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На ја ви те на Зо ран За ев за ре де фи
ни ра ње на др жа ва та на ште та 
на ма ке дон ски те на ци о нал ни 

ин те ре си ни ту се слу чај ни ни ту се 
на ив ни ка ко што дел од чле но ви
те и сим па ти зе ри те на опо зи ци ја та 
ко мот но ги тол ку ва ат. Срам но то и 
опас но тр гу ва ње со на ци о нал ни те 
ин те ре си, со кои ска по се пла ќа ат 
ал бан ски те гла со ви, за СДСМ е дол
го го диш на стра те ги ја со ко ја го на
до ме сту ва не до сти гот на до вер ба кај 
ма ке дон ски от еле кто рат. 

Ан ти ма ке до низ мот во оваа пар ти ја 
е пот тик ну ван и раз ви ван во пос
лед ни те две де це нии, пред сѐ, ка
ко единс твен лек за нив на та бол на 
жел ба за власт по се ко ја це на. Да не 
за бо ра ви ме, три па ти на иден ти чен 
на чин за да ва ат сил ни уда ри на Ма
ке до ни ја и на Ма ке дон ци те. Во 1994 
го ди на ја изоб ли чи ја ет нич ка та кар
та на Ма ке до ни ја, во 2004 го ди на ги 
про да доа Стру га и Ки че во, а де нес се 
на пат да ја уни штат др жа ва. Тоа што 
го поч наа пред по ве ќе од 20 го ди ни, 
го до вр шу ва ат се га. 

Ко га во 1994 го ди на бру тал но ја из
ме ни ја ет нич ка та кар та на др жа ва та 
со из да ва ње др жав јанс тва на по ве ќе 
од 100.000 Ал бан ци од Ко со во, сто ти
ци Ко сов ци беа при ја ву ва ни на исти 
адре си во Ча ир, а по ли цај ци те им 
де леа до ку мен ти на вра та. Ни кој од 
се гаш ни ве бор ци за де мо кра ти ја, а 
то гаш ни уг лед ни ме ди ум ски пер а, не 
се по тре се што стран ски др жав ја ни 
без ни ка ква ос но ва до би ја ма ке дон
ски до ку мен ти и ди рект но вли ја е ја 

врз ме ну ва ње на ет нич ка та ма па на 
Ма ке до ни ја на ште та на ма ке дон ско
то мно зин ско на се ле ние! За си те нив 
бе ше важ но са мо ед но  СДСМ и Ки ро 
Гли го ров да ги до би јат из бо ри те. 

Де сет го ди ни по доц на, вла да та на 
СДСМ со ви це пре ми ер ка та Рад ми ла 
Ше ке рин ска по втор но ре ши да тр
гу ва со ма ке дон ски те на ци о нал ни 
ин те ре си, па се ос ме ли да ги про да де 
Стру га и Ки че во во за ме на за под др
шка од Ал бан ци те на прет стој ни те 
пре тсе да тел ски из бо ри. Ил јад ни ци 
ма ке дон ски гра ѓа ни од овие мно
зин ско ма ке дон ски на се ле ни ме ста 
беа ди рект но за сег на ти од не при
род но пре кро ју ва ње на гра ни ци те со 
што Ки че во и Стру га се пре тво ри ја 
во до ми нант ни ал бан ски сре ди ни, 
а гра до ви те до би ја гра до на чал ни
ци Ал бан ци. СДСМ ја за пе ча ти суд
би на та на мно зин ско то ма ке дон ско 
на се ле ние во овие сре ди ни отка ко 
ус пеа да ги из ма ми Ма ке дон ци те 
со фа моз ни от из го вор де ка „не кои 
пра ша ња не зас лу жу ва ат од го вор“. 
По ве ќе од 430.000 Ма ке дон ци из ле
гоа на ре фе рен ду мот и ре коа „не“ за 
но ва та те ри то ри јал на по дел ба, но не 
ус пе а ја да го спре чат ис пол ну ва ње то 
на до го во рот на ко а ли ци ски те парт
не ри. Каз на та стиг на на из бо ри те во 
2006 го ди на ко га СДСМ до би цр вен 
кар тон за пре дав ство то (вклу чи тел
но и за си те дру ги гре шки и лаж ни 
ве ту ва ња што ги да доа во те кот на 
вла де е ње то). 

По де сет го ди ни во опо зи ци ја, СДСМ 
не ја на у чи лек ци ја та, а но ви от ли дер 

на со ци јал де мо кра ти те, Зо ран За ев, 
не са мо што не го про ме ни на чи нот 
на функ ци о ни ра ње на пар ти ја та ту ку 
и на иден ти чен на чин се оби ду ва да 
се до гра би до власт. Очај но ба рај ќи 
под др шка од Ал бан ци те, се дрз на да 
ли ци ти ра со на ци о нал ни те ин те ре
си кре вај ќи го вло гот на ма кси мум, 
без око да му треп не за пос ле ди ци те 
по др жа ва та и по Ма ке дон ци те. Овој 
пат си ту а ци ја та е тол ку сло же на што 
лес но мо же ме да оста не ме без др жа ва 
ако при ста пи ме не се ри оз но кон проб
ле мот ка ко во 2004 го ди на. 

Зо што сме там де ка дел од јав но ста 
не до вол но се ри оз но го сфа ќа сце на
ри о то што го спро ве ду ва За ев? 

Пос лед на та ан ке та на „Па вел Ша тев“ 
по ка жу ва де ка Ма ке дон ци те ре фе
рен дум ски се из јас ну ва ат про тив 
дво ја зич ност и фе де ра ли за ци ја на 
др жа ва та. На јас но и нед вос мис ле но 
по ста ве но пра ша ње „Да ли под др
жу ва те дво ја зич ност и нов рам ко
вен  до го вор?“ ду ри 93,5 про цен ти 
од Ма ке дон ци те ка те го рич но ве лат 
„не“. Во исто вре ме, 93,1 про цен ти од 
Ма ке дон ци те се из јас ни ле де ка не би 
под др жа ле пар ти ја што се за ла га за 
кон цеп тот на дво ја зич ност на це ла
та те ри то ри ја на Ма ке до ни ја и нов 
рам ко вен до го вор. 

Ин три гант но е тоа што во оваа гру па 
гра ѓа ни има огро мен број Ма ке дон ци 
што и по крај тоа што се про тив иде
ја та за ре де фи ни ра ње на др жа ва та, 
рек ле де ка ќе гла са ат за СДСМ. Ди
ле ма та е зо што опо зи ци ски рас по

ло же но то гла сач ко те ло има та ков 
од нос кон на ци о нал ни те пра ша ња 
и ин те ре си? Да ли се под го тве ни да 
ја про да дат др жа ва та за да му да дат 
власт на За ев? Си гур но не! Да ли се 
под го тве ни да ја жр тву ва ат ид ни на та 
на сво и те де ца за да ја спа сат ко жа та 
на За ев? Ап со лут но не! Убе ден сум 
де ка и ме ѓу нив има па три о ти што 
би се жр тву ва ле за др жа ва та. Но, исто 
та ка, убе ден сум и де ка си те тие го 
слуш на ле За ев ка ко збо ру ва за гр до то 
ли це на Ма ке до не цот и ка ко ве ту ва 
дво ја зич ност, ме ну ва ње на Уста вот, 
нов Охрид ски до го вор, ре де фи ни ра
ње на др жа ва та!  

То гаш ка де се раз е ди ну ва ме со ста
во ви те? Да ли ре чи си три че твр ти ни 
од гла сач ко то те ло на СДСМ го сме
та За ев за оби чен лаж го и во оп што 
не ве ру ва ат во не го ви те збо ро ви? 
Или мо же би ва кви те не го ви те зи ги 
оце ну ва ат ка ко мам ка за ал бан ско то 
гла сач ко те ло (и тоа го сме та ат ка ко 
ле ги тим но)? Да ли ла ги те на ли де
рот на опо зи ци ја та ста наа до тол ку 
при фат ли ви за опо зи ци ски на стро

да ја за гу би ме др жа ва та до де ка се 
за ба ву ва ме со по де ле на та лич ност 
на За ев, ко ја ре дов но ја про мо ви ра 
во јав ни те на ста пи. 

Да би де ме на чи сто, Зо ран За ев е мр
тов по ли ти чар и не го ви те де но ви 
се од бро е ни на по ли тич ка та сце на! 
Пра ша ње то е да ли ќе ус пее со се бе 
да ја пов ле че це ла та др жа ва или на 
бу ни ште то ќе за вр ши са мо со сво и
те најб ли ски со ра бот ни ци. За тоа, на 
11 де кем ври е пре суд но во кол кав 
број ќе ка же ме стоп за За ев и стоп за 
де стру ктив на та по ли ти ка на СДСМ. 
Во ка ква др жа ва ќе жи ве е ме ние и 
на ши те по ко ле ни ја не за ви си са мо од 
по ли ти ча ри те, ту ку и од нас са ми те. 
Ка ква Ма ке до ни ја ќе им оста ви ме на 
на ши те ид ни по ко ле ни ја ќе за ви си 
од на ши от глас на 11 де кем ври. Вре
ме е да ги збри ше ме си те оние што 
се дрз наа да ста ват ра ка на на ше то 
име, ја зик, те ри то ри ја...! Овој пат од 
нас за ви си! На 11 де кем ври на по тег 
е на ша та ге не ра ци ја!

За Ма ке до ни ја се ра бо ти! �

е на та јав ност што ду ри и са ми те тие 
мис лат де ка во оп што не е важ но што 
збо ру ва За ев? Ова не го наг ла су вам 
за да се потс ме вам со опо зи ци ски от 
ли дер, за ко го искре но сме там де ка 
е за гу бен во вре ме то и во про сто рот, 
ту ку, на про тив, да пре ду пре дам де ка 
се ри оз но ја за не ма ру ва ме за ка на та 
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На 11 декември избори се  
за Македонија!

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Нашата геНерација е На потег



КОАЛИЦИЈА ЗА ПОДОБРА МАКЕДОНИЈА

Во програмата Реално предвидени се 
низа мерки за подобрување на 
здравството во Република Македонија. 
Дел од нив се:

• нов циклус на набавка на над 3700 
апарати и медицинска опрема во 
здравството во вредност од 33 
милиони евра за повеќе од 100 
здравствени установи во сите 
градови во земјата;

• инвестирање на 2 милиони евра за 
нова хибридна сала на 
Универзитетската клиника за 
државна кардиохирургија. Со оваа 
набавка значително ќе се подобрат 
можностите за лекување на луѓето со 
срцеви болести и за работа на 
кардиохирурзите кои ќе можат да 
дејствуваат со голема прецизност и 
да реализираат широк спектар 
оперативни зафати;

• отпочнување на изградбата на 
новиот Универзитетски клинички 
центар „Мајка Тереза“ во Скопје во 
вредност од 70 милиони евра;

• комплетна реконструкција на 
Градската општа болница „8 
Септември“ во вредност од над 4 
милиони евра;

• набавка на нови најсовремени 
дигитални мамографи наменети за 
Универзитетската клиника за 
радиологија, Клиничката болница 
Битола, Општа болница Куманово, 

Општа болница Гостивар, Здравствен 
дом Скопје, Здравствена станица 
Железара, Здравствен дом Крива 
Паланка, Здравствен дом Неготино и 
Здравствен дом Маврово и Ростуше;

• набавка на нови дигитални 
рентген-апарати наменети за 
универзитетските клиники за 
инфективни болести и фебрилни 
состојби, за кардиологија и за детски 
болести, за Здравствениот дом 
Скопје, за клиничките болници во 
Битола, Тетово и во Штип и за 
општите болници во Прилеп, 
Куманово, Гевгелија, Гостивар и во 
Кичево и за Специјалната болница 
Јасеново;

• набавка на апарати за компјутерска 
томографија за болниците во 
Кавадарци и во Кочани;

• инвестиција од 3,5 милиони евра за 
реконструирање на амбулантите во 
Лисиче, Ѓорче Петров, Сарај, 
Бардовци, Бутел, Карпош, Илинден, 
Шуто Оризари, Чаир, Влае, како и на 
други амбуланти во Скопскиот 
Регион.

Ова е само дел од проектите за работа, 
сигурност и напредок. Затоа на 
изборите на 11-ти декември, заокружи 
го бројот 1, гласај за ВМРО-ДПМНЕ и 
Коалицијата за подобра Македонија, 
затоа што ти знаеш што е подобро, за 
тебе, за Македонија!

ПРОЕКТИ ЗА 
ЗДРАВСТВОТО

С ѐ по че сто ка ко ар гу мент 
во ко рист на дво ја зич но
ста што ја тур ка ли дерс

тво то на СДСМ на овие из бо ри 
во за ме на на под др шка од ал
бан ски те гла со ви се ко ри сти 
пра ша ње то „А зо што да не?“ 
Или, ка ко што ве ли За ев, „Што 
гу бам јас?“ Или ка ко што се оби

Што до не се дво ја зич но ста во до ми нант но ал бан ски те 
оп шти ни, која се га Зо ран За ев и СДСМ се оби ду ва
ат да ја над гра дат во за ме на за ал бан ски те гла со ви? 
Кон цеп тот што ме сто со жи вот до не се па ра ле ли зам им 
го раз ви ме га ал бан ски от про ект на Ал бан ци те пред 
др жав на та уни тар ност.  Акту ел но то оде ње „пре ку рам
ка та“ го раз не би ту ва ка ра кте рот на др жа ва та пре диз
ви ку вај ќи без бед нос ни ри зи ци

Двојазичноста дел од 
мегаалбанскиот проект

ЗАеВ гО ЗАОКружуВА пЛАНОт ЗА гОЛеМА АЛбАНИјА

Пишува |  
Наум Стоилковски
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ду ва да се ре ла ти ви зи ра ова 
пра ша ње на те ле ви зи и те на 
до ми нант но ал бан ски ја зик 
„Зо што би пре чел па то каз кон 
Бу га ри ја на ал бан ски ја зик?“ 
Сѐ со цел да се на пра ви при вид 
на кон цепт на гра де ње гра ѓан
ско оп штес тво.

Но, не мо же да се до ло ви ви
стин ска та сли ка што, всуш
ност, се крие зад ва кви от дво
ја зи чен кон цепт, ако пр во не 
се за вр ти обрат но пра ша ње то 
 што му пре чи на кој би ло ма
ке дон ски Ал ба нец со о бра ќај
ни те зна ци да се на Ма ке дон
ски? Кол ку еден со о бра ќа ен 
знак ќе ги ре ла кси ра од но си те 
во зем ја та? Или тој ќе до ве де 
до ме ѓу ет нич ко раз би ра ње? 
Би деј ќи тоа е цел та, ре ла кси
ра ње на од но си те, ме ѓу ет нич
ка тр пе ли вост, раз би ра ње, со
жи вот, ед на квост, це ло ви тост, 
гра ѓанс тво...

От ту ка, од про дол же ни е то 
на јав на та де ба та се оче ку ва
ат ви стин ски те од го во ри на 
пра ша ња та: Кол ку по ве ќе се 
раз би ра ме од вре ме то ко га се 
ба ра ше ви со ко обра зо ва ние 
на ал бан ски ја зик? Кол ку се 
ре ла кси ра ни од но си те ме ѓу 
мла ди те со по себ ни гим на
зии и уни вер зи те ти са мо на 
ал бан ски ја зик? До ка де до се га 
до бро со седс тво то во Стру га, 
Ки че во, Те то во, па и во Ча ир, 
Бу тел и, осо бе но, во Ара чи но
во? Кол ку по охрид ска та рам
ка и те ри то ри јал на та по дел ба, 
за зе ма ње то на Ки че во, Стру га, 
Скоп је има ви стин ско раз би
ра ње и дво ја зич но гра де ње 
со жи вот?

По на та му, кои се при до би
вки те во ме ѓу на ци о нал ни те 
од но си, во ре ла кси ра ње то, во 
ко му ни ка ци ја, со на мер но то 
дво е ње на Ал бан ци те во сво ја 
ет но сре ди на на „за зе ме на та 
те ри то ри ја“, со си те ин сти ту
ции, од обра зов ни до ад ми ни
стра тив ни и кул тур ни са мо 
на ал бан ски ја зик, со по себ ни 
ме ди у ми, а осо бе но се вни ма ва 
ма ке дон ски от ја зик и кул ту
ра ни ка ко да не до прат во тие 
сре ди ни?

Кол ку се то тоа што се ба ра ше 
ка ко оп ци ја за „раз би ра ње и 
ко му ни ка ци ја“ се пре тво ри во 
за тво ра ње во ед но на ци о нал на, 
ед но ја зич на сре ди на, со огром
на тен ден ци ја во оп што да се 
не ма ни ка ква ко му ни ка ци ја со 
„дру ги те“, осо бе но не со Ма ке
дон ци те?  Ед но став но, кол ку 
де ца на во зраст до 15 го ди ни, 
гра ѓа ни на оваа др жа ва, ид ни
на та на мул ти ет нич ка Ма ке
до ни ја, не зна ат да ка жат збор 
ма ке дон ски во до ми нант но ал
бан ски те оп шти ни?

Од го во ри те на овие пра ша ња 
им се до бро поз на ти на си те 
гра ѓа ни во Ре пуб ли ка Ма ке до
ни ја. Сли ки те од слу чу ва ња та 
на скоп ско то Ка ле, на де мо ли
ра ње то на спо ме ни кот на цар 
Ду шан на мо стот Око во Скоп је, 
на оби дот за по ста ву ва ње крст 
во оп шти на Бу тел, се при мер 
за тоа што пре диз ви ка ва ква та 
ет нич ка по дел ба, а се на до вр зу
ва ат на ат мо сфе ра та на жи во тот 
на не ал бан ци те во до ми нант но 
ал бан ски те оп шти ни. Фа кти те 
што про из ле гу ва ат од при ме ри
те што ка ко од го вор се на мет
ну ва ат на си те овие пра ша ња 
се по ра зи тел ни.

По ра зи тел но е тоа што се та таа 
тр го ви ја на СДСМ под пре ве зот 
на „пра ва“, во до бар дел на ал бан
ска та за ед ни ца се до жи ву ва ка ко 
„осво ју ва ње“, што ги над гра ду
ва раз ли ки те ме сто да се гра дат 
за ед нич ки те це ли и вред но сти. 
Ал бан ци пот тик на ти од ва кви те 
по ну ди де нес сѐ по ве ќе се пре
поз на ва ат во ме га ал бан ски от 
кон цепт, ме сто во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. Тој га ло пи рач ки от 
ал бан ски на ци о на ли зам де нес е 
вид лив за си те, са мо не за За ев, 
за Ше ке рин ска, за Пен да ров ски, 
за Фрч ко ски, за зас ле пе ни те во 
омра за та кон ВМРОДПМНЕ.

Од го во ри те на си те овие пра
ша ња се, всуш ност, ви стин ска та 
сли ка за зна че ње то на из бо ри
те на 11 де кем ври, по кои ќе се 
знае да ли Ре пуб ли ка Ма ке до ни
ја во след на та го ди на ќе трг не 
кон из ле зот од кри за та, или со 
но ви те кон цеп ти ќе вле зе во 
но ви по дел би до не по врат.

Оп штин ска по ли ција  
и дво ја зич на ар ми ја

Дво ја зич но ста во без бед нос
на та сфе ра не мо же да се гле
да од дел но од по ну да та на 
СДСМ за пре фр лу ва ње то на 
над леж но сти те на по ли ци
ја та на ло кал на та власт, ка
ко дел од дру ги те по ну де ни 
над леж но сти. По ли ци ја та, по 
де фи ни ци ја, при па ѓа под цен
трал на та власт во ед на уни
тар на др жа ва, па ва кво то пре
фр лу ва ње на над леж но сти те е 
во вед во кан то нал но уре ду ва
ње. Оп штин ска по ли ција што 
ќе спро ве ду ва сопс твен ја вен 
ред и мир и ќе се гри жи за без
бед но ста, би бил не по вра тен 
про цес со ши ро ки пос ле ди ци. 
Пред сѐ, пра ша ње на мо мент е 
ко га оп шти ни те би од би ле да 
ја „зај мат“ сво ја та по ли ци ја на 
цен трал на та власт во функ ци ја 
на за шти та на на ци о нал на та 
си гур ност и без бед ност.

