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ɝɨɞɢɧɚ VIII

ɛɪɨʁ 8
Ȼɢɬɨɥɚ

Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ 12

ɂɡɞɚɜɚɱ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɋɜɄɥɢɦɟɧɬ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ-Ȼɢɬɨɥɚ
Ɂɚ ɢɡɞɚɜɚɱɨɬ ɩɪɨɮ ɞ-ɪ Ɂɥɚɬɤɨ ɀɨɝɥɟɜ ɪɟɤɬɨɪ
Ɇɟɼɭɧɚɪɨɞɟɧ ɭɪɟɞɭɜɚɱɤɢ ɨɞɛɨɪ:

ɩɪɨɮ ɞ-ɪ ɉɟɪɟ Ⱥɫɥɢɦɨɫɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ÄɋɜɄɥɢɦɟɧɬ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ³- Ȼɢɬɨɥɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ Ɍɚɤɢ Ɏɢɬɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ÄɋɜɄɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁ³- ɋɤɨɩʁɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ ȳɨɚɤɢɦ ȼɟɪɝɟɫ Ⱥɜɬɨɧɨɦɟɧ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ-Ȼɚɪɰɟɥɨɧɚ ɒɩɚɧɢʁɚ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ ɋɟɛɚɫɬɢʁɚɧ Ʉɟɦɩɝɟɧ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɜɨ Ȼɚɦɛɟɪɝ ɋɨʁɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ƚɟɪɦɚɧɢʁɚ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ Ɇɚɪɢɚ ɋɟɪɚɮɢɦɨɜɚ-Ʉɚɪɚɩɟɬɤɨɜɚ ȳɭɝɨɡɚɩɚɞɟɧ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ
Äɇɟɨɮɢɬ Ɋɢɥɫɤɢ³-Ȼɥɚɝɨɟɜɝɪɚɞ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ ȴɭɩɱɨ Ɍɪɩɟɡɚɧɨɜɫɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ÄɋɜɄɥɢɦɟɧɬ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ³Ȼɢɬɨɥɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ Ɇɢɥɟ ɋɬɨʁɱɟɜ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɜɨ ɇɢɲ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ ȹɟɦɚɥ Ɍɚɥɭɝ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɜɨ Ⱥɧɤɚɪɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɭɪɰɢʁɚ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ Ɍɨɦɚɠ Ɍɨɥɚɰɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɜɨ Ɇɚɪɢɛɨɪ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ Ʉɨɫɬɚɞɢɧ ȼɚɫɢɥɟɜ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɡɚ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɉɥɨɜɞɢɜ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ ȳɨɜɢɰɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʅ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɜɨ ɇɢɲ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ Ɇɢɥɟ ɋɬɚɧɤɨɜɫɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ÄɋɜɄɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁ³-ɋɤɨɩʁɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ

Ɋɟɞɚɤɰɢɫɤɢ ɨɞɛɨɪ:

ɩɪɨɮ ɞ-ɪ ɉɟɪɟ Ⱥɫɥɢɦɨɫɤɢ ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ ɋɚɲɨ Ⱥɬɚɧɚɫɨɫɤɢ ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ ȴɭɩɱɨ Ɍɪɩɟɡɚɧɨɜɫɤɢ
ɩɪɨɮ ɞ-ɪ ȳɨɜɚɧɤɚ Ɍɭɬɟɫɤɚ ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ
ɦ-ɪ Ɉɮɟɥɢʁɚ ɏɪɢɫɬɨɜɫɤɚ ɝɟɧɟɪɚɥɟɧ ɫɟɤɪɟɬɚɪ

ɭɪɟɞɧɢɤ ɦ-ɪ ȿɥɟɧɚ Ʉɢɬɚɧɨɜɫɤɚ-Ɋɢɫɬɨɫɤɚ
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„Sciencia et potentia humana in idem coincidunt.”
Francis Bacon
Драги читатели,
Како што кажува мислата на познатиот филозоф Френсис Бекон
на почетокот на овој текст, „човечкото знаење и моќ се сведуваат на
исто”, но не треба да се заборави ниту едно друго негово укажување
дека „знаењето и науката, сами по себе, го издигнуваат човекот, но не
го возвишуваат”. Тоа значи, дека тие му даваат моќ на човекот, но иако
го прават да биде повеќе информиран и повеќе знаен, сами по себе не
го прават да биде помудар. За тоа науката треба да има во себе
инкорпорирано позитивни вредности, што значи науката и знаењето да
бидат во служба на човекот и развојот на човечкото општество, а не да
се користат за деструкција на истите. За ова има многу примери во
развојот на човечката цивилизација. Во еден дел од нив, научниците
биле злоупотребувани без да знаат. Таков беше случајот, на пример, во
проектот „Менхетен”, при изработката на првата атомска бомба во
САД. Кога научиле за што станува збор (кога при нејзиното тестирање
ги увиделе страшните последици што може да ги предизвика бомбата)
голем дел од научниците се побуниле за нејзината употреба и барале
таа да не се употребува, туку Јапонците да се убедат на други начини
да потпишат капитулација. За жал, воено-политичкиот врв не ги
послуша и ја употреби атомската бомба на двапати – и во Хирошима и
во Нагасаки. Употребата на првата атомска бомба, некои филозофи ја
нарекуваат ”морален Прометејски пад на Човештвото”. Но, за жал
историјата покажа дека познатиот американски научник и хуманист
Луис Мамфорд бил во право кога тврдел дека луѓето на највисоки
позиции, кои донесуваат судбински одлуки за човештвото, имаат еден
голем психолошки дефект – ако имаат на располагање некој изум кој би
можел да има дури и катастрофални последици за луѓето, тие не ќе
можат да се спротивстават на желбата истиот да го употребат. За тоа е
подобро, доколку научниците се сомневаат дека некој изум би можел
да биде злоупотребен, воопшто да не го изработуваат. За среќа, во оваа
смисла има и повеќе позитивни примери во историјата на наука –
научници со високи морални вредности, одговорност и грижа за
Човештвото. Еден од нив е големиот Леонардо да Винчи, кој многу
свои изуми ги чувал во фиока и не дозволил да ја здогледаат светлината
на денот. Во своите забелешки, како оправдување, навел дека не е
сигурен дека луѓето нема да ги злоупотребат, доколку научат за нив.
Затоа е подобро да се причека на подобри времиња, кога луѓето ќе
бидат со повисоко ниво на свест и одговорност.

Во овој контекст би сакал да наведам позитивни примери уште на
двајца научници од минатиот 20. век – и двајцата компјутерски
стручњаци: Хјуберт Драјфус („Што не можат компјутерите? ”) и Џозеф
Вајзенбаум („Моќта на компјутерите и човечкиот ум”). Тие двајцата,
независно еден од друг тврдат дека: а) во современите општества има
тенденција компјутерите и нивните можности да се преценуваат; б) се
потценува човекот и неговите капацитети и се повеќе се пренесуваат
врз компјутерите работи кои се „чисто човечки” (на пример работи
поврзани со емоционалниот живот на луѓето, нивната среќа,
задоволството и сл.) и в) дека не се работи за тоа дали со помошна
науката и технологијата (посебно со компјутерската технологија)
нешто може да се направи или не, туку дали тоа треба да им се дава во
надлежност на компјутерите и компјутерските системи? Значи, пред
современата наука и пред научниците, клучни предизвици се
моралните, а не само научните и техничко-технолошките, не само тесно
стручните, специјализирани знаења и достигнувања. Сепак, без такви
конкретни научни и стручни достигнувања не може да се развива
науката, а со тоа и технологијата и општеството. А достигнувањата не
треба да се чуваат само за себе, туку да се споделат со другите. Еден од
најдобрите начини за тоа е тие да се објават во соодветно списание (во
печатена или електронска верзија, или уште подобро и во двете
верзии).
Драги читатели, пред Вас се наоѓа новиот број на научното
списание на универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола
„Хоризонти”, но овој пат со нов лик и со нова структура, како и со нова
технологија на подготовка и издавање. Списанието, верно на своето
име, од овој број отвора нови хоризонти, образовни, научни и
истражувачки, не само во овие локални рамки, туку хоризонтите ги
распостила, со сигурност и доверба на повеќегодишна етаблирана
публикација, и на Европскиот образовен и научно-истражувачки
простор. Развојниот пат на досегашното Универзитетско научно
списание влезе во нова етапа – етапата на негова Европеизација и
интернационализација. Неговата меѓународна димензија се препознава
најпрво во неговата формална организациска структура, односно
меѓународниот издавачки одбор и листата на рецензенти на
пристигнатите трудови. Имено, членовите на издавачкиот одбор на
списанието доаѓаат од седум земји (Словенија, Србија, Бугарија,
Турција, Шпанија, Германија и Македонија), додека на листата на
рецензенти бројот на научни експерти од странските земји преовладува
над ангажираните македонски истакнати научни дејци. Но, уште
повидлива и поуверлива е меѓународната димензија којашто се

евидентира во пристигнатите трудови не само од домашни, туку и од
автори од странски земји.
Со ова се зацврстува и проширува и неговата промотивна функција на
научно-истражувачката работа на научниците истражувачи во нашата
земја пред меѓународната јавност. Универзитетското научно списание
Хоризонти ја потврдува улогата на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола во јакнењето и развојот на научната мисла во
Македонија, и тоа во повеќето научни подрачја, со што се докажува
неговиот научно-холистички пристап. Така, во ова издание можат да се
прочитаат трудови во кои се обработени теми од природноматематичките, техничко-технолошките, медицинските науки и
здравството, биотехничките науки, општествените и хуманистичките
науки.
До следниот број на Хоризонти, Ви посакувам да ги збогатите своите
едукативни перцепции, да ги проширите своите научни видици и да ги
зголемите своите истражувачки перспективи.
И на крај, според редоследот, но не и според значењето, до сите
колешки и колеги, како од нашиот Универзитет, така и од
универзитетите во странство, сакам да упатам едно потсетување за
Вашата работа и ефикасност. Почитувајте ја и применувајте ја мислата
на познатиот научник Мајкл Фарадеј: „Работи, заврши, објави!”
Со почит,
Проф. д-р Златко Жоглев,
Ректор на универзитетот „Св.Климент Охридски” - Битола
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АПСТРАКТ
Во трудот ќе бидат дадени врски меѓу
еквиваленции.
Клучни зборови: (n , m) -еквиваленција,
eквиваленција.

 4,1 ,  4, 2 

и

 4,3 -

 4,1 ,  4, 2 

и

 4,3 -

ABSTRACT

In this paper we give connections between  4,1 ,  4, 2  and  4,3 equivalences.
Keywords: (n , m) -equivalence,  4,1 ,  4, 2  and  4,3 -equivalence.

Нека n , m се два позитивни цели броеви, такви што
n  m  k  1 и нека M е непразно множество.
Нека M n го означува n-тиот Декартов производ од M . Ќе го
користиме симболот x = a1a 2  a n или само x = a1n наместо

x =  a1 ,a 2 , ,a n  за елементите x во M n . За x  M , елементот

 x, x,, x   M n

ќе го обележуваме со x n .

Дефиниција 1. n-ти пермутациски производ на M , т.е. n-ти
n
симетричен производ на M е множеството M    M , каде ~ е
~
n
релација на еквиваленција дефинирана на M со
x1n ~ y1n   x1 , , x n  е пермутација од  y1 , , y n  .
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Ќе ја користиме истата ознака x = a1n за елементите во M  n 
земајќи предвид дека a1n  b1n во M  n  за a i , bi  M ако и само ако

 b1 , b2 ,, bn 

е пермутација од  a1 ,a 2 , ,a n  .

Дефиниција 2.
Подмножество  од M  n  се нарекува
симетрична n -релација на M . Симетрична n -релација на M се
ако за секое
нарекува рефлексивна n -релација на M
n
a  M , a   a, ,a  е во  . Симетрична n -релација на M се нарекува
транзитивна  n, m  -релација на M , т.е.  n, m  -транзитивна, ако за

секој x  M   , за кој постои b  M 
n

ub  за секое u  M

m

k

таков што

за кој uv = x, важи x  .

Рефлексивна n -релација на M која е

 n, m  -транзитивна

се

нарекува  n, m  -еквиваленција на M .
Со овие поими
еквиваленција.

 2,1 -еквиваленција

Пример.
(1) Множеството   x n x  M



секој 1  m  n .
(2) Множеството  
(3)



е

е вообичаениот поим за

 n, m  -еквиваленција

на M за

 x, x, y  x, y  M е  3,1 -еквиваленција на M .

Множеството

1 

 x, x, x, y   x, x, x, y   M  
4

 4, t  -

е

еквиваленција на M за t  1, 2 .
(4) Множеството  2 
M за t  1, 2,3 .
(5) Множеството Col 

 x, x, y, y  x, y  M е  4, t  -еквиваленција на
 A, B,C  A, B,C се колинеарни точки во E 
2

е  3,1 -еквиваленција на E 2 каде E 2 е евклидска рамнина.
(6) Множеството
Com 

 A, B,C, D  A, B,C, D се компланарни точки во E 
3

е  4,1 -еквиваленција на E 3 каде E 3 е евклидскиот 3 - димензионален
простор.
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Нека
S

1

S

2

S

3

е класа од сите  4,1 -еквиваленции на M ,

е класа од сите  4, 2  -еквиваленции на M ,

е класа од сите  4,3 -еквиваленции на M .

Tеорема 1. S 3  S
Доказ:
за

и S 3 S 2 .

I. S 3  S 1 (од теоремата: Нека   M  n  . Ако  е

 n, n  1 -еквиваленција
M

1

на M , тогаш  е  n, n  k  -еквиваленција на

2  k  n  1 ). Постои

  M   , такво што
4



e

 4,1 -

еквиваленција на M , а не e  4,3 -еквиваленција на M .
Нека

M  a, b,c . Нека

     a,a,a, b  ,  a,a, b, b  e

 4,1 -

еквиваленција на M .
Бидејќи  a,a, b, b  ,  a,a, b, b  ,  a,a, b, b  ,  a,a, b,a   ,а  b, b, b,a    ,
следува дека  не е  4,3 -еквиваленција на M .
Добиваме S 3  S 1 .
II. S 3  S 2 (од горе наведената теорема ). Постои   M  4 , такво

што  e  4, 2  -еквиваленција на M , а не e  4,3 -еквиваленција на M .
Нека M  a, b,c,d,e . Нека

     a, b,c,d  ,  a, b,c,e  ,  a, b,d,e  ,  a,c,d,e  .

 4, 2  -еквиваленција на M . Нека
 w, t, x, y  ,  w, t, x, u  ,  w, t, x, v  ,  w, t, y, u  ,  w, t, y, v  ,  w, t, u, v   .
Дали  x, y, u, v   ?
Ќе провериме дали  e

Можни се следните случаи:
10 w  t  a . Тогаш од  a,a, x, y  ,  a,a, x, u  ,  a,a, x, v  ,  a,a, y, u  ,

 a,a, y, v  ,  a,a, u, v   ,
 a,a,a,a   .

следува дека x  y  u  a = v, па

20 w  a , t  b . Тогаш, бидејќи

 x, y, u, v  

 a, b, x, y  ,  a, b, x, u  ,  a, b, x, v  ,

 a, b, y, u  ,  a, b, y, v  ,  a, b, u, v   , можни се следните подслучаи:
2.10 x  c , y  d .
Тогаш  a, b,c,d  ,  a, b,c, u  ,  a, b,c, v  ,
 a, b,d, u  ,  a, b,d, v  ,  a, b, u, v   .
9
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Бидејќи  a, b,c, u    , следува дека u  d или u  e .
За u  d ,  a, b,d, u    a, b,d,d   .
За u  e ,

 a, b,d, u    a, b,d,e   

ако v  c или v  d . Ако v  c , тогаш

 a, b,d, v    a, b,d,c   . Ако
 a, b,d, v    a, b,d,d    .

 a, b, u, v    a, b,e, v   
 a, b,c, v    a, b,c,c    , а
 a, b,c, v    a, b,c,d   , а

и

v  d , тогаш

Според тоа не постои u.
2.20 x  c , y  e . Исто како 2.10 .

2.30 x  d , y  e . Тогаш  a, b,d,e  ,  a, b,d, u  ,  a, b,d, v  ,  a, b,e, u  ,

 a, b,e, v  ,  a, b, u, v   .
Бидејќи  a, b,d, u   , следува дека u  c или u  e .
За u  c ,  a, b,e, u    a, b,e,c   и  a, b, u, v    a, b,c, v   ако
v  d или v  e . Ако v  d , тогаш  a, b,d, v    a, b,d,d    , а
 a, b,e, v    a, b,e,d    . Ако v  e , тогаш  a, b,d, v    a, b,d,e   , а
 a, b,e, v    a, b,e,e   .
За u  e ,  a, b,e, u    a, b,e,e    .
Според тоа не постои u .
30 w  a , t  c . Исто како 20 .
50 w  a , t  e . Исто како 20 .
60 w  t  b . Тогаш од

 b, b, y, u  ,  b, b, y, v  ,  b, b, u, v    ,
 x, y, u, v   ( b, b, b, b)  .

40 w  a , t  d . Исто како 20 .

 b, b, x, y  ,  b, b, x, u  ,  b, b, x, v  ,

следува дека

7 0 w  b , t  c . Тогаш, бидејќи

x  y  u  b = v, па

 b,c, x, y  ,  b,c, x, u  ,  b,c, x, v  ,

 b,c, y, u  ,  b,c, y, v  ,  b,c, u, v   , можни се следните подслучаи:
7.10
x  a , y  d . Тогаш
 b,c,a,d  ,  b,c,a, u  ,  b,c,a, v  ,
 b,c,d, u  ,  b,c,d, v  ,  b,c, u, v   .
Бидејќи  b,c,a, u    , следува дека u  d или u  e .
За u  d ,  b,c,d, u    b,c,d,d    .
За u  e ,  b,c,d, u    b,c,d,e   .
Според тоа не постои u .
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7.20 x  a , y  e . Исто како 7.10 .
80 w  b , t  d . Исто како 7 0 .
100 w  t  c . Исто како 60 .
120 w  c , t  e . Исто како 7 0 .
140 w  d , t  e . Исто како 7 0 .
Следува  e  4, 2  -еквиваленциja на M .

90 w  b , t  e . Исто како 7 0 .
110 w  c , t  d .Исто како 7 0 .
130 w  t  d . Исто како 60 .
150 w  t  e . Исто како 60 .

Бидејќи  a, b,c,d  ,  a, b,c,d  ,  a, b,c,d  ,  a, b,c,e   , а  d,d,d,e   ,

следува дека  не e  4,3 -еквиваленција на M .
Добиваме S 3  S 2 . 

Теорема 2. S 3  S 1  S 2 .
Доказ: Бидејќи S 3  S 1 и S
S

3

 S

1

 S

2

. Постои   M

 4

3

S

2

(од теорема 1), тогаш

, такво што  е

 4,1

и

 4, 2  -

еквиваленција на M , а не e  4,3 -еквиваленција на M .
Нека M  a, b,c . Нека

     a,a,a, b  ,  a,a,a,c  ,  b, b, b,a  ,  b, b, b,c  ,  c,c,c,a  ,  c,c,c, b     1 .

 4,1 -еквиваленција на M . Нека
 x, y, u, w  ,  x, y, w, v  ,  x, w, y, v  ,  w, y, u, v   . Дали  x, y, u, v    ?

I. Ќе провериме дали



е

Можни се следните случаи:
10 w  a . Тогаш, бидејќи

 x, y, u,a  ,  x, y,a, v  ,  x,a, u, v  ,

 a, y, u, v   , можни се следните подслучаи:
1.10 x  y  u  a . Тогаш од  a,a,a,a  ,  a,a,a, v   ,

следува

дека v  a или v  b или v  c , па
 x, y, u, v    a,a,a,a  ,  a,a,a, b  ,  a,a,a,c    .

1.20 x  y  a , u  b . Тогаш од  a,a, b,a  ,  a,a,a, v  ,  a,a, b, v   ,
следува дека v  a , па  x, y, u, v    a,a, b,a   .

1.30 x  y  a , u  c . Исто како 1.20 .

1.40 x  y  u  b . Исто како 1.10 .
1.50 x  y  u  c . Исто како 1.10 .

20 w  b . Исто како 10 .
Следува  е  4,1 -еквиваленција на M .

30 w  c . Исто како 10 .
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 4, 2  -еквиваленција на M .
Нека  w, t, x, y  ,  w, t, x, u  ,  w, t, x, v  ,  w, t, y, u  ,  w, t, y, v  ,  w, t, u, v   .
Дали  x, y, u, v    ?
II. Ќе провериме уште дали  е

Можни се следните случаи:
10 w  t  a . Тогаш, бидејќи  a,a, x, y  ,  a,a, x, u  ,  a,a, x, v  ,

 a,a, y, u  ,  a,a, y, v  ,  a,a, u, v   , можни се следните подслучаи:
x  y  a . Тогаш од  a,a,a,a  ,  a,a,a, u  ,  a,a,a, v  ,
1.10
 a,a, u, v    , следува дека u  a или u  b или u  c .
За u  a ,  a,a, u, v    a,a,a, v   ако v  a или v  b или v  c ,
па  x, y, u, v    a,a,a,a  ,  a,a,a, b  ,  a,a,a,c    .
За u  b ,  a,a, u, v    a,a, b, v   ако v  a , па  x, y, u, v  
 a,a, b,a   .
За u  c ,  a,a, u, v    a,a,c, v   ако v  a , па  x, y, u, v  
 a,a,c,a   .
1.20 x  a , y  b . Тогаш  a,a,a, b  ,  a,a,a, u  ,  a,a,a, v  ,  a,a, b, u  ,
 a,a, b, v  ,  a,a, u, v   .
Бидејќи  a,a,a, u   , следува дека u  a или u  b или u  c .
За u  a ,  a,a, b, u    a,a, b,a   и  a,a, u, v    a,a,a, v  
ако
или
или
Ако
тогаш
vb
va
v c.
va,
 a,a, b, v    a,a, b,a   , па  x, y, u, v    a, b,a,a   . Ако v  b , тогаш

 a,a, b, v    a,a, b, b    . Ако v  c , тогаш  a,a, b, v    a,a, b,c   .
За u  b ,  a,a, b, u    a,a, b, b    .
За u  c ,  a,a, b, u    a,a, b,c    .
1.30 x  a , y  c . Исто како 1.20 .

20 w  a , t  b . Tогаш, бидејќи  a, b, x, y  ,  a, b, x, u  ,  a, b, x, v  ,

 a, b, y, u  ,  a, b, y, v  ,  a, b, u, v   , можни се следните подслучаи:
x  y  a . Тогаш од  a, b,a,a  ,  a, b,a, u  ,  a, b,a, v  ,
2.10
 a, b, u, v   , следува дека u  a . Според тоа  a, b, u, v    a, b,a, v  
ако v  a , па  x, y, u, v    a,a,a,a   .
2.20 x  y  b . Исто како 2.10 .
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30 w  a , t  c . Исто како 20 .
40 w  t  b . Исто како 10 .
50 w  b , t  c . Исто како 20 .
60 w  t  c . Исто како 2.10 .
Следува,  е  4, 2  -еквиваленција на M .

 b, b, b,a  ,  b, b, b,a  ,  b, b, b, b  ,  b, b, b,c   ,
 a,a, b,c   , следува дека  не е  4,3 -еквиваленција на M .
III.

Бидејќи

Добиваме S

3

Tеорема 3. S
Доказ: I. S

1

а

 S 1  S 2. 
S

1

S

2

2

 и S

2

S

1

.

4
  , бидејќи постои   M   , такво што 

e  4,1 -еквиваленција на M , а не е  4, 2  -еквиваленција на M .
Нека M  a, b,c,d,e . Нека

     a, b,c,d  ,  a, b,c,e  ,  a, b,d,e  ,  a, b,d,d  .

 4,1 -еквиваленција на M . Нека
 x, y, u, w  ,  x, y, w, v  ,  x, w, y, v  ,  w, y, u, v   . Дали  x, y, u, v   ?
Ќе провериме дали  e

Можни се следните случаи:
10
w  a . Тогаш, бидејќи

 x, y, u,a  ,  x, y,a, v  ,  x,a, y, v  ,

 a, y, u, v   , можни се следните подслучаи:
1.10 x  y  u  a . Тогаш од  a,a,a,a  ,  a,a,a, v   ,
дека  a,a,a, v   ако v  a , па  x, y, u, v    a,a,a,a   .

следува

1.20 x  b , y  c , u  d . Тогаш

 b,c,d,a  ,  b,c,a, v  ,  b,a,d, v  ,  a,c,d, v   .
Бидејќи  b,c,a, v   , следува дека v  d или v  e .
Ако v  d , тогаш  b,a,d, v    b,a,d,d    и  a,c,d, v  
 a,c,d,d   .
Ако v  e , тогаш  b,a,d, v    b,a,d,e   , a  a,c,d, v  
 a,c,d,e    .
Следува не постои v .
1.30 x  b , y  c , u  e . Тогаш

 b,c,e,a  ,  b,c,a, v  ,  b,a,e, v  ,  a,c,e, v   .
Бидејќи  b,c,a, v   , следува дека v  d или v  e .
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Ако

vd,

тогаш

 a,c,e,d   .
Ако v  e , тогаш

 b,a,e, v    b,a,e,d    ,
 b,a,e, v    b,a,e,e   

a
и

 a,c,e, v  
 a,c,e, v  

 a,c,e,e    .
Следува не постои v .
1.40 x  b , y  d , u  e . Тогаш

 b,d,e,a  ,  b,d,a, v  ,  b,a,e, v  ,  a,d,e, v    .
Бидејќи  b,d,a, v   , следува дека v  c или v  e .
Ако v  c , тогаш  b,a,e, v    b,a,e,c    , a  a,d,e, v  
 a,d,e,c    .
Ако v  e , тогаш  b,a,e, v    b,a,e,e   и
 a,d,e, v  
 a,d,e,e    .
Следува не постои v .
1.50 x  b , y  u  d . Тогаш

 b,d,d,a  ,  b,d,a, v  ,  b,a,d, v  ,  a,d,d, v    .
Бидејќи  b,d,a, v   , следува дека v  c или v  e .
Ако v  c , тогаш  b,a,d, v    b,a,d,c   , a  a,d,d, v  
 a,d,d,c   .
Ако v  e , тогаш  b,a,d, v    b,a,d,e   , a  a,d,d, v  
 a,d,d,e   .
Следува не постои v .
20 w  b . Исто како 10 .
30
w  c . Тогаш, бидејќи

 x, y, u,c  ,  x, y,c, v  ,  x,c, y, v  ,

 c, y, u, v   , можни се следните подслучаи:
3.10 x  a , y  b , u  d . Тогаш

 a, b,d,c  ,  a, b,c, v  ,  a,c,d, v  ,  c, b,d, v   .
Бидејќи  a, b,c, v   , следува дека v  d или v  e .
Ако v  d , тогаш  a,c,d, v    a,c,d,d    и  c, b,d, v  
 c, b,d,d   .

14
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v  e , тогаш

Ако

 a, b,d,e   .

 a,c,d, v    a,c,d,e    ,

a

 a, b,d, v  

Следува не постои v .
3.20 x  a , y  b , u  e . Тогаш

 a, b,e,c  ,  a, b,c, v  ,  a,c,e, v  ,  c, b,e, v   .
Бидејќи  a, b,c, v   , следува дека v  d или v  e .
Ако v  d , тогаш  a,c,e, v    a,c,e,d    и  c, b,e, v  
 c, b,e,d   .
Ако v  e , тогаш  a,c,e, v    a,c,e,e    и  c, b,e, v  
 c, b,e,e    .
Следува не постои v .
3.30 x  y  u  c . Тогаш од  c,c,c,c  ,  c,c,c, v   , следува дека
v  c , па  x, y, u, v    c,c,c,c    .

40

w d.

Тогаш,

бидејќи

 x, y, u,d  ,  x, y,d, v  ,  x,d, u, v  ,

 d, y, u, v   , можни се следните подслучаи:
4.10 x  a , y  b , u  c . Тогаш

 a, b,c,d  ,  a, b,d, v  ,  a,d,c, v  ,  d, b,c, v   .
Бидејќи  a, b,d, v   , следува дека v  c или v  e .
Ако v  c , тогаш  a,d,c, v    a,d,c,c    и  d, b,c, v  
 d, b,c,c   .
Ако v  e , тогаш  a,d,c, v    a,d,c,e    и  d, b,c, v  
 d, b,c,e   .
Следува не постои v .
4.20 x  a , y  b , u  d . Тогаш

 a, b,d,d  ,  a, b,d, v  ,  a,d,d, v  ,  d, b,d, v    .
Бидејќи  a, b,d, v   , следува дека v  c или v  e .
Ако v  c , тогаш  a,d,d, v    a,d,d,c   и  d, b,d, v  
 d, b,d,c    .
Ако v  e , тогаш  a,d,d, v    a,d,d,e  
и  d, b,d, v  
 d, b,d,e    .
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Следува не постои v .
4.30 x  a , y  b , u  e . Тогаш

 a, b,e,d  ,  a, b,d, v  ,  a,d,e, v  ,  d, b,e, v   .
Бидејќи  a, b,d, v   , следува дека v  c или v  e .
Ако v  c , тогаш  a,d,e, v    a,d,e,c   и  d, b,e, v  
 d, b,e,c   .
Ако v  e , тогаш  a,d,e, v    a,d,e,e    и  d, b,e, v  
 d, b,e,e   .
Следува не постои v .
4.40 x  y  u  d . Тогаш од

 d,d,d,d  ,  d,d,d, v   ,

следува

дека v  d , па  x, y, u, v    d,d,d,d   .

50

w  e . Тогаш, бидејќи

 x, y, u,e  ,  x, y,e, v  ,  x,e, u, v  ,

 e, y, u, v    , можни се следните подслучаи:
5.10 x  a , y  b , u  c . Тогаш
 a, b,c,e  ,  a, b,e, v  ,  a,e,c, v  ,  e, b,c, v   .
Бидејќи  a, b,e, v   , следува дека v  c или v  d .
Ако

v c,

тогаш

 a,e,c, v    a,e,c,c   

и

 e, b,c, v  

vd,

тогаш

 a,e,c, v    a,e,c,d  

и

 e, b,c, v  

 e, b,c,c    .
Ако

 e, b,c,e    .

Следува не постои v .
5.20 x  a , y  b , u  d . Тогаш

 a, b,d,e  ,  a, b,e, v  ,  a,e,d, v  ,  e, b,d, v    .
Бидејќи  a, b,e, v   , следува дека v  c или v  d .
Ако v  c , тогаш  a,e,d, v    a,e,d,c   и  e, b,c, v  
 e, b,d,c   .
Ако v  d , тогаш  a,e,d, v    a,e,d,e    и  e, b,d, v  
 e, b,d,e   .
Следува не постои v .
Следува  e  4,1 -еквиваленција на M .
Бидејќи
16
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 a, b,c,d  ,  a, b,c,e  ,  a, b,c,d  ,  a, b,d,e  ,  a, b,d,d  ,  a, b,e,d    ,
а  c,d,e,d   , следува дека  не е  4,3 -еквиваленција на M .
II. S

2

S

1

4
  , бидејќи постои   M   , такво што  e

 4, 2  -еквиваленција на M , а не е  4,1 -еквиваленција на M .
Нека M  a, b,c,d,e . Нека
     a, b,c,d  ,  a, b,c,e  ,  a, b,d,e  ,  a,c,d,e 
e  4, 2  -еквиваленција на M .
Бидејќи  a, b,c,d  ,  a, b,c,e  ,  a, b,d,e  ,  a,c,d,e   , а  b,c,d,e   ,
следува дека  не е  4,1 -еквиваленција на M . 
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МОДЕЛИРАЊЕ НА ЗАКОВАНИ ЈАЗЛИ НА РЕШЕТКАСТА
КОНСТРУКЦИЈА
д-р Елизабета Христовска
Ул. Иво Лола Рибар б.б. Битола, Технички факултет, Битола,
elizabeta.hristovska@uklo.edu.mk
АПСТРАКТ
Овој труд презентира методологија за моделирање на заковани
јазли на носечката конструкција на работниот орган на ротирачки
багер. Трудот го прикажува реалниот модел на најоптоварениот јазол
со целокупната сложеност и неговиот модел со конечни елементи, со
воведените поедноставувања со цел да се овозможи анализа на јазолот
со помош на компјутер и користење на соодветен програмски пакет.
Моделот со конечни елементи (FE моделот) ги задржува сите
специфики на геометриското обликување на јазолот, со воведување на
методологија која карактеристиките на реалниот модел ги пренесува
врз моделот со конечни елементи. Целта на моделирањето на јазолот со
конечни елементи е можност за спроведување на локална анализа на
состојбата на деформациите и напоните на челичниот јазолен лим под
влијание на надворешни оптоварувања. За таа намена во трудот
наведена е и методологија за моделирање на оптоварувањата на
јазолот, статичките кога багерот е вон работа и динамичките во
карактеристичните работните режими.
Клучни зборови: носечка конструкција, решеткаста
конструкција, заковани јазли, FE моделирање, ротирачки багер.

MODELLING OF RIVETED TRUSS JOINTS OF LATTICE
GIRDER
Elizabeta Hristovska, PhD
St. Ivo Lola Ribar b.b. Bitola, Faculty of Technical Sciences, Bitola,
elizabeta.hristovska@uklo.edu.mk
ABSTRACT
This paper presents a methodology for modelling riveted truss-joints
within the carrying structure of the working organ of a rotating excavator.
The paper illustrates a real model of the most loaded truss-joint with its
19
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overall complexity, as well as its finite element model, introducing
simplifications in order to analyze the truss-joint by using a computer and a
suitable software package. The finite element model (FE model) keeps all
the features of the geometrical shaping of the truss-joint, introducing a
methodology which brings the features of the real model in conformity with
the finite element model. The purpose of truss-joint finite element modelling
enables a local analysis of the deformations and stresses at the truss-joint’s
steel plate exposed to outside loads’ impact. Hence, the paper also defines a
methodology for modelling loads at the truss-joint, the static ones when the
excavator is out of work, and the dynamical ones within typical working
regimes.
Keywords: carrying structure, lattice girder, riveted truss-joints, FE
modelling, rotating excavator.

ВОВЕД
Носечките конструкции на ротирачките багери се просторни
решеткасти конструкции со сложена изведба. Јазлите на овие
конструкции ги спојуваат конструктивните елементи (стапови) чии
пресеци се изведуваат со спојување на два или повеќе стандардни
профили, со различни карактеристични форми за овие конструкции.
Спојувањето на стаповите на јазолниот челичен лим се изведува со
заковување, а денес често со заварување. Според видот на работа на
багерот, носечките конструкции во целина, како и сите нивни
структурни елементи, се изложени на динамички оптоварувања, често
непредвидливи, кои предизвикуваат сложени напонски состојби.
Познавањето на деформационата и напонската состојбата, особено на
најоптоварениот јазол на носечката конструкција на работниот орган
(како најоптоварена конструкција на багерот), има особено значење за
правилна работа и долг работен век за елементите на багерот и за
багерот во целина. За оваа цел потребно е да се постави методологија за
моделирање на овој јазол, и истата методологија да може да се
употребува за останатите јазли на носечката конструкција.

20
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Моделирањето на јазолот е споведено со програмскиот пакет
ALGOR-FEA. Во процесот на моделирање водено е грижа за сите
карактеристики на геометријата на јазолот: точни геометриски мерки
на челичниот јазолен лим, идентичен распоред на стаповите како во
реалниот модел на јазолот, иста изведба на попречните пресеци на
стаповите, точен распоред на отворите за заковките на јазолниот
челичен лим со димензија и локација (слика 4-а). Со сите овие
карактеристики изведен е моделот на јазолот 24, модел погоден за
компјутерска анализа на неговата деформационо-напонска состојба со
користење на спомнатиот програмски пакет.

Слика 3 Геометрија на реалниот модел на најоптварениот јазол

FE моделот на јазолот 24 со генерираната мрежа на конечни
елементи е прикажан на слика 4-б. Генерирањето на конечните
елементи кое спаѓа во најтешките проблеми при моделирањето, е
направено по пат на комбинација од рачно и автоматско генерирање,
земајќи ја предвид комплексната геометрија на јазолот и неговата
просторна конфигурација, при што истото е ограничено од
софтверскиот пакет за оваа намена. Моделот користи просторни
конечни елементи со триаголен и четириаголен попречен пресек.
Конечниот модел ги има следниве карактеристики: вкупен број од
79924 линии, од кои 79753 линии се процесирани, 15624 просторни
конечни елементи, при што 96,2% од програмската меморија се
22
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искористени, што укажува на комплексноста на овој модел. Овој модел
со конечни елементи се користи за анализа на деформациононапонската состојба на јазолот кој е изложен на статички и динамички
оптоварувања при каратеристичните работни режими на багерот, за
условите кои владеат во рудникот за јаглен „Суводол“-Битола.

а) со диспозиција на отворите за заковки и потпорните точки

б) со генерирана мрежа на просторни конечни елементи
Слика 4 FE модел на најоптварениот јазол

Граничните услови при анализа на конструкцијата на јазолот се
дефинирани од точките на спојување на јазолот со носечката
конструкција, прикажано на слика 4-а.
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Јазолот е изработен од материјал Č0371 (според МКС) со
карактеристики: модул на еластичност E, модул на лизгање G,
Поасонов коефициент , коефициент на линеарно ширење  и густина
ρ, кои се внесуваат како влезен податок при FE анализата.

МОДЕЛИРАЊЕ НА ОПТОВАРУВАЊАТА НА ЈАЗОЛ
Влезните податоци при испитувањето на деформациононапонската состојба на јазолот, се теоретски пресметани оптоварувања
(сили на затегање или притисок) кај спојните стапови на јазолот во
рамките на карактеристичните работни режими, при максимален отпор
на копање (при глобална статичка анализа) или експеримантално
измерени оптоварувања (кои се поточни). Силите се дефинирани во
потпрограмата SuperDraw II со правец, насока, нападна точка и
големина. Правецот на силите е вдолж геометриската оска на
стаповите, а насоката е насока на сила на затегање или притисок.
Нападните точки на силите се во јазлите на FE моделот кои се наоѓаат
најблиску до геометриската оска на стаповите (каде што пресекот на
стаповите е со најголеми димензии), на двете страни од јазолниот лим,
бидејќи пресеците на стаповите се изведени со поставување на
елементи на двете страни од јазолниот челичен лим. Интензитетите на
силите се нумерички податоци.
Методологијата за примена на оптоварувањата кај FE моделот
на јазолот е прикажана на слика 5.

Слика 5 FE модел на јазолот 24
со силите на оптоварување
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ДЕФОРМАЦИОНО-НАПОНСКА СОСТОЈБА НА ЈАЗОЛ
Како пример, на сликите 6, 7 и 8 прикажана е деформациононапонската состојба на јазолот од статички оптоварувања, за
хоризонтална положба на носечката конструкција.
Големините на поместувањата се во [m], а на напоните во [N/m2].

Слика 6 Големини на поместувања на јазолот
од статички оптоварувања

Слика 7 Големини на напони на јазолот
од статички оптоварувања
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Слика 8 Деформациона состојба на јазолот
од статички оптоварувања

На сликите 9, 10 и 11 прикажана е деформационо-напонската
состојба на јазолот од динамички оптоварувања, за најнеповолниот
режим на оптоварување.
Големините на поместувањата се во [m], а на напоните во [N/m2].

Слика 9 Големини на поместувања на јазолот
од динамички оптоварувања
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Слика 10 Големини на напони на јазолот
од динамички оптоварувања

Слика 11 Деформациона состојба на јазолот
од динамички оптоварувања
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ЗАКЛУЧОК
Со истражување на локалната деформационо-напонска состојба
на најоптоварениот јазол на носечката конструкција на работниот орган
на ротирачкиот багер, се дефинира еден оригинален модел за
испитување на состојбата на деформациите и напоните кај јазлите од
решеткастата конструкција на багерот. Оваа методологија за
испитување на деформационо-напонската состојба на закованите јазли
на просторната решеткаста конструкција на багерот може да се
воопшти и за други заковани конструкциии.
Поставената методологија базирана на креиран FE модел на
јазолот и примена на FE анализа, дава јасна слика за деформациононапонската состојба на закованиот јазол со распоред на поместувањата
и напоните, како и нивниот интензитет во челичната конструкција на
јазолот, кои поместувања и напони потекнуваат од статичките и
динамичките оптоварувања на багерот.
Големините на локалните поместувања и локалните напони
добиени од испитувањето на деформационо-напонската состојба кај
овој закован јазол, даваат ориентациони податоци кои можат да се
применат кај закованите јазли на други ротирачки багери, при слични
динамички услови на експлоатација.
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АПСТРАКТ
Пушењето цигари е една од основните причини за големиот
број на хронични неинфективни заболувања и предвремена смрт.
Главната улога во борбата со пушењето кај населението имаат
докторите.
Спроведовме испитување што опфаќа 730 доктори од 10
различни градови со цел да се утврди застапеноста и карактерот на
пушењето кај докторите, како подготвеност и нивна способност за
дејности поврзани со контрола на пушењето на индивидуално и
општествено ниво.
Резултатите од испитувањето покажаа дека 47,53% (347
доктори од анкетираните 730) пушат. Мажите дневно просечно пушеле
18,3, а жените 11 цигари. Секој трет од анкетираните е редовен пушач
(33,7%), а најзастапена возраст е од 35 до 44 и од 45 до 54 години. Пред
пациентите пушат една третина од нив. Секој втор сака да го прекине
пушењето.
Клучни зборови: пушење цигари, доктори, фактор на ризик,
профилакса.

