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Вовед
сдсм го минира пржино

Место решение, Катица
станува извор на криза
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

К

атица Јанева без срам и перде
призна дека Едмонд Темелко
бил противправно лишен од
слобода на нејзино барање. Според
неа, тоа не било ништо страшно за
тоа што било „само еден и пол час“. Во
исто време, мошне лукаво, не пропу
шти можност да се огради од одговор
ност, а вината да ја префрли на МВР,
односно на генералниот секретар на
СДСМ Оливер Спасовски, кој во тоа
време ја вршеше функцијата технич
ки министер за внатрешни работи.
Еден ден, многу скоро, Спасовски ќе
мора да одговори пред судот дали
тој нареди киднапирање на Темелко
на барање на Јанева или некој друг?

Катица Јанева во истото интервју
јасно и гласно признава дека ос
новната цел за која е формирана
институцијата што ја претставува е
да открие кој и зошто прислушувал.
Конечно! Сепак, не се притеснува
да каже и дека сѐ уште е многу да
леку од тоа да даде одговор на ова
прашање. Фактички, сѐ што досега
направила во овој случај е ослобо
дување на Верушевски од притвор
(барањето го поднесе без воопшто
да се запознае со случајот). Значи,
по една година работа Специјално
то јавно обвинителство, кое беше
формирано со политички договор
за да се стави крај на кризата, а со
цел да ги расчисти дилемите околу
прислушувањето, признава дека не
си ја исполнило обврската иако има
ше готов предмет за процесирање,
со еден куп сериозни докази.
Влегувајќи од грешка во грешка,
место решение, Катица станува по
вод за продолжување на кризата.
Два месеца до избори, кога конечни
власта и опозицијата заедно со дип

4

петок, 7 октомври 2016 година

ломатите писмено потврдија дека се
исполнети сите услови за предвре
мени парламентарни избори, Јанева
инсистира на нови законски изме
ни и на нови рокови за оправдува
ње на сопствената некадарност. За
потсетување, лани, кога ја презеде
функцијата, таа рече дека е свесна
за предизвикот и дека е способна да
испорача резултати во предвидени
те рокови. Дури се дрзна да избрка
од тимот две обвинителки со образ
ложение дека биле вишок, односно
дека Обвинителството можело ква
литетно да ја заврши работата и без
нив. Лоша процена или евтини лаги?

Дали специјалната обвинителка не
ма поим од обвинителската работа
(и покрај тоа што таа за себе вели
дека имала одлични оценки за рабо
тата од колегите) и нема капацитет
да одговори на предизвикот или,
пак, свесно ги злоупотребува довер
бата и народните пари извршувајќи
политичка агенда на обвинетиот
кого, всушност, треба да го гони во
„Пуч“. А, можеби и двете.

Уште позагрижувачко е тоа што на
сите овие нејзини недопустливи гре
шки дипломатите, гарантите на До
говорот од Пржино, се прават глуви
и слепи загрозувајќи го процесот
кој треба да доведе со смирување
на кризата. Пред три месеци, при
посетата на Македонија, Викторија
Нуланд побара една и единствена
работа: брз договор со кој ќе се обез
бедат услови за брзи избори, на кои
ќе се појави и опозицијата. Тогаш,
иако имав дилема дали оптимизмот
на Нуланд за избори наесен е реален,
сосема бев сигурен дека појавување
то на Заев пред народот и наесен и
во март в година ќе биде вистинска
www.republika.mk

катастрофа за опозицијата. Тоа го
покажуваа(т) сите мерења на јавно
то мислење, а со тоа се запознаени и
партиите и меѓународниот фактор.

Во мојата колумна од 19 јули ги по
ставив следниве дилеми: Зошто За
ев бара избори за кои е свесен дека
ќе ги загуби кога и да се случат? Што
е променето од пред еден месец (ју
ни), освен што не е дел од власта?
Каде преку ноќ исчезнаа 500.000
фантомски гласачи и дали по новиот
политички договор медиумите ќе
бидат „ослободени од режимот“?

техничката влада по секоја цена, а
со тоа и СДСМ на власт. Со тоа кри
зата ќе се одложува до недоглед, а на
Катица ќе ѝ се даде дополнително
време за да ја спроведува инквизи
цијата. Платениците ќе можат да се
надеваат на нови хонорари, а крими
налците да уживаат во безвластието
и во благодатите на „револуцијата“.

Оттука, слободно може да се заклучи
дека третиот обид за предвремени
избори пред почетокот на зимата мо
же да успее само ако меѓународниот
фактор е искрено заинтересиран да
се стави крај на кризата и ако го убе
ди Заев дека нема друг избор освен
да се соочи со реалноста.

Заев и неговите соработници и со
ветници се книга која многу лесно
се чита. Нивните очајни потези се
многу очигледни и лесно предвидли
ви дури и за тие што не се директни
учесници во политичките преговори
и договори. На тоа што ќе треба да се
обрне внимание е дали ВМРО-ДПМ
НЕ и граѓаните ќе дозволат по трет

пат да бидат измамени и ќе дозволат
кризата целосно да ја уништи држа
вата, односно дали меѓународната
заедница овој пат цврсто ќе остане
на зборот и искрено ќе помогне да

излеземе од ќор-сокакот. Заклучоци
по овие прашања нема да можеме да
донесеме можеби и до самиот крај
на годинава, дури и да се случат из
борите на 11 декември.

По посетата на Нуланд стана јасно
дека избори бара меѓународниот фа
ктор, а не Заев, па од тие причини
предупредив:

Јавноста треба да има предвид дека
– дури и да се постигне некаков нов
договор, судејќи според претходно
то искуство, Заев и СДСМ ќе напра
ват сѐ за да спречат одржување фер
и демократски избори и за тоа по
вторно ќе ја обвинат ВМРО-ДПМНЕ.
За време на преговорите ќе напра
ват, дури и ќе ветат, сѐ за повторно
да влезат во некаков вид техничка
влада, но прашање на време е кога
повторно ќе се повлечат од догово
реното и ќе почнат да го оспоруваат
одржувањето на изборите.
Првата опција е тоа да го напра
ват пред почетокот на изборната
кампања, а втората е да решат да
излезат на избори, но на денот на
гласањето да предизвикаат инци
денти, со што би ги дискредитира
ле изборните резултати.
И во двата случаја целта на опози
цијата е да се продолжи векот на

www.republika.mk
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Оливер Андонов, дополнителен заменик-министер за внатрешни работи

интервју

Ќе го заштитам МВР од
манипулациит е на Спасовски
Оливер Андонов, дополнител
ниот заменик-министер во МВР,
еден ден пред да добие писмена
забрана од техничкиот министер
Оливер Спасовски за настапи во
јавност, вели дека воопшто нема
комуникација со Спасовски, кој
поставил началници унапредени
и по 12 хиерархиски скалила
Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски

За почеток на ова интервју, до каде
е истрагата за случајот што го при
јави „Република“во врска со нападот
врз фоторепортер од обезбедувањето
на СДСМ?
Андонов: Прво сакам да искажам
длабоко жалење за настанот пред се
диштето на СДСМ кон фоторепортерот
на „Република“. Мора да констатирам
�

дека самата пријава доцнеше и од тој
аспект сугерирам сите вакви немили на
стани, од која било страна да се сторени,
не само кон новинари, туку кон кој било
од граѓаните, веднаш да бидат пријаву
вани во дежурните служби на МВР за
да може побрзо да се откријат сторите
лите и побрзо да се расчисти случајот.
Конкретниот случај, според тоа што го

www.republika.mk

имам како информација од директорот
на БЈБ, Митко Чавков, е даден да се рабо
ти. Има еден отежнувачки фактор, а тоа
е дека случајот ќе го работи СВР Скопје,
а по последните промени што се случија
не знам до каде ќе дојде целиот случај.
Знам дека е наложено да се сработи, да
се утврдат сторителите на ова дело и
да се преземат мерки против нив. Се
петок, 7 октомври 2016 година
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интервју
надевам на правна позитивна разреш
ница затоа што се работи за класичен
физички напад и насилство врз човек
што си ја вршел својата работна задача.
Без разлика на политичките ставови
на еден или друг граѓанин, не смееме
да се однесуваме вака, пред сѐ, ова ја
покажува некултурата на однесување
и политичката некултура на обезбеду
вањето на СДСМ.

При претходниот владин состав за
спроведување избори се случи пар
тизација на МВР. Сега повторно сме
во иста состојба, но овој пат, со анекс
на договорот, беше ставена рамка во
која би се движела таа партизација во
полицијата. Но повторно доаѓаме до
проблем во тој дел.
Андонов: Проблематизирањето наста
на како резултат на слободното толку
вање на Законот за влада од страна на
Спасовски и, како што љуби да каже, од
неговиот тим со кого анализира што ќе
менува и кого ќе менува. Најнапред да
расчистиме, јас сум убеден во тоа дека
Спасовски однапред знаеше кого и што
ќе менува. Накратко, во една пригода
беше децидно предупреден од мене дека
јас нема никогаш да потпишам решение
за поставување лица што не ги исполну
ваат законските услови за да бидат по
ставени на определени места. Неговиот
коментар на тоа беше „Па кого тогаш јас
ќе поставам?“. Тој си имаше предвидено
или наложено од партијата кого треба
да го постави, како да се однесува и со
која цел. Таа цел на овој начин стана
толку проѕирна што веќе знаеме дека
се прави исклучително со партиска цел,
а не со цел  да се придонесе за фер и де
мократски избори.
�

Во минатиот случај имаше унапре
дување со прескокнување од седум
скалила според системот за кариера
во МВР. Има ли и сега такви примери?
Андонов: Јас не знам што планира
Спасовски, тој не разговара со мене на
конкретните теми, дури и на моите бара
ња однапред да знам кого планира да го
унапреди, на кои места, зада договараме
некои работи, тој не сака да ја открива
кадровската поставеност, туку, напро
тив. Од наша страна тоа беше коректно
дадено со официјален акт доставен до
него за поставување на дополнителни
те заменици. Еве сега имаме иста таква
работа каква што имавме и во претход
ниот мандат на Спасовски. Сегашниот
началникот на СВР Куманово е унапре
ден од полицаец во станица за гранич
но обезбедување за цели 12 скалила. Во
исто време, против истиот тој човек се
води постапка до СЈО за прекршување
�
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ги прави по однос на преместувањето, по
однос на лични ветувања на некои луѓе,
тоа е негов личен став и став на неговата
партија по однос на врбување луѓе, што
во моментов не може да се реализира и
ќе биде прекршување на законот и нема
да има правно дејство.

Што подразбира Спасовски под реонски полицаец?
Андонов: Многу би сакал (Спасовски) да го објасни тоа како мисли да го враќа
анахроно наназад МВР? Во денешни услови на безбедносни процени и состојби во
РМ да упатиш реонски полицаец да патролира, многу е дискутабилно што може
да му се случи. Колку и да униформиран и да е овластено службено лице - тој е
еден. И затоа МВР премина кон нова тактика на работа во локалната заедница, а
тоа е приказната на патролите каде што на интервенција или патролирање одат
групи полицајци. Токму контактите со локалната заедница се преземени од одде
лот за превенција, кој во една, условно, цивилна процедура, во една рака прибира
информации за состојбата на терен, а од друга страна, враќа кон населениет о со
едукација, упатства и со совети како да се однесуваат заради сопствена безбедност.
�

на законот со усно прераспоредување
вработени во СВР Куманово, кое го на
правил во првиот мандат на Спасовски;
и втората постапка е дисциплинска по
ради одземање 15 кривични досиеја од
секторот за аналитика, кои ги држел кај
себе две недели. Ние не знаеме зошто ги
држел, со која цел, дали се копирани тие
досиеја. И третата работа, веројатно, јас
набрзо ќе ја преземам, а тоа е поведување
дисциплинска постапка заради 65 дена
боледување за него. Овој човек, откако
беше сменет, користел боледување, па
годишен одмор, па потоа непрекинато 65
дена боледување, за одеднаш да се појави
на земање на решениет о за началник на
СВР Куманово не јавувајќи се во полици
ската станица каде што работи за да се
раздолжи, да го регулира својот статус
по боледувањето, за да може нормално
да продолжи на друго место.

Очигледно, тешко Ви оди комуника
цијата со Спасовски.
Андонов: Во рамки на нашата комуни
кација во која јас се обидов да дојдеме
до една состојба на согласност дека ќе
работиме коректно и во интерес на РМ
и на функционирањето на МВР, ние дој
довме во судир прво за тоа како ќе оди
потпишувањето на актите, за да дојдеме
до тој степен каде што Спасовски сам ја
потпиша и систематизацијата, а исто
така и решенијата да ги даде сам, ба
рајќи оправдание на два начина. Прво,
дека јас не соработувам и дека менувам
одлуки, што е целосна дезинформација
и намерно ставена теза во јавноста за
да ме прикаже како непостојан. Второ,
сосема дезавуирајќи ја јавноста, повику
вајќи се на Законот за привремена влада
и велејќи дека му дава право на промена
на 15 места, што е полуинформација.
Да, тој Законот му дава право за 15 про
мени по вертикала и 10 проценти во
хоризонтала од просекот во 2013/2014
година, но децидно вели „во согласност
со закон“. Тоа имплицира во согласност
со Законот за внатрешни работи и со
Законот за полиција каде што е точно
предвиден начинот за напредување во
�
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МВР. Во него се вели дека едно лице
може да напредува едно до две места
во вертикала и тоа не во истата година,
ако ги исполнува условите и ако про
тив него нема дисциплински изречена
мерка и така натаму. Од тој аспект, и
кога зборувавме за систематизацијата,
Спасовски предложи 13 места, но сега
изврши промена на 11. При тоа има 10
повреди на законот. Освен началникот
на СВР Скопје, кој доаѓа од позиција др
жавен советник во кабинетот на мини
стерот и нема никакво спорно праша
ње при преместувањето на тој човек,
сите други началници на сектори и на
оддели се преместени вонзаконски, со
унапредување од четири до 12 скали
ла во хиерархиското ниво. Во делот на
хоризонталните преместувања, за тие
10 проценти, ние немаме разговарано
во детали што мисли да прави.

Во овој период тоа што е актуелно
се нови аудиоснимки од телефонски
разговори на челниците на ДУИ, об
јавени на социјалните мрежи. Што ќе
преземе МВР?
Андонов: Јас можам да кажам дека
МВР ќе постапува по службена долж
ност, односно по пријава на оштетените.
Според законот, забранети се објавува
ња на такви снимки, но не се исклучени
од практика, го гледаме тоа. Моја анали
за е дека тоа што се случува, пред сѐ, тре
ба да влијае врз албанскиот политички
блок. Очигледно Заев ги нема предадено
снимките на едно место туку на повеќе
места и тие, по потреба, се активираат
за вршење притисок врз политичкото
водство на ДУИ. МВР по службена долж
ност ќе поведе постапка, ќе побара од
социјалните мрежи да ги блокира ната
мошните емитувања на снимките, а за
откривање на лицата, на Ај-Пи адресите
од каде што се закачени разговорите, ќе
треба подолга постапка. Јас се надевам
дека со расчистувањето на многу работи
поврзани со прислушувањето ќе излезе
на крај и во јавноста, но и дека ќе има
судска завршница и на ова нелегално
објавување разговори.
�

Постојат и безбедносните ризици во
целата оваа атмосфера, но кои доаѓаат
од надвор, како емигрантскиот бран
што се најав
 ува, потоа Косово и загреа
ната состојба околу неговите граници
и специјалниот суд...
Андонов: Сѐ што набројавте и тие ри
зици и закани што не ги набројавте, вооп
што, со регионална конотација, меѓусебно
се поврзани, но и дисперзирани бидејќи
знаеме дека имаат влијание во еден опре
делен момент и определен сектор, како
временски, така и безбедносно, на раз
лични нивоа и со различно траење. Засега
одговорно тврдам дека безбедносната
состојба во РМ е стабилна, процените и на
БЈБ и на УБК се дека нема сериозни ризи
ци за загрозување на безбедноста во РМ.
При смената на унгарскиот контингент
во Битола истакнав дека само во еден
сектор имаме спречено 10.000 илегални
минувања на границата во последните
шест месеци. Голема е поддршката од
земјите од средна Европа по однос на
персонал и на техничка опрема. Да, по
стои ризикот од емигрантската криза,
ние тоа будно го следиме. Сите служби,
особено граничната полиција, работат
на тоа, постојано се следи движењето на
емигрантите. Ние не можеме херметички
да ги затвориме границите и тоа е факт.
Ќе имаме илегални преминувања и ќе
се обидеме да ги спречиме. Особено сме
насочени кон спречување криминално
организирани луѓе за шверц на луѓе, на
емигранти, така што МВР имаше актив
ности, како во Кумановско, за ослободу
вање емигранти што беа држени во заро
беништво. Тоа што може да очекуваме е
дека имаме најав и за нови емигрантски
бранови од Северна Африка.
�

Доаѓаат избори во оваа атмосфера,
помина една третина од перио
 дот од
формалните 100 дена на Владата. Има
ли МВР капацитет да спроведе, како
што се нагласува, фер, демократски и
веродостојни избори имајќи ја пред
вид комуникацијата на врвот на МВР?
Андонов: Од тој аспект, прво морам
да направам една дистинкција. Едно е
комуникацијата меѓу мене и Спасовски
и влијанието врз помошниците на мини
стерот и на директорите на БЈБ и на УБК
и државниот секретар, и тоа е првото и
второто ниво на раководење, кое потоа
се пренесува по хиерархиската структура.
Што се однесува до секторите за вна
трешните работи и што се однесува до
одделите и секторите во БЈБ и во УБК, што
се однесува до полициските станици, до
колегите на терен, убеден сум дека луѓето
ќе си ја одработат работата 100-процент
но професионално. Секогаш очекувам
исклучоци од таа работа, дури имам и
неколку предвремени сознанија за лица
вработени во полициски станици, во раз
ни оддели во МВР,  кои се веќе активно
вклучени во партиските активности на
СДСМ. Дел од нив видовме и на конгресот
на СДСМ, но тоа е нивни личен избор и за
таа работа треба да се однесуваат во сог
ласност со законот, да побараат да бидат
привремено ослободени. Имаат право на
тоа, но не може и да работат и да оства
руваат партиски активности.
�

Се „активираа“ демонстрации и други
форми на кампања, политичка промо
ција и притисок, при што МВР треба да
биде на висина на задачата.
Андонов: Затоа и споменав дека ќе
имаме одделни ситуац
 ии во кои во пар
тиските активности на СДСМ ќе бидат
�

вклучени луѓе од МВР, го нагласувам тоа
од аспект на СДСМ бидејќи знам дека од
аспект на ВМРО-ДПМНЕ такви актив
ности ниту некој ги наредил ниту некој
инсистирал во полицијата да го прави
тоа. Се знае на кое ниво ќе се движи пар
тиската активност, тоа се нивоа на каби
нети, нивоа на министер, дополнителен
заменик-министер и тука завршуваат
сите активности. Дури и на директорите
на БЈБ и на УБК строго им е ставено до
знаењ
 е дека мора професион
 алноста да
биде на прво место и токму затоа госпо
динот Чавков е поставен на тоа место
бидејќи БЈБ најмногу ќе понесе товар за
спроведување на изборите, а знаеме дека
тој е искусен, со години бил полицаец и
директор на БЈБ, знае како да го одра
боти тоа. Државниот секретар во МВР
работата ја води професионално, пред
некој ден имавме координација во на
сока на проек
 ти што се редовни во МВР
и тоа е многу значајна работа бидејќи
не смее Министерството да застане со
активностите. Спасовски може да води
каква што сака кампања и може да биде
шизофреничен во својот однос, еднаш да
биде министер, а друг пат да биде гене
рален секретар на СДСМ, но тоа е негова
работа и тоа е политичката активност
што ја има. Во таа политичка активност,
тој има однос само со мене и тоа јавно
го кажувам бидејќи јас во МВР не дојдов
за да се скријам зад професионалните
службеници во МВР, туку да застанам
пред нив и да ги заштитам во однос на
манипулациите што ќе се обиде Спасов
ски да ги прави и кои ги видовме веќе на
29 септември. Затоа велам,  јас стојам и
пред сите, и сѐ што има Спасовски да ка
же треба да ми го каже на мене и да биде
насочено кон мене. Тие ситни игри што
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Во врска со Косово, состојбата таму е
долгорочно нестабилна и ќе продолжи
да биде долгорочно нестабилна како од
криминален аспект, така и од безбед
носен аспект. Ние можеме да очекуваме
движење на групи преку границата со
Косово, тоа никогаш не била ниту исклу
чена работа во Македонија во последните
15-20 години. И додека беше Косово под
контрола на Србија тоа беше иста појава,
ниту војската не можеше да ги спречи
илегални преминувања, шверц, вооруже
ни групи и екстремистички појави, тоа е
постојана закана. �
петок, 7 октомври 2016 година
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Која политичка партија сметате
дека би победила на наредните
парламентарни избори?