Од дру га стра на, це ла та по ли
ци ја ќе мо ра да би де дво ја зич на. 
Со тоа, 12.000 се га вра бо те ни во 
МВР, од кои 6.200 уни фор ми
ра ни по ли цај ци, ќе мо ра да ги 
зна ат и ма ке дон ски от и ал бан
ски от ја зик. Во спро тив но, не 
са мо што би има ло не при ли ки 
во се којд нев но то функ ци о ни ра
ње, ту ку би се со о чи ле со гу бе ње 
на ра бот ни те ме ста.

А за тоа кол ку е важ но ор га ни те 
за без бед ност да функ ци о ни ра

На мет ну ва ње то на дво ја зич но ста во 
це ла др жа ва, кое не ми нов но во ди кон 
на та мош на по дел ба, раз гра ни чу ва ња , 
кан то ни за ци ја и фе де ра ли за ци ја, ги воз
не ми ри и дру ги те на ро ди во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, кои отво ре но за ста наа про
тив кон цеп тот на би на ци о нал на др жа ва.

Про фе со рот Ѓу лен Емин точ но го по со
чи проб ле мот, де ка Охрид ски от рам ко
вен до го вор не е ве ќе рам ка пре ку ко ја 
мо же да се оди, ка ко што ве ту ва За ев, 
ту ку „пра ша ње е да ли ќе се оди пре

ку Уста вот?“ И Ср би те во Ма ке до ни ја 
се спро тив ста ви ја на би на ци о нал ни от 
кон цепт, а по ли тич ки от прет став ник 
Иван Сто иљ ко виќ се на до вр зу ва де ка 
„ако дој де до ме ну ва ње на Уста вот, се
ка ко тоа не ма да би де ми рен про цес“, а 
Са де тин Ша ба но ски од Де мо крат ска та 
пар ти ја на Ро ми те по ра ча де ка ни ед на 
дру га ет нич ки за ед ни ци не се сог ла су ва 
со дво ја зич но ста пре поз на вај ќи во неа 
„при ви ле ги ја са мо за Ал бан ци те“, кои 
не се единс тве ни те во оваа мул ти кул
тур на др жа ва. 

ат на еден ја зик, не о дам на по
со чи ја од ма ке дон ска та  ар ми ја. 
Не са мо што дво ја зич но ста се 
не ги ра со За ко нот за служ ба во 
Ар ми ја та на Ре пуб ли ка Ма ке
до ни ја, ка де што во чле нот 5 се 
на ве ду ва де ка служ бен ја зик во 
Ар ми ја та е ма ке дон ски от ја зик 
и не го во то ки ри лич но пис мо, 
од АРМ пре ду пре ду ва ат и на 
не по треб ни те шко тии во из

вр шу ва ње то на се којд нев ни
те во е ни за да чи. Од та му ка ко 
при мер за тоа кол ку е зна чај но 
за ед на ар ми ја да функ ци о ни
ра на еден единс твен ја зик се 
по со чу ва на НА ТО, ка де што и 
на ред би те и до ку мен ти те и ко
рес пон ден ци ја та во ко ман да та 
во али јан са та се из вр шу ва ат 
иск лу чи тел но на еден офи ци
ја лен ја зик, анг ли ски от. 

Си те про тив би на ци о нал ни от кон цепт

Актуелно
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Е д на ста ра аме ри кан ска по
го вор ка ве ли де ка ста ри те 
ку чи ња не мо жат да на у чат 

но ви три ко ви. Ве ро јат но, до бра 
по твр да за ова е СДСМ, кој оста
ри во опо зи ци ја. Мо же би и ток му 
за тоа се кои из бо ри се под но ву
ва со но ви „гра ѓан ски“ акти ви сти 
за да го сим не про се кот, но не на 
вр ху шка та ту ку на со бра ни ски от 
со став. Нај ве ро јат но, пак, За ев и 
Ше ке рин ска, кои се единс тве ни 
кон стан ти во ре ге не ра тив на та па
ро ди ја, си пра ват до бра от стап ни
ца со под но ве на ле ги ја „Че да на 
Ма ке до ни ја“ ка ко што ги на ре че 
ли де рот, кои по ве ро јат но се са мо 
нив ни „За е во ра ди че да“, соз да де ни 
од ра ко вод ни от дво ец.

Нај кон крет на по твр да на аме ри
кан ска та по го вор ка е дејс тву ва
ње то на пар ти ја та на си те ми на ти 
де вет из бо ри, на стра на си те за
гу бе ни. Освен по ра зот, ги спо ју
ва уште ед на ни шка. Вр зу вач ко 
тки во на си те де вет де бак ли бе ше 
лаж ни от три ум фа ли зам, кој ра ко
водс тво то на пар ти ја та (Бран ко 
или Зо ран, Ра да е кон стант на) го 
се е ше ме ѓу членс тво то пред се кое 
из бор но со о чу ва ње во ми на то то. 
Спо ред уста но ве на та ма три ца, се 
ве ту ва по бе да, се ши ри сил на еу
фо ри ја ме ѓу членс тво то, и оп, шта
ма... Сле ду ва по раз, а по по то пот 
молк. Вр ху шка та ни ту ед наш не 
мис ле ше де ка е по треб но да по
ка же доб лест и да му се из ви ни на 
членс тво то за на не се на та тра у ма. 
И та ка це ла де це ни ја...

„Најновиот“ трик на СДСМ 
е стар „само“ 2,5 години
Кол ку да им кон три ра ат на Аме
ри кан ци те, ба рем во по го вор
ки те, за тоа што по и на ку тоа е 
не за мис ли во, не ли, СДСМ на у чи 
нов трик. Да, пред „са мо“ 2,5 го
ди ни ис про ба ед на но ва смеш на 
фор му ла. Ју риш ни ци те на СДСМ, 
по ве де ни од кон стант но ста на 
по ра зи те, на пре тсе да тел ски те 
из бо ри во 2014 го ди на ја убе ди
ја вр ху шка та де ка на ла га та и 
не ѝ би ле тол ку кра тки но зе те, 
па поч наа со ед на но ва „ше ма“ 
на ла жи ра ње ан ке ти. Та ка, „Реј
тинг“ на нив ни от екс ми ни стер 
Ѓор ѓи Спа сов из ле зе со пр ва та 
тра ги ко мич на ан ке та на ра ча на 
од то гаш и се га опо зи ци ски от 
„Фо кус“ во ко ја Сте во Пен да ров
ски го во де ше Ѓор ѓе Ива нов со 
36,9 про цен ти нас про ти 35,1 
про цен ти. Е се га, спо ред исти от 
„Реј тинг“ во ан ке та за „24 ве сти“, 
ВМРОДПМНЕ го во ди СДСМ со 
са мо 1,4 про цент?! Ај што не кој 
не ја на у чил лек ци ја та и ај што 
во о би ча е на та мар ги на на гре
шка при ан ке ти те е плусми нус 

Пишува | Љупчо Цветановски

АнАлизА

ОпОЗИцИСКА преДИЗбОрНА трАДИцИјА

Лажни анкети како алиби 
на СДСМ за постизборна 

криза?Ду зи на лаж ни ан ке ти пре диз бор но ја сар ди саа Ма ке до ни ја. Ста ри те ку чи ња,  
очиг лед но, не мо жат да на у чат но ви три ко ви, но, ба рем, не мо ра исти те да ги 
по вто ру ва ат иден тич ни ли ко ви. „Реј тинг“ из ле зе со но ва не бу ло за, а „Тел ма“  
се заг ла ви со раз ли ки те со ТВ „Но ва“ со ан ке та од иста та аген ци ја „М Прос пект“?! 
Ло ги ка та на ра ко водс тво то на СДСМ, пак, во ди кон ши ре ње ла жен три ум фа ли зам за 
мо ти ви ра ње на гла са чи те и на членс тво то или, се пак, е но во али би за по стиз бор на 
кри за. Не ба ре, „ан ке ти те по ка жаа де ка сме поб ли ску од из бо ри те“?! За не чи ја жал, 
на ла га та ѝ се мно гу, мно гу кра тки но зе те. Дол жи на та ќе им се об ја ви на 11 де кем ври. 
„Шу пра и ме“ по тоа со смеш на та дол жи на на опо зи ци ски те но зе?
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три про цен ти, што зна чи де ка не ни 
сме е ле да ја об ја ват оваа глу пост, но 
исто вре ме но со нив ре но ми ра ни от 
„Ди ми три ја Чу пов ски“ из ле зе со раз
ли ка од це ли 13,1 про цен ти во пол за 
на ВМРОДПМНЕ. А за жал на СДСМ 
и за вол ја на исто ри ја та, во 2014 го
ди на Ива нов по бе ди со це ли 136.000 
гла со ви раз ли ка или 534.154 нас пре
ма 398.008 гла со ви за по бед ни кот на 
„Реј тинг“. Де ка исто ри ја та, а со тоа и 
ла га та, акут но се по вто ру ва во без и
деј на та ма ке дон ска опо зи ци ја, гр до 
све до чи и фа ктот што иста та глу пост 
се по вто ру ва со исти от лик. Ба рем 
мал ку да „ша раа“, па се га за про ме на 
да на ви ваа за Ши ле гов, Ни ко лов ски, 
Спа сов ски... Но, сѐ те че и се ме ну ва, 
а са мо во СДСМ ра бо ти те сто јат во 
ме сто. Нај до бар по ка за тел е не про
мен ли ви от реј тинг на пар ти ја та, кој 
не го „мрд наа“ ни ту „бом би“, стран ска 
под др шка, ал ба ни за ци ја, „гра ѓа ни за
ци ја“ и ред дру ги глу па ви дејс тва со 
кои са мо ја на вре ду ва ин те ли ген ци
ја та на отсе ко гаш пот це не ти от на род. 
Се пак, очиг лед но и вид ли во од ави он, 
но не ко му мно гу му се до па ѓа и го 
љу би, или, по до бро ка жа но, пре це
ну ва Сте во Пен да ров ски. Ис пи тот тој 
лик, кој освен по не у рам но те же на та 
ге сти ку ла ци ја и не по вр зан го вор на 
те ло то, на гра ѓа ни те им е поз нат по 
би зар на та ви сти на де ка сѐ што не е за 
СДСМ го спо ре ду ва со сто ка, на стра на 
што го сме сту ва во тр ла и во ка фе зи, 
по втор но ста на пред мет (суб јект ни
ка ко) на но ва та фар са на СДСМ. Исто 
ка ко во 2014 го ди на про тив Ива нов, 
не кој по втор но го ме сти ми лу ва ни от 
му Пен да ров ски за пр ве нец. Раз ли ка
та е што „гра ѓа ни нот“, кој цел жи вот 
го по ми на ко ле ни чеј ќи во СДСМ и 
по СДСМ, се га ќе го по бе дел Ни ко ла 
По по ски во пр ва та из бор на еди ни ца. 
За па ро ди ја та да би де уште по и зра зе
на, „прог но за та“ се раз ли ку ва во ми
зер ни 0,5 про цен ти. Во 2014 го ди на, 
Пен да ров ски го „во де ше“ Ива нов за 
1,5 про цент, а се га го „те па“ По по ски 
за 2,3 про цен ти. Та ка, ба рем, твр ди 
„Тел ма“ и ан ке та та на нив на та но во
ком по ни ра на аген ци ја. Исто вре ме но, 
ве ќе етаб ли ра ни от „Па вел Ша тев“, чи
и што ан ке ти во ни за се по ка жаа ка ко 
ве ро до стој ни и најб ли ски до из бор
ни те ре зул та ти, ве ли де ка По по ски 
има пред ност од це ли 6,4 про цен ти 
во од нос на Пен да ров ски. Единс тве
на та ди ле ма е да ли по по ра зот на 
11 де кем ври, ќе ја си ме ма ска та на, 
на вод но, гра ѓа нин, ќе при ка же доб
лест и јав но ќе ја по ка же кни шка та 
од СДСМ. Не мо ра со уп лат ни ца ка ко 
Ка ти ца Ја не ва...

Плач по албански гласови, 
втор „нов“ трик...

За бел ја та да би де уште по го ле ма, из
ле гу ва де ка изу ми тел на ал ба ни за ци
ја та во СДСМ е исти от тој Сте во, кој 
За ев, очиг лед но, мно гу го ми лу ва. За 
по тсе ту ва ње, во ле то гос по до во 2014, 
глав ни от адут на пар ти ја та во не го ви
от по ход кон пре тсе да тел ски от тон бе
ше гла сот на Ал ба не цот. Пен да ров ски 
ду ри и за ми на да бак не ра ка на Ко со во 
за да ги до бие, ама по пу сто. Уште ед на 
не на у че на лек ци ја на вр ху шка та, ко ја 
единс тве ни от спас од пос ле ди ци те 
на по ра зот го ви де во исти те гла со ви 
што Пен да ров ски ни ко гаш не ги ни 
ви де. Ова е уште еден „нов“ трик, кој 
без и деј ни от СДСМ го упо тре бу ва, иа ко 
искус тво то ве ли де ка не „по ми ну ва“ 
кај Ал бан ци те, упор но то ра ко водс
тво го те ра ли те ра. Дејс тву ва ње то 
е не ло гич но, но по сто јат три мож ни 
сце на ри ја за ова дејс тво. Пр во, стра
вот, на ви сти на, пра ви чу да (во овој 
слу чај глу по сти). Вто ро, не кој ов де 
е ма зо хист. Тре то, до тич ни те има ат 
ме мо ри ја на злат на рип ка...

тоа бе ше ул тра ан тив ла ди ни от „Фо кус“, кој 
отка ко це лос но се из вал ка со ре ди ца не по
стој ни афе ри во ре жи ја на кри ми на ле цот 
За хир Бе ки ри Ча уш и не го ва та „фа бри ка“ 
за исти те, пал ка та се га им се до де ли на 
„не за вис ни те“ „Тел ма“ и „24 ве сти“. Са мо 
за мис ле те, не исп лат ли ви те те ле ви зии, по
ра ди кои „Мак пе трол“ и „Те ле ка бел“ ку ка ат 
со го ди ни, се га без проб лем нај доа па ри за 
да фи нан си ра ат и на ра чаа го ле ми и ул тра
ска пи истра жу ва ња на јав но то мис ле ње?! 
А со се ма „слу чај но“ УСАИД во „до тич ни те“ 
вло жи мно гу до ла ри, во пр ва та и ми ли
о ни. Ви стин ска „Топ те ма“ за ана ли за на 
не за вис но ста на ме ди у ми те, не ло јал на та 
кон ку рен ци ја, „ча до рот“ итн...

„А сега спектакл!“: Иста 
агенција, сосема различни 
анкетни резултати?!
Воз љу бе на ко му ни стич ка изре ка, со 
сил на до за на потс мев во се бе, бе ше 
и оста на „А се га спе ктакл!“ Е ток му 
оваа ко мич на сен тен ци ја би од го
ва ра ла на ви сти на та на случ ка та, 
ко ја по ка жа де ка ед на иста аген ци ја 
пра ве ла ан ке ти со со се ма раз лич
ни ре зул та ти. Да, иста та таа но во
про мо ви ра на и ко ри сте на „М Прос
пект“ за „Тел ма“ по ка жа де ка СДСМ 
„опас но“ ѝ се приб ли жил на ре чи си 
че ти ри про цен ти на ВМРОДПМНЕ, 

а исто вре ме но Гру ев ски го во ди За
ев со не ве ро јат ни 32,4 про цен ти, 
нас про ти 14,6 про цен ти, а во од нос 
на ис пол ни тел но ста на ве ту ва ња
та, пре тсе да те лот на вла де јач ка та 
пар ти ја има 55,8 про цен ти, кон тра 
бед ни 16,6 про цен ти за ли де рот на 
опо зи ци ја та?! Што е мно гу, мно гу е... 
Не што ов де опас но смр ди, но да ли е 
до аген ци ја та или,се пак, „не за вис ни
от“ ме ди ум го об ја вил са мо тоа што 
му од го ва ра или тоа му ка жа ле да го 
об ја ви? Оста ну ва не јас но, чу му „Тел
ма“ и „24 ве сти“ мо раа да се про ја ват 
со „свои“ ан ке ти, и две те (ед на та од 
„М Прос пект“, дру га та од „Реј тинг“) 
вед наш и исти от ден по пр ва та, ко
ја ја об ја ви ток му „Ре пуб ли ка“ ре а
ли зи ра на од свет ски ре но ми ра на та 
„Бри ма га луп“? Не кој ов де „га се ше“ 
по жар, а нив ни те пу ле ни го ла жеа 
на ро дот. Ви стин ски от проб лем е „шу 
пра и ме“ по 11 де кем ври и ка ко ќе го 
оправ да ат по ра зот? Ло гич но то пра
ша ње, кое, очиг лед но, се по ста ву ва е 
да ли овие ла жи ра ни ан ке ти на СДСМ, 
во ком би на ци ја со лаж ни от ку раж 
до членс тво то, се про ѕир но и бед но 
али би за по стиз бор на кри за, ко ја ќе 
ја те ра опо зи ци ја та? Се на де ва ме не, 
де ка ду ри и да е од За ев, што е мно гу, 
мно гу е... 

Ка ко и се ка де во све тот или 
ба рем во де мо крат ски раз ви е ни те др жа ви, та ка 
и во Ма ке до ни ја, ве ли ана ли ти ча рот Але ксан дар 
Пан дов, ан ке ти те се глав но ме ри ло и ин стру мент 
пре ку кој по ли ти ча ри те и по ли тич ки те пар тии 
мо жат да ви дат да ли по ли ти ка та што ја во дат и 
спро ве ду ва ат по ми ну ва и е под др жа на од гла-
са чи те или не.

ПАНДОВ: Па та ка во ми на ти те го ди ни, осо бе но 
пред из бо ри, а из бо ри има ме ре чи си се ко ја го-
ди на, има ме и мож ност да ви ди ме ре зул та ти од 
раз ни ин сти ту ти и аген ции што се за ни ма ва ат со 
оваа деј ност. Ка ко и за сѐ дру го во жи во тот, та ка 
и за ан ке ти ве со те кот на го ди ни те има ме, или еве 
јас имам из гра де но огром но ни во на до вер ба кон 
не кои од нив. Ту ка, пред сѐ, би ги изд во ил „Па вел 
Ша тев“, „Бри ма га луп“, „Ди ми три ја Чу пов ски“, 
ИРИ. Ре зул та ти те на ре ди ца из бо ри во ми на то то 
би ле исти или мно гу слич ни со ре зул та ти те од нив-
ни те ан ке ти, кои би ле об ја ву ва ни пред из бо ри те, 
без раз ли ка да ли би ле пар ла мен тар ни, ло кал ни 
или пре тсе да тел ски. Да по тсе там де ка во ми на-
ти те 10 го ди ни ВМРО-ДПМНЕ и Ни ко ла Гру ев ски 
по бе ду ва ат де вет па ти по ред, а на си те ан ке ти од 
на ве де ни те ин сти ту ти и аген ции број ки те што ги 
об ја ву ваа во ан ке ти те по ка жу ваа убед ли ва пред-
ност за Гру ев ски и за ВМРО. Од ту ка, ра ко водс тво-
то на СДСМ зак лу чи де ка тие се „пров мров ски“, па 
при ста пи ја кон пра ве ње аген ции за ис пи ту ва ње 
реј тинг со единс тве на цел - пред се кои из бо ри 
да об ја ву ва ат ште лу ва ни ан ке ти со што по ма ла 
раз ли ка, ако мо же ду ри и на не коИ СДСМ да во ди. 
Уште се се ќа ва ме на ан ке та та на аген ци ја та „Реј-
тинг“ во сопс тве ност на Ѓор ѓи Спа сов (ми ни стер 
и дол го го ди шен функ ци о нер на СДСМ) со ко ја 
пред пре тсе да тел ски те из бо ри во 2013 го ди на ни 
до ка жу ваа де ка Пен да ров ски бил во пред ност, 
а ку три от за гу би со 136.000 гла со ви раз ли ка. Но 
да не по мис ли не кој де ка на Ѓор ѓи Спа сов му 
би ло срам или „не при јат но“ во ме ѓу вре ме за по-
на та му да се по ја ву ва во јав ност и да нѐ уве ру ва 
во точ но ста на не го ви те ан ке ти. Не... На про тив, 
тој и пред овие из бо ри из ле зе со ан ке та, со тоа 
што се га кол ку и да се чел и до да вал ни ка ко не 
мо жел да при крие по ве ќе од 10 про цен ти, па 
оста вил ми ни мал на пред ност од 1,4 про цент за 
ВМРО-ДПМНЕ. Кол ку за по тсе ту ва ње, на ве де-
ни те ре но ми ра ни ин сти ту ти и аген ции по ка жаа 
пред ност од 13 про цен ти („Ди ми три ја Чу пов ски“) 
и 11 про цен ти („Па вел Ша тев“) за ВМРО-ДПМНЕ. 
По крај „Реј тинг“ на Спа сов, ве ќе тра ди ци о нал-
но се по ја ву ва и по не ко ја „кур тон“ аген ци ја од 
не по сред но то со седс тво, ко ја по ка жу ва мно гу 
слич ни број ки со тие на „Реј тинг“, нај ве ро јат но 
ка ко по ткре па. Не мо жам да ве ру вам де ка За ев 
и СДСМ се до тол ку очај ни, па ва ка ла жеј ќи го 
сопс тве но то членс тво се на де ва ат на по ди га ње 
на мо ра лот кај нив. Мо же би сим па ти зе ри те и 
нив но то членс тво то ќе се чув ству ва ат не кол ку 
де на по мо ти ви ра ни, но се приб ли жу ва 11 де-
кем ври и си гу рен сум де ка раз о ча ра но ста ќе им 
би де уште по го ле ма од де бак лот што то гаш ќе 
го до жи вее СДСМ.

