времето, ќе му биде
пречкртано името. � (Р.Р.)

Ѓорги
Иванов
Наместо да се истоштува
ме во политички битки за
докажување на нејзиното
потекло и присвојување
на нејзиното име, Мајка Тереза би нè упатила да се уг
ледаме на нејзиниот пример. Да правиме мали добри
дела со голема љубов. А за тоа не мора да одиме на
крајот од светот бидејќи, како што таа велеше, почит
та и љубовта започнуваат во нашиот дом, во нашето
маало, во нашиот град, во нашата држава Македонија.
Гледајќи нè политички разединети и поделени, би
побарала од нас да не се делиме и караме, туку да си
простиме, да се помириме и да се почитуваме.

Михаил
Гаревски
Нема причина за паника
од аспект на тоа дека си
те овие земјотреси што се
случуваа не се вбројуваат
во силни земјотреси, така што не постои никаква шан
са да бидат оштетени конструкциите на зградите од
овие земјотреси. Сите штети што ни се пријавени во
Институтот за земјотресно инженерство се однесу
ваат на преградни ѕидови. Нема простор за паника и
од друг аспект. Зборувам за зградите кои се градени
по земјотресот. Сите тие кои се проектирани по сеиз
мички прописи многу лесно ќе го поднесат скопскиот
земјотрес. Нашите раседи, особено овие овдека околу
скопското епицентрално подрачје, не можат да про
изведат магнитуда поголема од 7 степени.

Бранко
Героски
Не е добро тоа што при
казната за обединување
то во дел од медиумите
и на социјалните мрежи
почна со жестоки кавги, со лицитирања и „преговори“
на отворена сцена, со обиди на разни политички и ме
диумски маргиналци да ги дисциплинираат и грубо
да ги дискредитираат „противниците“ и со промоција
на старо-новите поделби на „заевисти“, „бранковисти“,
„бучковисти“... Нека простат вреваџиите и кавгаџиите,
но не можат тие да зборуваат за некакво обединување,
а ваму секојдневно да ги навредуваат и да ги пцујат
луѓето, да ги нарекуваат прдежи и со други погрдни
зборови и со тоа да создаваат немир и во членството
и кај симпатизерите на опозициските партии.
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АКТУЕЛНО

страв и сомнежи по серијата земјотреси

новите згради се безбедни, ризични
се надградбите на старите објекти
Природата деновиве нѐ потсети дека не смееме да ја игнорираме и
дека законите на природата, но и тие за градба, едноставно, мора
да се почитуваат. Земјотресите нѐ натераа да се запрашаме дали
градбите што се градат и становите и куќите во кои живееме се ква
литетни. По разорниот земјотрес во Скопје во 1963 година почнало
да се проектира и гради според сеизмички прописи. Целосно се
напуштил класичниот систем на градба со носечки ѕидови од тули и
почнале да се применуваат нови скелетни тродимензионални систе
ми, како и мешовити системи од армиранобетонски рамки и армира
нобетонски ѕидови, таканаречени платна

ат нови скелетни тродимензио
нални системи, како и мешовити
системи од армиранобетонски
рамки и армиранобетонски ѕи
дови, таканаречени платна.

Пишува | Александра М. Бундалевска

З

емјотресите не ги убива
ат луѓето, туку зградите - е
позната реченица која мно
гу често ја кажуваат експертите
што се занимаваат со земјотрес
но инженерство. Изминатите
неколку денови околината на
Скопје ја зафатија серија земјо
треси кои никого не го оставија
рамнодушен. Експертите велат
дека земјотресите не можат да
се спречат, ниту, пак, може да
се предвиди кога ќе се појават.

Но, ние знаеме каде можат
да се појават и колку можат
да бидат силни. Денешната
наука по земјотресно инже
нерство овозможува прое
ктирање сеизмички сигурни
објекти, па затоа единствен
начин да се избегне ужасот е
примената на правилата од
земјотресното инженерство
во проектирањето на згра
�

Во Скопје во
1964 година
е зачната
идејата за
формирање
европска асо
цијација по
земјотресно
инженерство,
со што се по
ставени теме
лите на модер
ното европско
земјотресно
инженерство

дите и потоа целосно спро
ведување на проектот при
изведбата во практика – ве
ли за „Република“ професор д-р
Михаил Гаревски, директор на
македонскиот Институт за зем
јотресно инженерство и инже
нерска сеизмологија (ИЗИИС).

Природата деновиве нѐ потсети
дека не смееме да ја игнорира
ме и дека законите на приро
дата, но и тие за градба, едно
ставно, мора да се почитуваат.
Земјотресите нѐ натераа да се
запрашаме дали градбите што се
градат и становите и куќите во
кои живееме се квалитетни. По
разорниот земјотрес во Скопје
во 1963 година почнало да се
проектира и гради според се
измички прописи. Целосно се
напуштил класичниот систем
на градба со носечки ѕидови од
тули и почнале да се применува
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Гаревски објаснува дека по скоп
скиот земјотрес, во 1964 година
биле донесени првите пропи
си за сеизмичко проектирање
во поранешна Југославија. Во
Скопје во 1964 година е зачната
идејата за формирање европска
асоцијација по земјотресно ин
женерство, со што се поставени
темелите на модерното европ
ско земјотресно инженерство.

Во 1965 година се формира и
Институтот по земјотресно ин
женерство и инженерска сеиз
мологија (ИЗИИС), кој одигра
клучна улога во сеизмичката
градба на објектите во Скопје.
По формирањето на ИЗИИС,
поради уредбата на град Скоп
је (соработката беше особено
голема со Јавното претприја
тие за домување на град Скоп
је), проектите на сите објекти
што ги градеше Градот доа
ѓаа во ИЗИИС или на проверка
или, пак, беше спроведувана
динамичка анализа, а за некој
од типските згради или позна
чајните беа правени и допол
нителни проверки со техни
ката на вештачки земјотреси.
Во Скопје почна да се гради
сеизмички, со што се создаде
и еден нов однос кај граѓаните
�
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при што приоритет им стана
сеизмичката сигурност на ста
нот што го купуваат, а потоа
беа останатите критериуми за
станот – објаснува првиот човек
на ИЗИИС.

Пред три години на денот на од
бележувањето на 50-годишни
ната од разорниот земјотрес во
Скопје, неделникот „Република“
разговараше со Гаревски токму
на темата за градбите и колку
тие се сигурни. Тогаш пишував
ме дека ретко кој инвеститор ги
носи своите проекти на ревизија
во ИЗИИС. По пишувањата, се
измени и Законот за градба.
Од пред две и пол години
Владата додаде член во
Законот за градба со
кој сите проекти за
градба на терито
ријата на Репуб
лика Македо
нија, а не само
на Скопје, мо
стови, брани,
згради, мора
да се донесат
во ИЗИИС. За
конот предви
дува дека ако
ИЗИИС не да
�

де позитивно мислење, нема
да им биде издадена градежна
дозвола. Според тој член, ед
наш се прави ревизија за обје
кти до 300 квадратни метри. За
поголеми објекти, над 300 ква
дратни метри, екипа на ИЗИИС
двапати излегува на терен. Нас
нѐ интересира конструкцијата,
не нѐ интересираат плочките
и паркетот. Имаме апарати со
кои го проверуваме составот
на бетонот, арматурата дали
е ставена според проектот. За
ИЗИИС е важно дали изведува
чот постапува според проектот
и не смее да има измени. Вакви
проверки се прават двапати –
додека проек
 тот е во градба, на
50 проценти - и на крај кога ќе
биде готов. Затоа слободно
можам да кажам дека во
последните две и пол
години сите објекти
што се градат се
контролирани од
ИЗИИС. Контро
лирани се ме
ѓу пет и шест
милиони ква
дратни ме
три. Можам
слободно да
кажам дека

контролата на објектите е
најсилна во целиот регион –
објаснува директорот на ИЗИИС.
Тој не сака да коментира каде
е најкритично да се гради во
Скопје.

За градот Скопје постои ма
па на сеизмичко микрорео
нирање и има различни зони
во Скопје каде што може да се
очекуваат поголеми и помали
забрзување на тлото. Меѓутоа,
за жителите на Скопје тоа во
општо не треба да биде важно.
Единствено за што треба да се
грижат жителите на Скопје
е дали тоа станот што го ку
пиле е прописно сеизмички
проек
 тиран и изведен – вели
Гаревски, кој им сугерира на
граѓаните, ако им е меродавна
ревизијата на ИЗИИС, при ку
пување стан да ја побараат и да
видат која куќа е ревидент на
нивниот иден стан.
�

Сепак, ќе се осмелам да ка
жам дека најголемиот број од
објектите што се изградени по
земјотресот, вклучувајќи ги и
тие што се изградени по 1990
година, лесно би можеле да го
издржат скопскиот катастро
фален земјотрес. Ова мое твр
дење го базирам врз основа на
анализата на објектите што се
градат и ги гледам при моите
прошетки во град. Можам да
заклучам дека конструктив
ните системи речиси кај си
те новоизградени објекти се
асеизмички. Може да се забе
лежи дека се добро избрани
димензиите на столбовите и
на платната и дека домини
ра најдобриот систем, т.е.
доминира комбинација
на рамки и на платна.
Делумно, но визуелно,
може да се заклучи де
ка и бетонот е квали
тетен, но тоа најдобро
го знае инвеститорот
и зависи од совесноста
на инвеститорите и од
надзорот што ги контро
лира вградениот бетон и
железото – вели Гаревски.
�

Првиот човек на Институтот за
земјотресно инженерство апели
ра да не се надградуваат објекти
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те од пред земјотресот бидејќи
тие се најопасни за живеење.

Иако многу е мал бројот на
објектите кај кои има кон
структивни грешки, посто
јат и такви, и тие се ризични.
Најризичните објекти се над
градените објекти од пред
земјотресот и не можам да не
го повторам моето мислење
дека со еден параграф во Зако
нот за градба треба да се вове
де забрана за надградување на
сите објекти што се изградени
пред 1963 година – апелира до
надлежните Гаревски.
�

За скопјани, особено за тие што
биле сведоци и што го прежи
веале катастрофалниот земјо
трес во 1963 година, и по 53
години се свежи сликите и се
ќавањата од тој 26 јули. Според
експертите, катастрофата на
тој земјотрес не произлегува
од неговиот интензитет, туку
исклучително од слабиот ква
литет на градбите. Неквалитет
на градба е докажан масовен
убиец, а тоа го знаат сите, осо
бено тие што ги почувствувале
стравот, болката и страдањата
од таа најразорна природна ка
тастрофа. Земјотреси со маг
нитуда меѓу 5,5 и 6 степени се
класифицираат во групата на
средни до силни земјотреси.
Силните земјотреси се повр
зани со тектониката на пло
чите и со ослободувањето на
енергијата на активните рас
еди при нивното придвижува
ње. Има 17 тектонски плочи
кои се движат и се во колизија
едни со други. На пример, во
Австралија нема притисок и
таму нема опасност од земјо
треси. Тоа е на глобално ниво
– објаснува Гаревски.
�

Со векови луѓето се прашувале
што ја предизвикува Земјата да
се тресе. Во 1960 година научни
ците, конечно, се согласиле за
теоријата на тектонските плочи,
која претпоставува дека повр
шината на Земјата е изградена
од плочи - цврсти камени плочи
- кои се поместуваат релатив
но една на друга врз потоплиот,
растопен материјал од надво
решното јадро. Додека плочите

АКТУЕЛНО
Како се мери според Рихтеровата скала?
Рихтеровата сеизмичка скала опре
делува еден број, од 1 до 10, за да
ја квантификува количината на се
измичката енергија ослободена при
земјотрес. Бројот од скалата се добива
како логаритам со основа 10 од хори
зонталната амплитуда на најголемо
то поместување на Вуд-Андерсонови
от торзиски сеизмограф. Енергијата
што се ослободува од земјотресот е
еднаква на амплитудата на тресе
њето на степен 3⁄2, па, според тоа,
разликата од 1 степен на Рихтеро
вата скала е еквивалентна на 31,6
пати поголема ослободена енергија, а
разликата од 2 степени соодветству
ва на 1.000 пати поголема енергија.
Поради физичките ограничувања на
Вуд-Андерсоновиот сеизмометар што
се користи во пресметката на скалата,
силата на земјотресот не може да се
одреди точно за потреси поголеми
од околу 6,8. За посилни потреси се

Најризичните
објекти се
надградените
објекти од
пред земјотре
сот и не мо
жам да не го
повторам мо
ето мислење
дека со еден
параграф во
Законот за
градба треба
да се воведе
забрана за
надградува
ње на сите
објекти што
се изградени
пред 1963
година

користи скала што се заснова на прес
метка на сеизмичкиот момент место
на сеизмичкото движење и се нареку
ва Скала на магнитуда на моментот.

Рихтеровата магнитуда на земјотре
сот се определува од логаритамот
на амплитудата на брановите сни
мени од сеизмографите, при што се
користи приспособување за да се
компензира за варијациите во рас
тојанието меѓу разни сеизмографи и
епицентарот на земјотресот. Поради
логаритамската пресметка, секој еден
степен на скалата значи десет пати
поголемо поместување на Земјата.
Интензитетот и ефектот на земјотре
сот зависи не само од магнитудата,
туку и од растојанието од епицента
рот, длабочината на хипоцентарот,
геолошките услови на почвата (некои
земјишта можат да го засилат сеиз
мичкиот бран) итн.