сдсм
15,6%
ВМРО-ДПМНЕ
40,4%

Кој е политичарот во кого имате
најголема доверба?

Земји како Германија, САД или други кон чиишто
демократии се стремиме постојано, а особено во месеците
пред одржување парламентарни или претседателски
избори, ги бомбардираат граѓаните со информации за
популарноста на партиите и на политичарите. Оваа
информативна алатка, која со развојот на демократските
механизми сѐ повеќе станува и начин за да се изврши
влијание врз гласачите, кај нас сѐ повеќе кризира. Додека
во САД два месеца пред изборите речиси секој ден има
резултати од анкети, а во Германија на една година пред
парламентарното изјаснување може да се види рејтингот на
партиите неделно, во Македонија состојбата е поинаква.
Што е тоа што смрди во македонските анкети?

М
8,8%

Никола
Груевски

Зоран
Заев

За која партија би гласале на предвремените
парламентарни избори?

сдсм
15,7%
ВМРО-ДПМНЕ
25,9%

*Анкетата на институтот Павел Шатев е спроведена
телефонски во периодот од 26 до 29 септември врз
репрезентативен примерок од 1260 испитаници
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Кога агенциите ќе стивнат

Пишува | Горан Мом ироски

28,2%

петок, 7 октомври 2016 година

колумна

Опозициски оптимизам без анкети

акедонија е една од
ретките земји во све
тот каде што институ
тот за истражување на јавното
мислење е до таа мера руиниран
што почнаа да го избегнуваат и
партиите и агенциите, кои по
природа на нештата треба да го
нарачуваат, спроведуваат и обја
вуваат. По катастрофалните ме
рења на рејтингот на партиите
во 2011 година кога, пред сѐ, дел
од пропозициските институти,
маркетиншките агенции, екипи
те за мерење рејтинг целосно ги
утнаа резултатите од гласањето
на граѓаните и целосно се по
срамотија, останаа само уште
неколку „храбри“ истражувачи
на јавното мислење кои јавно
стојат зад својата работа.
Причината за таквата ситуација
е едноставна. Преголемото по
литичко влијание и кроењето
на резултатите ја уништија до
вербата во таквите истражува
ња. Точно е дека секаде во светот
со оваа алатка може да се прави
ситна манипулација, односно со
„освежување“ на резултатите да
се стимулираат, да се охрабрат
гласачите пред изборите, но кога
тоа се прави надвор од најголе
мата можна статистичка грешка,
резултатот е катастрофален и за
агенциите и за политичките суб
јекти што го прават тоа.
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Тоа е една од причините поради
кои македонската опозиција сега
не објавува ниедно свое истра
жување. Првиот проблем се ло
шите резултати за нив кои, ако
бидат објавени без интервенции,
ќе го обесхрабрат опозицискиот
блок при што голем број гласа
чи воопшто нема да излезат на
гласање ако е јасно дека се соо
чени со уште еден пораз. Втори
от проблем при објавувањето на
резултатите е неможноста да се
најде агенција што ќе се согласи
со штимање на резултатите по
партиска нарачка и јавно ќе за
стане зад тоа. Секој дебакл како
тој од изборите во 2011 година
за агенциите значи пад на довер
бата кај бизнисот, кој е најголем
корисник и најдобар плаќач на
нивните услуги.

Логично би било СДСМ, како
партија која 10 години е во опо
зиција и која постојано преку
медиумите и социјалните мре
жи тврди дека ВМРО-ДПМНЕ е
минато, сега секојдневно да ја
бомбардира јавноста со анкети
во кои ќе се тврди дека „трен
дот кај опозицијата е одличен,
дека имаат предност во некои
изборни единици, дека има
раст на партискиот рејтинг во
Скопје“ и слично, но тоа не се
случува. Причината е едностав
на - разликата од најмалку 100
илјади гласови и отсуството на
нови политички решенија, нови

„Телма“ го презема ризикот
Во отсуство на анкети нарачани од СДСМ или спроведени од
фактори блиски на опозицијата и во сит уација кога дури и
Американскиот републикански инстит ут (ИРИ) се откажа од
анкети во Македонија поради притисоци од разни структу
ри, на рејтинг-сцената стапува телевизијата „Телма“. Оттаму
најавија дека ќе вршат анкети во соработка со престижни
агенции за испит ување на јавното мислење во периодот
пред изборите.
За поздравување е тоа што „Телма“ влезе храбро во област
во која политиката пречесто остава жртви на јавната арена, а
никој разум
 ен не би сакал жртва да биде токму овој медиум.
Проблемот на „Телма“ е тоа што ако нивните анкети бидат
слични на тие што ги објавуваат провладините инстит ути и
агенции, телевизијата веднаш ќе биде прогласена за пион
во служба на ВМРО–ДПМНЕ, со што ќе загуби дел од опози
циски настроените гледачи-гласачи.

Ја нема дури и
контроверзната ИФИМЕС
Колку е тешка ситуацијата во редовите на СДСМ
покажува и фактот што, освен неколку портали
во Србија под контрола на нивните српски со
ветници кои со нарачани текстови ги храбрат
Македонците да гласаат за Заев, ги нема и „екс
пертите“ од ИФИМЕС.
ИФИМЕС е инстит ут и лажна агенција за јавно
мислење со седиште во Словенија, основана
од босански и ирачки таканаречени експерти
за Балканот и за Блискиот Исток. Се работи
за еден од оние „плати-добиј“ инстит ути, кои
за неколку илјади евра можат да ве прогласат
за победник на кои било избори, што, секако,
нема никаква врска со изборот на граѓаните.
Во Хрватска пред неколку години маргината на
грешка им беше 40 проценти, а за неа медиумите
во регионот уште во 2007 година открија дека
воопшто не спроведува анкети, туку од ракав
става проценти во своите „професионални“
истражувања. Сега дури ни неа ја нема да се
појави со рејтинзите на партиите.
Откако лидерот на СДСМ лани отиде дури во
Љубљана за да се сретне со претставници на
„престижниот“ институт, а тие за возврат во април
објавија анализа во која „ја сменија македонската
влада“, ИФИМЕС го нема во македонскиот меди
умски простор. Ако не подготвуваат некоја анкета
слична на таа од 2011 кога СДСМ имаше предност
од 100 илјади гласови, тогаш и на директорите на
ИФИМЕС, Зијад Бечирович и Бахтијар Алијаф, им
станало јасно дека е време да престанат незас
лужено да наплатуваат пари од Зоран Заев, а за
возврат да му даваат ништо. Тоа што дел од ме
диумите во регионот ги поврзуваат со екстремни
исламистички структури не беше пречка за Заев
да одржи предавање во Љубљана организирано
од самонаречениот институт.

Ако, пак, не го издржат притисокот од СДСМ и се согласат
да ги штелуваат анкетите, секој резултат на изборите над
вор од маргината од 2 процента ќе биде катастрофален
за телевизијата, во која во последните две години многу
се вложува и во кадар и во техника. Обидувајќи се да им
даде точна слика на граѓаните за партискиот рејтинг, а во
исто време борејќи се за сопствениот телевизиски рејтинг,
„Телма“ излегува на бришан простор на кој дополнително
може да ја загуби довербата кај граѓаните. За нив добитна
варијанта би била заедно со своите партнери-истражувачи
да предвидат победа на СДСМ и тоа навистина да се случи,
што, сепак, е варијанта на која во обложувалниците се до
бива многу мал коефициент.

проекти, нови стратегиски ви
зии и партнерства не можат да
ја сменат состојбата во перио
дот до 11 декември. Затоа е по
добро да се молчи и да се чекаат
подобри денови.
Власта, пак, си има други
проблеми со анкетите. Нео
фицијални информации од
владејачката гарнитура велат
дека последната анкета об
јавена од Институтот „Павел
Шатев“ е најлошата анкета за
ВМРО-ДПМНЕ. Според други, во
уште најмалку две анкети на
рачани од најголемата партија
резултатите за СДСМ се уште
полоши, но тие се кријат и не
се објавуваат од страв опози
цијата да не избега од избори.

И, навистина, политичката
логика вели дека ако сте со
очени со нов катастрофален
пораз во третото вонредно
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парламентарно изјаснување,
а притоа странците потврдиле
дека има услови за фер избори,
не ви преостанува ништо дру
го освен да баталите анкети
и кампања и да барате алиби
за нов бојкот на изборите. Во
ситуација во која лидерот на
опозицијата сега не е соочува
само со пораз на избори, ту
ку и со нова голема победа на
ВМРО-ДПМНЕ, по која сонот
за голема коалиција ќе биде
тешкоостварлив, единствено
ви преос танува да ги убедите
сопартијците дека изборите не
се демократски и да не излезе
те на нив. Во тој случај Заев ќе
мора да избира меѓу целосно
губење на довербата кај граѓа
ните и кај странците или, пак,
да излезе на избори и потоа да
ги негира резултатите. Секоја
од овие две опции значи де
ка Македонија уште долго не
може да излезе од кризата.

петок, 7 октомври 2016 година
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Ако победи, СДСМ има нов
„План за Македонија“. Што би
помислиле кога некој би ви го
кажал ова? Најверојатно дека
детално ја испланирале двоја
зичноста, реотворањето на Рам
ковниот договор, реваншизмот и
илјадниците смени во сите мож
ни институции и дека извежбале
нов начин на виткање „кичма“ за
промена на името за влез во ЕУ
и во НАТО. А тоа да ти била кам
пањата (70 дена пред избори и
пораз), обелоденета на конгре
сот на СДСМ од кој најпоучната
вест беше дека Павле Тајанов
и неговиот Демократски сојуз
биле десница?! Ова, покрај до
аѓањето на Црвенковски, беше
вест на денот, но и Павле, како и
Зоран, остана засенет од доаѓа
њето на Бранко

Заев има нов „план за Македонија“

Реваншизам,
двојазичност
и целосна
партизација

Пишува | Љупчо Цветановски

П

апата повторно ги изне
нади сите! Или, сепак,
не беше баш така? Дека
ги засени, тоа да, но неговото
откровение на конгресот е само
уште една евтина епизода од во
становеното пуштање ветер во
едра на недоветниот наследник.
Далеку е од изненадување и ве
ќе премина во класика. Ако се
сеќавате, тој го направи истото
и пред катастрофалните избори
за СДСМ во 2014 година. Тогаш
БЦ излезе од тешка илегала пре
ку интервју во кое го испофали
Заев. За жал, сето тоа и маката
на Блажевска беа залудни. Мо
жеби, Заев би требало да излезе
и да му рече „аман не ме брани,
минатиот пат загубив со 200.000
гласа разлика“, но Бранко контра
ова ја засили поддршката, собра
сили и излезе во јавност за да
се прошета со напатениот шти
теник. Дали, сепак, собра сили
само за да ги собере лаворите?
Како и да е, едно е сигурно – по
востановениот социјалдемо
кратски парадокс, кој помина
во класика, папата целосно го
засени спасителот. Пак. По којз

нае кој пат. Долго најавуваниот
конгрес, кој требаше да и ги
отвори очите на нацијата дека
СДСМ, конечно, и, за промена,
се фатило за работа и напра
вило програма, помина речиси
незабележително. „Планот за
Македонија“ се покажа пате
тична збирштина на препиша
ни и на лошо склопени попули
www.republika.mk

стички мерки, а сетот тажалки
на избраните „комунисти“ од
сите бранши само го дополни
впечатокот за константната
безид
 ејност, гол и неаргумен
тиран популизам и лош обид за
затскривање на очигледниот
елитизам со кој, едноставно,
зрачи врхушката на чедата со
сина крв.

петок, 7 октомври 2016 година
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анализа
БЦ ВО НОВА „НЕВОЗМОЖНА
МИСИЈА“ ЗА ПОДДРШКА НА
„ЛИДЕРОТ“ ЗАЕВ
Дури и социјалдемократите
денеска, најверојатно, не се се
ќаваат на понудените „мерки“
во самобендисано наречениот
„План за Македонија“, но сите
уште долго ќе се насмевнува
ат и ќе воздивнуваат поради
еден прекрасен момент, кој ги
разнежни нивните напатени
души на конгресот,. Верувале
или не, ги „изненади“ и се поја
ви Бранко Црвенковски! Еуфо
рија на еклектично задоволс
тво и изблици на возвишена
и неконтролирана радост ги
озари лицата на 539 „конгрес
мени“ (недостигаа „само“ 26
проценти од делегатите, но
ако знаеле за Бранко, сигур
но ќе дошле) кога тој фури
озно и победнички влета во
салата. Настана турканица за
поздравување со него, а по
крај Црвенковски послушно
насмеан одеше Заев.

14

Но никој, за чудо, не се поз
драви со спасителот?! Сите му
приоѓаа само на папата и со
широка насмевка и покајнички
лица му се фрлаа в прегратка, а
Заев, тој си остана со отворена
уста, затоа што и тој беше дел
од одушевената толпа (видео
то е сѐ уште во оптек, слобод
но проверете). Во тој момент
Заев беше само една Иванна,
„придружничка“ на лидерот.
Појавувањето на Бранко, пак,
ја разбуди носталгијата. На со
цијалните мрежи, социјалде
мократите заплакаа и закукаа
по него и отворија дебата за
тоа кој е вистинскиот лидер.
Ги дораспука Латас со насловот
„Без старца нема ударца“, а Геро
умилно со лошо составен текст
и бедотијата место наслов „Че
ститки за Заев и Црвенковски“
ги тешеше со зборовите „ Еден
таков дух на сплотеност и на
другарство, навистина, може
да внесе победничка енергија
во опозицијата пред претстој
ните избори“?! Да, кога нешто
е олку јасно, а морате да бра
ните, едноставно, се приклу
чувате во патетиката...

петок, 7 октомври 2016 година

мерки од власта, а другите ги
ветуваат без никакво издржа
но објаснување и какво и да е
покритие.

Факт е дека Црвенковски влезе во
нов обид за поддршка на својот
истрауматизиран наследник, ми
сија што трае цели 3,5 години од
неговото заминување од тронот
на СДСМ. Вистинскиот проблем,
пак, е што Бранко Црвенковски не
е Том Круз за да ја реши оваа неб
лагодарна „невозможна мисија“ и
да му помогне на Заев, конечно, и
по сите маки и искушенија, да дој
де до победа. Да, единствено што
ги поврзува екслидерот со холи
вудската ѕвезда е што се врсници,
а верувале или не, Бранко е три
месеци помлад од Том. Последните
анкети, пак, покажаа, дека дури
и да беше Круз, појавувањето на
Црвенковски на 70 денови пред
изборите не може да го смени со
односот меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМ
НЕ, а за разликата меѓу него и Гру
евски да не ни зборуваме. За жал
на опозицијата, и Катица Јанева
во меѓувреме си призна дека не
е Супермен...

ЕУРЕКА! ВЕРУВАЛЕ ИЛИ НЕ
- СДСМ ИМА ПЛАН?!