ПАНДОВ: ЗА ДИГАЊЕ 
НА МОРАЛОТ ГО ЛАЖАТ 
И СОПСТВЕНОТО 
ЧЛЕНСТВО

АнАлизА

„Независните“ со 
стандардна ролја за 
лиферување лаги
За оста то кот од све тот, по вто ру ва ње
то е мај ка на зна е ње то. За СДСМ, пак, 
по вто ру ва ње то и пре пи шу ва ње то од 
дру ги те е единс твен на чин на по ли
тич ко жи ве е ње и ег зи стен ци ја, на 
зна е ње, де фи ни тив но, не. Та ка е и со 
укра де на та про гра ма од „Две ри“, „Ша
ре на та ре во лу ци ја“ од БиХ итн... Иа ко 
нив ни те ме ди у ми це ло вре ме игра ат 
на „ре пе ти цио ест ма тер сту ди о рум“  
во убе ду ва ње то де ка ВМРОДПМНЕ 
те ра ре жим, ди кта ту ра и што ли не и 
де ка сто па ти по вто ре на та ла га ста
ну ва ви сти на, ста ну ва сѐ по о чиг лед но 
де ка СДСМ тре ба да по вто ри уште 
мно гу го ди ни во опо зи ци ја пред да 
на у чи ка ко да ста не власт. Па не мис
ли ни ту да ја сме нат ма три ца та на ли
фе ру ва ње то на лаж ни те ан ке ти, ни ту 
на ра ча те ли те. Ако во 2014 го ди на 
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Изборот е меѓу 
Македонецот и 
Македончето

Пишува |  Го ран Мо ми ро ски

Малкумина во Македонија знаат кој е Михаил Кошински, уште помалку знаат 
за Александар Џејмс Ешбрнер Никс, луѓето што користејќи ја дигиталната 
технологија ја овозможија или значително ја помогнаа победата на Доналд 
Трамп на изборите за претседател на САД. Луѓето што ја поставија основата 
на која подоцна се надоврзаа огромен број консултанти и поддржувачи на 
новиот американски претседател и успеаја да ги испратат во историјата 
Хилари и кланот Клинтон. Кошински е професор на универзитетот „Стенфорд“, 
научник од Полска кој е водечки светски експерт за психометрија, дел 
од психологијата што се занимава со анализа на податоци поврзани со 
корисниците на социјалните мрежи за да ги утврди нивното поведение и 
профил, вклучително и изборот на политички одлуки. Вториот, Британецот 
Александар Џејмс Ешбрнер Никс, е извршен директор на компанијата „Кембриџ 
аналитика“, кој со помош на револуционерната методологија на Кошински 
преку анализа на дигиталната комуникација на американските гласачи успеа 
да го смени текот на историјата во која и покрај предвидувањето на сите 
релевантни американски статистичари и медиуми веќе нема место за големиот 
фаворит Хилари. Кошински, кој се противи на злоупотребата на неговата 
наука за политички цели, и Никс, кој користејќи ја истата го доведе Трамп во 
Белата куќа, се главните играчи во таканаречениот концепт „Big Data“ (Големи 
податоци) преку кој кампот на Трамп успешно вршел влијание на изборот на 
Американците на претседателските избори. Овој концепт се базира на тезата 
дека сѐ што правите како корисници на социјалните мрежи, од „лајкови“ до 
отворање профили и споделување објави, остава дигитална трага и на крајот, 
ако соодветно се анализира, може до детали да ве опише каков сте како 
родител, како студент и, пред сѐ, како гласач

рефереНДуМ ЗА ИДНИНАтА НА МАКеДОНИјА

Македонските студенти од 
Велес што се прославија 
за време на американ

ските претседателски избори, 
всушност, се само мал дел од ко
рисниците на моделот за влија
ние врз гласачите поставен од 
Кошински, комерцијализиран 
од Никс, а диригиран од кам
пањата на Трамп. Суштината на 
моделот е преку вашето пове
дение на „Фејсбук“ или на „Тви
тер“ да бидат откриени вашите 
политички преференции и пре
ку нудење информации што вие 
сакате да ги чуете, практично 
да бидете наведени да гласате 
за одреден кандидат. 

Од тоа што досега можеме да 
го видиме во кампањата за ма
кедонските избори, може да се 
заклучи дека Зоран Заев и него
вата екипа за кампања или не 
чуле за овој концепт или чуле, 
но, навикнати секогаш да одат 
спротивно од секоја логика и 
наука, во својата изборна рето
рика ги користат работите што 
не сака да ги чуе ниту просеч
ниот македонски гласач ниту 
членовите на СДСМ. 

Објективно, ниту СДСМ ниту 
ВМРОДПМНЕ нема пристап до 
револуционерните дострели на 
психометријата која во ваков 
обем и на таква длабочина пр
впат е искористена на изборите 
во САД, но чудно е зошто за дел 
од македонските политички 
фактори ниту на ниво на поли
тички инстинкт не се користи 
здравиот разум, кој е суштина 
на идејата за дигитализација на 
човековото однесување како по
литичка единка.
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Во програмата Реално, предвидени се низа 
мерки за подобрување на инфраструктурата 
во Република Македонија. Дел од нив се:

• инвестирање во изградба и обнова на 
автопати и тоа: продолжување со 
изградбата на трите нови автопати, 
Демир Капија - Смоквица, Скопје - Штип и 
Кичево – Охрид, продолжување со 
обновата на автопатите Смоквица - 
Гевгелија, Куманово - Скопје, Неготино - 
Демир Капија, и отпочнување со 
обновата на автопатот Велес-Градско. Ќе 
започнеме со изградба на уште три нови 
автопати, од Гостивар до Кичево, од 
Скопје до Блаце и од Требеништа до 
Струга;

• изградба на 5 нови експресни патишта со 
4 ленти, од кои за 3 е распишана 
постапка за градба, за Ранковце - Крива 
Паланка, Штип – Радовиш и Штип - 
Кочани, а во наредниот период ќе се 
отпочне градбата на Охрид – Пештани и 
Битола – Меџитлија;

• изградба и реконструирање на 60 
регионални патишта во вредност од над 
140 милиони евра;

• изградба на три подземни сообраќајници 
во градот Скопје во вредност од околу 
100 милиони евра. Оваа инвестицијата ќе 
биде финансирана 90% од државата и 
10% од Градот Скопје;

• инвестиција од 23 милиони евра за 
набавка на 3 нови дизел моторни возови и 
2 нови електрични моторни возови и 
инвестиција од 7 милиони евра за 

набавка на 3 нови електрични 
локомотиви;

• продолжување на градбата на пругата 
кон Бугарија, изградба на пругата од 
Битола до границата со Грција и 
реконструкција на пругата Ногаевци – 
Неготино;

• покрај досегашните 25 да се овозможат 
дополнителен број нови дестинации по 
евтини  цени на билетите, за што ќе 
инвестираме 8 милиони евра;

• изградба на повеќе од 70 канализации и 
водоводи;

• изградба на уште шест нови катни гаражи 
од приватни инвеститори со вкупно 1.800 
паркинг-места;

• продолжување на уредувањето на 
плажите на бреговите на Охридското, 
Дојранското и Преспанското Езеро, како и 
поставување на понтонски пристаништа 
на Охридското езеро и проектирање и 
изградба на марина во Охрид;  

• изградба на 580 нови станови во 7 
општини во државата за социјално 
ранливите категории граѓани.

Ова е само дел од проектите за работа, 
сигурност и напредок. Затоа на изборите на 
11-ти декември, заокружи го бројот 1, гласај 
за ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра 
Македонија, затоа што ти знаеш што е 
подобро, за тебе, за Македонија!

ПРОЕКТИ ЗА  
ИНФРАСТРУКТУРАТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



И, навистина, ќе биде инте
ресен денот кога Зоран Заев 
искрено ќе почне да дава од
говори зошто се решил да збо
рува за двојазичност кога не е 
потребна никаква наука за да 
се сфати дека повеќе од 90 про
центи од Македонците се алер
гични на ова прашање. Дури 
и да не е точно дека Заев сака 
двојазичност, кантонизација 
и федерализација, навистина 
би било интересно да се чуе 
зошто воопшто го отвори ова 
прашање кога морал да знае 
дека самото ставање високо 
на агендата ќе му ја запечати 
судбината. А, во исто време, 
сите бевме сведоци дека са
миот тој, без никој да го ис
провоцира, го наметнуваше со 
денови, недели и со месеци и 
во албанските и во македон
ските медиуми. Истовремено 
знаејќи дека само мал дел од 
Албанците, не повеќе од еден 
процент од вкупниот број гла
сачи, би гласале за него. 

Заев знае дека на оваа тема не 
може да се вади на револуцио
нерност и визионерство затоа 
што ако навистина е „голем 
и искрен човек“, како што се 
обидува да го претстави не
говата кампања, тој никогаш 
во животот немаше да зборува 
за „јадење живи луѓе“ и „мену

вање вработени, од чистачката 
до директорите, за да дојдат 
наши луѓе кога ќе дојдеме на 
власт“. Единственото логич
но објаснување што може да 
го даде на оваа тема е дека го 
натерал некој од надвор, не
кој од тие што „ќе застанат“ 
зад него кога ќе треба.  Во ова 
објаснување има само еден мал 
недостаток и голем ризик, и 
според Уставот на РМ и според 
менталитетот на Македонецот, 
тој што се ујдисува со странци 
за да наметне политички реше
нија спротивни на национал
ните интереси, може да биде 
суден за национално предав
ство од кое нема да може да го 
аболицира ни Господ Бог. 

Тоа што Заев и неговата кам
пања нѐ сметаат за „небања
ти“ и пониска класа сите нас за 
кои  националните прашања се 
поважни од останатите поли
тички прашања во државата, 
не би било толку страшно до
колку Заев навистина верува
ше во тоа што го зборува. Но, 
кога ќе видите дека единстве
ниот капиталист на чело на 
Социјалдемократска партија 
во Европа на својата листа 
има едвај двајца Албанци на 
реално добитни позиции, то
гаш сфаќате дека не се рабо
ти ниту за искреност, ниту за 

чесност, ниту за идеали, ниту 
за македонскоалбанско брат
ство, туку единствено за начин 
да се дојде до власт.   

Македонскиот народ можеби 
е небањат, можеби делумно 
заслужува да го именуваат 
со деминутивот „Македонче“, 
можеби не може да ги разбере 
идеите на големиот визионер 
од Муртино, можеби е засле
пен од вмровската пропаганда, 
но ни оддалеку не може да се 
смета за недоветен. Народот 
што преживеал толку многу 
маки во својата историја, на
родот што е еден од ретките 
феномени на светско ниво и 
станал нација без да има своја 
држава, не може да го прелаже 
ниту Заев, а се сомневам и за 
психометријата на Кошински 
и на Никс. 

Причините за поразот да 
ги бараме во себе
Тука Заев треба да ги бара 
причините за поразот што му 
следува в недела. Во своите по
грешни проценки за капаците
тот на Македонецот да види 
што е подобро, а што полошо, 
што е корисно, а што штетно 
за него, за Македонија, за ид
ните поколенија. Што е реално, 
а што е илузија. 

Овие избори за сите инволвира
ни се втор референдум, истори
ско прегласување и пресвртна 
точка во историјата на Маке
донија. Делумно тоа е точно, 
се работи за важен момент за 
македонската историја во која 
многумина очекуваат финална 
битка меѓу Македонецот и Ма
кедончето, битка која се води 
некаде од крајот на 19 век, па 
сѐ до ден денешен. 

За авторот на овие редови таа 
битка не може да биде одлучена 
в недела, пред сѐ затоа што пора
зениот, навикнат да губи и пов
торно да бара реванш, нема да се 
откаже од правото да го малтре
тира македонскиот народ дури и 
кога ќе прими директна порака 
дека не го бидува. Особено ако 
лидерството со некогаш почиту
ваната и „државотворна“ СДСМ 
е гарантирано со банкарски га
ранции. Јавна тајна е дека СДСМ 
ќе има проблем да опстои како 
правен субјект и функционална 
политичка партија без финанси
рањето од Заев. 

Ниту моделот на Кошински и на Никс  
не може да ви помогне ако лажете
Домашните и странските советници 
што имаат некој свој модел врз осно
ва на кој СДСМ му се обраќа на граѓа
нинот знаат дека психометријата во 
каков било облик и да е не функцио
нира ако пораките ги испраќа поли
тичар што има дебело јавно досие 
на ноторен лажго. Иако политички 
недоветен, Заев како бизнисмен што 
врти милиони евра „во режимот“ на 
политичкиот ривал Груевски морал 
да знае дека врши политичко само
убиство кога прво јавно на ТВ кажа 
дека ќе се менува Уставот за да се 
обезбеди двојазичност, а потоа на цел 
глас на митинг викаше дека нема да 
дозволи никој да го менува Уставот. 
Освен ако планот на Заев не е самиот 
да седне и да го ревидира Уставот 
на Република Македонија, неговото 
„салто мортале“ е логично колку и 
бундата на Амди Бајрам среде јулско
то сонце. И неговите советници мора 
да знаат дека алгоритмите можат да 
помогнат при изборот на ветувања
та, но не можат да го убедат гласачот 
дека ветувањата ќе бидат навистина 
остварени. 

Да биде апсурдот целосен, на Заев 
не може да му се верува ниту кога 
најавува дека ќе ѝ направи штета на 
ВМРОДПМНЕ. По кој знае кој пат де
новиве слушавме закани од него и од 
негови блиски луѓе дека ќе ти објави 
бомбите поврзани со убиството на 
Мартин Нешковски, велигденскиот 
масакр врз четирите деца од Радиша
ни и рибарот од Црешево и смртта на 
Никола Младенов. Манипулирајќи со 
чувствата на родителите на Нешков
ски, фамилиите на убиените Филип, 
Александар, Цветанчо, Кире и Борче 
кај Смилковско Езеро, со семејството 
на Никола Младенов и злоупотребу
вајќи ги илегално собрани материјали 
со кои се заканува, но не ги објавува, 
Заев уште еднаш покажа дека целта не 
му е да се открие целата вистина, туку 
да остане релевантен во политиката, 
цел која тешко му оди дури и со посе
дување и користење прислушувани 
материјали. Токму поради тоа Заев 
ќе мора да замине од политиката или 
ќе мора да причека на нова шанса во 
која ќе се обиде да го убеди народот во 
неговите искрени намери. �
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Весела матEматика  
во црна кампања

Пишува | м-р Љупчо Пренџов, 
организациски секретар на ГРОМ - 
Граѓанска опција за Македонија

 КОЛуМНА

Добро е што сувереноста на Репу
блика Македонија и решавање
то на нашата иднина од разни 

странски амбасади се враќа во раце
те на граѓаните. Добро е што полека 
почнуваме да ја враќаме парламен
тарната демократија, која значи тој 
што има мнозинство пратеници во 
Собранието на Република Македонија 
да формира влада бидејќи имам чув
ство дека во последниве две и пол 
години живеевме во некој виртуелен 
модел на договорна демократија.

Добро е и тоа што паднаа маските за 
тоа кој што подразбира под независ
ни медиуми, добро е што се уверивме 
сите дека имаме чист избирачки спи
сок, дека не постојат никакви фантоми, 
дека немало 150.000 украдени гласови 
итн... и дека тоа, всушност, било само 
очајнички обид на децениските лузе
ри, какотака, без оглед на цената, да 
зграпчат барем трошка власт.

Остануваат помалку од два дена до 
волјата на народот. Изборната кампања 
завршува така како што почна.

Видовме и слушнавме два различни и 
дијаметрално спротивни концепта за 
тоа кој како и каде ја гледа државата 
во наредните години.

Концептот на Коалицијата за подобра 
Македонија, како што прилега, беше и 
остана позитивен и посветен на реал
ните проблеми на граѓаните на нашата 

држава. Најголем дел од програмата 
„Реално“ е производ на вистинските 
потреби на граѓаните бидејќи, да пот
сетиме, таа е сублимат  што слободно 
можеме да го ставиме под слоганот „од 
народот за народот“. Ако секојдневно 
одиш, разговараш, се дружиш со граѓа
ните на Република Македонија, нефор
мално или формално (Денот на идеи), 
очекувано е во најголема мера да ги 
знаеш и нивните најтешки потреби. Би 
рекле програмата на владејачката коа
лиција, всушност, е пулсот на народот.

Оттаму, можеби и не беше претешка 
работа да се обмисли позитивната 
кампања на Коалицијата за подобра 
Македонија. Низ факти и бројки  до 
вистината. Реално и просперитетно. 
Но, да ја видиме контрапонудата: 
Од црно  поцрно! Ништо не чини! 

Ваквата негативна кампања, најве
ројатно, ќе влезе во темните страни
ци на македонската парламентарна 
демократија, како лекција за сите 
идни генерации – како не треба. Де
примирано гласачко тело, дезориен
тирани, збунети  и апатични граѓани, 
кои добро и долго паметат што сè 
ги снајде во транзицијата за време 
на владеењето на сите гарнитури 
на СДСМ. Меѓутоа, сепак, упорно се 
трудат да ги премислат.

Се разбира, светските искуства гово
рат дека максимумот што може да се 
постигне од ваквите мрачни кампањи  
е апстиненција од гласање (созна
нието „сите се исти“), но лузните од 
сквернавењето, секако, ќе останат. 
Покривањето на безидејноста и не
мањето понуда, најголемата опози
циска партија се труди да ги покрие 
со скапо платени спотови и реклами 
(повторно од проверените „извозни

ци на револуции“ за дебели пари од 
дијаспората) и со брутално оцрнување 
на сé и секого што не е по нивна мера. 
Дури имам чувство дека за да имаш 
право да гласаш, според нивниот 
еталон, треба да имаш македонско 
државјанство и милост од СДСМ. Зна

чи, најмалку! Само така, можеби, еден 
убав сончев ден ќе успеат да направат 
добар резултат за нив.

Во меѓувреме, СДСМ од некогаш, ус
ловно кажано, државотворна партија, 
се претвори во класична шлеп–орга
низација, па така, под водство на Зо
ран Заев,СДСМ,прво како пијавица се 
закачи на разни пленуми, студентски, 
професорски, средношколски... Потоа 
се закачи за СЈО и Катица Јанева, па ја 
анектира шарената револуција (Сорос 
нема да го споменувам бидејќи тој му е 
логистика од самиот старт). А, да, овој 
пат има и програма, наречена „План за 
живот“, која граѓаните, нормално, не 
ја препознаваат. Се разбира, зашто е 
туѓа, добрососедска и силно десничар
ска. Целосно невклоплива во неолибе
ралната левичарска сложувалка. Оваа 
програма, можеби, полесно и побрзо 
ќе ја препознаат граѓаните на соседна 
Србија – се разбира доколку партијата 

Двери се консултирала со граѓаните 
на Србија и доброволно им ја предала. 
Другото е класичен грабеж! И да не 
биде сѐ толку црно, Зоран Заев и него
виот економски тим вметнале  малку 
повеќе математичка еквилибристика, 
од типот: секој вработен ќе има по 

минимум 500 евра плата, односно ми
нимум 1.000 евра во семејство.