ABSTRACT
Smoking cigarettes is one of the fundamental causes for the great
number of chronic non-infectious diseases and premature death. The
physicians have the leading role in the struggle against smoking.
We have carried out a research that encompasses 730 physicians
from 10 different cities in order to determine the presence and the nature of
smoking among the doctors also including their willingness and ability for
actions related with the control of smoking on individual and social level.
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The results from the research showed that 47.53% (347 doctors from
the 730 interviewees) are smokers. The male doctors approximately smoke
18.3 and female doctors smoke 11 cigarettes per day. Every third from the
respondents is a full time smoker (33.7%) and the most represented age was
from 35 to 44 and from 45 to 54 years. One third from the smokers uses
tobacco in front of their patients. Every second person of the smokers wants
to stop smoking.
Key words: smoking, cigarettes, physicians, risk factors, prevention

ВОВЕД
Пушењето во светот е многу распространето. Според Светската
здравствена организација, околу една третина од вкупното население
над 15-годишна возраст се пушачи. Мажите се застапени со 47%, а
жените со 12%. Се прогнозира бројот на пушачите кон средината на 21
век да порасне на 1,6 милијарди.
Докажано е дека цигарите се причина за голем број хронични
неинфективни заболувања и предвремена смрт. Годишно во светот
умираат над 4 милиони луѓе од заболувањата поврзани со пушењето, а
прогнозите за 2030 година се 10 милиони.
Ако се има предвид врската меѓу пушењето и фреквенцијата на
хриничните неинфективни болести, огромните загуби до кои доведува
тоа и главната улога на докторите за контрола на пушењето, од посебна
важност е ангажирањето за намалување на тој фактор на ризик за
здравјето да започнат со градење на капацитет за работа во таа насока,
разработување на упатства за добра докторска практика и реализација
на програма на општинско ниво.
Здравствените работници, посебно докторите, би требело да
имаат основна улога во борбата против пушењето. Нивниот однос кон
пушењето е прв чекор за редуцирање на оваа штетна навика. Ако ги
знаат последиците, зошто пушат? Како може докторот да делува
воспитно, образовно, превентивно на пациентот кога и тој самиот
пуши? Каква е таа докторска практика?

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
Целта на ова истражување беше приближно да се утврди
фреквенцијата и карактерот на пушењето цигари кај докторите во
Република Македонија.
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Формирана е база на податоци, група од 730 доктори по случаен
избор, на возраст над 28 години, од десет градови: Охрид (92), Струга
(53), Кичево (49), Гостивар (51), Тетово (107), Скопје (127), Кавадарци
(41), Штип (49), Гевгелија (48) и Битола (113). Од анкетираните мажи
се 57,32%, а жени 42,68%.
Докторите пушачи се поделени во две групи: редовни пушачи,
кои пушат една или повеќе цигари секој ден и епизодни пушачи кои не
пушат секој ден. Редовните пушачи, зависно од бројот на испушените
цигари, се поделени на: умерени, кои пушат од 1 до 10 цигари,
интензивни, кои пушат од 11 до 20 цигари и многу интензивни, кои
пушат над 20 цигари дневно.
Податоците се добиени од анонимните индивидуални анкетни
листови со 30 прашања, а анализата е извршена со помош на
статистичкиот програм spss for Windows.

РЕЗУЛТАТИ И КОМЕНТАР
Најголем број од мажите се од 50 до 64-годишна вораст, а
жените од 32 до 44-годишна возраст.
Од анкетираните 92 доктори во Охрид пушачи се 38 (41,30%),
од 53 во Струга пушачи се 29 (54,71%), од 49 во Кичево 21 (42,85%) се
пушачи, во Гостивар од 51 анкетиран 26 (50,98%) се пушачи, во Тетово
од 107 анкетирани пушачи се 71 (66,35%), во Скопје од 127 анкетирани
пушачи се 61 (48,03%), во Кавадарци од 41 анкетиран доктор 13
(31,70%) се пушачи, во Штип од 49 анкетирани доктори 16 (48,48%) се
пушачи, во Гевгелија од 48 пушачи се 21 (43,75%) и во Битола од 113
анкетирани доктори пушачи се 51 (45,13%).
Од вкупниот број анкетирани доктори (730) пушачи се 347
(47,53%).
Секој трет од анкетираните е редовен пушач (33,7%), а
најзастапена возраст е од 35 до 44 и од 45 до 54 години.
Кај жените пушењето е најзастапено меѓу 45 и 54 години, потоа
од 35 до 44 години.
Времетраењето на пушењето кај мажите просечно изнесува 20,3
години, а кај жените 18,7 години. Со возраста, кај двата пола, расте и
должината на пушачкиот стаж, создавајќи поголеми ризици по
здравјето.
Бројот на испушените цигари исто така има значење за нивото
на ризикот за здравјето. Мажите дневно просечно пушеле 18,3, а
жените 11 цигари.
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Од анкетираните, од 11 до 20 цигари дневно пушат 44,4%.
Мажите во однос на жените преовладуваат (51,3%). Највисок е делот
кај пушачите над 64-годишна возраст, потоа следуваат пушачите од 25
до 34 години, а кај жените од 35 до 44 години. Многу интензивно
пушат 14,6%, при што шест пати повеќе пушат мажите од жените.
Може да се каже дека мажите се многу интензивни пушачи, додека
жените се умерени пушачи.
Важен фактор за одредување на степенот на зависноста од
цигарите е интервалот меѓу будењето и првата запалена цигара. Првиот
час по будењето, наутро, пушат 36, 6% мажи и 28,3% жени. Секој
четврти испитаник првата цигара ја пали првите 5 минути по будењето,
и тоа секој четврти маж и секоја десетта жена. По половина час од
будењето, секој трет пали цигара, а потоа следува скоро рамноправен
однос (37,6% во однос на 36,8%).
Половина час по будењето првата цигара ја пушат над половина
мажи и 41% од жените. Секој втор смета дека е најголем проблем да се
откаже од првата цигара.
Свесни се дека пушењето има реперкусии по своето здравје, по
здравјето на семејството и на секој што го вдишува чадот од цигарите.
Затоа сакаат да го прекинат пушењето. Меѓутоа, само 16,9% од
докторите пушачи се загрижени за сопственото здравје, а секој
единаесетти маж воопшто не е загрижен за своето здравје. Ова е
вознемирувачки факт.
Голем дел од пушачите сакаат да прекинат со пушењето и
прават обиди за тоа.
Неуспехот во првите обиди да се прекине со пушењето е
резултат од немотивираноста и од неподдршката од семејството и од
средината.
Од анкетираните доктори пушачи секој втор има желба да го
откаже пушењето (54,6% мажи и 47,5% жени). Групата на редовни
доктори пушачи е знатно поголем од тој на епизодните пушачи.
Докажано е дека чадот од цигарите е штетен за таканаречените
пасивни пушачи, иако ризикот кај нив не е толку голем, колку кај
пушачите. Многу болести и нарушувања како онколошки,
кардиоваскуларни и респираторни можат да настанат како резултат на
пасивното пушење. Резултатите од анкетираните доктори се
загрижувачки и покажуваат дека секој втор има член во семејството
што пуши. Тоа се семејства на доктори.
Сите доктори, како пушачите така и непушачите, ги советуваат
своите пациенти да не пушат. Односот на докторот е од големо значење
за пациентите пушачи, посебно ако тие сакаат да го прекинат
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пушењето. Зачудува фактот дека една третина од докторите пушат во
присуство на пациентите. Со тоа тие даваат многу негативен пример и
впечаток дека пушењето не е штетно по здравјето.
Скоро половина од анкетираните сметаат дека мерките за
ограничување на пушењето се многу строги, а секој седми дека тие
треба да бидат уште построги. Околу една четвртина прифаќаат да се
пуши на одредени места.
Повеќе од половина од докторите сметаат дека лековите што
помагаат за откажување од пушење не треба да се употребуваат.

ЗАКЛУЧОК
Скоро половина од докторите пушат цигари и секој трет од нив
е редовен пушач, а секој десетти е епизоден пушач. Пушењето кај
мажите има највисока фреквенција меѓу 35–44 години, а кај жените
меѓу 45–54.
Секој трет пушач пуши меѓу 16 и 20 години. Мажите се
интензивни и премногу интензивну пушачи, додека жените се
претежно умерени пушачи.
Секој четврти испитаник првата цигара ја пали првите 5 минути
по будењето, и тоа секој четврти маж и секоја десетта жена.
Повеќето доктори ги советуваат пациентите да не пушат, но
скоро една третина од нив си дозволуваат да пушат во нивно
присуство.
Секој втор доктор смета дека прифатените мерки за
ограничување на пушењето се доволно строги, а секој седми дека тие
треба да бидат уште построги.
Сепак, има потреба од спроведување на мерки за ограничување
на пушењето меѓу докторите иако постои Закон според кој е забрането
пушењето.
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АПСТРАКТ
Начинот на организациско делување во изминатите години
драстично е променет. И додека во изминатото се работеше беа и
притоа да се обрне внимание на бројот на повреди поврзани со
диектните работни места, денеска одредено придвижување во таа
насока постои. Сепак недоволно се води евиденција на бројот на
официјално повредени и мерки кои треба да се превземат како таа
бројка би се намалила.
Целта на овој труд е спроведеното истражување врз деловни
субјети во Битолскиот регион за бројот на повреди на директните
работни места.

Клучни зборови: заштита при работа, OSHAS 18001

ABSTRACT

The way of organizational action in the past few years have
been dramatically changed. While in the past, organizations have
worked with very similar attention to the number of injuries on the
work places, today some movements in that direction are made.
However insufficient records are kept of the number of officially
injured. Also it should be taken more measures so the number of
injuries could be reduced.
The purpose of this paper is the survey on business subjects in
the Bitola region, and the number of injuries during work.
Key words: occupational safety, OSHAS 18001
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ВОВЕД
Земајќи во предвид дека со Законот за здравје и безбедност,
одредени напори во насока на подобрување на моменталната ситуација
се направени, сепак впечатокот останува дека бројката на повредени
лица пред се во приватниот сектор е драстично голема. Тоа може да се
потврди и со компаративната анализа спроведена со Р. Србија од каде
може да се дојде до запрепастувачки податоци. Иако Р. Србија се смета
за земја која е на самото Европско дно, по бројот на повреди на работни
места, Р. Македонија е во далеку полоша ситуација.
Исто така во прилог се дадени и бројот на повреди на директни
работни места во Битолскиот регион, кои иако се потврдени од
Здружението за заштита во Битола, сепак се некомплетни пред се
поради фактот што голем број на повреди пред се во приватниот сектор
се непријавени.

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СО Р. СРБИЈА
Доколку се споредат податоците за периодот 2005-2007 во Р.
Македонија и Р. Србија (имајќи во предвид дека Р. Србија е „лидер“ во
овој регион според официјални податоци) се доаѓа до заклучок дека и
тоа како е неопходна поголема примена на стандардите за безбедност и
здравје во Р. Македонија и доследна примена на препораките од
надлежниот инспекторат.
Податоците говорат дека нашата земја компаративно споредена
со земја која се наоѓа на самото дно во ЕУ по број на повреди е во
далеку полоша позиција. Фактите говорат дека итно е неопходна
поголема кампања во оваа насока.
Во прилог е даден илустративен приказ на компаративната
споредба на податоците. Податоците за бројот на повреди во Р.
Македонија се добиени од исплатени осигурителни премии по основ
повреда на работно место, но и според релевантни податоци до
Македонското Здружение за заштита при работа.
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Доколку се анализираат сумираните податоци може да се
констатира дека тенденција на намалување на бројот на повреди
постои. Сепак „црната Среда“ и понатаму е денот во кој се случуваат
најголем дел од повредите.

ЗАКЛУЧОК
Податоците од спроведеното истражување доведуваат до
фактичка состојба дека Р.Македонија се наоѓа на самото Европско дно
во поглед на заштита при работа. Анализирајќи ги добиените податоци
се укажува потреба за понатамошно истражување на мерките кои се
превземаат во деловните субјекти со цел да се намали појавата на
повреди. Исто така како поле за понатамошно истражување е степенот
на примена на одредбите од Законот за заштита при работа.
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ХЕМИСКИ СОСТАВ НА МЕСО ОД ЗЛАТНА ПАСТРМКА Oncorhynchus mykiss Stevanovski
м-р Владимир Китановски
Факултет за биотехнички науки - Битола
д-р Љупче Кочоски
Факултет за биотехнички науки - Битола
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АПСТРАКТ
Цел на истражувањата на овој труд беше анализа на разликите
во хемискиот состав и енергетската вредност на месо од златна
виножито (Oncorhynchus mykiss, Stevanovski) и виножито пастрмка
(Oncorcynchus mykiss Walbaum).
Врз основа на добиените резултати кај примероците месо од
златна виножито пастрмка утврдена е просечна содржина на вода од
72,277%, а кај виножито пастрмката од 74,077%. Процентот на масти
кај златната пастрмка изнесуваше 6,167%, а кај виножитната 3,525%.
Содржината на минерални материи кај примероците златната пастрмка
изнесуваше 1,941%, а кај виножитната пастрмка 1,630%. Примероците
месо од златна виножито пастрмка содржеа 19,053% протеини, а
19,955% примероците од виножитна пастрмка. Статистички значајни
разлики (p<0.05) беа утврдени во однос на содржината на вода и масти.

Клучни зборови: златна виножитна пастрмка (Oncorhynchus
mykiss, Stevanovski), хемиски состав.
ABSTRACT
The aim of this work was the analysis of differences in chemical
composition and energetic value of meat of golden rainbow (Oncorhynchus
mykiss, Stevanovski) and golden rainbow (Oncorcynchus mykiss Walbaum).
According obtained results meat samples of golden rainbow trout
have average content of water of 72,277%, and 74,077% rainbow trout
samples. Fat content in golden trout was 6,167% and 3,525% in rainbow
trout. Content of mineral matter in golden trout was 1,941%, and 1,630% in
rainbow trout. Samples of meat of golden trout have 19,053% protein, and
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rainbow trout 19,955%. Statistically significant differences (p<0.05) were
noted in content of water and fat.
Key words: golden rainbow trout (Oncorhynchus mykiss,
Stevanovski), chemical content.

ВОВЕД
Рибите како поикилотермни организми во споредба со
домашните животни имаат помали енергетски потреби за одржување на
телесните функции, метаболизмот и движењето. Со потрошувачка на
храна од 1:1 или помалку од еден килограм квалитетна храна се
постигнува еден килограм рибино месо што ги прави рибите посебно
интересни за одгледување, дотолку повеќе што рибиното месо е
одличен диететски прехранбен производ кој во ништо не заостанува зад
месото од топлокрвните животни, а составот на масното ткиво и
присуството на омега -3 масните киселини го прават ова месо посебно
значајно во исхраната на човекот.
Основна карактеристика на рибиното месо е неговата лесна
сварливост, заради што тоа кусо време се задржува во желудникот и
помалку ги оптоварува органите за варење. Лесната сварливост на
рибиното месо се должи на отсуството на колаген и еластин и
застапеноста на кратките мускулни влакна во месото. Според
хемискиот состав и енергетската вредност тоа не заостанува зад
другите видови месо од топлокрвните животни.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА
Експерименталните примероци беа земени од редовниот излов
на конзумна риба со нагласено внимание за одредување на приближно
иста тежина на примероците. Испитувањето на хемискиот состав на
рибите беше извршено по стандардни методи кои се користат во
научно истражувачки цели.
Содржината на вода во рибиното месо беше одредена со метод
на сушење на температура од 105°C во период од 24 до 48 часа.
Количеството на мастите во рибиното месо беше одредено по методот
на Soxlet, а содржината на вкупни азотни материи по методот на
Kjeldhal. Содржината на вкупните минерални материи беше одредена
со жарење на примероците на 525°C
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ДИСКУСИЈА
Месото од пастрмка е здрав и хранлив продукт кoj зазема важна
улога во правилната исхрана на луѓето и претставува богат извор на
незаситени масни киселини.
По својата структура месото на пастрмките спаѓа во диететски
продукти, бидејќи содржи мал процент на заситени масни киселини и
холестерол, поради што има и помала енергетска вредност. Пастрмките
се одличен извор на есенцијални масни киселини, богат извор на
протеини, (потребни за нормален раст и развиток), одличен извор на Р
и Ѕe, а исто така и на витамините: B12, B6, ниацин и пантотенска
киселина, како и добар извор на витамините B1, и А. Месото на
пастрмките содржи одредени количини Fe, Ca, Mg, Zn и Cu, како и
витамини B2 и витамин C.
Хемиските карактеристики на месото во зависност од видот
пастрмки варираат во мали количини, главно се движат во следните
граници: протеини од 16 до 20%, масти од 3,5 до 10% и енергетска
вредност од 498кј/119kcal на 100 g риба.
Содржината на вода во месото на рибите е варијабилна и
секогаш е во обратнопропорционална зависност со содржината на
мастите Колку месото има повеќе вода, толку процентот на масти е
помал. Процентот на вода во месото, утврден во овие истражувања
(Табела 1) е многу блиску до процентот кој го добил во своите
истражувања Stevanovski (1999), кој утрдил 75,83% вода кај обичната
виножитна пастрмка и 72,86% кај златната виножитна пастрмка.
Yasmin и сор. (2004) утврдиле 75,72% до 75,92% вода кај месо од
обична виножитна пастрмка. Savić и сор. (2004), наведуваат дека
содржината на вода во месото на обичната виножитна пастрмка се
движи од 66,8% до 75,5%, додека според истражувањата на Kažić и
Marić (1991) тој процент варира од 72,3 до 76,8%. Apostolski и сор.
(1983), во своите истражувања наведуваат дека количеството на вода
кај обичната виножитна пастрмка се движи од 74,20 до 74, 51%.
Teskeredžić и Pfeifer (1984), утврдиле дека месото од пастрмките
содржи 76% вода, а според испитувањата на Marošević (1982) и Grujić
(2000) 75% вода. Gamprel и сор. (2004), Milinković (1988), Беличовски и
сор. (1993) во своите истражувања ги утврдиле следните вредности за
содржината на вода во месото од пастрмки: 77,7% - 78,6%; 77,4% 81,4%; 78,27%. Овие вредности се нешто поголеми во споредба со
вредностите добиени во истражувањата на Žlender и сор. (1984), Plavša
Nada и сор. (2000), и Stevanovski (1981), кои констатирале 74%; 72,85 –
74,20% и 73,03% вода во хемискиот состав на месото.
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Добиените резултати од нашите испитувања за количеството на
масти во месото (Таб. 1) кај златната виножито пастрмка (Oncorhynchus
mykiss, Stevanovski) и виножито пастрмката (Oncorhynchus mykiss,
Walbaum), покажуваат дека процентот на масти кај златната виножитна
пастрмка (6,167%) е повисок од процентот на масти кај виножито
пастрмка (3,525%). Овие разлики се статистички значајни (р<0,05).
Вредностите кои ги добивме од нашите истражувања се движат
во границите кои можеме да ги најдеме во литературата и најблиску се
до резултатите кои ги утврдил Stevanovski (1999), кој во своите
истражувања наведува дека кај златната виножито пастрмка
вредностите на мастите во месото се движат од 4,73% до 5,02%, а кај
виножито пастрмката изнесуваат 3,05%. Belicovska (2006), при
испитувањата на хемискиот состав на месото од златна виножито и
виножито пастрмка утврдила застапеност на масти од 2,53% кај
виножито и 3,57% кај златната виножитна пастрмка. Philips и сор.
(1956), констатирале содржина на масти од 5,5%. Milinković (1988), во
своите истражувања утврдил дека процентот на масти во месото на
виножито пастрмка се движи од 1,56 – 2,66%. Apostolski и сор. (1983),
утврдиле дека процентоt на масти во месото на виножито пастрмката
изнесува од 2,62 до 3,70%. Kažić и Marić (1991), и Francetić (1967), во
своите истражувања добиле повисок процент на масти во месото од
виножито пастрмка и тоа 4,0 – 7,7 и 13,5%.
Како што може да се види процентот на масти во месото на
пастрмките кај различни автори има многу големи разлики што се
должи на влијанието на голем број фактори како: исхраната, квалитетот
на рибникот, возраста на рибите квалитетот на водата и др. Бидејќи во
ова истражување рибите беа одгледувани во ист рибник, хранети со
храна со ист хемиски состав, утврдените разлики во количеството на
масти во месото помеѓу златната и стандардната виножитна пастрмка
најверојатно се резултат на генетските карактеристики на златната
виножитна пастрмка.
Испитувањата на хемискиот состав на месото од златната
виножито пастрмка (Oncorhynchus mykiss, Stevanovski) и виножито
пастрмката (Oncorhynchus mykiss, Walbaum), во однос на содржината на
минералните материи не покажаа статистички значајни разлики
(р<0,05). Од добиените резултати (Таб.1) содржината на минерални
материи кај златната виножитна пастрмка изнесува 1,941%, а кај
стандардната виножитна пастрмка тој процент е 1,630%. Stevanovski
(1999) во своите истражувања добил застапеност на минералните
материи кај виножитната пастрмка од 1,42%, а кај златната тој процент
се движел од 1,72 до 1,75%.
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Belicovska (2006), констатирала застапеност на минералните материи на
од 1,14% во месото од виножитната пастрмка и 1,24% кај златната
виножитна пастрмка. Žlender и сор. (1984), утврдиле 1,41% застапеност
на минералните материи во месото на стандардната виножитна
пастрмка. Кај Apostolski и сор. (1983), процентот на застапеност на
минералните материи се движел од 1,42 до 1,44%. Kažić и Marić (1991),
наведуваат дека минералните материи во месото кај стандардната
виножитна пастрмка се застапени со 1,48%. При испитувањата кои ги
извршиле Belicovski и сор. (1993) утврдиле застапеност на минералните
материи од 1,24%, Marošević (1982) наведува 1,2% застапеност на
минералните материи.
Врз основа на добиените резултати во однос на содржината на
протеини помеѓу примероците месо од златната виножито пастрмка
(Oncorhynchus mykiss, Stevanovski) и виножитната пастрмка
(Oncorhynchus mykiss, Walbaum), (Таб. 1) не беа утврдени статистички
значајни разлики (р<0,05). Количеството на протеини во примероците
месо од златната виножито пастрмка изнесуваше 19,053% а кај
виножитната пастрмка 18,955% . Слични резултати во своите
испитувања наведува и Stevanovski (1999), кој за златната пастрмка
истакнува дека содржината на протеини се движи од 19,95% - 20,39%,
до 20,50%, а кај виножитната пастрмка процентот на протеини
изнесува 19,70%. Belicovska (2006), утврдила застапеност на
протеините во месото кај златната пастрмка од 19,37%, додека пак кај
виножитната пастрмка тој процент изнесувал 19,35%. Apostolski и
Stevanovski (1986), утврдиле застапеност на протеините кај
виножитната пастрмка од 20,31% до 20,40%, Francesco и сор. (2004),
20,53%, Savić и сор.(2004), 18,9%. Во своите испитувања Grujić (2000),
истакнува дека процентот на протеини во месото на виножитната
пастрмка се движи од 18,16 до 18,51%. Teskeredžić и Pfeifer (1984),
утврдиле дека содржината на протеини изнесува 18,69 – 19,35%. За
разлика од овие резултати кои се слични со резултатите од
истражувањата на овој труд, Yasmin и сор. (2004), и Valente и сор.
(1998), во своите истражувања констатирале застапеност на протеините
од 15,39 до 15,89%, односно 13,4 – 15,6%.
Иако во литературата постојат различни податоци за содржината на
протеините во месото на пастрмките може да се констатира дека тие
покажуваат константност во застапеноста.
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ЗАКЛУЧОЦИ
Врз основа на резултатите кои се добиени од истражувањата на
хемискиот состав на месото од златната виножито пастрмка
(Oncorhynchus mykiss, Stevanovski) и виножитната пастрмка
(Oncorhynchus mykiss, Walbaum), можат да се донесат следните
заклучоци:
1. Застапеноста на водата во моесото од златната пастрмка се движеше
од 71,21 до 74,15%, а кај стандардната виножитна
пастрмка од 73,28
до 75,34%.
2. Содржината на протеини кај златната се движеше од 18,37 до 20%, а
кај стандардната виножитна пастрмка од 17,5 до 20,12%.
3. Содржината на масти во месото на златната пастрмка се движеше
од 26,32 до 28,79%, а кај стандардната виножитна
пастрмка
се
движеше од 24,51 до 27,72%.
4. Содржината на минералните материи кај златната се движеше од
1,48 до 2,99%, а додека пак во месото на стандардната
виножитна
пастрмка застапеноста на минералните материи се
движеше од 1,57
до 1,7%.
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АПСТРАКТ
Вклучувањето на Република Македонија во Европската унија
бара инкорпорирање на повеќе европски начела и стандарди во областа
на нејзиното административно право, концептуализирани преку
системот на „најдобри практики“. Затоа подобрувањето на квалитетот
на услугите на субјектите коишто се „корисници на јавните услуги“
станува императив за постигнувањето на целите на таканареченото
„добро владеење“, концепт изграден врз столбовите: граѓанство
(Ethos), етика (Ethics) еднаквост (Equity) и ефикасност (Efficiency), со
користење на информациската и комјпутерската технологија.
Имплементацијата на информатичкото опшптество
во јавната
администрација претставува фундаментална трансформација на
начинот на работа на јавната администрација, со цел создавање
висококвалитетен сервис за граѓаните и бизнисот. Секоја одговорна и
демократска влада се залага за поефикасна и потраспарентна работа на
администрацијата, со услуги ориентирани кон корисниците,
постигнување на стандарди на поквалитетно живеење, побрз економски
и социјален развој. Но, обликувањето на една ваква јавна
администрација бара многу време, финансиски средства, волја, како и
соодветна правна регулатива. Сервисната ориентација на македонската
администрација за прв пат во Република Македонија беше предвидена
во Стратегијата за реформа на јавната администрација од 1999 година,
а подоцна и од актуелниот Закон за општа управна постапка (донесен
во мај 2005 година), кој ја уредува врската меѓу јавната управа од една
страна и поединците и приватните правни субјекти од друга страна. Во
овој контекст посебно е важно воведувањето и развојот на
информатичкото општество во јавната администрација со што ќе се
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допринесе за меѓусебно поврзување на нејзините сегменти, нејзино
поефикасно работење, сервисна ориентација кон граѓаните и бизнис
заедницата, како и интегрирање во европскиот информационен и
комуникациски простор.
Клучни зборови: е-јавна администрација, информатичко општество,
сервисна ориентација.

ABSTRACT
The accession of Republic of Macedonia in the European Union
requires incorporation of numerous European principles and standards in the
area of its administrative law, conceptualized through the "best practice"
system. Therefore, the improvement of service quality to the entities "public
service beneficiaries" emerges as an imperative for attaining the objectives
of the so-called "good governance", concept built on the pillars: citizenship
(Ethos), ethics (Ethics), equity (Equity) and efficiency (Efficiency), by the
use of information and computer technology. The implementation of
information society in the public administration is a fundamental
transformation in the manner of public administration work in order to create
high quality service for the citizens and businesses. Any accountable and
democratic government commits for more efficient and transparent work of
the administration, with user-oriented services, achieving quality life
standards, rapid economic and social development. However, shaping of
such administration consumes a great amount of time, funds, will, and
adequate legal regulation. Service oriented Macedonian administration for
the first time in the Republic of Macedonia was anticipated by the firs Public
Administration Reform Strategy in 1999, and later by the actual Law on
General Administrative Procedure (adopted in May 2005) governing the
relation between public administration on the one side and individuals and
private entities on the other side. Of importance in this context is
introduction and development of Information Society in the public
administration that will contribute to its efficient operation, service
orientation to the citizens and business community, integration in European
information and communication area.
Key words: e-public administration, information society, service
orientation.
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ВОВЕД
Реформите на јавната администрација што поголемиот број на
држави членки на ОЕЦД ги спроведоа, почнувајќи од 80-тите години на
минатиот век беа во согласност со принципите на англо-американскиот
Нов јавен менаџмент. Сега, во 21 век, се отвора дебата за тоа што
очекуваат граѓаните од нивните влади, односно од администрација,
бидејќи во споредба со претходните години, граѓаните покажуваат
зголемен интерес за транспарентност и ефикансност на јавните
институции и јавните службеници. Во овој контекст, владите и нивната
администрација треба да превземаат про-активен пристап кон
решавањето на проблемите на граѓаните, внимавајќи на нивните
потреби. Секоја држава има различен број на квалитативни политики
во различните јавни сектори. Овие политики пред се вклучуваат:
подобрување на односот со клиентот/граѓанинот; административни
иновации, подобрување на квалитетот на живот на граѓаните;
усвојување на нови техники и технологии во администрацијата;
поедноставување на администартивните процедури и овозможување на
високостандардни услуги, со цел да се направи администрацијата
повеќе ефикасна, ориентирана кон резултатите, транспарентна, односно
со еден збор сервисно ориентирана.
Стремежот на Република Македонија да стане членка на
Европската Унија наметнува постигнување на одредени стандарди и на
полето на информатичкото општество и на полето на јавната
администрација. Секако важен дел во достигнувањето на овие
стандарди е и креирањето соодветна легислатива на овој план.

ТЕОРЕТСКИ АСПЕКТИ НА ПРИНЦИПОТ НА СЕРВИСНА
ОРИЕНТАЦИЈА НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА И КОНЦЕПТОТ
НА Е- АДМИНИСТРАЦИЈА
Сервисно ориентираната админинстрација претставува нов
концепт на администрација која првенствено има за цел да ги стави „во
центарот“ функциите на граѓанинот и на општеството во целина.
Принципот на сервисно ориентирана администрација, пред се се
однесува на новиот услужен концепт на администрацијата, изграден
врз пазарно ориентирана администрација како јавен сервис на
граѓанинот. Принципот на сервисно ориентирана администрација не е
еднозначно дефиниран, ниту во теоријата, ниту во праксата. Практично
постојат неколку гледишта за тоа што се подразбира под овој принцип.
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Меѓутоа, она што е заедничко за сите автори е фактот дека овој
принцип е производ на концептот на новиот јавен менаџмент. Овој
принцип е динамичен и се менува со промените кои неминовно
настануваат во општеството. Исто така овој принцип е комплексен,
бидејќи зависи од различни фактори: бирократаката култура во една
држава, административната традиција на една држава, економските и
политичките односи, креирањето на јавните политики и сл.
Shi Xuehua 1 принципот на сервисна ориентација на
администрацијата го објаснува со ограничените овластувања на владата
во управувањето со социјалните и некои економски области, односно
дека во овие области граѓанинот се јавува како непосреден контролор
врз работата на администрацијата. Marcel Hoogwout 2 го дефинира
принципот на сервисна ориентација на администрацијата како принцип
кој подразбира активна партиципација на граѓаните, зголемување на
транспарентноста и подобрување на квалитетот на услугите кон
граѓаните, со единствена цел, да се зацврсти довербата на граѓаните кон
администрацијата. Alok Sharma и Vivek Agnithorti 3 принципот на
сервисна ориентација на администрацијата го определуваат преку
дескриптивните елементи:
определување визија и
мисија,
детерминирање на државните органи и нивните клиенти, определување
на услугите потребни за секој клиент/група на клиенти, достапност,
повратни информации од клиентите. Теоретската расправа за
принципот на сервисната ориентација на администрацијата оди и во
друга насока, па така Gavin Drewry 4 потенцира дека не треба да се
заборави фактот дека администрацијата во рамките на една држава
претставува „монопол“ (отсуствува вистинското право на избор на
граѓанинот како клиент), па затоа се сомнева дека моделот на пазарната
ориентација би можел да се имплементира во работењето на
администрацијата. Тој смета дека принципот на сервисна ориентација
на администрацијата реално може да постои, меѓутоа мора да се
постават граници до каде би се применувал, бидејќи како што

1
Xuehua Shi, Fundamental Meanings, Theoretical Basis and Constructing Conditions of ServiceOriented Government, Journal of Social Sciences, 2010-02, Tsinghua, стр. 8, 2010.
2
Hoogwout Marcel, Tilburg University, Tilburg Institute on Law, Technology and Society (TILT),
Towards a general theory on customer oriented government, Discussion paper presented on the NOB
conference 11-11-2005 in Nijmegen, 2005.
3
Sharma Alok and Agnihotri Vivek, New developments in public administration (The citizen’s charter:
the Indian experience), International Review of Administrative Sciences, Vol. 67, SAGE Publications
(London, Thousand Oaks, CA and New Delhi), стр. 733–739, 2001.
4
Drewry Gavin, Citizens as Customers – Charters and the Contractualisation of Quality in Public
Services, EGPA Conference Bern, Switzerland, 31 August - 2 September 2005, Study Group 5:
Contractualisation in the Public Sector, Bern, pp 23-30, 2005.
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нагласуваат и Stewart J. и Walsh K. 5 сепак главната функција на
државата е да обезбеди права и сигурност на граѓаните, а не да нуди
услуги. Има автори кои го застапуваат мислењето дека принципот на
сервисната ориентација на администрацијата, набљудуван од
админстративно правен аспект, повеќе претставува вредносен концепт
отколку легален принцип, кој треба да биде земен во предвид во
административната пракса, но и не мора.
Процесот на имплементацијата на информатичкото општество
во јавната администрација се реализира со две групи на правни норми:
првата група на правни норми го опфаќаат пристапот и примарно се
однесуваат на инфраструктурата на информатичкото општество,
односно на неговата форма, додека втората група на правни норми се
однесуваат на прашањата поврзани со содржините кои се појавуваат
(како сакани, одоносни несакани ефекти), односно со безбедносните
прашања. 6
Основните претпоставки за реализација на концептот е-јавна
администрација се: зголемување на информатичката писменост на
граѓаните и изградба на соодветна информациона инфраструктура.
Е- администрација, според ООН претставува концепт и волја на
јавниот сектор да ги примени ИКТ со цел подобрување на услугите на
граѓаните. Светска банка е-администрацијата ја детерминира од
телеолошки аспект: целта на e-администрацијата е да овозможи
полесна,
поевтина
и
потранспарентна
интеракција
меѓу
администрацијата и граѓаните, администрацијата и деловните субјекти,
како и меѓу самата администрација. ОЕЦД под е-администрација
подразбира сеопфатна реорганизација на процесите во согласнсност со
можностите кои ги нудат новите технологии (OECD, 2005: 15–16). ЕУ,
е-јавната администрација ја дефинира како примена на ИКТ, особено
на Интернетот заради постигнување на подобра администрација.
Според иницијативата на Европската Комисија, е-администрацијата: е
отворена и транспарентна (јавната администрација е способна за
разбирањето на очекувањата на граѓаните, одговорна и отворена кон
демократско учество); не може да дискриминира никого (сервисно
ориентирана јавна администрација која мора да стигне до сите со
персонализирани услуги); е ефикасна (парите на даночните обврзници
ги користи на најефикасен начин, заштедувајќи на нивното време и
трошоци). Вивиен Рединг смета дека успешната реализација на
5
Stewart John and Walsh Kieron, Change in the Management of Public Services, Public Administration,
vol. 70, Is. 4, Online ISSN:1467-9299, pp. 499-518, 1992.
6
Simon Eva, Introduction to the legal regulation of information society, Information Society: Coursebook
from Theory to Political Practice, I, Budapest, pp. 114-130, 2008.
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концептот е-администрацијата во ЕУ може да се постигне со правила
од супранационална природа кои ќе го регулираат: создавањето на
интероперабилност помеѓу безбедното управување со идентитетот и
системите, ширењето на најдобрите практики и развојот и ефикасното
работење на Пан-европските услуги.
Според тоа, електронската јавна администрација претставува
социјално информационо- административен правен систем кој користи
веб апликации засновани на Интернет и други информациони
технологии со кои се олеснува пристапот на информациите и
административните услуги кон граѓаните, агенциите и различните
владини органи. 7 Симбиозата меѓу администрацијата и информацискокомуникациските технолигии не значи само проста информатизација на
административниот
систем,
туку
претставува
квалитативна
трансформација на реалниот административен апарат во виртуелен
административен систем, со единствена цел: поекономична,
поефикасна и поефективна јавна администрација. Практично, како што
Dimitrijević 8 нотира „ИКТ го трансформира претходниот модел на
јавната администрација, кој се означуваше како „Нов јавен менаџмент“
во т.н. „Мрежна јавна администрација“ (Networking Governance).“
При процесот на инкорпорирање на ИКТ во јавната
администрација во државите, примена наоѓаат и теоријата за
специјална правна регулација, како и теоријата за интегрирана
регулација. Имено, во мал дел од државите постојат правни акти кои ја
регулираат е-јавната администрација со посебен закон. Соединетите
американски држави се меѓу првите држави кои имаат посебен закон за
е-администрација. Имено, во 2002 година донесен е E-Goverment Act.
Закон за е- администрација имаат усвоено и Австрија во 2004 година 9,
Италија во 2005 10 и Чешка во 2009. 11 Останатите држави еадминистрацијата ја регулираат со политички акти (стратегии,
резолуции, декларации и сл.) и/или со вметнување на одредби во веќе
постоечките законски акти, чиј примарен предмет на регулирање не е еадминистрацијата. (пр. во законот за авторски права, законите за
индустриска сопственост, кривичните закони и сл.). 12
7

Dimitrijević Predrag, Electronic Administration and Information Society, Modern Administration, I,
Banja Luka, pp.121-135, 2009.
8
Ibidem.
9
E-Government Act, Austrian Federal Law Gazette, part I, Nr. 10/2004.
10
Codice dellâadmministrazione digitale, Decreto Legislativo del 7 marzo 2005,n.82
11
Zakon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů in CzechČástka 98 Rozeslána dne
19. srpna 2008.
12
Стратегија за е-Влада во Белгија, Стратегија за политиката за е-влада во Данска, Статегија за
Трасформирана администрација- поддржана со технологијата во Обединетото Кралство и сл.
(Molnar, 2008:156).
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ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕТО НА
ИНФОРМАТИЧКОТО ОПШТЕТСВО ВО СЕРВИСНАТА
ОРИЕНТЦИЈА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РМ
Квалитетот на администрацијата е клучен фактор за нивото на
услуги за граѓаните и фирмите кој придонесува за развојот на
општеството и демократските процеси, како и за интеграција на
нашата эемја во ЕУ. Во оваа насока континуирано во Република
Македонија се ревидира правната основа за функционирањето на
администрацијата, и се нагласуваат залагањата за нејзино реформирање
во насока на зголемување на нејзината ефикасност, ефективност и
отчетност, транспарентност, отвореност, подобрување на квалитетот на
услугите. Зачетокот на концептот на е-јавна администрација правно
започна да се реализира уште во 2001 година со донесување на Законот
за податоци во електронски облик и електронски потпис. 13 Во 2002
година, Собранието на РМ, изгласа е-Декларација со која беа поставени
институционалните основи за развој на информатичкото општество во
РM, т.е. Владата формираше Комисија за информатички технологии,
која подоцна оформи Национално работно тело за информатички
технологии. Во 2005 година, Владата на РМ ја донесе Националната
стратегија за развој на информатичкото општество во РМ со Акционен
план, 14 како и Законот за електронски комуникации 15, кој придонесе за
поголема конкуренција во телекомуникациската индустрија. Тука ќе го
споменеме и Законот за заштита на личните податоци. 16 Во 2006 година
донесени беа подзаконски акти значајни за практична имплементација
на системот за издавање на дигитални сертификати согласно Законот за
податоци во електронски облик и електронски потпис. Во 2007 година
донесена е Националната стратегија за развој на електронските
комуникации со информатичките технологии 17, која стратегија е
комплементарна и испреплетена со претходно донесената Стратегија
за развој на информатичкото општество. Донесен е и Законот за јавни
набавки 18, кој претставува правна основа за имплементација на
електронските јавни набавки на национално ниво. Во 2009 година беше

Службен весник на Република Македонија бр. 34/01 од 03.05.2001.
Вид: http://www.mio.gov.mk/files/pdf/dokumenti/Strategija_i_Akcionen_Plan.pdf.
Службен весник на Република Македонија бр.13/05 од 25.02.2005.
16
Службен весник на Република Македонија бр. 7/05 од 01.02.2005.
17
Види: http://e-demokratija.mk/documents/10157/46173/.
18
Службен весник на Република Македонија бр.136/07 од 12.11.2007.
13
14
15
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донесен и стапи во сила Законот за електронско управување 19 со кој се
уредува работата на министерствата и другите државни органи во
размената на податоци и документи во електронска форма, во однос на
реализацијата на администативни услуги, во смисла на
административни услуги во електронска форма. Во 2010 година беа
донесени седум подзаконски акти – Правилници, со кои се овозможи
спроведувањето на Законот за електронско управување и
имплементација на постапките за електронска размена на процедури и
документи во електронска форма. Овие акти подетално ја опишуваат
средината за електронска размена и комуникацијата, сертификацијата
на информатичките системи; формата и содржината за овозможување
на административни сервиси преку електронски средства, како што се
обликот на електронските документи, примената на стандарди и
прописи за електронска комуникација, техничките критериуми,
безбедноста на информатичките системи, како и формата и содржината
на администрирањето на базите на податоци, итн. Во 2010 година во
РМ беше донесена и Национална стратегија за е-Влада 20, со визија,
користењето на информациските и комуникациските технологии во
административното работење да придонесат да се подобрат услугите на
јавната администрација што ќе повлијае и на јакнење на демократските
процеси во државата. Стратегијата ги дефинира и начелата за развој (ЕВлада целосно фокусирана на потребите на граѓаните; доверливост;
безбедност; транспарентност; ефикасност; достапност; инклузивност;
корисност;
едноставност;
соработка;
стандардизација;
интероперабилност; Е- демократија) во координација со препораките
на ЕУ. Истата ги утврдува главните заинтересирани страни на развојот,
како и приоритетите и мерките за забрзување на развојот и
достигнувањата на просекот на европско ниво. Во 2011 година,
донесeни се Насоки за следење и управување на инциденти поврзани
со информациска безбедност и Насоки за начинот на користење,
запишување, пристап и чување на евиденцијата на базите на
административните услуги по електронски пат. 21

Службен весник на Република Македонија бр.105/09 од 21.08.2009.
Види: http://www.mio.gov.mk/files/pdf/dokumenti/Strategija_za_e-Vlada-05.03.2010.pdf.
21
Покрај наведените насоки, донесени се инасоки за техничките барања, начин на работа и
функционирање на комуникацискиот клиент и препораки за користење на системот за
интероперабилност, насоки за техничките барања за обезбедување пристап до административните
услуги по електронски пат и политики на давателот за користените графички и други портали на
информацискиот систем, насоки за нивоа на доверливост на информациите и нивоа на пристап до
нив и насоки за дејствија по оценка и управување на ризикот.
19
20

58

МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО СПИСАНИЕ

ИДНИТЕ ЧЕКОРИ НА ПРАВЕН ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ
НА ИНФОРМАТИЧКОТО ОПШТЕСТВО ВО СЕРВИСНОТО
РАБОТЕЊЕ НА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РМ
Република Македонија се определи да ги следи директивите на
Европската унија и ООН на планот на развојот и имплементирањето на
информатичкото општество, и во таа насока има потреба од создавање
на соодветна и заокружена правна рамка која би била согласна со
меѓународните конвенции и договори кон кои Република Македонија
има пристапено или ги има ратификувано.
Во оваа насока, заклучните согледувања ги апсловираме околу
два предлога. Донесување на Закон за е-јавна администрација со кој би
се воспоставила обрска за органите на администрацијата да вршат
електронски трансакции и електронско давање услуги, би се
воспоставиле некои нови права како што се правото на употреба на
технологија во комуникацијата со органите на јавната администрација,
правото на пристап и праќање на документи во електронска форма,
правото на комуникација со јавната администрација преку електронска
пошта, правото на квалитетна услуга од страна на јавната
администрација, правото на учество во демократските процеси по
електронски пат итн. На планот на безбедноста на информациите кои
ќе се пренесуваат по електронски пат во мрежата е-јавната
администрација ќе биде потребно во иднина да се пропишат и
дополнителни законски норми за мерките и стандардите на
информациската безбедност кои ќе овозможат доверливост на
податоците, интегритет на податоците, автентичност на податоците,
достапност на податоците и неможност за негирање на електронскиот
потписник, содржината на пратената порака, договорните и
финансиските трансакции, како и критериуми за заштита на
информациите (оваа заштита во моментов се регулира со Законот за
класифицирани информации 22 и Уредба за информатичка безбедност на
класифицирани информации на Владата од 2005 година). Сето ова е
потребно заради заштитата на податоците и информациите,
обезбедување континуитет на деловните процеси, сведување на
грешките на минимум и зголемување на довербата на клиентите.