Црната кампања во која партијата
ужива и битисува речиси четири
години, го направи своето. На За
ев не му помогнаа ниту „бомби“,
ниту чадори, ниту Црвенковски,
ниту, пак, „револуции“, СЈО и слична
www.republika.mk

стока со ограничен рок на трае
ње и енормно скапо одржување.
Соочен со константноста на срам
ниот рејтинг, СДСМ се реши да
заигра на друга, поинаква карта.
Поверојатно, така му рекле, нели.
Иако, еден ден по лажниот пози
тивизам, Спасовски, очигледно,
не ги разбрал Заев и Шеќеринска,
па му пиша забрана за прес-кон
ференции на Андонов. Веројат
но и тој се загубил во преводот.
Каков? Од српски или од јазикот
на чадорот се овие нови насоки
на СДСМ да игра на популизам,
позитивизам и на целосно неар
гументирани ветувања за зголе
мена минимална плата, задржу
вање на младите со нови работни
места и што ли уште не? Барем
досега, скапите српски продавачи
на магла им нудеа само омраза и
им продаваа ветви, босански и
неуспешни шарени „револуции“,
така што ова е последен обид на
чадорот да ги изведе на „вистин
скиот“ пат. Сепак, кој ќе го купи
тоа од партијата што на економ
ски план остана позната само по
катастрофалната приватизација,
бркањето на „Ауди“, приватиза
цијата на ЕСМ, „договорите“ за
бркање илјадници вработени од
„Телеком“ и ниту една конкрет
на мерка. Сега се измачија, иско
пираа и модификуваа неколку

Кој ќе го купи овој план, веќе
одамна решил да го купи, но
на мнозинството и натаму при
споменување на новиот „План
за Македонија“ на СДСМ прво на
ум ќе му паднат двојазичноста,
реотворањето на Рамковниот
договор, реваншизмот, кој веќе
наголемо го промовираа тех
ничките министри и четири
прста пројавената отвореност
за виткање „кичма“ и промена
на името. „Да“ за влез во НАТО и
во ЕУ, но и тука Македонците во
претходните анкети ги деман
тираа со повеќе од 80 проценти
против слични дејства. За сите
тие што не се симпатизери на
СДСМ и со самото тоа спаѓаат
во социјалдемократската група
на „стока, селани и немиени“
ова е првата слика за планот
на СДСМ за Македонија. Што е
право, избраа вистинско име за
кампањата. За среќа, имаат 70
денови на располагање за да го
сменат. Исто како и флоскулата
„Секој човек е важен“ во „Секој
човек со сина крв е важен“. „Сто
ката“ не е, ама пожелно е да гла
са за нив. Тоа е и најкусиот опис
на очекувањата од „Планот за
Македонија.“

ДООБЈАСНУВАЊЕ: СДСМ
СЕ ОБЕДИНИ СО ЦЕНТАРОТ,
Т.Е. ЗАЕВ СО ПОПОВСКА
Веста на СДСМ од конгресот е де
ка, конечно, се формирале опози
циските коалиции. Нејсе што не е
точно и што дел од нив како Леви
ца, ВМРО-НП и други сѐ уште кал
кулираат, но кога сите очекуваа
од Заев да каже дека настапува со
Беса, Села или макар со Унитети,
тој ги замолчи со веста дека „леви
цата“ се обединила со „центарот“, а
„десницата“ ќе одела самостојно?!
Не бадијала сите се во наводници.
Арно што им светнало дека со ал
банските партии ќе се дозакопаа,
но приказот на Лиле и на Павле
за центар и за некаква си десница
беше уште поочаен и побезобразен.
Настрана, ако СДСМ е левицата во
Македонија, некој тука многу се
шегува со народот. Милионери и
елитисти не водат левица. Барем
никаде во светот. „Центарот“ да
ти бил ДОМ на превртливата Ли
ле Поповска, која е секогаш отво
рена за соработка со победникот.
Просперираше како сателит на
вратот на ВМРО-ДПМНЕ и во ме
ѓувреме направи катастрофално
лоша процена дека „бомбите“ ќе
го донесат Заев на власт. И лошо
процени. Сигурно и денеска мно
гу се кае, но барем пак ќе влезе во
парламентот. За неа нема зима. Се
пак, најпоучната вест од Конгресот

е што Павле Трајанов и неговиот
Демократски Сојуз биле десница?!
Ова, покрај доаѓањето на Црвен
ковски, беше вест на денот, но и
Павле остана засенет од Бранко.
Фиксни, сега-засега, му биле ма
лоумните патриоти од ФРОДЕМ и
активистите на ДЕМОС. И двете се
далеку од партија и немаат ника
ква структура, па Павле и Јове сега
се крстат во влезот на ВМРО-НП и
на Обединети за Македонија за со
Љубе и со Љубчо да му „украдат“
на бегање некој глас на Груевски
и за да му „направат услуга“ на За
ев во математиката со Донтовиот
модел. Веројатно, и Павле, како и
Лиле, страшно се кае за лошата ма
тематика и процена со „бомбите“ и
со СЈО. Вака само стана штетник со
Јове, а на ДЕМОС и така никој не се
сеќава. Ако до конгресот прашавте
кого било каква проминенција е
Демократскиот сојуз, сите ќе ви
одговореа на два начини. Првиот
би бил „сателитска ориентација“, а
вториот одговор би бил „зар ДС има
политичка проминенција?“  Шаре
ните немало да одат како партија,
ама ќе биле на листи, разбирливо,
дека се едно со СДСМ и тоа не е ни
што ново, воопшто не изненади
ни веста дека во шестата изборна
единица ќе одат со Муки и со Адеми
на листа, но ете, освен дека Бранко
е жив и здрав, придобивка е што
дознавме дека ДС биле десничари.
Мошне поучен конгрес...

ЗАЕВ ДА ЈА ДООБЈАСНИ „ПУПКАТА“
Заев се изначита празни флоскули и патетични
ветувања. Сепак, за промена (како и Катица во
антологиското интервјуво МТВ) тој читаше и по
ради тоа што не употребуваше свои зборови не се
прослави со нова лапсус лингва. Дали е баш така?
Надвор од сите ветувања од „Планот за Македо
нија“, кои ќе треба да ги дообјасни со издржани
аргументи како ќе го остварат тоа, Заев треба да
објасни и што мислеше со зборовите „Чесно е кога
се отвори сѐ како пупка, сега да се постават па
тиштата и на вистинска десница, затоа што на
Македонија ѝ треба вистинска десница“. Арно
ама,  пупката, како што знаат сите, па и не е баш
отворена. Пупката се дефинира како затворен цвет
или зачеток на цвет, а може да биде и дел од женски
гради или тркалезно обредно лепче за раздавање
на гробишта. Отворена во никој случај и сигурно
не е, па очекуваме по 11 декември и отворањето
на народот на избори, лидерот да се отвори и, меѓу
другото, да дообјасни и за пупката...
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Рекоа, не порекоа Пришт на долгиот јазик за Македонија Рекоа, не порекоа
Никола
Груевски

Катица
Јанева

Не постои земја која не
е засегната од криза од
најразлична природа.
За жал, Македонија две
години е втурната во криза поради емитување
незаконски стекнати и монтирани телефонски
повици. Две години државата има блокирани ре
форми, а народот може да ја види на дело дестру
ктивната политика на опозицијата. Благодарение
на пријателите од меѓународната заедница имавме
можност да изнајдеме модел за излез од кризата.

Бил бесправно ли
шен од слобода. За
информација на
граѓаните на Репу
блика Македонија, неговото бесправно лишу
вање од слобода траеше час и половина. Ние
не ги лишуваме од слобода, полицијата врз
основа на наше барање го лиши од слобода
господинот Едмонд Темелко.
Ричард Ховит

Илија
Димовски
Првата причина е
дека не прифаќаме
никакви нови до
говарања, предого
варања, проширување на опфатот и рокови
надвор од тоа што беше во рамките на про
цесот наречен „Пржино“. Тоа без согласност
од ВМРО-ДПМНЕ не може да се случи, а од
ВМРО-ДПМНЕ нема согласност за таква рабо
та, поради тоа што сѐ што беше поставено како
приоритет и потреба од страна на сите субјекти
вклучени во тие разговори, сѐ беше овозможено.

Цветин
Чилиманов
Се гледа дека забе
лешките за „Сител“
произлегуваат од
критиката што била
упатена од оваа телевизија кон Агенцијата,
кон регулирањето на работата на медиумите.
Телевизијата забележала дека се воведува цен
зура во Македонија, тоа детално се објаснува
и влијае на изрекување одлука за прекршочна
постапка. Се казнува телевизијата зашто про
говорила, зашто го критикувала законот што
е донесен и регулирањето на медиумите, што
сметаме дека е апсолутно право на медиумот.
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Б

ританецот Ричард Хо
вит, член на Прогре
сивната група на соци
јалистите и демократите во
Европскиот парламент (ЕП),
беше назначен за нов изве
стувач за Македонија во мај
2011 година. Тогаш бомба
стично ја презеде функци
јата од Талер со верување и
уверување дека „за нереше
ните билатерални прашања
со Грција како известувач ќе
придонесе во градењето до
верба, солидарност и одго
ворност со цел да овозможи
земјата да се движи напред,
а на Европскиот совет ќе му
ги пренесе препораките на
Комисијата за отворање на
пристапните преговори со
Македонија“.
Ниту верувавме ниту пак
нѐ увери дека ќе биде така
– секако не беше, а и зошто
би било кога по вера соци
јалист Ховит од срцевината
застана зад СДСМ наместо
зад Македонија.

www.republika.mk

И ако се сеќавате на изве
штаите, оние неповолните
за Македонија – тоа е само
долгиот јазик на СДСМ во
седиштето на Европа.

Искористувајќи ја позиција
та која ја има како известу
вач во ЕП за напредокот на
Македонија, а во рамки на
прошталната посета, Ховит
отворено застана зад поли
тиката на СДСМ во македон
ското предизборие. Збору
вајќи на партискиот конгрес,
тој отворено им посака успех
на изборите, без задршка на
сочувајќи се против конзер
вативните партии.
Чест ми е да зборувам на
овој конгрес и да му по
сакам на СДСМ успех на
изборите што следат.
Конзервативните партии
во Европа потфрлаат. На
шата и ваша политичка
мисија е да ги натераме
луѓето да гласаат за еко
номска транспарентност
�

и за социјална правда. Глас
за СДСМ на овие избори е
глас за здравствена грижа,
глас за образование, глас
за работни места, за јавни
сервиси, глас за повисок
животен стандард за сите
што живеат во Македонија
- рече Ховит дополнувајќи
дека е горд на начинот на
кој лидерството на СДСМ се
справило со политичката
криза во Македонија.

Прво што научил Ховит
кога дошол во Македони
ја, ако воопшто кажал дома
каде оди, е дека пришт ќе
му излезе на јазикот ако ре
че Македонија.  И човекот
ниту велеше ниту пишува
ше. Тој дури и отвори тема
за двојазичност, она што
сега отворено го пропагира
Заев. Во Предлог-резолуци
јата за Македонија за таа
година прво го избриша
македонскиот јазик, сека
ко од страв од приштот, па
се обиде да вметне двоја

зичност преку промовира
ње инклузивно двојазично
образование, а по острите
реакции Ховит се оправду
ваше дека не бил разбран.
И кој ќе го разбере кога не
зборува македонски.

Туку, нејсе. Она што посеб
но треба да се обележи е
неговата последна средба
со партиската специјалка
Катица Јанева. Го пречекала
без фризура, но во обезбе
дената соба.

„Се сретнав со специјалната
обвинителка и бев во сил
но обезбедената просторија,
каде што материјалите од
прислушувањето безбедно
се чуваат“, напиша Ховит на
профилот на „Твитер“.

Мора да ѝ е човек од силна
доверба или од иста парти
ја. А можеби таа соба ѝ е за
гости, најчиста и празна.  
� (Р.Р.)

Овој документ е доста
вен од Спасовски лично
до мене и во кој Спасов
ски ме известува дека
за секоја ваква активност како денешнава, која
подразбира јавен настап и обраќање до граѓани
те на Република Македонија, ќе морам да барам
исклучиво претходна согласност на неговиот ка
бинет. Колку и да звучи смешно, ова, пред сѐ, прет
ставува навреда лична, на мојот личен дигнитет,
навреда кон граѓаните на Република Македонија
кон нивното право да бидат информирани, да ги
слушнат сите страни, навреда кон демократијата
бидејќи се работи за обид за воведување цензура.

Антонио
Милошоски
СДСМ знае дека се ближи
11 декември и се ближи
датумот на којшто тие
ќе треба да се соочат со
граѓаните и во СДСМ се свесни која доверба ја имаат
односно ја немаат помеѓу граѓаните на Република
Македонија. Знаат дека изборот на 11 декември е
да се одбере помеѓу деструктивна политика, шпио
нирање, нелегални материјали, правење на секакви
сопки и изговори и изборот да се одбере стабилна
политика, остварувања, проекти и реална програма
може да биде на голема штета на СДСМ, а во интерес
на граѓаните на Република Македонија. Затоа СДСМ
бара начин како да избега од закажаните избори
или како да најде изговор одржаните избори, тие
коишто би ги имале, да не ги признае како валидни.

www.republika.mk
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Владини мерки во офазнива за подобрување на економијата

Удар врз невработеноста и поддршка на бизнисот
В

ладините мерки за подобру
вање на економскиот амби
ент се засилуваат. Со двете
последни мерки за вработување,
за отворање свој бизнис се овозмо
жува добивање и до 17 илјади евра
кредит под поволни услови, што,
секако, ќе придонесе за дополните
лен пад на невработеноста, а воедно
ќе биде поддршка за почнување и
за ширење на бизнисот. И тука не

на невработеноста, за отворањето
нови компании, раздвижување на
македонската економија. На постојните компании им се дава можност да искористат поволен кредит за средства што ќе помогнат за
отворање нови работни места и за
проширување на дејноста – смета
дополнителниот заменик–минис
тер за труд и за социјална политика,
Диме Спасов.

три илјади евра за отворање до три
работни места во дејности од помал
обем и пет илјади евра за самовра
ботување и по три илјади евра за
отворање до пет работни места во
дејности од поголем обем.
Мерката за кредитирање компании
за нови работни места овозможува
отворање до три нови вработувања
или вкупно 9.000 евра.

� Двете програми за вработување
за кои се објавени огласи се во насока на поддршка на сегментот на
микро, мали и средни претпријатија. Со овие програми можат да
се добијат средства и до 17 илјади
евра кредит за развој на бизнис и
за отворање нови работни места
под исклучително поволни услови
– нагласува Миноски.

Според директорот на АВРМ, Влатко
Поповски, многу од компаниите што
ги користеле мерките во изминатиот
период сѐ уште работат на пазарот
на трудот, сѐ уште бараат нови ра
ботници и евтини средства што се
обезбедуваат со овие мерки.

Продолжува поддршката и за инова
тивност. До крајот на месецов ќе се
знаат компаниите што ќе ги добијат
парите од Фондот за иновации. Ми
кро, мали и средни претпријатија,
како и спиноф-компании ќе распре
делат меѓу себе 450 илјади евра од
третиот повик.

Во моментов, Фондот за иновации
има 33 корисници, дел од нив веќе
ги завршуваат проектите и, навистина, сме горди на продуктите што
излегоа од грантовите шеми. Досега се доделени 1,3 милион евра, а
до крајот на октомври очекуваме
да имаме нови корисници. Третиот
повик изнесува 450 илјади евра за
15 стартап-претпријатија – вели
директорката на Фондот за инова
ции и за технолошки развој, Јасмина
Поповска.
�

Во наредните две недели сите невработени
лица што сакаат да отворат сопствен бизнис
и да отворат до три работни места во помали
дејности или до пет во дејности од поголем обем
или постојни компании што сакаат да го зголемат
бројот на вработени, можат да аплицираат
за поволен кредит со каматна стапка од еден
процент на годишно ниво, со грејс-период од
една година и со рок на отплата од три години

Мерките помагаат во отворањето
нови работни места и намалување
�

Пишува | Александрија Стевковска
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запира поддршката за домашните
компании. Освен што државата на
компаниите им става на располагање
поволни кредити, даноците се ни
ски и поволни за стопанствениците,
се зголемува износот за капитални
инвестиции што го раздвижуваат
градежништвото и другите стопан
ски гранки поврзани со него, преку
активните мерки се стимулира про
ширување на дејноста и отворање
нови работни места, финансиски
се стимулира иновативноста. Сето
ова дава дополнителен стимул на
граѓаните, бизнисот, економијата и
надеж дека поставените економски  
основи се способни да ги издржат
актуелните политички турбуленции.   

www.republika.mk

Последните објавени мерки упату
ваат на тоа дека во наредните две
недели сите невработени лица што
сакаат да отворат сопствен бизнис
и да отворат до три работни места
во помали дејности или до пет во
дејности од поголем обем или по
стојни компании што сакаат да го
зголемат бројот на вработени, можат
да аплицираат во Агенцијата за вра
ботување на Република Македонија
за поволен кредит со каматна стапка
од еден процент на годишно ниво, со
грејс-период од една година и рок на
отплата од три години.
Со првата мерка за самовработување
со кредитирање секое невработено
лице може да искористи кредит во
висина од три илјади евра за само
вработување и дополнително по

Мерките се однесуваат на самовработување со кредитирање и
кредитирање правни субјекти компании за отворање нови работни места. Тие се спроведуваат од
2008 година и досега резултираа
со отворени 7.000 нови работни
места, со 3.200 новоформирани
компании. За годинава се обезбедени 724 илјади евра за спроведување на овие две мерки, кои нудат
поволни услови за водење бизнис
– објаснува Спасов.
�

За министерот за финансии Кирил
Миноски само со креирање ефек
тивен систем за развој на приват
ниот сектор, преку микро, мали и
средни претпријатија, може да се
дојде до генерирање нови работни
места.
www.republika.mk

Државата продолжува со поддршката
на домашниот приватен сектор, пре
ку проектот „Македонија вработува
2“ се стимулираат компаниите да го
прошират бизнисот и да отворат нови
работни места. Ако преку проектот
„Македонија вработува 1“ се врабо
тија речиси 19 илјади луѓе (18.923
за една година), „Македонија врабо
тува 2“ веќе почна да дава резултати.
Досега се отворени повеќе од 1.500
работни места во повеќе од 1.100
компании. Заштедата на компании
те со новите вработувања е голема и
изнесува 1.500 евра за едно лице. �
петок, 7 октомври 2016 година
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Бизнисот оваа недела

македонија

Расте понудата на станови, цените во блага надолна корекција

Цените на недвижен имот во Маке
донија остануваат стабилни со блага
надолна корекција. Понудата на ста
нови бележи пораст, а населението
преферира да има сопствено живеа
лиште, наспроти изнајмено, но и да
не го менува местото на живеење.
Овие податоци беа изнесени на пр
вата конференција за инвестиции
во недвижен имот во Македонија, во

организација на аукциската куќа за
недвижен имот на интернет „Е-аук
ција“ и консултантската компанија
„Нолиџ центар“.  Еден од клучните
фактори на страната на побарувачката,
покрај доходот што е на располагање, е
и кредитната поддршка, која во целиот
посткризен период останува солидна
благодарение на цврстината и на сол
вентноста на банкарскиот систем, но
и на стимулот што доаѓа од монетар
ната политика поттикнувајќи солиден
тренд. Според процената на НБРМ, по
нудата на станови во последните 13
години во Македонија бележи солиден
пораст од 10 проценти. Најсилен по
раст на понудата има во скопскиот и
во полошкиот регион.

Индустриското производство со пораст од 5,2 отсто
Индустриското производство во август
годинава бележи пораст од 5,2 отсто во
однос на август лани, а од почетокот на
годината заклучно со август има зголе
мување за 5,5 отсто, објави Државниот
завод за статистика. Според објавените
податоци, индустриското производ
ство во август годинава, во однос на
август лани во секторот рударство и
вадење камен бележи опаѓање од 10,5
отсто, во секторот преработувачка ин
дустрија бележи пораст од 8,4 отсто, а
во секторот снабдување со електрична
енергија, гас, пареа и климатизација
пораст од 0,9 отсто. Зголемувањето во

секторот преработувачка индустрија е
резултат, пред сѐ, на зголеменото про
изводство на сите видови производи.
Според главните индустриски групи,
производството во август 2016 година,
во однос на август 2015 година, бележи
пораст кај интермедијарни производи,
освен енергија за еден отсто, капитал
ни производи за 60,8 отсто и трајни
производи за широка потрошувачка
за 69,9 отсто, додека опаѓање бележи
кај енергија за 2,3 отсто и нетрајни
производи за широка потрошувачка
за 11,6 отсто.

„Стандард и Пурс“ го потврди кредитниот рејтинг на земјава

Агенцијата за определување рејтинг
„Стандард и Пурс“ по вторпат годинава
го потврди кредитниот рејтинг на Ре
публика Македонија ББ – со стабилен
изглед.

Како што наведува кредитната аген
ција во извештајот, потврдата на реј
тингот се должи на потенцијалот за
развој на македонската економија под
влијание на инвестицискиот прилив.
„Стандард и Пурс“ забележува дека
извозот продолжува да расте со за
силена динамика, како резултат на
проширувањето на производствените
капацитети и влезот на нови странски
инвестиции во слободните економ
ски зони. За разлика од странските
компании, домашните компании се

прудентни кога станува збор за нови
инвестиции и чекаат да поминат пар
ламентарните избори и да се разреши
политичката криза. Како што се вели
во извештајот на агенцијата, доколку
се одржат изборите во декември, тие
очекуваат засилена инвестициска ак
тивност во следните неколку години,
што заедно со силниот пораст на из
возот ќе биде значајна поддршка на
економскиот развој.

www.republika.mk

ММФ: Годинава 2,2 отсто
пораст на македонската
економија
Мисијата на Меѓународниот мо
нетарен фонд (ММФ) во завршна
изјава по посетата на Македонија
проектира пораст на БДП од 2,2 от
сто годинава, кој би се зголемил на
3,2 в година, под претпоставка да се
одржат закажаните парламентарни
избори во декември и да следува
период на стабилизација.