се движат, тие се лизгаат и се
удираат една во друга; на ра
бовите на плочите има раседи,
т.е. рамнински пукнатини, кои
имаат нерамни рабови и се
„слепени“ еден за друг, додека
остатокот од плочата постојано
се движи. Кога се случува земјо
трес, енергијата што вообичаено
би предизвикала плочите да се
разминат се насобира, сè додека
силата на подвижните плочи не
го надмине триењето на остри
те рабови на раседот. Раседот
се одлепува и ја ослободува таа
енергија, која во бранови зрачи
нанадвор низ Земјата, предиз
викувајќи земјотрес кога брано
вите ќе стигнат до површината.
За да го најдат епицентарот на
земјотресот - местото на повр
шината на Земјата што е ди
ректно над хипоцентарот, каде
што почнува земјотресот - на
учниците треба да ги истражат
брановите произведени од зем
јотресот. П-брановите патуваат
побрзо и први ја тресат Земја
та (примарни); потоа доаѓаат
С-брановите (секундарни). Кол
ку сте поблиску до епицентарот
на земјотресот, толку поблиску
еден до друг ќе ве погодат овие
два брана. Со мерење на времето
помеѓу брановите на три сеиз
www.republika.mk

мографи, научниците можат да
ја одредат локацијата на епицен
тарот на земјотресот.

Балканското тло не престанува
да се тресе. По скопските земјо
треси, беа регистрирани потреси
и во соседните земји – на Закин
тос во Грција со јачина од 4,2 сте
пени според Рихтеровата скала,
потоа во Бугарија кај Драјново
со јачина од 2,5 степени според
Рихтеровата скала. Најмногу
земјотреси се регистрирани во
Турција и во Грција, главно со
помали магнитуди меѓу 2 и 3
степени според Рихтеровата ска
ла, а потреси имаше и во Србија,
Романија, Босна и Херцеговина.
По земјотрес со магнитуда од
5,3 степени, нормално е да сле
дува афтершокова активност од
послаби земјотреси. Афтершоко
вите може да траат од два дена
до повеќе од 10 дена, велат од
Сеизмолошката опсерваторија
при Природно-математичкиот
факултет во Скопје. Искуство
то покажува дека во скопскиот
регион земјотреси до магнитуда
четири се случуваат на десетина
години, оние со магнитуда 5 на
стотина години, додека, пак, тие
со магнитуда шест се случуваат
на 500 години. �
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Овие денови се случу
ваат многу чудни рабо
ти кога станува збор за
исцртување нова вна
трешна мапа на Босна и
Херцеговина, а следните
неколку месеци ќе бидат
многу важни за зачувува
ње на нејзиниот сувере
нитет и интегритет
Ветер во грб

Се прекројуваат
ли внатрешните
граници на БиХ?
В

о ситуации кога се напаѓа
суверенитетот и интегри
тетот на Босна и Херце
говина и кога станува збор за
сеење страв и паника во јавно
ста, важно е секогаш да се имаат
предвид две работи:
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1. Босна и Херцеговина, како су
верена и меѓународно признаена
држава, не може да се растури
без согласност од тие што ја са
каат земјата и што имаат прет
ставници во институциите. Тие
претставници имаат политичка,
и секаква друга, моќ да ги спре
чат слабеењето на земјата и неј
зиното растурање. Тие се најваж
ните политички бранители на
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Босна и Херцеговина бидејќи
во Парламентарното собрание
ги бранат Уставот и уставниот
поредок, на кој многумина се
повикуваат овие денови.

2. За жал, секогаш постои опас
ност дека во Парламентарното
собрание може да седат прет
ставници што не се свесни за
својата улога и одговорност,
и кои можат да се согласат за
нешто што не е добро за Босна
и Херцеговина. Тоа е поопасно
од сите притисоци од страна и
од сите планови што се коваат
во различни центри на моќ кои
не ѝ мислат добро на Босна и
Херцеговина.
www.republika.mk

Овие денови се случуваат мно
гу чудни работи кога станува
збор за исцртување нова вна
трешна мапа на Босна и Хер
цеговина, а следните неколку
месеци ќе бидат многу важни
за зачувување на нејзиниот су
веренитет и интегритет. Очиг
ледно е дека сепаратистичката
активност во Бања Лука има
ветер во грбот и сосема е јас
но дека тоа не може да се слу
чи без поддршка од одредени
центри на моќ надвор од на
шите граници.

Најавениот референдум доаѓа
во време на избори, а воедно
е и опипување на пулсот на
„другата страна“ и предизви
кување нестабилност во зем
јата, а можеби и во регионот.
Негирањето на Уставниот суд
на Босна и Херцеговина и ба
рањето од претседателот на
Република Српска Уставниот
суд да се покае се многу поо
пасен напад врз институциите
на Босна и Херцеговина од са
миот референдум. Не смееме
да го превидиме тоа бидејќи
тоа е директно уривање на
уставниот поредок на Босна
и Херцеговина и на нејзините
институции.
Милорад Додиќ и Драган Чо
виќ, член на Претседателс
твото на Босна и Херцегови
на, синхронизирано работат
на дестабилизација на Босна
и Херцеговина, а потврда за
тоа беа неодамнешните изјави
на Човиќ и Хрватската демо

кратска заедница на Босна и
Херцеговина, како и изјавите
на непринципиелниот и неве
родостоен Божо Љубиќ, кои
првпат по војната отворено по
викуваат на т.н. Херцег-Босна
и нејзиното значење за зачу
вување на Хрватите во Босна
и Херцеговина. Иако е јасно
дека многумина завршија во
Хаг поради таквата политика,
некои повторно потсетуваат
на времето кога во Босна и Хер
цеговина владееше хаос.
Навидум би се рекло дека тоа
е чудна реторика, особено кога
Човиќ се обиде да се претстави
како миротворец и стабили
затор на политичката сцена
во БиХ. Сепак, сето тоа е до
бро испланирано бидејќи Чо
виќ-миротворецот ја залажува
јавноста секогаш кога сака да
добие нешто. Ако го додадеме
и јавниот настап на претседа
телот на Социјалдемократска
та партија, Зоран Милановиќ,
во Хрватска, кој потврди сѐ ве
лејќи дека нема да ги напушти
Хрватите во прегратките на
Бошњаците во случај на отце
пување на Република Српска,
тогаш само за политички не
писмените луѓе и натаму оста
нува непознато што се случува
зад ридот. А се подготвуваат
нови внатрешни мапи.

Правила на игра
Во чекор со подготвувањето на
јавноста за нови уставни промени
и прекројување на Босна и Херце
говина, оди и постојана кампања
за укинување на Канцеларијата
на високиот претставник, во обид
да се неутрализираат овластува
њата на високиот претставник
на меѓународната заедница во
Босна и Херцеговина. Без разлика
дали тие овластување во момен
тов се користат или не, сѐ до мо
ментот додека не се воспостави
функционална Босна и Херцего
вина, ОХР треба да се сочува во
полн капацитет како гарант на
спроведувањето и почитување
то на Дејтонскиот договор. По
литичарите во Босна и Херцего
вина, особено тие со отворени
и сепаратистички тенденции и,
слободно може да се каже, омраза
кон Босна и Херцеговина, мора да
знаат дека постои тело како ОХР,
што има моќ да ги спречи таквите
дејствувања.
На спротивната страна од таа за
слабеење и растурање на Бос
на и Херцеговина би требало да
стојат патриот ите, кои ги сакаат
државата, нејзините институции,
Парламентарното собрание и кои
ги претставуваат своите села, гра
дови, региони, граѓаните и наро
дите од кои доаѓаат. Уставот на

Драган Човиќ и Милорад Додиќ
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Босна и Херцеговина може да се
менува само во Парламентарно
то собрание на Босна и Херцего
вина, а важно е да се знае дека
избраните пратеници се сувере
ни во своите одлуки, што прет
ставува посебна одговорност и
чест бидејќи тие се директно
избрани од нивните бази.

Најидеална ситуација е кога се
совпаѓаат политиката на пар
тијата од која доаѓаат и нивни
от индивидуален патриотизам.
Тогаш во Парламентарното со
брание не може да се промени
ништо на штета на државата
и на граѓаните. Постојат си
туации кога тие работи не се
совпаѓаат, но секогаш сѐ е во
рацете на пратениците. Прави
лата на игра кои се однесуваат
на ниво на државата Босна и
Херцеговина, важат и на ниво
на ентитетот Федерација на
Босна и Херцеговина, ако не
кој планира да го прекрои тој
ентитет. Дали ќе дозволат, на
пример, жителите на Мостар,
Бугојно, Травник, Бишчани
или Тешањ да бидат дел од
третиот ентитет во најголема
мера ќе зависи од претстав
ниците што ги избрале да ги
претставуваат во Парламентот
на Федерацијата или во Парла
ментарното собрание на Босна
и Херцеговина. Цртањето нови
национални граници е многу
опасно за сите нас.
Додека другите земји во Евро
па и во светот се занимаваат со
развој на технологијата и со по
добрување на економијата, ние,
за жал, сме заробени со болни
умови посветени на митологии
и ретроградни идеи. Единстве
ниот соодветен одговор на мо
менталната ситуација и аспира
циите за поделба е дека Босна
и Херцеговина треба да биде
приспособена на секој граѓанин.
Тоа во превод значи уредување
на Босна и Херцеговина во пет
природни економски региони
кои се формирани со векови
со седиште во Бања Лука, Туз
ла, Зеница, Сараево и Мостар.
Европската унија, на која БиХ
треба да стане членка, се засно
ва на развојот на поддршката
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Се обновува најнепристапното и најскриено светилиште во Македонија

на локалната заедница и на ре
гионалната организација на др
жавата. Тогаш, стандардот на
граѓаните енормно ќе се зголе
ми, земјата ќе влезе во силен и
брз развоен циклус и засекогаш
ќе ги напушти тензиит е што не
водат назад кон минатото.

ите се минливи, а историјата ќе
нѐ запамти по тоа дали некој ја
предал Босна или не. Партиската
припадност е секундарна во од
нос на интересите на државата и
на граѓаните на оваа земја кои ги
избираат своите претставници.

Целта е просперитет,
а не поделба

Зошто Босна и Херцеговина
би била исклучок? Потребно е
уредување на демократските
принципи, каде што секој човек
е еднаков пред законот и каде
што сите одлуки се демократ
ски, како што се донесуваат и
во другите земји од регионот и
во Европа. Целта треба да биде
економски просперитет, а не на
ционална поделба. Тоа е единс
твениот политички одговор на
сепаратистичките и поданички
размислувања. Секој глас на се
кој поединец мора да има иста
вредност и ниту еден поед
 инец
не треба да биде над другите.
Зар тоа не е идеалот на ОН и на

Конвенцијата за човекови пра
ва на ЕУ, идеал
 от на Уставот на
САД и на многу други развиени
земји? Секаде каде што се така
поставени работите, напредокот
е очигледен. Ако не можеме да
го постигнеме тоа сега, зошто
тогаш се согласуваме за уредува
ња според Дејтонскиот договор?
Босна и Херцеговина, очиглед
но, забрзано влегува во процес
на обид за промени во Уставот,
кои ќе следуваат по изборите
во октомври. Мора да се знае
дека политичарите и парти

Сето тоа не може да се промени
без патриоти, кои имаат влијание
во парламентот за да се запрат та
квите обиди. Покрај сите интриги
и сите планови, ние треба да на
учиме дека сѐ зависи од нас, кои
ја сакаме нашата земја. Другите
си планираат свои планови, а ние
секогаш мора да имаме еден план,
а тоа е зачувување суверена и неде
лива Босна и Херцеговина, чијашто
моќ треба да се рефлектира на гра
ѓаните на оваа држава и нивните
претставници во владините ин
ституции. Знаеме дека нѐ има во
доволен број за такви предизвици,
потребно е само малку свест за нас
самите, нашите сопствени сили и
сопствени интереси.

Извор | „Ал Џазира“
Пишува | Аднан Капо

Превод | Ана Цветаноска

Манастирот „Трескавец“

полека го добива својот лик
Црквата, трпезаријата и маѓерницата се најста
рите и најавтентични градби зачувани во мана
стирскиот комплекс. По извршените истражува
ња во рамките на археологијата, архитектурата
и ѕидното сликарство во црквата и во трпеза
ријата, маѓерницата, стручните екипи за Завод
и музеј – Прилеп, ќе пристапат кон изработка
на проект за нивна превентивна заштита, велат
стручњаците од Завод и музеј - Прилеп
Пишува | Невена Поповска

З

а манастирот „Трескавец“ се
вели дека е најнепристап
ното и најскриено светили
ште во Македонија затоа што
до него може да се стигне само
со пешачење по тесна, кривуле
ста патека, која поминува покрај
неверојатни карпи. Манастирот
Трескавец е еден од најуб
 авите
манастири во Македонија и зна
чаен монашки и духовен центар
на Охридската архиеп
 ископија.

Во моментов таму се во тек
активностите на стручните
служби на Заводот за заштита
на спомениците на културата
и музеј - Прилеп за заштита на
манастирот „Трескавец“ во При
леп, кој е споменик на култура
та од 14 век. Заминуваме кон
Прилеп со цел да го посетиме
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манастирот, кој досега во своја
та историја трипати страдал од
катастрофални пожари.

Првиот бил во 1867 година,
кога изгореле само конаците.
Вториот се случи на 9 јануар
и
1990 година, кога целосно из
гореа конаците, а потоа со до
нации беа обновени во автен
тичен стил. Последниот трет
пожар настана на 4 февруар
и
2013 година, кога поради де
фект на греалка целосно изго
реа манастирските конаци - ни
раскажаа прилепчани.
�

Прилеп, на надморска височи
на од 1.280 метри, меѓу кар
пите под Златоврв (1.422 м).
Кога ќе се искачите дотаму во
рамките на манастирот ќе ги
видите уште и црквата „Успе
ние на пресвета Богородица“.
Издигнат високо над карпите
во планината, дава прекрасна
глетка на околните пла
нини Баба, Бабуна

Манастирот е сместен во
областа Пелаго
ниј а, на 10
километри
од градот

www.republika.mk

петок, 16 септември 2016 година

29

и Кајмакчалан, на рамнината
Пелагонија, како и на градови
те Прилеп, Битола и Крушево.