22

Службен весник на Република Македонија бр. 9/04од 27.02.2004.
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“3-Е” АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИНЦИПИ-ЕФИКАСНОСТ,
ЕФЕКТИВНОСТ И ЕКОНОМИЧНОСТ
доц. д-р Дејан Витански
ул. Рудничка, б.б. 6250 Кичево, Правен Факултет – Кичево
dvitanski@yahoo.com
АПСТРАКТ
Ефикасноста, ефективноста и економичноста треба да се
востоличат како фундаментални принципи до кои треба да се
придржуваат сите вработени, од врвот па се до подножјето на
административната пирамида. Тие се супстанцијални елементи, кои го
сочинуваат битието на административните “организми” на европските
земји и претставуваат директиви и патокази за работење на нивните
службеници. Станува збор за есенцијални принципи, кои може да се
ползуваат како продуктивни алатки во супституирањето на ригидните
административни системи, што се строго формалистички насочени кон
правила и процедури во аутпут ориентирани сервиси, каде акцентот ќе
се става на обезбедувањето резултати и квалитативното сервисирање на
потребите на клиентите.
Клучни зборови: администрација, клиенти, ефикасност,
ефективност, економичност

ВОВЕД
Јавната администрација е основниот механизам, кој го движи
општеството. Нејзина најважна мисија и одговорност е да ги осигура
очекувањата на граѓаните. Задоволувањето на општествениот (јавниот)
интерес, во кој, всушност, е инкорпориран и поединечниот интерес е
главниот атрибут на администрацијата. Фундаментална цел што треба
практично да се операционализира со реформите е создавањето
сервисно ориентирани административни системи, чии службеници во
фокусот на вниманието и на целокупната своја активност треба да го
стават граѓанинот. Во овој контекст, неопходно е да се ,,ресетира“
менталната матрица на административните кадри и длабоко во нивната
свест да се врежи фактот дека тие постојат заради клиентите (граѓаните
и правните субјекти), кои како даночни обврзници од чии средства се
алиментира јавниот сектор имаат ,,свето“ право на ефикасен и
ефективен начин да ги остваруваат своите права, обврски и интереси.
Административните системи во развиените земји, како активни
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учесници во општествените текови, претставуваат една од основните
полуги на материјалниот и духовниот развој на современото општество.
Поради тоа, при конципирањето на организациско-функционалната и
структурална поставеност на современите административни апарати,
освен легитимитетот на управното делување и законитоста на
управните одлуки, мора да се води сметка и за ефикасноста и
ефективноста на работата на државната администрација (Стјепановиќ,
Н, Љиљиќ, С, Управно право, Београд, 1991, стр. 145).

ПРИНЦИП НА ЕФИКАСНОСТ
Во најширока смисла, под поимот ефикасност се подразбира
успешно остварување на целисходните активности на човекот, односно
максимално операционализирање на поставените цели на одредена
активност, и тоа со минимален трошок на човечки и материјални
ресурси (Гризо, Н, Гелевски, С, Давитковски, Б, Павловска-Данева, А,
Административно право, Скопје, 2008, стр. 434).
Ефикасноста се определува како однос помеѓу постигнатите
резултати или ефекти–outcomes или outputs и ресурсите кои се
употребуваат – inputs
E= O/ I; Е – ефикасност, О – outputs, I – inputs
Значи, таа се пресметува преку делење на исходите (целите,
резултатите или ефектите) со она што се внесува како ресурс
(административен кадар, потрошено време, технички, материјални
средства) ( Berman, E, Productivity in Public and Nonprofit Organizations,
SAGE Publications, London, 1998 стр. 55-62).
За ефикасноста, често како синоним се користи и терминот
продуктивност. Продуктивноста всушност е мерливата врска помеѓу
квантитетот (и квалитетот) на остварените резултати и квантитетот на
потребните ресурси за креирање на административните добра или
услуги. Продуктивноста, во основа, е мерка за работната ефикасност на
индивидуалната работна единица или на целата организација (Шафриц,
Џеј, М, Расел, Е, В, Борик, Кристофер, П, Вовед во јавната
администрација, Академски печат Скопје, 2009, стр. 434).
За ефикасноста не е важно само времето во кое ќе се
операционализира поставената цел/задача, туку многу важна
компонента е и количеството на материјални и човечки ресурси што ќе
бидат потрошени. Ефикасноста го акцентира трошокот на активноста
потребен за да се постигне дадениот резултат. Во овој контекст, во
јавните сервиси неопходно е сузбивање на неконтролираното и
нерационалното трошење на ресурсите – материјални, технички и
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кадровски. Вредноста за пари треба да биде основната водилка во
работењето на модерниот администратор, кој мора да продуцира повеќе
и подобро, со помалку трошоци (Витански, Д, Јавна администрацијасостојби, проблеми и предизвици, Скопје, 2012,стр.155). Или, потребно
е преку подобрување на квалитетот на административните услуги и
производи да се влијае на намалување на трошоците, односно да се
имплементира концептот “правење повеќе со помалку“.
“Предмет на администрацијата е да открие: прво, што може да
направи успешно и правилно, и второ, како може да ги направи овие
работи со најголема можна ефикасност и со најмалку трошоци, во
смисла на пари и на енергија“ (Wilson, Woodrow, The Study of
Administration, 1941, American Political Science стр. 494)
Начелото на ефикасност го зазема местото на централна норма
во секој административен процес. Неговата суштинска димензија, пред
се, се манифестира во следново:
- Ако два вида акции даваат исти резултати во остварувањето на
проектираната цел, би требало да се претпочита оној вид што повлекува
помало чинење; или пак
- Ако двата вида акции предизвикуваат исто чинење, би требало да се
преферира оној што дава поголеми резултати (Гризо, Н, Давитковски, Б,
Проблеми на управувањето, Скопје, 2001, стр. 17).
Во тесна врска со ефикасноста е и принципот на
пропорционалност, кој бара дејствата и активностите што ги преземаат
службениците да соодветствуваат, односно да бидат сразмерни на
целите што настојуваат да ги постигнат. Целта на ова начело е да
обезбеди разумна рамнотежа помеѓу засегнатите интереси, на пример,
јавниот интерес од една страна и приватниот интерес на поединци од
друга страна(Компилација на инструменти на Советот на Европа,
Административно право- Препораки 2005, стр. 290).
Правата за кои се одлучува во административната постапка
имаат изразито временска димензија. Ако некое право не е признаено и
остварено во рок додека странката има потреба, задоцнетата
реализација на тоа право станува ирелевантна, односно странката нема
повеќе интерес за остварување на тоа право (на пример, медицински
третман што бара итност, дозвола за извоз или за увоз на производи со
лимитиран рок на употреба, интервенцијата на противпожарната
служба, полицијата и сл.) (Матовиќ, И, Управни поступак, Шкољска
књига, Загреб, 1988, стр. 38). Затоа е потребно благовремено и ажурно
дејствување на административните органи. Навременоста подразбира
преземање на потребните дејства и донесување на потребните одлуки
во рамките на законски утврдените рокови. Спротивно на ова,
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ненавременото постапување може да предизвика штетни импликации,
како за јавниот така и за приватните интереси. На пример, доколку
одредена фирма сака да увезе одредени земјоделски производи на
пазарот во период кога има дефицит на таквите артикли, од извонредно
значење за неа ќе претставува, што побрзото заокружување на
формалните законски процедури. Притоа, доколку надлежните органи
не се придржуваат и ги пречекорат законски предвидените рокови во
поглед на издавањето увозна дозвола, сертификати за фитопатолошки,
микробиолошки стандарди, царинењето на стоката итн, а со оглед на
фактот што се работи за лесно расиплив производ и со рок на
лимитирано траење, на фирмата ќе и биде предизвикана директна
штета, во поглед на залудно потрошен капитал, изгубена добивка,
нарушен углед и репутација кај деловните партнери и сл.

ЕФЕКТИВНОСТ
Ефективноста на администрацијата значи успешно остварување
на целите или решавање на задачите, кои и се поставени со закон.
Принципот на ефективност се изразува како однос помеѓу
остварените резултати и поставените цели. На пример, при
подготвувањето на Буџетот, како највисок финансиски акт на една
држава, надлежните служби во Министерството за финансии ја
проектираат неговата приходна и расходна компонента. Во однос на
приходната страна се планира колку финансиски средства ќе бидат
собрани во државната каса, по однос на законски предвидените даночни
основици од граѓаните и од правните субјекти како даночни обврзници,
додека во однос на расходната димензија се врши распределба на
собраните материјални ресурси по различни ставки, како на пример, за
плати на вработените во јавниот сектор, социјални трансфери,
капитални инвестиции и сл. Во конкретниов случај, доколку
остварените резултати на крајот од тековната година кореспондираат со
претходно зацртаните цели, може да се каже дека е постигната
ефективност во работењето на соодветната служба.
Значи, ефективноста на администрацијата ќе се постигне
доколку таа успешно и квалитетно ги ефектуира целите и задачите, кои
и се детерминирани со закон. На пример, ефективност на полицијата
значи да доаѓа на време на секој повик со соодветна опрема и кадар и
успешно да интервенира.
Мерките на ефективноста всушност се однесуваат на
квалитетот, односно на степенот на кој се остваруваат проектираните
цели на организацијата. Во тој контекст, ефективноста се грижи
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административните производи да содржат такви состојки и атрибути
што ќе ги задоволат вкусовите на консументите.
Значи, “ефективноста акцентот го става на квалитетот и
одговара на прашањето дали ги преземаме правите нешта, за разлика од
ефикасноста која фокусот го става на намалувањето на трошоците, а
зголемувањето на output-от и одговара на прашањето дали нештата ги
правиме на прав начин, т.е правилно“ (Berman, E, Productivity in Public
and Nonprofit Organizations, SAGE Publications, London, 1998 стр. 5562).
Навременоста, ефикасноста и ефективноста треба практично да
се ефектуираат како заемно комплементарни и меѓусебно дополнувачки
принципи на работење во секој административен процес, за клиентите
да добијат услуга во која ќе бидат содржани сите потребни параметри.
На пример, покрај намалувањето на времето на чекање за медицински
интервенции, мошне значајни се и ефикасното воспоставување
вистинска дијагноза, како и квалитетната и ефективна изведба на
медицинскиот зафат.

ЕКОНОМИЧНОСТ
Согласно со принципот на економичност, административната
постапка треба да се спроведе итно и без одлагање, со што помалку
трошоци и губење на време за странката и за другите лица, кои
учествуваат во постапката, но притоа е неопходно да се преземе се за
правилно утврдување на фактичката состојба и за донесување на
законито и правилно решение. Економичноста подразбира рационално
користење на расположивите ресурси, односно остварување на што
поголем административен ефект или резултат со што помала употреба
на средства.
Во брзината и во штедењето треба да се оди до одредена
граница и да се внимава да не се премине рубиконот, што би било на
штета на правилното утврдување на материјалната вистина и на
законитото решавање на конкретни административни работи. Значи,
несомнено дека принципот на економичност треба да зазема значајно
место во работата и одлуките на административците, но тоа никако не
смее да биде на сметка на начелата на законитост и на материјална
вистина.
Се разбира, доколку материјалната вистина може да се утврди
со поевтини и поекономични доказни средства кои бараат помалку
трошоци и губење време, а сепак се постигнува целта на постапката,
овластеното службено лице така и ќе постапи.
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ЗНАЧЕЊЕТО И СУШТИНСКАТА ДИМЕНЗИЈА НА
ПРИНЦИПИТЕ НА ЕФИКАСНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ И
ЕКОНОМИЧНОСТ
Принципите на ефикасност, ефективност и економичност
претставуваат барометар за степенот на демократијата во одредена
држава. Тие, всушност, имплицитно покажуваат колку државата води
сметка за остварувањето на правата, интересите и обврските на
клиентите пред административните органи. Во овој контекст,
подемократска е онаа држава во која граѓаните и другите правни
субјекти можат полесно да им пристапат на административните служби
и ефикасно, ефективно и економично да си ги остварат своите, права,
обврски и правни интереси загарантирани со Уставот, законите и
другите прописи. Од квалитативното практично имплементирање на 3Е принципите зависи и легитимитетот и авторитетот на државната
власт, па затоа во некои земји, како на пример Кина, административната
култура на ,,услуги за граѓаните“ или ,,служење на народот“ е
накалемена како идеологија (YUAN Gang, YAN Shu-tao, LIU Qiang, A
study
on
the
rising
of
service-oriented
government,www.managers.org.cn/mag/doc/ucman200907/ucman20090702.
pdf, стр.14).
Управата која се фундира врз јасно проектирана мисија е
поефикасна,
поефективна,
попродуктивна,
поиновативна
и
пофлексибилна, за разлика од управата која е строго нормирана,
односно која се заснова врз крути правила и прописи.
Администрацијата ориентирана кон резултати е заинтересирана
не за инпути, како што класичната управа е заинтересирана за буџетски
алокации, туку за постигнатите ефекти од преземените активности.
Затоа, ,,институциите кои се засноваат на инпути имаат малку причини
да се борат за сопствените перформанси, за разлика од службите кои се
финансираат според постигнатите резултати и кои поради тоа постојано
се опседнати или калкулираат со начините за подобрување на своите
перформанси (Osborne,D, Gaebler, T, (1992), Reinventing Government,
Adison Wesley, стр. 139).
Успешноста на јавниот сервис може да биде измерена во однос
на ефиксноста, ефективноста и квалитетот – зависно од улогата на
граѓаните:
-граѓанин: ефективно решавање на проблемите со што е можно помал
трошок (трошковна ефикасност) – фокусот се става на социјалното
влијание;
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-даночен обврзник: ефективно произведени резултати и учинок –
фокусот е врз вредноста на парите во административните трошоци;
-корисник: најсоодветна услуга – вистински квалитет, вистински
квантитет, доставени во вистинско време и веднаш достапни.
Во европските административни сервиси, генерално, постои
искристализирана свест дека администрацијата, заснована врз ригидни
и нефлексибилни правила и процедури, мора да биде супституирана со
администрација ориентирана кон резултати. Основната поента на
ваквиот пристап е дека јавните служби постојат, пред се, за да даваат
услуги или продукти на нивните корисници (или клиенти). Ова е
иницијалната точка за воспоставување на контурите на
административен модел, што гарантира квалитетни услуги со намалени
трошоци, а напуштање на ретроградниот концепт на администрација,
што само нуди услуги, без јасно профилирана мисија. Грижата за
ефикасно и ефективно обезбедување на административните услуги, кои
ќе ги препознаваат интересите и потребите на клиентите и на
даночните обврзници е прифатена како есенцијална професионална и
етичка компонента на современите јавни сервиси.
Владите иницираат реформи за да испорачаат подобра вредност
за парите што ги трошат од даноците и, што е посуштествено да ја
модифицираат или преобликуваат врската помеѓу државата и нејзините
граѓани. Притоа, акцентот го ставаат врз следниве компоненти:
-Продуктивност. Круцијалното прашање кое се поставува во овој
контекст е како владите да продуцираат повеќе услуги со помалку пари
собрани од даноците. Имено, граѓаните перманентно бараат
намалување на даночното оптоварување, меѓутоа нивните барања и
очекувања за подобри и поквалитетни услуги од службите не се
намалува. Заради ова, владите мораат да изнаоѓаат модалитети со кој ќе
продуцираат повеќе и поквалитетни услуги, но со исти или намалени
приходи.
-Маркетизација. Овде провејува заложбата за ползување иницијативи од
пазарен стил, со цел да се неутрализира разорното дејство на
патолошките елементи на бирократијата. Во овој контекст, некои влади
приватизираа во голема мера со продавање јавни претпријатија, додека
пак други во голема мера се потпираа на договори со невладини
партнери во испорачувањето на услугите. Интенцијата на овој
стратешки пристап е супституирање на традиционалниот механизам на
наредба и контрола со пазарен механизам.
-Ориентираност кон услуги. Наместо да се изготвуваат и
имплементираат програми само од гледна точка на испорачувачите на
услугите (службениците) и истите да се менаџираат преку постојните
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бирократски структури, реформаторите се обидуваат на пиедесталот да
ги стават граѓаните како консументи на услугите. Во одредени случаи,
ваквата стратегија подразбира на граѓаните да им се даде избор меѓу
алтернативни системи, додека пак, во други случаи таа подразбира
обука на програмски менаџери, кои би се фокусирале на подобрување
на услугите. Пазарите природно им нудат избор на потрошувачите.
Реформаторите, треба да настојуваат да ги користат пазарните
механизми за да им го понудат на клиентите истиот избор.
-Одговорност. Во овој сегмент, владите настојуваат да ги заменат
системите на одговорност од горе надолу засновани врз правила, со
системи од долу нагоре кои се водени од резултати. Тие тендираат да се
фокусираат врз резултати и исходи, наместо врз процеси и структури
(Доналд Ф. К, 2008, Глобална револуција на јавниот менаџмент, превод,
МАГОР Скопје, стр.1-3).

3-Е ПРИНЦИПИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕАЛНОСТ И ВИЗИЈА
Начелото за ефикасно работење е уставна и законска обврска на
администрацијата во Република Македонија, при што посебно во
Законот за организација и работа на органите на државната управа
провејува заложбата за одговорност на администрацијата за ефикасно
вршење на управните работи. Исто така, принципот на ефикасност е
етаблиран и во Законот за општа управна постапка, каде што е
пропишано дека управната постапка кога се решава за правата,
обврските и интересите на граѓаните се води без оддолжување, што
побргу и со максимално почитување на временските рокови утврдени
во законите и во другите прописи.
И економичноста е предвидена како основно начело во нашиот
Закон за општа управна постапка, каде што е пропишано
административната постапка да се води итно и без одлагање, со што
помалку трошоци и губење на време за странката и за другите лица кои
учествуваат во постапката, но при тоа е неопходно да се преземе се за
правилно утврдување на фактичката состојба и за донесување на
законито и правилно решение ( Закон за општата управна постапка,
Службен весник на РМ, бр.38, 2005, чл. 17).
И покрај фактот што 3-Е принципите се нормативно
зацементирани, она што недостасува во македонската практика е
нивната доследна практична имплементација.
Се уште се присутни крутите хиерархиски односи, ригидниот
формализам, тенденциите за функционерска управа , како и анахрониот
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чиновничко-бирократски
менталитет
на
вработените
во
администрацијата, кои негативно влијаат на економскиот,
демократскиот и воопшто на општествениот развој.
Клиентите во основа се незадоволни од администрацијата,
поради тоа што таа е бирократизирана, неефикасна, трома,
индиферентна, ригидна, дехуманизирана, а не активна, кооперативна и
флексибилна. Тоа значи дека се уште во голема мера се провлекуваат
појавите на безлично, хиерархиско, строго формалистичко, ригидно,
бавно и неодговорно постапување со предметите и странките.
Граѓаните кои стапуваат во односи со административните
служби се уште се третираат како потчинети молители. Тешко се врши
трансплантацијата
на
стерилната
ментална
матрица
на
административците, кои се уште не можат да ја доловат сржта на
фактот дека постојат заради и во интерес на клиентите, кои како
даночни обврзници од чии средства се финансира нивното делување,
имаат свето право на квалитетен начин да ги остваруваат своите права,
потреби и обврски (Витански, Д, 2011, Сервисна ориентација на
администрацијата, ИЛКО Гостивар, стр. 182-183).
За подобрување на 3-Е принципите, потребно е преземање на
широк спектар системски мерки:
1. Поедноставување и забрзување на процедурите, што пред се
подразбира скратување на роковите во кои се одвиваат
административните постапки, намалување на бројот на потребните
документи, повисок степен на разбирливост на формуларите што ги
пополнуваат граѓаните, а сето тоа во насока на ефикасно задоволување
на есенцијалните граѓански права и обврски;
2. Кастрење, гилотина на ирационалните прописи, што ќе овозможи
излегување
од коплицираните
административно–процедурални
лавиринти. Регулаторната гилотина треба да биде острица што ќе ја
засече главата на бирократската ламја и ќе ги ликвидира излишните
прописи и мачните процедури. Целта на гилотината е на
стопанствениците да им обезбеди поедноставен амбиент за работа, а на
граѓаните полесно и попријатно искуство во контактите со државната
администрација. Тоа ќе се оствари преку елиминирање и
поедноставување на административните процедури, кои го
обременуваат работењето на деловните субјекти и секојдневието на
граѓаните;
3. Елиминирање на функционалните преклопувања на надлежностите
што постојат кај административните органи. Во овој контекст
неопходно е прецизно законско нормирање за тоа кои административни
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работи спаѓаат во ингеренции на конкретни органи, со цел да не дојде
до дуплирање и судир на надлежностите;
4. Подобрување на административниот јазик, што значи да се отстранат
заплетканите фрази и извитоперени конструкции кои доминираат во
бирократскиот израз, за да се олесни разбирливоста на стилот и јазикот
на официјалните документи. Значи, потребни се опсежни кампањи за
усвојување на едноставен јазик, со што ќе се подигне нивото на
разбирање во комуникацијата помеѓу управата и клиентите;
5. Целосна компјутеризација на органите на управата, креирање на webстрани со голем број информации, посебно за тоа кои документи им се
потребни на граѓаните за да остварат одредено право, на кој орган
треба да му се обратат. Исто така, граѓаните треба да се информираат за
суштината на позитивните прописи, нивните измени и дополнувања, за
промените на формуларите и сл. Потребно е давање на
административни услуги по електронски пат, односно воведување на еуслугите (е- services), со што на граѓаните ќе им се овозможи
електронски да комуницираат со државните службеници, да симнуваат,
пополнуваат и испраќаат формулари и др;
6. Формирање и функционирање на централната база на податоци што
ќе овозможи целокупна евиденција на сите податоци за граѓаните и
нивните имоти, а со тоа ќе го олесни и забрза работењето на
административните органи и ќе обезбеди поголема правна сигурност;
7. Институционално етаблирање на правилото „ молчењето на
администрацијата значи одобрување“, со цел службениците да се
притиснат да бидат поревносни во извршувањето на работните задачи.
Меѓутоа, овој концепт треба да се имплементира етапно, внимателно и
осмислено, со изнаоѓање на баланс помеѓу јавниот интерес на
администрацијата и приватниот интерес на граѓаните и со почитување
на принципот на законитост, како стожер на правниот поредок.;
8. Деполитизација, односно оттргнување на администрацијата од
политичките ,,канџи. Во овој контекст, суштински предизвик
претставува сузбивањето на политичкиот spoils систем, кој преку
внесување на аматерски дилентантизам е генератор на аномалии,
коруптивни девијации и дисфункционалност на управата и силно
институционално етаблирање на вредносниот merit систем, чиј
фундамент се професионално искристализирани кадри т.е луѓе со
високообразовни квалификации и специјалистичка надградба. Односно,
крајно време е партиската книшка да го загуби приматот пред
професионалната компетентност која е conditio sine qva non за успешна
администрација;
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10. Воведување на менаџерски методи и претприемачки дух во
работењето на администрацијата;
11. Воведување на т.н one-stop shops методи, односно решавање на
административни работи на едно место. Во овој домен спаѓа и
едношалтерскиот систем со помош на кој им се овозможува на
домашните и странските правни и физички лица на едно место да ги
завршат сите формалности за законито отпочнување со определена
стопанска дејност;
12. Примена на самопослужувачки техники, како на пример, плаќањето
на обврските што ги имаат граѓаните кон управата преку телефон
(мобилен или фиксен ), преку интернет, и сл
13. Подобра пристапност на административните органи до граѓаните.
Овде спаѓаат: лесно наоѓање на потребната служба, создавање услови
за полесен физички пристап на инвалидизираните лица, флексибилно и
продолжено работно време, работа на одредени административни
служби и за време на викенди и празници, добра и рамномерна
регионална дистрибуција на службите и сл.
14. Перманентна обука која не треба да биде награда и привилегија за
малкумина повластени и да претставува средство за фаворизирање,
туку инструмент за подобрување на индивидуалното и организациското
работење;
15. Приемливост, што означува љубезност, услужност, флексибилност
и непосредност на административниот кадар, посебно во оние сегменти
што директно комуницираат со клиентите;
16. Поголемо доближување на администрацијата до граѓаните, преку
разни брошури, телевизиски спотови, подвижни информациони
штандови и организирање на отворени средби, каде граѓаните ќе се
информираат за новововедените или изменети закони, процедури,
прописи или ќе добијат корисни и неопходни совети и потребна помош
за успешно остварување на нивните права и обврски
17.Интензивирање
на
процесите
на
децентрализација
и
деконцентрација, кои ќе овозможат понепосредни, побрзи и подобри
одговори на проблемите и потребите на граѓаните;
18. Сузбивање на неконтролираното и непродуктивното зголемување
на управата, односно рационализација на оние сегменти од
административниот апарат каде што ќе се утврди превработеност; итн.
19. Етаблирање на Јавно-приватно партнерство како инструмент со
помош на кој би се подобриле перфомансите на јавниот сектор, преку
промовирање на пазарните елементи и инфилтрирање на приватниот
сектор во производството и давањето на услуги во оние области каде
што административниот сектор е неефикасен, со цел да се понудат што
73

ХОРИЗОНТИ

е можно поквалитетни, поефикасни и поекономични услуги на
корисниците/клиентите.

ЗАКЛУЧОК
“3-Е” принципите (ефикасност, ефективност и економичност)
треба да заземат стратегиска позиција во работата и одлуките на
администрацијата. Особено, во земјите со атрофирани и
дисфункционални институционални структури, овие принципи мораат
да се имплантираат како основен супстрат во менталниот хабитус и во
професионалното
портфолио
на
нивните
административци.
Административната дејност не станува легитимна со самото свое
вршење, па затоа и концептот на административна власт мора да му го
отстапи местото на концептот за оправданост и ефикасност на
административното делување. Значи, административното дејствување
треба се помалку да се сведува само на правна манифестација на
државната власт, а се повеќе да се промовира како активен двигател на
општествените текови, односно неопходна е трансформација на
управата од апарат и инструмент на власта во ефикасен сервис на
граѓаните. За разлика од традиционалниот модел на правната држава,
според кој државните и административните постапки се легитимни
(оправдани) со самото тоа што се легални, односно спроведени врз
основа на важечките прописи, современите концепции на
легитимитетот сметаат дека административното битусување може да го
стекне својот легитимитет само со ефикасно и ефективно делување.
Квалитетот и брзината на обезбедување јавни услуги од страна на
администрацијата треба да одговара на потребите на современата
пазарна економија, која бара брз, квалитетен и евтин административен
сервис. Денешното темпо на живот и работа е толку брзо, што секоја
загубена минута пред шалтерите, значи загуба на драгоцено време и
пари. А токму времето во современиот начин на живеење е најскапиот
фактор. 3-Е принципите може да послужат и како индикатор за
степенот на демократија во една држава. Во овој контекст,
подемократска е онаа држава во која граѓаните и другите правни
субјекти можат полесно да им пристапат на административните служби
и ефикасно, ефективно и економично да ги остварат своите права,
обврски и правни интереси.
За подобра имплементација на 3-Е принципите неопходни се
системски мерки, какви што се: поедноставување и забрзување на
процедурите;
регулаторна
гилотина,
односно
кастрење
на
ирационалните прописи и на небулозните процедури; целосна
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компјутеризација на администрацијата; деполитизација; воведување на
т.н one-stop shops методи; примена на самопослужувачки техники;
поголема достапност-материјална и просторна на службите до
граѓаните; јавно-приватно партнерство итн.
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КРИВИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНИОТ И
СЕМЕЈНИОТ ЖИВОТ НА ЧОВЕКОТ И ГРАЃАНИНОТ
д-р Орданчо Пецов
Правен факултет - Кичево
ordanco.pecov@uklo.edu.mk
АПСТРАКТ
Заштитата на слободите и правата на човекот и граѓанинот
добива се позначајно место во современите услови на живот. Тоа се
гледа во се поинтензивниот пристап на различните сегменти на
општеството во изградувањето на една либерална стратегија и
вреднувањето на највисоките обележја воопшто, низ призмата на
човековите врховни вредности, како што се: животот, телесниот
интегритет, слободата, егзистенцијата и почитувањето на другите луѓе.
Анализирајќи го досегашниот развој на човековата мисла
вткаена во различните приоди на изградбата на едно современо
човеково општество, со сите негови позитивни и негативни
карактеристики, се сретнуваат низа недоречености и јасно
неизиференцирани ставови по ова прашање. Тенденција на
современите збиднувања е создавање на една јасна платформа на
општествени случувања кои ќе бидат во функција на развој на
демократското општество во светски и европски размери.
Република Македонија и нејзините граѓани го одат патот во
изградбата на слободите и правата, постепено, но сигурно. Минатото и
неговите недостатоци не смеат да бидат пречка во остварувањето на
вековните стремежи за почитување, сожителство и разбирање со
другите луѓе, независно од нивните социјални, полови и етнички
разлики.
Клучни зборови: кривично право, слободи, права, човек, граѓанин.

ABSTRACT
The protection of the citizens and man’s freedoms and rights takes a
more significant position in the modern conditions of life. This could be seen
in the more intensive approach of the different segments of the society in the
development of a liberal strategy and generally the appraisal of the highest
insignia, through the prism of man’s supreme values, such as: life, personal
integrity, freedom, existence and the respect of other people.
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By analyzing the previous development of man’s thought weaved in
the different approaches of developing a modern human society, with all its
positive and negative characteristics, one can come across a number of
unsaid issues and undifferentiated opinions regarding this matter. The
tendency of the modern events is to develop a clear platform of social events
which are going to be in function of developing a democratic society on a
world and European scale.
Republic of Macedonia and its citizens slowly but surely are on the
way in developing the freedom and rights of people. The past and its
downsides must not be an obstacle for the realization of the eternal yearning
for respect, coexistence and understanding other people regardless of their
social, sexual and ethnical differences.
Key words: criminal law, freedom, rights, man, citizen.

ВОВЕД
Меѓународните документи 23 правото на почитување на
интимниот, приватниот и семејниот живот на човекот и граѓанинот и
неповредливоста на домот во кој живее и неговата кореспонденција со
другите луѓе, го прокламираат и утврдуваат како едно од основните
човекови права и забрануваат мешање на „јавните власти“ во тоа право,
без законска основа, а во исто време и предвидуваат право на законска
заштита против таквото „мешање или напад“. Според член 8 од
Европската конвенција: „(1) Секој има право на почитување на
неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката. (2) Нема да
постои никакво мешање од страна на јавната власт при остварувањето
на ова право, освен во согласност со законот и доколку е тоа неопходно
во едно демократско општество за заштита на националната
безбедност, јавната сигурност или економската благосостојба во
земјата, за спречување на немири или извршување на кривично дело, за
заштита на здравјето и моралот, или за заштита на правата и слободите
на другите“.
При преземањето на овие човекови права од меѓународните
документи и нивното вградување во внатрешните правни поредоци, во
националните државни законодавства се забележува шареноликост во
нивното инкорпорирање во начелата на кривичното право и кривичната
постапка. Во натамошната разработка во внатрешното кривично
Универзална декларација за правата на човекот на Организацијата на Обединетите нации од
1948 година (член 12); Меѓународен пакт за граѓанските и политичките права од 1966 година
(член 17) и Европска конвенција за заштита на правата на човекот и основните слободи од 1950
година (член 8).
23
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материјално и процесно право се забележуваат значајни разлики меѓу
двата правни системи: англо-американскиот и европскиот
континентален систем. Имено, акузаторниот англо-саксонски систем
предвидува строга заштита на овие права на почитување на интимниот,
приватниот и семејниот живот на луѓето, на неповредливоста на домот
во кои живеат и на приватните списи, преписката и останатите начини
на комуницирање. За тоа да се спроведе во практика, се поставуваат
така наречени ,,ексклузивни правила,, според кои, доказите прибавени
со незаконски претреси, прислушкување, заплена и слично, се сметаат
за невалидни и неупотребливи при донесувањето на пресудата.
Наспроти ова, европското континентално право, во принцип, не
предвидува таква заштита (освен во случаи на незаконско добиени
докази преку искази на обвинетиот и сведоците) и тоа се сведува само
на пропишување пречки на злоупотребите на полицијата - барање на
претресот да присуствуваат двајца сведоци, изземање на одредени
предмети од заплена, запленетите предмети да ги прегледа само
истражниот судија, одредување надлежност на судските органи да
наредат преземање на некои истражни дејствија (на пример,
прислушкување за потребите на јавната безбедност). Една од повеќето
причини за овие остри разлики е таа што, од гледна точка на
Соединетите Американски Држави, како типичен претставник на
првиот систем, правилата за ексклузија на незаконито прибавените
докази се развиле во широк обем, затоа што настанале во режим на
координирано структурирана државна власт во која полицискиот
апарат не е високо хиерархиски уреден. Тоа значи дека, освен
интервенции на некој друг државен орган отстрана, со кој се штитат
правата на граѓаните, не постои можност да се утврди и спроведува
континуирана политика на спречување на евентуалните злоупотреби и
дисциплинирање на полициските службеници, што е, напротив, можно
во строго централизираната и хиерархиски организирана европска
континентална полиција. 24
Иако во поранешната југословенска доктрина се среќаваат исти
основни ставови по овие прашања како и во европската, 25 ако се
изврши компарација со процесните права на некои европски земји, ќе
се констатира дека тие се пред нас, особено во регулирањето на
режимот на полициското прислушкување и во користењето на
автоматската обработка на податоци за целите на кривичното гонење,
24

Damaška Marijan: Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A.
Comparative Study, University of Pensylvania Law Review Vol. 121, N.3 (1973) pp. 506-589; The Faces
of Justice and State Authority: A. Comparative Approach to the Legal Process, New Haven and London,
1986, pp.237.
25
Vasiljević Tihomir: Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ, treće izdanje, Beograd, 1981, str.399.
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како на пример, Сојузна Република Германија. 26 Можат да се упатат
критички забелешки на правниот режим на прислушкувањето кој е така
конципиран, што не води доволно сметка како за заштитата на правата
на граѓаните, така и за ефикасноста на кривичното гонење. Имено,
прописите за органите за внатрешни работи донесувањето на одлука за
прислушкување му го доверуваат на министерот за внатрешни работи
во случај на загрозување на државната безбедност или безбедноста на
земјата, а не и за кривичната постапка, каде што често е неопходно,
заради откривање на некои тешки кривични дела, како што е трговијата
со дрога и оружје со меѓународни елементи.
Уставот на Република Македонија 27 ги содржи овие гаранции,
пропишувајќи ја неповредливоста на интегритетот на човековата
личност, на личниот и семејниот живот и на другите права на личноста,
како и неповредливоста на домот и тајната на писмата и другите
средства за општење - член 17: (1) Се гарантира слободата и
неповредливоста на писмата и на сите други облици на комуникација.
(2) Само врз основа на одлука на суд, под услови и во постапка
утврдени со закон, може да се отстапи од правото на неповредливост на
писмата и на сите други облици на комуникација, ако тоа е неопходно
заради спречување или откривање кривични дела, заради водење
кривична постапка или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и
одбраната на Републиката; член 18: (1) Се гарантираат сигурноста и
тајноста на личните податоци. (2) На граѓаните им се гарантира
заштита од повреда на личниот интегритет што произлегува од
регистрирањето на информации за нив преку обработка на податоците;
член 25: На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на
приватност на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и
угледот; член 26: (1) Се гарантира неповредливоста на домот. (2)
Правото на неповредливост на домот може да биде ограничено
единствено со судска одлука кога е во прашање откривање или
спречување на кривични дела или заштита на здравјето на луѓето,,.