По засилувањето во 2015 година, реалниот пораст на БДП се
проектира да забави на 2,2 отсто во 2016 година одразувајќи
го застојот на инвестициите и
на умерениот кредитен пораст
поради политичката несигурност. Претпоставувајќи дека ќе
се случат избори во декември,
по што би следувал период на
стабилизација, порастот се проектира да се зголеми на 3,2 отсто
во 2017 година, со постепена нагорна линија на среден рок како
резултат од инвестициите во инфраструктурата, континуираното подобрување на пазарот на
трудот и одредено засилување
на кредитниот пораст- стои во
завршната изјава.
�

Расте трговијата со храна,
непрехранбени продукти и
со горива
Во трговијата на мало, во август го
динава, во споредба со август лани
има зголемување на прометот кај
трговијата со храна, пијалаци и со
тутун, со непрехранбени продукти
и во трговијата со горива.

Според податоците на Државниот
завод за статистика, кај трговијата
со храна, пијалаци и со тутун има
зголемување за 11,4 проценти но
минално, а реално за 11,8 проценти,
во трговијата на мало со непрехран
бени продукти, освен гориво, номи
нално за 25, а реално за 24 проценти
и во трговијата на мало, освен трго
вија со горива, номинално за 18,6, а
реално за 18,4 проценти.
петок, 7 октомври 2016 година
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Киднапирање на СДСМ
или враќање на старите
вредности?
црвена роза, која последните
години ја модифицираа и вмет
наа стисната тупаница. На кон
гресот симболот на СДСМ беше
обвиен со неколку поголеми пе
токраки и тие беа шарени. Од
партијата соопштија дека тоа
било во чест на „Шарената ре
волуција“. Оттука произлегува и
прашањето кој кого контроли
ра. Дали СДСМ и де факто стана
марионета во рацете на „Шаре
ната револуција“, која е една од
многуте инсталации на Сорос?
Дали „шарените револуционе
ри“ ја киднапираа партијата од
членството на СДСМ?

Пишува | Никола Србов

Б

идна уште еден, јубилеен,
конгрес на СКМ, или СКМПДП, или СДСМ, кој како
милува така, нема да згреши во
никој случај. Изнесеното на кон
гресот личеше на лицитациско
наддавање, на веќе спроведени
проекти Заев додава плус уште
една цифра, ако Груевски кажал
ќе направам 100 градинки, Заев
вика јас ќе направам 101 гра
динка, ако Груевски кажал ќе
изградам автопат од-до, Заев
вика јас ќе изградам автопат оддо и плус еден сокак. Безидејно
е во Сојузот, само политикант
ство, аматерско.

Настрана тривијалните конгрес
ни фрази на лидерот, јубилеј
ниов конгрес на СДСМ кај мене
отвори дилема која ќе се обидам
да си ја разјаснам во продолже
ние. Дилемата ми е дали пар
тијата е целосно киднапирана
или е вратена на нејзините ста
ри вредности, вредности воста
новени пред седумдесет и една
година, поточно на 16.04.1945
година? На конгресот мене најв
печатлив ми беше симболот-ло
гото наменето за настанот на
Заев, од таму, всушност, ми про
излегува дилемата. Симболот
на СДСМ е жолта петокрака со
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Симбол на
КПМ

Старото и лојално членство на
СДСМ, кое со години работело за
партијата, сега е контролирано
и водено од „шарени револуци
онери“ кои им дефилираат низ
штабот. Членството, кое работе
ло од љубов и од некаква идео
логија, сега стои во последните
редови зад разни профитери,
самопрогласени интелектуалци
и експерти. Лојалното членство,
кое на секакви временски усло
ви работело на терен, агитирало,
одело по митинзи и протести,
сега е заменето со „елоквент
ни“ костумирани „експерти“ кои
дебатираат со два топа харти
ја пред нив. Членството, кое од
љубов работело за партијата

Симбол на
СКМ ПДП 1990 г.

без никаков надомест, сега е
засенето од нови ликови со го
леми грантови. Тоа членство со
години плаќало членарина во
СДСМ, од таа членарина сега се
дели плата на нововработените
„револуционери“ во партијата.
Останатиот дел од „револуцио
нерите“, тие што не се вработија
во органите на партијата, рако
водството на СДСМ го вдоми во
СЈО. Згора на сево ова, добитни
те места на пратеничките листи
за наредните парламентарни
избори ги добија платените чле
нови на „Шарената револуција“,
а членството доби едно голе
мо ништо. Две години членс
твото на СДСМ беше вадено на
насилни протести предводено
од „револуционери“ со инкаси
рани десетици илјади евра по
„револуционер“.
Да резимирам за првиот дел од
дилемата, како се киднапира
партија преку газење на членс
твото. Во јавност се криеш дека
си симпатизер на СДСМ, додека
членството гине за партијата,

тебе само дома те знаат; влегу
ваш во една од организациите на
Сорос; договараш добар грант за
правата на птиците-преселници
кои прелетуваат над Македони
ја; одиш на протести во 18 часот
откако убаво ќе се наспиеш; веж
баш бицепс преку фрлање боја
по споменици; се вработуваш во
партијата или во СЈО; се ставаш
на добитно место на пратеничка
листа; влегуваш во парламент
како пратеник. Чист профит. За
една година си киднапирал пар
тија и си ги девастирал сите што
со години работеле за партијата,
тие сега ќе работат за тебе. Сето
тоа со една година платена ра
бота во партијата, која по некои
правила треба да биде волонтер
ска. Мислам дека си одговорив
на првиот дел. Да, киднапирана
е, тоа веќе го знае и целата јав
ност, но тоа да го оставиме на
членството да си го реши низ
органите на Сојузот.
Другиот дел од дилемата ми бе
ше враќањето на вредностите
од темната доба на СКМ. Помеѓу

новодојдените „револуционери“
во СДСМ провејува радикалната
левичарска идеол
 огија. Револу
ционери, атеисти што се крстат,
комунисти што се крстат во
берзански шпекулант, контра
дикторности колку сакате. Па
кога веќе ја одземаа партијата
од рацете на членството, редно
е темелно да ја вратат на стари
те патеки и да се игра по нивни
правила. По тој повод, Зоран За
ев во 2016 година, во демократ
ско општество кое се наоѓа на
европско тло, на конгресот кон
присутните се обраќаше со „дру
гари и другарки“, недостигаше
уште говорниците да ги осло
вува со „политички комесари“.
Во Социјалдемократскиот сојуз
на Македонија на голема врата
влегоа радикални комунистич
ки елементи, и тоа не е воопшто
наивно, припадниците на „Леви
ца“, чиишто членови влегоа во
СДСМ, го сквернавеа споменикот
со кој се оддава почит на Првото
заседание на АСНОМ. Речиси си
те личности што се претставени
Симбол на СДСМ 24.05.2009 г.

Во Социјал
демократски
от сојуз на
Македонија
на голема
врата влегоа
радикални
комунистички
елементи,
и тоа не е во
општо наивно

на тој споменик по укинувањето
на АСНОМ, од страна на Сојузот
чијшто наследник е СДСМ, завр
шија по југословенските затво
ри и логори. Линијата на која
се распослани идеологиите не
е права, таа е кружна, најгоре
се спојуваат двете тоталита
ристички идеологии, комуни
стичката и фашистичката по
меѓу кои има равенство. Исто
како линијата така и партијата,
не бележи прогрес, се врти во
круг, кој сега го затвора. Датумот
што го спомнав на почетокот
и сквернавењето на спомени
кот на АСНОМ од страна на ра
дикалните елементи во СДСМ
имаат нешто заедничко. На тој
датум, 16.04.1945 година, е уки
нат Президиумот на АСНОМ и во
Македонија е воспоставена нова
власт испраќајќи ја старата во
логор, по што почна мрачниот
период на комунистичкиот ре
жим. Исто како што тогаш бес
правно ги затворале членовите
на Президиумот на АСНОМ, така
денес Катица Јанева бесправно
го лиши од слобода единствени
от македонски градоначалник
во Албанија, Едмонд Темелко,
тоа Јанева го призна и јавно.
„Револуционерите“ во СДСМ,
кои сквернавеа споменици и се
повикуваат на старите комуни
стички традиции, сега го обви
ткаа симболот на партијата. Да,
се вратија на старите вредности.
Заев од позиција на предводник
на радикални левичари зборува
ше за поединецот во општество
то. Претпоставувам дека комуни
стите во неговата партија не му
објасниле дека тие поединецот
го множат со нула, дека ја уби
ваат сета индивидуална иници
јатива, дека веруваат во чопор,
директиви и послушност. �

Симбол на
20. Конгрес на
СДСМ 02.10.2016 г.

Симбол на СДСМ - 1991 г. ( се менува на
20 април 1991 година на XI Конгрес)
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Маска
Пишува | Ацо Станковски

У

ште во праисторијата,
во самите мугри на ци
вилизацијата, луѓето
почнале да создаваат раз
ни ритуални предмети, со
кои ги спроведувале своите
обреди. Маските, секако, би
ле еден многу значаен дел
од овие древни култови, кои
со самото тоа што влегле во
една сосема претпоставена,
халуцинантна или виртуелна
реалност, во една стихиска
метафизика или верба во
нешто натприродно, нешто
што е невообичаено или, пак,
скриено, а, сепак, дејствено,
значи, со самиот ваков ек
скурс во неименливото, овие
луѓе веќе покажуваат свест
во огромна мера поиздигна
та од кое било друго живо
суштество на планетава. Би
дејќи само на човека му е да
дена способноста толку ви
соко да се издигне во своите
поимања и со своите мисли
да создава цели паралелни
светови, а со своите замисли,
пак, да иницира чудесни или,
пак, чудовишни промени во
светот во кој живее.
Маските, впрочем, се сим
бол на овие моќи на чове
кот, да се видоизмени, да го
измени просторот и поредо
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кот околу себе, да влијае со
авторитетот на својата не
вообичаеност, па дури и со
својата монструозност, која
е инкарнирана во застрашу
вачкото алтер-лице, а тоа е
самата маска.

Маската искажува нешто што
доаѓа од другиот свет, оној на
духовите, светот од кој доа
ѓаат новородените и свет во
кој одат мртвите.
На овој пат, кој води во пост
хумните области, има мно
гу лоши духови, сибилински
суштества, кои сакаат да ја
заробат душата на тој што
патува. А, тој што поаѓа на
тој ризичен и застрашувачки
пат, е токму шаманот, прими
тивниот свештеник, тој што
ги ослушнува пулсирањето и
волјата на големиот дух или,
ако сакате, на Бога.

Маските сведочат за една
многу инт ензивна и ди
ректн а ком ун ик ац иј а на
праисторискиот човек со
неименливото битие на се
постоењето. Дел од оваа тра
диција на носење маски се
одржала во примитивните
делови на светот, онаму ка
де што новите идеологии,
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колумна
светогледи и технологии сѐ  
уште не продреле за да го ко
лонизираат, асимилираат и
дегенерираат овој девствен
свет со својот глобализа
циски поход. Но, оваа анти
природна машина на ново
вековната цивилизација ги
јаде природните ресурси и,
воедно, животниот простор
на овие човечки заедници,
кои веќе илјадници години
живеат во чудесна хармонија
со натуралните принципи на
постоењето, при кои свеста
за секој сегмент од животот
има важност и, што е најзна
чајно, светост.
И, така, самиот концепт на
маската, од заштита на шама
нот или жрецот при патува
њето низ светот на духовите,
да ги престраши злите сили и
да се врати неповреден отта
му, еволуира или деградира,
инволвира во театарски или
карневалски реквизит со на
малена, чисто симболична
сила и значење, во предмет
за прикривање на реални
от лик на протагонистот и
во обид да се изрази целиот
психолошки набој, кој ли
цето на актерот не може да
го долови, туку потребна е
многу поекспресивна, помон
струозна, покарикатурална
или погротескна приказна,
фактор на внатрешното пси
холошко доживување.

Сепак, маската, од друга стра
на, воопшто не ја загубила
својата ефикасност во сло
жените структури на „свет
скиот теат ар“, во комплици
раната суперигра на моќи,
кои ја вообличуваат општес
твената хиерархија, чиишто
структури се во постојано
движење и промена.
На овој план маската попри
ма многу посуптилни својс
тва од тие што ги имала во
праисторијата како магиски
предмет. Денес маската не се
вообличува од материјалните
ресурси, освен за театарската,

карневалската или детската
игра, денес маската се создава
од карактерните потенцијали
на одредена личност.

Маската секогаш е дел од
хтонските стратегии на лу
ѓето, посебно на оние кои ја
применуваат хипокризијата
како средство за одредени
опортунистички дејности.
Речиси не постои личност
што е имуна на шизофрени
те состојби, кои ги наметнува
современиот живот со сите
свои предизвици и закани.
Маската е заштита, таа е еко
номичен агенс во општество
то, кое секогаш демне и, до
колку сте премногу отворени
и самото тоа наивни, набрзо
ќе завршите како плен на
мноштвото добро маскира
ни предатори, кои демнат од
секаде, од сите скриени зони
на заедницата.
Колку сте, пак, погоре во пи
рамидално структурираната
хиерархија на моќ и значење
во општеството, толку маски
те стануваат пософистицира
ни и посложени. Ако сте чо
век со одреден авторитет, кој
зрачи со политичка харизма,
произлезена од позицијата
во системот, тогаш мора да
се изгради една многу увер
лива маска, која ќе ги покрие
сите недостатоци на каракте
рот, кои може да ве иском
промитираат и да ве фрлат
во ужасот на безначајноста
и ирелевантноста, но прет
ходно да ве демаскираат, де
конструираат и масакрираат.
Затоа, најдобро подготвени
те маски се токму во поли
тиката, создавани од самите
протагонисти на игрите на
моќта.

Некои маски од овој тип кај
нас се токму во процес на рас
кринкување и деструирање.
Тоа се маските на лажната
добродетел и хуманизам, ма
ските на недокваканата ма
кедонска опозиција. �
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свет
„Викиликс“, исто така, објави и
илјадници електронски пораки
од американската Демократ
ска партија што се однесуваат
на сегашните претседателски
избори.
Обраќајќи им се на новинари
те на прес-конференцијата во
Берлин преку видеоврска, Асанж
вети дека ќе создаде „армија“
за да го одбрани „Викиликс“ од
надворешниот притисок.

„Викиликс“ треба да се про
мени за да преживее и да на
предува. Почнавме нов проект
за регрутирање луѓе од целиот
свет за да ги браниме нашите
објави... За тоа ни е потребна
цела армија - рече тој.
�

За 10-годишнината на „Викиликс“

Асанж ќе објави документи за
„Гугл“ и за изборите во САД
Обраќајќи им се на новинарите на прес-конференци
јата во Берлин преку видеоврска, Асанж вети дека ќе
создаде „армија“ за да го одбрани „Викиликс“ од над
ворешниот притисок

К

онтроверзната веб-страни
ца „Викиликс“ веќе 10 годи
ни обелоденува тајни и ќе
продолжи да го прави тоа. Во
наредните недели „Викиликс“
ќе објави документи поврзани
со „Гугл“, со претседателските
избори во САД и многу повеќе.
Видеоснимка од најзначајните
10 обелоденувања во јавноста во
вторникот ја отвори прес-кон
ференцијата по повод одбеле
жувањето на 10-годишнината
на „Викиликс“. Од нејзиното
основање, „Викиликс“ има об
јавено 10 милиони документи.
Контроверзниот основач Џули
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јан Асанж вети дека секоја не
дела во следните 10 недели ќе
објавува документи поврзани со
„Гугл“, воени операции, трговија
со оружје и со масовен надзор.
Тој, исто така, вети дека сите
документи што се однесуваат
на претседателските избори во
САД ќе бидат објавени непосред
но пред изборите на 8 ноември.
Асанж ги негираше наводите
дека има намера да ѝ наште
ти на кампањата на кандида
тката на демократите Хилари
Клинтон, иако тој ја опиша
реакцијата за протекувањето
на електронските пораки на

www.republika.mk

Асанж живее во еквадорската
амбасада во Лондон од 2012 го
дина. Тој ја избегнува екстради
цијата во Шведска, каде што се
соочува со обвинувања за сексу
ална злоупотреба, како и потен
цијално гонење од САД во врска
со објавите на „Викиликс“. Прав

ниот застапник на „Викиликс“ го
опишува Асанж како трн во око
за американските политичари,
тврдејќи дека тој нема да биде
третиран непристрасно ако ја
напушти амбасадата.
Иако Комисијата на ОН за чо
векови права неодамна побара
негово ослободување, Асанж,
најверојатно, ќе остане во ам
басадата.

Запрашан за неговата здрав
ствена состојба по четири го
дини поминати во зградата на
амбасадата, Асанж рече дека ќе
стане предмет на интересна
студија при истражувањето за
лишување од витаминот Д. �
Извор: „Синет“
Превод: Ана Цветаноска

демократите како „неомакар
тистичка хистерија“.

Запрашан дали има некакви
симпатии кон републикан
ски ривал на Клинтон, Доналд
Трамп, Асанж рече: „Жал ми е и
за Хилари Клинтон и за Доналд
Трамп. Тие се две лица што се
измачувани од своите амбиции“.
Непрофитабилната веб-страни
ца стана позната со објавување
то класификувани документи
поврзани со притворот на за
творениците од Гвантанамо од
страна на САД, воените опера
ции во Авганистан и со надзорот
што го вршела НСА врз светски
те лидери. Документите објаве
ни од „Викиликс“ ги вклучуваат
и милионите воени и дипломат
ски документи што ги обелоде
ни американски војник Челси
Менинг, кој во моментов служи
35-годишна затворска казна за
обелоденувањето.
www.republika.mk
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Писма, документи и сведоштва
„Црните страници на УДБА“ е сведоштво
за едно време, бурно време. Период во кој
била супресирана каква било мисла што
излегувала надвор од „дозволеното“ мислење
на номенклатурата на власт. Дали се
работело за политичко несогласување
на лево, или за тоа како се практикувала
тогашната идеологија на КПЈ или, многу
почесто за чиста македонска промисла,
сеедно, сите биле цел. И најголем дел од
нив имале формирани досиеја од тајната
југословенска/македонска полиција. Од тие
досиеја подоцна се ваделе материјали за
прогон, кој завршувал со политичка, а често
и со физичка ликвидација. Воопшто не било
благопријатно да се биде неистомисленик

Фељтон: Црните страници на УДБА

Том I - Елиминацијата на ВМРО по 1945 година
О
ваа табу-тема се отвори по
демократизацијата на Ма
кедонија, односно по на
пуштањето на Југославија. Во де
ведесеттите години на минатиот
век сè погласно се говореше за злос
торствата на УДБА кон македонската
промисла. Но, немаше поконкретна
акција. Сè уште беа силни институ
ционалните вклештувања насекаде,
кои ги беше развил апаратусот во
период подолг од четири децении.
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Доволно е да се погледне Извештајот
на комисијата на Извршниот совет
на Собранието на СРМ од 1966 годи
на (објавен во Том I - Елиминацијата
на ВМРО по 1945 година) за испи
тување на состојбата во органите
на државната безбедност во репу
бликата за да се сфати големината
на проблемот. Имено, во тоа време,
самата власт утврдила потреба да ја
контролира работата на државната
безбедност. Како што самите навеле
во овој круцијален документ, кој е
сведоштво за големината на злос
торството кон сопствената нација,

било потребно да се испита
состојбата во организацијата
(се мисли на денешно МВР),
содржината и методите на
дејствувањето на органите на
Секретаријатот на МВР, посеб
но државната безбедност, во
однос на задачите и на целите
на политиката... и да се утвр
ди дали во дејствувањето на
овие органи на републичката
управа имало појава на поли
тички и на други злоупотреби
и деформации.
Во оваа комисија ќе учеству
ваат претставници од повеќе
разни институции и нејзини
те заклучоци се повеќе од ин
дикативни, како и прецизна
слика за тогашното општество.
Тоа што е значајно е да се на
гласи дека ова се документи
што досега ја немаат здогле
дано светлината на денот и,
на некој начин, дискретно беа
препуштени на заборав. А од
самиот состав на комисијата

може да се заклучи дека доаѓа
ат од највисоко државно ниво,
што за случајот имплицира
дека бил од голема важност.
Комисијата во својот извештај
навела дека се задржале само

на последните четири-пет
години, односно на декадата
од шеесеттите. Врз основа на
својата истрага комисијата ќе
поднесе извештај до Изврш
ниот совет (владата) на СРМ.