 Ова, морам да признам, е надградено 
и проширено од концептот „15 септем
ври“ на Бранко Црвенковски, односно 
тоа легендарното  по еден вработен од 
секое семејство. Во последново барем 
ќе најдам некоја логика, еден вработен 
по семејство, бидејќи асоцира на ва
ријантата: ако  работат двајца еден ќе се 
избрка, а еден вработен останува како 
константа. Остварено ветување! Тука 
никаде не се споменува заработката, 
а мораме да признаеме дека е многу 
пореално од ова сега, или, на пример, 
од веселата математика на Зоран Заев. 
Тој ветува некој гратис одмор, кој им 
го пресмета на граѓаните на „бело лив
че“ откако ќе им врати 15 проценти од 
ДДВ?! Или со неговото калкулаторче би 
требало да излезе некако вака: Ако ДДВ 
од производ од 1.000 денари е 152,5 
денари, а 15 проценти од 152,5 дена

ри изнесува 22,9 денари, значи, за да 
повратиш 30.000 денари на крајот од 
годината (за на одмор) треба да повра
тиш 1.310 пати по 22,9 денари или да 
потрошиш 1.310 пати по 1.000 денари. 
Тоа се вкупно 1.310.000,00 денари, или 
најпрецизно – треба да имаш плата од 

109.166,00 денари. Од каде толкава пла
та? Не работат сите во менувачницата 
на Вицето! Ако се земе предвид дека 
ДДВ за многу производи е пет процен
ти, тоа значи дека треба да имаш плата 
од околу 2.500 евра. Можно е, се разби
ра, доколку работиш во Берн, а не во 
Македонија. Тазе импресии, нема што.

Јасно ни е на сите дека на опозицио
нерите економијата им е слаба страна 
и многу лична работа. Јасно ни е, исто 
така, дека секогаш кога се на власт, на
помош го викаат ММФ да ни ја уредува 
макроекономската политика, и дека 
секогаш кога владеат со државата, нема 
пари за ништо!

Ајде сега да го видиме политичкиот дел.

Бидејќи целата политика во државата 
ни е решена, видовме дека економијата  
во државата допрва ќе ни расцвета со 
СДСМ, од политичкиот дел ни остана 
само уште да го научиме албанскиот 
јазик. Нормално,  уште од јасли, и по
тоа, се разбира, дирекно да го фатиме 
левото столче во Парламентарното 
собрание во Брисел како рамноправна 
членка под име: Конфедерална Маке
донија. Во пакет со тоа, веднаш мора да 
го донесеме  и законот за политипни 
општини, по теркот на тие во антич
ка Грција: секој град да си биде своја 
држава, независна и со право на опре
делување, па ќе си имаме македонска 
Спарта, Атина, Лезбос...

Да бидеме сериозни! Во Република Ма
кедонија уште пред две и пол години 
ѓаволот ја однесе шегата. Откако, очајни 
и клекнати на колена успеаја поданички 
државата да ја претворат во протекто
рат на амбасадорски комбинаторики и 
агентури, сега им останува да измамат 
колку што е можно повеќе гласачи и 
долгот кон менторите да го испорачаат 
на тацна. Но, разбирливо, доколку сите 
сме вчерашни. А дали народот мисли 
така и дали воопшто сака така, ќе ви
диме в недела. Јас верувам во исконската 
желба, порив, па и инстинкт на маке
донскиот народ дека, сепак, ќе успее да 
ја одбрани скапо здобиената самостој
ност. Со 63 пратеници и со формирање 
стабилна влада, по желба и по терк на 
мнозинството граѓани на Република 
Македонија. Влада што ќе мисли само 
за интересот на Република Македонија 
и која ќе одговара само пред граѓаните 
на Македонија. Само така ќе ја пратиме 
вистинската порака и кон надвор и кон 
граѓаните. Тоа е тоа што им го должиме. 
Тоа нѐ прави држава! �
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Пишува | Никола Србов

Часови нѐ делат од почетокот на 
гласањето на предвремените 
парламентарни избори на 11 

декември 2016 година, избори на кои 
нашиот глас од вообичаено избирање 
меѓу две политички опции прерасна 
во референдумско гласање, прерасна 
во заштитување на националниот 
интерес и во чување на целовитоста 
на државата. Часови нѐ делат од рефе
рендумското гласање на кое треба да 
се изјасниме дали ќе нѐ биде или нема 
да нѐ биде како држава и како народ, 
треба да се изјасниме дали ќе оста
неме тоа што сме или ќе оставиме 
некој да нѐ обезличи. Остануваат ча
сови до можноста да му реплицираме 
на Зоран Заев, кој изјави „сега му е 
мајката да кажеме во каква Македо
нија сакаме да живееме“, и, навистина 
е така, сега му е мајката да кажеме  
дали сакаме и понатаму да имаме 
сопствена држава или сме решени 
да се предадеме и нашата генерација 
да замине во најсрамните страници 
од историјата што ќе ја пишуваат 
нашите потомци, ако воопшто има
ат шанса да пишуваат за историјата 
на своите предци како Македонци, 
или ќе пишуваат во рамки на некои 
соседни балкански историографии 
споменувајќи си во себе дека и тие 
некогаш имале држава.

Изминатиов период се изнапишаа 
многу страници за „планот“ на Зоран 
Заев за новото лице на Македонија. 
Пишував за физичката поделба на 
државата, за воведувањето двоја
зичност, односно еднојазичност во 

Западна Македонија, за децентрали
зацијата на општините здружени во 
региони, за нивно кантонизирање 
и за федерализацијата на Републи
ка Македонија. Но поделбата не се 
врши тукутака преку ноќ, за тоа ти 
се потребни институции и, најва
жното, народ што ќе влезе во нив.

Не е возможно од Западна Маке
донија да бидат протерани, или 
самоволно да си заминат, 400.000 
Македонци, кога велам Западна 
Македонија мислам на Македонија 
што има граница точно на средина, 

територија што влегува во мапата на 
т.н. „Голема Албанија“ и без градот 
Скопје. Во таа територија влегува
ат и Битола, Прилеп, Охрид, Велес, 
влегува цела Пелагонија и двете 
природни езера  Охридско Езеро и 

Преспанско Езеро. Албанците и да 
сакаат нема да можат да создадат 
компактна територија со 400.000 
Македонци во неа, ова се докажа во 
Струга каде што Македонците не 
решија да се иселуваат туку останаа 
да се борат. Затоа следува најопасни
от дел од планот што го спроведува 
Заев, а тоа е асимилацијата на Ма
кедонците во Западна Македонија.

Како се спроведува асимилација? 
Познат ни е ставот на Заев за „вит
кање кичма“ за името на државата, 
несомнено, доколку Заев би бил на 

власт името Република Македонија 
ќе замине во историјата, ќе се про
мени Уставот. Во тој случај иденти
тетот на Македонците, кој го влечат 
од името на земјата, се доведува во 
прашање. Единствена алка во наши

от македонски идентитет ќе остане 
македонскиот јазик, тоа е, всушност, 
најосновната алка во идентитетот 
на еден човек. Со најавената двоја
зичност, како што веќе пишував во 
претходниот број, нема во Источна 
Македонија да се зборува албански 
јазик, не е возможно бидејќи нема 
Албанци, но затоа во Западна Маке
донија, Македонците ќе го изучува
ат албанскиот јазик. На тој начин ќе 
имаме две чисти територии, едноја
зични, на исток македонски јазик, на 
запад албански јазик. На овој начин 
се губи идентитетот. 

Но, за да го заокружите целиот про
цес на асимилација, потребна ви е 
институција. Институција што ќе го 
забетонира вашиот нов идентитет, 
тоа е Црквата. Историски гледано, 
Македонците во деветнаесеттиот 
век беа асимилирани преку црков

ните пропаганди, Цариградската 
патријаршија, Бугарската егзархија 
и Српската црква во Македонија од 
Македонците создаваа Грци, Бугари 
и Срби, што значи, имаме искуство 
со наше обезличување преку црк

вата и образовниот систем што бил 
во нејзини рамки. Сега образовниот 
систем е одделен од Црквата, во него 
Македонците од Западна Македонија 
задолжително ќе го изучуваат албан
скиот јазик. Само да ве потсетам, пред 
неколку месеци беше издадена книга 
и се отвори прашањето за создавање 
„Албанска православна црква“ во Ре
публика Македонија. Барањето на 

одредени кругови за создавање пара
лелна црква во нашата држава одеше 
дотаму што се бараше Бигорскиот 
манастир да биде еден вид седиште 
на оваа црква. Доколку се изврши 
децентрализацијата како што пла

нираат Зоран Заев и СДСМ, тогаш сѐ 
поизвесно е регистрирањето на ваква 
паралелна црква, кое, покрај тоа што 
е незаконски, е и неканонски.

На тој начин македонското прашање 
ќе биде затворено со еден удар. Името 
на државата  променето. Идентитетот 
на Македонците  обезличен преку 
јазикот. Прашањето околу МПЦ  затво
рено. А дали на нашите соседи им се 
проблем токму овие три нешта, дали 
се доведува во прашање името на др
жавата од страна на Грција, идентите
тот и јазикот од страна на Бугарија и 
црквата од страна на Србија?

Македонската православна црква – 
Охридска архиепископија би може
ла да ја загуби јурисдикцијата врз 
цела територија западно од Вардар, 
со тоа може да згасне единствената 
институција што со векови наназад 
нѐ одржуваше нас Македонците. Во 
ваков случај, доколку се воспостави 
паралелна црква во Западна Македо
нија, Македонците од оваа терито
рија ќе бидат тоа за што се зборуваше 
јавно пред неколку месеци – право
славни Албанци. Тоа е веќе целосна 
асимилација на еден народ, по однос 
на идентитет, јазик, име и Црква. Така 
Западна Македонија ќе има еден ја
зик и еден народ, од кој, Албанците 
муслимани ќе имаат своја верска ин
ституција, додека Албанците право
славни ќе имаат своја верска инсти
туција. Таквата територија ќе има 
целосно право да се отцепи од веќе 
воспоставената федерална држава.

И не, не зборувам од памет со свои 
замислени сценарија, и воопшто не 
ни се виновни Албанците, Зоран 
Заев има програма во која сето ова 
е запишано во делот за децентрали
зација на институциите, само треба 
внимателно да се проанализира кон 
што води тоа и да ѝ се претстави на 
јавноста со вистинските зборови.

Нѐ делат часови од референдумското 
гласање дали да нѐ биде или не, на 
јавноста веќе ѝ се претставени сите 
сценарија што се влезени во „планот“ 
што треба да го спроведе Зоран Заев, 
останува на нас да решиме во каква 
држава сакаме да живееме или, по
точно, дали сакаме да имаме држава и 
идентитет или срамно да се откажеме 
од тоа за кое гинеа нашите предци. �

„Албанска православна црква“ ќе 
биде круната на федерализацијата
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МЕ СИ ЈА НИ ЗАМ

Пишува | Ацо Станковски

Ед на од нај че сти те ви до ви под во
е на лич ност е онаа што ре фе ри
ра на ме си ја ни зам. Ду шев но бол

ни от, обич но, мис ли  де ка е ме си ја 
– бож ји по ма за ник или пра те ник, 
спо ред ста ро за вет ни от ре ли ги о зен 
кон цепт на древ ни те Хе бреј ци, кои 
го че ка ле оној кој ќе ги спа си од Ва ви
лон, кој, во слу ча јов, до би ва гре вов на 
и мо рал но про пад на та ко но та ци ја и 
ќе ги изв ле че от та му. Ка ко што Мој
сеј ги из не се од ропс тво то еги пет ско. 

Но, ме си ја та е из ба ви тел на ду ши те, 
тој ги про сту ва гре во ви те, ги чи сти 
лу ѓе то од зло то и ги во ве ду ва во 
Изра ел, во не бе ска та др жа ва или, 
ако са ка те, спо ред То ма Аквин ски – 
во Бож ја та др жа ва. 

Ко га се по ја вил Исус од На за рет, на
ро дот се по де лил. Ед ни те го при фа
ти ле ка ко ме си ја (по хри сти јан ско то 
тол ку ва ње – Бож ји син), а дру ги те, 
по себ но оние, елит ни сло е ви во 
оп штес тво то, ка ко фа ри се и те и са
ду ке и те, но и ре во лу ци о нер но ори
ен ти ра ни те про тив рим ско то ропс
тво – зи ло ти, по чув ству ва ле го лем 
ани мо зи тет кон не го. Тие, всуш ност, 
стра ву ва ле де ка при фа ќа ње то на 
ме си ја та зна чи авто мат ско и не по
врат но гу бе ње на нив ни от авто ри
тет, со што опас но би би ле за гро зе
ни нив ни те по вол ни и вли ја тел ни 
по зи ции во оп штес тво то.

И, ту ка гле да ме, ка ко по ли ти ка та 
под мол но, но не и по мал ку агре
сив но, се вме шу ва во оваа, по сѐ, 
ду хов на афе ра. 

Опо нен ти те на ме си ја та пле тат зло
бен за го вор ко ри стеј ќи го рим ски от 

на мес ник Пон тиј Пи лат ка ко ору дие 
во оби дот за фи зич ко то ли кви ди ра
ње на Исус од На за рет, ко го на ро дот 
ма сов но поч ну ва да го пре поз на ва 
ка ко Бож ји пра те ник. 

Прог ла сен за ере тик и бун тов ник 
про тив авто ри те тот на Рим ско то 
Царс тво, Исус од На за рет би ва по гу
бен од рим ски те оку па ци ски вла сти 
со расп ну ва ње, каз на, на ме не та за 
нај те шки те пре стап ни ци. 

По тоа, Рим ска та Им пе ри ја, за ед но со 
сво и те про вин ции и са тра пии, вле
гу ва во бес по штед но про го ну ва ње 
на вер ски от култ на Исус Хри стос и 
на не го ви те след бе ни ци. 

И тоа трае след ни те не кол ку ве ка, 
сѐ до по ја ва та на ца рот Кон стан тин 
Ве ли ки, кој со Ми лан ски от едикт ги 
ста ви хри сти ја ни те над вор од про
го нот на рим ска та власт. 

Во ме ѓу вре ме се про це ну ва ат де се
ти ци ми ли о ни по гу бе ни хри сти ја ни 
во ужас ни те по гро ми, ор га ни зи ра ни 
од рим ски те вла сти про тив нив се
то тоа вре ме. Во ва ква ат мо сфе ра, 
кул тот на Бож ји от син (ме си ја та) се 
ши ри ми ну вај ќи нај раз лич ни, ду ри 
и мор ни ча ви фа зи (за вре ме на Ин
кви зи ци ја та), но и во но ви по гро ми, 
што во ме ѓу себ на та се кта шка по
де ле ност, но и во ис лам ски те осво
ју ва ња на хри сти јан ски те зем ји, се 
ма сов но вр ше ни. 

Во се кој слу чај, хри сти јанс тво то де
нес е нај го ле ма та свет ска ре ли ги ја, 
ба рем што се од не су ва до цен трал на
та оска на вер ска та про ек ци ја, а тоа 
е лич но ста и де ло то на Исус Хри стос. 

Во Хри ста ве ру ва (ба рем но ми нал но) 
по ве ќе од по ло ви на од пла не тар на та 
по пу ла ци ја, што све до чи за не го ва та 
автен тич на ду хов на си ла, за не го
ви те де ла и за не го ва та оправ да на 
исто ри ска ми си ја, што за чо веш тво
то, ба рем за оној по све те ни от дел – е 
ви стин ски ме си ја и Бож ји син. 

Но, пре тен ден ти на ме си јан ски 
ста тус има мно гу. Ги има ло и во 
ми на то то, и во се гаш но ста, и се
ко гаш ќе ги има. 

Се пак, да се до бие по зи ци ја та на 
„ме си ја“ е ужас но те шко. Ко га не
кој спи ри ту ал но та лен ти ран чо век 
ќе се впу шти во ва ква фи кса ци ја, 
то гаш си те ѓа во ли од овој свет ќе 
се со бе рат за да му по ка жат кол ку 
е луд, глу пав и нес по со бен, за на 
кра јот да му го оп сед нат умот и 
да го до ве дат во ужас ни со стој би. 
Обич но, ва ка раз би е ни од не че сти
ви те, по тоа ги но сат во луд ни ца. И 
та му им е кра јот. 

Но, не ко гаш са ми от пре тен дент за 
„ме си ја“ е итар ка ко и са ми от ѓа вол. 
Не ко гаш ду ри и по и тар, по себ но 
ако се ра бо ти за же на, не ко ја по
себ на же на, ко ја са ка да си из гра ди 
бо жес твен ста тус, ста тус на про
ро чи ца или, ед но став но, бо жи ца, 
ре ин кар ни ра на во чо веч ко би тие 
(ка ко Ли лит, на при мер). 

Со сла бе е ње то на авто ри те тот на 
цр ква та, не ка де во вре ме то на ра ци
о на лиз мот и по Фран цу ска та бур жо
а ска ре во лу ци ја, па за рот на про ро ци 
и лаж ни ме сии, на све ти учи те ли и 
раз но раз ни гу руа, наг ло се зго ле ми 
иа ко и пред тоа бро јот на пре тен
ден ти те во оп што не бе ше мал. Тие 
што беа во рам ки те на хри сти јан
ски от култ, ги гле даа ка ко еден вид 
бе ниг ни, ду шев но бол ни ин ди ви дуи, 
до де ка оние што из ле гу ваа над вор 
од кул тот беа про го ну ва ни и ек стер
ми ни ра ни. Обич но, па ле ни на кла ди. 

Во но во то вре ме, вре ме то на про
све ти телс тво то, овие ре пре си ра ни 
окулт ни и па ган ски гру па ции до
жи ве а ја про цут. По себ но во Фран
ци ја, Гер ма ни ја и во Бри та ни ја, во 
вре ме то на ро ман тиз мот и сим бо
лиз мот. То гаш во кул ту ра та се по
ја ви ед но сил но ан ти хри сти јан ско 
чув ство, по себ но од то гаш аван
гард на та фи ло зоф ска, кни жев на 
и умет нич ка ели та. 

Ате из мот проц ве та во Евро па при 
кра јот на 19 и по че то кот на 20 век. 
Се пак, кул тот на Исус Хри стос во
оп што не пре тр пе ни ка ква де гра
да ци ја, и по крај си те оби ди на овие 
мис ли те ли да го уни штат најм но гу 
за тоа што тие исти фи ло зо фи са
ми те изра зу ваа, не та ка ре тко, и 
експ ли цит ни оби ди да би дат вос
по ста ве ни ка ко култ. Ка ко про ро ци 
или ме сии на ед на но ва иде о ло шка 
ви зи ја, ко ја ќе ја за ме ни ре ли ги ја
та – „опи у мот за на ро дот“, но ко ја 
по втор но ќе соз да ва ол та ри на обо
жу ва ње то, овој пат на умс тве ни ци те 
што го „спа си ле“ на ро дот од илу зи
и те и од тем но то ма че ниш тво на 
не о све сте ност. По тоа, од зло ба та на 
ка пи та ли сти те и од сѐ дру го што е 
по вр за но со тра ди ци ја та... но оваа 
игра оди до бе скрај... до суд ни от ден. 

Да се на ре че ед на по ли тич ка пре диз
бор на кам па ња „За жи вот“ зву чи ако 
не пот пол но очај но или, пак, ужас
но па те тич но (за оние со смис ла за 
ху мор), то гаш ба рем бес по го вор но, 
мо ра да приз на е ме, де ка ту ка има 
сил ни асо ци ја ции на ме си ја ни зам. 