26
Krapac Davor: Osnovna prava čovjeka i građanina i načela krivičnog postupka, Zbornik Pravnog
fakulteta u Zagrebu, br.5-6, Zagreb, 1989, str.818.
27
Устав на Република Македонија, Службен весник на Република Македонија, Скопје, бр.52, 22
ноември 1991, (член 17, 18, 25 и 26).
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ПООДДЕЛНИТЕ КРИВИЧНИ ДЕЛА СПОРЕД КРИВИЧНИОТ
ЗАКОНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во врска со ова прашање се седум кривични дела содржани во
Кривичниот законик: 28
Првото од нив е Повреда на тајноста на писма или други
пратки (член 147): „(1) Тој што без судска одлука или согласност на
лице на кое му се упатени, ќе отвори туѓо писмо, телеграма, некое
друго затворено писмено или пратка или обезбедена електронска пошта
или на друг начин ќе ја повреди нивната тајност или ќе задржи,
прикрие, уништи или на друг ќе му предаде туѓо писмо, телеграма,
затворено писмено или пратка или обезбедена електронска пошта, ќе се
казни со парична казна или со затвор до шест месеци. (2) Тој што со
намера за себе или за друг да прибави некоја корист или на друг да му
нанесе некоја штета, ќе му ја соопшти на друг тајната што ја сознал со
повреда на тајноста на туѓо писмо, телеграма или некое друго
затворено писмено или пратка или обезбедена електронска пошта или
ќе се послужи со оваа тајна, ќе се казни со парична казна или со затвор
до една година. (3) Ако делото од ставовите 1 и 2 го стори службено
лице во вршење на службата, ќе се казни за делото од став 1 со затвор
од три месеци до три години, а за делото од став 2 со затвор од три
месеци до пет години. (4) Гонењето за делото од ставовите 1 и 2 се
презема по приватна тужба“.
Објект на заштита е слободата на комуницирање,
неповредливоста на тајноста на општењето помеѓу луѓето што се
одвива по пат на писма или други пратки. Гарантирањето на нивната
тајност е претпоставка за слободно изразување на мислите, ставовите и
чувствата на човекот, а со тоа и за заштита на личноста, односно
приватноста на човекот. Покрај тоа, се заштитува не само приватниот
живот на човекот, туку и слободата на службено, деловно и друго
комуницирање. Важноста на заштитата на слободата и тајноста на
писмата и на другите облици на општење е потенцирана и со Уставот
(претходно цитираниот член 17). Со ваквата уставна солуција е
поставена релативна неповредливост на тајноста на писмата и
апсолутна неповредливост на тајноста на другите облици на општење.
Апсолутната заштита на тајноста на писмата би водела кон забраната за
утврдување на факти, релевантни за кривичната постапка. Покрај овој
Кривичен законик, Службен весник на Република Македонија, Скопје, бр.37, 29 јули 1996, (член
147-152).
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општествен интерес, принципот на неповредливост на тајноста на
писмата е ограничен и со еден друг, исто така важен интерес - заштита
на безбедноста на земјата. Надвор од тоа, за сите други облици на
општење, важи апсолутната уставна забрана за нивната
неповредливост.
Во контекст на кривичното дело Повреда на тајноста на
писмата или други пратки, Законот за кривичната постапка 29 се става
во функција на негово дообјаснување и процесно применување: „(1)
Истражниот судија може да нареди правните лица во областа на
поштенскиот, телеграфскиот и друг сообраќај да ги задржат, и со
потврда на приемот, нему да му ги предадат писмата, телеграмите и
другите пратки што се упатени до обвинетиот или што ги испраќа тој
ако постојат околности поради кои основано може да се очекува дека
овие пратки ќе посужат како доказ во постапката. (2) Писмата и
другите пратки ги отвора истражниот судија во присуство на двајца
сведоци. При отворањето ќе се внимава да не се повредат печатите, а
обвивките и адресата ќе се зачуваат. За отворањето ќе се состави
записник. (3) Ако интересите на постапката дозволуваат, содржината
на пратката може да му се соопшти во целост или делумно на
обвинетиот, односно на лицето до кое е упатена, а може пратката да му
се предаде. Ако обвинетиот е отсутен пратката ќе се соопшти или ќе се
предаде на некои од неговите роднини, а ако ги нема овие, ќе му се
врачи на испраќачот, ако тоа не им се противи на интересите на
постапката“.
Тргнувајќи од уставната одредба во претходно цитираниот член
17, која не допушта со закон да се отстапи од поставената граница и
гаранција на неповредливост на тајноста на другите облици на
општење, освен во однос на писмата, и тоа под услови: а) само врз
основа на одлука на суд и б) ако е тоа неопходно за водење на
кривичната постапка или ако тоа го бараат интересите на одбраната на
Републиката, се поставува прашањето за усогласеноста на овие две
одредби (член 206 од Законот за кривичната постапка со член 17 од
Уставот). Со член 17 став 1 од Уставот се гарантира слободата и
тајноста на писмата и на сите други облици на општење. Со ставот 2 на
оваа уставна одредба се утврдени условите со исклучок на овој
принцип, на тој начин што е определено дека само врз основа на одлука
на суд може да се отстапи од начелото на тајноста на писмата, ако е тоа
неопходно за водење на кривична постапка или ако тоа го бараат
29
Закон за кривичната постапка, Службен весник на Република Македонија, Скопје, бр.15, 3 април
1997, (член 206).
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интересите на одбраната на Републиката. Со наведената уставна
одредба се гарантира тајноста на писмата и на другите средства за
општење во функција на обезбедување на приватноста на граѓанинот, и
тоа, како од посегање врз неа од страна на другите поединци, така и од
страна на државните органи. Посебен вид на уставна гаранција на оваа
слобода претставува исклучивото уставно уредување на основите и
условите за отстапување од овој принцип, при што е дадена можност да
се отстапи од начелото на неповредливост на тајноста само во поглед
на писмата. Со донесувањето на новиот Закон за внатрешни работи 30 и
новиот Закон за полиција 31 претходните неусогласувања се надминати.
Второ е кривичното дело Неовластено објавување на лични
записи од член 148 кој гласи: „(1) Тој што без дозвола од авторот во
случаите кога такво одобрение е потребно, ќе објави дневник, писмо
или друг личен запис, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година. (2) Ако делото од став 1 го стори правно лице, ќе се казни
со парична казна. (3) Гонењето се презема по приватна тужба“.
Објект на заштита е правото на приватност, односно интимната сфера
на човекот. Нејзината заштита претпоставува апсолутна слобода на
поединецот да составува и остава различни писмени записи на своите
мисли, видувања на луѓе и настани, убедувања и чувства, без страв дека
тие би можеле да допрат до јавноста. Неовластеното објавување лични
записи претставува еден вид интелектуална кражба, дело со кое се
повредува интересот на поединецот определени лични записи да
останат исклучително негова „сопственост“. Од друга страна,
инкриминацијава ја комплетира заштитата на тајноста на писмата,
проширувајќи ја со забраната за обнародување на нивната содржина
спротивно на волјата на авторот (адресантот). Ова кривично дело го
врши тој што без дозвола на авторот во случаите кога такво одобрение
е потребно, ќе објави дневник, писмо или друг личен запис. Објект на
дејствието е дневник, писмо или друг личен запис. Основен е поимот
на личен запис: тоа е секој запис што содржи лични видувања,
кажувања, личен приод кон определени теми, за кој авторот има
интерес да остане во тајност или да е достапен само на определено лице
или однапред ограничен круг лица. Не претставува личен запис
дневник, белешка или друг запис што се составува во вршењето на
некаква служба или професија (службената белешка на полицаецот,
дневникот на капетанот на воздухопловот и така натаму). Дејствие на
извршување е објавувањето на записот. Неговото сторување се состои
30
Закон за внатрешни работи, Службен весник на Република Македонија, Скопје, бр.92, 24 јули
2009.
31
Закон за полиција, Службен весник на Република Македонија, Скопје, бр.116, 3 ноември 2006.
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во тоа, записот да биде достапен на поширок, однапред неограничен
круг лица. Објавувањето може да се состои во публикување, на пример,
на личниот дневник во дневниот печат, во правењето на повеќе копии
на писмо и така натаму. За постоење на делото е потребно
објавувањето да е извршено без дозвола на авторот, во случаите кога,
поради личната природа на записот, таква дозвола е потребна. Дозвола
може да даде само авторот на записот, а не и лицето кај кое тој се наоѓа
(за делото одговара и адресатот на писмото со лична содржина, ако го
објави без согласност на адресантот). За физичките лица е пропишана
парична казна или затвор до една година, а за правните - парична казна.
Гонењето се презема по приватна тужба.
Третото кривично дело е во тесна врска со претходното и носи
назив Злоупотреба на лични податоци (член 149): „(1) Тој што
спротивно на условите утврдени со закон без согласност на граѓанинот
прибира, обработува или користи негови лични податоци, ќе се казни
со парична казна или со затвор до една година. (2) Со казна од став 1 се
казнува тој што ќе навлезе во компјутерски информатички систем на
лични податоци со намера користејќи ги за себе или за друг да оствари
некаква корист или на друг да му нанесе некаква штета. (3) Ако делото
од ставовите 1 и 2 го стори службено лице во вршење на службата, ќе
се казни со затвор од три месеци до три години. (4) Обидот е казнив.
(5) Ако делото од став 1 го стори правно лице, ќе се казни со парична
казна“.
Објект на заштита претставува сигурноста и тајноста на
личните податоци, загарантирани со Уставот во член 18 (претходно
цитиран). Заштитата на личните податоци е основа и за други слободи
и права, што во современата информатичка ера стануваат објект на
различни и се потешко совладливи ограничувања. Прибирањето и
обработката на лични податоци добива масовен и неконтролиран
облик, а можноста за мрежно поврзување на различните бази на
податоци ја минимализира шансата за заштита на интегритетот на
личноста. Тоа значи дека личноста се послабо е заштитена, а особено
во однос на можностите на информационите системи што се под
контрола на државата. Можностите за злоупотреба на личните
податоци и за компјутерска „вивисекција на личноста“ се
мултиплицираат со од една страна, недоволно развиените механизми на
контрола над функционирањето на тие системи, и од друга страна, со
тенденцијата општествената контрола над криминалот и другите
негативни појави, се повеќе да се потпира врз новите електронски
методи и техники за нивно откривање и следење. Можностите за
злоупотреба на личните податоци отвораат нови прашања за казненото
84
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право. Едно од основните е разрешувањето на судирот помеѓу, од една
страна, интересот за заштита на личноста и, од друга страна,
интересите на откривање на криминалот и на безбедноста на државата,
што можат да наложат задирање во податоците за личноста. 32 Особено
актуелно е прашањето на компјутерскиот криминал и неговите се
понови и поопасни облици: кражба на податоци, компјутерска измама,
хакирање, оштетување податоци, заразување со вируси туѓи податоци и
така натаму. 33 Развојот на компјутерскиот криминал се повеќе го
оправдува постоењето на потреба од така наречено „конзистентно
информационо казнено право“. 34
Член 149-а Спречување на пристап кон јавен информатички
систем вели: „(1) Тој што неовластено спречува или ограничува друг
во пристапот кон јавен информатички систем, ќе се казни со парична
казна или со затвор до една година. (2) Ако делото од став 1 го стори
службено лице во вршење на службата или одговорно лице во јавен
информатички систем, ќе се казни со парична казна или со затвор од
три месеци до три години. (3) Ако делото од овој член го стори правно
лице, ќе се казни со парична казна. (4) Гонењето се презема по
приватна тужба“.
И наредното кривично дело Неовластено откривање тајна е
во тесна врска со претходните три кривични дела, а е содржано во член
150 и гласи: „(1) Адвокат, нотар, бранител, лекар, бабица или друг
здравствен работник, психолог, верски исповедник, социјален работник
или друго лице кое неовластено ќе открие тајна што ја сознало во
вршењето на својата професија, ќе се казни со парична казна или со
затвор до една година. (2) Нема кривично дело ако тајната е откриена
во општ интерес или во интерес на друго лице што е попретежен од
интересот за чување на тајна. (3) Ако делото од овој член го стори
правно лице, ќе се казни со парична казна. (4) Гонењето се презема по
приватна тужба“.
Објект на заштита во прв ред е интимната сфера на човекот,
правото на приватност, како и интересот за непречено вршење на
определени професии што се сврзани со завлегување во оваа сфера на
човековата личност. Успешното вршење на определени професии, како
што се лекарската, адвокатската и други, претпоставува постоење
однос на полна доверба со корисниците на услугите (пациентите,
клиентите). Без таков однос на целосна доверба, пациентот, клиентот
32

Stadler: Personlichkeitsschutze im Ermittlungsverfahren des Bundes und im praeventiven Staatsschutz,
ZStrR, 1995/2, pp.113.
33
Schmidt: Das neue Computerstrafrecht, ZStrR, 1995/1, pp.22.
34
Sieber: De Strafrechtliche Schutz der Information, ZStW, 1991/3, pp.786.

85

ХОРИЗОНТИ

или другиот корисник на услугите, би гледал во својот лекар, бранител,
психолог и слично, како кон предавник, односно кон лице од кое треба
да се варди. 35 И покрај општествениот интерес за остварување на овие
дејности, врз преден план, е сепак, личниот интерес на поединецот за
заштита на неговиот интимен живот. Делово добива се поголемо
значење, особено во медицината, со се пошироката примена на
современи методи и средства со кои се овозможува длабински продир
во најскриените тајни на човековата личност (хипноза, психотерапија и
слично). 36 Кривичното дело Неовластено откривање тајна го врши
адвокат, нотар, бранител, лекар, бабица или друг здравствен работник,
психолог, верски исповедник, социјален работник или друго лице што
неовластено ќе открие тајна што ја сознало во вршењето на својата
професија. Дејствие на извршување е откривањето на тајна. Тоа е секое
дејствие со кое се овозможува определени факти што претставуваат
тајна за едно лице да допрат до трето, неповикано лице. Објект на
дејствието е тајната што е сознаена во вршењето на професијата. За
поимот „тајна“ постојат две становишта: Според поширокото, тајна
претставува целокупниот однос помеѓу лицето што врши една
професија и корисникот на неговите услуги. Според потесното, тајна се
само определени факти, односи или состојби, нешто карактеристично
од личната сфера, семејниот живот и слично, за што постои интерес на
лицето што ги соопштува да останат само во сознание на оној на кој му
ги соопштува. 37 Прифатливо е второво становиште, со тоа што
релевантен критериум секогаш е интересот на личноста. Нејзиниот
интерес ги омеѓува и податоците што траба да останат познати само за
лицето на кое му се доверени. Не можат да претставуваат тајна
податоци што се секому достапни (име, адреса, занимање на клиентот и
слично). 38 Тајната треба да биде сознаена во вршењето на професијата,
а не и надвор од тоа.
Членот 151 Неовластено прислушкување и тонско снимање
вели: „(1) Тој што со употреба на посебни уреди неовластено
прислушкува или тонски снима разговор или изјава што не му е
наменета, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој што ќе му овозможи на
неповикано лице да се запознае со разговор или изјава која е
прислушкувана или тонски снимана. (3) Со казната од став 1 ќе се
35
Jakovljević: Krivično delo Neovlašćenog otkrivanja tajne, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu,
Beograd, 1967, br.2, str.305.
36
Bockelmann: Schweigenpflicht des Arztes, Strafrecht des Arztes, Stuttgart, 1968, pp.34.
37
Warembourg – Auque: Reflexsions sur le secret professionnel, RSC 1978/2, pp.240.
38
Langmack, Die Strafrechtliche Schweigepflicht des Arztes, ZStrR, 1972/1, pp.70.
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казни и тој што тонски ќе сними изјава што му е наменета, без знаење
на оној кој ја дава, со намера да ја злоупотреби или да ја пренесе врз
трети лица или тој што таквата изјава непосредно ја пренесува врз
трети лица. (4) Ако делото од ставовите 1, 2 и 3 го стори службено
лице во вршење на службата, ќе се казни со затвор од три месеци до
три години. (5) Службеното лице од став 4 кое делото го сторило по
наредба на претпоставениот и го пријавило пред да дознае дека против
него е покрената кривична постапка, ќе се ослободи од казна. (6) Ако
делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.
(7) Гонењето за делото од ставовите 1, 2 и 3 се презема по приватна
тужба“.
Инкриминацијава непосредно се надоврзува на уставниот
принцип на неповредливост на тајноста на средствата за општење
(претходно цитираниот член 17 од Уставот). Уставот гарантира
апсолутна заштита на тајноста на сите облици на општење, освен на
писмата, каде што до отстапување од ова начело може да дојде само врз
основа на судска одлука. Со тоа се обезбедува сеопфатна заштита на
слободата на комуницирањето, а покрај тоа се заштитува и
неповредливоста на личниот и семејниот живот и другите права на
личноста. Во крајна линија, во прашање е и заштита на човековата
слобода воопшто, зашто човекот не го погодува ништо толку тешко
како сознанието дека се наоѓа под нечија контрола и дека некој го
регистрира секој негов збор (и движење - за кривичното дело од член
152). Значењето на ова дело расте со зголемување на опасноста од
злоупотреба на различните и речиси секому достапни технички
средства со кои лесно може да се продре во интимната сфера на друг
човек.
Членот 152 Неовластено снимање вели: „(1) Тој што
неовластено ќе направи фотографски, филмски или видео снимки на
друго лице или на неговите лични простории без негова согласност,
повредувајќи ја неговата приватност или тој што таквите снимки
непосредно ги пренесува на трето лице или му ги покажува или на друг
начин му овозможува со нив да се запознае, ќе се казни со парична
казна или со затвор до една година. (2) Ако делото од став 1
противзаконито го стори службено лице во вршење на службата, ќе се
казни со затвор од три месеци до три години. (3) Ако делото од овој
член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. (4) Гонењето
за делото од став 1 се презема по приватна тужба“.
По својот објект на заштита ова кривично дело е многу блиско
на претходното. И тука се работи за заштита на приватната сфера на
поединецот од упади што се овозможени со користење на посебни
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технички средства заради регистрирање на определени факти од
личниот или семејниот живот на човекот. Снимките од сторителот
можат да бидат искористени за различни цели: уцена, индискрециони
деликти и слично. За разлика од претходното дело, а поаѓајќи од
масовната употреба на средствата за регистрација на визуелни факти,
законодавецот овде го казнува само фотографирањето со кое се
повредува приватноста на едно лице.

ЗАКЛУЧОК
Македонското казнено право е на крстопат. Главни правци и
двигатели на реформите засега се меѓународните стандарди за
човековите права и конституционализмот, од една страна, и порастот
на криминалитетот, од друга. Развојот на меѓународното право за
човековите права влијаеше значајно врз националните законодавства и
помалку врз судските одлуки ширум светот. Неодминлива последица
од ова е што казнените постапки на државите се менуваа за да се
усогласат со регионалните и меѓународните норми за човековите права.
Благодарение на ефикасниот механизам, а особено Европската
конвенција за човековите права и основните слободи изврши големо
влијание врз правото и практиката на земјите - членки на Советот на
Европа. Таа беше и остана еден од главните двигатели на реформите на
кривичните постапки во последните неколку години. Како и повеќето
држави,
и
Република
Македонија
се
приклонува
кон
конституционализмот. Компаративните анализи на националните
устави покажуваат голема сличност во одредбите што се однесуваат на
индивидуалните човекови права и слободи. Ваквите уставни текстови,
исто така, се инспирирани од меѓународните и од регионалните
инструменти за човековите права. Оттука, кривичните постапки се
наедно подложни на надворешен притисок на меѓународните норми за
човековите права и на внатрешен притисок на уставните норми.
Повеќето од нив се преземени од меѓународните инструменти или од
уставите на водечките светски демократии. Уставот на Република
Македонија и новото законодавство, донесено во согласност со него и
со ратификуваните меѓународни документи за човековите права,
несомнено претставуваат голем чекор напред во однос на поранешната
регулатива и практика. Во времето на донесувањето на Уставот,
слободите и правата прокламирани во него, се сметаа дури и за негова
најголема придобивка и доказ за степенот на демократичноста во
државата. Сепак, набргу стана јасно дека повеќето од одредбите се
составени набрзина, без да се има некаков јасен појдовен концепт, ниту
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претстава за нивниот вистински дострел и за нивната содржина. Речиси
не постои одредба од Уставот што ги засега казнените постапки, а не
предизвикува определени (поголеми или помали) контроверзии.
Оттука, при креирањето на новото македонско казнено законодавство,
поголем проблем беше усогласувањето на Кривичниот законик и
Законот за кривичната постапка со Уставот на Република Македонија,
отколку со правото и практиката на Европската конвенција за
човековите права и другите релевантни меѓународни стандарди.
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АЛИЈАНСА ЗА 21ОТ ВЕК - НОВИОТ СТРАТЕШКИ
КОНЦЕПТ НА НАТО
д-р Снежана Никодиновска – Стефановска,

Идризово пф.103, Факултет за безбедност, Скопје e-mail::
snikodinovska@fb.uklo.edu.mk

АПСТРАКТ
Стратешките концепти вообичаено се тешка работа за
институциите. Доколку реафирмираат status quo на нив се гледа како
на непотребно трошење време и пари. Ако пак содржат премногу
иновации или нови насоки, тогаш релевантноста на институцијата
може да биде доведена во прашање. Дали бара нова улога бидејќи
нејзините традиционални задачи се непотребни? Отука најуспешни
концепти се оние кои ги потврдуваат старите и воведуваат нови
принципи, задачи и вредности.
Стратешкиот концепт на НАТО усвоен на Самитот во Лисабон,
ноември 2010 година го одразува овој баланс меѓу старото и новото.
Што реафирмира и што нуди ново Новиот стратешки концепт на
НАТО?
Клучни зборови: НАТО, Лисабонски самит, стратешки концепти,
Новиот стратешки концепт на НАТО.

ABSTRACT
Strategic concepts are usually difficult exercises for institutions. If
they result in too much reaffirmation of the status quo they can be seen as an
expensive waste of time and effort. If they produce too much innovation or
new directions, the institution’s relevance can be questioned. Is it looking for
a new role because its traditional tasks are now redundant? So the most
successful strategic concepts tend to be those that reaffirm and renew at the
same time.
The Strategic Concept that NATO adopted at its Lisbon Summit in
November 2010 reflects this balance between old and new. What reaffirms
and what new offers NATO’s New Strategic Concept?
Key words: NATO, Lisbon Summit, strategic concepts, NATO’s
New Strategic Concept.
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ВОВЕД
Северноатлантскиот договор 39 од 1949 година усвоен во
Вашингтон е основачки документ на НАТО. Вашинстонскиот договор е
општ договор кој ги поставува основните вредности – демократија,
човекови права, владеење на право и слободни институции - што
Алијансата ќе ги обезбедува согласно Повелбата на ООН. Својата
конкретизација Вашингтонскиот договор ја наоѓа во стратешките
концепти на Алијансата, кои постојано се преиспитуваат и периодично
се апдејтираат. Стратешкиот концепт на НАТО
претставува
оперативен и динамички поглед на неговиот основачки договор.
Историски, Алијансата не подготвува сратешки концепти
често. Тоа го чини кога е убедена од политички и практични причини
дека е неопходно да превземе една таква комплексна, сензитивна и
гломазна обврска. Од неговото појавување во 1949 година до денес
НАТО има усвоено седум bona fide стратешки концепти. 40 Но, постои
разлика помеѓу стратешките концепти на НАТО од времето на
Студената војна и оние од постстуденовоената ера. За време на
Студената војна стратешките концепти на НАТО беа доверливи
документи кои се бават со воената стратегија. Со завршетокот на
Студената војна тие станаа инструменти на јавната дипломатија,
нивната цел беше ја дефинираат легитимната и политички прифатлива
улога на НАТО. Стратешките концептите од времето на Студената
војна го посочуваа/адресираа непријателот кој лесно можеше да се
идантификува - СССР. Стратешките концепти на НАТО од времето по
Студената војна се понејасни, за што секако една од причините е и
новата безбедносна околина која ја обележуваат ризици кои тешко
може да се предвидат. Стратешките концепти усвоени по Студената
војна треба да го информираат светот зошто НАТО сеуште неопходен и
енергичен. Сега кога го нема непријателот од Студената војна НАТО
мора да мобилизира подршка дома и да ја подготвува Алијансата за
ангажмани што не можат да се предвидат но коишто сигурно ќе бидат
захтевни. Накратко, Стратегискиот концепт мора да наведе цел. 41
Новиот стратешки концепт (НСК) на НАТО усвоен ноември
2010 е трет стратешки концепт на Алијансата усвоен по Студената
The North Atlantic Treaty, Washington D.C. - 4 April 1949, достапен на:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm?
40
Тоа се: DC 6/1 (1949), MC 3/5 (1952), MC 14/2 (1957), MC 14/3 (1968), the Alliance’s New Strategic
Concept (1991), and the Alliance’s Strategic Concept (1999), Strategic Concept Active Engagement,
Modern Defence (2010).
41
Jens Ringsmose and Sten Ryning, Tacking Stock of NATO s New Strategic Concept во: NATO’s New
Strategic Concept: A Coprehensive Assessment, DIIS:02, Danish Institute for International Studies, str.10
39
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војна, иако на некој начин неговиот број е 3,5. 42 Првиот беше
публикуван на Римскиот самит на НАТО во 1991 година, а беше
апдејтиран и ревидиран на Вашингтонскиот самит во 1999 година на 50
годишнината на Алијансата. Овој втор стратешки концепт остана
непроменет се до Лисабонскиот самит 2010 година кога беше усвоен
Новиот стратешки концепт на НАТО. Стратешкиот концепт од 1999
година беше усвоен пред големите збиднувања на меѓународен план:
9/11, НАТО мисијата во Авганистан, војната во Ирак и РускоГрузискиот конфликт. Така, во 2004-2005 година се постави прашањето
дали Стратешкиот концепт од 1999 година треба да биде ревидиран или
дури заменет со нов. Со оглед на недостатокот од политичка волја меѓу
сојузниците, симболизирана во расправиите околу војната во Ирак,
беше одлучено да се надгради само оној дел од Стратешкиот концепт
кој се бави со воените импликации. Резултат беше т.н. Сеопфатен
политички водич (Comprehensive Political Guidance) одобрен на
Самитотна НАТО во Рига ноември 2006 година. Така, по Студената
војна беа донесени три Стратешки концепти и еден Сеопфатен
политички водич .
Настаните по завршетокот на Студената војна и свесноста за
глобалните безбедносни предизвици за кои нема воени решенија го
поставија прашањето дали НАТО, кој беше успешен во заштитата на
Западна Европа „цела и слободна“ како и во пацификацијата на Западен
Балкан, ќе се развие во Алијанса за 21от век и што тоа би барало.

САМИТОТ ВО ЛИСАБОН - НАЈЗНАЧАЈНИ ОДЛУКИ И
ДОКУМЕНТИ
Самитот во Лисабон (19-20 ноември 2010 година) беше чекор
напред во дефинирањето на местото на НАТО во променетиот
меѓународен поредок на 21-от век. Овој самит беше посветен на
усвојување на нов стратешкики концепт и бројни други документи кои
ја дефинираа политиката на Алијанста во следната декада. За прв пат во
историјата на НАТО стратешкиот концепт е од политичка природа и не
содржи насоки за планирање на воени акции. Иако беше постигнат
компромис за многу прашања кои се од клучно значење за улогата на
НАТО, на Лисабонскиот самит не се одлучи како ќе се развива
Алијансата во втората декада од 21от век. Кои се најзначајните одлуки
на самитот?
Самитот во Лисабон ги потврди предходно најавените
внатрешни реформи на Алијансата и значењето на новите закани по
42

Jens Ringsmose and Sten Ryning, Ibid., str. 10.
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безбедноста на сојузниците без притоа да ја загрозат традиционалната
мисија - колективната одбрана. Како најзначајни одлуки на самитот
секако се следниве:
 усвојувањето на Новиот стратешки концепт на НАТО (што го
замени документот од 1999 година)
 реформа на командната структура на Алијанста (предвидена за
2011 година) преку промена на структурата на постојните
команди и агенции
 развивање на ракетен одбранбен систем на Алијансата заснован
на „противракениот штит„ лоциран во Европа и дополнет со
ракетен одбранбен систем на распоредени сили од европските
НАТО држави (документот не го одредува конечниот облик на
ракетниот одбранбен систем на НАТО; може да се претпостави
дека ќе служи за одбрана на териториите на државите членки.
Русија е поканета да учествува во разговорите за развојот на
„противракетниот штит“ на НАТО).
 увојување на план за постепен трансфер на оговорноста за
безбедноста на Авганистан на локалните структури
(почнувајќи од 2011 се до крајот на 2014 гдина) поврзан со
повлекување на воените единици и формално завршување на
воената операција на НАТО;
 продлабочување и јакнење на соработката со Русија (која беше
прекината поради Руско-Грузиската војна во август 2008 и
обновена во 2009). 43
Овие прашања во различен степен беа опфтени во документите
усвоени за време на самитот:
 Активно ангажирање, модерна одбрна - Стратешки концепт за
одбрана и безбедност на членките на НАТО
 Декларацијата од Лисбонскиот самит
 Заедничка изјава на Советот НАТО-Русија
 Декларација на НАТО и Авганистан за трајно партнерство
 Декрарација на лидерите на земјите кои учествуваат во ИСАФ
мисијата која ја предводи НАТО во Авганистан.
Документите од смитот претставуваат компромис кој
произлегува од потребата да се помират различните понекогаш
контредикторни барања кои се однесуваат на повеќе аспекти на
функционирањето на НАТО, вклучувајќи ги и неговите стратешки
цели.

43
Andrzej Wilk, NATO after the Lisbon summit the consequences for Central and Eastern Europe,
EASTWEEK, issue 39(232), 24 November 2010, Centre for Eastern Studies, стр. 2.
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НОВИОТ СТРАТЕШКИ КОНЦЕПТ-АМБИЦИОЗНА
СОДРЖИНА
На Самитот во Стразбур/Келн април 2009 година
претседателите на државите и владите на земјите членки на НАТО
побараа од новиот генерален секретар на НАТО, А. Ф. Расмунсен (A.
F. Rasmunssen), да работи на изготвување нов стратешки концепт. Тој
избра процедура драстично различна од процедурата по која беа
развивани предходните два стратешки концепти. Новата процедура
беше процес на едногодишни преговори помеѓу државите-членки
околу бројни нацрти. Тоа беше „инклузивен и партиципативен
пристап„ со „интерактивен дијалог со пошироката публика“. 44 Беше
формирана група од дванаесет експерти со која претседаваше
поранешниот државен секретар на САД Медлин Олбрајт (Madeleine
Albright). Оваа група после серија на семинари и консултации го
презентираше својот извштај. Документот - „НАТО 2020: осигурена
безбедност, динамично ангажирање„ 45 одразуваше согласност помеѓу
членовите на групата, но тоа сеуште не значеше консензус на 28те
држави-членки на НАТО.
Новиот стратешки концепт насловен Активно ангажирање,
модерна одбрана 46 беше усвоен на Самитот во Лисабон одржан
ноември 2010. Овој стратешки концепт јасно покажува дека пред се
има намера дa создаде основа за идни дискусии и прегвори помеѓу
сојузниците како да ги имплементираат точките од концептот отколку
што претставува јасна интерпретација за процесот на планирање и
политиката на одбрана на НАТО. Стратешкиот концепт не претставува
„водич за понатамошна адаптација на вооружените сили (како што
беше збележено во стратешкиот концепт усвоен во Вашингтон, април
1999) туку, всушност, претставува водич за следната фаза на развој на
НАТО, иако не спцифицира на што се заснова ова или како да се оди
понатаму.
Новиот стратешки концепт Активно ангажирање, модерна
одбрана, задржува status quo во поглед на трите главни мисии на
НАТО: колективната одбрана (која е наведена прва, со наведување на
Види: Klaus Wittman, An Alliance for the 21st Century? Reviewing NATO’s new Strategic Concept ,
во: NATO’s New Strategic Concept: A Comprehensive Assessment, edited by Jens Ringsmose and Sten
Ryning, DIIS Report 2011 :02, Danish Institute for International Studies, str.32.
45
NATO 2020 Аssured Security; Dynamic Engagement , analysis and recommendations of the group of
experts on a new strategic concept for NATO, 17 May 2010, достапно на: http://www.nato.int/strategicconcept/expertsreport.pdf
46
“Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty
Organisation” Adopted by Heads of State and Government in Lisbon, Active Engagement, Modern
Defence, достапно на: http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf
44
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чл. 5 од Вашингтонскиот договор 47), управувањето со кризи и
кооперативната безбедност. Концептот не дава приоритет на било која
од овие мисии чија реална важност може да биде оценета врз основа на
идните активности на НАТО. Сепак, најголем дел од содржината на
новиот концепт е посветена на управувањето со кризи и превентивната
акција: контрола на вооружувањето, разоружување и пролиферација,
како и партнерство (partnership) за да се зајакне безбедноста на земјите
надвор од Алијансата (особено со Русија) и со меѓународни
организации со одржување на тн. политика на отворена врата (можно
зачленување во НАТО на повеќе европски држави кои ги исполнуваат
демократските стандарди).
Опсегот на предизвици и ризици наведени во новиот концепт
свртува внимание на два спротиставени пристапи за иднината на
НАТО уште од времето на Студента војна. Според едниот НАТО е
воно-политичка алијанса која се бави со одбраната на терироријата и
интересите на нејзините членки. Според другиот НАТО е политичка
организација која е одговорна за изградба на кооперетивна безбедност
во Европа. Ниту Новиот стратешки концепт ниту останатите
документи од Самитот не ги разрешија овие дискусии. Ова се гледа,
помеѓу другото, во описот на меѓународната безбедносна околина во
која, иако не се исклучува опасноста од ризик од воена природа,
предизвиците за Алијансата кои имаат највисок приоритет се наведени
по следниов редослед: пролиферација на балистички ракети,
пролиферација на нуклеарно оружје и оружје за масовно уништување;
тероризам и сите видови активности кои се однесуваат на
прекуграничен
организиран
криминал;
безбедност
на
телекомуникциските мрежи, комуникциите и рутите за снабдување со
енергија; милитаризација на вселената; епидемии; климатските

Членот 5 од Северноатлантскиот договор (тн. Вашингтонскиот договор од 1949) гласи: „The
Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be
considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs,
each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of
the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith,
individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of
armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area. Any such armed attack and
all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the Security Council. Such
measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and
maintain
international
peace
and
security.
(достапно
на:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm?)
47
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промени и недостаток на вода. Новиот концепт од многу аспекти е
амбициозен документ. Тој оцртува сеопфатна рамка за трансформација
и воведува бројни иницијативи од широк ранг кои се прилагодени да
го надополнат развојот на политичките, воените и цивилните
инструменти.
Содржината на документот се врти околу трите клучни задачи
на НАТО: „одбрана и одвраќање”, „безбедност преку управување со
кризи” и „промовирање меѓународна безбедност преку соработка“. За
разлика од Концептите од 1991 и 1999 година, Стратешкиот концепт од
2010 година ги наведува управувањето со кризи и кооперативната
безбедност заедно со колективната одбрана:
а) колективна одбрана – НАТО членките ќе си помагаат во
случај на агресија на било која во согласност со чл. 5 од
Вашингтонскиот договор и ќе интервенира во одбрана на својата
членка;
б) управување со кризи- Алијансата е едина сила која располага
со моќни политички и воени способности со помош на кои би можела
да влијае на текот и смирување на кризата- пред, во текот и по
конфликтот.
в) кооперативна безбедност - Алијансата активно ќе се
ангажира во јакнење на меѓународната безбедност, нудејќи
кооперативно партнерство со одредени земји и меѓународни
организации, во контролата на вооружувањето, непролиферацијата и
разоружувањето.
Промената во хиерархијата на задачите претставува јасен знак
за една по глобална и политичка Северноатлантска алијанса. 48
Новиот стратешки концептот го потенцира пристапот на
Алијансата кон колективната одбрана. Во поглед на колективната
одбрана членот 5 од Вашингтонскиот договор е повторен
недвосмислено. Обврската за здружена помош во случај на воен напад
„останува цврста и обврзувачка“. НАТО мора не само да „одвраќа и
брани од секоја закана од агресија“ - како што беше наведено во
стратешките концепти од 1991 и 1999 година - туку и да обезбеди
колективна одбрана од „безбедносните предизвици кога тие ја
загрозуваат безбедноста на поедини сојузници или на Алијансата во
целост“. 49 Колективната одбрана се применува во целиот дијапазон на
48
Jens Ringsmose and Sten Ryning, Tacking Stock of NATO s New Strategic Concept во: NATO’s New
Strategic Concept: A Comprehensive Assessment, DIIS:02, Danish Institute for International Studies,
str.15.
49
Active Engagement, Modern Defence, t.4 a ,достапно на: http://www.nato.int/lisbon2010/strategicconcept-2010-eng.pdf
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безбедносни закани содржани во делот Безбедносна околина. 50 Ова
беше значајно поради загриженоста што ја покажаа особено новите
сојузници кои се уплашија дека оваа обрска ќе биде разблажена или
земена помалку озбилно од државите членки на НАТО кои „окружени
со пријатели и сојузници“ можат на прво место да ги стават
операциите out of area и хармоничните односи со Русија.
Новиот стратешки концепт на НАТО е насочен кон свет без
нуклеарно оружје, „но, потврдува дека се додека постои нуклеарно
оружје во светот НАТО ќе остане нуклеарна алијанса“. 51
Подобрувањето на способноста на НАТО да се справи со
новите и непредвидливи безбедносни предизвици надвор од границите
на НАТО се лајт мотив на делот којшто се бави со „безбедноста преку
управување со кризи“. Новиот стратешки концепт истакнува дека сите
конфликти надвор од границите на НАТО можат да претставуваат
директна закана за територијата и населението на членките на
Алијансата. Искуствата од Балканот и од Авганистан покажаа дека
глобалниот пристап сочинет од политички, цивилни и воени елементи е
неопходен за успешно управување со кризите. Секако дека најефикасен
начин за управување со кризи е „нивното избегнување“ и токму затоа
Алијансата прави постојани анализи и проценки на меѓународните
збиднувања и можни начини на управување со истите. Дури и кога ќе
дојде до смирување на ситуацијата меѓународната заедница е
приморана да продолжи со својата подршка во воспоставување мир во
пост-конфлкниот период. Оттука, препознавајќи дека кризите и
конфликтите надвор од границите на НАТО може да влијаат на
безбедноста на Алијансата НСК ги истакнува превенцијата и
управувањето со кризи како и стабилизацијата на пост-конфликтна
состојба и подршката во реконструкција како неопходен ангажман на
НАТО. За да се справи со сите фази на развојот на кризите концептот
нагласува дека е потребно да се прошират
и интензивираат
политичките консултаци како помеѓу сојузниците така и со партнерите.
Стратешкиот концепт понатаму ја елаборира третата клучна
задача на НАТО – „промовирање на меѓународната безбедност преку
соработка“ - која во поголем дел ги кодификува веќе етаблираните
принципи во стратешкиот концепт од 1999тата. Овој дел започнува со
„контрола на вооружувањето“ и поамбициозни формулации за волјата
на Алијансата да „создаде услови за свет без нуклеарно оружје“ ( за
разлика од документот од 1999 година), поаѓајки од визијата на
50
51

Ibid., t.7-15.
Ibid., Preface.
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претседателот Барак Обама за „nuclear zero“. Прашањата за контролата
на вооружување, разоружувањето и непролиферација на нуклеарното
оружје остануваат суштински цели на Алијансата. И покрај големиот
успех во намалување на бројот на боеви глави во Европа, неопходно е
да се продолжи со создавање услови за понатамошно намалување во
вооружувањето. Во овој контекст е мошне значајна улогата на Русија,
која би требало да демонстрира поголема транспарентност во врска со
нуклеарното оружје со краток домет со кое располага. Инаку,
соработката на Русија и НАТО е од стратешко значење бидејќи
придонесува за создавање на заедничкиот простор на мир, стабилност и
безбедност. 52 Што се однесува до контролата на конвенционалното
оружје, изјавата „да се јакне режимот на контрола на
конвенционалното оружје“ е доста блага и не дава нови идеи кои се
неопходни.
Концептот посебно ги нагласува парнерствата изградени на
постојните форми како што се Партнерството за мир, Медитеранскиот
дијалог, Истамбулската иницијатива за соработка и инсистира на нивно
зајакнување. Тука е вклучена и соработката со другите релевнтни
меѓународни институции како ОН и ЕУ. Би можело да се забележи дека
НСК не го споменува ОБСЕ што е помалку неразбирливо во време кога
превенирањето на конфликтите станува се позначајно.
Особено значење е дадено на партнерството и соработката со
Русија тргнувајќи од убедувањето дека безбедноста на НАТО и Русија
се испреплетени. НАТО предлага зголемување на политичките
консултации и практичната соработка со Русија во областите кои се од
заеднички интерес, како што се противракетната одбрана,
контратероризмот, борбата против недозволената трговија со дрога и
пиратството, употребувајќи го капацитет на НАТО - Русија Советот за
дијалог и заедничката акција.

ШТО НАВИСТИНА Е НОВО ВО НОВИОТ СТРАТЕШКИ
КОНЦЕПТ НА НАТО?
Новиот стратешки концепт на НАТО покрај многу континуитет
и реафирмирање, содржи и некои новини. Првата иновација се наоѓа
во новите безбеносни предизвици. НАТО ќе биде повеќе инволвиран во
справување
со
сајбер
нападите,
енергетската
безбедност,
пролиферацијата и тероризмот. Само сајбер нападите се навистина
нови додека другите теми се веќе извесно време на агендата на НАТО.
52

Ibid., t.33.
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Но, не е толку битна оригиналноста колку сериозноста на овие
прашања. Сите овие се сериозни прашања и НАТО не може да си
дозволи да не биде главен играч во овие области, покрај другите
релевантни играчи како што се ЕУ, ОН, ИАЕА или Интерпол.
Втората новина е во областа на поврзаноста/партнерставата.
Oва не е новина туку веројатно само препозннавање на меѓународната
реалност. Кога го пишуваше стратешкиот концепт во 1999 година,
НАТО можеше да ги исполнува своите клучни безбедносни задачи со
своите членови и можностите со кои располагаше. Партнерите беа
корисни, но, не и битни. Денеска реалноста е различна. НАТО и
неговите воени инструменти сеуште остануваат круцијални за целиот
спектар на безбедносни мисии, но, НАТО не може сам. Потребна е
обврска и соработка од другите релевантни актери како што се ЕУ,
ООН, регионални организации како и НГО заедницата. 53
Трета новина е превенирање на кризите. Со оглед дека
превенцијате е секогаш подобра од лекувањето, НАТО треба да биде
поагилен во антиципирање и спречување на потенцијалните кризи пред
тие да стигнат до фаза кога само продолжена, валкана и скапа
интервенција останува како опција. Превенцијата на кризи или
менаџирањето на кризите во нивната рана фаза НАТО ги оставаше на
други институции (како ЕУ или ОН) или на своите држави членки. Но,
за ефикасно превенирање на кризите потребна е „културна промена“. 54
Сојузнииците ќе треба да делат повеќе и побрзо разузнавачки
податоци; цивилниот и воен персонал на НАТО треба да подготвува
рани предупредувања и државите членки треба да бидат подготвени да
се консултираат брзо.
И секако најиновативниот аспект на НСК е начинот на кој тој
беше подготвуван. Процесот на консултации траеше скоро година дана
воден од Медлин Олбрајт и група на надворешни експерти. Тие одржаа
неколку семинари, ги посетија сите главни градови на државите членки
на НАТО како и Москва разговарајќи со експерти за безбедносната
политика и претставници од цивилното општество.