202 досиеја на 13.450 страници
Едицијата „Црните страници на УДБА“, подготвена од Државниот архив на
Република Македонија, која беше промовирана неделава, е составена од
девет тома, поделена во 16 книги. Во нив се објавени 202 досиеја на 13.450
страници. Оваа недела ви го претставуваме првиот том од едицијата, насло
вен „Елиминацијата на ВМРО по 1945 година“, кој содржи вкупно 1.263
страници, поделени во два дела. Во првиот том се објавени 34 досиеја и
еден Извештај на комисијата на Извршниот совет на Собранието на СРМ,
за испитување на состојбата во органите на државната безбедност во Ре
публиката. Првиот том јасно го покажува континуитетот на ВМРО, кој
е задржан и по 1945 година. Сите 34 лица, чиишто досиеја се објавени
во овој том, се осудени поради тоа што биле дел од организацијата. Од
друга страна, сето ова јасно говори за идеите и за концептот на Македонците за време и по Втората светска војна. Едицијата во целост го
покажува тој концепт и обидите да се уништат македонскиот народ,
мисла, држава, историја. Во следните девет недели неделникот „Репу
блика“, во соработка со Државниот архив, ќе ви ги претстави и другите
делови од едицијата, која, несомнено, ќе предизвика голем интерес во
македонската јавност.
www.republika.mk
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Комисијата ќе констатира дека државната безбедност се
претворила во механизам за политичка и за идејна кон
трола над општеството и дека постепено го проширувала
доменот на својот увид и евиденција во поголемиот дел од
општествениот живот до сферата на движењата во умет
носта и во науката.

30

За нас е особено значајна кон
статацијата дека државната
безбедност е прикажана како
орган што работел како држа
ва во држава. Комисијата оваа
служба сликовито ја опишала
како централизирана структу
ра, која се изолирала сама себе
и стоела наспроти заедницата и
општеството. За потоа да иско
ристи уште посилни термини,
како на пример дека службата
низ годините се мистификувала
и си презела единствена улога
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да го штити системот, како и
дека потоа самата почнала да
дејствува надвор од определе
ните надлежности и се служела
со методи што не биле дозволе
ни ниту тогаш, за пресметка со
неистомислениците. Се разби
ра, тоа за тогашната комисија
било „бирократска“ тенденција.
Но, деталното анализирање на
овој извештај ни дава увид за
тоа колкав проблем за цело
то општество бил овој апарат,
дури и за семоќниот ЦК на СКМ.
www.republika.mk

Ова е, практично, потврда дека целото општество било подло
жено на контрола на тајната полиција. Си зеле за право да се
мешаат и да имаат увид во сите пори на општеството, не била
поштедена ниту уметноста или науката. Но тоа не е сè. Ната
мошното читање на овој извештај покажува дека истражната
комисија утврдила дека некои активности на оваа служба не
биле нормирани со ниту еден акт или правилник, што ќе рече
тие работеле како што сакаат, без никаква сопирачка. Отсу
ството на регулација дало можност на поединци, под изговор
дека работат на доверлива акција, всушност, да работат и на
лични агенди или нерегуларни цели. Со други зборови, се
потврдува уште еднаш дека не постои никаква контрола на
акциите што се преземани од страна на тајната полиција. И
истите, констатира комисијата, се во спротивност со Уставот. За
да продолжи уште подиректно, констатирајќи дека „системот
и методот на работата на Службата за државна безбедност
претставувале најфлагрантни повреди на уставноста и на
законитоста, целосна контрола над општеството, узурпирање
на уставните и на законските права на граѓаните, на работните
организации и на органите на самоуправувањето“.
Во соработка со Државен архив на Република Македонија
Стручен консултант: Д-р Филип Петровски

www.republika.mk
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Д-Р СИЛВАНА ОНЧЕВА,  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Загрижувачки
11 проценти од младите
на 16 години земаат
седативи на своја рака
Кај употребата на седативи е поголем процентот
на женската популација која пие седативи на
своја рака, без да бидат препишани од доктор.
Претходното истражување покажуваше дека
10 проценти од 16-годишната популација во
Македонија користат седативи. Европскиот
просек е шест проценти, покажува
истражувањето на Европскиот надзорен
центар за дроги и зависност од дроги
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

И

нститутот за јавно здравје во со
работка со Европскиот надзорен
центар за дроги и зависности од
дроги (ЕСПАД) спроведе истражување во
врска со навиките на 16- годишните ти
нејџери во Македонија. Истражувањето
било спроведено во 82 средни училишта
во 31 населено месо во 220 одделенија
од прва и втора година или вкупно биле
анкетирани 4.739 ученици. Резултати
те покажуваат дека опаѓа користењето
на цигарите и на алкохолот во однос на
1999 година, но загрижува процентот на
користењето седативи.
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Вкупно, бројот на млади на 16-годиш
на возраст што користеле седативи
изнесува околу 11 проценти. Значи,
зборуваме за седативи што не се пре
пишани од лекар. Тоа е висок процент.
Претходното истражување покажува
ше дека 10 проценти од младите на
16 години користат седативи. Европскиот просек е шест проценти,
вели во интервју за „Република“
д-р Силвана Ончева, специјалист
по социјална медицина во
Институтот за јавно здравје.

здравjе
Што покажаа истражувања
та? Какви се навиките во кон
сумирањето алкохол, цигари
и дрога?
ОНЧЕВА: Се работи за истражу
вање кое се реализира на секои
четири години почнувајќи од
1995 година. Република Маке
донија се вклучи во истражува
њето во 1999 година,  следното
истражување беше направено
во 2008 година, а во 2012 го
дина се реализираше само на
територијата на град Скопје.
Последното истражување е на
правено во 2015 година. Тоа е
таканаречено истражување на
ЕСПАД, коешто се спроведува
во голем број европски држави,
повеќе од 40. Истражувањето во
2015 година беше спроведено во
35 држави. Тоа е истражување
кое се реализира со унифици
ран прашалник и најголемиот
дел од прашањата се однесуваат
токму на овие супстанции. Има и
можност за дополнителни пра
шања. Истражувањето се спро
ведува со ученици на возраст
од 15 до 16 години и идејата е
да имаме споредливи подато
ци во однос на тоа како ни се
движат трендовите во нашата
земја и да се направи споредба
со другите европски држави и
со европскиот просек.

Во однос на цигарите, можам да
кажам дека сме горди бидејќи
има пад на бројот на млади што
имале искуство со цигарите во
однос на 1999 година. Од 56,7
проценти, бројот паднал на 38
проценти во однос на 1999 го
дина. Тоа е многу добар податок
заради тоа што, најверојатно,
сите кампањи што се одвивале
придонеле да опадне бројот на
млади што имале искуство со ци
гарите. Но, загрижувачки е тоа
што веќе имаме една популација
која пушела цигари во текот на
последниот месец (околу 24 про
центи), а имаме и популација од
два проценти што пуши повеќе
од една кутија цигари дневно.
Во однос на алкохолот, исто та
ка, опаѓање. Во 2015 година, 57
проценти од младите во текот на
животот имале искуство со алко
хол, а во 1999 година тој процент
бил 67. Интересно е да се спомне
дека во однос на употребата на
алкохол има големи разлики во

поглед на етничката припадност.
Кај младите од муслиманска ве
роисповед е значителен бројот
на тие што немале искуство со
алкохолот и тој број се движи ду
ри и над 80 проценти, за разлика
од Македонците кај кои бројот
изнесува 19 проценти. Податоци
те покажуваат дека кај Ромите се
зголемува бројот на млади што не
пијат алкохол. Загрижува тоа што
сѐ почесто имаме млади што во
текот на последниот месец, дури
и последната недела, интензив
но користат алкохол. Во однос на
последната недела имаме високи
24 проценти на млади што пијат.
Уште позагрижувачки е тоа што
сѐ повеќе се консумираат повеќе
од пет пијалаци во една пригода.
Во однос на марихуаната, може
да кажеме дека разликите меѓу
1999 и 2015 година не се големи.
Животната преваленција кај мла
дите на 16 години изнесува околу
пет проценти во 2015 година, а
претходно се движеше околу осум
проценти. Македонија не е меѓу
земјите што се водечки во однос
на бројот на млади што користат
марихуана. Во однос на другите
супстанции, нивниот број се дви
жи околу два проценти за екстази.
Во однос на сите останати суп
станции (кокаин, крек, ЛСД,
хероин) процентот е под еден.
Стагнира или се намалува бројот
на млади што ги користат овие
супстанции. Единствено загри
жува малиот пораст на лица што
употребуваат кокаин.

Бројките покажуваат дека
опаѓа бројот на тинејџери што
пушат цигари или пијат алко
хол. На што се должи тоа?
ОНЧЕВА: Најверојатно се должи
на свесноста на младите за штет
носта од употребата на овие суп
станции. Иако постојат инфор
мации за тоа колку се штетни
цигарите, алкохолот и дрогите,
тие треба да се интензивираат
затоа што младите преку јавни
те гласила и интернетот добива
ат информации што некогаш, за
жал, се и дезинформации. Огра
ничувањето на продажбата на
алкохолот можеби придонесе
да се намали бројот на младите
што пијат, но тоа не значи дека
подоцна нема да почнат да кон
сумираат алкохол.
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Во Европа
употребата
на мари
хуана е 16
проценти,
а кај нас е
пет. Општо,
за сите дру
ги видови
дроги кај
нас е седум
проценти, а
европскиот
просек е 18
проценти

Каде е Македонија во однос на
Европа со овие навики?
ОНЧЕВА: Во однос на употребата
на дроги Македонија е многу ни
ско на скалилото. На пример, во
Европа употребата на марихуана е
16 проценти, а кај нас е пет. Општо,
за сите други видови дроги кај нас
е седум проценти, а европскиот
просек е 18 проценти. Најголема
употреба на марихуаната е забеле
жана во Чешка. Кај нас, употребата
на цигари во последните 30 дена
е над европскиот просек (24 про
центи наспроти 21 процент). Во
однос на алкохолот, Македонија
е под европскиот просек.
Што покажуваат истражува
њата, колку се користи интер
нетот?
ОНЧЕВА: Интернетот е многу за
стапен кај нашата популација. Се
смета дека околу 85 проценти од
младите се секојдневно на интер
нет. Нема голема разлика во однос
на работни денови и викенди. Нај
голем дел, повеќе од 20 проценти,
се минимум два до три часа секојд
невно на интернет.

Во испитувањето беше опфа
тено и користењето седативи.
ОНЧЕВА: Користењето на седати
вите е нешто што нѐ загрижува. Во
споредба со другите супстанции,
каде што доминира употребата
на психоактивни супстанции од
страна на машката популација
во споредба со женската, кај се
дативите е најголем процентот
кај женската популација. Вкупно,
бројот на млади на 16-годишна
возраст што користеле седативи
изнесува околу 11 проценти. Зна
чи, зборуваме за седативи што не
се препишани од лекар. Тоа е висок
процент. Претходното истражува
ње покажуваше дека 10 проценти
од младите на 16 години кори
стат седативи. Европскиот просек
е шест проценти.
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Интервју | Горан Тренчовски, режисер на филмот „Златната петорка“

Темата за „Златна петорка“ ја носам
од мојот сокак од детството
Парадоксалниот случај со студентите немал официјално
објаснение за нивната „чистка“ по кратка постапка од стра
на на тогашниот режим. Многу траги биле намерно и свесно
избришани. Но, сепак, неколку крунски докази останале до
ден-денес. Запретаните спомени и ретроспекции на тројца
преживеани (Алавантие, Ката и Џиџи), кои им биле блиски на
„петтемина“, нѐ водеа цело време во текот на нашата филм
ска сторија, вели Тренчовски
Пишува | Невена Поповска

Г

оран Тренчовски има дип
ломирано режија на Акаде
мијата за уметности во Но
ви Сад во класата на проф. д-р
Боро Драшковиќ и на 21 годи
на станa еден од најмладите и
најплодни режисери на Бал
канот. Тренчовски беше умет
нички координатор на Академ
ската театарска лабораторија
и драматург на Народниот те
атар „Антон Панов“, работеше
во македонската телевизија
како постојан режисер, а беше
и селектор и уметнички дире
ктор на IX и на X издание на
Фестивалот на камерен театар
„Ристо Шишков“.

Досега режирал во сите драм
ски медиуми, потписник е на
100 професион
 ални уметнич
ки - театарски и филмски про
екти, како и на повеќе од 500
ТВ-проекти. Напишал околу
300 текстови објавени низ
списанијата и весниците. Има
плодно искуство и како проду
цент, организатор и издавач.
Иницијатор е, основач и ме
наџер на интернацион
 алниот
филмски фестивал „Астерфест“
и резидентен режисер во НУЦК
„Антон Панов“. Неговите режи
рани дела биле прикажани на
повеќе фестивали во странс
тво, режирал повеќе филмски
и ТВ проек
 ти во различни жа
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нрови (серии, документарци,
документарни драми, драми,
играни проек
 ти), како и пове
ќе театарски претстави според
класични и модерни драми.
Неодамна го заврши долгоме
тражниот игран филм „Златна
петорка“, по мотиви на драма и
на проза од Братислав Ташков
ски, инспириран од настанот
за петтемина струмички сту
денти во 1951 година и по тој
повод поразговаравме со него.

Вашиот филм „Златна пе
торка“ оваа година го затво
ри фестивалот на филмска
камера „Браќа Манаки“. Фил
мот беше премиерно при
кажан пред македонската
публика. Што значи за Вас
прикажувањето на „Браќа
Манаки“? Особено честа да
се затвори Фестивалот со
Ваш филм?
Тренчовски: Мојата филм
ска визија за „Златна петорка“
ја носев со себе уште пред вра
ќањето од студискиот престој
во Чешка, во 1999 година. Но,
тогаш имав само синопсис. Во
меѓувреме работев филмови
од сите жанрови во Македон
ската телевизија, разговарав
со многу писатели, но ниед
 ен
не се зафати со екранизација
на темата што ја носам од мо
јот сокак уште од детството.
Дури некаде во 2003 година
напишав тритмент со кој кон
курирав во Министерството
за култура, но бев одбиен. Ре
чиси сите со кои разговарав
дотогаш велеа „уште е рано“,
или „не чепкај тука“, но мене сѐ
повеќе ме инспирираше филм
скиот концепт за тој филм. Во
2013 година пак ѝ се навратив
на идејата, но веќе со сигурен
продуцент -  „Револушн“, кој
храбро сакаше да инвестира
во намерата да снимам филм
базиран по „вистинитиот“
настан за петтемина млади
струмичани од 1951 година,
по фикционални мотиви на
Братислав Ташковски. Конку
риравме и добивме поддршка
од Агенцијата за филм, но таа
беше сразмерно помала во од
нос на обемот на работата што
нѐ очекуваше. Јас бев прогла
сен за дебитант, а филмот беше
третиран како нискобуџетен.
Не ни преостануваше ништо
друго: или да се откажеме, или
да се обидеме да го направи
ме невозможното. Го одбравме
второто. Сметам дека честа да
ја имаме проекцијата на само
то затворање на фестивалот,
чесно и професион
 ално сме ја
заслужиле како филмска еки
па, посебно и поради фактот
што филмот му се допадна на
селекторот и директор Бла
�

гоја Куновски. Затоа за мене
проекцијата на овој филм пред
големото платно во Битола, со
емоциите и со сета своја непо
средност, беше миг што со не
трпение и возбуда го очекував.
Светската премиера на фил
мот беше на 29 септември во
официјалната програма на
Интернационалниот филм
ски фестивал „Реинденс“
во Лондон. Проекцијата на
филмот се одржа во киното
„Вју“ на „Пикадили сиркус“
во центарот на Лондон. Како
успеавте да се најдете на нај
големиот европски фестивал
за независен филм, кој е под
покровителство на познати
те режисери Тери Гилијам и
Мајкл Винтерботом?
Тренчовски: Филмот го
правевме без да коментира
ме или да заземаме страна,
туку со цврст естетски став,
оставајќи го гледачот самиот
да пресуди за постапките на
ликовите. За обликот на конеч
ната верзија на сценариото, во
драматуршка смисла, многу ни
помогна косценаристката Бил
јана Гарванлиева. Се сложивме
да правиме филм што ќе биде
наш, македонски, но со уни
верзална поента, што би до
прело до секој современ гледач
�
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Филмот влезе
во програ
мата на
британскиот
„Реинденс“,
каде што ќе
ја претставу
ваме Македо
нија во офи
цијалната
фестивалска
селекција. А
набргу фил
мот ќе патува
и во Торонто,
Сиднеј, и на
други фести
вали