Манастирот „Трескавец“, по
крај духовните вредности,
претставува исклучително
атрактивна туристичка де
стинација. Се наоѓа на пре
убавиот планински пејзаж
под врвот Златоврв од каде
што има прекрасен поглед на
долината Пелагонија. Одда
лечен е околу 10 километри
од Прилеп. Изграден е во 7
век на остатоците од древ
ниот град, кој бил уништен.
Манастирот е посветен на
успението на пресвета Бо
городица, вели еден турист
од Србија.
�
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Трескавец има свои конаци и
трпезарија.

Црквата, трпезаријата и ма
ѓерницата се најстарите и нај
автентични градби зачувани
во манастирскиот комплекс.
По извршените истражувања
во рамките на археологија
та, архитектурата и ѕидното
сликарство во црквата и во
трпезаријата, маѓерницата,
стручните екипи на Завод и
музеј –Прилеп, ќе пристапат
кон изработка на проект за
нивна превентивна заштита
- велат стручњаците од Завој и
музеј - Прилеп.
�

Пред извесно време почнаа
активностите за конзервација,
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реконструкција и за реставра
ција на опожарените конаци на
манастирот „Трескавец“. Зара
ди побрза реализација на сите
активности, беше изграден и
патот до манастирот.

Манастирскиот комплекс
„Трескавец“ е значаен култур
но-историски споменик изгра
ден под Златоврв. Комплексот,
кој е подигнат врз постаро
култно место, го сочинуваат
црквата „Успение на пресвета
Богородица“, која е изградена
врз темелите на ранохристи
јанска базилика, старата тр
пезарија, конаците со кулата,
камбанаријата над влезот и
други помошни згради - рас
кажуваат тие.

и народната метеорологија на
опитните варошани, кои биле
земјоделци и сточари и кои до
колку се појават темни облаци
од страната на Златоврв, велат:
„Еве го иди свети Илија - сигур
но ќе грми и треска!“

�

Но, и народната традиција го за
чувала споменот за изградбата
на манастирот „Трескавец“. Вака
ни го раскажаа преданиет о.

Местото Светец е една ши
ринка на запад ко ќе одиш од
Маркови кули, пред Црвени
Стени пред да дојдиш, широка
ледина позната како Светец.
Таму сакале мештаниве да го
градат манастиров, црквава.
Според преданието тука мај
сториве работеле дење, но
ноќе се забележувала неко
ја необична светлина која се
движела некаде околу полноќ,
како да поминува некоја не
видлива сила, некој светец кој
свети, ќе трепка, ќе замини и
оди кон Богоројца. И таму ги
најдувале алатите остаени, кај
шо е „Трескавец“ сега манасти
ро. Утрото пак ги земале, пак
граделе, нели започната град
ба, но пак истото се случува до
вечерта граделе, од вечерта
�

се појавува светлина, утрото
алатите ги нема, на два-три
пати то се случило, ете бож
ја волја е тука да не се гради
и отогаш таја светлина не се
појавила. Се верува дека во
одреден период во годината,
обично во летно време при
полна месечина ко ќе биди,
некаде пред празнико Свети
Илија ако бидиш буден че мо
жиш да ја видиш таа светлина,
светецо како врви, само треба
да останиш буден во то време,
ако бидиш таму на тоа место раскажуваат прилепчани.
Народното предание недвосмис
лено говори дека самото име на
манастирот „Трескавец“ прет
ставува еден од атрибутите со
кој се изразува митолошкиот
Громовник, кој со отелотворен
во ликот на пророкот Илија. Вр
ската на самата местоположба
на манастирот со трескањето
на Громовникот ја забележала
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За трескањето на громот од кое
се разурнала едната купола по
што манастирот го добил свое
то име запишал и македонскиот
револуционер Ѓорче Петров во
својата книга „Материјали по
изучувањето на Македонија“
од 1896 година.
Трескањето е меморирано и во
едно друго народно предание,
запишано од Ј. Хаџи-Васиљевиќ.
Според ова предание, пак, отка
ко царицата Кала Марија (Еле
на), жената на Бајазит посакала
да се причести во манастирот,
а тоа не ѝ било дозволено од
страна на владиката, толку се
налутила што наредила да се
заколат сите калуѓери (300 на
број). По овој чин од крвта на ка
луѓерите излегол страшен ѕвер,
кој владеел со манастирот цели
160 години, сѐ додека еден ден
Бог не пуштил гром на големото
црковно кубе, кое паднало врз
змејот и го убило.

До овој момент, вели преда
нието, и манастирот и целата
планина се викале Златоврв,
а од тогаш населениет
 о ги
нарекло Трескаец, по зборот
треска - како што се нарекува
громот во овој крај. �
�
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ПРОФЕСОР Д-Р ЛИДИЈА ЧЕВРЕСКА, ДИРЕКТОРКА НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

Во Македонија годишно
се дијагностицираат
околу 140 нови пациенти
заболени од лимфом
Зачестената појава на НХЛ е карактеристична во последните
години. Поради тоа, од релативно ретка болест, лимфомот
станал петто малигно заболување во светот. Сѐ уште не се
познати причините за појава на ова заболување и за
зголемување на бројот на заболени
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Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Станчевски
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имфомот е малигно заболување на клетките на лимфното ткиво - лимфоцитите.
Тие почнуваат неконтролирано да
растат и да се размножуваат, а кога
треба да изумрат, остануваат живи
во циркулацијата. Овие променети лимфоцити се насобираат во
лимфните јазли, на пример околу
вратот или под пазувите, кои поради тоа се зголемуваат. Бидејќи лимфоцитите кружат по целото тело,
лимфомот може да се јави во еден
лимфен јазол, во група лимфни
јазли или во некој друг орган што
содржи лимфно ткиво. Лимфоните
се делат на Хочкинови лимфоми и
нехочкинови. Нехочкинов лимфом
(НХЛ) најчесто се јавува кај луѓето повозрасни од 60 години. Иако
двата пола заболуваат од нехочкинов лимфон, болеста почесто
се јавува кај мажите. Зачестената
појава на НХЛ е карактеристична во последните години. Поради
тоа, од релативно ретка болест,
лимфомот станал петто малигно
заболување во светот. Сѐ уште не
се познати причините за појава на
ова заболување и за зголемување
на бројот на заболени.
Првите симптоми на НХЛ се неспецифични и го отежнуваат поставувањето на дијагнозата. Истите симптоми можат да се јават
кај други, помалку сериозни заболувања, како грип или други вирусни и бактериски инфекции. Многу
често, кај пациенти што немаат
никакви симптоми се дијагностицира НХЛ. Лекарот што се сомнева
дека пациентот има НХЛ треба да
направи целосен преглед на пациентот и дополнителни испитувања.

здравjе
Лекувањето на НХЛ зависи од повеќе фактори, а постојат различни
опции на терапија: хемотерапија,
моноклонирани антитела, зрачна
терапија, трансплантација и опсервација.

Мора да продолжиме активно
да работиме и континуирано да
ги подобруваме дијагностиката
и третманот на оваа малигна
хематолошка болест, а со цел на
пациентите да им се воспостави
дијагноза во поран стадиум на
болеста и да имаат колку што
е можно подобар исход во терапијата – вели во интервју за
„Република“ професор д-р Лидија
Чевреска, специјалист интернист,
супспецијалист хематолог на Клиниката за хематологија.
Петнаесетти септември е Светски
ден за подигање на свесноста за
лимфом. Клиниката за хематологија заедно со Здружението за
борба против рак „Борка“ заедно
го одбележуваат овој ден.

Како ќе се одбележи Светскиот
ден за подигнување на свесноста на лимфомите?
ЧЕВРЕСКА: Светскиот ден за подигнување на свесноста на лимфомите е глобален настан, кој се
одбележува секоја година. Целта
е сите заедно да застанеме пред
овој предизвик и да ја подигнеме свесноста и нашата подготвеност за борба против малигните
лимфоми. Малигните лимфоми
со својот најчест тип, нехочкиновиот лимфом (НХЛ), претставуваат сериозен здравствен проблем
на секое општество во светот.
Симптомите на НХЛ се многу неспецифични: зголемени лимфни
јазли (лимфаденопатија), ноќно
потење, зголемена телесна температура, кашлица и задушување,
нагло слабеење, замор и чешање
по телото.

Колку пациенти заболени од
НХЛ се дијагностицираат во Македонија?
ЧЕВРЕСКА: Во Република Македонија годишно се дијагностицираат околу 140 нови пациенти
заболени од НХЛ и овој број е во
постојан пораст. Инциденцијата
денес е двојно зголемена споредено со инциденцијата од пред
една деценија. Во 2003 година, на
пример, имало 61 пациент со НХЛ

и промоција на прирачник за рана
детекција, дијагностика и третман
на нехочкиновите лимфоми. Овој
прирачник беше подготвен заедно
со колегите од Институтот за патологија и Клиниката за пластична
и реконструктивна хирургија промовиран во 2014 година.

регистриран во Македонија. Сепак, во споредба со земјите од ЕУ
и од САД, Македонија има многу
пониска инциденција на НХЛ. На
пример, дијагностицирани нови
случаи на еден милион жители
изгледа вака: Македонија има 70
нови случаи, Словенија 129, Западна Европа 166 и САД 212 нови случаи на еден милион жители. Овој
податок ни укажува дека мора да
продолжиме активно да работиме
и континуирано да ги подобруваме дијагностиката и третманот на
оваа малигна болест, а со цел на
пациентите да им се воспостави
дијагноза во поран стадиум на болеста и да имаат колку што е можно подобар исход од терапијата.

Како да се работи на подобрување на дијагностиката и
на третманот на болните од
лимфом?
ЧЕВРЕСКА: Клиниката за хематологија и другите здравствени
установи, здруженијата на пациентите заедно со здравствените
власти во Македонија мора заеднички да работиме за подобрување на дијагностиката и на третманот на овие болни. Со цел да ја
подобриме раната дијагностика и
исходот од третманот на болните
со НХЛ, нашата Клиника презеде
активна улога во едукација на
матичните лекари и интернисти,
создавање мрежа на лекари на Македонија, лица за контакт за лимфоми во локалната средина каде
што живеат и работат, кои своето
знаење го пренесуваат на своите
колеги и активно се вклучени во
процесот на рана дијагностика
на пациентите со лимфаденопатија, изработка и промоција на
брошури за пациенти заболени
од НХЛ и хронична лимфоцитна
леукемија (ХЛЛ), како и брошури
за стручната јавност, публикација
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Кај болните
со агресивен
НХЛ со
дадената
терапија се
постигнува
повлекување
на болеста до
85 проценти

Каде се лекуваат болните од
НХЛ?
ЧЕВРЕСКА: Лекувањето на пациенти повозрасни од 14 години
се изведува на Клиниката за хематологија. Со години наназад
правевме едукација на лекарите
низ цела Македонија. Болните со
НХЛ што се во подобра здравствена состојба хемоимунотерпијата
ја примаат во Дневната болница
на Клиниката за хематологија,
која е комплетно реновирана.
Кај болните со агресивен НХЛ со
дадената терапија се постигнува повлекување на болеста до
85 проценти. На Клиниката има
лекови за прволиниска, второлиниска и за третолиниска терапија
и можност од 2009 година со терапија на хематопоетски матични
клетки. Во медицината, посебно
во хематологијата, науката многу оди напред во однос на нови
препарати како што е поткожната
формула на анти CD 20 моноклоналното антитело Rituximab со
што значително се подобри комфорот и третманското искуство
на болните со НХЛ.

Каква е вашата соработка со
„Борка“ – здружението за борба
против рак?
ЧЕВРЕСКА: Клиниката за хематологија заедно со „Борка“ активно
учествува во унапредувањето на
состојбите на пациентите болни
од рак и на нивните семејства,
во одржување на настанот за подигање на свесноста на хематолошките малигни заболувања. На
нашата клиника беше поставено
дрво на импресии на кое пациентите ќе можат да ги искажат
своите предлози, препораки и
мислења со цел да се подобри
нивното искуство во борбата со
оваа болест. Нашата препорака до
сите фактори во здравствениот
систем на Македонија е сите заедно да помогнеме во подобрување
на раната дијагностика и третманот на пациентите со лимфоми
и други хематолошки малигни
заболувања.
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ИсториJа
Интересен е и податокот дека целата
документација во ГШ поврзан со кампот е уништена. Сепак, дел од грчките
историчари сметаат дека овој проект
е создаден со помош и иницијатива
на западните сојузници, т.е. Америка
и Британија, за време на Студената
војна. Оттука, до денес архивскиот
материјал поврзан настаните околу
Макронисос сѐ уште не е достапен.