ЗАКЛУЧОК
Новиот стратешки концепт на НАТО Активно ангажирање,
модерна одбрана, донесен на самитот во Лисабон на крајот на 2010
година, ќе и служи на Алијансата како roadmap за следните 10 години.
53
Jamie Shea, What does a New Strategic Concept do for NATO? во: NATO’s New Strategic Concept: A
Coprehensive Assessment, DIIS:02, Danish Institute for International Studies, str.29.
54
Ibid.
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Тој има за цел да одговори на новиот спектар на предизвици и закани
кои ќе преовладуваат во следната декада (меѓународен тероризам,
пролиферација на нуклеарно и друго оружје за масовно уништување,
сајбер нападите и попречување на снабдување со енергија) и да покаже
дека НАТО има волја да се соочи со нив. Овој текст е проектиран да
понуди нов стратешки правец на НАТО и да го информира светот
зошто Алијансата е сеуште витална и енергична.
Стратешкиот концепт од 2010 година е значаен за
релевантноста на НАТО во 21от век. По успешната адаптација на
Алијансата по Студената војна НСК претставува уште еден значаен
чекор во нејзината трансформација - програмски. Сега сојузниците
треба да покажат политичка воља и да обезбедат средства за
имплементација на она што храбро го прокламираат. Накратко тие
треба да покажат способност и волја да остварат консензус за
безбедносната агенда на 21от век.
Имајќи ги во вид различните суштински интереси на државите
членки, прашање е која значајна закана би можела да го обедини НАТО
во наредната деценија и би ја поттикнала Алијансата да се впушти во
инвестиции и реформи кои ги предвидува НСК.
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АПСТРАКТ
Обединувањето на земјите од таканаречениот Западен Балкан
во Европската Унија е еден од главните стратешки приоритети во
секоја од овие земји. Регионалната политика и претпристапните
инструменти етаблирани од страна на Европската Унија, им помагаат
на земјите во процесот на нивниот пристап кон Европската Унија. Од
овие причини, главната цел на овој труд ќе биде да ја покаже
зависноста помеѓу добрата прекугранична и регионална соработка на
Македонија со другите Западно Балкански Земји, но исто така и со
нејзините соседи – членки на Европската Унија од една страна, и
нивните процеси на пристап во Европската Унија од друга страна.
Согласно карактерот на трудот, најкористените методи на истражување
ќе бидат дескриптивниот метод, компаративниот метод и методот за
анализа на содржината.
Клучни зборови: прекугранична; Евро-интеграција; соработка; Западен;
Балкан

ABSTRACT
The integration of the countries from the so-called Western Balkans
in the European Union is one of the main strategic priorities in each of these
countries. The Regional policy and the Pre-accession instruments promoted
by the European Union help the countries in the process of their accession
towards the European Union. For these reasons, the main goal of this paper
will be to show the interdependence between the good cross border and
regional cooperation of Macedonia with the other countries from the
Western Balkans, but also with its neighbors – members of the European
Union from one side, and their processes of accession towards the European
Union from the other side. Due to the character of the paper, the most
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frequently used research methods will be the descriptive method,
comparative method and the method of content analysis.
Key words: Cross-border; Euro-integration; cooperation, Western; Balkans

ВОВЕД
Големиот успех на Европската Унија, исто така и вредностите
врз кои е основан, привлекол голем број земји да станат членки на
Унијата низ неколку “бранови на проширување.“ Сите овие земји се
разликувале по нестабилно и бурно минато, комплексни политички и
економски околности и голема разновидност на економски и политички
системи. Нивниот пристап кон Европската Унија придонело за
продлабочување на квалитетот во постапката на одлучување, но, исто
така, за дневното функционирање и активностите на Европската Унија
и нејзините земји членки. Државите кои пристапуваат кон Европската
Унија имаат многу хетерогени профили, т.е. како држави членки на
Европската Унија имаме: Западноевропски земји, Централноевропски
земји, Источноевропски земји, Медитерански Острови, дури и
поранешни
Советски “следбеници“. Сите овие “бранови на
проширување/зголемување“ се случуваат наспроти брзиот развој на
политиките на Европската Унија. Но, само на овој начин, Европската
Унија може да понуди вистинска и конкретна перспектива за
соединување на политичката стабилност и да овозможи напредок за
сите граѓани во нејзините земји членки. “Неподелена“ Европа ќе ги
реанимира фундаменталните вредности врз кои е основана:
демократија, владеење на правото, човекови права, заштита на
малцинските групи, и на овој начин % овозможува на Европската Унија
да заземе поголема улога и важност на “глобалната политичка и
економска сцена“.
Како и да е, покрај желбата за обединување на Европскиот
континент, ЕУ се грижи за иманентните стандарди и критериуми, т.е.
новите земји членки треба да го адаптираат својот правен систем
паралелно со таканареченото acquis communautaire (законските
придобивки на Европската Унија). Исто така, тие целосно се должни да
ги почитуваат вредностите и демократските практики кои се
карактеристични за Унијата, како и да продолжат со економските,
општествените, политичките и законските реформи (кои ги започнале
во претпристапниот период).
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РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И
НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ КОН ДРЖАВИТЕ ОД ЗАПАДЕН
БАЛКАН
Европската Унија е еден од најбогатите делови во Светот, но
постојат големи внатрешни нееднаквости во однос на приходите и
можностите на поинаквите области во Европската Унија. Како и да е,
низ Регионалната политика, Европската Унија врши пренос на голема
сума на пари и ресурси од богатите кон сиромашните области, и со тоа
може да постигне или да се доближи до балансиран развој на нејзините
делови. Регионалната политика е инструмент за финансиска
солидарност и е моќна сила за кохезија и економска интеграција.
Солидарноста тежнее да обезбеди конкретен бенефит за граѓаните и
областите кои се изолирани, споредени со прогресивните области во
Европската Унија. Од друга страна, со кохезијата, принципот на
смалување на јазот за приходите и богатството помеѓу богатите и
сиромашните области е за бенефит на сите, и е нагласен дека создава
поголема кохезија на земјите членки во Европската Унија, но исто така,
и поголема унификација за Европската Унија како ентитет. Постои
голема разлика во нивото на развој и напредок не само помеѓу
областите во различните држави, но исто така помеѓу различните
области во една земја. Најнапредните области, во поглед на бруто
домашниот производ по глава на жител, се урбаните Европски центри
како Франкфурт (68,751.00 по глава на жител), Париз (67,980.00 по
глава на жител), Централен Лондон (65,138.00 по глава на жител),
Луксембург (53,978.00 по глава на жител), Брисел (53,381.00 по глава
на жител) и Хамбург (41,972.00 по глава на жител) 55 и најбогатата земја
Луксембург во поглед на БДП по глава на жител е дури повеќе од
седум пати побогата од Бугарија и Романија, кои, во исто време се
најсиромашните земји во Унијата.
Последната информација покажува дека БДП по глава на жител
во Луксембург е 66,821.00 $, во Бугарија 9,205.00 $, и во Романија
8,258.00 $. 56 Тоа значи дека последните економски кризи го зголемиле
размерот помеѓу богатите и сиромашните области во Европската Унија,
а тоа е дополнителна причина за креирање на повеќе избалансирана и
соодветна прераспределба на фондовите на Европската Унија во
иднина.

55
http://www.eupedia.com/forum/showthread.php?24919-Revised-top-10-richest-cities-in-Europe-byGDP-per-capita&s=11efb6af513e19621907c4556d7edd84
56
http://state.chemistrydaily.com/chemistry/List_of_countries_by_GDP_per_capita_%28PPP%29
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Причините за овие нееднаквости се различни. Можат да бидат
создадени од долгорочно, т.е. хронични и систематски слабости кои се
последица од географската изолација, или рапидни општествени или
економски промени, исто како и нивното измешано влијание.
Влијанието на овие слабости може да се забележи низ општествената
сиромаштија, едукација со низок квалитет, висока стапка на
невработеност, неадекватна инфраструктура, итн. Во некои од земјите
членки, овој хендикеп претставува “наследство“ од нивните централнопланирани економски системи. Европската Унија го искористила
влезот на новите земји членки да ја консолидира и реорганизира
регионалната распределба на ресурси, во рамките на нејзината
“територија.“ Во периодот од 2007 до 2013, Европската Унија одвоила
околу 36% од нејзиниот буџет, т.е. 350 билиони евра. Активностите на
оваа политика се фокусирани кон три главни цели: конвергенција,
конкуренција и соработка, кои заедно се групирани под терминот –
Кохезивна политика.
Но, ние исто така треба да ја разгледаме Регионалната политика
на Европската Унија во поглед на нејзините односи со земјите од
таканаречениот Западен Балкан и со земјите од Процесот за
Стабилизација и Асоцијација. Причината за ова е во тоа што после
влезот на овие земји (Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна
и Херцеговина, Албанија и Косово), Регионалната политика на
Европската Унија треба да биде променета и подобрена со секоја од
овие земји. Во поглед на БДП по глава на жител, секоја од Западните
Балкански Земји (со исклучок на Хрватска, која ќе стане земја членка
на Европската Унија во 2013 година) е послаба од најсиромашната
земја во Европската Унија-27, Романија. Во споредба, БДП по глава на
жител во 2011 година во Албанија изнесува 7,848.00 $, во Босна и
Херцеговина изнесува 8,115.00 $, во Косово, исто така, изнесува
7,043.00 $, во Македонија изнесува 10,469.00 $, во Црна Гора изнесува
11,545.00 $, и во Србија изнесува 10,409.00 $. 57 Така, можеме да
заклучиме дека идниот влез на овие земји во Европската Унија ќе
предизвика поинаква редистрибуција на ресурсите посветени на
регионалните, кохезивните и општествени фондови на Европската
Унија. Тоа значи дека износот може и да не биде променет, но ќе има
различен процент на редистрибуција за секоја нова и сегашна земја
членка на Европската Унија.
На 6-ти Октомври, 2001 година, Европската Унија издала
законодавен пакет за кохезивна политика за 2014-2020, кој се состои од
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_capita, податоците се
цитирани од листата на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ)

57
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следните предлог одредби: сèвкупно правило кое поставува општи
правила кои управуваат со Европскиот фонд за регионален развој
(ЕФРР), Европскиот социјален фонд (ЕСФ), Кохезивниот Фонд,
Европскиот фонд за земјоделство и рурален развој (ЕФЗРР) и
Европскиот поморски и рибарски фонд (ЕПРФ). Пакетот исто така
вклучува предлози за правила кои се поврзани со кохезивната
политика; правило за Европскиот глобализациски фонд; правило за
Програмата за општествена промена и иновација исто така и за
комуникација со Фондот на солидарност на Европската Унија. Иако
овие предлози немаат директна взаемна врска со земјите од Западен
Балкан, сепак, даваат корисна информација за овие земји како тие да се
подготват за управување со ресурсите кои доаѓаат од овие фондови, се
разбира, после нивниот влез во Европската Унија. Исто така, постојат
некои проблеми, како помагање на мигрантите и нивно доаѓање од
Западниот Балкан во Европската Унија (вклучувајќи ги Ромите и други
маргинализирани групи), кои се дискутирани во овие документи. 58

МАКЕДОНСКАTA ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА
Регионална соработка помеѓу државите од Западен Балкан е
есенцијален фактор на политичка стабилност и економски напредок, но
исто така единствениот начин за успешно соочување со честите
предизвици (недостиг на енергија, загадување на околината,
подобрување на патната инфраструктура, меѓугранични криминални
активности). Иако проценката на капацитетите и перформансите во
секоја од земјите од Западен Балкан од страна на Европската Унија е
катализатор за нивниот влез во Европската Унија и можност за нив да
ги разрешат сите проблеми и да ги надминат предизвиците на
заеднички и усогласен начин, за полесно да влезат во Европската
Унија. 59
Делот за прекугранична соработка содржи два модели на
соработка: прекугранична соработка на границите на земјите членки на
Европската Унија, и прекугранична соработка помеѓу земјите
кандидати и потенцијални кандидати за членство во Европската Унија,
т.е. прекугранична соработка на “внатрешните граници на Западен
Балкан“. Главната цел на делот за прекугранична соработка е да
промовира добри соседски односи, во исто време да ја нагласи
прекугранична соработка во граничните области помеѓу државите
58

Cohesion policy 2014 – 2012, Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2011 pp. 1
Види повеќе во Antonija, P, Regional Cooperation in the Western Balkans – a Key to Integration into
the European Union, Inter University Centre, Dubrovnik, 2004, pp. 4-9.
59
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преку општи локални и регионални иницијативи, соединување на
надворешна финансиска и стручна помош користејќи ги структурните и
кохезивните фондови на Европската Унија. Всушност, соработката
треба да следи некои од широко дефинираните цели: унапредување на
социјалниот и економскиот развој во граничните области; општи
активности за посочување на вистинските предизвици за секоја од
земјите (заштита на околината и природните ресурси, зачувување на
културното наследство, развој на сигурен систем за јавното здравство,
спречување и борба против организираниот криминал, обезбедување на
сигурни и ефективни граници, унапредување на активности кои
вклучуваат локални учесници од граничните области, итн.) 60
Една од улогите на овој дел е да ги подготви кандидатите или
потенцијалните земји кандидати за применување на целите кои доаѓаат
од структурните фондови, поврзани со територијалната соработка низ
методот “учење преку пракса.“ Главните елементи кои ја сочинуваат
прекуграничната соработка се: единствена законодавна рамка, т.е. IPA
– надлежен систем спроведен на двете страни на границата (во земјата
членка на Европската Унија и земјите кандидати или потенцијални
кандидати); единствен буџет кој е комбинација од финансии на Фондот
за регионален развој и IPA – фондови, и кој може да биде искористен
на двете страни од границата, според принципот на “заеднички
бенефит“; единствена раководна структура – низ интегрален пристап,
ќе бидат спроведени програми за прекуграничната соработка и
завршени од оваа структура која е лоцирана во една од државите која
учествува во програмата; преодните одредби можат да бидат
активирани кога некои од условите нема да бидат исполнети, за време
на општото раководење на програмата. 61
Програмите за прекуграничната соработка кои произлегуваат од
соработката помеѓу земјите од Западен Балкан имаат за цел да ги
зближат овие држави, особено нивните гранични области, кои се
главните протагонисти во проектите, истовремено. Државните
надлежни органи кои се овластени да ги спроведат проектите поврзани
со прекуграничната соработка, во секоја од земјите, треба да бидат
институционално, персонално и организациски подготвени, а помошта
која е обезбедена од Европската Комисија е гаранција за успешна
реализација на овие проекти.

IPA Programming Guide, European Commission, Volume I, Brussels, 2008, pp. 54-62.
Програма за прекугранична соработка 2007-2013 година, Република Македонија – Република
Албанија, стр. 4-8,
http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/MK/Prekugranicna%20sorabotka%20MK%20AL%20%20makedonska%20verzija.pdf
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На овој начин, со вклученост на централните и локалните
надлежни органи, јавни претпријатија, државни и приватни
универзитети, истражувачки центри и институции, приватни
претпријатија (мали, просечни, големи), трговски комори, итн., во
развојот и продлабочувањето на прекуграничната соработка, постигнат
е интегрален пристап до анимација на сите иманентни елементи на
демократска држава, и создадени се предуслови за успешна реализација
на прекуграничните проекти.
Македонија применува три Спогодби за прекугранична
соработка со нејзините соседи. Првите Спогодби за прекугранична
соработка беа потпишани со Бугарија и Албанија - во декември, 2007
година. Следната Спогодба за соработка беше потпишана со Грција, во
септември, 2008 година. Последната Спогодба за соработка беше
потпишана со Косово, во јули 2011 година. Исто така, треба да биде
спомената Транс-државната Програма за територијална прекугранична
соработка, “Северно-Источна Европа“ , која беше потпишана во
декември 2007 година.
IPA Програмите за прекугранична соработка, кои се резултат на
интензивни билатерални преговори, концептуално ги опфаќаат
следните елементи: листа на квалификувани области опфатени со
Програмата; распоредени анализи на квалификуваните области, во
поглед на предностите и слабостите, исто и изразени потреби и цели
кои произлегуваат од анализите; опис на стратегијата за соработка и
приоритети и мерки кои се одбрани да помогнат, во врска со
релевантните, повеќегодишни планирани документи од државното
осигурување, и други релевантни државни и регионални стратешки
документи; информација за приоритетните укинувања, релативните
мерки и нивните посебни цели. Овие цели се изразени на
квантитативен начин, со ограничен број на показатели за постигнатите
резултати, во врска со принципот на пропорционалност. Исто така,
многу е важно за Унијата да има корисна информација од земјите кои
земаат учество во прекуграничната Програма во поглед на
дополнителни програми кои се финансирани од Европската Комисија
или други донатори, поради доследноста на програмите. Во програмите
треба да бидат вклучени следните елементи: спогодби за примена на
програмата; одредување на институционалните состави и органи
овластени за раководење на програмата; одредување на надзорните
системи и системите за процена; информација за исплатата на
Комисијата (каде е возможно); одредување на модалитетите за
мобилизација и движење на финансиските приливи, за поголема
провидност; основи за добивање на публицитет и корисна информација
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за прекуграничната програма за соработка; и опис на постапките
склучени помеѓу Комисијата и државите кои учествуваат во
програмата, поврзани со компјутеризираната информација. 62
Претпристапните основи на Европската Унија несомнено ги
подобриле динамиката и квалитетот на прекуграничната соработка, не
само во Македонија, но исто така и во другите земји кандидати и
потенцијални кандидати за членство во Европската Унија. IPA е
дизајнирана за да ги насочи потребите на земјите-кориснички во поглед
на претпристапна политика на најсодветниот начин. Нејзината главна
цел е да ги поддржат институционалните реформи и владеењето на
правото, човековите права, вклучувајќи ги и основните слободи, права
на малцинствата, полова еднаквост и недискриминација, и
административните и економските реформи, економски и општествен
развој, помирување и реконструкција, како и регионална и
прекугранична соработка.
Утврдени се долготрајни партнерства помеѓу граничните
заедници, и исто така, нагласена е соработката помеѓу невладините
организации кои ги создаваат и применуваат проектните апликации од
двете страни на границата. Показател за ова е бројот на партнерства
(биле реализирани повеќе од 50 проекти) кои се вклучени во проектите
за прекугранична соработка. Така, покрај финансискиот дел,
програмскиот и логистичкиот придонес се исто така многу важни за
соодветна примена и делотворност на прекуграничните програми,
поддржани и финансирани од страна на Европската Комисија.
Значењето на прекуграничната соработка помеѓу земја која е
кандидат или потенцијален кандидат за членство во Европската Унија,
и земја членка на Европската Унија, може да се види преку неколку
елементи: поголем број на финансиски ресурси наменети за развојот на
прекуграничната соработка; директна трансмисија на утврдени и
корисни случаи од Европската Унија, т.е. ефект на прелевање на
компетентност и “добри практики“ од земјите членки кон земјите
кандидати и потенцијални кандидати за членство во Европската Унија.
Прекуграничната соработка на Македонија со Грција, Бугарија,
Албанија и Косово е многу важна од повеќе аспекти, т.е. историски,
политички, културен, економски, итн. Соодветната примена на добро
формулираните програми може да придонесе за подобра регионална
соработка и интеграција и може да биде мотив за идни заеднички
активности на полето на интеграција на овие земји во Европската
Унија. На пример, примената на некои од проектите на IPA за
62
Прекугранична програма на ИПА 2007-2013 година, Грција - Македонија, стр. 42 - 52,
http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/MK/CR_MK-COMM_NATIVE_2008_MK%283%29.pdf
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меѓугранична соработка како: Ревитализација на главниот пат М5 –
транзитен пат во Битола за Исток спрема Југ – Битола (Македонија) –
Флорина (Грција), вреден 565.057 евра; Утврдување на долгорочна
прекугранична соработка и размена на културно и историско
наследство помеѓу Струмица (Македонија) – Петрич (Бугарија) ; итн.
значи блиска соработка помеѓу локалните граѓани на двете страни од
граничната област. Ова е еден од начините за надминување на
минатите и тековните конфликти помеѓу овие држави, и создавање и
градење на заедничка иднина во Европската Унија.

ЗАКЛУЧОК
Регионалните прашања и меѓународните обврски кои се
соединети во Европските Партнерства, (спогодби помеѓу Европската
Унија и земјите од Западен Балкан и други земји кандидати и
потенцијални кандидати), се услови кои се неопходни за сите овие
земји доколку сакаат да станат дел од Европската Унија. Некои од
приоритетите забележани во овие партнерства се: преместување од
пактот за стабилност кон некои регионални рамки за соработка кои ќе
ги нагласат регионалните аспекти; ефективно применување на CEFTA
(Централно Европска Спогодба за слободна трговија); да обезбедат
добри соседски релации низ зголемување на напорите за разрешување
на проблемот со “името“ помеѓу Македонија и Грција,
недоразбирањата помеѓу Македонија и Бугарија во поглед на некои
историски прашања, итн; ефективна борба против организираниот
криминал, нелегална трговија и шверцување, судска соработка,
раководење со граничен менаџмент, реадмисија, еколошка заштита,
итн. Како и да е, доколку соработката помеѓу државните безбедносни
системи на соседните земји и областа на Западен Балкан во основа е
успешен и постојат синхронизирани акции во заштитата на средината,
регионалната размена, регионалната економска и енергетска соработка,
би можело да биде постигнато добро ниво на политички односи и
комуникации.
Можеме да заклучиме дека македонската прекугранична
соработка е добар инструмент за добра регионална соработка и Евроинтеграција, поради заедничкото разрешување на проблемите, и
заедничкото соочување со предизвиците, значи приближување на
државите, градење на заеднички начин за интеграција кон Европската
Унија, и подобрување на стабилноста во земјите од Западен Балкан,
која значи стабилност во цела Европа. “Обединети во различноста“
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треба да значи “добредојде“ за државите од Западен Балкан, и исто така
нивно приближување кон демократските системи кои се
карактеристични за повеќето држави членки на Европската Унија.
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АПСТРАКТ
Промените како исклучително динамични (не) предвидливи
трендови, ситуации и состојби во голема мерка го дизајнираат
субјективниот однос на личноста во нив. Во таа смисла промените го
динамизираат и рефлектираат внатрешниот свет на личноста кон
надворешниот свет.
Кaдровските ресурси се тие кои го одразуваат на свој
специфичен начин односот кон промените. На тој начин секој вработен
одлучува за својата проекција и однос кон промените. Вработените
можат да одлучат да работаат колку што е можно повеќе, или онолку
колку што е потребно за да избегне укор. Целта на менаџерот е
максимално да ги зголеми шансите за првото, а да ја минимизира
појавата на последното. Но, ако менаџерот не знае од што можат да
бидат мотивирани вработените да ја работат својата работа или како тој
да ги мотивира, тогаш неговата цел ќе остане нереализирана. Се
појавува потребата да се даде одговор на следното прашања: Што е тоа
што ја мотивира индивидуата да прифати или одбие да работи или да
прифати или одбие одредена промена? Или во овој случај поконкретно
прашањето би било: Што е тоа што ги мотивира наставниците да
работат или да прифатат одредени промени во нивната работа со цел
истата да се подобри? Потрагата по овој одговор е она што претставува
поттик за создавање на овој труд. Всушност, овој труд се стреми да ги
покаже (и докаже) најважните мотивациони фактори што влијаат врз
мотивацијата на вработените (наставниците), но и кои се начините да
се активираат овие мотивациони фактори во насока на остварување на
целта на менаџерот (директорот на училиштето). Иако, мотивацијата
најчесто ја квалификуваме како субјективна категорија различна за
секого, сепак постојат мотивациони фактори коишто се
карактеристични за одредени групи луѓе. Тоа значи дека една од
задачите на менаџерот е да ги идентификува како заедничките
мотивациони фактори, така и групите луѓе во неговата организација на
кои овие мотивациони фактори најмногу делуваат и според тоа да
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примени соодветни стратегии чија крајна цел е вработените да одлучат
да работат колку што е можно повеќе. Од тоа што е наведено во трудот,
менаџерите ќе можат да добијат подетална слика како за различните
мотивациони фактори, така и за предностите и слабостите при нивното
целно користење. Според тоа, менаџерите, во зависност од
организацискиот контекст во којшто делуваат, ќе можат да се
определат за протежирање на некој од овие мотивациони фактори или
за комбинирана употреба на повеќе од нив.
Клучни зборови: мотивација, менаџмент, промени

ABSTRACT
The changes, as extremely dynamic (un)predictable trends,
situations and states, design a large portion of person’s subjective relation in
them. In that direction, the changes accelerate and reflect person’s inner
world toward the surroundings.
Human resources represent, in their specific way, the relation toward
changes. That is how every employee decides for his projection and relation
toward changes. The employee can decide to work as much as possible, just
as much not to get penalty or as least as possible – and this decision is
reached every working day by him/her. On the other hand, the manager’s
aim is to maximize the chances for the first one and to minimize the chances
for the last one. But, if the manager does not know what the workers can be
motivated from or how he can motivate them, than his aim will be
unrealized. The need of giving answer to the question: What is an individual
driven from to accept or to refuse to work or to accept or to refuse certain
change? Or in this case, concretely, the question will be: What are the
teachers driven from to work or to accept certain changes that would do their
work better? The search for the answer is the incitement for creating this
paper work. In fact, this paper work’s goal is to show (and prove) the most
important motivation factors that effect the employees’ drive to work, and,
the ways these motivation factors to be activated for manager’s aim to be
fulfilled. Although we perceive the motivation as personal category that is
different for everyone, still there are motivation factors that are common for
certain groups of people. So, one of manager’s tasks is to identify both the
common motivation factors and groups of employees in his/her organization
who are mostly affected by these motivation factors. Furthermore, he/she
should apply adequate strategies as tools to reach his/her ultimate goal – the
employees to decide to work as much as possible. From what is stated in this
paper work, managers can get detailed image of different motivation factors
and of the benefits and weaknesses from their aimed usage. As a result of
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that, the managers, depending on the organizational context they work in,
can decide to implement some of these motivation factors or can decide for
mixed usage of some of them.
Key words: motivation, manager, changes

ВОВЕД
Успешното управување со промените претпоставува огромна
посветеност од страна на менаџерите кои се поставени на највисоките
позиции во организацијата, додека успешното спроведување и
заживување на промените е условено од заедничките напори на
посветениот менаџер и мотивираните вработени. Оваа посветеност од
страна на менаџерите, како и ефективната мотивираност на
вработените е потребна без разлика дали станува збор за промена
којашто треба да се направи само во одреден сектор или во целата
организација. Менаџерите, кои ја имаат улогата на лидери, треба да ја
водат промената, бидејќи „новиот систем треба да застане на свои нозе,
но на секој нов систем му треба поддршка особено од раководните
лица“. Вработените, кои ја имаат улогата на спроведувачи на
промените, треба да бидат мотивирани промената да ја спроведат на
најдобар можен начин. Споменатата поддршка од раководните лица се
однесува точно на таа мотивација која треба да ги поттикне
вработените преку имплементација на промените да ја подобруваат
својата работа, а со тоа да ги остваруваат целите на организацијата за
континуиран напредок.
Работните индивидуални постигнувања зависат од три работи:
1. Мотивацијата (желбата за вршење на работата)
2. Способноста (капацитетот да се изврши работата)
3. Средината на работата (средствата потребни за вршење на
63
работата)
Ако на вработениот му недостигаат способности, менаџерот
може да обезбеди обука. Уште повеќе, ако самиот вработен детектира
кај него недостиг на капацитет за вршење на работата, самиот може да
преземе дејствија таквиот недостиг да го надмине. Ако постои проблем
со средствата, исто така, менаџерот може да се потруди да ги обезбеди.
Но, ако проблемот е мотивацијата, задачата на менаџерот, како и на
самиот вработен, е многу потешка. Според Ken Shah & Prof. Param J.
Shah мотивацијата претставува поттик на луѓето да работат, било
поединечно, било во група, на начин на кој би се постигнале најдобри
Рики В. Грифин, Основи на менаџментот, А&М Универзитет во Тексас, Houghton Mifflin
Company, 1996, стр. 254
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резултати. Тоа е волја да се дејствува; волја да се направат напори за да
се остварат организациските цели, но сепак поттикната од потребата да
се задоволат некои индивидуални потреби. Мотивацијата е важна
поради нејзиното клучно значење за постигнувањата, како и поради
нематеријалниот карактер. Мотивацијата не е само паричен износ или
друга материјална корист. Таа е многу повеќе – таа е награда и казна;
вклучување, овластување, учество; таа е исклучување, игнорирање,
забрана; мотивацијата е страв од загуба, потреба за напредок,
искачување на социјалната скала, желба за потврда,...
Во продолжение се дадени основните појаснувања за четири
мотивациони фактори врз кои се темели истражувањето чии резултати
(во сублимирана форма) се дел од овој труд. Овие мотивациони
фактори (страв од губење на работното место, желба за професионално
напредување, потреба за припадност на групата и желба за
подобрување на работните перформанси) се издвоени, во согласност со
повеќе останати влијателни периферни состојби во општетсгвеноекономското опкружување во нашата земја, како позначајни
стимуланси кои влијаат врз вработените (наставниците во основните и
средните училишта) во нивната спремност за извршување на работите.

СТРАВ ОД ГУБЕЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО
Кај сите мотивациони теории може да се забележи една
поврзувачка алка, односно кај сите нив може да се препознае
„морковот“ како мотивационен фактор (од најстарата мотивациона
теорија т.н. „морков или стап“, односно награда или казна; тука е
употребен терминот морков како синоним за награда). Често овој
„морков“ е во вид на финансиска награда – плата или одреден бонус.
Проблемот со овој пристап е тоа што многу често секој добива
„морков“, без разлика на квалитетот и квантитетот на неговата работа,
преку групното зголемување на платата или автоматското напредување
по одреден број години поминати на работа (стаж) и сл. Проблемот
настанува кога треба да се најдат други мотивациони фактори за
придвижување на работите, односно ако „магарето се наоѓа во штала
полна со моркови што ќе го натера да излезе надвор од неа?“ 64
Тоа е „стапот“ (синоним за казна) во вид на страв од губење на
работното место. Како средство за мотивација стравот има многу
негативности. Мотивацијата базирана на страв од нешто (или поради
нешто) може да предизвика отпор и желба за освета кон оној (или она)
64

Phil L. Méthot, no name article retrieved on 16.08.2011 from:
https://methotology.com/Motivation_Definitions.html

116

МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО СПИСАНИЕ

што го предизвикува тој страв. Според природата на нештата стравот
сам по себе не може да опстои без при тоа да предизвика негативни
последици.
Мораме да бидеме свесни дека ваквиот пристап не е најдобриот
избор, поради тоа што предизвикува непријатни чувства, коишто водат
до несакани резултати, како неквалитетно извршување на работите,
незаинтересираност за прогрес на организацијата – училиштето,
непреземање одговорнот и ризик и сл. Но, сепак, не треба да се
занемари јачината на овој мотивационен фактор, којашто обезбедува
макар минимално извршување на потребните дејствија.
Врз основа на резултатите од истражувањето направено врз
случаен примерок од популацијата наставници во основни и средни
училишта во југозападниот регион во Република Македонија се
заклучува дека стравот од губењето на работното место зазема
последна позиција помеѓу мотивационите фактори кога станува збор за
стимулирањето на вработените да ги извршуваат своите работни
задачи, односно да ги прифаќаат промените на работното место. Тоа
значи дека влијанието на овој фактор е занемарително, без разлика дали
станува збор за лица од машки или женски пол, дали станува збор за
помлади или повозрасни наставници, дали истите предаваат во рурална
или градска средина или имаат повеќе или помалку години работен
стаж.

ЖЕЛБА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРЕДУВАЊЕ
Професионалното напредување како мотивационен фактор
спаѓа во системот на наградување на вработените по добро сработените
работни задачи или по одреден број години поминати на работното
место. Тука, сепак, станува збор за наградување по успешно
одработување на зададена работа, поради тоа што напредувањето по
автоматизам не ги стимулира вработените да го дадат својот максимум
и да се вложат себе си во работата за која знаат дека по одреден период,
без разлика дали истата ја сработиле добро, просечно или одлично, ќе
им следи унапредување на повисока позиција само поради тоа што
поминале определено време работејќи на својата работна позиција.
Професионалното напредување, како што е наведено во
статијата „Employee Promotion: The Ladder of Motivation“ 65, значи дека
„патувањето поминало добро и вработениот стигнал до одредена
Employee Promotion
The Ladder of Motivation, retrieved on 17.08.2011 from:
http://www.mbaskool.com/business-articles/human-resource/253-employee-promotion-the-ladder-ofmotivation.html
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станица во организацијата, а процесот на развој на неговиот
професионален пат штотуку започнал.“
Унапредувањето претставува искачување на повисоко
професионално скалило. Ако, вработениот смета дека и покрај
исполнетите услови, тој не го добил заслуженото унапредување,
ваквата состојба ќе ја перцепира како неоправдано непризнавање на
неговиот труд и амбиции. Тоа кај него може да предизвика чувство на
неважност, а игнорантскиот однос на претпоставениот може да доведе
и до чувство дека тој стагнира или назадува на неговото работно место.
Не напразно се вели дека само човекот со можност за напредок е
успешен човек. Напредувањето значи надеж за подобра иднина.
Најважниот сегмент во врска со професионалното напредување
е неправедното напредување на колега во организацијата. Тоа не само
што предизвикува деморализација кај останатите вработени, туку може
и „скапо“ да ја чини секоја организација. Поради тоа, било која
политика на професионално напредување организацијата да ја избрала
(дали тоа ќе биде политиката на јасно прецизирање на критериумите за
унапредување; политиката за проценка на индивидуалните залагања и
постигнувања; политиката за поставување вработени на повиски
позиции кои поседуваат маенаџерски квалификации и сл.) треба истата
да ја практицира со особена грижа и внимание. Во овој случај од
голема помош е ефективната и транспарентна процедура со цел
зачувување на кредибилитетот на организацијата и почитта кон неа
(кон одговорните лица) од страна на вработените.
Резултатите од направеното истражување помеѓу наставниците
покажува дека желбата за професионално напредување (покрај желбата
за подобрување на работните перформанси) е основниот мотивационен
фактор како за успешно извршување на тековните работни задачи, така
и за прифаќање на промените на работното место. Ова е и разбирливо,
имајќи го во предвид фактот дека напредувањето претпоставува одење
чекор понапред, односно прифаќање изменети услови и состојби –
повеќе работни обврски, поголема одговорност, но и поголеми
бенефиции.

ПОТРЕБА ЗА ПРИПАДНОСТ НА ГРУПАТА
Потребата за припадност е термин којшто го популаризирал
Дејвид МекЛеланд, а со него се опишува желбата на поединецот за
поврзување и припаѓање на одредена социјална група. Сепак, пионерот
којшто за прв пат посериозно се занимавал со човечката потреба за
припадност е Хенри Мурај кој ги идентификувал психолошките
118
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човечки потреби и мотивациски процеси во 1938-та година. Мурај ја
развил таксономијата на потреби, вклучувајќи ги постигнувањето,
моќта и припаѓањето и ги поврзал во интегративен мотивациски модел.
Тој заклучил дека луѓето со изразена потреба за припадност бараат
интерперсонални поврзувања и постојано одобрување од оние со кои се
во постојан контакт. Овие луѓе по правило се одлични тимски
членови. 66
Многу сличен термин (често може да се сретнат и како
синоними) на терминот потреба за припадност на групата е и потребата
за идентификација со организацијата. Тука не станува збор за буквална
идентификација со организацијата, поради тоа што организациите сами
по себе не поседуваат идентитети, туку станува збор за идентификација
со поединците кои припаѓаат на различни подгрупи кои ја сочинуваат
структурата на организацијата (пр. Во училиштата како организации
постојат неформални групи како наставници кои предаваат ист предмет
во различни години – англиски, математика, мајчин јазик и сл.; потоа
наставници кои предаваат во одделенска настава и наставници кои
предаваат во предметна настава итн.). Ваквите неформални групи,
точно поради својата неформалност, ја имаат силата кај нивните
припадници да обезбедат чувство на идентификација, односно чувство
за тоа кои се и каде припаѓаат. 67 Потребата за припадност и поврзување
е карактеристика која човекот го прави социјално суштество.
Индивидуалните постапки го карактеризираат поединецот, но тој бара
потврда за правилноста и вредноста на неговите постапки од
останатите членови на формалната ила неформалната група, на
организацијата, на семејството и сл. Во случај кога се работи за
работната организација, вработениот кој нема идентификација на
корисен член на организациското семејство кој придонесува за
успешното егзистирање на компанијата, може и да не се грижи за
исполнувањето на организациските цели, а според тоа и за било кои
активности што треба да ги спроведе, во најголем дел вклучувајќи ги
тука наметнатите промени, што бараат и дополнителна енергија, а
предизвикуваат поместувања во вообичаениот тек на работата.
Потребата за припадност на групата (барем според ова
истражување) се покажа како слаб фактор на мотивација кај
наставниците во основно и средно образование, како по однос на
извршувањето на секојдневните работни задолженија, така и по однос
на прифаќањето на промените на работното место. Сепак, овој
66

retrieved on 17.08.2011 from http://en.wikipedia.org/wiki/Need_for_affiliation
Caroline A. Bartel, Steven Blader, Amy Wrzesniewski, Identity and Modern Organization, Lawrence
Erlbaum Associates, Inc., Publishers, New Jersey, 2007, p. 3

67

119

ХОРИЗОНТИ

мотивационен фактор има посилно влијание во споредба со стравот од
губење на работното место.