од кое било потекло. Филмот
го правевме со една одмере
на дистанца, без да браниме
некого или повторно да пра
виме ненаков отстрел. Сепак,
со свеж авторски печат и низ
една хиперреална поет ика на
(раз)откривање на гревовите
и злосторот. Факт е дека сту
дентите биле невини и целата
интрига околу нив е нехумана.
Симболиката на приказната е
содржана и во една реплика на
едниот од студентите, кој во
еден момент изустува: „Сонце
то ќе огрее и за нас“. Тоа е тоа
„златно сонце“ на слободата,
кое петмината го очекувале ка
ко нормален исход од нивните
младешки идеали, во расчекор
меѓу Истокот и Западот. Тука е
испреплетен еден љубовен мо
тив на кој наведува и плакатот,
при што е прикажан кадар со
пет женски прста врз оружје
и Библија, со сета своја убави
на и жестина. Претпоставувам
дека поради сите овие нешта
филмот влезе во програмата на
британскиот „Реинденс“, каде
што ќе ја претставуваме Ма
кедонија во официјалната фе
стивалска селекција. А набргу
филмот ќе патува и во Торонто,
Сиднеј, и на други фестивали.
Главен мотив во филмот е
апсурдниот настан од 1951
година кога сурово се ликви
дирани петмина прогресив
ни студенти од Струмица.
Што претставува филмската
сторија?
Тренчовски: Секој од нас мо
раше да вложи речиси натчо
вечки ангажман за да се реали
зира овој филм. Тој е правен со
голема мера на ентузијазам, но
според високопрофесионални
стандарди. Притоа имав мош
не сложена задача - да режирам
филм што ќе биде растоварен
од локалните муабети, а да се
зацврсти наративното јадро,
кое ќе почива врз морална и
љубовна човечка драма, со из
весни навраќања во минато
то, но со јасно и гласно ехо во
сегашноста. Пристапивме кон
материјата на најкреативен
можен начин, без документа
ризам, избегнувајќи ја стапи
�
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цата да обработуваме хроники
или биографии. Едноставно, се
впуштивме во создавање филм
со динамична играна структу
ра од аспект на авторска еки
па родена во 70-ите години и
затоа сметам дека појавата на
овој филм, меѓу другото, има и
генерациско значење. Парадо
ксалниот случај со студентите
немал официјално објаснение
за нивната „чистка“ по кратка
постапка од страна на тогаш
ниот режим. Многу траги биле
намерно и свесно избришани.
Но, сепак, неколку крунски до
кази останале до ден-денес. За
претаните спомени и ретрос
пекции на тројца преживеани
(Алавантие, Ката и Џиџи), кои
им биле блиски на петмината,
нѐ водеа цело време во текот
на нашата филмска сторија.
Имате впечатлива актерска
екипа составена од истакнати
имиња од постарата, но и од
младата генерација, но не по
�  
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малку значајна е монтажата
на Андрија Зафрановиќ, кој
е монтажер на филмовите на
Кустурица „Татко на службен
пат“, „Дом за бесење“, „Ари
зона дрим“ и на уште 80-ина
филмови, директорот на фо
тографија е Апостол Трпе
ски..., но и другиот дел од ти
мот што работеше на филмот.
Со оглед на тоа дека станува
збор за суптилна тема сместе
на во едно милје во минатото
и едно милје во сегашноста,
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колку сте Вие задоволен од
постигнатото?
Тренчовски:Во моето досе
гашно искуство и низ работата
во сите драмски медиуми, се
стремам кон перфекционали
зам и морам да признаам дека
сум задоволен од конечниот
филмски продукт. „Златна пе
торка“ е едно ново филмско ви
дување за интимниот копнеж
наспроти комунистичкиот те
рор, што нема да ве остави рам
нодушни. Има тука впечатли
ви секвенци кога над љубовта
надвиснува предавството при
што аудиовизуелниот предз
нак и дијалогот се во една при
родна, ненаметлива хармонија.
Одлична поткрепа ни беше и
успешно склопениот кастинг,
кој донесува актерски пробле
соци на една докажана филмска
генерација, но и промовирање
на една нова плејада филмски
лица, чиишто аури допрва ќе
зрачат во домашната и во свет
ската кинематографија. �
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НАТАЛЈА АЛТХАУЗЕР, ГЕРМАНСКА АКТЕРКА

Доаѓам често, но сѐ уште немам посебно омилено
место. Секако, Охрид е прекрасен на лето, но има и
многу други места што вредат да се видат. Ми се допаѓа
тоа што Македонија е различна. Пред еден месец
со мајка ми бевме со кајак на реката Матка и беше
одлично. Ниедна од нас порано нема земено весло в
раце, но на крај толку се забавувавме што поминавме
часови таму. Општо, животот тука е помалку строг
отколку во Германија и луѓето се многу гостопримливи,
вели германската актерка
Запознаени сте со филмската
уметност во Македонија? Ако
сте, дали имате некој омилен
филм? Или, пак, актер?
АЛТХАУЗЕР: Секако дека го
имам гледано „Пред дождот“ на
Милчо Манчевски, кој е одличен
филм. Навистина ми се допаѓа
ат филмовите, но особено ми се
допаѓа  документарниот филм
на Марија Џиџева „Гледај го жи
вотот преку моите очи“. Таа сака
да придонесе со нешто ново во
македонскиот филм и не остану
ва на истата таа точка следните
дваесет години. Верувам дека
тука има многу приказни што
вредат да се раскажат, но проце
сот е бавен. Се надевам дека луѓе
то ќе препознаат колку вредат
филмовите, односно уметноста
воопшто и дека ќе ја зачуваат
својата сопствена историја и ќе
го поддржат нејзиниот развој.
�  

Македонија е толку убава
што ти недостига
Н
Разговараше | Александра М. Бундалевска

аталја Алтхаузер е герман
ска актерка, чиешто лице е
на плакатот на годинашни
от Фестивал на новиот германски
филм, кој од 5 до 10 октомври ќе
се одржи во Скопје, во киното „Ми
лениум“ и во киното „Фросина“ во
Младинскиот културен центар
(МКЦ). Иако неодамна се пресели
во Лондон, каде што ќе ги доврши
магистерските студии по примене
та уметност, Алтхаузер е често во
Македонија и за нашата земја вели
дека е толку убава што ти недос
тига. Алтхаузер нема да ја видиме
во ниту еден филм што ќе биде
прикажан, но таа ни го препора
чува „Луѓето против Фриц Бауер“.
Фестивалот ќе се отвори со „Мед
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во главата“ на 5 октомври, а пуб
ликата може да ги види уште и „За
една девојка“, „Во лето живее долу“,
„Викторија“, „Куќата на крокоди
лите“, „Тура на животот“, „Лагите
на победниците“, „Хедер меѓу два
света“, а Фестивалот завршува на
9 октомври со „Во лавиринтот на
молчењето“.

Моја општа препорака е да се
гледа колку што се може. Тоа е од
личен начин да се запознае германската култура и начинот на
размислување и да се надмине
клишето за здодевните Германци.
Здодевни сме, но можеме да бидеме
и смешни. Понекогаш – вели Алт
хаузер во интервју за „Република“.
�  
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Наталја, колку години сте
актерка? Дали глумите во театар или, пак, имате повеќе
филмски улоги?
АЛТХАУЗЕР: Моите корени,
дефинитивно, лежат во теа
тарот. Таму се образував и од
таму доаѓам. Но, во последните
години имав неколку флерто
ви со филмската индустрија во
кои уживав. Што се однесува
до физичкиот напор, театарот
бара многу повеќе. Мора да ја
убедувате публиката секоја ноќ
кога настапувате. Филмот е по
веќе техничкa работа, вклучени
се многу луѓе и може да бидат
потребни денови за да се на
прави сцената така како што
сакате и како што замислувате
да биде. Тоа е поинаков процес
на создавање и јас би сакала
да продолжам да работам и во
двата света.
�  

Колку ја познавате Македонија? Често сте тука? Што
�  

Ви се допаѓа најмногу во
Македонија? Кои се Вашите
омилени места?
АЛТХАУЗЕР: Доаѓам често, но
сѐ уште немам посебно омилено
место. Секако, Охрид е прекрасен
на лето, но има и многу други
места што вреди да се видат. Ми
се допаѓа тоа што Македонија е
различна. Природата е, едностав
но, прекрасна. Пред еден месец
со мајка ми бевме со кајак на
реката Матка и беше одлично.
Ниедна од нас порано нема земе
но весло в раце, но на крај толку
се забавувавме што поминавме
часови таму.

Општо, животот тука е помалку
строг отколку во Германија и
луѓето се многу гостопримли
ви. Каде и да одиш некој ќе ти
понуди пијалак или прекрасна,
вкусна храна. Ми се чини дека
тука луѓето знаат повеќе да
уживаат во животот отколку
во мојата земја.

Годинава Вие сте заштитното
лице на плакатот на Фестивалот на новиот германски филм,
кој се одржува во Македонија.
Дали ќе Ве видиме и во некој од
филмовите што ќе бидат прикажани на Фестивалот?
АЛТХАУЗЕР: Не, во годинашна
та програма нема да ме видите
во ниеден од филмовите, но, се
како, ова нема да биде последен
германски филмски фестивал во
Македонија. Како и да е, јас ќе
дојдам повторно во Македонија,
толку е убава што ти недостига.
�  

Кој филм од фестивалот би ни
го препорачале да го гледаме?
АЛТХАУЗЕР: О, тоа е тешко
прашање. Еден од моите оми
лени е „Луѓето против Фриц
�  

www.republika.mk

Општо,
животот тука
е помалку
строг отколку
во Германија
и луѓето се
многу гостопримливи.
Каде и да
одиш некој
ќе ти понуди
пијалак или
прекрасна,
вкусна храна.
Ми се чини
дека тука
луѓето знаат
повеќе да
уживаат во
животот
отколку во
мојата земја

Бауер“. Повеќе е политички,
отколку филм за забава и би
требало да сте запознаени
со германската политика и
општество од тоа време. Спо
ред мене, Бургхарт Клауснер
е извонреден актер. Прису
тен е веќе триесет години во
германската филмска индус
трија, а сепак сѐ уште успева
да изненади со неговиот фин
и пристоен начин на долову
вање на карактерот. Тој е „ста
ра коска“ кога станува збор за
неговите актерски вештини.
Но, има и многу други одлич
ни филмови, кои не можам да
ги опишам во детали, но, де
финитивно, вредат да се гле
даат. Моја општа препорака е
да се гледа колку што се може.
Тоа е одличен начин да се за
познае германската култура
и начинот на размислување
и да се надмине клишето за
здодевните Германци. Здоде
вни сме, но можеме да бидеме
и смешни. Понекогаш.

Што работите во моментов?
Можно ли е да се изроди некој
македонско-германски филм
во кој би биле вклучени на кој
било начин?
АЛТХАУЗЕР: Тукушто се пре
селив во Лондон, каде што ќе
ги довршам магистерските
студии по применета умет
ност следното лето. Дотогаш
ќе бидам многу зафатена, но
јас ја сакам оваа работа, таа
е супер. Засега нема планови
за таква соработка, но не би
ја исклучила можноста за во
иднина. Никогаш не вели ни
когаш, нели? �
�  

петок, 7 октомври 2016 година

39

бренд концепти | Икони на стилот

Човекот што го
промени светот
Пишува | Сотир Костов

В

о педесеттите години од 20 век
жителите на САД беа опиени од
стопанскиот напредок на држава
та по Втората светска војна и уживаа во
општествениот живот залулан во успех
и просперитет. Со текот на времето,
материјалните добра се зголемуваа до
невидени размери, а духовните вред
ности исчезнуваа во материјалното
изобилство, така што, на крајот, беа
истиснати од нагонот за хедонизам.
Тогаш се појави симболот на новата
генерација – бунтовник, бунтовник
кој стрчеше во богатото и снобовско
општество. Тој бунтовник се викаше
Џејмс Дин. И на почетокот веднаш пра
шањето кој е Џејмс Дин. Згоден младич,
со замислен поглед, сериозно лице,
залижана коса, во полураскопчана цр
вена јакна и со неизбежна цигара во
рацете... култна фотографија на Џејмс
Дин од плакатот за филмот „Бунтовник
без причина”. Оваа фотографија е иско
ристена за печатење маици и јакни и е
прва визуелна асоцијација во нашето
колективно паметење за неговиот лик.
Таа слика се наоѓа и на тинејџерските
постери симболизирајќи ги побуната
и отпорот на младите кон авторитетот
на старите генерации олицетворени
во државниот бирократски естаблиш
мент. Дин беше и сè уште е отелотво
рение на духот на 50-тите години од  
минатиот век содржан во девизата:
„Живеј брзо, умри млад, биди убав
труп’’. Тој е првиот познат и признат
вистински бунтовник без причина.
Деновите ги живееше како да му се
броени, последни. Живееше брзо и за
гина млад, премлад. Имаше едвај 24

Сонувај дека ќе
живееш вечно,
живеј небаре утре
ќе умреш.
Џејмс Дин
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години. Беше јунак, херој на времето во
кое живееше ултимативно. Емотивен и
чувствителен антихерој со екстремно
бунтовничко тинејџерско однесување.
Мистериозен, нескротлив, по малку
див. Со убавината што ја поседуваше,
привлекуваше и освојуваше, а со од
несувањето на граница на ексцес се
обидуваше да ги одбива луѓето околу
него. Знаеше да се искара за ништо и
да се истепа без причина. Најверојатно
тоа му беше одбранбен механизам од
луѓето на кои не им веруваше. Своеглав
и тврдоглав. Дури и загина по свое.
Сепак, Дин трајно е запаметен како
убавец со совршени црти на лицето, кој
со молскавична брзина стана икона на
холивудскиот филм и на поп-културата
на 20 век.

Во што е големината и значењето
на Џејмс Дин? Тоа младо, повлечено
момче со тажен поглед, како што веќе
напишав, во бела кошула, фармерки и
црвена јакна, прво стана идол на цела
та негова генерација, а подоцна и на
многу други генерации по неговата.
Денес, од оваа дистанција од шеесет
години, можеме со право да конста
тираме дека ако Марлон Брандо го
промени моделот по кој се глумеше,
тогаш Џејмс Дин целосно го смени на
чинот на живеење. Ајде уште еднаш да
видиме како живееше тој? Буквално
како бунтовник без причина, а како
таков идол за многу млади во САД и во
светот, икона на стилот, икона чијшто
живот згасна кога имаше само 24 го
дини. Сите знаеме дека тоа е период
кога животот на многумина зема сè
поголем замав. За жал, неговиот тогаш
згасна. Почина, но стана јунак, херој
на времето во кое живееше ултима
тивно. Инаку, важеше за емотивно,
чувствително момче што се каракте
ризираше со тинејџерско однесување.
Не типично какво што имаа многуте
тинејџери од тоа време, туку крајно
нескротливо и трајно непомирливо
со тогашните правила на општеството
што сè повеќе ги задушуваше младите,
кои преку своите авантури си ја зе
маа слободата што повозрасните им
ја ограничуваа или одземаа. Прангите,
стегите и клишеата за тоа како да се
живее - мирно, послушно, дисципли
нирано - содржани во правилата на
возрасните, но и наметнати на мла
дите од нив, првин направија младите
да не бидат сфатени од родителите и
од општеството во целост. Од тоа се
изроди непослушноста поради која
најчесто младите беа прекорувани,
осудувани, отфрлени. На тој начин тие

Филмовите и автомобилите на Џејмс Дин:
од љубов, преку пасија, до зависност
Во својот краток живот одглуми
само три главни улоги во филмо
вите „Бунтовник без причина”, „Ис
точно од рајот” и „Џин”. Во овие
три филма тој оствари невиден
перформанс, без разлика дали
станува збор за привлечноста на
авантурата и желбата за слобода
во „Бунтовник без причина”, ра
ботата и одговорноста кон неа и
кон животот во „Источно од рајот”
и богатството и помешаниот сис
тем на вредности во „Џин”. Покрај
љубовта кон филмот, имаше уште
една голема љубов кон убавите
автомобили и брзото возење. Не
говото животно мото „Живеј брзо,
умри млад и биди убав труп” го
чинеше и живот бидејќи загина
во сообраќајна несреќа со своето
„порше“ само 15 минути откако
доби и плати казна за пребрзо

возење. Неговата смрт фрли во очај
илјадници негови обожавателки низ
светот. Познатата сцена од „Бунтов
ник без причина”, во која Џејмс Дин
потпрен на  мотор, пали цигара и не
заинтересирано гледа во камерата со
подигната веѓа во рокабили-фазон,
заслужено влезе и остана во антоло
гијата на светскиот филм.

се претворија во маргинализирани
суштества на општествената перифе
рија. Таа состојба најдобро се отсли
кува во мислата на Џејмс Дин во која
тој вели дека актерот е најосаменото
суштество на светот. Тој е сам со себе
и со својата фантазија. Дин зборува за
актер, а во суштина мисли на младо
то човечко суштество кое е осамено.
Дека е така се потврдува од неговото
интервју за „Њујорк тајмс“, во кое, меѓу
другото, ќе каже дека актерството е
најлогичен метод на изразување на
чувствителниот човек. Неговата фи
лозофија за актерот како човек и лич
ност се надополнува и заокружува со
мислата дека треба да се сонува дека
ќе се живее вечно, а да се живее како
дека ќе се умре утре. Неговиот став
кон животот или поточно стилот на
живеење безусловно беше прифатен
од младината на САД, која беше заси
тена од зачмаеното општество, па така
се роди бунтовништвото без причина.

роко во светот, бунт кој ѝ даде поттик
на младата генерација да усвои нов
светоглед, во чијашто основа беа са
мостојноста, независноста, слободата,
храброста и одлучноста животот да го
градат според свои сфаќања, потреби
и желби. Така, и на тој начин, тој, Џејмс
Дин, младото момче од периферија
та на општеството, од маргиналец,
прерасна во бунтовник, предводник
на младата генерација, која првин го
восприемаше како филмска ѕвезда,
која прерасна во харизматична икона,
а по ненадејната и прерана смрт, стана
легенда. Легенда која еве трае и денес,
повеќе од шеесет години. Тоа е една
мала вечност, која, најверојатно, ќе
стане голема и трајна. Дали е така? Ќе
се обидам да одговорам преку според
бата со исто така еден големец – Мар
лон Брандо. И Брандо добро глумеше
и беше одличен во улогата на млад
бунтовник. Но, разликата со Дин е
во тоа што тој, за разлика од Брандо,
не глумеше. Неговото актерство во
филмовите беше слика за него самиот
– осамена и изгубена личност. Во тоа е
разликата во однос на Марлон Брандо.
Затоа можеме да кажеме дека Џејмс
Дин е, а како што стојат работите и
вечно ќе остане, вистински, реален
и уверлив портрет на несфатената
генерација. И за крај, единствениот
точен одговор на прашањето кој е
Џејмс Дин, е неодоливиот бунтов
ник без причина, бунтовникот што
го промени светот. �

Неговиот стил и став кон животот не
се огледуваа само во неговата поја
ва и во облекувањето. Многу битно,
најбитно беше неговото дејствување
во реалниот живот, однесувањето кон
останатите, т.е. како им се обраќаше
на луѓето. Со неговото однесување и
зборување тој создаде голема енер
гија, која подоцна, во рамките на хи
пи-движењето, прерасна во огромна
активирачка синергија од која се изро
ди младешкиот бунт во САД и поши
www.republika.mk
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Повеќе сум Македонец во срцето отколку Африканец
Симон Поликарп – Џими од Нигерија во Македонија за првпат дошол есента
1977 година заедно со уште 1.000 млади Нигеријци, кои биле примени во
средните училишта во тогашна Југославија. Од нив 42 запишале текстилно
училиште во Штип, а 18, меѓу кои и Џими, рударско во Пробиштип. По
завршеното средно образование, сите се вратиле и останале во Нигерија,
освен Џими. Во Јола, градот од кој потекнува и кој има речиси два
милиона жители, каде што му се браќата и сестрите, се вратил само на
една година за да ги одработи задолжителните 12 месеци како владин
стипендист. Потоа се вратил и засекогаш останал во Штип. Оженет е со
скопјанката Билјана, со која има два сина. Прекарот Џими го добил уште
првата година во Пробиштип, поради маицата што најчесто ја носел, со
лик на неговиот омилен реге-пејач Џими Kлиф од Јамајка. Соучениците
мислеле дека самиот си ги отпечатил името и ликот на маицата, па затоа го
завикале Џими. Ја сака Малешевијата и ужива да јаде тавче-гравче. Тој за
„Република“ открива дека повеќе се чувствува како Македонец отколку како
Африканец, а дали ќе се врати назад, Џими вели: „Само господ знае“

имаше многу дружење, посеб
но забавите што беа во чест на
студенти од други држави. На
една таква забава ја запознав и
мојата сопруга. Нашата комуни
кација продолжи и прерасна во
голема љубов.