Ако кон ова ги до да де ме и ин тим ни
те све до че ња на ли де рот на СДСМ, 
де ка бил црп нат од ни ва од стра
на на не ко ја не и ден ти фи ку ва на 
„нат при род на си ла“ за да ја из вр ши 
сво ја та „ми си ја“ на зем ја ва (Ма ке
до ни ја, Стру ми ца или Мур ти но, кој 
ли ќе го знае...), то гаш гле да ме де ка 
има ме ек ла тан тен при мер за еден 
вид под во е на лич ност, за мен тал но 
бол на лич ност, ко ја во се бе одг ле ду
ва не кол ку твр до кор ни ка ра кте ри. 
Ед ни от е сим па ти чен и не по сре ден 
зем јо де лец, дру ги от е итар и ал чен 
опор ту нист, а тре ти от е „ме си ја та“, 
из бра ни от од „бо га“ (или, мо же би 
од не че сти ви от), со ми си ја да зав ла
дее со ср ца та и ду ши те на лу ѓе то. А 
кој се спро тив ста ви – ис чез ну ва од 
про сто рот за жи ви те.

Ина ку, овие ка ра кте ри по не ко гаш 
се иг но ри ра ат ме ѓу себ но. Ток му за
тоа из ле гу ва ат тол ку мно гу ла ги со 
та ква лес но ти ја од Црп ко – но ви
от ма ке дон ски по ли тич ки „ме си ја“. 
Ла ги, кои го ком про ми ти ра ат и де
кон стру и ра ат и го пра ват пот пол но 
нес по со бен за она ме сто, кое не го
ва та ам би ци оз ност та ка лу дач ки го 
по са ку ва. За луд но. На ро дот гле да. 
И да не бе ше тол ку таж но, ќе бе ше 
бе скрај но смеш но. �



Ве ту ва ња та се  
ис пол ну ва ат и  
се ре а ли зи ра ат

прО грА МА тА НА ВМрО-ДпМНе ре АЛ НО Ќе гИ ре ШИ еКО НОМ СКИ те прОб Ле МИ
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Про гра ма та „ре ал но“ го про дол жу ва поч на то то, го про ши ру ва 
и над гра ду ва. во неа мо же да се про нај де се кој гра ѓа нин, да го 
про нај де ре ше ни е то на сво и те проб ле ми, ди ле ми, не до у ми ци. таа 
е нај о бем на и нај ква ли тет на про гра ма прет ста ве на пред ма ке дон
ска та по ли тич ка сце на, ко ја ну ди про е кти и ре ше ни ја

Пишува | Александрија Стевковска 

Пос лед ни те го ди ни Ма ке до ни ја до
жи веа ви стин ска еко ном ска пре
род ба. Тоа, пред сѐ, се дол жи на 

по ли ти ка та на вла де јач ка та ВМРОДПМ
НЕ, ко ја со си те си ли се по тру ди да ја ста
ви зем ја ва на ма па та прив леч ни зем ји 
за ин ве сти ра ње, да обез бе ди ус ло ви за 
вра бо ту ва ња, раст на ин ду стри ско то 
про из водс тво, раст на из во зот, по ви со ки 
пла ти и пен зии. Но, ам би ци и те на пар
ти ја та на власт не за пи ра ат ту ка. Тоа го 
до ка жу ва и по ка жу ва и но ва та про гра ма 
„Ре ал но“, ко ја го про дол жу ва поч на то то, 
го про ши ру ва и над гра ду ва. Во неа мо же 
да се про нај де се кој гра ѓа нин, да го про
нај де ре ше ни е то на сво и те проб ле ми, 
ди ле ми, не до у ми ци. Таа е нај о бем на и 
нај ква ли тет на про гра ма прет ста ве на 
на ма ке дон ска та по ли тич ка сце на, ко ја 
ну ди про е кти и ре ше ни ја.

� ВМрО-ДпМНе во си те овие 10 го-
ди ни има ше, пред се, еко ном ска 
вла да, ко ја бе ше по све те на на еко-
но ми ја та и во ко ја чле ну ваа најм но-
гу еко но ми сти и најм но гу ре фор ми 
беа по све те ни за по до бру ва ње на 
еко ном ски от жи вот на гра ѓа ни те, 
вла да ко ја бе ше по све те на на отво-
ра ње но ви ра бот ни ме ста за не вра-
бо те ни те од це ла Ма ке до ни ја. На тоа 
бев ме по све те ни си те, а по ви кав и 
лу ѓе од ма ке дон ска та ди јас по ра за 
да по мог нат ка ко ми ни стри за ин-
ве сти ции. ра бо тев ме по све те но и 
од го вор но бо реј ќи се Ма ке до ни ја 
да ста не по а ктра ктив на за ин ве сти-
то ри те. Вкуп ни те стран ски ин ве сти-
ции во Ма ке до ни ја во ми на то то из-

не су ваа по ве ќе од 2 ми ли јар ди евра, 
а во вре ме ко га дој дов ме на власт 
из во зот бе ше са мо ед на ми ли јар да, 
а се га во 2016 го ди на из не су ва по-
ве ќе од 4 ми ли јар ди, тоа не пад на 
од не бо, за тоа ра бо ти ме ние и ра-
бо ти те се ме ну ва ат и се дви жат кон 
по до бро – наг ла су ва пре тсе да те лот на 

рас тат и пен зи и те и пла ти те, со ци јал-
на та по мош, исто та ка, пла ни ра ме да 
рас те во ид ни на  по тен ци ра Гру ев ски.

Ќе се по до брат и ус ло ви те на кре дит на
та ли ни ја за про из водс тво, пре ра бо тка 
и из воз на зем јо дел ски про из во ди, што 
е важ но за агро пре ра бо ту вач ка та ин ду

стри ја, во функ ци ја на на вре мен откуп 
на зем јо дел ски те про из во ди и пла ќа ње 
кон зем јо дел ци теко о пе ран ти.

� На рас по ла га ње за оваа на ме на се 
око лу 11 ми ли о ни евра, за што ќе 
се зго ле мат из но си те на кре дит до 
800.000 евра за си те кре дит ни ка-
те го рии. Ќе се про дол жат ро ко ви те 
за отп ла та до осум го ди ни и до две 
го ди ни грејс-пер и од за гра деж ни 
ра бо ти и до 5 го ди ни рок на отп ла-
та со ед на го ди на грејс-пер и од за 
на ба вка на опре ма, ме ха ни за ци ја и 
ин ве сти ции во дру ги движ но сти. До 
три го ди ни рок на отп ла та и до 6 ме-
се ци грејс-пер и од за обрат ни средс-
тва – нај а ви ли де рот на ВМРОДПМНЕ.

Се пред ви ду ва гра де ње и ши ре ње на га
со вод на та мре жа. Во мо мен тов се гра ди 
од Штип до Не го ти но, а при крај е пот
пи шу ва ње то на до го во ри те за град ба од 

Не го ти но пре ку При леп до Би то ла и од 
Скоп је до Те то во и до Го сти вар.

� Сле ден е га со во дот од Штип, Хам за-
ли, Стру ми ца, ге вге ли ја, па до грч ка та 
гра ни ца. ге вге ли ја ќе до бие га со вод 
пре ку це вка. Ќе има ме по е втин гас 
по вр зан со це вко вод. па, ќе овоз мо-

жи и гас од дру ги из во ри, кој би бил 
по е втин и би ја спу штил це на та на 
га сот во Ма ке до ни ја  ре че Гру ев ски.

Во про гра ма та „Ре ал но“ на вла де јач ка та 
ВМРО ДПМНЕ е пред ви де но зго ле му ва
ње на суб вен ци и те од 50 на 60 про цен ти 
за на ба вка на тра кто ри, ме ха ни за ци ја, 
опре ма и по диг ну ва ње на са ди.

� пред ви ду ва ме 600 ми ли о ни евра 
за под др шка на ма ке дон ски те зем јо-
дел ци пре ку суб вен ции и дру ги про-
е кти во зем јо де ли е то. Се ко ја го ди на 
по нај мал ку 150 ми ли о ни, ка ко што 
ве ќе поч нав ме да пра ви ме отка ко 
ВМрО-ДпМНе и ко а ли ци ја та дој доа 
во Вла да та – по ра ча ли де рот на ВМРО–
ДПМНЕ, Ни ко ла Гру ев ски. 

Спо ред Гру ев ски, со 80 от сто ќе би
дат фи нан си ра ни ин ве сти ци и те во 
си сте ми те за на вод ну ва ње „кап ка по 
кап ка“ и ископ на бу на ри.

� пла ни ра ме из град ба на по ве ќе од 
се дум де сет ка на ли за ци ски и во до-
вод ни си сте ми со цел да го по до бри ме 
ква ли те тот на жи ве е ње и мно гу дру ги 
про е кти – ре че Гру ев ски.

Про гра ма та „Ре ал но“ пред ви ду ва Ма
ке до ни ја во на ред ни те пет го ди ни 

це ла та да ста не тех но ло шкоин ду
стри ска зо на.

� Се кој што во след ни те пет го ди ни 
ќе из гра ди но ва фа бри ка, по гон, ин-
ду стри ски ка па ци тет или хо тел со 
по ве ќе од 20 со би, во кое би ло се ло во 
Ма ке до ни ја, ќе до бие мож ност на иста 
и по до бра по ну да од оние во тИрЗ. 
Се кој гра ѓа нин на Ма ке до ни ја или 
стра нец што ќе из гра ди ка па ци тет, ќе 
до бие при ви ле гии: пр ви те 10 го ди ни 
ос ло бо ду ва ње од ДДВ, пер со на лен 
да нок на до ход, 50% ос ло бо ду ва ње 
од при до не си за здрав стве но и пен-
зи ско оси гу ру ва ње. За се кој вра бо-
тен ќе до бие 2000 евра од др жа ва та, 
а за се кој вра бо тен сте ча ец по 4000 
евра, плус из град ба на ко му на лии, 
пат и сл.  Ма ке до ни ја це ла та ста ну ва 
тех но ло шко-ин ду стри ска зо на во на-
ред ни те 5 го ди ни – нај а ву ва Гру ев ски.

Ва ква мож ност, до да де тој, не ма ни ка де 
во све тот.

Во про гра ма та „Ре ал но“ е пла ни ра но 
да се сти му ли ра ре стар ти ра ње на фа
бри ки те што се за тво ри ја за вре ме на 
тран зи ци ја та во 90ти те го ди ни на 
ми на ти от век.

�  тој што ќе ги ре стар ти ра, ќе до бие 
се ри оз на фи нан си ска по мош пре-
ку раз лич ни ин стру мен ти. Не ма да 
пла ќа при до не си, исто та ка ќе до бие 
по мош од 2000 евра за се кое но во вра-
бо ту ва ње и по 4000 евра за се кој вра-
бо тен сте ча ец. Ва кви фа бри ки има во 
се кој град. Се кој што ќе ги ре стар ти ра, 
ќе до бие на зад 10 про цен ти од па ри-
те што ќе ги вло жи  ре че Гру ев ски. �

ВМРОДПМНЕ и но си тел на че твр та та 
из бор на еди ни ца, Ни ко ла Гру ев ски.

До се га мно гу се на пра ви, а под др шка та 
ќе про дол жи и на та му.

� За зем јо дел ци те изд во ив ме под др-
шка од ед на ми ли јар да де на ри, да дов-
ме под за куп др жав но зем ји ште кое 
не се ко ри сте ше, да дов ме суб вен ции 
за зем јо дел ци те за ку пу ва ње зем јо-
дел ска ме ха ни за ци ја на прин ци пот 
50:50 учес тво на др жа ва та. Се на ма-
ли це на та на ле ко ви те и со тоа го-
диш но лу ѓе то вкуп но за ште ду ва ат 
над 30 ми ли о ни де на ри. Се на ма ли 
це на та на ре ги стра ци ја на во зи ла-
та, се на ма ли ја ак ци зи те и ца ри ни те 
за уве зу ва ње на авто мо би ли те и над 
2.000 авто мо би ли се вне се ни со оваа 
мер ка. Во ид ни на се пла ни ра да рас те 
и ми ни мал на та пла та и таа до 2020 
го ди на ќе стиг не до 14.000 де на ри, ќе 
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Те ри то ри јал на та 
по дел ба на 
Ре пуб ли ка 

Ма ке до ни ја и 
ре фе рен ду мот 
во 2004 го ди на 

(ДО Ку МеН тИ)

Н а 8 сеп тем ври 1991 го ди на мно
зинс тво то од на се ле ни е то во 
Ма ке до ни ја из ле зе да гла са и 

пре ку ре фе рен дум се из јас ни за сво
ја та ид ни на. Че кор со кој ма ке дон
ски от на род, ко неч но, ја зе де во ра це 
сопс тве на та суд би на и поч на да гра ди 
са мо стој на, не за вис на и су ве ре на др
жа ва. Из ми наа 25 го ди ни од тој ден, 
кој во ед но зна че ше ос тва ру ва ње на 
ве ков на та за лож ба на Ма ке дон ци те 
– да има ат сво ја по себ на др жа ва. Пре
диз ви кот со кој се со о чив ме и сѐ уште 
се со о чу ва ме е огро мен имај ќи ја пред
вид го ле ми на та на на ша та те ри то ри ја 
и број но ста на жи те ли те, спо ре де но во 
свет ски рам ки. От ту ка про из ле гу ва и 
од го вор но ста и те жи на та што ја но си
ме по е ди неч но и ко ле ктив но би деј ќи 
нѐ за се га си те ка ко на род и на ци ја и 
се реф ле кти ра на ид ни те ге не ра ции.

По крај ре фе рен ду мот од 8 сеп тем ври, 
гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
го иско ри сти ја сво е то ре фе рен дум ско 
пра во уште ед наш, во 2004 го ди на, ко га 
бе ше по ста ве но пра ша ње то „Да ли сте 
за те ри то ри јал на та ор га ни за ци ја 
на локалната самоуправа (оп шти-
ни те и градот Скопје) утвр де на со 
За ко нот за те ри то ри јал на та по дел ба 
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на ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и 
опре де лу ва ње на по драч ја та 
на еди ни ци те на ло кал на та 
са мо у пра ва?“

Но ви от број на спи са ни е то 
„Ма ке дон ски ар хи вист“ со 
под нас лов „Те ри то ри јал на та 
по дел ба на Ре пуб ли ка Ма ке
до ни ја и Ре фе рен ду мот 2004 

(До ку мен ти)“ со др жи из бор 
на до ку мен ти од фон дот 1515, 
пре тсе да тел на Вла да на Ре пуб
ли ка Ма ке до ни ја (19902006). 
Се лек ци ја та и из бо рот се на
мет наа при род но, при про це
сот на сре ду ва ње и обра бо
тка на ар хив ски от ма те ри јал. 
Одре де ни до ку мен ти го свр теа 
на ше то вни ма ние и нѐ на те раа 
по де тал но да ги про у чи ме и 
ана ли зи ра ме. От ту ка, исти те 
се кон ци пи ра ни на след ни ов 
на чин: пр во ги пре не су ва ме 
бе ле шки те во ра ко пис, кои се 

од ка би не тот на пре тсе да те лот 
на Вла да та на РМ во пер и о дот 
20022004 го ди на, а се од не су
ва ат на прет стој ни те  пре тсе
да тел ски и ло кал ни из бо ри, 
ка ко и про це сот на де цен тра
ли за ци ја на Ре пуб ли ка Ма ке
до ни ја. Сле дат до ку мен ти од 
пре тсе да те лот на Вла да та на 
РМ по по вод усво ју ва ње то на 
па ке тот за ко ни за де цен тра ли
за ци ја. По себ но ин те ре сен за 
про у чу ва ње е пла нот за ме ди
ум ска под др шка на про це сот 
за де цен тра ли за ци ја. По тоа се 

при ка жа ни из ве штаи од ме
ѓу на род на та за ед ни ца што се 
од не су ва ат на из би рач ки от 
про цес. Исто та ка, вклу че ни 
се и та бе лар ни прег ле ди на 
ре а ли за ци ја на опе ра тив на та 
про гра ма за де цен тра ли за ци ја 
на вла ста 20032004 во де лот 
на из ме ни и до пол ну ва ња на 
за ко ни те. На кра јот, изд во ив
ме ин фор ма ции и из ја ви од 
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пре тсе да те лот на Вла да та на 
РМ и дип ло мат ски прет став
ниш тва, по за вр шу ва ње то на 
ре фе рен ду мот.

Об вр ска на ин сти ту ци ја та што 
ја во дам е да ги из не се на увид 
овие до ку мен ти, без ка ква би
ло ко рек ци ја, ка ко све дош тво 
за се ри оз ни исто ри ски пре диз

ви ци на ед но вре ме, кое зад 
се бе оста ви го ле ми пос ле ди ци 
врз ин те ре си те на ма ке дон
ски от на род во сопс тве на та 
др жа ва. 

Во соработка со Државен архив на Република Македонија

Стручен консултант: Д-р Филип Петровски

КОАЛИЦИЈА ЗА ПОДОБРА МАКЕДОНИЈА

Предвидуваме даночни и други 
ослободувања, слични но и повисоки од 
оние во слободните економски зони, како и 
финансиска помош, за отворање бизнис во 
руралните подрачја.

Инвестициите ќе можат да се реализираат 
во населени места кои се на листата на 
рурални подрачја, детално наведени во 
нашата програма, како што се: 1657 села, 
седишта на општини до 10.000 жители, и 
населени места во општините од Град 
Скопје што се оддалечени повеќе од 5 км од 
седиштето на општината.

Ќе бидат поддржани инвестиции во:

• индустриски капацитети, 
• откупно-дистрибутивни центри, 
• хотели со минимум 20 соби, 
• пензионерски домови, 
• спа-центри, 
• болници, 
• спортско-рекреативни центри и 
• филмски студија.

Инвеститорите ќе имаат обврска најмалку 
80% од вработените да бидат 
нововработени лица, евидентирани како 
невработени подолго од 6 месеци.

Инвеститорите ќе добијат ослободување од:

• данокот на добивка 10 години,
• персонален данок за вработените 10 

години, за висина на плата до 3 просечни 
плати за лица со основно и средно и до 5 
просечни плати за лица со високо 
образование,

• плаќање на 50% од социјалните 
придонеси за вработените 10 години,

• царина и ДДВ за увезената опрема за 
инвестицијата,

• давачките за приклучок на електрична 
енергија, до моќност од 50 киловати,

• надомест за уредување на градежно 
земјиште/комуналии.

Покрај даночните ослободувања, за 
инвеститорите се предвидени:

• брза трансформација на земјоделско во 
градежно земјиште,

• продажба на државно градежно 
земјиште по почетна цена од 
1 евро по м2,

• финансиска помош за изградба на нов 
објект во износ од 20% од инвестицијата, 
најмногу до 500.000 евра,

• 2.000 евра за секое вработено лице 
евидентирано како невработено најмалку 
6 месеци и 4.000 евра за вработување на 
стечаен работник,

• обука и преквалификација за 
вработените,

• изградба на пристапен пат, бунар и 
снабдување со вода,

• изработка на урбанистичка 
документација за локацијата,

• осигурување од пожар за објектот 3 
години по неговата изградба.

Екстра поволностите ќе можат да ги 
користат инвеститорите кои во следните 5 
години ќе потпишат договор со државата, а 
инвестирањето мора да го завршат во рок 
од 3 години од потпишувањето на 
договорот.

Ова е само дел од проектите за работа, 
сигурност и напредок. Затоа на изборите на 
11-ти декември, заокружи го бројот 1, гласај 
за ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра 
Македонија, затоа што ти знаеш што е 
подобро, за тебе, за Македонија!

РУРАЛНИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ
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Ни кО ла  
Гру ев Ски

Ни кО ла  
ТО дО рОв

Не смее да се доз во ли да 
се рас ту ри уни тар но ста 
во Ре пуб ли ка Ма ке до
ни ја. Те шко е дој де но до 

оваа сло бо да, до оваа не за вис ност со мно гу жр тви, 
со круп ни на по ри, со мно гу отка жу ва ња, со мно
гу па до ви и со мно гу ус по ни. Со го ле ма ма ка и со 
мно гу жр тви се дој де до ова што де нес го има ме 
пар че зем ја не за вис на су ве ре ност. За тоа не сме е ме 
да доз во ли ме ри зи ци во кои не кој би си по и гру вал 
или би екс пе ри мен ти рал. На 11 де кем ври, не са мо 
што тре ба да се за прат овие ини ци ја ти ви и пла но
ви, не кои што не се са мо на СДСМ и на Зо ран За ев, 
ту ку се пла но ви на не кои дру ги, ту ку тре ба да им 
се ис пра ти по ра ка де ка ма ке дон ски от на род е му
дар и де ка не мо же да би де пре ла жан, де ка не кој 
го пот це нил не го ви от ка па ци тет.