Неколку пати додека беше
жив дедо ми успевав, барем
донекаде, да му ја отворам
темата - Макронисос, но, за
жал, неговите доживувања
никогаш не ги слушнав до
крај. Можеби сте забележале
дека сите тие што ги имаа
доживеано страдањата на
затворите и/или логорите,
едноставно, многу тешко
можат да говорат на оваа
тема. Па така, секогаш ќе го
чуев почетокот, и толку...
пишува | д-р Димитар Љоровски Вамваковски
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ешко беше да гледаш човек
во својата седма или осма деценија од животот како болно
плаче, како сѐ уште да има отворена
рана! Јас, пак, не сакав дополнително
да дотурам сол на таа рана. Неговата
приказна почнуваше од регрутирањето во редовната грчка армија, потоа
испраќањето во Тракија, каде што требаше да го служи воениот рок, но тука
настанаа првите проблеми. Имено, по
некое непишано правило Македонците
што служеа во грчката армија беа етикетирани како комунисти, па оттаму и беа
принудувани да потпишуваат изјави
дека се откажуваат од комунизмот и
од Комунистичката партија на Грција
(КПГ). Дедо ми секако дека не потпиша,
не затоа што беше комунист, туку затоа
што неговата гордост и тврдоглавост не
му дозволуваа, како што велеше, да го
понижат на таков начин. Беше затворен
од грчката воена полиција и испратен
во воен затвор во Солун, каде што во
една ќелија од 20 квадратни метри беа
сместени и по повеќе од 50 затвореници. Тука беа првите измачувања, но
најтешкото допрва следуваше. По извесно време затворениците ги качија на
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МАКРОНИСОС:

ГРЧКИОТ ГОЛИ ОТОК
брод, чијашто крајна дестинација беше
островот Макронисос... Во тие моменти
погледот прво му се замаглуваше, потоа
две-три минути му стануваше вкочанет,
за веднаш потоа да ја ослободеше цела
болка, која сѐ уште силно ја чувствуваше. И тука неговото раскажување
прекинуваше, едноставно, не можеше
понатаму...!

Сигурен сум дека многумина во Република Македонија го гледале култниот
филм на режисерот Кирил Ценевски, по
сценарио на Ташко Георгиевски, – „Црно
семе“, снимен во далечната 1971 година. Филмот, во кој играа легендарните
македонски актери: Дарко Дамески, Ацо
Јовановски, Ристо Шишков, Мите Грозданов и други, имаше за цел да прикаже
мал дел од голготата на македонскиот
народ во Грција во текот на Граѓанската
војна (1946-49). Имено, главните протагонисти, Македонци и Грци, како дел од
редовната грчка армија беа депортирани на еден од грчките острови поради
своите, но и евентуалните, левичарски
(комунистички) идеолошки убедувања.
Филмот на сликовит начин ги прикажува патешествијата, страдањата, измачувањата, понижувањата, средбите со
смртта, како и искушенијата што ги
доживеа затворениците за време на
нивниот престој на островот. Вакви
острови имаше во значителен број не
само во текот на Граѓанската војна, туку
и во периодот пред тоа (меѓу двете светски војни, особено за време на Метаксасовата диктатура), но и по завршувањето на војната, сѐ до крајот на воената
диктатура (Хунта) во Грција во 1974
година. Во нив, пред сѐ, беа затворани
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или депортирани идеолошко-политички неподобни личности, луѓе што биле
закана за „националната безбедност“ на
грчката држава, како и поединци што
чувствувале различна етничка припадност од грчката. Се разбира, најпознат
од овие острови – затвори и/или логори
беше Макронисос.

Макронисос е остров што се наоѓа во
Егејско Море, во непосредна близина на грчкото копно, т.е. до брегот на
Атика. Островот е долг околу 13 километри во правец север-југ и широк
само 500 метри во правец исток-запад.
Со декрет на Генерал-штабот (ГШ) на
грчката армија од 19 февруари 1947
година се предвидуваше формирање
воен логор на ненаселениот остров.
Декретот беше усвоен на 14 март истата година, додека првите војници
без оружје (затвореници) пристигнаа
на островот на 26 мај 1947 година.
„Гости“ на логорот најчесто беа комунисти, левичари, прогресивни луѓе
и припадници на непризнаените, од
грчка страна, етнички и религиозни
групи во грчкото општество, односно
сите тие што имаа за цел да ги сменат
своите националистички сограѓани
и инструменти на десничарскиот, а
потоа и диктаторски режим во грчката
држава. Истовремено, Макронисос служеше како „сигурно место за престој“
за политички затвореници, посебно за
„најопасните“ за власта, а приоритет
имаа тие што беа во близина на воените зони. Всушност во Макронисос
постоеја два дела, едниот дел беше
воениот затвор, а другиот беше концентрацискиот логор.

Како и да е, Макронисос не беше само
место за прогонство и за депортација.
Островот претставуваше локација на
посебна тортура и суровост со крајна
цел - организирано истребување. Под
изговор дека затворениците треба да
бидат „превоспитани“, властите спроведуваа физичко и психичко насилство
настојувајќи да дејствуваат и да влијаат
врз совеста и моралот на индивидуите,
со крајна цел да исползуваат „изјави
на покајание“. Ако затвореникот потпишеше таква изјава, следуваше испраќања писмо до местото на негово
раѓање, преку кое се рехабилитираше
во заедницата во која живееше, потврдувајќи ја својата вера во идеалите на
татковината.
Според некои податоци само до средината на 1948 година на Макронисос
беа депортирани околу 15.000 војници.
За време на постоењето, концентраци-

скиот логор до 1957 година, а воениот
затвор до 1960 година, на островот беа
затворени меѓу 50.000 до 100.000 грчки државјани. Сепак, точниот број на
сите тие што поминаа низ тортурата
на островот е тешко да се одреди, исто
како што е невозможно и да се одреди
вистинскиот број на загинатите.

Масакрот на војниците
од Првиот пешадиски
баталјон

Уште на самото отворање на логорот, во
март 1947 година, имало обид од страна
на седум затвореници да побегнат од
островот. Меѓутоа тие биле фатени од
стражарите и веднаш потоа погубени.
Сепак, вистинскиот масакр се случил
по речиси една година. На 29 февруари
1948 година, во текот на Граѓанската
војна, околу 4.500 новодојдени затвореници (војници) од Првиот пешадиски
баталјон добија покана да се соберат во
чест на кревањето на грчкото знаме.
По подигнувањето на знамето на војниците им беше наредено да заминат
кон театарот каде што требаше да го
слушнат религиозниот говор. Во моментот, додека војниците/затвореници
се распоредуваа во театарот настана
турканица, при што дел од чуварите
истрелаа предупредувачки рафали во
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воздух, што според некои, пак, беше
сигнал за почеток на крвопролевањето.
Веднаш потоа одредот за безбедност
почна да пука во насобраната толпа.
Логорот се претвори во вистински пекол. Мртви и ранети имаше насекаде,
легната во купчиња, еден врз друг. Тие
што беа ранети или, пак, не беа погодени со куршуми се обидуваа да се спасат
криејќи се меѓу телата на загинатите.

Наредниот ден, први март, драмата
продолжи. Првиот пешадиски баталјон
беше опколен и од копно и од море со
пристигнувањето на еден воен брод.
Масакрот продолжи. Истата слика од
претходниот ден. Овој пат некои од
затворениците се обидоа да се бранат,
напаѓајќи ги со камења тие што пукаа
кон нив. Затворениците постепено беа
потиснати кон морето, дел од нив влегоа во морската вода со цел да се спасат.
Но и таму немаше спас. Во тие моменти
беше отворен оган од воениот брод.
Крајот не се гледаше на страдањата на
затворениците. Преживеаните беа мачени, тепани и понижувани. Вкупниот
број убиени беше повеќе од 300 војници/затвореници и неколку стотини
ранети. Официјално, нивниот број беше
неколку пати намален (17 мртви и 61
ранет). Меѓу убиените имаше и голем
број Македонци.

петок, 16 септември 2016 година
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100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Магична риба“ од Пол Кле

Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Невидливи
љубови
Владимир
Јанковски

2

Слепиот
убиец

3

Зуење во
главата
Драго
Јанчар

Змија

Стиг
Дагерман

5

Чик

Волфганг
Херндорф
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ДОПИРА ЛИ СОНЦЕТО
ДО ТЕБЕ

Во Скопје ќе настапат ѕвезди на американската
блуз и рок-сцена

Јубилејно 20. издание на
„Блуз и соул-фестивал“

Маргарет
Атвуд

4

Александар Поповски (1932)
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Ниту еден град во регионот не може да се пофали со толку
голем број фестивали како Скопје. Изминативе години доне
совме препознатливи имиња од светската музичка сцена, од
кои некои се добитници на наградите „Греми“, па така нема
да биде исклучок ниту годинашното издание, чијашто при
казна почна во далечната 1996 година, вели Васја Ивановски

Н

а годинашниот „Блуз и со
ул-фестивал“ („Blues&soul
festival“), кој ќе се одржи од
18 до 21 септември во Скопје, ќе
настапат американскиот блуз и
соул-вокалист Тери Еванс, еден од
најстарите блуз-групи во регио
нот „Рау хајд“ (Raw Hide), блуз и
рок-гитаристот Били Мерзиотис
и еден од најатрактивните млади
гитаристи на американската блуз
и рок-сцена Рајан Мекгарви...
Фестивалот е во организација
на Дирекцијата за култура и за
уметност Скопје, a oтворањето
е закажано за 18 септември во
„Сити хол“.

Програмскиот селектор Васја
Ивановски истакна дека фестива
лот нуди интересна, разновидна
и, пред сѐ, како што рече, квали
тетна програма во која може да
www.republika.mk

се пронајде секој љубител на оваа
музика.
Фестивалот слави 20 години
постоење и ниту еден град во
регионот не може да се пофали
со толку голем број фестивали
како Скопје. Изминативе години
донесовме препознатливи ими
ња од светската музичка сцена,
од кои некои се добитници на
наградите „Греми“, па така не
ма да биде исклучок ниту годи
нашното 21. издание, чијашто
приказна почна далечната 1996
година - изјави Ивановски.
�

На годинашниот фестивал, за
разлика од претходните издани
ја, нема македонски изведувачи.
Фестивалот е поддржан од Мини
стерството за култура, Град Скопје
и од Американската амбасада во
Скопје. � (Н.П.)

Личиш ли на еден
од благите бранови
И се губиш ли
Како нив
Примирени во песокта

„Магична риба“ е дело на швајцарскиот експресионист Пол Кле
(1879 – 1940). На неговата работа влијаеле неколку правци од современата уметност: експресионизам, кубизам и надреализам. Кле
и неговиот пријател Василиј Кандински се познати по педагошката
работа во школата „Баухаус“. �

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

Заработка: 35.000.000 $

Кога си без мене
Личиш ли
На вревата од плажата

Sully
Чудото од Хадсон

И како неа

Заработка: 14.200.000 $

Ветрееш ли
Со првата квечерина
Кога си без мене

Кога гранката ќе се скрши
When the bough breaks

Кога си без мене
Пипалките
Под скршените карпи

Don't Breathe
Не диши

Над ова
Надвиснати
За тебе

Одредот на отпишаните
Suicide squad

Жанр: акција
Режија: Дејвид Ајер
Актери: Вил Смит,
Џаред Лето,
Маргот Роби
Заработка: 3.300.000 $

Ти си скриена од моиве очи
Допира ли барем
Допира ли сонцето до тебе

Жанр: хорор
Режија: Феде Алварез
Актери: Стивен Ланг,
Џејн Леви,
Дилан Минет
Заработка: 5.700.000 $

Сино езеро
Како мојата голема грижа

Жанр: драма
Режија: Џон Касар
Актери: Морис Честнут,
Реџина Хол,
Романи Малко
Заработка: 8.300.000 $

Те гледаат ли
На подводните растенија

Жанр: драма
Режија: Клинт Иствуд
Актери: Том Хенкс,
Арон Екхарт,
Лора Лини

Дивиот свет
The wild life
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Жанр: авантура
Режија: Винсент Кастелут
Актери: Матијас Швајгахофер,
Каја Јанар, Илка Бесин
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Македонскиот уметник стана прв човек на Балетот на ХНК - Сплит

Игор Киров:
Кариерата секогаш
ми била број еден
во животот!
Репертоарот на Балетот во Сплит ќе остане
класичен, никогаш нема да го преправам во
модерен, не сакам да го менувам, ниту, пак,
тоа ми е целта, но ќе ги следиме и западноевропските трендови, вели Киров
Разговараше | Невена Поповска

Фото | Александар Ивановски

Х

рватските медиуми известија дека на местото на
Динко Богданиќ, кој досега беше вршител на долж
ност директор на Балетот на ХНК - Сплит, доаѓа
Македонецот Игор Киров. Киров за тамошните медиуми
изјави дека нема зборови со кои би ја опишал радоста,
задоволството и среќата што има ансамбл каков што е
сплитскиот. Го затековме Игор додека се одмораше во
Скопје, неколку дена пред да замине за Белград, па по
доцна и во Сплит, па поразговаравме за новата функција,
плановите, гостувањата, кариерата…

38
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Назначен сте за директор
на Балетот на ХНК - Сплит.
Како ја дочекавте оваа ин
формација? И што значи
за Вас оваа функција?
Киров: Секој од нас како
човек и како уметник има
нешто за што сонува. Сакав
да бидам играч, да успеам во
тоа што го правам и успеав
да стигнам до некое ниво,
да направам кариера од 18
години, но додека ја градев
кариерата како играч зна
ев дека имам потенцијал и
правев и кореографија во
исто време. Така што доде
ка едната кариера одеше во
нагорна линија, другата се
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спушташе. Во меѓувреме,
почнав да се занимавам и
со педагошка работа, така
што изградив кариер
 а што
ме носеше од едно на дру
го ниво и на крајот станав
директор на Балетот на
ХНК - Сплит. Убаво е кога
во професионалниот живот
сѐ ќе дојде полека, скалило
по скалило, а не одеднаш да
скокнеш три скалила наго
ре. Драго ми е за сето тоа
што сум го направил досега,
почнувајќи од првите чеко
ри во Пионерскиот дом во
Штип, па сѐ до денеска, тоа
сум го правел голема страст
кон работата.