ЖЕЛБА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ПЕРФОРМАНСИ
Да се биде подобар, побрз, поцврст, посилен, по....; луѓето од
памтивек сакале да ги достигнат границите на своите можности, сакале
да го постигнат максимумот на своите потенцијали, да одат над своите
капацитети, да не бидат врамени во просечноста.
Ако ова се однесува за секој сегмент од човечкиот живот, зошто
би било поинаку за работата, која безмалку зазема половина од времето
на секој вработен поединец. Желбата за подобрување на работните
перформанси претставува силен фактор на мотивација, посебно кај
вработените кај кои преовладуваат амбициите за постигнување нешто
повеќе од просечните резултати. Овие вработени, како по правило, се
мотивирани не само да ги подобрат своите работни перформанси, туку
подобрувањето на работните перформанси да го искористат како
средство за постигнување повисоки цели. Најчесто нивните повисоки
цели се покачување на платата, одреден бонус или добивање одговорно
работно место во организацијата во која работат. Амбициозните и
исполнителни луѓе се највредниот капитал што некоја организација
може да го поседува. Но, често лошиот менаџмент ги „испушта“ од
рака. Непрепознавањето на квалитетот на вработените и
непризнавањето (игнорирањето) на нивните постигнувања се основните
причини поради кои организацијата може лесно да остане без своите
најдобри кадри. Од друга страна, пак, овозможувањето услови за
добрите, креативните, амбициозните, квалитетните вработени да ги
усовршуваат своите вештини и компетенции и да развиваат нови,
придонесува за зголемување на нивната лојалност кон организацијата. 68
Поради својата вродена љубопитност (желбата за подобрување
на перформансите претпоставува и љубопитност до каде се границите
на човечките потенцијали) вработените кои имаат желба за
подобрување на работните перформанси полесно ги прифаќаат
промените што треба да се случат во организацијата. Нив ги водат
иновациите, помислата што може да се подобри како кај нив, така и кај
организацијата со имплементацијата на промените. Тие не се
задоволуваат со категории како просечно, добро, во рамките на
нормалата. За нив постои само одлично, најдобро, пред се и над се.
Затоа планираните промени во организацијата за нив ќе значат
68 Greenhaus H. J., Effective socialization of employees: socialization content perspective, Journal of
Managerial Issues, 1999
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предизвик повеќе, но и поле каде ќе можат да се реализираат, да
покажат што можат и што умеат.
Направеното истражување кај наставниците во основните и
средните училишта покажува дека тие, покрај желбата за
професионално напредување, за квалитетно извршување на своите
работни обврски, како и за прифаќање на новините и промените во
врска со нивните работни позиции, најмногу се мотивирани од желбата
за подобрување на работните перформанси. Ова посебно се должи на
фактот што наставниците подобрувањето на работните перформанси го
поврзуваат како со нивното квалитативно надградување, така и со
подобрувањето на работните услови и подобрувањето на целокупното
работење на организацијата.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Од тоа што можеше да се види од добиените резултати можеме
да бидеме задоволни дека желбата за напредување и желбата за
подобрување на работните перформанси се факторите кои
преовладуваат над останатите два фактори, особено поради тоа што
овие мотивациони фактори даваат подобри и поквалитетни резултати.
Меѓутоа, препорака е директните претпоставени, т.е. директорите во
училиштата да обратат повеќе внимание и да ги потенцираат
придобивките што наставниците кои прифаќаат промените во
образованието може да ги добијат, а тука секако спаѓаат напредувањето
и подобрувањето на работните перформанси. Ова е од особено значење
ако знаеме, според добиените резулати од анкетирањето на
наставниците и директорите, дека голем број директори сметаат дека
тоа што ги мотивира наставниците е стравот од губење на работното
место – мислење што е сосема спротивно од реалната ситуација.
Наставниците скоро и да не се поведуваат од стравот дека би го
изгубиле работното место; тие сакаат напредок, подобрување, промена,
којашто би значела нивно лично промовирање во повисоко работно
место и/или би значела зголемување на нивните работни квалитети.
Треба подлабоко да се разгледаат и факторите коишто ги
одбиваат наставниците од воведувањето промени во образованието ако
сакаме планираните промени да бидат сериозно сфатени и нивниот пат
на реализација да биде успешен. Така, само детално осмислениот план
за воведување на планираната промена во образованието во кој ќе се
елиминира димензијата на задолжителност, а ќе се земат предвид и
мислењата на директните имплементатори на промената (наставниците
и директорите на училиштата), како и погодното време за воведување
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на промената по однос на останатите промени кои се во тек на
реализација или се реализирале во некој претходен период, но којшто е
премногу блиску и не дозволува успешност во воведувањето на
конкретната промена, како и динамиката на воведување на промената
може да гарантира целосен успех и широко прифаќање на промената од
наставниците и директорите.
Тоа што на сите чинители во образованието може да им се
советува по однос на воведувањето промени, почнувајќи од
Министерството за образование и наука и Бирото за развој на
образованието, па директорите и наставниците, одговорните локални
власти и останатите субјекти (родители, јавност,...) е зголемен степен
на комуникација. Само со отворена и искрена комуникација, со
транспарентност од сите наведени субјекти може да се очекува добро
имплементирана промена во образованието која ги дава очекуваните
резултати. Креаторите на образовната политика, несомнено, мора во
својата работа да ги вклучат „оперативците“ – директорите и
наставниците, поради тоа што планираните промени ќе останат само
како добро осмислени проекти на хартија. Од непроценлива важност е
тоа што наставниците и директорите имаат да им го кажат на, во
моментот, единствените формални иницијатори на реформските
промени во образованието. Тоа е така бидејќи тие се најдобрите
познавачи на околностите и на препреките на коишто одредена
промена може да наиде кога се имплементира во пракса.
Исто така, за целосно поклопување на „коцкичките во
мозаикот“ треба да се работи на меѓусебната соработка на
наставниците
и
директорите.
Потребно
е
широкопојасно
трансферирање на добиените сознанија и информации во врска со
секоја промена, односно секоја обука наменета за воведување
конкретна промена во образованието од страна на наставниците и
директорите. Ова се однесува како за пренесување на добиените знаења
од еден наставник на другите колеги, така и на примената на добиените
знаења и умеења во секојдневната работа на наставниците. Ниту една
промена нема да заживее ако тоа што треба да се спроведува за истата
да се реализира се крие „под тепих“. Не смее да се дозволи „тивок“
бојкот. Тука посебна улога има колегијалниот дух во работниот
колектив во училиштата, но и директорите кои треба успешно да ги
раководат училиштата, а тоа претпоставува и активирање на
менаџерската функција на контрола, но и нивната улога на лидери во
кои наставниците ќе се препознаваат самите себе си. Тоа би значело
дека директорите треба да се пионерите во воведувањето на промената,
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за со право потоа да очекуваат дека нивните претпоставени ќе ги следат
во преземените активности.
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АПСТРАКТ
Со овој труд ќе се обидеме да го дефинираме поимот јазична
политика и до го поставиме во однос на другите негови синоними
јазично уредување и јазично законодавство. Исто така, посебно ќе ги
разработиме горенаведените поими со цел да ги разјасниме односите
меѓу нив и со тоа да придонесеме кон детерминирање на поимот
јазична политика.
Клучни зборови: јазична политика, јазично уредување, јазично
законодавство

ABSTRACT
This paper will attempt to define the notion of language policy and
to ask with respect to its other synonyms language planning and language
legislation. Also, special attention will be placed to the above terms in order
to clarify the relations between them and thereby contribute to the
determination of the term language policy.
Keywords: language policy, linguistic planning, linguistic
legislation

ВОВЕД
При определувањето на поимот јазична политика неопходно е
да се опишат уште неколку други, имплицитни, кои се дел од
горенаведениот тематски поим. Тие по својата суштина се
детерминаторни, односно го доопределуваат и тоа: jазична политика
(во потесна смисла), jазично уредување, jазично законодавство.
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ЈАЗИЧНА ПОЛИТИКА
Поимот јазична политика (politique linguistique) е најсеопфатен
и се карактеризира со најголемо распространување. Тој во себе ја
содржи секоја донесена одлука за насочување и уредување на
употребата на еден или повеќе јазици во комуникацијата на една
организација или при вршење на некоја услуга без разлика на
природата или големината на организацијата или пак на формата на таа
одлука. Формата може да се конкретизира преку едноставна примена,
преку донесување на некоја листа на стандардизирани термини, преку
одредби за раководење, директиви за целиот персонал на некоја
организација или пак за некои нејзини членови поединечно, преку
интерна, веќе усвоена регулатива од страна на некое министерство,
некоја невладина организација или пак преку закони коишто мора да ги
изгласа парламентот.
На пример, одредени компании одлучуваат да ги пуштат
нивните производи на пазарот напишани само на англиски јазик,
притоа не водејќи сметка за јазикот или пак за возраста на купувачите.
Јазичната политика на други компании застапува употреба на јазикот
на земјата каде имаат нивни претставништва или ги пласираат
производите. Интересно е дека секое од тие претставништва може да го
употребува локалниот јазик при комуникација со седиштето на
компанијата во матичната земја. Наспроти нив, голем дел од
американските кинематографи најчесто ги испраќаат насекаде во светот
оригиналните верзии на филмовите, без да се грижат за обезбедување
или овластување за вршење превод или натсинхронизација на други
јазици.
Во своето пошироко значење, поимот јазична политика ги
опфаќа поимите јазично уредување и јазично законодавство. Всушност,
во секојдневната употреба и во потесното значење на зборот, многу
често се употребува изразот јазична политика како синоним на јазично
законодавство.
На пример, штом се рече јазичната политика на Квебек,
јазичната политика на Франција, на Канада, на САД или на
Обединетите нации, терминот ги содржи сите недоследности и
потешкотии зашто не се знае дали тој се однесува на некое уредување
на одредена состојба, на уредување за интерно водење на
комуникацијата, на некоја одредба од уставот, на некој закон кој го
определува статусот и регулирањето на употребата на јазиците, на
некоја политичка територија или пак се однесува на одредби од други
закони кои ја детерминират употребата на јазиците, дури и ако се
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однесуваат на некоја сосема друга област, на пример продажбата на
автомобилски или прехрамбени производи.

ЈАЗИЧНО УРЕДУВАЊЕ
Под терминот јазично уредување (aménagement linguistique) се
подразбираат сите мерки што ги презема државата за уредување на
употребата на јазиците на нејзината територија. Според тоа, секој
проект за јазично уредување е пред сè политички т.е. се однесува на
глобалната организација на општествениот живот, односно, на начинот
на кој општеството ја дефинира својата иднина со посредство на
неговите политички институции.
Начинот на кој се конципира и реализира јазичното уредување
директно зависи од концепцијата за јазикот која во општи црти ги
содржи неговите две функции: комуникативната функција и
фукцијата за социјално интегрирање. Комуникативната фукција е
поевидентна, а и полесно се прифаќа, додека втората, функцијата за
социјална припадност, политички е најделикатна и е најопасна за
управување.
Од комуникативна гледна точка, јазичното уредување се
конкретизира преку одредби кои се однесуваат на организацијата на
употребата на јазиците и изборот на неопходни технички средства за
нивна примена. Од гледна точка на социјалното интегрирање, јазичното
уредување се заснова врз некој општествен проект, врз некоја
концепција за односот меѓу културниот идентитет на глобалното
општество и почитта на културниот идентитет на малцинските
етнолингвистички групи. Според тоа, основна црта на јазичното
уредување е потврдувањето на заедничкиот јазик и одредувањето на
доменот на употреба на другите јазици. Во тој случај, техничките
одредби се неопходни за постигнување на основните цели.
Освен тоа, заради интензивирањето на комуникациите и
глобализацијата на пазарот, што е една од основните карактеристики на
современиот свет, секоја земја треба да е свесна и да води сметка за
препреките кои се испречуваат при одредувањето на планот за
лингвистичко уредување. Постојат можности тоа да се рефлектира на
социјалниот мир и економската и административна ефикасност.
Конечно, јазичното уредување на некоја земја не мора да биде
во форма на закон. Сето тоа може да биде формулирано преку други
одредби кои ќе се внесат и ќе се применуваат во секторите на јавната
администрација. Исто така, еден закон може да ја дефинира јазичната
политика, но да не го опфати вкупниот број законски одредби кои се
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однесуваат на административниот апарат, како специфична целина.
Секогаш и секаде, јазичното уредување го поставува проблемот за
кохерентност на вкупниот број на мерки кои се однесуваат на јазикот
на мнозинството и истовремено на јазиците на малцинствата.

ЈАЗИЧНА ЛЕГИСЛАТИВА
Кога државата се определува за интервенирање усвојувајќи
закон и регулатива за прецизирање на односите на присутните јазици и
областите на употреба, станува збор за јазична легислатива (législation
linguistique).
Општо земено, законот го дефинира статусот на јазиците, ја
прецизира употребата во одредени области каде постои неодреденост
или јазично спротивставување, изразува мерки за истакнување на
надмоќноста на заедничкиот јазик, и по потреба, мерки за гарантирање
на употребата на малцинските јазици таму каде постои овластување со
крајна цел насочување на однесувањето на граѓаните, правните или
физичките лица. Исто така, законот може да се ограничи на некоја
одредена област, како на пример, заштитата на потрошувачите.
Меѓутоа, сигурно е дека ниеден закон не е до толкава мера
општ што ќе може да ги вклучи сите мерки од лингвистичка природа за
одредување на употребата на еден или друг јазик. Во овој случај се
поставува и прашањето за компактноста меѓу лингвистичката
легислатива и другите одредби во однос на јазикот, а особено во
образованието, комуникацијата, културата, имиграцијата, па дури и
семејната употреба на еден јазик. Најчесто, јазичната легислатива е
основа за јазичното уредување на некоја одредена земја и се дополнува
со други мерки кои бараат посебна обработка.
Јазичната политика може да биде имплицитна или
експлицитна.
Имплицитна е тогаш кога се овозможува слободно да
функционираат силите кои ја регулираат конкуренцијата помеѓу
присутните јазици, додека јазичната политика е експлицитна кога се
преземаат мерки за насочување и пропишување на употребата на
присутните јазици во некоја земја или организација.
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ЗАКЛУЧОК
При определувањето на поимот јазична политика неопходно е
да се опишат уште неколку други, имплицитни, кои се дел од
горенаведениот тематски поим и тоа јазична политика (во потесна
смисла), јазично уредување и јазично законодавство. Тие по својата
суштина се детерминаторни и се неопходни за доопределување и
уточнување на тематскиот поим. Јазичната политика во себе ја содржи
секоја донесена одлука за насочување и уредување на употребата на
еден или повеќе јазици во комуникацијата на една организација или
при вршење на некоја услуга без разлика на природата или големината
на организацијата или пак на формата на таа одлука. Јазичното
уредување ги опфаќа сите мерки што ги презема државата за уредување
на употребата на јазиците на нејзината територија. Кога државата пак
се определува за интервенирање усвојувајќи закон и регулатива за
прецизирање на односите на присутните јазици и областите на
употреба, станува збор за јазична легислатива.
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СЛОЖЕНИ СЕМАНТЕМИ ОД ПРВ СТЕПЕН
(СЛОЖЕНОСТ ОД ПРВО РАМНИШТЕ) ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ
НА МУЛТИПЛИКАТИВНАТА ВИДСКА
КОНФИГУРАЦИЈА СО ДВА ПРЕФИКСА ВО СВОЈОТ
СОСТАВ
д-р Виолета Јанушева
Педагошки факултет - Битола,
violetajanuseva@gmail.com
АПСТРАКТ
Во трудот се претставуваат сложените мултипликативни
семантеми од прв степен на сложеност (сложеност од прво рамниште)
во македонскиот јазик, кои имаат два префикса во својот состав. Се
укажува на значењето на префиксите, се даваат модели на
мултипликативните сложени семантеми од прв степен со два префикса
во својот состав и се определуваат формалните показатели на
префиксираните структури за изразување на МВК, групирани според
структурната и семантичка сложеност.
Клучни зборови: мултипликација, момент, два префикса.

ABSTRACT
This paper presents the complex multiplicative first level
semantemes (first class of complexity) in Macedonian language, with two
prefixes in their structure. The meaning of the prefixes is indicated, models
of the complex multiplicative first level semantemеs with two prefixes in
their structure are shown and the formal indicators of these prefixed
structures for expressing MAC classified according to structural and
semantic complexity are determined.
Keywords: multiplication, moment, two prefixes.

Воведни информации. Семантички ориентирани испитувања
за глаголскиот вид во македонскиот јазик 69 се реализираат повеќе од
десет години и тие претставуваат појдовна основа на овој труд. Според
семантичката теорија за глаголскиот вид мултипликативната видска
69
За семантичката теорија на глаголскиот вид и за семантичките испитувања на видот во
македонскиот јазик, в. С. Каролак, 1994, 1997, Љ. Спасов, 1996, 2005, И. Пановска-Димкова, 2003,
С. Тофоска, 2005, В. Јанушева, 2009
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конфигурација им припаѓа на видските конфигурации со доминанта
континуум, односно на сложениот несвршен вид. Логичката
дефиниција на МВК: се случува нешто повеќепати (од Х) или се
случува P, P, P 70, ... означува мултиплицирање на моментот 71 во
дејството или на моментот во настанот или ситуацијата сфатени како
момент, кај конфигурациите со доминанта момент и кај
конфигурациите со доминанта континуум 72. На пример, скока: се
случува х да прави скок + да прави скок + да прави скок + ... Простиот
момент претставува еднократен акт кој се мултиплицира во рамките на
временскиот континуум, односно станува збор за регуларно (потребно)
повторување, инхерентно на глаголската семантема.
Во трудот се претставуваат модели на мултипликативни
сложени семантеми од прв степен на сложеност (сложеност од прво
рамниште) 73 во македонскиот јазик, со два префикса во својот состав.
Се укажува на значењето на префиксите и се определуваат формалните
показатели на префиксираните структури за изразување на МВК,
групирани според структурната и семантичка сложеност. Преку
дадените модели се согледуваат комбинациите на двата префикса во
сложените семантеми од прв степен кои изразуваат МВК, се укажува на
повеќезначноста на овие семантеми и на улогата на контекстот во
одредувањето на видската припадност на семанемата, се покажуваат
одредени ограничувања во дистрибуцијата и семантиката на вториот
префикс и се даваат насоките за натамошни истражувања во оваа
област. Притоа, не се прави преглед на сите сложени мултипликативни
семантеми од прв степен (сложеност од прво рамниште) со два
префикса во својот состав, туку се наведуваат одредени модели и се
анализираат некои покарактеристични примери од гледна точка на
можната парафраза и на значењето што го внесува вториот префикс.
Метод на анализа. Во анализата на сложените
мултипликативни семантеми од прв степен (прво рамниште на
сложеност) со два префикса во својот состав се поаѓа од
гореспоменатата семантичка теорија за глаголскиот вид и се зема
предвид семантичкиот статус на граматичките морфеми, (в. Каролак
1997: 54). Во определување на дополнителните значења што ги
внесуваат префиксите, се поаѓа од сфаќањето на Спасов за префиксотЗа надредената и подредената видска вредност на МВК, в. В. Јанушева, 2011
Поимот момент се прифаќа со значење: многу кратко траење на дејството претставено со
глаголската семантема, неодреден краток период на време, без да се определува времетраењето
на тој момент
72
Сфаќањето на настанот како момент во трудот не се разгледува, в. В. Јанушева, 2009
73
Првото рамниште на сложеност се однесува на мултипликацијата на семантички простиот
момент
70
71
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амалгам кој може да биде модификациски, односно да внесува
дополнително значење кон основната лексема и мутациски, односно да
именува нов десигнат, (в. Спасов, 2005: 40-41).
Префиксите и МВК. МВК се изразува преку двоморфемска
структура составена од коренска морфема со моментна видска вредност
и суфикс кој изразува континуативна видска вредност. Префиксите
додадени на коренска морфема со моментна видска вредност имаат
моментна видска вредност, но се сфаќаат како семантички празни
префикси, во таа смисла што ја рефлектираат видската вредност на
коренската морфема и не внесуваат дополнително лексичко значење.
Во овој случај, префиксите имаат само структурна функција, односно
го зголемуваат бројот на морфемите од кои е составена семантемата
без, притоа, да ја менуваат нејзината видска вредност - префиксираната
мултипликативна семантема и понатаму останува со иста видска
вредност - сложена семантема од прв степен, со две автономни видски
вредности: момент и континуум, сп. прска, напрскува и понапрскува >
триморфемска - четириморфемска - петморфемска структура.
Покрај оваа улога на семантички празни кај сложените
семантеми од прв степен кои изразуваат МВК, префиксите имаат улога
и на т.н. префикси-амалгами кои, покрај тоа што ја рефлектираат
видската вредност на коренската морфема и структурно го збогатуваат
бројот на морфемите од кои е составена семантемата, внесуваат
одредено лексичко значење (модификациски), најчесто адвербијално,
на пример: расчукува > триморфемска структура со две автономни
видски вредности или именуваат нов десигнат (мутациски). На пример,
во семантемата расчукува, префиксот ја рефлектира видската вредност
на коренската морфема, но внесува и дополнително лексичко значење:
почетна фаза од вршење на дејството придружена со нијанса на
засиленост. Видската вредност на семантемата расчукува останува иста
- сложена семантема од прв степен со две автономни видски вредности.
На оваа функција на префиксите укажува и Конески, (в. Конески, 1987:
387-404) 74.
Aнализа и дискусија. Семантичка сложеност на
мултипликативната видска конфигурација - модели на сложени
префиксирани мултипликативни семантеми од прв степен
(сложеност од прво рамниште) со два префикса во својот состав.
Четириморфемски сложени мултипликативни семантеми од
прв степен (прво рамниште на сложеност) - префикс со моментна
Префиксите можат да не го менуваат видот на глаголот туку само да внесуваат одредени
нијанси кон основното значење на глаголот, а ова укажува на префиксите кои немаат видско
значење, в. Конески, 1987 и Спасов, 2005

74
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видска вредност + префикс со моментна видска вредност +
коренска морфема со моментна видска вредност + суфикс со
континуативна видска вредност.
МВК се изразува со двоморфемска структура составена од
коренска морфема со моментна видска вредност и суфикс кој изразува
континуативна видска вредност (Км + Ск) 75. Кога на коренска морфема
со моментна видска вредност, на пример, кашл- ќе ѐ се додаде суфикс
со континуативна видска вредност, на пример, -а, се добива
двоморфемска мултипликативна сложена семантема од прв степен.
Кога на коренската морфема со моментна видска вредност ќе ѐ се
додаде префикс со моментна видска вредност, на пример, за- и суфикс
со континуативна видска вредност -ува, се добива триморфемска
мултипликативна сложена семантема од прв степен 76 закашлува 77.
Кога на оваа префиксирана коренска морфема ќе ѐ се додаде
уште еден префикс, на пример, под-, семантемата станува
четириморфемска, значи структурно се збогатува: под-за-кашл-ува, но
не се менува нејзината видска вредност. Таа останува сложена
семантема од прв степен со две автономни видски вредности континуум и момент. Носители на видската вредност се коренската
морфема со моментна видска вредност и суфиксот со континуативна
видска вредност кој го означува траењето на дејството, односно
повторувањето (мултипликацијата) на моментот на временскиот
континуум:
За- + с-: модиф.: почеток на вршење на дејството + модиф.: почеток
на вршење на дејството/вршење на дејството во мала мера: за-с-крцува. Семантемата заскрцува може да се интерпретира како: заскрцува1
каде префиксот с- има значење на модиф. префикс: почеток на вршење
на дејството така што со додавање на за- се повторува информацијата
за почеток на дејството и заскрцува2 каде се зема предвид сфаќањето
дека с-, во комбинација со коренската морфема со моментна видска
вредност, крц-, има и значење на модиф. префикс: мала мера на вршење
на дејството (според голем број родени зборувачи на македонскиот
јазик), при што двата префикса внесуваат различна дополнителна
информација, па парфаразата е: заскрцува1: почнува да прави крц + да
прави крц + ... или почнува да крца, а крца се состои од еднократните
акти: прави крц + прави крц + ... и заскрцува2: почнува да прави крц во
75
За корпусот на коренски морфеми со моментна видска вредност и за двоморфемските
мултипликативни сложени семантеми од прв степен, в. В. Јанушева, 2011, стр. 101-114
76
За улогата на префиксите во МВК и за корпусот на триморфемските и четириморфемските
префиксирани мултипликативни семантеми, в. В. Јанушева, ракопис прифатен за печат
77
За семантичката и структурната сложеност на триморфемските семантеми и за видската
вредност на морфемите од кои се составени, в. В. Јанушева, 2009
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мала мера + ... За значењето на вториот префикс, во наведениов случај,
одлучува контекстот; Под- + за-: (под- во сите наведени примери и
комбинации има значење на модиф. префикс: мала мера на вршење на
дејството): модиф. + модиф.: почеток на дејството: под-за-газ-ува,
под-за-кашл-ува, под-за-прет-ува, под-за-сек-ува, под-за-сеч-ува, подза-фрл-а, под-за-фрл-ува, под-за-чеш-ува, под-за-чешл-ува, под-зашумол-ува, под-за-шум-ува. Парафраза, на пример, на подзагазува:
почнува да гази во мала мера или се случува х да подзагази + да
подзагази + ... Семантемата подзапретува е наведена со значењето
почнува да мрда по малку со нозете, со кое не е регистрирана во РМЈ;
Под- + из-: модиф.: + модиф.: целосност во вршење на дејството: подиз-греб-ува, под-из-гриз-ува, под-из-лиж-ува, под-из-мрд-ува, под-исек-ува, под-и-сеч-ува, под-ис-кашл-ува, под-ис-коп-ува, под-ис-требува, под-ис-чепк-ува, под-ис-чешл-ува; Под- + на-: модиф. + модиф:
вршење на дејството во мала мера: под-на-бер-ува, под-на-кашл-ува,
под-на-куц-ува; Под- + од-: модиф. + мутац.: спротивност на она што е
изразено во основата: под-от-коп-ува; Под- + раз-: модиф. + модиф.:
почеток на вршење на дејството: под-раз-мрд-ува; модиф. + мутац.:
под-ра-сек-ува, под-ра-сеч-ува; По- + за-: (во сите наведени примери и
комбинации по- има функција на модиф. префикс: мала мера на
вршење на дејството): модиф. + модиф.: почеток на дејството: по-загаз-ува, по-за-кашл-ува, по-за-прет-ува, по-за-сек-ува, по-за-сеч-ува,
по-за-фаќ-а, по-за-фрл-а, по-за-фрл-ува, по-за-чешл-ува, по-за-чешува, по-за-шумол-ува, по-за-шум-ува. Парафраза: почнува да сече
нешто во мала мера/почнува да кашла во мала мера; По- + из-: модиф.
+ модиф.: целосност во вршење на дејството/модиф.: голема мера на
вршење на дејството: по-из-газ-ува, по-из-греб-ува, по-из-гриз-ува, поиз-дуп-ува, по-из-лиж-ува, по-из-мрд-ува, по-из-џвак-ува, по-и-секува, по-и-сеч-ува, по-ис-кашл-ува, по-ис-коп-ува, по-ис-треб-ува, поис-чешл-ува; По- + на-: модиф. + модиф.: вршење на дејството во
голема/мала мера: по-на-бер-ува, по-на-греб-ува, по-на-кашл-ува, пона-куц-ува. Во комбинацијата по + на-, на пример, кај семантемата
понагребува префиксот по- ја ограничува појавата на значењето на
префиксот на-: вршење на дејството во голема мера, така што може да
се сфати дека или тој ја повторува информацијата за вршење на
дејството во мала мера воведена со префиксот на- или својството на
вршење на дејството во мала мера се засилува во уште некој степен,
односно дејството се врши во уште помала мера од онаа на која се
укажува со вториот префикс; По- + о-: модиф. + модиф.: мала мера на
вршење на дејството/целосност во вршење на дејството 78: по-о-греб78

За видот на префиксот-амалгам и во овие случаи релевантен е контекстот

135

ХОРИЗОНТИ

ува, по-о-гриз-ува, по-о-чеш-ува, по-о-чешл-ува; По- + под-: модиф. +
модиф.: мала мера на вршење на дејството: по-пот-коп-ува; По- +
пре-: модиф. + мутац.: дејството преминува преку нешто: по-пре-секува, по-пре-сеч-ува; По- +при-: модиф. + модиф./мутац.: по-при-бир-а;
По- + раз-: модиф. + модиф.: почеток на дејството: по-раз-газ-ува, пораз-мрд-ува; модиф. + мутац.: насоченост на различни страни: по-расфрл-а;
Дел од семантемите во чиј состав се наоѓаат префиксите под- и
по- како први се повеќезначни. Повеќезначноста се поврзува со
можноста тие да се толкуваат како мултипликативни, хабитуални или
телични или со заемното надградување на видските конфигурации. За
нивната припадност кон одредена видска конфигурација релевантен е
контекстот. Во случај на синонимен контекст, реализиран или
претпоставен, како на пример, Подисчепкува волна, семантемата може
да се индексира како хб, мл или тл, или да се толкува како телична врз
која се надградува МВК, а поширокиот контекст може да упатува на
нејзино толкување и како хабитуална која пак се надградува врз МВК.
За толкувањето на семантемата релевантна е парафразата за
глаголската семантема која претпоставуваме дека зависи од
информацијата која му е првенствено важна на зборувачот 79. Во
реченицата, пак, на пример, Подзасекува дрва, семантемата
подзасекува може да ја покажува теличната, хабитуалната или
мултиликативната видска конфигурација, во зависност од парафразата
на семантемата, но во овој случај, треба да се земе предвид и
множинската форма на директниот предмет 80. Во контекстот, на
пример, Секогаш подзакашлува присутен е придружен показател на
хабитуалноста 81, па семантемата ја покажува хабитуалната видска
конфигурација чиј подреден настан е мултипликативниот интервал
подзакашлува.
Петморфемски сложени мултипликативни семантеми од
прв степен - префикс со моментна видска вредност + префикс со
моментна видска вредност + коренска морфема со моментна
видска вредност + суфикс со моментна видска вредност + суфикс со
континуативна видска вредност

За парафразите на видските конфигурации со доминанта континуум, в. В. Јанушева, 2009.
Парафразите на семантемите можат, но и не мораат да се предадат со резултатив, тоа зависи од
семантиката на глаголите
80
Директниот предмет и подметот во однос на одредувањето на припадноста на семантемата кон
одредена видска конфигурација не се разгледуваат
81
За придружните показатели на ХВК и за надградувањето на ХВК врз МВК, в. И. ПановскаДимкова, 2003: 61
79
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Кога на коренска морфема со моментна видска вредност ќе ѐ се
додаде суфикс со моментна видска вредност, на пример, -н- два
префикса и суфикс со континуативна видска вредност -ува се добива
петморфемска мултипликативна сложена семантема од прв степен.
Носители на видската вредност се коренската морфема со моментна
видска вредност и суфиксот со континуативна видска вредност.
Моментната видска вредност на двата префикса и моментната видска
вредност на суфиксот се неутрализирани, односно тие само ја
рефлектираат видската вредност на коренската морфема. Во сите
наведени комбинации и примери првиот префикс има модификациско
значење: вршење на дејството во мала мера:
Под- + из-: модиф. + модиф.: целосност: под-и-скок-н-ува, поди-стис-н-ува; Под- + на-: модиф. + мутац.: под-на-вик-н-ува; По- + за: модиф. + мутац.: по-за-рип-н-ува; По- + из-: модиф. + модиф.:
целосно вршење на дејството: по-и-скок-н-ува, по-и-стис-н-ува, по-истрг-н-ува, по-из-мав-н-ува; По- + на-: модиф. + мутац.: по-на-вик-нува; модиф. + модиф.: вршење на дејството во мала мера/семантички
празен: по-на-прс-к-ува; По- + о-/од-: модиф. + мутац: по-од-вик-н-ува,
по-о-плес-к-ува;
Заклучни согледувања. Анализата покажува модели на
префиксираните семантеми кои изразуваат МВК со два префикса во
својот состав - според структурната сложеност тие се четириморфемски
и петморфемски, а според семантичката сложеност - тие се сложени
семантеми од прв степен. За семантемите од овој тип не постојат
посебни формални показатели. Видскиот момент се лоцира во
коренската морфема, во суфиксот и во префиксот.
Префиксите се морфеми со моментна видска вредност кои ја
рефлектираат видската вредност на коренската морфема, па во таа
смисла се семантички празни, односно само го зголемуваат бројот на
морфеми од кои е составена семантемата, без да внесуваат
дополнително значење. Анализата покажува дека е поголем бројот на
семантеми во кои се покажува модификациското значење на
префиксите и дека се потребни натамошни испитувања за важноста на
контекстот во однос на значењето на префиксите-амалгами, како
модификациски или мутациски, но и во однос на семантички празниот
префикс. Анализата на дел од овие семантеми покажува дека
контекстот има одлучувачка улога и во случаи кога во зависност од
значењето на вториот префикс можна е двојна интерпретација, на
пример, заскрцува, како и дека првиот префикс, во одредени случаи,
може да внесе ограничување за појавата на други значења кај вториот
префикс: понагребува, сп. значењето на на- во нагребува.
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Интепретацијата на овие семантеми покажува дека тие се
повеќезначни, односно дека во зависност од контекстот, можат да
покажуваат телична видска конфигурација или надградување на МВК
врз ТЛК: Подисекува леб, но и ХВК која е надградена врз МВК: Ако S
се случува P, а P е составено од истородни P, P, P, ...: Подзакашлува
кога е нервозен. Во таа смисла, се укажува и на релациите со теличната
конфигурација, но јасно се индицираат сличностите првенствено меѓу
префиксираните мултипликативни и префиксираните хабитуални
семантеми во однос на повторувањето. Иако е поголема веројатноста
дека поголемиот дел од овие семантеми се употребуваат првенствено
во атемпорален контекст, сепак и на овој план се потребни натамошни
испитувања за меѓусебните релации меѓу овие две конфигурации, за
релациите на МВК со другите конфигурации, како и за парафразите на
семантемите. Анализата покажува дека во голем број од овие
семантеми се јавуваат префиксите по- и под- кои се специфични за
лимитативната видска конфигурација, што укажува дека и во оваа
насока се потребни поисцрпни истражувања.
Во однос на значењето на анализираните семантеми јасно е дека
тие се карактеристични за неофицијалното, спонтано општење, односно
за разговорниот стил. Остануваат отворени можностите за
комбинирање на анализираните коренски морфеми со други префикси,
на пример, во разговорниот јазик често се употребуваат семантеми од
типот поотсекува, подзаберува, пооберува и сл., кои не се регистрирани
во РМЈ, пред сЀ, можеби поради тоа што стандарднојазичната норма, во
оваа смисла, не наметнува посериозни ограничувања.
Скратеници: МВК - мултипликативна видска конфигурација;
ХВК - хабитуална видска конфигурација; ТЛК - телична видска
конфигурација; модиф. - модификациски; мутац. - мутациски.
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АПСТРАКТ
Англискиот јазик денес претставува медиум во подем за
давање инструкции во високото образование во западна Европа, без
оглед на тоа за кој колеџ или факултет станува збор. Тоа е резултат на
фактот што најголемиот дел од референтната литература која се
понудува како дополнителен материјал и како автентична литература
е во најголем број случаи напишана на англиски јазик. Целта на овој
труд е да се воспостави поврзаност помеѓу предавачот по англиски
јазик во струка (АЈС) од една страна, и предавачот по стручната
предметна програма со туристичките работници
во туристичката
индустрија од друга страна. Една од целите на предавачот по англиски
јазик во струка е напорот да се предвиди дали целите и активностите
на часот по англиски јазик во струка се релевантни или соодветни за
студентите за нивната идна кариера во турзмот.
Клучни зборови: курс по туризам, предавач по стручен
предмет, предавач по англиски јазик во струка.

ABSTRACT
English is currently an increasing medium of instruction for higher
education in Western Europe, no matter the kind of college or Faculty we
refer to. This is a result of the fact that most of the bibliography suggested as
complimentary material and as authentic literature is increasingly written in
English. This paper tries to describe the possibilities of establishing a linkage
between the ESP lecturers on the one hand, and the content lecturers as well
as the practitioners in tourism industry, on the other hand. One of the
objectives of the ESP lecturers is the attempt to predict if the tasks and
activities in the ESP class are relevant or appropriate for the students in their
tourism career.
Key words: tourism course, content lecturer, English for Specific
Purposes
Purposes (ESP).
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ВОВЕД
Светот околу нас се менува, технологијата се менува, потребите
во туристичката индустрија се менуваат, студентите кои ја започнуваат
својата кариера во туристичката индустрија се менуваат. Како
образованието по туризам одговара на овие промени? Каков вид на
променлива прадигма е потребен во начинот на кој се едуцираат идните
туристички кадри по туризам и угостителство, а оди и понатаму од
само усогласување на резултатите во иновацијата и лидерството? Овие
прашања ја сочинуваат суштината на образованието по туризам за
21виот век.
Туристичката индустрија игра важна улога во развојот на
економијата на едно општество. Република Македонија е релативно
мала земја со силен потенцијал за развој на модерните стандарди во
туризмот.Република Македонија има убави езера, планински региони и
широки долини со умерена клима што понудува совршени можности
за летен и зимски туризам. Затоа, клучните прашања за професијата во
туризмот се следни: дали сме во состојба да ја превземеме улогата на
силен, но одговорен чинител или ја прифаќаме улогата на повратен
чинител? Дали имаме желба да контактираме со општеството или сме
насочени само кон себе?
Во рамките на високото образование, начинот на кој се изучува
туристичкиот и угостителски менаџмент насекаде низ светот, па и и во
југоисточна Европа, што претставува една многу порестриктивна
област, е предмет на вариации во аспектите како што е давање
различни нагласки на стручни (диететика, анимација во туризмот,
контекстуално учење, далечинско учење, околина и др.). Со цел да се
обучат студентите со потребното познавање на англискиот јазик,
неопходно е да се воспостави блиска поврзаност помеѓу предавачот по
АЈС и предавачот по стручниот предмет.
Според одредени автори (Gonzalez, 2000), англискиот јазик во
струка е логично поспецијализирана област отколку пообемната
област на англиски јазик како странски или втор јазик. Предавачите
по АЈС се справуваат со ситуации каде од нив се очекува да креираат
наставна програма која точно се совпаѓа со потребите на групата што
го учи јазикот, и од нив се очекува сето тоа да го направат без да им се
обезбеди било какво време за подготовка. Така, предавачите по АЈС ќе
мораат да се ослонуваат на мал број на ресурси на кои и вообичаено се
ослонуваат.
Студентите на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид
имаат можност да избираат помеѓу две основни насоки: туризам и
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претпочита давање задачи кои вклучуваат употреба на автентични
материјали.

АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИ
Не може да се дизајнира јазичен курс ако не се знае нешто
повеќе за студентите за кои курсот е наменет, бидејќи наставната
програма зависи од целите на студентите. Различни нивоа на анализа на
потреби може да се постигне бидејќи секој студент може да се
искаже индивидуално за личните потреби. Ако потребите не можат
точно да се постават тие не ќе можат да се анализираат. Затоа,
предавачот по АЈС секогаш треба да води сметка дека секој заклучок
кој се однесува на потребите без оглед на тоа колку е јасно донесен,
ќе биде прилично интуитивен. Сепак, при имањето што повеќе
информации, многу подетална ќе биде анализата на потребите. Во
пракса, повеќето предавачи по АЈС не се во позиција да превземат
детални анализи на потреби за да бидат сигурни дека нивните теми и
дополнителните материјали за учење ги покриуваат сите потреби на
студентот што учи јазик во струка.

ПРЕДАВАЧ ПО АЈС / ПРЕДАВАЧ ПО СТРУЧЕН ПРЕДМЕТ
Додека предавачот по стручен предмет треба да го едуцира
студентот за содржината и културата на дисциплината или професијата,
предавачот по АЈС треба да го поткрепува овој едукативен процес со
тоа што ќе го едуцира студентот да зборува англиски јазик на
професионално ниво доволно високо што ќе му овозможи на студентот
да комуницира со професионалци кои доаѓаат од истото поле.
Главните пречки при овој вид на постигувања се обично временските
ограничувања и недостатокот на ресурси. Тешко е да се очекува дека
предавачот по АЈС може да е во позиција да обезбеди ваков вид на
стандард. Додека предавачот по стручениoт предмет е ‘експерт’ во
полето што студентот го изучува, предавачот по АЈС, иако можеби
има искуство во различни академски или професионални полиња, не е
експерт во тоа поле. Заради тоа, предавачот по АЈС ќе мора да внимава
да не навлегува во областите на експертиза и одговорност кои јасно му
припаѓаат на предавачот по стручен предмет. (Gonzalez, 2000, Brennan,
M.,&M.Van Naerssen, 1989).
Меѓудисциплинарната соработка е еден многу важен момент
во креирањето на курс по англиски јазик во туризмот. Тоа се однесува
на собирање информации од различни насоки и различни области на
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знаење со цел да се подобри квалитетот на материјалите кои ќе се
користат во училницата по англиски јазик. Што е уште позначајно, тоа
треба да биде стратегија во прилагодувањето на студиите по туризам
кон предизвиците на општеството.
Предавачот по АЈС има за задача да предава или англиски јазик
или јазички способности поврзани со предметот, или двете работи, но
не самиот стурчен предмет. Ако предавачите по АЈС се соочат со
предмет кој им е прилично непознат, тогаш треба да се преиспитааат
дали треба да предаваат англиски јазик во струка за тој предмет. Некои
од предностите на интердисциплинарната соработка се:
-таа понудува поголема флексибилност од регуларниот јазичен курс; го
проширува обемот на повеќе традиционалниот јазичен курс бидејќи
вклучува теми кои вообичаено не се земаат во вид во рамките на
традиционалните наставни програми за странски јазик.
- студентите се повеќе мотивирани; им се овозможува на студентите да
ги задоволат стручните потреби и тие се чувствуваат посигурни на
крајот на нивните додипломски студии со специјализирана
билбиографија напишана на англиски јазик со цел да се подготват за
дипломската работа.
- интердисциплинарната соработка е од голема придобивка за
предавачот кој смета дека на тој начин ги подготвува студентите за
‘вистинскиот’ живот; тоа е начин да се работи тимски со предавачи од
други дисциплини.
Постојат недостатоци
по однос на интердисиплинарната
соработка како што е постојаната потреба да се води анализа со цел да
се откријат потребите на студентите; тоа бара поголема компетентност
од страна на предавачите
како и постојано осовременување;
потешкотии во обезбедувањето на соодветни материјали за учење, што
подразбира дополнителна работа за дополнување на постоечките
материјали и креирање на нови. Што е уште поважно, секогаш се има
потреба од дополнителна академска поддршка (компании, институции).

ПРЕДАВАЧ ПО АЈС /ДРУГИ ФАКТОРИ
Кога се осврнуваме на други фактори мислиме на сите оние од
кои предавачот по АЈС може да има корист во начинот на
подобрување на компетенциите како предавач по АЈС, и како
последица на тоа подобрување, да им помогне на студентите да
развијат најкорисните комуникативни способности. Првиот извор на
информации може да биде од други високообразовни институции.
Добро е да се знае како работаат другите предавачи по АЈС во
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поразлични интитуции, но со студенти од сличен ранг. Изворот на
информации може да бидат програми за високо образование кои ги
поддржува ЕУ. Програмата на Европската заедница во полето на
високото образование настојува кон подобрување на квалитетот на
‘европската димензија’во високото образование преку широк спектар
на активности ( IMG- индивидуални мобилни грантови, JEP здружени
европски проекти, ERASMUS – EЕРАСМУС грантови).Сите овие
грантови играат важна улога во креирањето на високо квалитетни
човечки ресурси и нивно прилагодување кон постојаното појавување
на потреби за нови квалификации и едуцирање на идни генерации како
граѓани во европски контекст.

ПРЕДАВАЧ ПО АЈС /СТУДЕНТ
Очигледно е дека постојат бројни можности за стекнување на
јазикот – цел во земја каде тој јазик се зборува отколку тоа да се
постигне од надвор. Можноста да се учи во странство за идните
студенти по туризам и угостителство може да биде нерпоценлива:
проширени хоризонти, подобрени услови за кариера како и повисоко
развиени јазични способности. Значаен степен на соработка помеѓу
предавачот по стручен предмет, предавачот по АЈС и студентот секако
дека ќе обезбеди позадоволително образовно искуство. Сепак, во
одредувањето на потребите за учење на јазик на студентот, треба да се
води сметка за правење разлика помеѓу реалните, тековни потреби
(кои се потребите на студентот – предавачот по стучен предмет ќе биде
изворот на оваа информација) 82. И двете, треба да се разграничат од
желбите на студентот, (во која насока студентот сака да ги користи
јазиците) и потребите што ги креира предавачот ( што смета предавачот
по АЈС дека е потребно, или што сака да им наметне на студентите).