Денес јас и Биба сме горди ро
дители на двајца прекрасни
синови.

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Дојдовте од место што, навистина, многу се разликува
од нашата земја, имавте ли
тешкотии да се приспособите на животот овде?
Џими:Кога дојдовме од Ни
герија бевме 1.000 луѓе рас
пределени низ Југославија. Па
од 40 степени дојдовме на – 7,
македонскиот јазик беше, на
вистина, тешко да се научи, по
тоа различностите со храната.
Наскоро тие разлики вратија
околу 700 Африканци назад.
Но јас решив да останам и да
се изборам со сите предизвици.
Според стандардите, странски
јазик треба да се научи од шест
до седум месеци, јас од зорт и со
личен притисок македонскиот
јазик го научив за три месеци.
Научив да читам, зборувам и
да пишувам. Одев на курс во
центар за странски јазици по
четири часа. Во слободно вре
ме, пак, одев од куќа во куќа,
им тропав на врата на луѓе
то за преку комуникација со
нив да научам што подобро да
зборувам. Од некои имав раз
бирање, топло ме примаа во
својот дом, преку разговор ме
учеа да зборувам, јас пишував
што значи секој збор.
�  

Од кога сте во Македонија?
Џими: Во Македонија дојдов
во 1977 година во октомври.
Тука дојдов преку програмата
размена на ученици со невр
зани земји. Бев запишан во Ру
дарско-геолошкото училиште
во Пробиштип. Овде завршив
средно образование, се вратив
повторно во Африка, бидејќи
тоа беше главниот услов на
програмата, односно откако
ќе го завршите образованието
се враќате во матичната земја
и таму работите една година.
Сепак, моето работно искуство
во Африка не беше тоа што оче
кував, одговорните таму не ја
покажуваа потребната почит
кон вработените, тоа мене,
навистина, не ми се допаѓаше,
поради тоа, свесен за својот ка
пацитет, решив да се дообразу
вам, се вратив во Македонија за
да завршам факултет.
�  
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Кога почнавте да работите
во Македонија?
Џими: Откако се роди мојот
прв син морав да ги прекинам
студиите и да почнам да се гри
жам за семејството, така почна
и мојата потрага по работа. Прво
отворив кафуле, кое работеше
една година, подоцна ресторан
и понатаму сендвичарница, сето
ова се одвиваше до 2000 година.
Од 2000 година, пак, ја регис
триравме фондацијата „Галилеј
балканс“ во Штип за поддршка
и за помош на институциите
што работат со луѓе со посеб
ни потреби, а и за остварување
директни контакти со луѓе со
такво семејство. Помагаме во
најсиромашните населени мес
та. Овде доаѓаат стручни тимови
од Ирска, Англија, Америка. Се
вршат бесплатни прегледи и се
даваат лекови. Помагаме и ини
цираме да се помага, секаде каде
што е потребно помош.
�  

Вие сте женет за Македонка
и заедно имате две деца, како
ја запознавте Вашата сопруга?
Џими:Студентските забави се
виновни за нашата средба. Кога
се вратив да студирам овде,
како и секој студент, сакав да ги
посетувам и забавите каде што
�  

Вие овде сте повеќе од 30
години, Ви беше ли тешко да
остварите пријателства?
Џими:Реакциите на луѓето
на почетокот беа интересни
бидејќи многумина од нив пр
впат гледаа црномурен човек.
Сега тоа е поинаку бидејќи јас
сум комуникативна личност и
не оставам простор луѓето да
одбијат да ме запознаат, имам
многу пријатели и, навистина,
сум среќен поради тоа.
�  

Што Ви се допаѓа најмногу овде? Постои ли место во
земјата каде што посебно сакате да поминувате време?
�  

Џими: Малешевијата, според
мене, е најубав дел на Македо
нија, таа е големо природно бо
гатство на оваа земја, а ако ѝ се
посвети повеќе внимание, може
да биде едно од најубавите мес
та на Балканот. Кога доаѓаат
мои пријатели од други земји,
кога имам можност ги носам
токму во овој крај. Секако, са
кам да ја видат и уникатноста
на македонските манастири, а
морам да истакнам и дека не
сум единствениот што охрид
скиот бисер го остава без здив.
Најчесто правам споредба да
се види како живеат луѓето од
источниот и од западниот дел
на земјата, но заклучокот е се
когаш ист, народот е сплотен
и секогаш расположен за ново
добре дојде.
Веќе добро ги знаете културтата, традицијата, начинот
на живот во оваа земја. Што
Ви остави најсилен впечаток?
Џими: Видете јас сакам кога
околу мене има насмеани лица,
сакам дружење и музика, затоа
највозбудливи ми се панаѓу
рите. „Гајда фест“ во Пехчево
и карневалите, исто така, се
интересен белег на оваа земја.
Според мене, тоа се настани на
кои ја добиваш целата приказ
на за еден народ. Сите слоеви
на генерации можат да се ви
дат таму.
�  

Дали ова размислување го
делат со Вас и Вашите деца?
Ја посетиле ли тие Африка?
Џими: Адамс е апсолвент на
Филолошкиот факултет. Тој
сака побрзо да стане незави
сен и работи во аптека, има
многу пријатели, љубов и на
вистина го сака начинот на
живот во оваа земја. Помлади
от син, пак, е сосема спротив
но, тој сака многу да патува, на
кратки периоди престојувал
во неколку европски земји.
Тој е голем авантурист. Голе
ма желба му е да ја посети и
мојата родна земја. �
�  

Ви недостига ли Африка?
Џими: На почетокот да, најм
ногу поради разликите во ја
зикот, храната, тоа беше тежок
период за привикнување. Јас
боранија и грашок прв пат ја
дев во Македонија. И кашка
вал и сирење не е типично за
Африка. Ми беше чудно и како
луѓето јадат кисела зелка, по
ради мирисот мислев дека е
расипана. А сега уживам кога
јадам тавче-гравче. Јас повеќе
сум Македонец во срцето, от
колку Африканец. Сите знаат
кој е Џими, во моментов подо
бро е да се живее тука.
�  
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Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Во сите делови на градот
сте сигурни, тоа е она што
претставува голема пред
ност во однос на некои дру
ги големи градови
Кулата на стариот град во Прага е
отворена за јавноста преку цела неде
ла, а до нејзиниот врв посетителите
се искачуваат со лифт, од каде што
можат да доживеат прекрасна глетка
над целиот град.

Златна Прага во октомври

П

рага е сместена во срцето на
Европа. Во минатото овој град
претставувал дестинација што
не смее да се изостави.

Прага е град со богата историја и кул
тура и се смета за еден од најубавите
европски градови, посетуван од најго
лем број туристи во текот на година
та. Од 1992 година центарот, односно
историскиот дел на градот, е под за
штита на УНЕСКО.

Денес градот брои околу 1,2 милион
жители. Со првите чекори на плошта
дот во стариот дел од градот ќе по
чувствувате како да се враќате назад
во времето за околу 600-700 години.
Со старата архитектура и прекрас
ните цркви, тој е една од најубавите
историски глетки во Европа. Уште во
раниот 12 век, никнал како центра
лен пазар во Прага.
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Во наредните неколку векови, мно
гу згради од романскиот, барокниот
и готскиот стил се изградиле околу
пазарот, секоја од нив носејќи своја
приказна, богати трговци и интриги.
Овој плоштад се спомнува во многу
значајни настани во историјата на
овој град.

Една од најубавите и најатрактивни
градби е Карловиот мост на реката
В’лтава, кој е изграден во 1357 година.
Туристите многу често се одлучуваат и
на панорамско крстосување по реката.
Од другите импозантни места што мо
жат да се видат во овој град е и пло
штадот Венцелсас на кој се случуваат
големи градски прослави, музички
концерти и настани.  
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Тука се наоѓа и Националниот музеј
на Прага.

Најинтересните градби на плоштадот
во стариот дел од градот се Црквата на
Нашата Господарка, Салата на стари
от град со астрономскиот часовник и
црквата „Св. Никола“. Во центарот на
плоштадот се наоѓа статуата на ре
форматорот Јан Хус, изградена во 1915
година, со цел да означи 500 години од
неговата смрт.
Салата на стариот град во Прага прет
ставува само мал дел од големиот
комплекс на згради, кои датираат од
13 до средината на 20 век. Таа е изгра
дена во 1338 година и е видлив сим
бол на автономијата на градот откако
кралот Џон од Луксембург им одобрил
на граѓаните од Прага да имаат свој
локален градски совет.

Црквата „Св. Никола“, која се наоѓ а на
плоштадот во стариот дел од градот,
била дизајнирана од Килијан Игнац
и комплетирана во 1735 година, а ја
заменила поранешната општинска
црква, која била изградена дури во
1273 година. „Св. Никола“ е барокна
црква, декорирана со скулптури од
Антоин Браун. Таа е волшебна градба
и е главен објект за концертите на
класична музика.
Ако сте авантурист, во Прага можете
да направите возење низ градот во
кочија или со олдтајмер.

Во сите делови на градот сте сигур
ни, тоа е она што претставува голема
предност во однос на некои други го
леми градови.
Цените во рестораните и во кафулиња
та се пристојни. На секој чекор можете
да најдете пивници, местата каде што
се служи пиво и кои редовно се полни.

Пивото е со пониска цена со оглед на
големата понуда. Во однос на транс
портот, најдобро и најбрзо функцио
нира метрото, кое, пред сѐ, е средено
и има голема покриеност на градот.
Такси-возилата се скапи и се сметаат
за луксуз.
Кога би се одлучиле да ја посетите Пра
га во текот на овој месец, агенциите

нудат аранжмани со авионски превоз,
односно две ноќевања со појадок во
хотел со три ѕвездички во центарот
на градот. Престојот важи за петок
и сабота, додека недела е време за
кратки индивидуални активности и
за враќање. Местата што најчесто се
нудат за посета се: Карловиот мост,
Плоштадот на малтешките витези,
Споменикот на малтешките витези,
Споменикот на Карло Четврти, Крал
скиот пат, Еврејскиот кварт, Париска
та улица, Староградскиот плоштад
со познатиот астрономски часовник
- Орлој, Градската куќа, Тунската цр
ква, споменикот на Јан Хус, Куќата на
Франц Кафка, Универзитетот на Карло
Четврти, Националниот музеј, Горниот
град: Дворецот Храдчани, Катедралата
„Св. Вито“, Златната улица.

Цената на ваквиот аранжман најчесто
е околу 300 евра, а во неа се вклуче
ни авионскиот превоз Скопје – Прага

www.republika.mk

– Скопје,  трансфер аеродром – хотел
- аеродром, професионална органи
зација и придружник на патувањето.
Сепак, важно е да знаете дека во це
ната не се вклучени аеродромските
такси, кои би ве чинеле околу 2000
денари. Патничкото осигурување из
несува 150 денари.

Кога факултативно би се одлучиле
за излет до Карлови Вари, треба да
знаете дека за тоа би платиле 40 евра,
крстосување по В’лтава е 15 евра, а во
буџетот треба да ви бидат испланира
ни и влезници за музеите и за култур
но-историските споменици.
Прага претставува еден од најголе
мите не само културни центри, туку
и општо центар на регионот во кој
се наоѓа. Затоа посетата на овој град
доколку сте во можност ќе биде ви
стинскиот избор за вас, кој нема да ве
остави рамнодушни.  �
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АТРАКТИВНО

ТРЕНД

Оваа есен
облечете се
во бордо
Богата, мистериозна, елегантна...
бордо е бојата што мора да ја имате
оваа сезона во вашиот орман
Сите дизајнери, без исклучок,
во претесенската колекција по
нудија модели во црвена, тем
нопортокалова и кафена боја.

Ова е јасна алузија на седумде
сетите години на минатиот век,
а некои од нив ја продлабочија
инспирацијата од таа декада
додавајќи уште елементи.

Дизајнерите покажаа дека оваа
боја совршено одговора на раз
лични ткаенини, па во модели
те за оваа есен во бордо може да
најдете и крзно, кожа, тантела.
Раскошни фустани за свечени
пригоди дополнети со детали
или некој вез, исто така, оста
ваат одличен впечаток. �

А

ко пред неколку сезони бојата на виното, уште
позната како марсела, според Институтот за
бои „Пантон“, беше хит, сега бордо е бојата
што мора да ја имате во вашиот орман.
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Пишува | А. М. Б.

Во 2015 година земјената кафеноцрвена боја беше
боја на годината. Потемна од глина, а помалку ин
тензивна од бојата на циглите, очигледно маѓепса
многу дизајнери бидејќи тие сѐ уште наоѓаат инс
пирација во таа раскошна боја на убаво црно вино.
www.republika.mk
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наука и технологија
систем, исто така, би требало да ја
зголеми популарноста на јавниот
превоз во Кина.

Неговите креатори истакнуваат
дека овој систем ќе биде многу
поисплатлив од изградба на ме
тро (на оние места во Кина каде
што го нема) поради тоа што за
него ќе нема потреба да се копаат
огромни тунели под земја, па да
се градат, опремат со шини и да
се поврзат со сѐ што е потребно
за нивно функционирање. За раз
лика од овие големи и долги гра
дежни зафати за кои се потребни
години, потребната инфраструк
тура за ова возило да може да вози
е струја и монтажа на шини, кои
треба да се постават по трасата
каде што ќе сообраќа.

Патниците во новите
кинески автобуси ќе се
возат над автомобилите
Пред околу
шест години
група кинески
иноватори дошле
до една луда
идеја, да направат
автобус со висока
платформа под
кој ќе можат
да минуваат
автомобилите што
ќе се движат низ
градските улици
48
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а оваа идеја дошле пора
ди хаотичниот сообраќај
што владее на улиците во
најголемите градови во Кина,
како една од опциите што би
можела барем до некој степен
да го растовари големиот метеж
во една од најгустонаселените
земји во светот.
Оваа револуционерна идеја од
една мала макета прераснала
во вистински модел на нов ав
тобус, кој пред неколку месеци
бил претставен во јавноста на Ин
тернационалниот саем за висока
технологија во Кина и веднаш
станал главна атракција.
www.republika.mk

Од концепт, овој автобус веќе пре
расна во возило со реална голе
мина како прв демо-модел што
ќе служи за тестирање. Според
плановите, ќе помине уште нај
малку една година во развивање
и усовршување на автобусот до
дека да биде пуштен во употреба,
но интересно е да се види дека се
работи на неговата реализација и
изгледа, навистина, одлично.

За време на неговата прва пре
зентација, која се случи година
ва, автобусот бил придвижен на
патека долга околу 300 метри на
која возел со брзина помала од 50
километри на час. Мора да се при
знае дека ова не се импресивни
бројки, но, сепак, целта на тест-во
зењето била само да се покаже
дека автобусот е изграден и дека
може да функционира.

Првиот модел на автобусот е ди
зајниран со капацитет за 300 пат
ници, долг е 22 метри, широк 8
(покрива две сообраќајни летни)
и висок е 4,8 метри. Тој е малку по
висок од стандардните двокатни
автобуси, а треба да се спомене
дека под него ќе можат да поминат
возила високи до два метра.
Сонг Јо Зоу, изумителот и главен
инженер на автобусот, при тес
тирањето изјавил дека доколку
првичните тестирања се покажат
како успешни, ќе им треба околу
една година за да ги пласираат
овие возила на пазарот. Во след
ните месеци се најавени повеќе
тестови и градење на првите
траси со крајна цел - пуштање на
автобусот во јавна употреба.

Се работи за автобуси што се направе
ни да бидат значително повисоки, од
носно платформите каде што ќе седат
патниците се проектирани така што
се поставени над другиот сообраќај, а
под нив има доволно простор за авто
мобилите да можат непречено да во
зат. Автобусите ќе се движат по шини,
кои ќе бидат поставени на улиците, со
што ќе ја остават слободна за возење
целата сообраќајница, без да зафатат
ниту една летна.
Автобусите ќе работат на електрична
енергија и, како што се најавува, освен
во намалувањето на метежот, значител
но ќе влијаат и во намалување на зага
дувањето на воздухот. Овој транспортен
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миленици

дом

градина

Победете ја депресијата,
прегрнете го домашното
милениче
Домашните миленичиња можат да
им помогнат на луѓето при ублажување на депресијата и да придонесат да се чувствуваат подобро. Aкo
сте депримирани, еве како домашното милениче може да ви помогне
Eдноставна љубов: Миленичето може
да биде вистинскиот противотров. Со
него можете само да чувствувате, не
мора да се грижите дека ќе ги повредите
неговите чувства, ниту, пак, ќе добивате
непосакувани совети.

Одговорност: Можеби не мислите дека
моментно сте во состојба да се грижите
за милениче. Доволно ви е тоа што треба
да се грижите за себе. Но стручњаците
тврдат дека додавањето мала одговор
ност може да помогне.
Активност: Деновиве едвај се помрдну
вате од каучот? Потребна ви е поголема
активност, потребите на миленичето ќе
ве натераат на тоа, без да почувству
вате напор.
Допир: Има нешто што природно ве ус
покојува додека ја милувате вашата мач
ка. Исто така, истражувањата покажале
дека милувањето на вашето куче може
да ви ги смири срцевите отчукувања.
Подобро здравје : Докажано е дека посе
дувањето куче може да го намали крв
ниот притисок, да ги редуцира стресни
те хормони и да го зголеми нивото на
пријатно чувство. �
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Бели ѕидови и
комодата од баба
за дом уреден во
скандинавски стил
В
о последната деценија
скандинавскиот стил е
еден од напопуларните
начини на уредување на про
сторот затоа што совршено се
вклопува во современиот ам
биент и покрај тоа што ја следи
традицион
 алната форма.

Основата ја сочинуваат бела
боја, многу дрво и природни
материјали, кои современите
ентериеристи ги збогатуваат
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со модерни детали во силни бои
што совршено се вклопуваат
со класичните парчиња мебел.  

Северните народи користат
светло или темно дрво, кое го
бојосуваат во бела боја или во
бежова нијанса. Посебен шарм
на домот му дава мебелот од
необ
 работено дрво затоа што
потсетува на романтични пла
нински викенд-куќи. Сканди
навците ги бојосуваат во бела

боја дури и паркетот, вратите
и касите, што визуелно го зго
лемува просторот и го прави
покомфорен.

Во општата белина соврше
но се вклопуваат разнобојни
перничиња, вази во силни бои,
лустери од шарени кристали,
подни прекривки во весели то
нови, дури и живописни кера
мички плочки во кујната.
Ако ви се допаѓа овој стил, ак
центот ставете го на голема
трпезариска маса од дрво и
удобна гарнитура за седење
во бела или во бежова боја. На
масичките или на комодите
ставете вази со свежо цвеќе.