Ну дат ка ко да е нив на 
де до ви на, ка ко да го ку
пи ле со па ри, а не раз би
ра ат де ка ну дат не што 

што со крв е ство ре но, ну дат не што за што мно гу 
лу ѓе за ги на ле и се жр тву ва ле. Не мо же да се ну ди 
Ма ке до ни ја, Ма ке до ни ја не е на про даж ба. На ши от 
ја зик е на ша та гор дост, на ши от ја зик е на ши от иден
ти тет, на ша та на ци ја е гор да и ис пра ве на на ци ја.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ЗО раН  
За ев

Од но сот на опо зи
ци ја та е не раз бир
ли во по зи ти вен кон 
Ал бан ци те, на ште
та мо же би и на гу бе ње на не кои ма ке дон ски 
гла со ви. Ту ка За ев игра по хра бро од тоа што 
јас оче ку вав, јас мо жам да го ре чам тоа де ка 
ал бан ски от ја зик, мо же би, мо же да се учи од 
пр во од де ле ние фа кул та тив но и Ма ке дон ци те, 
мо же би, мо жат да го учат ал бан ски от ја зик од 
пр во од де ле ние, тоа не е страш но.

Љу бО Мир  
Фрч кО Ски

Ќе па ѓа ат реј тин зи, 
и на вла де јач ки пар
тии и на по ли ти ча ри. 
И ќе ги нат по ли ти
ча ри и ќе за ми ну ва ат од по ли ти ка. Но, ги неа 
на ши те де дов ци и та тков ци за оваа на ша Ма
ке до ни ја, ни што не ма тра гич но ако по ли ти
ча ри за ги нат.

аН ТО НиО  
Ми лО шО Ски

Ки чев ча ни и стру жа ни 
нај до бро зна ат што зна
чи да ја пла ќаш гре шка
та на по ли ти ча ри те на 

сме тка на на ци о нал ни те ин те ре си. За тоа на овие 
из бо ри не ни тре ба ат но ви фе де ра ли за ции, не ни 
тре ба ат два ја зи ци, не ни тре ба ат три офи ци јал ни 
ја зи ци, ни тре ба ат три авто па ти ко и што ги гра ди
ме и уште три но ви ко и што са ка ме да ги поч не ме.

Јас лич но мис лам де
ка ова што де нес го 
про мо ви ра За ев ка
ко про гра ма на СДСМ 
прет ста ву ва по ка за тел на зре ло ста на пар ти ја
та. Да сти му ли ра и ле ка ри те, и на став ни ци те, 
и ад ми ни стра то ри те и си те во ус луж ни те деј
но сти да збо ру ва ат кол ку што е мож но по ве ќе 
ја зи ци на ет нич ки те за ед ни ци кои жи ве ат во 
Ма ке до ни ја. И тоа да би де пред ност при вра бо
ту ва ње, не што што но си по е ни. Де ца та тре ба 
да се пот тик ну ва ат да ги учат ја зи ци те на ет
нич ки те за ед ни ци кои жи ве ат во Ма ке до ни ја. 
Од нај ма ла во зраст. 

Мир ја На  
Нај чев Ска

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

кратскиот сојуз на Македо
нија, тој Оливер Спасовски, 
кој е носител на листата во 
втората изборна единица 
и, на крајот, тој Оливер Спа
совски, кој ни е министер 
за внатрешни работи. Прв 
полицаец, стил на Шилегов.

Колку и да е несериозна 
партијата што има сериоз
ни аспирации за освојување 
на власта во Македонија на 
ваков или на таков начин, 
главно невозможен, најсери
озно не смееше да си дозво
ли Оливер Спасовски, со сите 
набројани квалификации, да 
настапи мортус пијан, клен 
пијан, дрво пијан, флека на
правен. На скопскиот митинг, 
пред онолкав број луѓе, пред 
толку камери.

Срам од вселенски размери.

 победуваме двојно, заврес
ка Спасовски на микрофонот. 
Врескањето во микрофон е 
заштитен знак на СДСМ на 
овие избори. Во психоло
гијата е израз на немоќ, но 
настрана, и така народот се 
фати за заплетканиот јазик 
и за двојната перцепција на 
пијаниот полицаец.

„Се напил да му се гледаат 
двојно луѓето на митингот“, 
„Да не беше ЧучерСандево, 
како ќе знаевме дека Спа
совски е на греана ракија“, 
главно во таа насока се тера 
мајтапот, а тоа што не е за 
мајтапење е многу сериоз
но прашање: „Во чии раце е 
нашата безбедност?“. Иро
нично, безбедноста ни е во 
сигурни раце, но  буквално 
 на клекави нозе. � (р.р.)

Оливер Спасовски

ПРВ ПОЛИцАЕц, 
ПРВ ПИЈАНИцА

Личноста на ова не
дела не ја заслужи 
престижната титу

ла на оваа рубрика поради 
политичкиот речник или 
општествениот ангажман, 
туку поради една човечка 
слабост, која во политички 
контекст станува сериозна 
закана за сите нас.

Сме се нагледале и сме се на
слушале пијаници фатени за 
микрофон и којзнае колку 
пати сме одмавнале со рака
та  пијана работа. Овој пат на 
„пијаната работа“ не може да 
ѝ се одмавне поради неколку 
работи, а првата е државна
та функција на пивнатиот, а 
втората е политичката сери
озност на моментот.

Иако скопскиот митинг на 
СДСМ не беше шанса Заев 
и бандата нешто да опра
ват, секако беше шанса да 
не ја заплескаат работата 
до неповрат. И, секако, не ја 
искористија.

Колку луѓе имаше, нека си 
пребројат, зошто остана 
Заев сам на толкава бина, 
нека се прашаат, што запом
нил од реченото народот 
ќе им прераскаже в недела, 
но што да правиме со Оли
вер Спасовски? Тој Оливер 
Спасовски, кој е генерален 
секретар на Социјалдемо

Прва чаша:   
стил на Шилегов

Втора чаша:   
Чучер-Сандево

Цело шише:    
победуваме двојно
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А ко ед но де те по ве ќе мо кри откол ку што 
е нор мал но, ако ста ну ва и на ве чер за да 
мо кри, ако пие мно гу во да или теч но сти и 

ако сла бее, а ја де по ве ќе, то гаш тоа се зна ци де ка 
е мож но де те то да има ди ја бе тес тип 1. Нај че сто 
ди ја бе те сот кај де ца та се ја ву ва на во зраст ме ѓу пет 
и се дум го ди ни и во пу бер те тот. До цент др Ма ри
на Кр стев ска–Кон стан ти но ва апе ли ра, пред сѐ, до 
ро ди те ли те, а по тоа и до ма тич ни те ле ка ри да не 
ги иг но ри ра ат оние зна ци кај де ца та и вед наш да 
из вр шат ис пи ту ва ња. Ди ја бе тес тип 1 не мо же да 
се из ле ку ва, а ле ку ва ње то е до жи вот но.

 Ка кво за бо лу ва ње е ди ја бе те сот?
Крстевска–Константинова: Ди ја бе тес е гру па на 
бо ле сти. Тоа е нај че ста ен до кри но ло шка ме та бо
лич на бо лест во дет ска та во зраст и адо лес цен ци
ја та. Се га ќе збо ру ва ме са мо за ди ја бе тес тип 1. Тоа 
е авто и му на бо лест при ко ја се ја ву ва ат ан ти те ла 
про тив Лан гер хан со ви те остров ца на пан кре а сот. 
Тие со те кот на вре ме то ги уни шту ва ат. Лан гер
хан со ви те остров ца ла чат ин су лин и ко га ќе би дат 
уни ште ни, тие ве ќе не мо жат да ла чат ин су лин. 
Тоа зна чи де ка енер ги ја та не мо же да се до би ва од 
хра на та, ту ку се рас то пу ва мас но то тки во и од тоа 
на ста ну ва ат на та мош ни те комп ли ка ции.

За тоа е мно гу важ но де ца та да се 
вак ци ни ра ат би деј ќи ви ру сот на 
за у шки и на ру бе о ла че сто соз да
ва ат та кви проб ле ми. Исто та ка, во 
игра мо же да би де и пси хо ло шки от 
фа ктор – стрес кај де ца та, но тоа е 
по мал ку ве ро јат но.

 Ка ко се ле ку ва ди ја бе те сот кај 
де ца та?
Крстевска–Константинова: Кај 
ди ја бе тес тип 1 не се ла чи ин су
лин, од нос но на ма ле но е не го во

тре ба да се про дол жи со те ра пи ја та 
и ре дов но да се кон тро ли ра ни во то 
на гли ке ми ја.

 Кои се комп ли ка ци и те од ди ја бе-
тес?
Крстевска–Константинова: По сто јат 
акут ни комп ли ка ции кај ди ја бе те сот 
тип 1 и хро нич ни комп ли ка ции. Акут ни
те комп ли ка ции се наг ло по ка чу ва ње на 
ше ќе рот, по ја ва на ед на ди ја бе тич на ке
то а ци до за, а хро нич на та комп ли ка ци ја 
е па ѓа ње на ше ќе рот по ра ди пре го ле ма 

 Кол кав е го диш но бро јот на но-
во за бо ле ни де ца со ди ја бе тес тип 
1 на Дет ска та кли ни ка во Скоп је?
Крстевска–Константинова: Но во
ди јаг но сти ци ра ни слу чаи на 100 ил
ја ди па ци ен ти во за пад ни те зем ји е 
око лу 35, кај нас таа број ка се дви жи 
од осум до 10 слу чаи го диш но. Ма
ке до ни ја во таа смис ла е на дол на та 
гра ни ца, не ма ме тол ку че сто ди ја бе
тес ка ко што има во Сар ди ни ја или 
во Фин ска, ка де што бро јот на па ци
ен ти е по го лем. Во пос лед но вре ме 

свест, со кус ма ло во ди ше ње, со 
ме та бол на аци до за, со при сут ни 
ке то ни во ури на та, при што бе ше 
по треб но ин тен зив но ле ку ва ње. 
Кај не кои па ци ен ти не бе ше ди
јаг но сти ци ран ди ја бе те сот и тие 
има ле симп то ми не кол ку не де
ли пред да дој дат кај нас. За тоа 
апе ли рам до ро ди те ли те и до 
ма тич ни те ле ка ри ко га де ца та 
ќе се по жа лат де ка че сто мо крат, 
сла бе ат иа ко ја дат, пи јат мно гу 
теч но сти, да се ис пи та ни во то на 
ше ќер во кр вта. Мно гу е тен ка 
ли ни ја та ме ѓу жи во тот и смрт
та ко га па ци ен ти те ќе дој дат во 
те шка со стој ба.

 Кол ку е важ но да се сле дат 
ке то ни те во ури на та, по себ но 
кај де ца та во пу бер тет, ко га 
ше ќе рот е најм но гу ва ри ја-
би лен?
Крстевска–Константинова: Не 
са мо кај де ца та во пу бер тет, ту
ку и кај по ма ли те де ца тре ба да 
се сле дат ке то ни те во ури на та. 
Тоа пре по ра чу ва ме да се пра ви 
ед наш днев но, на у тро. Тоа се 
пра ви со спе ци јал ни лет ни со 
кои се про ве ру ва ат ке то ни те и 
ше ќе рот во ури на та. По себ но е 
важ но да се про ве ру ва ат ке то
ни те во ури на та ко га е де те то 
бол но и ко га поч ну ва да по вра ќа.

 Во што се со стои те ра пи ја та?
Крстевска–Константинова: 
Ста ну ва збор иск лу чи во за ин
су лин ска те ра пи ја. Тие до би ва ат 
до зи ин су лин и се боц ка ат око лу 
че ти ри па ти днев но – три па ти 
оди бр зи от, кри стал ни от ин су
лин и ед наш дол го трај ни от ин
су лин, кој се да ва на ве чер пред 
спи е ње. Не кои де ца се по ста ве ни 
на ин су лин ски пум пи и ре дов но 
тре ба да се сле ди кон тро ла та. На 
три ме се ци се вр ши кон тро ла. 
Ко га збо ру ва ме за ди ја бе тес, збо
ру ва ме за син дро ми на ди ја бе
тес. Има по ја ва на ди ја бе тес кај 
раз лич ни бо ле сти, ка ко, на при
мер, ци стич на фи бро за, ма лиг
ни бо ле сти... има мно гу ти по ви 
ди ја бе тес. Гра ни ци те за по ка чен 
ше ќер се 6,3 ми ли мо ли на ли тар 
и со оп то ва ру ва ње 11 ми ли мо ли 
на ли тар. 

СÈ по чест е ди ја бе те сот тип 1 кај де ца та
здрАВjеДО цеНт Д-р МА рИ НА Кр СтеВ СКА-КОН СтАН тИ НО ВА, ПЕ ДИ ЈА ТАР ЕН ДОК РИ НО ЛОГ ОД КЛИ НИ КА ЗА ДЕТ СКИ БО ЛЕ СТИ

ди ја бе те сот е нас лед на бо лест. 
исто та ка, и не кои ви ру си мо же 
да го пре диз ви ка ат или да би дат 
фа кто ри на ри зик за по ја ва на тој 
акти вен про цес. нај че сто ста ну ва 
збор за ви ру сот на за у шки, ви ру
сот на ру бе о ла и ко кса ки ви ру сот, 
ве ли др Кр стев скаКон стан ти но ва
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 Кои се пр ви те зна ци што ро ди-
те ли те мо же да ги пре поз на ат 
кај де ца та?
Крстевска–Константинова: Ос
нов ни те зна ци се ко га ќе за бе ле
жи ме де ка ед но де те по ве ќе мо
кри откол ку што е нор мал но, ко га 
ста ну ва и на ве чер за да мо кри, 
ко га пие мно гу во да или теч но
сти и ко га сла бее, а ја де по ве ќе. 
Нај че сто ди ја бе те сот се ја ву ва на 
во зраст ме ѓу пет и се дум го ди ни 
и во пу бер те тот.

 Ко ја е при чи на та за по ја ва та 
на ди ја бе тес тип 1 кај де ца та?
Крстевска–Константинова: По
сто јат по ве ќе хи по те зи за по ја ва
та на ди ја бе тес тип 1 кај де ца та. 
Нај че ста та при чи на е ге нет ска. 
Ди ја бе те сот е нас лед на бо лест. 
Исто та ка, по стои и ви рус на те
о ри ја  зна чи де ка не кои ви ру си 
мо же да го пре диз ви ка ат, да би дат 
фа кто ри на ри зик за по ја ва на тој 
акти вен про цес. Нај че сто ста ну ва 
збор за ви ру сот на за у шки, ви ру
сот на ру бе о ла и ко кса ки ви ру сот. 

то ла че ње и ле ку ва ње то е иск
лу чи во со да ва ње ин су лин. Тоа 
е единс тве на та те ра пи ја. Тоа е 
до жи вот на те ра пи ја. Мо же да се 
слу чи по не кол ку ме се ци отка ко 
ќе се ди јаг но сти ци ра ди ја бе те сот, 
да дој де до ре ми си ја, тоа уште го 
на ре ку ва ме и „ме ден ме сец“, ко га 
кле тки те на пан кре а сот заз дра ву
ва ат и поч ну ва ат сопс тве на про
дук ци ја на ин су лин. Но, тоа трае 
кра тко, не кол ку ме се ци. Во не кои 
слу чаи тоа мо же да трае и по дол
го, но бо ле ста пак се вра ќа. За тоа 

до за или по ра ди не ја де ње, и тоа се ви ка 
хи пог ли ке ми ја.

 Ка ко тре ба да се хра ни де те за бо-
ле но од ди ја бе тес?
Крстевска–Константинова: Кај де ца
та кај кои е ди јаг но сти ци ран ди ја бе тес 
тип 1 ис хра на та е мно гу важ на за тоа 
што ја де ње то се ко гаш тре ба да би де во 
исто вре ме. Тре ба да се ја де шест па ти 
на ден. Тоа зна чи де ка тре ба да има ат 
три глав ни обро ци и три ужи ни. До
за та на ин су лин се ко гаш се одре ду ва 
спо ред тоа кол ку се ја де .

има ме мно гу го лем проб лем за тоа 
што мно гу че сто до а ѓа ат па ци ен ти, и 
ста ри и но ви, во мно гу те шка оп шта 
со стој ба, во ди ја бе тич на ке то а ци
до за, во ед на шо ко ва со стој ба ка де 
што се на гра ни ца на ко ма и ка де 
што е мно гу по те шко ле ку ва ње то 
и из ле ку ва ње то откол ку да се ди
јаг но сти ци ра ат по ра но и да дој дат 
на вре ме за да мо же ме по лес но да ги 
ле ку ва ме. Во пос лед ни те петшест 
ме се ци имав ме и но ви и ста ри па ци
ен ти кои ни дој доа во иск лу чи тел но 
те шка оп шта со стој ба. Со на ру ше на 
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Разговараше |  Не ве на По пов ска 
Фо то |  Але ксан дар Ива нов ски 

И јас, ка ко и си те умет ни ци, це ли от жи вот  
меч та ам, со ну вам. Има не ос тва ре ни сни шта, но, 
зна е те, жел би те и со ни шта та не се рас ка жу ва ат, 
ни ре че Ана

Опер ско то пе е ње ми го опре де ли жи во тот!
ХА рИЗ МА тИч НИ От СО прАН АНА Дур ЛОВ СКИ Ве Ќе Не КОЛ Ку гО ДИ НИ гО ОСВО ју ВА СВе тОт КуЛТуРА

www.republika.mk36

� Ва ше то нај но во ос тва ру ва-
ње на сце на та на Ма ке дон-
ска та опе ра и ба лет е уло-
га та во опе ра та „Лу чи ја од 
Ла мер мур“. Вие де би ти ра вте 
со уло га та на Лу чи ја во 2000 
го ди на на сце на та на МОб. 
Што прет ста ву ва за Вас да 
се би де дел од ед на од во деч-
ки те бел кан то опе ри во свет-
ска та опер ска ли те ра ту ра?
Дур ЛОВ СКИ: Бел кан то са мо 
по се бе оз на чу ва уба ва ари ја, 
уба ва му зи ка, од та му и по тек
ну ва. Тоа пе е ње са мо по се бе е 
спе ци фич но и ба ра по и на ква 
ко ло ра ту ра. Лу чи ја е ед на од 
нај поз на ти те бел кан то опе ри 
и се кое неј зи но ис пол ну ва ње 
за ме не е по се бен пре диз вик. 
По себ но за до волс тво ми е ко га 
на ста пу вам пред на ша та пуб
ли ка и се ра ду вам што ќе се 
срет не ме на сце на та на МОБ 
на 10ти овој ме сец. 

� Она што од са ми от по че ток 
на ка ри е ра та Ве на пра ви раз-
лич на од дру ги те не беа са мо 
дол га та ви со ка, бле ска ва ко-
ло ра ту ра и пер фект но то ле-
га то, ту ку и моќ ни от глас. Од 
ко га поч на вте да се за ни ма-
ва те со опер ско пе е ње? Да ли 
отсе ко гаш зна е вте де ка тоа 
ќе би де Ва ша та про фе си о-
нал на опре дел ба? 
Дур ЛОВ СКИ: Од ко га знам за 
се бе, јас пе ам опер ски арии. 
Мо же би е кли ше, но во мо
јот слу чај е на ви сти на та ка. 

Ана Дур лов ски е ро де на во 1978 го ди на во 
Штип. Од 19972001 сту ди ра ла на Фа кул те тот 
за му зич ка умет ност во Скоп је, во кла са та на 

проф. Би ља на Јо ва нов скаЈа ки мов ска. Ве ќе не кол ку 
го ди ни ха риз ма тич ни от со пран Ана Дур лов ски го 
осво ју ва све тот. Со сво и те тре пер ли ви и воз ви ше
ни ли нии и истен че но то чув ство за ри там, таа ги 
сли ка му зич ки те сти ло ви, најм но гу ко ри стеј ќи го 
Мо царт ка ко ме ди ци на за гла сот. Сре бре ни ка ви от 
глас на Дур лов ски бе ше за бе ле жан уште на неј зи
но то де би во 2000 го ди на ко га ја тол ку ва ше Лу чи ја 
од Ла мер мур. От то гаш фо ку си ра ни от транс па рент
но све тол тон на овој со пран ста ну ва обе леж је на 
бел кан то ре пер то а рот во про дук ци и те на Ма ке
дон ска та опе ра. На оваа сце на таа ги тол ку ва ше и 
До на Ана во „Дон Џо ва ни“, Кра ли ца та на Но ќта во 
„Вол шеб на та флеј та“, Аде ла во „Лил ја кот“, Џил да 
во „Ри го ле то“, Ро зи на во „Се вил ски от бер бер“ и др.