МАТЕРИЈАЛИ
Материјалите играат важна улога во учењето АЈС. Колку ќе
бидат подготвени студентите на крајот од курсот за комуникација ќе
зависи во голем обем од тоа што ќе добијат како материјали за време
на курсот (книги, пораки, копии и др.).

82
Иако потенцијалниот работодавач може да биде во може да биде во можност да ги определи
потребите на некое поголемо ниво, тој не е експерт во анализирањето на комуникативните
ситуации. Како резултат на тоа, оваа информација ќе треба мудро да се анализира и интерпретира,
од страна на предавачот по АЈС за да може исходот да се пренесе директно на студентите.
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Публикуваните материјали за АЈС кои најчесто се
дистрибуираат на светско ниво, може да имаат одредени предности и
недостатоци. Пред се, тие обезбедуваат форма и организација.
Материјалите за АЈС не мора да ги покриваат потребните теми за
курсот, што значи дека предавачот по АЈС мора да направи напор да ги
обезбеди клучните текстови од различни извори. Овие материјали ќе ги
задоволат побарувањата кои произлегуваат од анализата на потреби.
Повеќето материјали за АЈС претставуваат обид за внесување
специфична стручна содржина во рамката на АСЈ (англиски како
странски јазик), на тој начин воспоставуајќи линк помеѓу општиот
англиски јазик како странски јазик и англиски јазик во струка, што
веројатно не треба да постои. Предавачот по АЈС нема потреба од автор
кој пишува материјали за АЈС, или автор кој има учебник, напротив,
тој/таа има потреба од собрани материјали од кои ќе црпи инспирација.
Курсевите по англиски јазик на Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид прераснаа во целосно консолидирани курсеви
кои започнуваат со англиски јазик за општи потреби во првиот
семестар
на изучување
и продолжуваат со АЈС курсеви за
гастрономија, туризам и ресторански менаџмент во следните семестри.
Овие курсеви обезбедуваат целосна рамка за учење, помагајќи им на
студентите да предвидат каде одат, колку далеку веќе стигнале и уште
колку имаат да учат.Дополнителна предност за овие курсеви е што
предавачот по АЈС се труди да креира досие, а не книга за потребите
на студентите. Ова се покажа како олеснителен фактор во процесот на
едукација во училницата, обезбедувајќи сигурна основа, каде што не
само инструкторот туку и студентот исто така, се чувствува исполнет и
задоволен со изборот на темите, вежбите по јазик и вежбите за
комуникација.

ЗАКЛУЧОК
Во овој труд се обидовме да дадеме предлог за еден од
можните начини на дизајнирање на курс по англиски јазик во туризмот,
иако сметаме дека треба да се истражува во поголем обем. На
Факултетот за туризам и угостителство се повеќе се
бара од
студентите да читаат текстови на англиски јазик, или да зборуваат или
пишуваат на англиски јазик во текот на нивната академска обука или
на работа. Фокусирајќи се на овој мотивирачки пристап, предавачот по
АЈС мора да има на ум дека основната грижа на студентите е успехот
во нивната област на специјализација, и дека предавачот по АЈС
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станува помалку дефинирана личност
во процесот на учење/едуцирање.

и повеќе рамноправен партнер
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ФРАНЦУСКИОТ ПАРТИЦИП НА ПРЕЗЕНТ ВО
АПСОЛУТНИ КОНСТРУКЦИИ И НЕГОВИТЕ
ЕКВИВАЛЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
м-р Милена Касапоска-Чадловска
Партизанска бб, 7000 Битола, Република Македонија
Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи
milena.kasaposka@uklo.edu.mk
АПСТРАКТ
Една од поважните глаголски карактеристики на партиципот на
презент е тоа што се среќава како предикат во апсолутна конструкција
при што гради партиципна реченица, која е граматички независна од
главната. Како еквивалент на формата за партицип на презент,
употребен во апсолутна конструкција во францускиот јазик, во
македонскиот јазик најчесто се јавува причинска зависносложена
реченица (Les moteurs d'alors ne résistant guère, une panne livra Mermoz
aux Maures; […] (TH) 83 = Бидејќи тогашните мотори не беа
издржливи, некаков дефект го доведе Мермоз до рацете на Маврите;
[…]. (нв).
Освен причинската зависносложена реченица, од еквивалентите
кои почесто се јавуваат може да се издвои декларативната
зависносложена реченица, начинската зависносложена реченица и
глаголскиот прилог.
Клучни зборови: партицип на презент, апсолутна конструкција,
еквиваленти, причинска реченица

ABSTRACT
One of the more important verbal characteristics of the present
participle is that it can be found as a predicate in an absolute construction,
constructing a participle sentence which is grammatically independent of
the main clause. As equivalent of the present participle form used in an
absolute construction in the French language, in the Macedonian language
we mostly encounter a causal subordinate clause (Les moteurs d'alors ne
résistant guère, une panne livra Mermoz aux Maures; […] (TH) 84 =
Бидејќи тогашните мотори не беа издржливи, некаков дефект го
83
84

Terre des hommes, Antoine de Saint-Exupéry (електронска верзија)
Terre des hommes, Antoine de Saint-Exupéry (electronic version)
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доведе Мермоз до рацете на Маврите; […]. (нв).
Beside the causal subordinate clause, other equivalents which are
frequently encountered are a declarative subordinate clause, a clause of
manner and a verbal adverb.
Key words: present participle, absolute construction, equivalents,
causal clause

ВОВЕД
Под поимот апсолутни конструкции се подразбираат
конструкции кои се составени од два елементи кои градат
предикативна врска. Едниот елемент, односно субјектот секогаш се
јавува со именска природа, а другиот, предикатот или носителот на
предикативната вредност, може да биде придавка, партицип или
предлошка група. Токму заради појавувањето на партиципот како втор
член, овие конструкции често се именуваат како апсолутни
партиципни конструкции (реченици) или партиципи употребени како
изделени елементи. 85
Освен во бинарниот карактер, оригиналноста на апсолутните
конструкции се согледува и во тоа што тие се т.н. реченични
остатоци 86 кои не содржат елементи кои се основни и суштински за
една реченица . Дел од апсолутните конструкции потекнуваат од
структурата: avoir + предмет + атрибут на предмет која може да се
смета за посебен тип апсолутни конструкции со глагол avoir:
Le cœur battant, je ramassai … ( J’avais le cœur battant …)
L’air méprisant, elle est partie… (Elle avait l’air méprisant...)

Апсолутната конструкција, може да биде поставена на
почетокот на исказот, меѓу субјектот и глаголот како и на крајот на
реченицата. Мобилноста во рамките на реченицата е карактеристика
заради која апсолутните конструкции може да се разгледуваат како дел
од изделените конструкции (constructions détachées).

S. Hannon, Les constructions absolues en français moderne, Louvain, Paris,
1989, стр.40.
86
S. Hannon…стр.15.
85
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ПАРТИЦИПНА РЕЧЕНИЦА
Формата за партицип на презент влегува во составот на
апсолутна конструкција со сопствен субјект при што гради партиципна
реченица која е граматички независна од главната реченица:
Dieu aidant, (апсолутна партиципна реченица), nous vaincrons
(главна реченица).
Dieu - субјект на партиципната реченица
Nous - субјект на главната реченица
При ваквата употреба, партиципот се јавува во улога на
предикат кој носи самостојна информација во врска со именската група
со која се јавува во комбинација. На таков начин, заедно со именскиот
дел гради логична реченица: нешто се тврди (предикат) во врска со
нешто друго (субјект). Оттаму, основната структура на партиципната
реченица е субјект+предикат.
Според некои лингвисти, именската група во рамките на
партиципната реченица не може да се нарече субјект затоа што
партиципот на презент е неменлив во поглед на категоријата лице
додека според неговата морфолошка дефиниција, се согласува со
глаголот. Именскиот дел на кој се потпира партиципот во партиципната
реченица, според нив, се јавува во улога на тема (дел од реченицата
што носи податоци познати од претходниот текст или од
конситуацијата 87) која не извршува никаква друга функција во
реченицата. 88
Во рамките на партиципната реченица, партиципот кој има
улога на предикативен центар, се јавува и во проста и во сложена
форма: le soir tombant…, son père étant mort…, cette affaire ayant été
réglée…како во следниот пример:
Le soir tombant brutalement, ils l'évitèrent de justesse et se remirent
en marche.
Партиципната реченица се разгледува и како дел-реченица без
сврзувачки елемент заради тоа што за главната реченица се врзува
директно, без посредство на сврзувачко средство при што односот меѓу
двете реченични структури кај партиципната реченица е обезбеден
преку глаголскиот начин односно партиципот на презент. 89
Што се однесува до двата составни елементи во партиципната
реченица, нивниот взаемен однос е рамноправен и не може да се
Л. Минова-Ѓуркова, Синтакса на македонскиот стандарден јазик, стр.225.
D. Denis, A. Sancier-Chateau, Grammaire française, Librairie générale française,
1994, стр.392-393.
89
P. Le Goffic, Grammaire de la phrase française, 486-489.
87
88
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зборува за подредени членови ниту за однос на координираност. Така,
во погорниот пример, aidant не е подреден член на Dieu, ниту пак може
да се избрише еден од двата елементи без притоа да се наруши
синтаксичката издржаност и значењето на реченицата.
Карактеристично за партиципната реченица е тоа што
партиципот на презент може да опишува дејство кое е во различно
време од времето употребено во главната реченица. За разлика од
партиципната реченица, кај зависните конструкции со партицип на
презент каде тој се однесува на именска или заменска група од главната
реченица, дејството опишано со партиципната форма се сместува во
времето кое е употребено во главниот глагол.
Партиципната реченица е релативно независна во однос на
главната реченица, што може да се заклучи и од нејзината одделеност
со запирка, цртичка или наводи, од остатокот од реченицата како и од
можноста за менување на нејзиното место во рамките на реченицата.
Сепак, и покрај релативната граматичката независност,
отсуството на глагол во личноглаголска форма, кој е заменет со форма
за партицип на презент, ја прави партиципната реченица несамостојна
поради што таа се дефинира како внатрешен конституент, со функција
на прилошка определба. Функцијата на прилошка определба со која се
јавува партиципната реченица би можело пошироко да се разгледа во
некое наредно истражување.
Во овој труд се задржуваме на улогата
на предикат на партиципната форма во апсолутната конструкција
односно во партиципната реченица.
За илустрација на оваа глаголска функција на партиципот на
презент ги издвојуваме следните примери:
(1) Les moteurs d'alors ne résistant guère, une panne livra Mermoz aux
Maures; [ ...]. (TH)
(1.1) Тогашните мотори беа слаби и поради некаков дефект Мермоз
им падна в раце на Маврите; […]. (ЗЛ) 90
(1.2) Бидејќи тогашните мотори не беа издржливи, некаков дефект
го доведе Мермоз до рацете на Маврите; […]. (нв) 91
(2) Le code civil obligeant le couple marié à la vie commune, ils ont invoqué
la loi pour appuyer leur demande de modification de ce contrôle judiciaire.
(LМ) 92

90

91
92

Земја на луѓето, Антоан де Сент-Егзипери, Детска радост, Скопје, 1998
(превод: Ѓорѓи Марјановиќ)
наша верзија на преводот
Le Monde (12-13.06.09, 03.09.2009)
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(2.1) Бидејќи граѓанскиот законик го обврзува брачниот пар на
заеднички живот, тие се повикаа на законот за да го поткрепат нивното
барање за промена на таа судска контрола.(нп)
(3) La promenade devenant impossible, la conversation de ces dames se
faisant de plus en plus insignifiante, j’occupai donc au travail à peu près
toutes les heures du jour. (Isab) 93
(3.1) Бидејќи не постоеше можност за прошетка, а разговорот на
госпоѓите стануваше сè поневажен, останував на работа речиси целиот
ден. (нп)
(4) Mademoiselle Verdure s’avançant, Isabelle se reculant, toutes deux se
déplacèrent de quelques pas; puis j’entendis: […]. (Isab.)
(4.1) И двете се поместија за неколку чекори, госпоѓа Вердир одејќи
понапред, Изабела враќајќи се наназад:[…] (нп)
(4.2) И двете се поместија за неколку чекори така, што госпоѓа
Вердир отиде понапред, а Изабела се врати назад: […]. (нп)
(4.3) И двете се поместија за неколку чекори на тој начин што
госпоѓа Вердир отиде понапред а Изабела се подврати назад: […].
(нп)
(5) Les coudes sur les genoux, ses mains croisées cachant son front, voici
ce qu’elle me raconta. (Isab.)
(5.1) Еве што ми раскажа, со лактите на колена и криејќи го челото
со вкрстени раце. (нп)
(5.2) Еве што ми раскажа додека ги потпираше рацете на колена и го
криеше челото со вкрстени раце. (нв)
(6) Mon piano étant le seul dont elle pût se servir, elle profitait de mes
absences pour s'exercer. (PC) 94
(6.1) Бидејќи немаше друг клавир освен мојот, таа ги искористуваше
моите отсуства и се вежбаше на него. (ШК) 95
(7) Les bateaux à vapeur n'existant point encore entre la France et la Corse,
on s'enquit d'un navire en partance pour l'île que Miss Lydia se proposait de
découvrir. (C) 96
(7.1) Бидејќи тогаш воопшто немаше параброди меѓу Франција и
Корзика, тие побараа некој кораб кој тргнува за островот кој мис
Лидија имаше намера да го открие. (нп)
(8) Fatigué du voyage et chaleur aidant, Nicolas Sarkozy avait lâché en
public: […]. (LF) 97

Isabelle, A. Gide (електронска верзија)
La peau de chagrin, Honoré de Balzac (електронска верзија)
95
Шагринска кожа, Оноре де Балзак, АЕА Издавачи, 2001 (Превод: Љубиша Стојановиќ)
96
Colomba, Prosper Merimée (електронска верзија)
97
Le Figaro (15.10.2007, 12-13.06.09, 03.09.2009, 09.03.2009)
93
94
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(8.1) Изморен од патувањето, а и заради жештината, Никола Саркози
изјави пред јавноста: [...]. (нп)
Во одредени изрази кои се користат најчесто во
административниот јазик, партиципот на презент се јавува без субјект:
étant donné, étant entendu, étant établi, s’agissant de, étant + придавка или
партиципски атрибут, y ayant.
Овие конструкции се остатоци од некогашната употреба на
безличниот партицип на презент во апсолутна конструкција.
(9) Étant donné le prix payé par chacune des parties, le Hamas et les
Israéliens auront besoin de cette force de protection. (LM)
(9.1) Имајќи ја предвид цената која ја платија двете страни, Хамас и
Израелците ќе имаат потреба од оваа заштитна сила. (нп)
(9.2) Знаејќи колкава цена платија двете страни, Хамас и Израелците
ќе имаат потреба од оваа заштитна сила. (нп)
(9.3) Ако се земе предвид цената која ја платија двете страни, Хамас и
Израелците ќе имаат потреба од оваа заштитна сила. (нп)
(10) S’agissant de l’agriculture, la Cour doute de la fiabilité des
informations fournies. (UE) 98
(10.1) Кога станува збор за земјоделството, Судот се сомнева во
веродостојноста на доставените информации. (нп)
(10.2) Што се однесува до земјоделството, Судот се сомнева во
веродостојноста на доставените информации. (нп)
(11) Il s'agit en outre d'un marché très dynamique, plusieurs entreprises y
ayant pénétré et en étant sorties au cours des trois dernières années. (ЕU)
(11.1) Mеѓу другото, се работи за мошне динамичен пазар затоа што
повеќе претпријатија влегоа и излегоа од него во текот на последните
три години. (нп)

АНАЛИЗА И ЕКВИВАЛЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
Во француските примери, функцијата субјект во апсолутната
конструкција е претставена преку именска група, во рамките на која се
јавуваат:
- именки со детерминант: (1) les moteurs, (2) le code civil, (3) la
promenade, (5) ses mains, (6) mon piano, (7) les bateaux.
- сопствени именки: (4) Mademoiselle Verdure
- именска група без детерминант воведена со сврзник (et): (8)
Субјектот во главната реченица, на кого не се однесува
партиципот на презент, се среќава како:
98

Пример преземен од: http://europa.eu/index_fr.htm
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- лична заменка: (2) ils, (3) je, (5) elle
- именска група: (1) une panne, (8) Nicola Sarkozy
- придавска група: (4) toutes deux
- неопределена заменка: (7) on
Како еквиваленти на формата за партицип на презент,
употребен во апсолутна конструкција во францускиот јазик, во
македонскиот јазик се јавуваат следните конструкции
зависносложена реченица:
- причинска зависносложена реченица: (1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 6.1, 7.1,
8.1, 11.1)
- декларативна зависносложена реченица: 4.3 (со употреба на
именката начин), 10.1, 10.2
- начинска зависносложена реченица: 4.2 (со употреба на
заменскиот прилог така во главната реченица и што во зависната делреченица)
- условна зависносложена реченица (9.3)
- глаголски прилог: (4.1, 5.1, 9.1 (од изразот има предвид)
- глагол во личноглаголска форма: (5.2)
Во примерот (1.2) како еквивалент на партиципната форма од
глаголот résister се јавува придавка (издржливи), која има улога на
именски дел на глаголско-именски прирок.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Од анализата на погорните примери може да се изведе заклучок
дека како најчести преводни еквиваленти на апсолутната конструкција
во чиј состав влегува партицип на презент во францускиот јазик, во
македонскиот јазик се јавуваат причинската зависносложена реченица и
глаголскиот прилог. Она што би било исто така интересно, за некое
наредно наше истражување е да се направи обратна анализа. Односно,
поаѓајќи од примери на употреба на причинската реченица во
македонскиот јазик би можеле да ги анализираме соодветните
еквивалентни структури во францускиот јазик со цел да провериме дали
партиципната реченица и во тој случај ќе се сретне како најчест
преводен еквивалент.
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ДВЕ РАЗЛИЧНИ РЕАЛНОСТИ - ЛИКОВИТЕ НА
БЕЗИМЕНА ЖЕНА И ФА МУ ЛАН ВО РОМАНОТ ЖЕНА
ВОИН ОД АВТОРКАТА МАКСИН ХОНГ КИНГСТОН
м-р Елена Китановска-Ристоска
Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола
elena.kitanovska@uklo.edu.mk
АПСТРАКТ
Овој труд се занимава со два карактеристични ликови во
романот Жена воин каде авторката Максин Хонг Кингстон во прво
лице го истражува формирањето на својот идентитет преку врските со
нејзината мајка и другите женски роднини. Развивајќи се заедно со
сопственото пишување, Кингстон дава слика за сопствената борба и
болка во процесот на изнаоѓање на сопствен глас. Главна цел на
авторката на Жена воин е да ја претстави потиштеноста на жената во
семејството и општеството преку приказните за жените во нејзиното
семејство. Два најмаркантни ликови се ликот на Безимена жена и ликот
на Фа Му Лан, кои ги претставуваат двете страни на женската пророда.
Клучни зборови: идентитет, семејство, општество, женски
ликови.

ABSTRACT
This paper refers to two specific female characters in the novel
Woman Warrior in which the author Maxine Hong Kingston detects the
formation of her own identity through the relations with her mother and
other female relatives. Developing together with her own writing, Kingston
pictures her own struggle and pain in the process of discovering her own
voice. The main objective of the author of Woman Warrior is to present the
female depression in the family and society through the stories of the women
in her family. One of the most striking characters are the one of No Name
Woman and Fa Mu Lan presenting two opposite sides of the female nature.
Key words: identity, family, society, female characters
Користејќи ги кажувањата на нејзината мајка заедно со
митовите од кинеската историја, Кингстон му дава на своето дело Жена
воин одреден автобиографски карактер кој се меша со фикцијата за да
пренесе една единствена порака за улогата на жените во семејството и
општествотo. Максин Хонг Кингстон (1940) е кинеска Американка,
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назив којшто сама си го дала како дете на втората генерација на
иселеници од Кина. Нејзините родители, иако високо образовани во
својата средина, по доаѓањето во Америка се соочиле со суровоста на
животот, па морале да работат секакви работи за да го издржат своето
семејство. Творештвото на Кинстон се темели на искуството на
Кинезите во нивната нова татковина, како и начинот на кој тие се
соочувале со новите предизвици. Долги години Кингстон се плашела да
оди во Кина, бидејќи се плашела од приказните што како дете и ги
кажувала нејзината мајка, а се однесувале на судбината на жените и
патријархалноста на кинеското општество. Токму во таков
патријархален контекст таа ги поместува и ликовите на Безимена жена
и Фа Му Лан кои се предмет на анлиза на овој труд.
Теориската природа на овој труд се темели на проучувањата на
Џефри Викс и има за цел да ги разглоби општествените односи и да
утврди каде е местото на индивидуата во општеството. Викс признава
дека скоро секое општество се наметнува над единките во целост и
затоа сите општествени позиции доаѓаат како одговор на
општествените потреби. Овој аргумент подоцна е прифатен и од многу
други теоретичари кои со негова помош ги објаснуваат разликите меѓу
половите. Викс ги цитира Венстеин и Плат кои велат дека индивидуите
ги прифаќаат и ги практикуваат начините на однесување, наметнати од
општеството. При тоа, семејството станува единствено “средство” со
кое се добиваат прецизно утврдени општествени улоги. Во текот на
овој процес, според Викс, нема многу место за маневри. Затоа
општеството, со помош на неговите членови, станува основен двигател
кој го прави возможен целиот процес на општествено
функционирање. 99
Предмет на анализа на овој труд се ликот на Безимената жена и
ликот на храбрата хероина Фа Му Лан. Цел на овој труд е да ги
сопостави двата ликови како две крајности на една иста женска
природа, сензуалност наспроти борбеност, жртва наспроти борец, страв
наспроти храброст.
Жена воин се состои од приказни за пет жени: починатата тетка
на Кингстон или Безимена жена; жената воин, Фа му Лан; мајката на
Кингстон, Храбра Орхидеја; нејзината сестра, Месечева Орхидеја и
конечно самата Кингстон. Поглавјата во себе го содржат животното
искуство на Кингстон заедно со неколку други приказни кои й ги
раскажала мајка й, а во кои до израз доаѓаат кинеската историја,
митологија и кинеските верувања и традиции.
99

Weeks Jeffrey, SEXUALITY, Routledge, New York, 1986, p. 55
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Романот Жена воин започнува со “Безимена жена”, приказна за
тетката на Кингстон од Кина. Таа останала засекогаш во минатото, а
нејзиното семејство никогаш не ја споменало поради тоа што родила
дете од човек со кого не била во брак додека маж й бил заминат на
печалба. Откога селаните го нападнале нејзиното живеалиште, таа
скокнала во бунарот и се удавила заедно со нејзиното новородено бебе.
Мајка й й ја открива оваа тајна на Максин тогаш кога таа е на прагот да
стане жена. Во исто време мајката се обидува да ја потисне оваа
приказна и й забранува на ќерка си да ја повторува. Но, Кингстон
намерно ја прераскажува приказната како чин на политички отпор кон
патријархатот. Сметајќи дека на тетка й и била направена неправда,
Кингстон се обидува да сфати каква всушност била тетка й и што
навистина се случило за таа да го заслужи најголемиот презир од
средината и од семејството. Во селото во кое живеела владеело
традиционално патријархално однесување кое подразбирало секаква
морална осуда за жените кои ќе извршат прељуба. Во таква средина за
сексуалноста не се дискутирало а уште помалку за индивидуалноста на
жената и нејзиното место во општеството. Покрај селаните, во чинот на
осуда на Безимена жена застанало и нејзиното семејство кое не
покажало никакво разбирање за нејзината ситуација, ниту пак некогаш
некој се заинтересирал да разбере која била причината за нејзината
прељуба. Општеството и семејството се јавуваат како двата фактори
кои го менуваат животот на Безимената жена а со тоа и судбината на
нејзиното дете.
За општеството како главен носител на идејата за сфаќањето на
сексуалноста и сексуалното однесување пишува Џефри Викс 100 кој се
обидува прво да го дефинира општеството а потоа врз основа на таа
теорија да даде слика за сексуалноста и сексуалните активности
условени од општеството. Според него, ако предвид ја имаме
дефиницијата за поимот “општество” тогаш ќе забележиме дека
теоријата го дефинира општеството како низа општествени активности
со помош на кои го водиме нашиот секојдневен живот. Општеството не
е целина која ја управуваат одредени детерминанти, туку една мрежа на
институции, верувања, навики, идеологии и општествени активности
кои не претставуваат целина и чии што меѓусебни врски треба да бидат
откриени а не сфатени буквално. Ако оваа идеја за ‘општествените’,
според Викс, ја префрлиме врз сексуалните активности тогаш ќе
сфатиме дека тоа што го опишуваме како сексуално е условено од
повеќе општествени активности од кои секоја предизвикува различно
поимање за тоа што претставува соодветна сексуална активност.
100

Weeks Jeffrey,Sexuality, Routledge, New York, p. 56-57
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Со идејата за сексуалноста, наметната од општеството, како за
нешто за кое не се разговара, во “Безимена жена” се согласува и
семејството кое се обидува да ја избрише младата жена засекогаш од
семејната историја.
“Не смееш никому да му го кажеш, рече мајка ми, ова што ќе то
го кажам сега. Во Кина татко ти имаше сестра која се самоуби. Скокна
во семејниот бунар. Затоа велиме дека татко ти имаше само браќа, а таа
како никогаш да не се родила”. 101
Самото откривање на оваа семејна тајна е предупредувачко
бидејќи има за цел да ја исплаши младата девојка Максин која ја слуша
оваа приказна од мајка й кога е на прагот да стане жена. Тоа што мајка
й й открива еден дел од скриената семејна историја не значи дека таа
сака да ја спомене младата жена која се самоубила, туку само сака да й
укаже на ќерка й колку сурова може да биде субдината на една жена
која не се однесува во согласност со сфаќањата и принципите на
средината.
Семејството заедно со средината се вплотени во идејата заеднички да ја
осудат Безимената жена за нејзиниот неморален чин. Затоа, Кингстон ја
поставува двојната теза за карактерот на нејзината тетка. Нејзиниот
лик, таа го гради врз основа на две претпоставки за нејзината природа
од кои првата е дека таа била жртва, а втората дека таа е страсна
љубовница која своеволно се впуштила во сексуален чин. Неможејќи да
се одлучи каква слика ќе изгради за својата тетка, Кингстон остава
можност за двојно толкување на нејзиниот карактер.
Во еден момент таа ја претставува тетка си како жртва:
“Тетка ми не смеела да биде осамена романтичарка која би се
откажала од сé. Жените во Кина, во тоа време немаа избор. Некој маж й
наредил да биде со него и да биде негово тајно зло. Се прашувам дали и
тој се маскирал кога селаните го нападнаа нејзиното семејство...
... Таа ги почитуваше неговите наредби; секогаш правеше онака
како што й беше кажано. “ 102

101

“You must not tell anyone, my mother said, what I am about to tell you. In China your father had a
sister who killed herself. She jumped into the family well. We say that your father had all brothers
because it is as if she had never been born.”
Hong Kingston Maxine, THE WOMAN WARRIOR, Vintage International, New York, 1989. p. 4.
102
“My aunt could not have been the lone romantic who gave up everything for sex. Women in the old
China did not choose. Some man had commanded her to lie with him and be his secret evil. I wonder if he
masked himself when he joined the raid on her family.” Woman warrior, p. 6
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Кингстон како да се труди да изнајде начин за да ја оправда
постапката на тетка й и тоа што й се случило. Таа мисли дека можеби
Безимената жена немала избор па морала да го направи чинот поради
кој била осудена. Бидејќи живеела во патријархална средина таа не
смеела да ја објави тајната за ситуацијата во која се наоѓала бидејќи
била свесна дека однапред ќе биде осудена. Освен тоа, Кингстон го
искажува својот сомнеж во лицемерноста на патријархатот па затоа
мисли дека можеби оној кој ја натерал тетка й да постапи неморално,
не се сметал и себе си за неморален, туку се приклучил кон останатите
селани кои го истуриле својот гнев кон младата жена. Во патријархално
општество сите мажи, според Кингстон, се однесуваат исто.
“Другиот маж, сигурно, не се разликувал многу од нејзиниот
сопруг. И двата давале наредби: таа ги извршувала. “Ако им кажеш на
твоите роднини ќе те претепам. Ќе те убијам. Биди повторно овде
идната недела.”“ 103
Идејата дека Безимената жена била злоставувана и од нејзиниот
сопруг како и од оној кој ја напатствувал е можеби пресурова, но сепак
Кингстон се решава да ја извади на виделина макар и претпоставката за
судбината на тетка й. Иако тоа што й се случило на младата жена е
само претпоставка, сепак ни овозможува да добиеме претстава за тоа
каков бил животот на жените во Кина и како мажите се однесувале
спрема нив.
Поимот за машката доминација над жената е исто така присутен
во теоријата на Џефри Викс 104 кој пред да заклучи зошто мажите имаат
моќ над жените се обидува да даде дефиниција за моќ и неа да ја поврзе
со сфаќањето за сексуалноста. Моќта според него, повеќе не
претставува единство кое е контролирано од една група на луѓе, туку
тоа е процес кој се воспоставува преку низа на општествени
активности. Оттука поимот за сексуалноста не се формира од страна на
еден ентитет кој според социолозите е општеството, а според
феминистките е патријархатот, туку од повеќе механизми кои
доведуваат до состојба на моќ или потчинетост. Понатаму, Викс се
задржува на различните начини на воспоставување на моќта од кои во
овој случај најинтересен е родовиот модел на доминација. Родовите
разлики според Викс ја претставуваат основата на доминацијата на
мажите врз жените. Сфаќањата на женската сексуалност се производ на
103

“The other man was not, after all, much different from her husband. They both gave orders: she
followed. “If you tell your family I’ll beat you. I’ll kill you. Be here again next week.””Ibid, p. 7
104
Weeks Jeffrey, Sexuality, Routledge, New York, p .37-38
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историската моќ на мажите да ги дефинираат жените. Викс ја користи и
изјавата на Розалинд Ковард која вели дека жената е потчинета на
мажот. Ако предвид го земеме ваквото толкување, тогаш можеме да
заклучиме дека на ликот на Безимена жена може да се гледа како на
жена која е целосно потчинета на машката доминација.
Втората претпоставка која ја имаме предвид при анализата на
ликот на Безимена жена е дека таа можеби била страсна љубовница
која живеела пред своето време и која би го жртвувала својот живот за
својата сексуална слобода. Можеби, таа самата дозволила да биде
заведена и препуштила да ја водат страстите наместо разумот.
Откривајќи еден дел од природата на Безимена жена, Кингстон
започнува да раскажува со јазикот на страста и ги опишува физичките
карактеристики на мажот кој можеби ја привлекол нејзината тетка со
својата убавина. Таа можеби и била заљубена во него, но се обидувала
на секој начин да ја прикрие својата заљубеност бидејќи тоа би било
забележано во средината во која живеела.
“За да ја оствари својата љубов, таа често се дотеруваше себе си
во огледало, прашувајќи се кои бои и форми би го заинтересирале,
менувајќи ги често така што би ја погодила вистинската комбинација.
Таа сакаше и тој да ја погледне неа.” 105
Оттука јасно се гледа дека Безимената жена живеела пред
своето време. Додека другите работеле низ домот или по полињата таа
го минувала своето време посветувајќи си внимание на себе. Нејзе й
било значајно како изгледа бидејќи сакала да го привлече вниманието
на оној кој й се допаѓал. Иако омажена за друг, во неа горела желбата
да биде посакувана и да се чувствува женствено. Тоа ја прави
поразлична од другите жени во нејзинотот место. Со ова Кингстон
јавно проговорува за тоа дека во минатото дефиницајата за сексуалниот
инстинкт произлегуваше од машките фантазии, но во овој случај жена
го споменува сексуалниот инстинкт.
И Џефри Викс 106 се согласува со тоа дека сексуалниот
инстинкт секогаш се поврзува со машкото поимање за љубовта. Тој
наведува неколку “машки” метафори како што се: несовладливи сили,
неконтролирани грчеви, силни пориви итн. Тоа значи дека до
105
“To sustain her being in love, she often worked at herself in the mirror, guessing all the colors and
shapes that would interest him, changing them frequently in order to hit the right combination. She
wanted him to look back.” Woman warrior. p. 9
106
Weeks Jeffrey, Sexuality, Routledge, New York, p. 46-47
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деветнаесеттиот век љубовта се дефинираше како “физиолошки” закон,
“сила произведена од јаки превирања”, порив кој не може да се
контролира преку одредена општествена норма.
Но Кингстон, како автор на ликот на Безимена жена, ги побива
овие тврдења. За несреќа Безимената жена живее на погрешно место во
погрешно време. Селаните ја напаѓаат нејзината куќа Таа успева да
избега за да најде мир за себе и за детето кое што требало да го роди.
“Таа избега низ полето, далеку, за да не може да ги слушне
нивните гласови и се фрли на земјата која веќе не ја сметаше за своја.
Болката й го обзеде целото тело. “Премногу ме повредија”,
помисли.” 107
Таа е свесна дека нејзиното место во општеството е изгубено и
затоа средината во која живее не ја чувствува веќе за своја.
Трагичната судбина на младата мајка како и нејзината целосна
изолираност од семејството и општеството ја прави Безимена жена
интересн лик кој е претставник на сите жени во патријархалното
општество. Таа станува жртва на своето време, но фактот што неа не ја
спомнал никој цели педесет години по нејзината смрт, зборува за
(не)подготвеноста на општеството да го прифати нејзиното однесување
и да ја слушне “женската” страна на приказната. Со тоа што й
посветува неколку страници од својот роман, Кингстон смета дека й го
враќа долгот на својата безимена тетка и ја споделува нејзината
судбина со безброј жени во светот соочени со “суровоста” на
“законите” на патријархатот.
Вториот значаен женски лик во Жена воин е ликот на Фа Му
Лан, позната кинеска хериона, за која се создадени повеќе митови и
легенди во кинеската традиција. Таа е главен женски лик на вториот
дел од романот наречен “Бели тигри”. Тука, Кингстон ја користи
традицијата и ја поврзува со сегашноста за да укаже на непроменетиот
став на општеството спрема жените.
“Кога ние, девојките од Кина, ги слушавме приказните на
возрасните, ни стануваше јасно дека не сме постигнале многу ако во
животот станеме сопруги или робинки. Можевме да станеме хероини,
да се бориме со мечови. Дури и ако жената со мечот мораше да беснее
107

“She ran out into the fields, far enough from the house so that she could no longer hear their voices,
and pressed herself against the earth, her own land no more. When she felt the birth coming, she thought
that she had been hurt. her body seized together. “They’ve hurt me too much,” she thought.”
Woman warrior p. 14.

163

ХОРИЗОНТИ

по цела Кина, таа сепак, се справуваше со секој кој ќе му наштетеше на
нејзиното семејство. Можеби жените во Кина порано биле толку
опасни, што морало да им ги врзуваат стапалата.” 108
Фа Му Лан станува борец за да го одмазди своето семејство за
сите неправди кои некогаш им биле сторени. Уште како мала заминува
да живее со двајца старци кои ја учат на сите боречки вештини. Мажот
и жената со кои живее најпрво бараат нејзина согласност и спремност
да живее со нив петнаесет години, а во исто време тие да ја научат како
треба да се бори и да преживее.
“Дали мислиш дека можеш да живееш со нас петнаесет години?
Можеме да те научиме да станеш воин.” 109
Во една прилика старицата го поставува ова прашање на кое Фа
Му Лан не може да даде одговор веднаш бидејќи се плаши дека ќе й
недостига семејството. Откога согледува дека старците имаат необична
моќ и дека можат да направат огледало во водата во кое таа ќе ги гледа
своите и нема да жали за дома, таа се согласува да остане со нив. Иако
е митски лик, Кингстон се обидува да ја претстави Фа Му Лан во
нејзината човечка димензија, па затоа ги засилува чувствата на
носталгија и приврзаност со семејството. По согласувањето да остане и
да учи како да стане борец, нејзиниот тренинг започнува со најважната
работа која треба да ја научи на почеток а тоа е да биде тивка.
“Првата работа која треба да ја научиш”, рече старицата, “е да
бидеш тивка.” 110 Старицата прва й се обраќа на Фа Му Лан и ја
подучува дека големата вештина за да се биде воин произлегува од
вештината да се научи како да се биде тивок и да се остане мирен. За
Фа Му Лан тоа не е тешко па така полека таа го започнува својот пат.
По советите на старците таа постепено почнува да се развива
психички и физички и да станува отпорна на се што може да й наштети.
Кога е доволно добро истренирана, таа заминува во една шума и таму
учи како да живее без храна и вода, како да се справи со студот и
жештината и како да се заштити од дивите ѕверови. За себе вели:
108
“When we Chinese girls listened to the adults’ talk-story, we learned that we failed if we grew up to be
but wives or slaves. We could be heroines, swordswomen. Even if she had to rage across all China, a
swordswoman got even with anybody who hurt her family. Perhaps women were once so dangerous that
they had to have their feet bound.” Woman warrior, p. 19
109
“Do you think you can bear to stay with us for fifteen years? We can train you to become a warrior.”
Ibid. p. 22
110
“The first thing you have to learn,” the old woman told me, “is how to be quiet.”
Woman warrior. p. 23
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“Научив да ги проширам сфаќањата толку многу колку што е голем и
универзумот и да научам дека во животот се можни многу
парадокси” 111
Од ова се забележува дека она за кое всушност Фа Му Лан е
замината далеку од своето семејство е да научи како да се справува со
секојдневните животни ситуации. Иако е сведок на многу неверојатни
нешта во текот на нејзиното патување, таа сепак размислува реално и
се обидува да стане воин со кој ќе бидат горди нејзините родители. Во
меѓувреме додека е отсутна од домот, нејзините родители склучуваат
брак помеѓу неа и едно момче од селото кое е нејзин пријател од
детството и кое за нејзина голема љубов се решава да се ожени со
невеста за која никој не знае дали е жива. Овој дел од кинеската
традиција, во кој некој стапува во брак со некого кој не е присутен,
изгледа неверојатен но главната идеја за тоа дека во Кина, родителите
ги склучувале браковите на своите деца, сепак останува значајна.
Откога дознава дека нејзиното село е нападнато и дека
нејзините браќа и нејзиниот сопруг се пријавуваат да се борат со
непријателот, таа заминува од кај старците и се враќа дома.
“Старците ми дадоа петнаесет зрна бисери кои можев да ги
искористам ако западнев во неволја. Тие исто така ми дадоа оружје и
машки алишта.” 112
Парадоксите за кои размислува Фа Му Лан во текот на
нејзиниот тренинг да стане храбар воин, сега стануваат реалност. Иако
таа е спремна да се бори со непријателите и знае како да се справи со
проблемите, таа сепак не се појавува пред лицата на своите непријатели
како жена. Кингстон сега се обидува да даде појасна слика за тоа како
другите ја сфаќаат храбрата хероина која се бори со цели армии. Иако е
неверојатно, сепак за тоа дека Фа Му Лан е жена, знае само нејзиното
семејство и нејзиниот сопруг.
Дома нејзините родители, израдувани што ја гледаат здрава и
жива, се обидуваат да се спасат од непријателите и й ги врежуваат
своите имиња на грбот. Така, сметаат дека и ако падне мртва ќе можат
да го искористат нејзиното тело како оружје за да се одбранат од
непријателот.