култура интервjу
Овој избор за мене претставува
едно големо признание бидејќи
сметам дека напорно и вредно
ја работев својата работа, со го
лема љубов и со желба, и затоа
сметам дека успехот е неизбежен.
Се надевам дека ќе бидам добар
директор бидејќи не секогаш ва
жи правилото дека ако си добар
кореограф или танчар, ќе бидеш
и добар директор. Сметам дека
моет о 20-годишно кореографско
искуство, работата со повеќе дире
ктори и кореографи ќе ми помогне
да работам така како што сакам.
Бидејќи ова е повеќе менаџерска
работа, која се занимава со тоа на
кој начин ќе ја поставиш сезоната,
на кој начин ќе се организираат
турнеите, гостувањата, ќе носиш
нови педагози итн. Сметам дека
со моет о 20-годишно искуство, и
преку работата со „Балкан денс
проџект“ и „Киров денс компани“
со кои успеавме да гостуваме во
Панама, Кореја, Германија, со луѓе
то низ светот со кои соработувам,
ќе го подигнам уште повеќе ниво
то на сплитскиот балет.

Извесен период работите со ан
самблот на Балетот во Сплит.
Ги знаете играчите, нивниот
талент, можностите... Како прв
човек на оваа куќа, каква про
грама имате на ум? Ќе има ли не
какви новини во репертоарот?
Киров: ХНК - Сплит е национал
на куќа и така ќе остане во поглед
на програмата. Секоја таква ку
ќа практикува класика и класи
ката ќе остане број еден, но ако
ги следиме западноевропските
трендови, секаде веќе на Запад
една национ
 ална куќа не игра
само класика затоа што знаеш
што да очекуваш во „Лебедово
езеро“, во „Жизел“ или во “Ромео
и Јулија“, но кога станува збор за
модерно, тогаш не може да се знае
однапред што да се очекува. Ако
публиката сака да види нешто
друго, да открие некоја нова сфе
ра на постоење, на имагинација,
тоа е друго, така што реперто
арот секако ќе биде поделен на
половина. Тоа се покажа и преку
мојата претстава „5 до 12“, која
успеа дваесет пати да ги наполни
салите, и тоа седумнаесет пати во
зградата на балетот и три госту
вања надвор.

Репертоарот на Балетот ќе
остане класичен, никогаш не
ма да го преправам во модерен,
не сакам да го менувам, ниту,
пак, тоа ми е целта, но ќе ги
следиме и западноевропските
трендови. Еве моја прва балет
ска претстава како директор
таму ќе биде „Селфида“, преми
ерата е закажана во март, а за
затворање на сезоната предви
дувам „тројна програма“, која
се вика „Исток – Запад“ бидејќи
ќе учествуваат еден кореограф
од источна Европа и еден коре
ограф од западна Европа и јас,
така што на овој начин сакам
да покажам како се работи на
Запад, со вклучување на три
различни стилови на игра, што
за играчите е предизвик, а пуб
ликата може да избира и на тој
начин се едуцира.

Во изминатиов период ра
ботевте во Србија, Хрватска,
Германија, Швајцарија, Хо
ландија, Австрија... Македон
ската публика на „Охридско
лето“ и на сцената на Маке
донската опера и балет ги
виде вашите претстави : „5
до 12“, „Црвената соба“... Ќе
имаме ли можност набргу по
вторно да гледаме некоја од
Вашите кореографии? Или
можеби гостување со ансамб
лот од Сплит?
Киров: Јас лично сакам да дој
дам во Скопје. Сега сѐ уште сум
www.republika.mk

во преговори, нема да откривам
детали, но сакам да дојдам во
Скопје и во Штип. Особено отка
ко дознав дека Штип и Сплит
се збратимени градови, а јас
потекнувам од Штип, така што
сега уште повеќе сакам да ѝ да
дам на публиката нешто ново и
би бил среќен доколку успееме
да гостуваме и во Велес, Битола
и во некои други градови затоа
што сметам дека публиката тре
ба да види и нешто поинакво.
Моја желба е доколку дојдам
со ХНК - Сплит во Македонија,
да се гостува не само во Скопје,
туку и во другите градови.
Најголем дел работите ка
ко танчар, потоа кореограф,
па професор и еве сега дире
ктор на Балетот во Сплит. Ка
де Игор Киров, приватно, се
чувствува како на свој терен?
Киров: Никаде. Кариерата
секогаш ми била број еден во
животот. Уште кога почнав да
работам приоритет ми беше
мојата кариера и мислам де
ка засега ќе остане така. Сега
сум во Сплит, а таму уште кога
влегов во градот и го вдишав
мирисот на морето ме обзеде
некое спокојство, убавина...
и доволно ми е да прошетам
покрај брегот за да се смирам.
Мислам дека ќе ми биде убаво
таму и дека ќе се чувствувам
како дома, иако дома секогаш
ќе биде Штип.
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живот

ГОЦЕ ЦВЕТАНОВСКИ, РЕЖИСЕР И СЦЕНАРИСТ НА ПРВИОТ ДОЛГОМЕТРАЖЕН АНИМИРАН МАКЕДОНСКИ ФИЛМ

„Јон Вардар против галаксијата“ е досега најзабавен проект на кој сум работел

Во Македонија имаме мошне квалитетни и успешни студија
за 3Д анимација, но претпоставувам дека, едноставно, не им
се ризикува да потрошат две-три години на проект, чијашто
судбина и комерцијален успех не може да се предвидат.
Досега не е изработен долгометражен анимиран филм затоа
што, едноставно, не се нашол некој доволно луд за да се
нафати на тоа, вели Цветановски
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

М

акедонската компанија за анимација „Линкс студио“ неодамна ја прослави првата година од
постоењето со објавување рекламен
спот за првиот долгометражен македонски анимиран филм „Јон Вардар
против галаксијата“. Премиерата на
филмот се најавува за декември 2019

година. Гоце Цветановски, филмскиот режисер, е и автор на сценариото
за филмот. Во интервју за „Република“ раскажува зошто толку долго се
работи долгометражен анимиран
филм, како настанала приказната и
за идните планови на „Линкс студио“.

Каква е приказната во анимираниот филм „Јон Вардар
против галаксијата?“
ЦВЕТАНОВСКИ: Филмот е
пародија на сите научно-фантастични филмови од моето
детство, како „Војна на ѕвездите“, „Одисеја во вселената“,
„Sвездени патеки“. Главниот
протагонист Јон Вардар е сосема обичен човек, кој еден ден
ќе биде киднапиран од сосема
необичен и малку налудничав
робот, Зарк. Зарк шета по галаксијата и киднапира припадници на интелигентни и не толку
интелигентни облици на живот за својата интергалактичка
зоолошка градина. Но, бидејќи
Јон е многу смотан, ќе успее по
грешка да го зашрафи олабаве�
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ниот шраф во матичната плоча на Зарк,
по што тие двајцата ќе станат најдобри пријатели. Но, нивната авантура
штотуку почнува бидејќи се покажува
дека галаксијата е во опасност од вселенските пирати – Брутосите. Со здружени сили, Јон и Зарк ќе се обидат да
ја спасат ситуацијата и да бидат херои
на денот. Притоа ќе патуваат на многу
различни планети, ќе паднат во многу
неволји, меѓу кои и љубовни. Би можел
да кажам дека понекогаш, навистина,
ми е жал за нив (се смее).
Која е екипата што работеше на
филмот?
ЦВЕТАНОВСКИ: Целата приказна датира од пред шест години, кога уметничкиот директорот Тхе Мичо (некои
го знаат и под неговото цело име Михајло Димитриевски) почна да црта
една серија илустрации на вонземјани
и на чудовишта, секој ден по едно, за загревање пред да почне со работа. Мене
овие цртежи ме инспирираа и почнав
да пишувам приказна во соработка
со Александар Ефтимов, косценарист
на мојот прв краток анимиран филм,
„Вистинската приказна за Хансел и за
Гретел“. Приказната прво беше многу
мрачна и наменета за повозрасна публика. Но како што поминуваше времето, сфатив дека треба да се смени
жанрот за филмот да го доживее својот
целосен потенцијал. Така што би можел
со сигурност да кажам дека ова е досега
�

мојот најдолг проект како сценарист и
режисер. Уметнички директор, дизајн
на ликови и на заднина е Тхе Мичо,
најпознат по работата на „Петко“ и на
„Еднооки“, инаку прилично познат и
успешен илустратор во светски рамки. Има илустрирано игра со карти за
„Игра на тронови” и уште многу други
успешни игри за издавачи од целиот
свет. Директорот на анимација, Французинот Бенжамин Хотон е голем вљубеник во Македонија. Главен продуцент
е Алан Кастиљо, бизнисмен школуван
на познатиот Универзитет „Вебстер“ во
Виена, а засега имаме преддоговори за
копродукција со уште неколку држави,
меѓу кои Германија, Франција, Украина
и Бугарија. Се разбира, тука е и целиот
тим на „Линкс студио“, прекрасни луѓе
со кои една година ми помина како еден
миг на апсолутна среќа. Секој од нив
со својата работа придонесе да имаме
квалитетно спакуван производ и да
стигнеме до моментот на почеток на
продукцијата. Премиерата е планирана
за декември 2019 година.
Вие сте, практично, пионери бидејќи вашето студио за анимација
го работи првиот македонски анимиран долгометражен филм. Зошто
досега не се снимале анимирани
филмови во Македонија?
ЦВЕТАНОВСКИ: Работата на анимиран филм, без разлика од тоа за
која техника на анимација се рабо�
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ти, е долга и макотрпна. Екипата на
Волт Дизни, која се состоеше од 19
аниматори, го работеше „Снежана и
седумте џуџиња“ околу три години.
Без оглед на тоа што многу работи се
поедноставиле оттогаш, без оглед на
огромната помош од модерните компјутерски софтвери, анимацијата сѐ
уште е екстремно бавен процес. Треба
многу луѓе да работат долго време за
да може да се направи долгометражен
анимиран филм. Затоа и целиот процес е многу скап. Уште еден проблем
е тоа што во целава држава имаме
само една катедра специјализирана
за анимација. Во студиото имаме интерен систем за обука на заинтересираните кандидати за вработување, но
предуслов е да имаат силни цртачки
способности. Во Македонија имаме
мошне квалитетни и успешни студија
за 3Д анимација, но претпоставувам
дека, едноставно, не им се ризикува да
потрошат две-три години на проект,
чијашто судбина и комерцијален успех
не може да се предвидат ни под разно.
Мислам дека досега не е изработен
долгометражен анимиран филм затоа
што, едноставно, не се нашол некој
доволно луд за да се нафати на тоа
(се смее).
Неодамна Вашата компанија прослави една година од постоењето и во
таа чест беше објавен и рекламниот
спот за „Јон Вардар против галаксијата“. Дали работите и други проекти?
ЦВЕТАНОВСКИ: Да, уште од почетокот имавме три проекти во фаза на
разработка. Следната недела одам за
Тулуз , Франција каде што ќе го презентираме проектот за анимирана
ТВ-серија „Змејска градинка”. Настанот се вика „Картун форум“, а е организиран од европската асоцијација на
продуценти на анимација и е најголем
пазар специјализиран за финансирање ТВ-серии во подготовка. Засега
има пријавени 260 купувачи од целиот
свет и горд сум не само затоа што влеговме во конкуренција со најсилните
европски студија за анимација, туку и
затоа што сме прва македонска компанија што била селектирана на овој
пазар. Инаку, имаме и мал оддел за
видеоигри. Досега објавивме две игри,
а имаме уште четири што ќе излезат
во наредните месеци. Исто така, про�
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дуциравме два кратки играни филма,
кои веќе беа прикажани на повеќе од
10 фестивали, и копродуциравме еден
краток игран, кој наскоро ќе излезе
во јавноста. Работиме и за клиенти,
најчесто странски. Досега сме работеле за Австралија, Америка, Англија,
Хрватска, Данска и за уште неколку
други земји. Во средината на септември ќе биде објавен музички спот за
многу позната американска група на
кој бевме копродуценти, но засега не
смеам да кажам повеќе.

Колку е забавно да се пишува сценарио и да се режира детски филм?
ЦВЕТАНОВСКИ: Максимално е забавно,
но и тешко и полно со предизвици. Цело
време тестираме со различни групи
деца, дали им се допаѓа приказната,
дали им се смешни геговите и слично.
Потоа внимаваме на секој детаљ, да
нема агресивни шеги, да нема вулгарности и други несоодветни елементи.
Помага и тоа дека сите вработени во
„Линкс студио“ сѐ уште го имаат тој
детски дух што го имаат повеќето уметници, така што тие се првиот филтер за
подобрување на сценариото.
�

За која возраст е наменет „Јон Вардар против галаксијата“?
ЦВЕТАНОВСКИ: За целата фамилија.
Децата ќе се смеат на физичкиот хумор
и на честите претерувања во однос на
акциите и на реакциите на ликовите,
додека родителите ќе препознаат и
посуптилен хумор и референции од
светските филмски класици на научната фантастика.
�

Се забавувате ли додека се работеше филмот? Каква е пораката што ја
носи „Јон Вардар...“?
ЦВЕТАНОВСКИ: Морам да признаам
дека ова ми е досега најзабавен проект
на кој сум работел. И покрај целата тежина и перипетии низ кои поминавме
досега, а имаме уште речиси три години
продукција додека да го завршиме.
�

Во однос на пораката, зад целата комедија, сепак, се кријат неколку сериозни
пораки, за важноста на пријателството,
како и на меѓусебната интергалактичка толеранција, односно дека љубовта
и толеранцијата се секогаш подобра
опција од војна. �
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Милениците на познатите

Ова се нашите најверни пријатели
Џамбазов ја има Емилија, Билбилов, пак, Максимус,
а Атос е среќата на Сара и на Димитар. Познатите не
се имуни на витаминот на среќа, кој се прима само со
мавтање на опашката
Пишува | Maрина Костовска

Животните секој ден сѐ повеќе и
повеќе нѐ изненадуваат и нѐ пра
ват благодарни што постојат.