Ре зо нант ни от глас кој ги до пи ра и не бес ни те ви со
чи ни го пре поз на и Фон да ци ја та „Му зич ки те а тар 
за ју го и сточ на Евро па“ и од 2005 го ди на Дур лов
ски бе ше сти пен дист на оваа ин сти ту ци ја. Во 2006 
го ди на Ана ја до би на гра да та „Ма ри ја на Ра дев“ за 
нај до бро жен ско опер ско ос тва ру ва ње во Хр ват ска, 
за уло га та Кра ли ца та на Но ќта во „Вол шеб на та 
флеј та“. Оваа пе ви ца, ко ја но си енор мен еро ти зам 
и пее не по мал ку од им пре сив но, во ју ни 2006 
го ди на де би ти ра ше на сце на та на ре но ми ра на та 
Ви ен ска др жав на опе ра со уло га та на Кра ли ца та 
на Но ќта во „Вол шеб на та флеј та“, ка де што до би 
по сто јан ан гаж ман во се зо на та 2008/09 го ди на. 
Во ме ѓу вре ме на ста пи и во „Ме тро по ли тен“, што 
се сме та за врв на ка ри е ра та на се кој из ве ду вач.

Ана де но ви ве на ста пу ва на сце на та на Ма ке дон ска
та опе ра и ба лет, по втор но во „Лу чи ја од Ла мер мур“ 
со ко ја де би ти ра ше на ма ке дон ска та опер ска сце
на, па по раз го ва рав ме за по че то ци те, па ту ва ња та, 
со ни шта та...
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КуЛТуРА
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Опер ско то пе е ње ме не ми го 
опре де ли жи во тот, поч ну вај
ќи од ни жо то пре ку сред но то 
му зич ко, ака де ми ја та и сè та ка 
до денде нес јас се усо вр шу
вам се којд нев но. Јас жи ве ам 
за две ра бо ти, за се мејс тво то 
и за опе ра та.

� До бит ник сте на мно гу број-
ни приз на ни ја и на гра ди во 
зем ја ва и во странс тво. Ме-
ѓу нив е и приз на ни е то „На-
ци о на лен умет ник“ кое го 
до де лу ва пре тсе да те лот на 
ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Ка ко 
ги до жи ву ва те на гра ди те?
Дур ЛОВ СКИ: Ние, умет ни
ци те нај че сто не обр ну ва ме 
вни ма ние на на гра ди те, но 
ко га ни до де лу ва ат на гра да, 
ед но став но тоа нè осве сту ва во 
ко ја на со ка се дви жи ме, про сто 
ни ка жу ва де ка тоа што сме го 
сра бо ти ле е на ви сти на вред но. 
На гра да та „На ци о на лен умет
ник“ ми е нај дра га, тоа е др
жав но приз на ние, приз на ние 

од мо ја та ро де на зем ја, и сум 
мно гу бла го дар на за тоа. 

� До се га сте на ста пи ле на 
мно гу број ни свет ски сце ни. 
па тот до „Ме тро по ли тен“ во-
оп што не е ле сен, но Вие го 
изо де вте. За што со ну ва те? 

Оста на ли не кој не ос тва рен 
сон?
Дур ЛОВ СКИ: И јас, ка ко и си
те умет ни ци, це ли от жи вот 
меч та ам, со ну вам. Има не ос
тва ре ни со ни шта, но, зна е те, 
жел би те и со ни шта та не се рас
ка жу ва ат за да се ос тва рат. �
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Фото | приватна архива

СцЕНА

мојата награда е доделена за 
драма, лидерство и визија за моето 
осумгодишно непрофитно творење 
филмски и театарски проекти од 
мали нозе во тетово. Претставник 
на жирито од областа на филмот 
и на театарот е познатиот 
холивудски оскаровец ед Харис 
– актер, режисер, продуцент, 
сценарист, вели томески во 
интервју за „република“

Познатиот Ед Харис ги процени моите проекти

� Како 20-годишен тетовец стана до-
битник на Нобеловата награда за 
млади? Може ли да ни го раскажеш 
твојот пат до Њујорк?
тОМеСКИ: Од рана возраст, покрај 
училиштето, се ангажирав во култур
ни случувања во Тетово, па, меѓу дру
гото, пишував и режирав регионална 
телевизиска серија на само 12 години, 
која ја продуцирав во наредните годи
ни. По завршувањето на средното об
разование  приватното американско 
училиште „Вудроу Вилсон“ (Woodrow 
Wilson) во Тетово, добив покана од САД 
да членувам во Нобеловото национално 
здружение за високообразовни устано
ви, кое ги регрутира само најдобрите 
матуранти од светот. Во здружението 
се влегува само со покана. Поканата 
стигна на моја домашна адреса лич
но од Клејс Нобел, внукот на Алфред 
Нобел – основачот на Нобеловите на
гради, веројатно врз основа на моите 
достигнувања на рана возраст. Со тоа 
станав член на едно посебно општество 

ИгОр тОМеСКИ, еДИНСтВеН ДОбИтНИК НА НОбеЛОВАтА НАгрАДА ЗА МЛАДИ НА бАЛКАНОт

„Идеализмот на младиот човек” е филм на младиот Игор Томески (20), чијашто 
премиера е закажана за 18 декември во Тетово, кое го прославува добивањето на 
годинашната Нобелова награда за млади како град со единствен нобеловец на 
Балканот.Томоски е првиот и засега единствен добитник на Нобеловата награда 
за млади во регионот и во интервју за „Република“ го раскажува својот пат до 
наградата, но зборува и за идните планови. Во моментов студира театарска и 
филмска глума и режија во Њујорк.

областа во која покажуваат огромни 
квалитети и потенцијали и конкретни 
достигнувања. Мојата награда е доде
лена за драма, лидерство и визија за 
моето осумгодишно непрофитно тво
рење на филмски и театарски проекти 
во Тетово. Претставник на жирито од 
областа на филмот и на театарот е по
знатиот холивудски оскаровец Ед Харис 
– актер, режисер, продуцент, сценарист, 
кој ги процени моите проекти.

� Што студираш и што работиш во 
моментов?
тОМеСКИ:Студирам театарска и фил
мска глума и режија во Њујорк. Сис
темот на факултети е флексибилен 
и овозможува партнерски однос со 
повеќе институции пред да ја добиете 
својата диплома, особено за нобело
вците. Бев примен на Универзитетот 
во Њујорк, во Бостон и во неколку ре
номирани драмски академии токму 
во Њујорк како што се АМДА (AMDA) 
и „Американ драматикал конзервато
ри“(American Dramatical Conservatory) 
во мали класови во кои има силна кон
куренција. Моментно, оваа година из
вршувам дел од студиите во „Менхет
нвил колеџ“ (Manhattanville College), 
каде што ги имам најдобрите услови 
што ми се потребни во моментов да 
работам на моите проекти, покрај сту
диите. По завршувањето на проектите, 

вратите остануваат отворени за други
те уметнички институции во Њујорк.

� Дали Нобеловата награда за млади 
носи одредени бенефиции и при-
вилегии?Имаш ли некои посебни 
обврски?
тОМеСКИ: Како единствен македонски 
нобеловец, ослободен сум од плаќање 
школарина на реномирани американ
ски универзитети врз основа на моите 
достигнувања. Во спротивно, сума од 
неколку милиони денари за целосно 
школување во САД е невозможна за 
самофинансирање, првично поради 
разликата во примањата во двете земји. 
Нобеловото здружение стои зад мене 
со сѐ што правам во иднина, како зад 
моите студии така и зад моите проекти. 

се случи токму на театарската сцена. 
Имав аудиција со режисер од Бродвеј – 
Том Фогарти, за театарска претстава, 
на која требаше да глумам и да пеам.Не 
знаејќи, сум испеал еден американски 
класик со балкански примеси на пре
терано вибрато. Тоа му се допаднало 
на музичкиот директор, кој помислил 
дека тоа го правам поради уникатен 
музички печат и личен стилистички 
избор, додека јас, недоволно запозна
ен со музиката, не бев свесен дека го 
правам тоа. Хорскиот директор успеал 
дури да го убеди и жирито и режисе
рот Фогарти да ме исклучи од нивните 
планови за актерски улоги и да ме 
вклучи во музичкиот и хорски еле
мент за неговите замисли, што и му 
успеа. Беше малку збунет кога дозна 

те планови. Единствено што знам е 
дека ќе продолжам да се занимавам 
со тоа што го работам од мали нозе 
– тоа е филмот и театар, сега веќе про
фесионално, и ќе го изберам местото 
каде што ќе имам најдобри услови за 
тоа. И верувам дека кога ќе приста
пите и работите со искрена љубов, 
работите сами ќе си дојдат на свое 
место. Ако посакувате да стигнете до 
успехот, прво треба да се откажете од 
трката по него бидејќи тоа ве премо
рува. Работење со љубов, ценењето 
на работите што веќе ги имате во 
животот се најважните работи, а ако 
сте благодарни, работите квалитетно 
и трудољубиво, ќе ги привлечете ва
шите желби и вашиот труд ќе исплива 
на површина порано или подоцна.

�  Ќе има ли некое ново дело, кое ќе го 
презентираш пред своите сограѓани 
во брзо време?

и здружение на академци, лауреати, 
нобеловци. Од таму дојдоа и понудите 
за студии во САД. Нобеловите награ
ди за млади ги доделува Нобеловото 
национално здружение за високооб
разовни установи на годишно ниво.
Наградата ја добиваат само најдобрите 
членови на ова здружение на светско 
ниво, меѓу светска конкуренција. За 
да додели една Нобелова награда за 
млади, здружението разгледува некол
ку фактори: академски успех, научни 
или уметнички афинитети во одредена 
област, лидерски способности, способ
ности да ја мотивира младината, како и 
да ги пропагира нобеловите вредности 
за еднаквост и за мир преку однесу
вањето и проектите на студентот, а ги 
оценува и неговите проекти во областа 
за која е заинтересиран. Во жирито има 
претставник од секој област – тоа се 
реномирани светски имиња, кои можат 
компетентно да го проценат талентот 
на номинираните студенти и само не
колкумина се здобиваат со награда за 

Сите добитници на престижната награ
да беа оценети за нивно почитување и 
спроведување на седумте правила на 
Нобел преку нивното однесување и 
дела. Седумте правила се: правилна ми
сла, правилен збор, правилно дејству
вање, правилен став, правилен начин 
на живот, овде и сега. Како нобеловци, 
наша одговорност е да продолжиме со 
таквиот начин на живот.

�  животот во Њујорк е многу брз и 
динамичен, но сигурно има и убави 
моменти. Имате ли некоја анегдота 
да ја споделите со јавноста?
тОМеСКИ: Интересно е кога помину
вате низ Централ Парк и се вртите да 
се уверите дали покрај вас поминал 
актер од некоја серија што сте ја гле
дале вчера. Интересна анегдота ми 

дека немам десетгодишно музичко 
искуство, како што претпоставува
ше, и дека мојот интерес и избор беа 
актерските улоги во претставата. Се 
заинтересира за балканската музи
ка, особено народната, па заедно ја 
научивме и испеавме „Зајди зајди“. 
Имаме прекрасна изворна музика. Во 
овој светски тренд на колективното и 
на глобалното, не смееме да забора
виме да го почитуваме сопственото, 
домашното, најдоброто.

� Кои се твоите планови за во ид-
нината?
тОМеСКИ: Џон Ленон вели: Животот 
е тоа што ни се случува додека ние 
си правиме свои планови. Јас оставам 
животот да ги открие своите изнена
дувања додека јас си ги правам свои

тОМеСКИ: Семестаров работев на 
постпродукција на мојот најнов 
независен игран филм „Идеализ-
мот на младиот човек”, кој е дел 
од интернационално наградените 
сценарија што ги пишував на 1516 
години (кои не успеав да ги реализи
рам тогаш) и се сними во Тетово ова 
лето. Филмот ќе има своја премиера 
како во Њујорк и во Македонија. На 
18 декември Тетово го прославува 
добивањето на годинашната Но
белова награда за млади како град 
со единствен нобеловец во Балка
нот. Покрај документарен филм за 
мене, филмот премиерно има своја 
кинопремиера. Настанот се случува 
во домот на културата во 19 часот и 
е од национален карактер, па сите се 
добредојдени. �
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Пишува |  Сотир Костов 

Што да се каже за Џеј Ло, Џени 
од Бронкс? Таа е доказ дека се 
исплатува да се следат сопстве

ните сништа. Потврда дека упорноста 
се исплатува. Израсна во една од најсјај
ните ѕвезди во светот на филмот и на 
музиката. Нејзиниот атрактивен изглед 
ретко кој го остава рамнодушен. Ат
рибутите што ѝ ги подарила природа
та умее вешто да ги спакува во слика 
што сака да ѝ ја претстави на јавноста. 
Нејзиниот стил се развиваше со карак
терот што го има и со кариерата што 
самата ја менаџираше. Во почетокот 
преферираше предизвикувачки кре
ации, кои повеќе откриваа, отколку 
што покриваа. Токму таа храброст да се 
претстави со тој стил ѝ донесе статус на 
секссимбол. Инаку е извонредна пејач
ка, страсна танчарка, убава глумица и 
манекенка со елегантна става. Дива во 
секој поглед. Препознатлива како дама 
со гламур и со сексапил. Позната е по 
своите прекари како што се гитара, по
ради обликот на телото, Џени и Џеј Ло 
поради гетозадникот. Таа е мегаѕвезда, 
која без разлика на не/совршеноста на 
своето тело има милиони обожаватели 
за кои Џени е богиња на сексапилноста. 
Во Холивуд се проби благодарение на 
фактот дека е неодоливо привлечна, но 
и способна од своите музички спотови 
да направи вистински визуелни спек
такли. Според Мајкл Левин, авторот на 
Брендиран свет (2003), Џенифер Лопез 
е „најголемиот брендпроизвод во за
бавната индустрија“. Од издавањето на 
нејзиниот прв албум „On The 6“ во 2000 
година, таа израсна од тоа што Левин 
го нарекува „згодна пејачкаактерка“ во 
познато име преку „многу внимателно 
водена кампања за брендирање“.

Таа ги искористи двете највисоки 
платформи на познатите „филмо

Суперѕвезда

озборувања дека на снимањата е раз
мазена, поставува специјални услови, 
невидено е арогантна кон соработни
ците и помошниот персонал, но, сепак, 
и понатаму ја сакаат и обожаваат како 
сексдива. Сето ова е контрадикторно, 
но без разлика дали е вистинито или 
не Џеј Ло и понатаму заведува огро
мен број обожаватели, кои, просто, 
лудуваат по неа, нејзината неодолива 
насмевка, заводнички поглед и секса
пилна става. Аспирацијата е, во секој 
случај, клучот за разбирање на моќта 
на брендот на Џеј Ло. Уште од нејзи
ното појавување на доделувањето на 
наградите Греми во зелениот фустан 
со разголен папок на Версаче, за кој 
многу се дискутираше, таа стана една 
од најгламурозните икони на црвени
от тепих склона кон публицитет. Има 
нешто мистериозно и привлечно во тој 
уличен фазон „девојка од соседството“. 
Можеби е нејзината непосредност и 
пристапност!? Голем број од обожава

едноставно, гламурозна, туку тоа што 
нуди пат кон гламурот. Таа беше многу 
успешна во користењето на својата 
музичка и филмска кариера за да го 
нагласи своето патување од тешкото 
детство поминато во Бронкс до бле
скавиот меур на позната личност во 
кој живее сега. Насловот на нејзиниот 
прв албум „On The 6“ се однесуваше на 
автобусот со број 6 на кој се возела за 
да излезе од Бронкс. Еден сингл од 
еден подоцнежен албум ја етаблираше 
како „Џени од соседството“ со кој им 
кажа на обожавателите „Знам од каде 
доаѓам“. Нејзината улога од приказни
те во филмскиот хит Слугинката во 
Менхетн инспириран од Пепелашка, 
исто така го отсликуваше нејзиниот 
сопствен живот бидејќи глумеше си
ромашна работничка од Бронкс, која 
на крајот наоѓа љубов и многу пари. 
Како и повеќето успешни брендови, 
таа создаде приказна околу своето 
сопствено име. Поради нејзините про

емотивна привлечност и интерес од 
медиумите. Со „бренд –личност“ како 
Лопез тоа веќе претставува составен 
дел. Како кокакола, таа, исто така, 
има универзална привлечност. Ова е 
така поради тоа што изгледа дека таа 
постојано опчекорува два света. Таа се
когаш, во смисла на брендови, се наоѓа 
меѓу улиците на Бронкс и црвените ки
лими на Холивуд. Како прва вистински 
глобална суперѕвезда, таа е врската 
во латинскоамериканското, врската 
меѓу двете култури. Бидејќи никогаш 
не била обележана како „пејачка, ак
терка, танчарка, модна дизајнерка или 
деловна жена“, таа задржува некаква 
мистерија, и покрај нејзината изло
женост на масивните медиуми. Таа ја 
брендираше „приказната“ на Џенифер 
Лопез, која е, всушност, старата при
казна за американскиот сон, за вербата 
во себе и аспирацијата и притоа ја за
мати линијата меѓу нејзиниот реален 
живот и личноста на една суперѕвезда. 
Како таква, нејзините обожаватели 
знаат многу за неа, но никогаш не мо
жат да знаат доволно. Како пример за 
млади жени таа е феноменално моќен 
бренд бидејќи луѓето што купуваат 
фармерки џеј ло или го носат нејзи
ниот парфем, исто така, ја купуваат 
и самата приказна за Џенифер Лопез. 
Тие, можеби, самите никогаш нема да 
можат да станат суперѕвезди, но со 
купувањето на нејзините производи, 
тие можат да се чувствуваат како да 
споделуваат мал дел од нејзиниот ус
пех, така што се снабдуваат со него. �

Тајни на успехот на Џеј Ло 
Порака. Џенифер Лопез има јасна 
порака на бренд, која се состои од 
инспирација и аспирација, бренд 
што привлекува млади жени, ал
фамажи, малцинства и секој што 
сонува да стане суперѕвезда. 

Аспирација. Џенифер Лопез го одр
жа својот бренд аспиративен пре
ку своите поврзувања со луксузни 
брендови како Луј Витон. 

Факторот „меѓу“. Бидејќи Џенифер 
Лопез има идентитет што лебди 
меѓу пејачка и актерка, Бронкс и 
Холивуд, позната личност и ре
алност, таа не може да се означи. 
Ова значи дека луѓето можат да 
ги проектираат своите аспирации 
на неа, аспирации што можат да ги 
насочат преку купување на самиот 
бренд на Џенифер Лопез.  

вите и музиката“ за да лансира ми
ниимперија врз основа на своето име. 
Ја основаше компанијата за облека 
Свитфејс фешн компани, која произ
ведува облека со брендот џеј ло и има 

лансирано сопствени парфеми од кои 
првиот беше џеј ло глоу, кој почна да 
се продава во 2002 година.

Иако направи некои катастрофал
ни избори во својот љубовен живот 
и филмска кариера (избори што се 

поврзани со нејзината улога во утката 
Гигли покрај Бен Афлек), нејзиниот 
талент за маркетинг никогаш нема 
грешка. На пример, исто како што Гиг
ли добиваше лоши критики во меѓу

народниот печат, таа се појавуваше 
на билборди низ целиот свет како но
вото лице на Луј Витон. Поврзувајќи 
се себеси со најпопуларниот луксузен 
бренд во светот, таа ги поттикна аспи
ративните квалитети на идентитетот 
на нејзиниот сопствен бренд. Ја следат 

телите поради нејзиниот восхитувачки 
изглед ја доживуваат како топла, блис
ка, искрена и непосредна, способна да 
им парира на сите познати и елегантни 
манекенки, кои на модните писти се 
движат како газели. Меѓутоа, моќта на 
Џенифер Лопез не е во тоа што таа е, 

блематични врски со познати лично
сти како Бен Афлек и Пи Диди (сам по 
себе феноменален бренд), приказната 
е постојана и останува интересна.