111

“I learned to make my mind large, as the universe is large, so that there is room for paradoxes.”
Ibid p. 29.
112
“The old people gave me the fifteen beads, which I was to use if I got into terrible danger. They gave
me men’s clothes and armor.” Woman warrior p. 33.
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Овој чин на “казнување” кој го применуваат родителите на Фа
Му Лан, како физичка повреда не значи многу, но тој се применува за
повисока цел која ќе значи заштита на семејството ако некој ги нападне
и ако сака да им наштети. Тоа што Кингстон ја претставува храбрата
хероина како жртва за нејзиното семејство ни кажува дека на жената
може да се гледа и со восхит исто како на борец од чија што храброст
зависи судбината на многумина. Иако нејзините најблиски знаат дека
Фа Му Лан е жена, сепак нејзините непријатели се измамени од
нејзината храброст и способност за маскирање. Тие мислат дека се
борат со маж и й се обраќаат како да е маж. Таа од нив ги слуша
познатите мизогинистички кинески изреки за тоа дека нема никаква
корист од одгледување на девојки и дека е многу покорисно да се
одгледуваат гуски од ќерки (better raise geese than daughters). 113
Сликата која ја претставува Кингстон е реалност за тоа како
општеството ги третирало жените и го омаловажувало нивното
постоење. Фактот што Фа Му Лан ги слуша овие зборови од својот
непријател, кој мисли дека му се обраќа на маж, а не на жена, укажува
на резервираната улога на жените во општеството. Имено, за нив не се
претпоставувало дека можат да бидат воини и да се борат храбро
против своите “машки” непријатели. Местото на жените во стара Кина
било со семејството, како сопруги и мајки кои се грижат за домашните
обврски. Затоа можеби изненадувањето е уште поголемо кога
непријателот на Фа Му Лан дознава дека се бори со жена. Откако ја
соблекла својата машка облека таа му се претставила на својот
противник со зборовите: “Јас сум одмазник на жените”. 114 Потоа, таа го
убила и ги спасила сите луѓе кои тој ги имал заробено. Со тоа таа ја
извршила својата задача и докажала дека нејзината големина во борба е
оргомна и поголема отколку на секој друг маж.
Пред да ја покаже свеста на Фа Му Лан за нејзиното место во
семејството и општеството, Кингстон го опишува однесувањето на
средината кон храбрата хероина. Фа Му Лан е жртва за своето
семејство, додека пак останатите на неа гледаат како на борец кој ги
спасува и ослободува од непријателот. Мислата која останува е дали и
другите луѓе од нејзиното опкружување би се однесувале така со неа
доколку би знаеле дека таа всушност е жена, а не маж како што се
претставувала. Кингстон остава можност да замислиме дека
општеството има свој специфичен удел кон одредувањето на местото и
улогата на мажите и жените. Таа преку ликот на Фа Му Лан како да
сака да навести дека кинеското општество ја сфаќа сексуалноста на
113
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Woman warrior p. 43.
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специфичен и точно одреден начин, според кој мажот е оној кој
секогаш го има последниот збор додека пак местото на жената било
секогаш резервирано во домот. Но, сепак начинот на кој општеството ја
формира претставата за сексуалноста е комплексен и зависи од повеќе
фактори.
Според Џефри Викс 115, општеството ја “произведува”
сексуалноста на специфичен начин. Таа доаѓа како резултат на
одредени општествени активности кои го одредуваат човечкото
однесување, општествените дефиниции и само-дефинирањето, како и
борбата помеѓу оние кои имаат моќ да дефинираат и управуваат како и
оние кои се спротиставуваат. Во таа смисла, Викс тврди дека
сексуалноста е резултат на преговарање и одредено човечко влијание.
Имајќи го предвид ова, за ликот на Фа Му Лан можеме да кажеме дека
е лик кој е двојно сфатен од општеството. Во средина која има
одредени начин на организирање на родовата поделба тешко е да се
избришат стереотипите. Затоа, можеби и Кингстон, преку народниот
кинески творец, се обидува да го “прекрши” правилото и да пишува за
женски лик кого го карактеризираат одредени “машки” карактеристики
каква што е храброста.
Амбивалентната природа на ликот на Фа Му Лан, која се
одржала многу долго во кинеската традиција го открива начинот на кој
жената била перцепирана тогаш кога пројавувала иницијатива да се
бори и да успее во животот. Но овој факт е премногу силен за
кинеските патријархални сфаќања, па затоа Фа Му Лан “станува” маж
за кој “е дозволено” да се опише со сите атрибути на храбар воин.
Според Џефри Викс 116 биолошкиот детерминизам инсистира на
точната определеност на сексуалноста и покрај сите обиди за нејзини
модификации. Општествените и историски објаснувања, пак, зборуваат
за флексибилноста на сексуалната природа и можноста таа да се
менува. Оттука, може да кажеме дека постојат илијадници начини на
кои некој може да биде маж или жена и да ја живее својата
сексуалност. Ако ги прифатиме и двете гледишта тогаш можеме да
објасниме зошто Кингстон й дава двојна природа на Фа Му Лан. За да
постои во кинеската традиција, како лик на кој другите ќе се
огледуваат, таа мора да “биде” и маж и жена во исто време.
Анализата на двата женски ликови присутни во делото Жена
воин од Макисн Хонг Кингстон упатува на реалната слика за местото
на жената во семејството и општеството во Кина. Иако се сместени во
минатото и двата лика имаат универзална димензија. Во ликот на
115
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Безимената жена е претставена жената која засекогаш исчезнува од
историјата. Фактот што е „безимена“ уште повеќе ја потврдува
нејзината улога на осамена, несфатена, исфрлена од средината во која
живее.
Од друга страна, ликот на Фа Му Лан е ликот на жената борец.
За да го одмазди своето семејство таа заминува далеку каде ќе може да
стане посилна и појака. И покрај тоа што е жена, Фа Му Лан, храбро
застанува во одбрана на своите и станува предводник на цела армија со
која се бори против злото. Нејзината “женска” природа доаѓа до израз
само кога е со нејзините најблиски пред кои е сопруга, мајка, сестра
или ќерка. За другите, таа е храбриот воин под чијашто машка облека
чука срце на жена.
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д-р Јане Бакрески
„Илинденска“ 48, Лескоец, Охрид
Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол
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АПСТРАКТ
Во Македонија, ликовната дејност во периодот на Преродбата
(крај на XVIII и целиот XIX век), особено за време на доцната преродба
е доста обемна, но истовремено и доста „скромна“ од аспект на
вистинските
ликовни
вредности.
Преродбата
претставува
„дегенерирање“ на византиското сликарство, кое малку по малку се
заменува со влијанијата од запад. Промените кои настапуваат за време
на Преродбата, и покрај тоа што иницираат реформи во ликовните
уметности кои не се ефективни до крај, се пак, иницираат и процес на
темелна промена во културниот менталитет на овие простори.Сето ова
ќе создаде почва за појавата на современото сликарство во Македонија
во 20-тите години на XX век.

Клучни зборови: Сликарство, Македонија, Византија, преродба,
континуитет.
ABSTRACT
In Macedonia, the artistic activity during the Renaissance (the end of
the XVIII and XIX century), especially during the late Renaissance is quite
extensive, but also quite "modest" in terms of real artistic value. The
Renaissance represents "degeneration" of Byzantine art, which is slowly
replaced by western influences. Changes that occur during the Renaissance,
despite reforms initiated in the fine arts that are not fully effective; however,
initiate a process of fundamental change in the cultural mentality in this
region. All this creates a breeding ground for the emergence of modern
painting in Macedonia in the 20's of XX century.

Keywords: Painting, Macedonia, Byzantine, Renaissance, continuity.
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ВОВЕД
„Уметноста ги надминува не само физичките, но и духовните
пространства и може да комуницира со најразлични епохи и стилови од
историјата. Создадените трајните вредности всушност, колку и да се
попречувани од историските прилики или неприлики, сепак тие се
акумулираат во генот на поколенијата творци кои доаѓаат и секако ќе ја
доживеат својата реализација, на едно друго место и во едно друго
време. Историјата на македонските ликовни уметности е доказ за тоа
како, попречуваниот творечки нагон во продолжение на векови може
да тлее, за на крај да се појави како катализатор и медијатор на една
сосема нова уметност“. 117
Македонската уметност и култура претставува историја чиј
континуитет преживува драматичен прекин, заради тешките историски
услови низ кои поминува. Прекинувањето на континуитетот во
ликовните уметности кај нас резултира со сериозни последици. После
моќното присуство на византиското сликарство на овие простори,
настапува пет вековното турско ропство и замирање на целокупната
ликовната дејност. Само мал дел од зографите продолжуваат да творат
и да се обидуваат да го зачуваат она кое што доживува драматичен
залез.

НЕКОИ ОД КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА
„СТАРОТО СЛИКАРСТВО“
Несомнено, она кое што би се издвоило како визуелна уметност
содадено на територијата на Македонија во последните илјада години
се сликарските ремек-дела од Света Софија или Пресвета Богородица
Перивлепта во Охрид, живописот во Старо Нагоричане, Нерези итн.
Византиската уметност на територијта на Македонија е од огромно
значење не само за македонските автори, но и за светската култура како
цело.
Влијанието на Цариград и Солун како главни центри на
Византија се забележува во сите сфери на средновековната уметност во
Македонија. Авторитетот на Охридската Архиепископија е навистина
голем и секако поткрепен од страна на истакнати личности, филозофи и
теолози на Источната Црква.
Фрескоживописот од катедралната црква Света Софија или
„Божјата Премудрост“ во Охрид од XI век, зачуван во нартексот,
Јане Бакрески, Мерсиха Исмајлоска. Личната и социјалната провокација во уметноста //
Лицата на кризата. Европски Универзитет, Скопје, стр. 530, 2011.
1
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олтарниот дел и делумно во наосот на храмот, е еден од најзначајните
зачувани ансамбли на фрескоживопис во рамките на византиската
уметност од овој период. Или како што ќе каже Иван К. Заров, „овој
фрескоживопис претставува најкомплетната теолошка програма на
една катедрална црква во рамките на византискиот културен круг од XI
век. Живописните композиции во Света Софија целосно
кореспондираат со филозофската мисла на Источното Православие.
Теолошката мисла на Византија е главниот предводник на естетиката и
на ликовниот концепт т.е. предводник на креативниот ангажман како
цело“. 118
Во науката постои и мислењето дека во овој храм освен
цариградски и солунски зографи, работеле и сликари кои потекнуваат
од локалната славјанска средина. Токму ова ќе доведе до
забележителни новини и свежина во креативниот развој на сликарскиот
израз.
И во поглед на тематските содржини се појавуваат
забележителни новини. Според проф. д-р Сашо Коруновски „новите
иконографски канони, зачнати во фрескосликарството на македонското
подрачје, што ќе станат дел од екуменската византиска иконографија и
специфичните ликовни одлики на сликаните ансамбли, зборуваат во
прилог на драгоцениот придонес на македонската територија за
општиот развој на средновизантиското уметничко творештво“. 119
Длабоката духовност, збогатена со нови тематски содржини,
суфистицираните социјални алузии, како и суптилно формулираните
теолошки идеи, се особините кои го вбројуваат фрескоживописот од
Света Софија во Охрид во најголемите ремек-дела на византиската
уметност.
„Оплакувањето на мртвиот Христос“, создадена во 1164 година
во манастирот „Свети Пантелејмон“ во Нерези е блескав пример за
новиот емоционален пристап во класичниот период од византиската
уметност. Акцентирањето врз човечките емоции ја достигнува својата
кулминација точно во фрескоживописот на оваа црква, изградена од
членови на византиското императорско семејство, декорирана од
мајстори од Константинопол.
И за време на последниот расцвет на византиската уметност,
Палеологовата ренесанса, во Македонија се создадени ремек-дела кои
ги отсликуваат нај-важните промени во касно-византиското сликарство.
Во цркавата Пресвета Богородица – Перивлепта во Охрид се среќаваат
Иван К. Заров. Византиската естетика и средновековното сликарство во Македонија од XI и
XII век. Скопје, 2003.
119
Сашо Коруновски, Елизабета Димитрова. Византиска Македонија. Скопје, стр.50, 2006.
118
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нови, иновтивни визуелни решенија, карактерни за XIV век. Елизабета
Димитрова, за експлозивниот свет на експресивната ликовна енергија
на зографите Михаил и Ефтихиј, ќе каже дека насликаните фигурите се
пронижани со доза на кинетичка енергија, а моќните контури и
аглестите набори на одеждите содржат една експресивна подвижност,
соодветна на драматичната атмосфера на сцените. Сето ова е
заокружено со засилената гестикулација и драматика на лицата. 120
Во првите децении на XV век, Македонија е целосно под турска
власт, кое што означува нов и тежок историски период. Новите
историски услови означуваат исчезнување на моќниот ктиторски слој.
Еден мал дел од зографите продолжуват да творат во обид да ја
продолжат ликовната енергија од изминатите векови, која очигледно
доживува драматичен залез.
„Во еден свој есеј, вршејќи своевидна длабинска мисловноемоционална сондажа во комплексот проблеми и дилеми што му го
поднесува прашањето на современото македонско сликарство, Глигор
Чемерски одбележува: Заборавајќи го еднаш, по големите
средновековни монументални стилови и по топлата апсолутност на
уметноста на иконата, која почна да се дегенерира под барокни
влијанија, за да исчезне во блуткавата замазнетост на зографите,
чувството за пластичен говор и израз на животните феномени,
Македонија ја зачува чувствителноста на окото, чувствителноста за
бојата и драмските хармонии уште во фолклорот и така го зачува во
колективното творештво врзано за секогашниот живот, нагонот чија
реализација беше оневозможувана во текот на пет векови“. 121

ПРВИТЕ ОБИДИ ЗА СВЕТСКО СЛИКАРСТВО НА
ПОСЛЕДНИТЕ ЗОГРАФИ
Која е вистинската вредност на Преродбата во Македонија?
Во Македонија, во 20-тите години на XX век се појавува
современото сликарство, но не постои последователност во ликовниот
развој, како што е случај со Западната уметност, од Ренесанса до
Импресионизам. Периодот на Преродбата, всушност за Македонија
претставува момент на промена на насоката во ликовните уметности,
свртување кон Запад т.е. кон развиените ликовни центри во Европа и
светот и приклучување кон општиот тек на светската ликовна сцена.

120
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Паско Кузман, Елизабета Димитрова. Охрид – Sub Specie Aeternitatis. Скопје, стр. 178, 2010.
Борис Петковски. За македонската уметност. Скопје, стр. 17, 1989.
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Заснована врз традициите на пост-византиската уметност и
култура, според затврдените принципи на религизната уметност, во
овој период се забележува една видлива тенденција за избегнување на
строгите иконографски канони и кодекси и се поголема отвореност кон
естетиката која слободно и спонтано навлегува од запад.
Ликовната дејност во периодот на Преродбата, особено за време
на доцната преродба е доста обемна, но истовремено и доста „скромна“
од аспект на вистинските ликовни вредности. Преродбата претставува
„дегенерирање“ на византиското сликарство, кое малку по малку се
заменува со влијанијата од запад. Но, од Преродбата ќе произлезе еден
вид на „локален барок“ во 19 век, од кој што произлегува всушност и
почетокот на светското сликарство во Македонија кон крајот на 19 и
почетокот на 20 век, за понатаму да се роди и современото сликарство.
Промените кои настапуваат за време на Преродбата, и покрај тоа што
иницираат реформи во ликовните уметности кои не се ефективни до
крај, сепак, иницираат и процес на темелна промена во културниот
менталитет на овие простори.
Преку анализата на едно од делата на најзначајниот зограф од
периодот на Преродбата во Македонија, Дичо Зограф, ќе ги разгледаме
овие промени кои настануваат во преродбенската икона.
По повод сто и триесет годишнината од смртта на Дичо Зограф,
како дел од проектот „Непознати и малку познати икони на Дичо
Зограф во Македонија“, академик Цветан Грозданов ќе напише дека тој
е творец кој се истакнува со својот талент во ликовните уметности, со
својата култура, комуникација со своите современици и влијание врз
своите наследници. Тој го напушта занаетчиско-еснафскиот менталитет
на зографите пред него и се појавува како самостоен творец, уметник
со сопствен интегритет, свесен за своите постигнувања и
прогресивните промени кои ги внесува во сликарството. Постојано
комуницира со писатели, личности од високата црковна хиерархија,
собира белешки за иконографијата и технологијата на сликање, како и
богослужбени книги од кои ги проучува житијата на светците како дел
од ликовниот репертоар во црквите. 122
Неговото творештво е многу обемно, со над две илјади икони и
претставува карактерен пример за периодот на Преродбата во
Македонија. Се разбира, на територијата на Македонија твореле и
други зографи, но во манир во кој доминира тенденција да се следат
визуелните концепти на Дичо.
Во процесот на реставрирање на една од иконите на Дичо
Зограф, во месец мај 2012 година, во атељето на рествраторот м-р
122

Цветан Грозданов. Живописот во Македонија XVIII-XIX век, студии, Скопје, стр. 35-55, 2011.

173

ХОРИЗОНТИ

Илија Шапкароски во Охрид, извршивме анализа, на иконата посветена
на „Константин и Елена“, од аспект на естетиката, како и на техниката
и технологијата која ја користел Дичо во текот на изработувањето на
оваа икона. 123
Обемното творештво на Дичо Зограф доведува до користење на
технологија која не е издржна до крај. Имено, користењето на метални
ленти по целата должина од лицевата страна на даската е со цел
поврзување на двете парчиња на дрво од кои е составена даската, но и
за стабилизирање на некои делови на даската од понатамошно
напукнување. Токму ова користење на метални ленти подоцна
предизвикува дестабилизација, бидејќи се користени несоодветни
материјали (платно залепено врз метал) и доведува до разрушување на
некои сегменти на иконата.
Очигледна е тенденцијата за претераното „разубавување“,
присуството на многу елементи во една композициска целина, како и
претераната орнаментираност по одеждите на светците.
Орнаментирањето по одеждите е изведено во „пробастер“
техника кое означува сликање на орнаменти врз позлатени или
посребрени површини. Дел од орнаментирањето е изведено и со
користење на „замба“ (орнаментите, особено по ореолите се изведуваат
рељефно врз грундот, пред да се нанесе позлатата или посребрата).
Како дел од украсувањето на одеждите се појавува и техника со која се
имитира позлата. Овие сегменти прво се посребрени, а после тоа
покриени со шел лак кој допринесува за жолтеникаво-златникаво
тонирање, кое пак резултира со визуелен ефект на позлата.
Карактеристично овде е и навлегувањето на полумаслената
технологија на сликање, користена за завршување на детаљите. 124
Темперната техника на сликање, која означува етапно изградување на
светлината се надополнува со техниката alla prima која дозволува
интервенција во полутоновите и во сенките.
Како цело, специфичното геометризирање од средновековието,
како и драматичните хармонии, се губат во насока на едно
пореалистичното прикажување. Креативниот ангажман продолжува да
е во рамките на каноните на Источното Православие, но она кое што е
очевидно е исчезнувањето на естетиката на големите средновековни
стилови, која се базираше и беше инспирирана од длабоките теолошки
концепти, која го достигнува трнсцеденталното и говори за
123
Иконата е во сопственост на Дебарско – Кичевската Епархија, Црква „Свети Никола“, Долна
влашка маала; Архивски бр. на Завод и Музеј: СК 2906; Димензии: 61.5x97.5см; Постои натпис на
иконата кој сведочи дека е завршена на 04 декември 1863 година, со потпис на Дичо Зограф.
124
Во полумаслената техника се користи емулзија составена од пигмент, жолчка од јајце и ленено
масло. Вообичаено се користи за фините завршетоци на лицата или одеждите.
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драматичниот космос на неговите протагонисти. Исчезнува и
експресивноста на масивните, моќни фигури од средновековието, како
и мистичната атмосфера на претставените сцени. Тенденцијата за
реалистично прикажување на фигурите, кое се појавува како резултат
на спонтаните влијанија од запад, ќе доведе до создавање на сликарство
со наивистички призвук.
Но, токму оваа тенденција на Дичо Зограф, кон крајот на XIX и
почетокот на XX век, ќе биде доразвиена од автори како што е Ѓорѓи
Зографски, во насока на една поголема хуманизација на нивните дела.
Во сликарството тие ќе внесат и теми кои се од светски карактер. Тоа е
период во кој се преминува преку една нова развојна етапа, нов
прогресивен период и реализирање на континуитет во развојот на
македонските ликовни уметности до појавата на модерните правци.
Реализирање на континуитет бидејќи од една страна навлегуваат
современите влијанија од светската ликовна сцена и по таков начин и
во Македонија во првите декади на XX век се појавува современото
сликарство. Од друга страна, појавата на современо сликарство
овозможува инкорпорирање на естетиката на традицијата чиј природен
развој беше најсурово прекинат.
Преку својата ликовна традиција, македонските современи
сликари ќе изградат автентично творештво, кое ќе биде дел од
актуелните тенденции во сликарството и уметноста воопшто.
Ликовниот јазик на византиската уметност, неговата парадигматичност
и многузначност е инспирација и визуелна матрица од која ќе се роди
голем дел од македонското современо сликарство.
Создавањето на современото сликарство во Македонија се
базира на една особена чувствителност кон традицијата, онака како што
традицијата го подтикна творештвото на голем број од основачите на
авантгардите во Европа. Тоа претставува процес на критичко
надминување на духовните хоризонти на традицијата и нејзино
инкорпорирње во универзалното. Македонските уметници од поновата
историја, нивната идолатрија кон традицијата претставува вистински
продолжувач на старата уметност, без огледа на тоа дали и формално
т.е. тематски и иконографски овие дела се во областа на религиозната
уметност.
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Иконата е во сопственост на Дебарско – Кичевската Епархија, Црква „Свети
Никола“, Долна влашка маала; Архивски бр. на Завод и Музеј: СК 2906;
Димензии: 61.5x97.5см; Постои натпис на иконата кој сведочи дека е
завршена на 04 декември 1863 година, со потпис на Дичо Зограф.
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ПОГРЕБНАТА ЛИТУРГИЈА И ФРЕСКИТЕ ВО ЦРКВАТА
СВ. ЃОРЃИ ПОЛОШКИ
д-р Ана Попова
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris
rist_ana@yahoo.com
АБСТРАКТ
Манастирот Св. Ѓорѓи Полошки бил подигнат кон средината на
14-от век од страна на српскиот благородник Јован Драгушин како
негов мавзолеј. Поради тоа што гробот на ктиторот бил сместен во
самата црква, живописот во целина ја оддава фунерарната намена на
споменикот.
Во овој труд ние се задржуваме на фреските кои го
опкружуваат гробот на ктиторот во западниот дел на црквата и ја
разоткриваме нивната поврзаност со погрбната литургија и погребната
церемонија.
Клучни зборови: византиска уметност, иконграфија, мавзолеј,
погребна литургија

ABSTRACT
Тhe Serbian nobleman John Dragušin erected the monastery of St.
George in Pološko in mid 14th century as his mausoleum. Because the tomb
of the founder was placed in the church itself, the painting as a whole reveals
the funeral character of the monument.
In this article we deal with the frescoes surrounding the tomb of the
donor in the western part of the church and we reveal their relation to funeral
liturgy and funeral ceremony.
Key words: byzantine art, iconography, mausoleum, funeral
liturgy

ВОВЕД
Полошкиот манастир посветен на св. Ѓорѓи Победоносец, се
наоѓа во југоисточниот дел на Република Македонија во близината на
Кавадарци. Манастирот некогаш се издигал високо над левиот брег на
реката Црна и над селото Полошко. По изградбата на Тиквешкото езеро
(1964-1968), селото повеќе не постои, а до манастирот може да се дојде
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само со чамец 125.
Црквата е задолжбина на српскиот великодостојник Јован
Драгушин и на неговата мајка, поранешната деспотица Марија
претставена како монахиња Марина во рамките на донаторската
композиција. Јован Драгушин, кој бил погребан во југозападниот агол
на црквата, починал во времето на изградбата на неговиот мавзолеј, 126
па поради тоа ктитор на живописот станала неговата мајка. Црквата
била изградена пред 1340-та година а била живописана во периодот
помеѓу 1343-та и 1345-та година.
Сликарскиот програм на црквата соодветствува со другите
споменици подигнати во тој период: под претставите на старозаветните
пророци и Христовите претци во тамбурот на куполата и на
полуобличестиот свод е развиен циклусот на Великите празници.
Втората зона од живописот е посветена на Христовите страдања,
додека во првата зона се претставени стоечки светители. Во олтарот
Богородица е насликана во конхата на апсидата над Службата на
архиерите. Причестувањето на апостолите се наоѓа на страничните
ѕидови од олтарот.
Во согласност со погребниот карактер на црквата сликарскиот
програм на споменикот во целина го евоцира Второто Христво
Доаѓање и ветеното спасение. Ова е особено очигледно во западниот
дел на црквата на фреските кои се наоѓаат во непосредна близина на
Драгушиновиот гроб. Станува збор за фрески за кои инспирацијата е
црпена од литургијата за мртвите. Инспирирани од погребната
литургија, овие слики вклучуваат извадоци од текстот на литургијата и
се збогатени со обреди кои се изведуват во текот на погребната
церемонија.
125
Општо за црквата, види во: Мано-Зиси, Ђ. Полошко, Старинар 6, Београд 1931, стр. 114-123,
Бошковић, Ђ. Извештај и кратке белешке са путовања, Околина Градског, Полошко, Старинар 6,
Београд 1931, стр. 183-186, Ђурић, В. Полошко - Хиландарски метох и Драгушинова гробница,
ЗНМ 8, Београд 1975, стр. 327-344, Babić, G. Quelques observations sur le cycle des Grandes Fêtes de
l’église de Pološko (Macédoine), CahArch 27, Paris 1978, стр. 163-178, Грозданов, Ц., Ќорнаков, Д.
Историјски портрети у Полошком (I), Зограф 14, Београд 1983, стр. 60-67, Грозданов, Ц.,
Ќорнаков, Д. Историјски портрети у Полошком (II), Зограф 15, Београд 1984, стр. 85-93,
Грозданов, Ц., Ќорнаков, Д. Историјски портрети у Полошком (III), Зограф 18, Београд 1987, стр.
37-43, Ќорнаков, Д. Полошки манастир, Скопје 2006. Неодамна е објавен докторски труд во кој
манастирот и неговото сликарство се потемелно проучени, Ristovska, A. L’Eglise Saint-Georges de
Pološko (Macédoine) Recherche sur le monument et ses peintures murales (XIVe siècle), Thèse de
Doctorat, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris 2010.
126
Археолошките истражувања изведени во 1986-та година го утврдија постоењето на
Драгушиновиот гроб во југозападниот дел од црквата, Грозданов, Ц., Ќорнаков, Д. Историјски
портрети у Полошком (III), Зограф 18, Београд 1987, стр. 40-43. Мавзолејската намена на црквата
е посведочена во повелбата со која кралот Стефан Душан му го подарил Полошко на манастирот
Хиландар. Од неа се дознава дека Драгуши ја одбрал црквата како место каде ќе биде погребано
неговото тело, Новаковић, С. Законски споменици Српских држава средњег века, Београд 1912,
стр.124.
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СВЕТИТЕ ВОИНИ КАКО ЗАСТАПНИЦИ ЗА ДУШАТА НА
ДРАГУШИН
Над Драгушиновиот гроб на јужниот ѕид е насликан свети
Христофер со малиот Христос на рамoто и три други фигури чии лица
се оштетени. Овие фигури се насликани како маченици, облечени во
благороднчка одежда и држат маченички крст во раката. Состојбата на
овие фрески не дозволува прeцизна идентификација 127.
Можеме да претпоставиме дека тука биле претставени три
свети воини, бидејќи се надоврзуваат на низата свети воини
претставени на јужниот ѕид од црквата 128. Претставата на светите
воини над Драгушиновата гробница е во согласност со мавзолејскиот
карактер на црквата. Светите воини биле сметани за ефикасни
заштитници и застапници. Поради тоа уште од ранохристијанскиот
период за време на погребните обреди верниците им ги упатувале
своите молитви 129. Славeни не само по своите херојски дела туку и како
сведоци на Христовата победа над смртта тие се споменати и во
погребната литургија 130. Поради тоа, нивните претстави ги сретнуваме
во простори со погребен карактер 131. Постојат повеќе примери од
палеологовскиот период каде светите воини се директно поврзани со
гробови. Како пример можеме да ги наведеме параклисот во
манастирот Хора или западниот травеј на црквата Св. Димитрија во
Пеќ 132.
127
Иван Ѓорѓевиќ, во: Ђорђевић, И. Зидно сликарство српске властеле у доба Немањича, Београд
1994, смета дека зад св. Христофер се претставени св. Димитрија и св. Нестор, без да го оправда
своето мислење.
128
За претставите на светите воини на јужниот ѕид од црквата, види: Ristovska, A. L’Eglise SaintGeorges de Pološko (Macédoine) Recherche sur le monument et ses peintures murales (XIVe siècle),
Thèse de Doctorat, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris 2010, стр. 190-198.
129
Поповић, Д. Српски владарски гроб у средњем веку, Београд 1992, стр. 185, Радујко, М.
Копорин, Београд 2006, стр. 228, со литература.
130
Дебольский, Г. С. Дни богослужения православной кафолической восточной церкви, т. II, СПб
1887, стр. 74-76.
131
Погледнете го на пример скитот на св. Неофит во близина на Пафос, Mango, C., Hawkins, E. J.
The Hermitage of St. Neophytos and its Wall Paintings, DOP 20, Cambridge, MA 1966, стр. 121-206,
стр. 174-176, Jolivet-Lévy, C. Le rôle des images dans la chrétienté orientale l’exemple de l’ermitage
de saint Néophyte près de Paphos, Perspectives médiévales 29, Paris 2004, стр. 51, или испосницата на
пустиножителот Петар Коришки, Ђурић, В. Најстарији живопис испоснице пустиножитеља
Петра Коришког, ЗРВИ 5, Београд 1958, стр.174-175, 181, Subotić, G. L’Art Médiéval du Kosovo,
Paris 1997, стр. 16-19. Присуството на светите воини во простори со погребен карактер се
објаснува со нивната улога за време на страшниот суд, Ђурић, В. Сопоћани, Београд 1963, стр. 32,
Ђурић, В. Најстарији живопис испоснице пустиножитеља Петра Коришког, ЗРВИ 5, Београд
1958, стр. 173-202, особено, стр. 181.
132
Der Nersessian, S. Program and Iconography of the Frescoes of the Parecclision, in: The Kariye
Djami, vol. 4, New York 1975, стр. 319-320, Филиповић, Д. Саркофаг архиепископа Никодима у
цркви Св. Димитрија у Патријаршији, ЗЛУ 19, Београд 1983, стр. 90-91.
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Светите воини во Полошко претставуваат значителен дел од
светителите во зоната на стоечки светители. Соодветно на другите
цркви од овој период во источниот дел од наосот во близина на
иконостасот светите воини се претставени во војничка униформа. Во
западниот дел на црквата над гробот на ктиторот тие се претставени
како маченици во улога на застапници за душата на покојникот. Ова е
единствен пример на црква подигната од српски великодостојник во
14-от век каде сите свети воини не се претставени во војничка
униформа 133. Во Полошко светите воини се претставени во облека на
благородници, со маченички крст во раката за да се нагласи нивниот
маченички карактер, кој ги прави привилегирани застапници 134.
Претставени над Драгушиновиот гроб тие потсетуваат дека не
биле сметани само за помошници во воените подвизи туку и дека
верниците се надевале на нивната помoш и по смртта.

ЛАЗАРЕВОТО ВОСКРЕСЕНИЕ КАКО НАДЕЖ ЗА
ДРАГУШИНОВОТО ВОСКРЕСЕНИЕ
Веднаш над Драгушиновиот гроб, во рамките на Великите
Празници, е претставено Лазаревото воскресение.
Воскресението на Лазар е настан кој се споменува во службите
во текот на Светата седмица 135. Покрај литургиискиот контекст, тоа е и
тема со јасно есхатолошко значење: Лазаревото воскресение е
типолошки модел на Христовото воскресение 136. Уште од
ранохристијанскиот период овој настан бил сметан за образец на
Христовото воскресение, надеж во личното воскресение. Во тој
контекст Лазаревото воскресение е споменато во молитвите на
133
Во согласност со српката политика на територијална експанзија во првата половина на 14-от
век, светите воини се претставувани во полна униформа во сите цркви подигнати од српски
владетели и великодостојници, Ђорђевић, И. Зидно сликарство српске властеле у доба Немањича,
Београд 1994, стр. 90, Марковић, М. О иконографији светих ратника у источнохришћанској
уметности и о представама ових светитеља у Дечанима, in: Зидно сликарство манастира Дечана.
Грађа и студије, Београд 1995, стр. 604-605, со литература.
134
Истиот иконографски избор е направен во скитот на св. Неофит во близина на Пафос. Тука
светите воини не се насликани во униформа, нивна најчеста иконографија во 12-от век туку како
благородници, Jolivet-Lévy, C. Le rôle des images dans la chrétienté orientale l’exemple de l’ermitage
de saint Néophyte près de Paphos, Perspectives médiévales 29, Paris 2004, стр. 51.
135
Лазаревото воскресение најпрво се споменува во канонот на св. Андреј Критски, за време на
Велики Понеделник (осма Ода), и потоа за времe на утринската служба на Велики Петок кога
читањето на Евангелието започнува со зборовите на апостол Јован за Лазаревото воскресение
(Јован XII, 17), Mercenier, R. P. F. La prière des églises de rite byzantin, vol. 2/2, Amay-sur-Meuse
1939, стр. 98, 124.
136
За теолошката интерпретација на Лазаревото воскресение како образец на Христовото
воскресение, види: Поповић, Д. Српски владарски гроб у средњем веку, Београд 1992, стр. 38, со
литература.
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commendatio animae и подоцна во православната Црква во рамките на
погребната литургија 137. Врската помеѓу Лазаревото воскресение и
погребната функција на западниот дел на црквата е видлива во повеќе
српски цркви 138. Претставата на Лазаревото Воскресение над
Драгушиновиот гроб јасно ја пренесува идејата дека при Второто
Христово доаѓање, Христос ќе го воскреснне Драгушин за живот вечен
на истиот начин како што го воскреснал Лазар.

ПРЕТСТАВАТА НА ТРОЈЦАТА ЕВРЕИ
Над гробот над Драгушин на западниот дел од пoлуобличестиот
свод се претставени тројцата Евреи. Сите се претставени фронтaлно,
благословувајќи со едната рака додека во другата рака држат свитоци
на кои е испишан текст.
Првиот држи свиток на кој е испишан текстот од Оди 8, 53:
  C        C C  C C
"Благословен си Ти во храмот на твојата света слава"
Вториот држи текст од Оди 8, 55:
   C     C   C 
" Благословен си Ти (Кој ја гледаш бездната, Кој седиш на херувими) и
си префален и прославуван во веки веков "
И третиот исто така држи текст од Одите:
    
" Благословен си Ти..."
Значи станува збор за извадоци од Одите уште наречени Песна
на тројцата Евреи. Песната е прилог на книгата на пророкот Даниел и ја
вклучува молитвата на Азарија и песната на ослободувањето на
тројцата Евреи од огнената печка.
Текстот од книгата на пророкот Даниел (Даниел 2, 31/36, 44/45),
кој ја опишува епизодата со тројцата Евреи фрлени во огнената печка,
се чита за време на литургијата на Велика Сабота како дел од
велигденското бдение, непосредно пред празникот на Христовото
Воскресение 139. Во таа смисла оваа претстава го евоцира Христовото
Воскресение и победата над смртта.

Малцев, А. Чины погребения и некоторые особенныя церковныя службы православной
восточно кафолической восточной церкви, І, Берлин 1898, стр. 179.
138
Како пример можеме да ги посочиме манастирот Градец (1275), Богородичината црква во
Студеница (1314), Сопоќани (1265), Св. Апостоли во Пеќ (кон средината на 14-от век), итн.,
Поповић, Д. Српски владарски гроб у средњем веку, Београд 1992, стр. 38, со литература.
139
Mercenier, R. P. F. La prière des églises de rite byzantin, vol. 2/2, Amay-sur-Meuse 1939, стр. 261,
426-430.
137
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Местоположбата на тројцата Евреи во рамките на декорацијата
на црквата е во согласност со нивната воскресна симболика. Над гробот
на ктиторот, тие потсетуваат на победата над смртта. Покај тоа на
нивните свитоци се испишани извадоци од погребната литургија 140.

УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Погребната литурија особено наишла на одек во сцената на
Успението, насликана на западниот ѕид од црквата. Оваа сцена се
разликува од другите претстави на оваа тема по тоа што Христос
делумно излегува од својата мандорла како би ù го дал на Богородица
последниот бакнеж, ο ασπασμος. Во својот напис посветен на
претставата на Великите Празници во Полошко 141 Гордана Бабиќ
покажа дека апокрифот објавен од А. Венгер го потврдува постоењето
на обичајот на давање на бакнеж на мирот помеѓу христијаните во
петтиот или шестиот век. Овој апокриф го опишува моментот на
смртта на Богородица ", ... Господ ја прегрна, ја зеде нејзината света
душа и ја стави во рацете на архангел Михаил ..." 142. Сепак овој мотив
не е единствен во Полошко. O ασπασμος се претставува во византиската
уметност како гест, дел од погребната служба, во сцени на погреб на
различни личности 143. Како пример може да се наведе минијатурата од
Грузијски манускрипт на беседите на св. Григориј Ниски (13-ти век),
кој се чува во Тбилиси. Последниот бакнеж тука е прикажан во сцената
на смртта на св. Василиј Велики, каде последниот бакнеж на светецот
му го дава св. Григориј Богослов 144.
Помеѓу фигурите кои ја опкружуваат посмртната постела во
Успението, се претставени и два епископа со книги во рацете.
Епископот претставен од десната страна на сцената држи отворена
книга на која се испишани зборовите на погребната литургија,

Guillaume, P. D. Grand Euchologe et Arhiératkion, Parma 1992, стр. 201, 216.
Babić, G. Quelques observations sur le cycle des Grandes Fêtes de l’église de Pološko (Macédoine),
CahArch 27, Paris 1978, стр. 163-178.
142
Wenger, A. L’Assomption de la T. S.Vierge dans la tradition byzantine du VIe au Xe siècle. Etudes et
documents, Paris 1955, стр. 232-233.
143
Walter, Ch. Death in Byzantine Iconography, Eastern Churches Review 8, Oxford 1976, стр. 113-127.
За потеклото на верувањето за последниот бакнеж, види: Cumont, F. Recherches sur le symbolisme
funéraire des Romains, Paris 1966, стр. 119.
144
Babić, G. Quelques observations sur le cycle des Grandes Fêtes de l’église de Pološko (Macédoine),
CahArch 27, Paris 1978, стр. 169, сл. 10. Погледни ја исто така и поствизантиската претстава на
Успението на св. Ефрем Сириски во католиконот на Св. Никола Анапавсас (1275), Метеори каде
монах му го дава последниот бакнеж на светителот, Acheimastou-Potamianou, M. Byzantine WallPainting, Athens 1994, сл. 166-167.
140
141
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"Блажени се праведните" 145.
  146
Успението во Полошко со својата големина (речиси целиот
западниот ѕид) и иконографија, укажува на желбата на оваа сцена на
смрт да ù се посвети особено внимание.

ПОГРЕБНИ ОБРЕДИ ВКЛОПЕНИ ВО ЖИВОПИСОТ НА
СЕВЕРО-ЗАПАДНИОТ ЅИД НА ЦРКВАТА
Конечно во црквата можеме да забележиме и друг елемент
преземен од погребниот обред: оплакувањето на покојникот. На
Богородичиното оплакување насликано во рамките на Оплакувањето 147
наспроти Драгушиновиот гроб во западниот травеј на црквата, се
приклучуваат светите жени во долната зона 148. Ш. Герстел покажа дека
присуството на светите жени во близина на гробовите би можело да е
поврзано со важноста на жената при бдеењето и оплакувањето на
покојникот 149. Претставувајќи ги светите жени во близина на гробовите
или во друг погребен контекст во црквата, ктиторот обезбедувал
постојана застапничка зашита преку светите жени кои континуирано го
оплакувале покојникот.
Погребниот контекст на светителките во Полошко особено се
забележува на претставата на св. Текла. Св. Текла е чудотворец
повикувана од верниците во час на опасност и споменувана во
молитвите на одделувањето на душата од телото и во погребната
литургија 150. Ordo commendationis animae читан на посмртната постела
ги содржи следновиве зборови: "Избави ја, Господи, душата на Твојот
слуга како што го ослободи Енох и Илија од заедничката смрт ....И ја
избави благословената девица и маченичка св. Текла, од три најсурови
маки, така избави ја и душата на твојот слуга, и направи го учесник

Истите зборови се испишани на книгата на епископот насликан во Успението во Лесново,
Габелић, С. Манастир Лесново. Историја и сликарство, Београд 1998, стр. 82.
146
Babić, G. Quelques observations sur le cycle des Grandes Fêtes de l’église de Pološko (Macédoine),
CahArch 27, Paris 1978, стр. 176.
147
За сцената на Оплакувањето во Полошко, види: Ristovska, A. L’Eglise Saint-Georges de Pološko
(Macédoine) Recherche sur le monument et ses peintures murales (XIVe siècle), Thèse de Doctorat,
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris 2010, стр. 137-139
148
За претставите на светите жени во Полошко, види: Ristovska, A. L’Eglise Saint-Georges de
Pološko (Macédoine) Recherche sur le monument et ses peintures murales (XIVe siècle), Thèse de
Doctorat, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris 2010, стр. 214-228.
149
Gerstel, Sh. Painted Sources for Female Piety in Medieval Byzantium, DOP 52, Cambridge, MA 1998,
стр. 99-102.
150
Baumstarck, A. Eine Parallele zur Commendatio Animae in der griechischen Kirchenpoesie, Oriens
Christianus (new. ser.) 4, Wiwsbaden 1915, стр. 298-305.
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во твоите небесни радости. 151

ЗАКЛУЧОК
Фрескоживописот во Полошко е особено важен за
проучувањето на Балканската уметност од 14-от век. Мавзолејскиот
карактер на црквата за нас е од особен интерес бидејќи во средниот век
гробовите на српските великодостојници воглавно биле сместувани во
Живописот
во
овие
простории
секундарни
простории 152.
соодветствувал на нивната фунерарна намена. Бидејќи ктиторот на Св.
Ѓорѓи Полошки, Драгушин бил погребан во самиот споменик
фрескоживописот во црквата во целина го истакнува мавзолејскиот
карактер на црквата. Во таа смисла особено внимание привлекува
живописот во западниот дел на црквата. Изборот на фреските кои го
опкружувале гробот на ктиторот бил инспириран од погребната
литугија и погребната церемонија. Како последица на тоа не само што
поголем дел од фреските биле ставени во контекст на погребната
литургија, тие се збогатени и со текстови и обреди преземени од
погребаната церемонија кој го прават уникатен живописот на оваа
црква.
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