Димитар со
другарот Атос

Ни познатите не се имуни на овој
витамин на среќа. Повеќето од нив
пораснале со животните како нај
верни пријатели, а многумина сѐ
уште не можат да го замислат жи
вотот без ваков животен сопатник.
Повеќе од деценија Игор Џамбазов
никаде не одеше без својот Бошко,
денес актерот има сосема различно
друштво. Мачката Емилија Џамба
зова Бавчанска има и свој профил на
„Фејсбук“ и издадено „своја книга“.

Игор и
неговата
Емилија
„Петнаесет минути пред да здр
ма, моето куче ме молеше и ме
тераше да излеземе надвор. Нека
рече после некој дека не се изво
нредни“. Сведоштвото на оваа млада
скопјанка во овие стресни денови
само нѐ потсетува колку животот ни
е подобар и побогат бидејќи покрај
нас ги имаме нив – миленичињата
од секој вид, облик, големина.

Во љубовното гнездо на Сара Мејс и
Димитар Атанасовски живее уште
еден цимер. Атос е гордоста на пе
јачката и на водителот, кои секој миг
од слободното време го поминуваат
со своето куче. Атос оди на турнеја
со Сара, а на прошетка со Димитар.

Раперот Тони Зен, исто така, со се
бе на секаде го носи своето верно
другарче, кучето Чичо.
Роберт Билбилов и Димитар Андо
новски имаат иста љубов –џуџест

Роберт Билбилов
и Максимус
пинч. Максимус е покрај Роберт и
кога тој е болен, а Срна најмногу сака
кога се гали со својот Диме.

Атос верен
сопатник на
Сара Мејс

Иако кучињата, мачките, рибите, па
пагалите се најчестиот избор за до
машно милениче, некои луѓе сакаат
нешто поинакво и нетипично, па се
одлучуваат да чуваат поегзотични
животни како миленичиња. Повеќе
то холивудски ѕвезди чуваат кучиња,
но постојат и понеконвенционални.
Верувале или не, Риси Витерспун
има своја фарма со магариња, до
дека Николас Кејџ, пак, во аквариум
чува октопод.

Тамара и Цезар
Елена
Ристеска

Во семејството Тодевски животни
те отсекогаш имале важно место.
Тамара е љубител и на мачки и на
кучиња, а нејзината постара сестра
Тијана веќе три години го има Луле.

Весна и
Аце

Марјана
Станојковска

Во домот на Весна Петрушевска се
когаш се слушаат среќни лаежи на
неколку среќни кученца. Верен чети
риножен пријател имаат и Калиопи,
Елена Ристеска, Марјана Станојковска,
Маја Вукичевиќ, Игор Митровиќ... �

Бекамови чуваат две прасиња, кои
добиле имиња по нивните прија
тели Елтон Џон и неговиот сопруг
Дејвид Фурниш.
Добро е познато дека боксерска
та легенда Мајк Тајсон почнал да
прибира гулаби уште пред да почне
да ја гради својата кариера. Денес
има повеќе од илјада гулаби за кои
се грижи и професионален тренер.

Тони Зен и
неговиот Чичо
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Хју Хефнер во својот раскошен
двор има пауни, фламингоси и мај
муни, а Чарли Шин, пак, е љубител
на гуштери.
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Плитвички Езера,
идеална дестинација
за последната недела
од ова лето
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С

е простира на 29.685 хектари низ
Личко-сењската и Карловачката
жупанија, Националниот парк
„Плитвички Езера“ е место што го
посетуваат милиони туристи. Поголемиот дел од паркот е составен од
шумовит планински крај, а тука се
и 16 езера, кои се простираат на 200
хектари. Од 1979 година бил вклучен
во списокот на УНЕСКО на светското
наследство. Во овој парк можете да
забележите многу водопади. Највисокиот водопад е околу 70 метри, додека, пак, езерата се познати по своите
специфични бои, кои се движат од
небесносина, светлозелена, па сè до
уникатно сива боја. Боите се менуваат во зависност од количината на
минералите и на организмите што се
наоѓаат во водата, како и од аголот под
кој паѓа сончевата светлина. До 1958
година, регионот кај езерата не бил
достапен, односно до нив се доаѓало
само преку гората. Ова се сметало дека
била и една од причините поради која
овие езера дотогаш биле многу малку
посетувани. Убавината на паркот ста-

нала достапна за повеќе посетители
откако Јосип Мовчан, кој тогаш бил
раководител на управата на паркот,
изградил мостови од дрво и на тој
начин не само што полесно се стигнувало до езерата, туку се зголемиле
и самите приходи од туристите што
доаѓале да го посетат ова прекрасно
и незаборавно место. Езерата, кои се
формирани од природни брани, се
поделени во горни и во долни езера,
додека, пак, патеките за туристите
се наоѓаат на надморска височина
помеѓу 503 и 636 метри. Највисока
точка во паркот е Селишкиот Врв, кој
се издига на 1.279 метри надморска
височина, додека најниската точка
е кањонот на реката Корана, на 367
метри надморска височина. Народски,
пак, овој парк се нарекува Ѓаволска
Градина. Легендата вели дека на ова
подрачје некогаш во минатото имало
страшна суша, а очајните луѓе се молеле за помош. Тогаш нивните молби
ги слушнала Црната Кралица и испратила дожд, кој паѓал со денови и на тој
начин се создале езерата.
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лет влезниците се најевтини, а цената
тогаш изнесува 55 куни (550 денари)
за возрасни, 45 (370 денари) куни за
студенти, а за деца од седум до 18 години цената е 35 куни (290 денари). Од 1
септември до 31 октомври, пак, цените
се 110 куни (900 денари) за возрасни,
80 куни (660 денари) за студенти, како
и 50 куни (410 денари) за деца од седум
до 18 години. За децата до седум години
влезница не се наплаќа, а поволности
во цената за влезница има и за пензионери, кои паркот би го посетиле во
група од најмалку 15 лица. Во цената
на влезниците е вклучено употреба
на електричен брод на езерото Козјак
и панорамски воз во рамките на избраната програма за разгледување, како и
осигурување за посетителите. И по 60
години откако бил основан како национален парк, „Плитвички Езера“ се
голема инспирација за посетителите,
кои, без разлика од каде доаѓаат, не
пропуштаат да го посетат паркот. Поради тоа денес паркот се смета за една
од најголемите туристички атракции
во Хрватска. Без разлика дали е лето,
есен или зима, одделете време за ова
прекрасно место каде што ќе искусите
нешто сосема поинакво и барем накратко ќе се одморите од напорниот и брз
„градски“ живот. �
петок, 16 септември 2016 година
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Националниот парк се посетува во текот на целата
година, сепак, доколку се решите да го посетите,
најубаво е тоа да биде во текот на сончево и суво време
за да можете да уживате во природните убавини

Националниот парк се посетува во текот на целата година, сепак доколку се
решите да го посетите, најубаво е тоа
да биде во текот на сончево и суво време за да можете да уживате во природните убавини. На располагање имате
и сместувачки капацитети, односно
во централната зона на паркот околу
најголемото езеро Козјак е сместен хотелот „Језеро“ со 210 соби и 19 апартмани. Можете да преспиете и во хотелот
„Плитвице“ со 51 сместувачка единица.
Хотелот „Грабовац“, пак, е помал хотел,
на северната страна на приодот во паркот. Во рамките на националниот парк
може да преспиете и во автокамповите
„Корана“ и „Борје“, а има и приватни
сместувања . Агенциите во своите пакети за посета на Плитвички Езера и
за разгледување на Загреб нудат аранжмани со вклучен превоз и ноќевање
во хотел за три до пет дена, кои чинат
од 200 до 250 евра. Важно е да знаете
и дека цените на влезници во паркот
се во зависност од тоа во кој период
од годината ќе го посетите. Најскапа
е картата во текот на летната сезона,
односно од 1 јули до 31 август, кога
изнесува 180 куни (1.480 денари) за
возрасни, 1.10 куни (900 денари) за
студенти и 80 куни (660 денари) за
деца до 18 години. Од есен, па до про-

45

АТРАКТИВНО

ПОЧНА СЕЗОНАТА НА ПРИКАЖУВАЊЕ НОВИ МОДЕЛИ

Том Форд
ја отвори
модната
недела во
Њујорк
Колекцијата на Форд за оваа есен
и зима изобилува со кожа, крзно,
сомот и тоа во вистинска „зимска“
палета на бои од црна и сива до
зелена и сите нијанси на кафена.
Форд кожата ја обоил со техника
омбре, моделите имаат детали
од крзно, има капути од штоф со
розово крзно, а здолништата се
збогатени со ремени

С

о ревијата на Том Форд
почна Модната недела во
Њујорк. Новата колекција
есен-зима 2016 година е инспирирана од модата во седумдесеттите години. Доминираа
јакни со ремени на половината,
долги здолништа и кошули со
високи јаки, кожени чизми.
Модната недела, која почна во
Њујорк, би требало да ги претстави колекции за пролет и за
лето 2017 година, но со оглед
на новиот концепт што го почна „Барбери“, колекцијата е
наменета за зимската сезона.

Со тоа ќе се смени начинот на
прикажување на колекциите,
но и самите изданија на модниот викенд.

Исто така, многу се интересни и убаво скроени палтата со
тесна половина и со нагласени
колкови.

Пишува | А. М. Б.

Колекцијата на Форд за оваа есен
и зима изобилува со кожа, крзно,
сомот и тоа во вистинска „зимска“
палета на бои од црна и сива до
зелена и сите нијанси на кафена.
Форд кожата ја обоил со техника
омбре, моделите имаат детали
од крзно, има капути од штоф со
розово крзно, а здолништата се
збогатени со ремени.
46
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Во последниот дел од колекцијата Форд понуди и неколку
вечерни фустани од кадифе, украсени со светки во метални
тонови во сребрена или темносина боја.
За крај на оваа колекција, Форд
претстави и неколку машки
модели. �
www.republika.mk
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Елен
Помпео
Родена:
10 ноември 1969 година,
Еверет, Масачусетс
Професија:
актерка
Сопруг:
Кристофер Ајвери
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Е

лен Помпео е амери
канска актерка. Досега
неколку пати е номи
нирана за „Златен глобус“,
а е добитничка на неколку
САГА награди. Елен е поз
ната по улогата на неси
гурната стажистка Мере
дит Греј во медицинската
драма на „Еј-Би-Си“ „Вовед
во анатомија“.
Помпео е родена во Еверет,
Масачусетс. Таа е од ирско
и од италјанско потекло и
е израсната и воспитувана
како католик. Повеќе од две
години служела коктели во
Мајами каде што го запозна
ла тогашното момче, модни
от фотограф Ендру Розентал.
Во 1996 година таа работела
во бар кога еден агент ѝ по
нудил да се појавува во не
кои реклами. По оваа понуда,
таа почнува да се појавува
во реклами на Сити банк и
на „Лореал“. Кариерата како

Пoдготви | К.Н.К.

УБАВИ ЖЕНИ
актерка ја почнала со мала
улога во серијата „Закон и
ред“. Елен била номинирана
за „Златен глобус“ за најдо
бра глумица во драмска се
рија. Со продуцентската куќа
за снимањата на „Вовед во
анатомија“ потпишала до
говор за покачување на пла
тата, која изнесува 200.000
долари за една епизода. Таа
има потпишано договор за
цели седум сезони.
Помпео е мажeна за музич
киот продуцент Крис Ајвери.
Нив во 2003 година ги запознале нивни заеднички при
јатели, а почнале врска шест
месеци подоцна. Тие подоц
на откриваат дека двајцата
пораснале во Бостон на само
10 милји оддалеченост. Мо
ментно живеат во Лос Анџе
лес. На 15 септември 2009
година е родено и првото
дете на двојката, Стела Лу
на Помпео Ајвери. �
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МИЛЕНИЦИ

градина

Подготви | К.Н.К

дом

Црно, бело, црвено
Како што белиот фустан совршено при
лега со црни сандали, црна чанта и со
црвено сако и никогаш нема да излезе од
мода, така и црно-белата комбинација со
црвени детали во домот секогаш ќе биде
актуелна. Ова класично, а, сепак, возбуд
ливо трио на бои нуди многу можности за
игра. Сепак, не претерувајте со црвената
зашто може да биде агресивна и да напра
ви да се чувствувате нервозно.

Имајте предвид дека црвената и црната
се визуелно нападни и тешки бои и дека
белата е таа што ги смирува. Со други
зборови, ако не сте доволно вешти во
уредувањето на ентериер
 от и имате ди
лема, изберете бела. Не само што нема
да погрешите, туку и црвените и црните
детали на тој начин повеќе ќе се изделат
и ќе добиете поголем ефект.

Има зелени, набрани листови, кои се
густо собрани, а од средината излегуваат стебленца со по еден голем или со
повеќе ситни цветови. Во зависност од
видот, цветот јаглика, може да се чува
дома, но и во градина.

Во дневната соба, црвената боја може да
се најде на слики, фотографии, завеси,
теписи или на перничиња. Во трпезари
јата црвени столови даваат шик изглед.
Кујната уредете ја така што сѐ ќе биде
бело и црно, а акцентот ќе го ставите со
само еден црвен детаљ, на пример шпорет
или работна површина. Не заборавајте
дека оваа комбинација во кујната бара да
обрнете внимание на осветлувањето, кое
не смее да биде само функционално, туку
мора да го задоволи и естетскиот момент.