Во традиционалниот скан
динавски стил масите не се
прекриваат со декоративни
чаршафи, а на прозорците не
ма завеси за да продре повеќе
светлина во домот. �
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Џунџуле
Ова отпорно едногодишно растение
потекнува од Мексико. Во зависност
од големината на цветовите, може
да се подели на три различни групи
Африканските џунџулиња се со најго
леми цветни главички, со многу лив
чиња и личат на топчиња. Еднобој
ни се, во сите тонови на жолта и на
портокалова боја. Француските имаат
помали цветни главички, но ги има во
повеќе бои. Постои и трета група, во
која спаѓаат тие со еднослојни, ситни
цветови. Ги има во многу комбинации
на бои како и француските.

Може да се садат во градината или
во сандачиња и во саксии. Цветаат од
мај, па до доцна есен. Задолжително
мора да бидат насадени на сонце, а
успеваат и на сиромашна земја. Се по
леваат редовно до трипати седмично.
Се размножуваат со семе. Кога ќе пре
цветаат, задолжително искинете ги
цветните главички за да се стимулира
натамошно цветање и растението да
се рашири што повеќе. �
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асцинантно е што сѐ може да понуди природата.
Каков длабок белег може да остави во душата
на поединецот и со огромна сила да привлече
голем број љубители во нејзините прегратки.

Во општество во кое се живее со брзо темпо, секој сло
боден момент за посета и за обиколка на природата е
добредојден. Посета на планина, искачување на некој
врв, уживање во излетничко место, макар и еден ден во
неделата, е прекрасно чувство. Планината се чувствува
како нешто свое, како нешто од каде што потекнуваш, од
каде што доаѓаш. Уживањето во убавината е прекрасно
чувство со огромна возбуда, среде шума, во пештера или
високо на врвот со поглед на хоризонт во далечините. Тоа
е вистинската магија на планината. Уживањето е посилно
од напорот, тежината и од исцрпеноста. Како некоја цел,
како некој спортист кој треба да достигне врвни резулта
ти. Мами висината, предизвикот да се стигне до врвот, да
се освои точката која горделиво пркоси. На планина се
учи како да се победи сопствената несигурност. Обидот
да се собере дополнителна храброст за да се осознае
решителноста, горделивоста.

Планинарскиот сојуз на Македонија
е изненадувачки организиран. Добро
ги знаат желбите и потребите на вљу
бениците во планината, па се трудат
на секој начин да им помогнат, да им
се доближат. Подготвени се безброј
брошури во кои детално и прегледно
може да се запознаат со убавините на
планинските масиви и со условите што
ги нудат. Во нив може да се одбере не
која од понудените маршрути, најчесто
еднодневни, но има и такви што опфа
ќаат цели викенди или повеќе денови.
Тие доаѓаат како вистински одмор од
секојдневието и вистинско уживање
во зеленилото, недопрената природа,
пешачењето, живеењето здрав живот.
Секој вљубеник на природата, плани
нар или рекреативец добро знае ка
ква опрема му е потребна за однапред
одредената тура. Поради напорот, ор
ганизмот при долго пешачење троши
многу енергија, што условува правил
на исхрана за време на движењето.
Храната не смее да се консумира при
движење, тоа е препорачливо само за
време на кратките паузи. Во тие вре
менски интервали, храната мора да е
лесносварлива, да се зема во мали ко
личини, во мали залаци, а во исто време
да ослободува доволно количество
енергија. Таква храна се чоколадото,
слатките, овошјето и слично. При пе
шачењето, зголемена е потрошувач
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ката на течности, па и тие треба да се
надополнат. Течностите се земаат во
мали голтки за време на одморите, од
носно откако ќе запре движењето и ќе
се смири работата на срцето. Никако не
треба да се пие за време на движење.
Чаевите и соковите се подобри за на
дополнување на изгубените течности
отколку чистата вода затоа што со нив
внесуваме и минерали и шеќери.
Покрај храната, добро е да се знае
и за изборот на облека. Откако ќе се
испланира турата, веднаш е потребно
да се подготви и опремата. Облеката
има задача да го штити телото од студ,
од сонце, од гребнатинки и од слични
повреди. Затоа треба да се внимава
при изборот, облеката да е лесна, да
не го отежнува движењето, а во исто
време да штити од ветер. Облеката не
смее да предизвикува преголемо поте
ње затоа што тоа ќе услови зголемена
потрошувачка на течности. Дебели јак
ни се носат само во услови на ниска
температура и на големи височини.
Очилата за сонце ви се задолжителни
во сите услови. Во планина тие не се
само моден декор туку и нужна потре
ба. Речиси секој планинар со себе носи
и помошно стапче, а тоа најчесто се
стапови за скијање. Со нивна помош
дополнително си помагате да совла
дате некоја угорнина, а во тој случај
работат и рацете.
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БЛАГОЈА МИЛЕВСКИ, СЕЛЕКТОР НА МАКЕДОНСКАТА ФУДБАЛСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ДО 21 ГОДИНА

спорт интервjу

Овој тим може да се носи и со најдобрите
Во моментов сме
лидери во нашата
група, а со тоа мислам
дека и најголемите
критичари кај нас
ќе бидат задоволни
со овој резултат и ќе
дадат поддршка и
едно големо браво за
момците, кои во целост
го заслужуваат тоа
како со своите игри
така и со својот однос
кон македонскиот дрес
Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Дејан Станчевски

М

ладинската фудбалска репре
зентација на Македонија до
21 година се наоѓа пред исто
риски успех, пласман на Европското
првенство. Нашите таленти на само
едно коло пред крајот на квалифика
циите се лидери во групата три за за
вршниот турнир во Полска в година.

Победа над Шкотска на 11 октомври
ќе значи загарантирано второ место
во групата, исфрлање на фаворитот
Франција и најмалку второ место
на табелата, а во случај на кикс на
Исланд во еден од нивните преоста
нати два натпревара, нашата репре
зентација директно ќе се пласира на
меѓународниот турнир.
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Во пресрет на последниот и реша
вачки дуел против селекцијата на
Шкотска, кој ќе се одигра на арената
„Филип Втори“ во Скопје,„Република“
разговараше со селекторот на мла
динскиот тим до 21 година, Благоја
Милевски, кој се осврна на игрите и
на досегашниот  успешен настап на
младинските репрезентативци и на
решавачкиот дуел што ги очекува.

Во ситуација кога на само
неколку натпревари пред
крајот на квалификацискиот
циклус сме на врвот на табелата во нашата група, пред
една Франција, дали кога ја
видовте ждрепката очекувавте да оствариме ваков
резултат и на што се должи
овој успех?
МИЛЕВСКИ: Веднаш по ждреп
ката бев свесен дека се работи
за исклучително тешка група,
со противници со изедначен
квалитет, каде што се издвоју
ва Франција како апсолутен
фаворит според квалитетот
на играчите со кои располага.
Сепак, во текот на квалифика
циите покажавме дека може
ме да бидеме конкурентни и
да се носиме и со најдобрите,
што ни дава за право да биде
ме оптимисти за иднината на
македонскиот фудбал. Во мо
ментов сме лидери во нашата
група, а со тоа мислам дека и
најголемите критичари кај нас
ќе бидат задоволни со овој ре
зултат и ќе дадат поддршка и
една големо браво за момците
што во целост го заслужуваат
тоа и со своите игри и со својот
однос кон македонскиот дрес.
Мислам дека сме на добар пат
и понатаму да бидеме конку
рентни и да остваруваме добри
резултати.

Селекторите најчесто не
сакаат да го менуваат драстично тимот во тек на квалификацискиот циклус. Кој
беше Вашиот критериум при
селекцијата на овие млади
играчи?
МИЛЕВСКИ: На почетокот на
квалификациите и на мојата
работа, односно на работата
на овој стручен штаб, осно
вен критериум беше играчот
да биде стандарден и еден
од носителите на играта на
својот клуб, за да можат да
конкурираат во репрезента

цијата до 21 година. Сите што
беа селектирани и членови на
оваа репрезентација на поче
токот на квалификациите беа
стандардни во своите тимови. Во
текот на циклусот некои од нив
го загубија својот првотимски
статус, но тоа е дел од клупска
та политика во која ниту сакам,
ниту имам право да се мешам во
работата на клубовите. За мене
е основен показател нивниот
однос и нивните игри кога на
стапуваат во репрезентацијата
и така ќе биде до крај.
Тренерите имаат различни
тактики, но и различен пристап кон своите играчи. Каков
е Вашиот пристап кон овие
млади спортисти, кои допрва
се развиваат како играчи, и
како ги мотивирате?
МИЛЕВСКИ: Можам да кажам
дека секој од нив е максимално
почитуван од овој стручен штаб

Шкотските фудбалски репрезентации важат за тврди противници и бележат солидни
резултати на фудбалската сцена. Со оглед на тоа што веќе ги
добивме на гостински терен,
која е нивната најсилна страна, нивните слабости и каква
ќе биде нашата стратегија во
решавачкиот натпревар против нив?
МИЛЕВСКИ: Како што видовме
на нашиот прв натпревар во
Шкотска, се работи за репрезен
тација составена од фудбалери
што се членови на најдобрите
клубови во Англија како Челси,
Њукасл, Свонси, па и Рединг, а
самиот тој факт кажува дека се
квалитетни. Форсираат една
игра со многу трчање и со голема  
брзина, па можам да кажам дека
ни претстои тежок натпревар и,
ако сакаме да го повториме успе
хот од Шкотска, треба да бидеме
максимално концентрирани и на
уште повисоко ниво отколку на
првиот натпревар.
www.republika.mk

Европските фудбалски гиганти имаат исклучително силна
репрезентација до 21 година,
со играчи што настапуваат
во најсилните фудбалски првенства, а дел од нив играат
и во Лигата на шампионите.
Мислите ли дека може да се
носиме со нив на репрезентативно ниво доколку стигнеме
до Европското првенство?
МИЛЕВСКИ: Самиот факт што
одигравме два натпревара со
една Франција, која во својот
состав има играчи што се во
самата елита и се стандардни
таму и извлековме позитивни
резултати во двата меча, говори
многу. Ние на двата натпревара
го диктиравме темпото и на до
машен терен, но и на гостински
во Ле Ман и тоа јасно покажу
ва дека сме на најдобар пат да
бидеме конкурентни и да се
носиме со најдобрите.

Со ваков настап на младите репрезентативци може
да се каже дека А-тимот ќе
има светла перспектива и ќе
може да смета на одлични
засилувања од младинските
рангови. Со оглед на тоа што
многумина од нив ќе немаат
право за настап на следниот
циклус, кој е следниот чекор
за младинската репрезентација до 21 година?
МИЛЕВСКИ: Момците, сите тие
што немаат право на настап за
репрезентацијата до 21 година
на следниот квалификациски
циклус, покажаа дека имаат та
лент, потенцијал и дека имаат
квалитет да бидат конкурент
ни за А-репрезентацијата. Што
се однесува до играчите што
имаат право за настап, веќе и
во составот и за овој натпревар
имаме седум играчи, кои се со
право за настап и во следниот
циклус на квалификации, така
да полека ги воведуваме и во
начинот на работа и во атмос
ферата до 21.

петок, 7 октомври 2016 година

55

ВРЕМЕПЛОВ
� 	7 октомври 1910 година
Во Дојран е роден Ѓорѓи Абаџиев,
писател, публицист и историчар.
Работел во Институтот за национална историја, а бил и член на
Друштвото на писателите на Македонија. Добитник е на повеќе
награди и признанија. Автор е
на сценариото за филмот „Мис
Стон“ (1958).
� 	8 октомври 1967 година
Во Боливија е убиен Ернесто
Че Гевара де ла Серна, марксистички револуционер и еден
од водачите на Кубанската револуција. Магазинот „Тајм“ го
прогласил Че Гевара за една од
20 најголеми светски икони и
херои на топ 100 највлијателни
луѓе во светот во 20 век
� 	10 октомври 1946 година
Со сите државни почести и пред
повеќе илјади граѓани од цела
Македонија, во црквата „Свети
Спас“ во Скопје беа положени
моштите на Гоце Делчев, кои два
дена претходно македонска делегација ги донела од Софија.
� 	10 октомври 1967 година
Во Скопје, на свечената седница
на Собранието на СР Македонија
е извршено свечено отворање
на Македонската академија на
науките и уметностите (МАНУ).
� 	11 октомври 1941 година
Борците на Првиот прилепски
партизански одред во Прилеп
извршиле напад на бугарската
полициска станица во градот, на
прилепскиот затвор и на телефонско-телеграфската мрежа.
Овој напад се смета за почеток
на востанието на македонскиот
народ против бугарскиот окупатор, а со цел конечно ослободување на земјата.

д во г л е д
Невидлива окупација:
СЈО го отвори случајот „Тегла“

Јанева од судот побара да обезбеди мер
ки за присуство на 7 пекари од Скопје
со цел подобро да го истражи случајот
„Тегла“, еднаш откако го отвори. �

К

атица Јанева денес одржа прес-кон
ференција на која соопшти уште ед
но големо откритие на Специјалното
обвинителство кое ќе ја врати вербата во
правниот поредок и ќе ги отстрани сите
сомнежи дека СЈО работело во корист на
СДСМ, поточно како пиар-агенција на Заев
и на опозицијата.
Специјалната Јанева денеска соопшти дека
СЈО ја отвора истрагата во случајот „Тегла“,
кој, како и сите случаи досега, е насловен
со збор кој започнува на омилената буква
на Јанева, Т.

Катица на течен македонски јазик изјави
дека иако обвинителката Фатиме Фетаи
веќе подолго време барала да ја користат
и буквата К, мнозинството обвинители
биле согласни со шефицата Јанева, по што
Фетаи ги информирала дека таа секоја
истрага на СЈО ќе си ја води интимно со
помош на буквата К.
Јанева ја информираше јавноста дека по
спектакуларните успеси со акциите Тита
ник, Тврдина, ТНТ, Транспортер, Тупење,
Татлија и Ториноларингологија, СЈО пре
ку случајот „Тврдина“ ќе разоткрие како
припадници на поблиската фамилија на
членови на власта преку злосторничко
здружување печеле пиперки за ајвар на
јавно место, а сѐ по наредба и во интерес
на функционери на ВМРО-ДПМНЕ.

� 	11 октомври 1910 година
Во Прилеп е роден Љубен Лапе,
историчар и универзитетски
професор и член на МАНУ. Тој
е основоположник на Филозофскиот факултет (1946), на Катедрата и семинарот по историја
(1948), Архивот на Македонија,
Друштвото на историчарите. Одликуван е со „Орден на трудот II
ред“, „Орден на Републиката со
златен венец“ (1978) и др.
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„Веруваме дека на Јанева треба да се
даде поголем рок за пробување на
теглите за да знае дали тие се добри
за народот. 546.000 тегли не може
да се пробаат за 18 месеци и Јанева
мора да има рок барем до наредната
тура ајвар за да ја изврши својата
благородна и лутородна мисија“, ве
лат „шарените“.

„Конечно ќе се, ќе се дознае конечно
како овие лица најбрутално ги злоу..
злоупотре.. злоупотре-бу-ва-ле значи
своите роднински врски за да остварат
лична придобивка во вид на ајвар во
тегли и значи да јадат и никому да не
дадат од ајварот, значи“, изјави Јане
ва. „Сите пиперки кои ги печеле со цел
противпраааавно да се придобијат со
ајвар, исто така, и задушувале граѓани
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и значи за душевна болка значи треба
да одговараат функционерите на власта
значи“, додаде таа.

Со свој коментар за новиот случај „Тегла“ на
СЈО се јави и лидерот на опозицијата Зоран
Заев: „Респект значи голем за оваа неза
висна институција што се вика нели СЈО.
Преку овој случај значи се придобивме
со уште еден доказ како власта брутално
ја ставила својата рака во секоја пора
на печењето пиперки, ова е невиден
криминал и, дај боже, СЈО да ги уапси и
притвори вмровците, да не може да ни
го јадат ајварот“, вели Заев.
Според него, запленетите тегли ајвар од
страна на Катица Јанева, кои во моментов
се во големиот сеф на СЈО, најпрво ќе бидат
пробани лично од Катица на нејзино бара
ње со цел да се провери дали се квалитетни
пред да им се вратат на граѓаните.

„Оливер Спасовски и МВР на Јанева ѝ
предадоа 1.050.000 тегли ајвар кои таа
само ќе ги провере, нема да ги налапа и
после ќе ги врати на граѓанете по мето
до една тегла за народо една за Вицето,
тава и го предложив јас и сум многу за
доволен што и Јанева обвинителката
значи што е ја прифати мојата идеја“,
коментираше Заев.
Со демант за овој исказ на Заев се јавија од
СЈО: „Не е точно дека Оливер Спасовски
ни доставил 1.050.000 тегли ајвар, туку
само 546.000... каде се другите не знаеме,
но Катица Јанева не ги изела“, велат од
Обвинителството.

Независните граѓани кои се сопнаа и пад
наа во листите на СДСМ за изборите од
„Шарената револуција“ сосема спонтано
најавија и протест во поддршка на случајот
„Тегла“ под мотото „Нема ајвар, нема мир“.
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Кромиди Запад
*** Целта на „Двоглед“ е да се
сврти вниманието на одредени
појави во општеството. Секоја
сличност со вистинските луѓе и
институции е случајна.

Абе неможете вие да
дадете толку акции и
попусти, колку шо ја
можам да немам пари...

Конечно нешто да ми
погодат во хороскоп..
ми пишале не јадете
навечер!

Ич немам среќа у карти.
Кога и да се возам без
карта каче се контролор.

Тешко на кучето ако
човекот му е најдобар
пријател.

Ако новчаникот ти е
празен сети се на тоа
дека можеш во секое
време да си ставиш
слика од матура.
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КуJнски тефтер

Бомбај компири
СостоJки:
# 4 лажици масло
# 1 лажичка

семки од коријандер

# 1 лажичка

чили во прав

# 1 лажичка

куркума во прав

# 4 големи компири
# Сол

# Излупете ги компирите. За подготовка на овој рецепт можете да ги
употребите речиси сите видови компир. Потоа исечкајте ги на средни
парчиња и ставете ги да се варат во зовриена солена вода.
# Варете ги најмногу 10 минути додека да омекнат, но внимавајте да
не ги преварите бидејќи е важно да ја задржат формата.
# Во загреаната тава додаваме една лажица масло и неколку зрнца
коријандер. Кога ќе почнат да пукаат зрнцата, маслото е доволно
загреано за да го пржите компирот. Исто така, додајте го и остатокот
од семките (доколку сакате, коријандерот можете да го замените
со семки од синап). Додадете ги чилито и куркумата за маслото да
добие боја, како и солта и црниот пипер. Ставете ги компирите и
пржете ги 1 до 2 минути, додека да станат малку крцкави. Додека
ги пржите компирите, убаво мешајте ги за подеднакво да се рас
пределат вкусовите.
# Подготвените компири послужете ги во длабока чинија како гарнир.
Ние ќе додадеме и исечкан власец и малку јогурт.

СОВЕТ: Компирите можете да ги варите и подолго, но тие ќе се распад

# Црн пипер
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Подготовка:
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нат и ќе ја загубат формата. Можеби вкусот ќе биде побогат, но изгледот
на јадењето нема да биде привлечен. Обидете се да ја затворите тавата
со капак и да ја тргнете од оган оставајќи компирот да се довари со по
мош на пареата.
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