И

Овој тренд можете да го искористите ду
ри и за бања, и тоа со црвени плочки или
со други детали. �

Најлошото нешто што родите
лите не можат да го спречат е
летањето на влакненцата од
животните, кои детето многу

Бојата на љубовта и страста совршено ќе
се вклопи во спалната. Искористете ја за
перничиња, прекривки, па дури и за еден
ѕид. Со големи фотографии од познати
личности, на пример, од филмски диви,
вашата спална ќе асоцира на златната
доба на Холивуд.
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Домашното милениче треба да се чува во двор
дните родители многу
често се прашуваат дали
е погрешно ако нивното
домашно милениче и бебе пре
стојуваат во иста просторија.
Педијатрите најчесто оваа ди
лема ја решаваат со одговорот
дека малите деца и милениците
не треба да делат ист простор.
Според нив, иако животното е
вакцинирано и околу него се
преземени сите хигиенски мер
ки, има негативни последици
од неговото присуство.
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лесно може да ги вдиши. Со са
мото тоа може да настане мно
гу голем проблем и да се раз
вие процес во белите дробови
кој тешко може да се докаже и
утврди бидејќи влакненцата
се многу мали и невидливи.
Поради таа состојба, детето
може да кашла и може да се
развие процес на воспаление, а
причината за кашлицата мно
гу тешко се утврдува. Доколку
се утврди причината, тогаш
следува инванзивна метода за
чистење на дишното стебло.
Друга значајна причина е поја
вата на алергија која може да
предизвика и бронхитис. Ехи

нококусот, глистите, цревните
паразити, исто така, се многу
опасни, а децата можат да ги

добијат доколку се играат со
мачиња или со кучињата. Пе
дијатрите советуваат, доколку
постои можност, животното да
се чува во двор бидејќи е ри
зично миленичето и детето
постојано да се заедно и да го
дишат истиот воздух. Важно е
и да се спомне дека чувањето
куче или маче во куќа има и
една многу убава особина, а
тоа е фактот дека миленикот
му помага во подобрување на
психолошкиот развој на дете
то кога ќе порасне. Дружбата
помеѓу детето и домашниот
миленик треба да почне по на
вршување на третата година
на детето. �
www.republika.mk

Кога ќе ја купувате внимавајте да има
здрави зелени листови, без кафени
дамки, и многу цветни пупки.

Ако ја чувате внатре не смее да биде
во многу топла просторија бидејќи
кратко ќе цвета или, едноставно, ќе
овене. На ова цвеќе му е потребно
многу светлина и влага.
Ако го чувате цвеќето во саксија на
балконот, нека не биде на директно
пладневно сонце, овозможете доволно
влага и прихранувајте го со течно ѓубриво за растенија што цветаат на секои
две седмици. Кога ќе престане да цвета,
може да го посадите во градината. �
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директор на Агенција за млади и спорт

Државата секогаш
ќе се грижи за
спортистите

Зголемен
адреналин
од височините
Подготви | Бојан Момировски

Ж

елбата и мечтата за летање е присутна речиси кај секој човек. Уште
од времето на Икар и на Дедал,
првите митски летачи, луѓето се стремеле
да се вивнат во височините.
Сега, со развојот на технологијата и на
идејата, тоа е сѐ поблиску до тие луѓе што
сакаат зголемена адреналинска забава од
небото бидејќи е измислен параглајдерот.
Параглајдерството е еден од најмладите
воздушни спортови и е најлесен начин за
остварување на сонот за летање.
Летањето со параглајдер, всушност, претставува едрење по небото со падобран.
Параглајдерот е ултралесно летало, кое е
составено од падобран за едрење или таканаречено крило, седиште за корисникот
и од систем за поврзување, резервен падобран, заштитна опрема (кацига, ракавици,
облека) и од систем за навигација.
Освен натпреварувачкиот карактер, кој
зема сѐ поголем замав и во нашата држава,
тоа е и рекреативен спорт, кој може да го
користат и повеќе луѓе за летање во тандем.
Крилото е направено од материјал, чијашто
пропустливост на воздухот треба да биде
колку што е можно помала. Поради УВ-зрачењето, кое е штетно за материјалот, животниот век му е од 200 до 300 часа лет.
Потоа порозноста се зголемува, носивоста
и брзината се намалуваат и се зголемува
ризикот од нарушување на правилниот
облик. Притисокот меѓу коморите, кој се
намалува, може да доведе до ризичен лет
и до пад од големи височини.
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спорт интервjу

Марјан Спасески

рекреациjа

Во зависност од бројот на летачи на еден
параглајдер и нивната тежина, големината
на крилото е различна, но најчесто изнесува
22 квадратни метри.
Седиштето и системот за поврзување се користат за удобен лет на пилотот. Големината
е речиси колку едно столче и овозможува
пријатен лет. Скроено е од синтетички лесни
материјали и во зависност од намената на
летањето и самиот систем е различен.
Резервниот падобран се користи во исклучителни ситуации, кога сигурноста на летачот
е доведена во прашање. Тој е сместен во
посебен џеб од опремата и се активира со
повлекување на само една рачка.
Заштитната опрема се користи за заштита
на пилотот од удари, временски неприлики,
ветер и од УВ-зрачење. Во секој лет оваа
опрема е задолжителна бидејќи летот може
да трае и неколку часа.
Во Македонија во овој период од годината
на небото сѐ почесто може да видиме авантуристи што летаат со параглајдер. Освен во
Крушево, каде што се организираат натпревари од Светскиот куп во параглајдерство,
планините Водно во Скопје и Галичица кај
Охрид се идеални за рекреативни летови.
За тие што веќе летале со параглајдер, тоа
претставува вистинска адреналинска летна
забава и можност да се чувствуваат слободно на небото и, секако, да направат голем
број на фотографии од своето искуство.

За да се остварат врвни спортски резултати,
потребно е да се формираат три клучни
столба. Најважен е темелот, базата, односно
спортската инфраструктура за да се
овозможат беспрекорни услови за тренирање
и за натпреварување. Вториот носечки столб
е стручната подготвеност на кадарот што ги
работи подготовките, кој работи на терен со
талентирани млади спортисти и ги пренесува
своето знаење и искуство, и, секако, важна
алка е и масовноста
Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски

Д

оделувањето на државната
награда „8 Септември“ на
пет еминентни македонски
спортски работници и завршува
њето на Олимписките игри во Рио
де Жанеиро беа повод за интерв
ју со директорот на Агенцијата за
млади и спорт, Марјан Спасески.

Врачена е државната награда „8
Септември“ на пет наши еминентни
спортски работници. Меѓу нив нај
истакнато име е Андон Дончевски,
кој доби награда за животно дело.
Спасески: Воведувањето на др
жавната награда „8 Септември“, се
како заедно со највисокото спортско
признание или популарно наречената
спортска пензија, практично е еден
вид валоризација и вреднување на
трудот на сите спортски работници
што целиот свој живот го посветиле
на спортот, но истовремено придоне
ле и за афирмација и за промоција на
Македонија на меѓународната спорт
ска сцена. Тоа е еден вид достоен на
чин за државата да им се оддолжи за
сѐ што направиле во спортот. Одборот
за доделување на државната награда,

Покрај одговорите на многу акту
елни прашања поврзани со спортот
во Македонија, целосната страте
гија за новиот олимписки циклус
до Олимписките игри во Токио во
2020 година, Спасески се осврна и
на соработката со федерациите, осо
бено во колективните спортови, и
на проектите што се започнати и се
зацртани во програмата на АМС во
следните неколку години.

иако имаше сериозно тешка задача,
со многу поднесени апликации, осо
бено во категоријата за остварување
и доделување награда за животно де
ло, практично ги избра најдобрите.
Иако во Македонија постојат голем
број спортисти, спортски работници,
спортски легенди кои подеднакво ја
заслужуваат оваа награда. Со воведу
вањето на државната награда „8 Сеп
тември“ за остварувања во областа
на спортот, практично им се оддава
почит и признание на луѓето што се
во сенка на спортистите, но не се по
малку важни за остварените врвни
резултати низ кариерата. Во прв ред
се тренерите, селекторите, членовите
на стручните штабови, медицински
от персонал, но и, секако, спортските
новинари, кои директно придонеле
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за остварување врвни спортски ре
зултати заедно со спортските актери
на борилиштата.

На мое големо задоволство годи
нава наградата за животно дело ја
доби нашиот еминентен фудбалски
стручњак, прв селектор на репрезен
тацијата на Република Македонија,
тренер на ФК Вардар во прославени
те години од минатиот век, Андон
Дончевски. Мислам дека чичко Дон
чо сосема заслужено е добитник на
наградата за животно дело бидејќи
со целокупниот спортски багаж, и
како спортист и како тренер и како
селектор, што го носи со себе, нави
стина, направи многу за промоција
на фудбалот и на спортот воопшто,
и секако и на Македонија на меѓуна
родната спортска сцена.

Секако не се за потценување ниту ре
зултатите на останатите четворица
носители на државната награда, впро
чем затоа и се во ова одбрано друш
тво. Добре Маринков, Фоти Ѓаковски и
Агим Ејуписе од нашиот најпопуларен
спорт во минатото, секако и најтрофе
ен, а тоа е борењето. Како добитник
го имаме и поранешниот селектор и
убедливо најдобар ватерполист од
нашата земја, Сашо Поповски.
петок, 16 септември 2016 година

53

Марјан Спасески
Морам да истакнам дека носителот на
наградата за животно дело практич
но е добитник на спортска пензија до
крајот на својот живот, а на останатите
четворица носители на државните
награди за остварувања во областа
на спортот им се доделува еднократ
на парична награда во висина од де
сет просечни плати. Тоа, навистина,
претставува сериозен стимул и поттик
за нивно натамошно дејствување во
спортот. Можеби наградата е еден вид
знак на почитување, но таа не треба
да ве спречи и понатаму да придо
несувате за развојот на спортот во
нашата држава.

АМС им дава поддршка на млади
те талентирани спортисти преку
стипендии.
Спасески: Апсолутно, во фокусот на
Владата во изминатите неколку годи
ни се спортот, пред сѐ македонскиот
спорт, и остварувањата на врвните
спортисти на меѓународната сцена. Не
случајно уште пред девет-десет годи
ни се воведоа низа мерки, механизми
со кои треба да се стимулираат млади
те луѓе да спортуваат, но истовремено
се воведоа и мерки со кои финансиски
се поддржуваат спортистите што веќе
оствариле врвни спортски резулта
ти. Во таа насока АМС доделува 500
стипендии за млади и талентирани
спортисти, популарно таканаречена
стипендија „Спортска надеж“ со која
на еден начин ги охрабруваме мла
дите и талентирани спортисти, кои
патем се и репрезентативци во со
одветните спортови, да продолжат
и професионално во иднина да се за
нимаваат со спорт и, секако, достојно
да ја претставуваат Македонија во
меѓународни рамки. Во овој склоп фи
нансиска помош за спортистите се и
стипендиите за категоризација преку
кои практично им оддаваме финан
сиска поддршка на спортистите што
веќе оствариле врвни спортски резул
тати на меѓународната сцена. Стипен
дијата од меѓународна категорија се
исплатува парично во времетраење
од две години, во просек 1,5 просеч
на плата, додека, пак, стипендијата
од светска категорија се исплатува
четири години и е во висина од две
просечни плати, што навистина е до
полнителна финансиска поддршка за
секој спортист што ќе оствари врвен
спортски резултат.
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Покрај овие стипендии, Владата го
доделува и највисокото национално
спортско признание или популарно
наречената спортска пензија, која
се доделува на спортисти што веќе
петок, 16 септември 2016 година

спорт интервjу
направиле врвни спортски резулта
ти. Целта на ваквата поддршка кон
истакнатите спортисти е да се даде
дополнителен стимул за сите оста
нати за достојно да ја претставува
ат својата држава на меѓународната
спортска сцена и во најмала рака да
ги повторат истите резултати како
нивните спортски идоли.

Следуваат промени на генера
ции во повеќе спортови, па која е
стратегијата на АМС да се остане
на патеката за учество на големи
натпреварувања?
Спасески: Морам да ја истакнам од
личната соработка со поголем дел од
националните спортски федерации,
кои во согласност со Законот за спорт
се тие што треба да ја креираат стра
тегијата на националните селекции и
на националните лиги. Тука спаѓаат
подготовките и учествата на сите
репрезентации во квалификациите и
самите завршници на големите нат
преварувања, како што европските и
светските првенства и Олимписките
игри. Секако, АМС секогаш е тука за
да обезбеди соодветна финансиска
поддршка особено во делот на на
ционалните селекции во оние коле
ктивни спортови во кои во измина
тите неколку години во континуитет
изборуваме пласман на завршниците
на големите натпреварувања. Збо
рувам за кошарката и за ракометот
кои како колективни спортови ре
довно се учесници на европските и
на светските првенства. Особено ме
радува што веќе и во фудбалот, по
точно репрезентацијата до 21 година,
има одлични резултати. Првпат во
фудбалот се наоѓаме во една ситуа
ција сами да одлучуваме за нашата
спортска судбина. Имаме една солид
на база во младинските категории,
со правилна и макотрпна работа на
спортските работници верувам дека
не се очекува да се почувствува не
која празнина во надополнување на
костурот на сениорските репрезента
ции. Еден од нашите клучни проекти
со кој сакаме да им помогнеме, пред
сѐ,, на националните спортски фе
дерации е стручна специјализација
на македонски тренери во странс
тво. Спортски работници редовно
се праќаат во реномирани странски
спортски центри за дообука на нив
ното знаење. Од 2015 година, кога
првпат го воведовме овој проект, на
моја лична иницијатива имаме веќе
10 стручни тренери што посетиле
обука во врвни спортски центри, и
тоа во седум индивидуални и коле
ктивни спортови.
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За да се остварат врвни спортски
резултати, потребно е да се форми
раат три клучни столба. Најважен е
темелот, базата, односно спортската
инфраструктура за да се овозможат
беспрекорни услови за тренирање и
за натпреварување. Вториот носечки
столб е стручната подготвеност на
кадарот што ги работи подготовки
те, кој работи на терен со талентира
ни млади спортисти и ги пренесува
своето знаење и искуство, и, секако,
важна алка е и масовноста. Мора да
имаме квантитет за да се издејствува
квалитет. Токму во тој правец е и на
шата стратегија, која треба да ги даде
резултатите во наредните неколку
години. Затоа е повеќе од потребна
одличната соработка со национални
те спортски федерации. Ние како АМС
им стоиме на располагање не само од
финансиски аспект, туку и во делот
на стручната поддршка, во делот на
подготовката, во делот на контактите
со нивните колеги во меѓународните
спортски асоцијации. Јас верувам дека
ангажманот што ќе го дадат членови
те на управните одбори на национал
ните спортски федерации, визијата
што ќе ја имаат, на долг рок треба да
вроди со плод.

Со одржувањето на Олимписките
игри во Рио заврши еден циклус
од четири години. Се апелира во
најбрзо време да се направи стра
тегија за следните Игри што ќе се
одржат во Токио во 2020 година.
Спасески: Разочарувачки и депри
мирачки е фактот што на последните
Олимписки игри Република Македо
нија беше претставена со спортисти
што немаа обезбедено норма, едно
ставно беа учесници на покана на
Интернационалниот олимписки ко
митет со цел поголема застапеност
на земји-учеснички. Македонскиот
олимписки комитет заедно со АМС и
со национ
 алните спортски федерации
треба да направи сериозна анализа
на состојбите во соодветните спор
тови. За многу кратко време треба
да направат и среднорочен план и
програма за работа како подготовка
за следните четири години, односно
до почетокот на следните Олимпи
ски игри. Македонија има традиција
во одредени спортови да биде меѓу
најдобрите во светот. Пред сѐ тука
ќе го спомнам борењето бидејќи не
сомнено имаме најдобри резултати
со освоени четири олимписки ме
дали во историјата. Тоа што треба
да се постави како приоритет е да
се искристализираат спортовите во
кои е реално ние како држава да има

ме успех. Јас не велам дека треба да
се занемарат колективните спортови,
секако дека може да се укаже иста та
ква можност и за следните игри, но
треба да се земат предвид и индиви
дуалните спортови. Искрено, полагам
надежи во каратето бидејќи знаеме
дека од следната олимпијада и овој
спорт ќе биде застапен на најмасов
ниот спортски настан во светот. Ние
во изминатите седум-осум години
имаме освоено вкупно 11 медали од
европски и светски првенства во се
ниорска конкуренција. Тоа се резул
тати како никогаш досега направе
ни во одреден индивидуален спорт.
Очекувам и сигурен сум дека Карате
федерацијата на Македонија, со под
дршка од АМС и од МОК, ќе направи
таква програма и план за работа со
кои оваа генерација каратисти што ги
имаме сега, во најмала рака, ќе стиг
нат до Токио преку квалификации, а
зошто да не да се бориме и за медал.
Повторно ќе кажам, мораме да се на
сочиме кон спортовите со кои имаме
добра традиција, одлична меѓународ
на презентација, врвни резултати и
фантастичен кадар. Мора да се почне
уште сега за да можеме да бидеме
во чекор со поголемите и побогати
држави кои веќе се почнати со под
готовките за следната олимпијада.

Кои се плановите на АМС во блиска
иднина околу изградбата на спорт
ски објекти, организирањето меѓу
народни турнири и првенства?
Спасески: Јас мислам дека АМС во
изминатите неколку години направи
многу на тој план. Практично стана
позната во спортската јавност, но и
во пошироката јавност, особено во
делот на промоцијата на масовност и
учество на секое дете во некој спорт,
а тоа, пред сѐ, е преку изградбата на
капиталната спортска инфраструкту
ра. Владата, не само преку АМС, туку
и преку ресорни институции, пред
сѐ преку Министерството за образо
вание и наука, инвестираше многу
во подобрување на постојната и во
изградба на нова спортска инфрастру
ктура. Македонскиот спорт, клубови
те, федерациите веќе имаат минимал
ни и достојни услови за работа. Сега
треба да се премине во следна фаза и
да се почне нов концепт, односно да
се обидеме да привлечеме што повеќе
млади деца и да се создаде масовност
за да во иднина преку поголема кон
куренција да се стигне и до поголем
квалитет. Секако е вредно да се спом
не дека само преку АМС се изградени
преку 220 спортски објекти во целата
земја во последните седум-осум го

дини. Практично, не постои општи
на или населено место каде што не
е инвестирано во спортска инфра
структура, дел како реконструкција,
но поголем дел и како сосема нови
спортски борилишта, за што досе
га се инвестирани над 43 милиони
евра. Досега само преку АМС имаме
изградено 34 спортски сали, а заедно
со Министерството за образование и
наука повеќе од 90. Во иднина плани
раме и изградба на нови. Изградени
се повеќе од 80 тениски терени, од
вкупно 120, колку што се предвидени
со проектот, и преку 65 повеќенамен
ски игралишта и уште 15 кои се во
завршна фаза на градба. Завршени
се сите фудбалски игралишта кои беа
досега предвидени, а веќе е направен
план за реконструкција на постојни
фудбалски стадион
 и. Тука од голема
помош е и работата и реализацијата
на проектите на ФФМ, која преку УЕ
ФА добива донации за поставување
вештачка трева на дел од терените.
Освен затворениот пливачки базен
во Охрид, кој е од капитално значе
ње, се прават планови и за изградба
на помали такви објекти во другите
градови низ земјава. Како дел од СЦ
„Борис Трајковски“ е предвидена из
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градба на мултифункционална арена
за борачки спортови, гимнастика и
за тенис. Инвестициите во спортот
се спроведуваат во континуитет. Во
следниот период најавувам дека ќе
има сериозна динамика. Проектот
кој требаше да стартува во октомври
за изградба на 20 фитнес зони, веќе
е почнат и до средината на следниот
месец ќе биде реализиран 50 процен
ти во општините низ целата земја.
Очекувам до крајот на годината да
се заок
 ружи и овој голем проект. Во
2017 година се планира стартување
на новите проекти кои се предвидени.
Изградба на шест нови скејт-паркови,
изградба на 150 игралишта за баскет,
спорт кој претставува супкултура во
секој град, во секое маало. За тоа при
донесе историското четврто место на
Европското првенство во Литванија
во 2011 година. Верувам дека пре
ку изградбата и споредувањето на
овие проекти ќе допреме, пред сѐ, до
младите луѓе. Со ова треба да ги сти
мулираме да се вратат на спортските
терени, да се тргнат од компјутерите,
кафеаните, улиците. Треба да водат
и да практикуваат здрав начин на
живот и јас искрено сум убеден дека
резултатите ќе дојдат.
петок, 16 септември 2016 година
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 16 септември 1925 година
Во Мисисипи е роден Рајли Б.
Кинг, познат по сценското име
Би Би Кинг, американски блузгитарист, пејач и текстописец.
Магазинот „Ролинг стоун“ го
рангира на шестото место на
листата „100 најдобри гитаристи
на сите времиња“.
� 18 септември 1938 година
Бошко Смаќоски, македонски
поет, раскажувач, романсиер и
драмски писател, е роден во с.
Модрич, Струшко. За збирката
„Еден багрем и четири деца“ ја
добил наградата на Струшките
вечери на поезијата за најдо
бра детска книга на годината.
Во 1966 година, за романот за
деца „Големи и мали“ ја добил
првата награда на конкурсот на
„Детска радост“. Смаќоски почи
на во 1998 година, во Скопје.
� 20 септември 331 пр. н. е.
На реката Тигар, во Месопотамија, војската на Александар
Македонски се судрила со глав
нината на персиската војска на
царот Дариј III. Персијците имале
околу милион војници, а Алек
сандар Македонски помалку од
50.000. Овој судир во историјата
е познат како Битка кај Гавгамела
� 21 септември 1908 година
Во Ќустендил починал Атанас
Бадев, македонски композитор,
хорски и музички теоретичар и
педагог, еден од првите школува
ни македонски композитори. Ро
ден е во Прилеп во 1860 година.
Посебно е значајна работата на
Бадев врз проучувањето на маке
донскиот музички фолклор. Тој е
еден од првите теоретичари кој
укажува на постоењето сложени,
асиметрични метрички групации
во македонската народна музика.
� 22 септември 2009 година

Меди(о, кретен!) ум
Здраво телефанатици. Ако се сомневате на кој медиум да му верувате,
во овие кризни времиња сѐ ви станува појасно.
Дали е тоа портал што по два посилни земјотреси ви пишува наслов дека
следуваат уште многу земјотреси? Не, затоа што внатре во текстот Институтот за
сеизмологија предупредува само на послаби афтершокови.
Дали е тоа порталот што ви пишува наслов дека има 20 загинати и
203 повредени лица во земјотресот со интензитет од 5,7 степени? Не, бидејќи
внатре во текстот читате дека тоа се случило во Танзанија.
Дали е тоа портал што пишува наслов дека има 100 загинати,
но им плаќаат на блиските да молчат? Не, затоа што внатре во текстот гледате
дека е тоа само параноичен статус земен од „Фејсбук“.
Дали во моментот на таа паника ви е битно дали земјотресот е од
поплавите или од нуклеарната проба на Ким Јонг Ун? Не, во моментот е
најбитно да се чуете со најблиските и заедно да си ја ублажите паниката.
До следната паника, кога и Миле Паника е понепаничен од некои „медиуми“.

Малиот брат

Тај филтеро шо ја заматува сликата ако не се вика
"5 ракии", многу ќе се разочарам.
Земјотресот го сруши митот дека на жената и е потребно
најмалку 30 минути за да се спреми за излегвање!
Абе а зашто на рекламиве за прашок за перење откако
децата ќе се напраат лом, родителите се смеат, а го
нема делот со тепањето?
Го излажав дедо ми дека ако го пушти гласот на
телевизорот гласно повеќе троши струја. Сега раат
сме дома.

Во Скопје почина Коле Чашуле,
македонски романсиер, драмски
писател, публицист, револуци
онер-првоборец, политичар и
дипломат.Една од најпознатите
драми на Коле Чашуле е „Црнила“
и во неа станува збор за убиство
то на познатиот македонски ре
волуционер Ѓорче Петров, дедо
на Коле Чашуле.
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Зборот снајка сигурно потекнува од англискиот
збор snake.

www.republika.mk

www.republika.mk

– Да ви гледам на кафе?
– Да.
– Имате талог во филџанот,
треба да го измиете.
– Tелефоно закачи ми вирус.
Што да правам?
– -Стај го у ракија.
При укочување на компјутерот,
еве што треба да направите
– панично мрдајте со маусот
– викајте ШТО ТИ Е БЕ!!!
– заканувајте се со ЌЕ ТЕ
ИСКРШАМ!!!
– Бабо, земјотрес!
– Каков земјотрес бе, ти се стресе снагата од шо си гладен.

петок, 16 септември 2016 година
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КуJнски тефтер

Ролат од
остатоци од месо
СостоJки:
•   200 грама печено
мисиркино месо
•   50 грама сувa брусницa
•   8 долги ленти сланина
•   2 јајца
•   100 грама стопен путер
•   1 мала главица
црвен кромид
•   1 лажичка лук во прав
•   100 грама лебни трошки
•   1 лажичка сол
•   1 лажичка црн пипер
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Подготовка:
# Ова е навистина едноставен рецепт. Почнете со сечкање на кромидот. Исечкајте го многу ситно.
Ако сакате поинаков вкус, можете
малку и да го испржите.

# Исечкајте ги и брусниците, а потоа
мисиркиното месо. Исечкајте ги
ситно.
# Измешајте ги сите состојки заедно. Ставете сѐ во длабок сад и
додајте две јајца. Потоа и стопен
или омекнат путер, зачини и убаво измешајте ги состојките. Потрудете се тие убаво да се спојат за
да се добие рамномерна текстура
и вкус низ целото јадење.

# Земете го силиконскиот калап
за векни и почнете да ги редите
лентите сланина наизменично на
ѕидовите. Потрудете се дното да
биде убаво покриено.

# Ставете ја смесата со мисиркиното
месо и силно притиснете за ролатот да биде компактен во средиwww.republika.mk

ната. Продолжете да притискате
со додавањето на секој слој. Ако
имате време, можете да ставите
нешто тешко озгора.

# Преклопете ги лентите сланина
и со нив поклопете ја смесата и
ставете ја во рерна загреана на
температура од 150 степени да
се пече 30 минути.
# Извадете го јадењето од рерна
и оставете го да се излади пред
да го сервирате. Превртете го на
подлога за сечкање и исечете го.
# Сервирајте неколку парчиња на
чинијата и прелејте ги со богат
софт или сос. Тоа може да остави
подобар впечаток од самото мисиркино месо!

# Менувајте ги состојките во рецептот така што ќе додадете коскесто
овошје или билки. Можете да го
јадете топло од рерна или да го
оставите да се излади преку ноќ
во фрижидер.