Брендовите како кокакола и мекдо
налдс  постојано треба да копнеат по 
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Пишува | Кристина Николова Кузмановски

� Кога првпат дојдовте во Македо-
нија?
СерАфИМОВСКИ - ДИКА: Тука дојдов 
пред десет години како турист и од 
тогаш пред пет години секоја година 
доаѓав на одмор. Сега сум веќе тука 
со постојан престој на живеење цели 
пет години. 

� Која беше причината поради која се 
решивте да ја посетите Македонија?  
СерАфИМОВСКИ - ДИКА: Виновникот 
за мојата прва посета на вашата земја 
беше мојот сопруг Драган. Со кого се за
познавме во Романија. И двајцата студи
равме на ист факултет. Таму почнавме 

Во Македонија  
се чувствувам 
како домаќин,  
а не како странец
Љубовна приказна за почеток на нов живот во туѓа 
земја. Лаура-Александра Серафимовски - Дика 
од Романија е жена што во својата матична земја 
во текот на студиите се запознава со Македонец 
што денес е нејзин сопруг. Љубовта ја носи да 
живее овде. Веќе пет години има постојан престој 
во Македонија, таа овде има своја занаетчиска 
продавница и, како што открива за „Република“, 
релаксиран и пристоен живот. Зборува солидно 
македонски јазик, а знае и да пишува на кирилица

СтрАНцИ ВО МАКеДОНИјА

врска и како што одминуваше времето 
тој ме покани да  дојдам и да се запоз
наам со неговата родна земја. Морам 
да истакнам дека првиот впечаток ми 
беше, навистина, позитивен, поради 
што и во текот на наредните години 
јас без сомневање сакав повторно дел 
од моето слободно време да поминам 
токму тука.

� Која е Вашата оцена? Ви се допаѓа 
ли начинот на живот во Македонија?
СерАфИМОВСКИ - ДИКА: Ќе бидам 
искрена и ќе кажам дека пред десет 
години, кога првпат стапнав на маке
донска територија, тоа што најмногу ми 
остави впечаток беа луѓето. Македон
скиот народ за мене тогаш изгледаше 
како многу релаксиран, насмеан, многу 

ведар. Ако направам споредба од то
гаш и сега можам само да кажам дека 
работите се променети, денеска овде 
се живее многу подинамично, поради 
што сликата малку е променета. Како 
човек што доаѓа од Романија сметам 
дека Македонците треба да бидат мал
ку посериозни, најмногу кога станува 
збор за работа, професионалност и ра
ботни обврски.

� Како човек што доаѓа во туѓа земја 
со странски јазик, Ви беше ли тешко 
да почнете да живеете овде?
СерАфИМОВСКИ - ДИКА: На почето
кот ми беше тешко само со јазикот. За 
мене македонскиот јазик е тежок јазик 
бидејки романскиот јазик спаѓа под 
латинската група на јазици и поради 

тоа ми беше многу тешко да го нау
чам македонскиот. За да го совладам 
најмногу ми помогна сопругот, но и 
пријателите и роднините. Иако сѐ уште 
не го имам научено сто проценти, за со
лидно да го зборувам ми беа потребни 
околу две години. Инаку, веќе научив и 
да пишувам на кирилица. Се потрудив 
начинот на живот овде да го направам 
покомотен за мене.

� покрај различноста во јазикот, кол-
ку Македонците карактерно и со на-
виките во живеењето се разликуваат 
од романскиот народ?
СерАфИМОВСКИ - ДИКА: Нема голема 
разлика, но Романците се поотворен на
род, сакаат да експериментираат, сака
ат нови работи. Јас еве како занаетчија 
можам да го потврдам тоа. Луѓето во 
Романија повеќе ја сакаат рачната изра
ботка, сакаат да видат нешто поинакво 
на пазарот, тука тоа не е така. Треба да 
помине подолг временски период  за 
да се запознаат со нечија работа и со 
производите. 

� ја споменавте Вашата работа, како 
се решивте да почнете свој бизнис 
овде?
СерАфИМОВСКИ - ДИКА: Јас кога 
решив да станам занаетчија, бидејќи 
тоа со што се занимавам сега ми беше 
само хоби,  отидов во Комората на 
занаетчии на град Скопје. Таму моја
та идеја ја примија многу позитивно, 
беа љубезни и ми кажаа што треба да 
направам за да почнам со работа.  Јас 
изработувам накит и украси претежно 
од полимерна глина. Тоа е посебна 
глина што се пече. Иако правам работи 
што се модерни и се нешто ново на 
пазарот, сепак се трудам преку мои
те производи да допрам и до вкусот 
на македонскиот народ. Во Романија 
ја има таа традиција за мартинки, 
дознав дека и македонскиот народ ја 
негува таа традиција, па во март, на 
пример, за еден базар направив мар
тинки, уникатно изработени. И, на

вистина, наидов на многу позитивен 
одѕив од страна на потрошувачите.

� покрај работните обврски, како го 
поминувате слободното време во 
Македонија?
СерАфИМОВСКИ - ДИКА: Сакам да ше
там, да се дружам со пријателите. Овде 
ми се допаѓа како луѓето го минуваат 
своето време, но, од друга страна, тоа 
ми е и многу чудно. Во Македонија по
стојано има многу луѓе по кафулињата 
и кафеаните во текот на целиот ден. 
Кај нас во Романија тоа не е така. Иако 
е убаво што во текот на денот има каде 
да се оди. Романецот не практикува 
ваков начин на живот, таму од наутро 
до 16 часот попладне сите се на работа 
и кафулињата и кафеаните се празни. 
Кај нас се знае дека атмосфера со многу 
луѓе во кафуле може да се види по 19 
часот. Овде и кога ќе ми дојдат пријате
ли од Романија токму за ова најмногу 
се чудат, за нив како туристи е многу 
пријатно изненадување. Оваа состојба 
беше необична и за моите родители, 
брат ми. Сакам и да патувам и со со
пругот сум била во повеќе градови во 
Македонија: Охрид, Берово, Прилеп, 
Битола, Крушево, Велес, но кога би из
бирала во кој од овие градови сакам 
повторно да отидам за релаксирано 
да го поминам времето би отишла во 
Охрид.  Езеро, планина, единствена 
природа.  Во Охрид можеш да шеташ 
цел ден и да се чувствуваш исполнет 
и одморен. 

� познато е дека македонската и ро-
манската кујна се слични, но како ја 
оценувате Вие?
СерАфИМОВСКИ - ДИКА: Романската 
храна е многу позачинета од македон
ската, вашата е посолена и помрсна. 
Навистина ми требаше време за да ја 
прифатам и сѐ уште ми треба. Иако, во 
принцип, имаме многу слична кујна. 
Овде, на пример, и вашите слатки ра
боти се и многу поблаги во споредба 
со Романија.Со сопругот 

во Битола

� Што е тоа што најмногу Ви не-
достига од романија, а сакате да го 
имате овде?
СерАфИМОВСКИ - ДИКА: Семејството 
и пријателите, иако и овде имам многу 
пријатели и роднини, сепак не е исто. 
Таму имам другари од детството и таа 
врска што ја имам со нив е нераскин
лива. За мене, исто така, е важно што 
и во Македонија здобив пријателства 
со луѓе на кои секогаш можам да сме
там.  Македонците се навистина весел и 
љубезен народ  и тоа е тоа што на секој 
странец  кога ќе дојде овде му се лепи 
за срце и му се допаѓа.

� Се чувствувате ли сѐ уште како стра-
нец во Македонија?
СерАфИМОВСКИ - ДИКА: Јас овде 
знам многу места и немам никаков 
проблем да прошетам со пријателите 
сама, немам потреба од сопругот  да 
биде постојано со мене како преведу
вач. Кога ми доаѓаат моите пријатели 
од Романија сама ги шетам кога сакам 
да им покажам нешто од градот. Јас овде 
се чувствувам како домаќин, можам 
слободно да одам каде и да посакам и 
самостојно да се снајдам. �

www.republika.mk44 петок, 9 декември 2016 година www.republika.mk 45петок, 9 декември 2016 година



Пи
ш

ув
а 

|  К
ри

ст
ин

а 
Ни

ко
ло

ва
 К

уз
м

ан
ов

ск
и

Сон че ва та пла ни на Ко па о ник
ко па о ник e eден од по го ле ми те пла нин ски  
вен ци во Ср би ја. Сме стен е во цен трал ни от дел 
на зем ја та, со мал дел во се вер но ко со во.  
нај ви со ка точ ка е Пан чи ќев врв (2.017 м)

Ова е нај у ба ви от ски јач ки цен тар 
во Ср би ја, со вкуп но 25 жич ни
ци, со ка па ци тет од 32.000 ски

ја чи на час. Во 1981 го ди на е отво рен 
и на ци о нал ни от парк, кој за фа ќа по вр
ши на од 118,1 ква драт ни ки ло ме три 
и се на о ѓа во сре ди ште то на ве не цот.

Во ми на то то Ко па о ник бил ва жен 
цен тар на ру дарс тво то, осо бе но ме ѓу 
Са ксон ци те кои се за ни ма ва ле со оваа 
сто пан ска гран ка. Би ла раз ви е на и тр
го ви ја та со Ду бров ник.

На по драч је то на Ко па о ник има не
кол ку ста ри цр кви и ма на сти ри: Ѓур
ѓе ви Сту по ви, Сту де ни ца, Со по ќа ни 
и Гра дац, ка ко и не кол ку твр ди ни. 
Најб ли ска та сред но ве ков на твр ди
на е Маг лиќ.

Фло ра та на Ко па о ник се ка ра кте ри зи
ра со го лем број автох то ни ви до ви рас
те ни ја (бу ка, ел ка, бор, ти са, ја вор, даб). 

Фа у на та, исто та ка, е раз но вид на 
и се раз ли ку ва од ме сто до ме сто, 
во за вис ност од око ли на та.

На ци о нал ни от парк Ко па о ник е сме
стен на ви со рам ни на та Су во Ру ди
ште, на над мор ска ви со чи на од око лу 
1.700 ме три и е оп кру жен со пла нин
ски вр во ви. На се вер и на се ве ро за пад 
од ви со рам ни на та се про те га Бањ ски 
Ко па о ник, ка де што се на о ѓа Јо ша
нич ка Ба ња. 

Вед наш под ви со рам ни на та за поч
ну ва жи во пис на та до ли на на Са мо
ков ска Ре ка, со ка ра кте ри стич на 
удол ни на, мно гу број ни во до па ди и 
кли су ри. Ко па о ник има по ве ќе од 200 
сон че ви де на во го ди на та и по ве ќе од 
160 де на снег. 

Ка ко љу би те ли на при ро да та, на ци
о нал ни от парк мо же да ви по ну ди и 
пеј за жи со ли сто пад ни и со зим зе ле ни 
шу ми, но ќе мо же те да ужи ва те и во 
цр цо ре ње то на раз ни ви до ви пти ци, 
ка ко ере би ца ка ме њар ка, ќук, си во 
свра че и шум ска чу чур ли га.

На не кол ку ме ста во под нож је то на 
пла ни на та се по ја ву ва ат тер мо ми не
рал ни из во ри со од ли чен ква ли тет 
и ви со ка тем пе ра ту ра, по год ни за 
мно гу ви до ви трет ма ни и за бањ ски 
ту ри зам. Исто та ка, по сто јат мно гу
број ни пла нин ски из во ри кои во лет
ни от пер и од одр жу ва ат тем пе ра ту ра 
од са мо не кол ку сте пе ни. 

Ту риз мот на пла ни на та пре теж но е 
од спорт ски ка ра ктер. Пре ов ла ду ва
ат зим ски те спор то ви, ка ко ски ја ње 
и сно у бор динг. Има 28 жич ни ци, со 
70 км ски јач ки па те ки од си те ка
те го рии. Од Бр зе ќе до ски јач ки от 
цен тар во ди ка бин ска жич ни ца. Се
пак, за ста пе ни се и дру ги спорт ски 
актив но сти, ка ко те нис. До кол ку се 
од лу чи те на по ве ќед не вен пре стој на 
Ко па о ник, има го лем број сме сту вач
ки ка па ци те ти, ка фе те рии, ба ро ви и 
ноќ ни клу бо ви.

Ко па о ник е до бро по вр зан со глав
ни те па ти шта во Ср би ја. Ту ри стич
ки от цен тар во сре диш ни от дел е 
по вр зан со Ибар ска ма ги стра ла, а 

најб ли ски от ме ѓу на ро ден ае ро дром 
е „Кон стан тин Ве ли ки“ во Ниш. Не
да ле ку од цен та рот има и јав но хе
ли коп тер ско сле ту ва ли ште.

Од да ле че но ста на Ко па о ник од по го
ле ми те гра до ви е след на ва: од Но ви 
Па зар 53 км, од Ниш 135 км, од Бел град 
277 км, до де ка од Скоп је 300 км или 
око лу 45 ча са во зе ње.   

Ако се од лу чи те да ја по се ти те ве ли
чес тве на та пла ни на, бо га та со во да, 
ли ва ди и шу ми, со по вол ни кли мат
ски ус ло ви, то гаш тре ба да зна е те де
ка има аген ци ски по ну ди со че ти ри 
но ќе ва ња, за кои се пла ќа 65 евра 
по ли це, во хо тел со три ѕвез дич ки.

Це на та на хо тел ско то сме сту ва ње 
вклу чу ва ус лу га на ба за по лу пан си
он (по ја док и ве че ра  швед ска ма са). 
Не о гра ни че но ко ри сте ње на со др жи
ни те на бањ ски от цен тар: за тво рен 
ба зен, зо на за ре ла кси ра ње, ин фра
ред са у на, фин ска са у на, ру ска ба ња, 
троп ски туш, амам, со ле ноле де на 
со ба, ба зен и џа ку зи со топ ла во да 
на отво ре но, не о гра ни че но ко ри сте
ње на фит несцен та рот.  Важ но е да 
зна е те де ка аген ци и те во це на та не 
ја вклу чу ва ат та кса та за пре стој за 
во зрас ни ли ца, ко ја чи ни ед но евро 

по ли це на но ќе ва ње.  Де ца до се дум 
го ди ни се ос ло бо де ни од пла ќа ње 
та кса од ва ков тип. По ну ди те за овој 
пер и од од го ди на та ну дат и по пу
сти. За де те до две го диш на во зраст 
во при друж ба на двај ца во зрас ни е 
бесп лат но во дво кре вет на со ба ако 
ко ри сти за ед нич ки кре вет.

Де те од 2 до 7 го ди ни во при друж ба 
на двај ца во зрас ни ќе до бие 50 про
цен ти по пуст во ед на дво кре вет на 
со ба ако ко ри сти за ед нич ки кре вет. 
Де те од 2 до 12 го ди ни ќе до бие 30 
про цен ти по пуст до кол ку ко ри сти 
по се бен кре вет (со ми ни мум ед но 

во зрас но ли це). Ако се две де ца од 2 
до 12 го ди ни во при друж ба на двај
ца во зрас ни, се кое де те ќе до бие по 
50 про цен ти по пуст во тро кре вет на 
или во тро кре вет на фа ми ли јар на со
ба. На ма лу ва ње на це на та за про ме
на на ус лу га та, но ќе ва ње со по ја док, 
е шест евра.

Пре крас на та при ро да, мно гу сон
че ви де но ви, тер мо ми не рал ни те 
из во ри и чи сти от воз дух ја пра ват 
пла ни на та по и на ква од дру ги те, ја 
пра ват тол ку по себ на што се кој што 
ќе ја по се ти ед наш, са ка по втор но 
да дој де.  �
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Но ви те гу ми во об лик на топ ка 
ќе мо жат да го дви жат  

авто мо би лот стра нич но

Н а овој нов тип пнев ма ти ци 
ра бо ти поз на та та ком па ни ја 
„Гу ди ар“, ко ја во ед но е еден 

од нај го ле ми те ино ва то ри во оваа 
бран ша, ко ја го прет ста ви овој ре
во лу ци о не рен тип пнев ма ти ци 
во об лик на топ ка на ре че ни „еагл 
360“. Спо ред нив ни те нај а ви, тие 
би мо же ле це лос но да го сме нат 
на чи нот на кој ќе се дви жат во зи

ла та во ид ни на.

Овие пнев ма ти ци мо же да се вр тат 
во си те прав ци, од нос но во зи ло то што 

ќе би де опре ме но со нив ќе мо же да 
се дви жи и стра нич но. Со ва ков си стем, 

на при мер, и во зе ње то и пар ки ра ње то би 
би ле по ед но став ни, а и па ра лел но то пар ки ра

ње ќе мо же да се из ве де са мо со ед но единс тве но 
дви же ње, од нос но во зи ло то ќе тре ба са мо да дој де до 

сло бод но то ме сто и по тоа стра нич но да вле зе во не го.

Но, ед на од ра бо ти те што ќе го пра ви овој си стем по и на ков 
од си те е тоа ка ко овие пнев ма ти ци ќе би дат по вр за ни со во
зи ло то. Се ка ко, стан дард на та ме ха нич ка оска не ма да мо же 
да би де иско ри сте на ка ко ре ше ние би деј ќи таа го огра ни
чу ва дви же ње то са мо во ед на на со ка, па за тоа „Гу ди ар“ нај
а ву ва ко ри сте ње маг нет на ле ви та ци ја – иста та таа што ја 
ко ри стат во зо ви те „маг лев“.

Ка ко што нај а ву ва ат од ком па ни ја та што ра бо ти на овие пнев
ма ти ци, во нив ќе би дат вгра де ни и сен зо ри, кои ќе по мог нат 
за по го ле ма без бед ност на во зи ло то би деј ќи пре ку нив авто мо
би лот ќе до би ва ин фор ма ции за со стој ба та на па тот. Исто та ка, 
се ко ја гу матоп ка, спо ред сво ја та со стој ба, ќе мо же да ро ти ра 
за со неа да се по ми нат што по ве ќе ки ло ме три.

- Со на пре до кот на тех но ло ги ја та во авто мо бил ска та ин ду-
стри ја, мис лам де ка и пнев ма ти ци те ка ко ком по нен та што 
не мо же да се изо ста ви, мо ра да одат че кор на пред во сво јот 
ди зајн и да се ра бо ти на но ви па мет ни ре ше ни ја. Овие гу ми 
ќе игра ат зна чај на уло га и во ко ри сте ње то на авто ном ни те 

во зи ла во ид ни на би деј ќи ќе мо жат да му ис пра ќа ат до-
пол ни тел ни ин фор ма ции на си сте мот за на ви га ци ја  ве ли 
Жо зеф Зе ко ски, пот пре тсе да те лот на „Гу ди ар“.

Освен тоа што има ат об лик на топ ка, пнев ма ти ци те има ат 
и отво ри што мо жат да ја ме ну ва ат сво ја та го ле ми на, а кои 
се ди зај ни ра ни по тер кот на „би о ми ми кри ја“. Ова мо же да 
би де мно гу ко рис но за раз лич ни вре мен ски ус ло ви – по
ма ли отво ри за сув асфалт, но и по го ле ма кон такт на по вр
ши на и по го ле ми отво ри за дожд ли во или снеж но вре ме, 
кои по лес но ќе ја исфр ла ат во да та над вор и по лес но ќе го 
прид ви жу ва ат во зи ло то.

Се то ова пнев ма ти ци те ќе мо жат авто мат ски да го пре поз
на ат и да го пра тат ка ко ин фор ма ци ја на авто мо би лот и тој 
са ми от да ги прис по со би во зач ки те ка ра кте ри сти ки спо ред 
тоа. Се ка ко, во за чот во тие мо мен ти ќе мо же мал ку по ве ќе 
да ужи ва во во зе ње то, а по мал ку да се гри жи за со стој ба та на 
па ти шта та би деј ќи авто мо би лот со по мош на овој нов тип 
гу ми ќе вр ши дел од ра бо та та за не го.

Овие кон цепт ни пнев ма ти ци, се пак, сѐ уште 
се да ле ку од се ри ски те во зи ла, а тоа е та ка 
би деј ќи се иск лу чи тел но сло же ни, но, 
се пак, ин же не ри те што ве ќе не кол ку 
го ди ни ра бо тат на овој кон цепт ве
лат де ка гу ми тетоп ки на „Гу ди ар“ 
со си гур ност ќе ја ви дат свет ли на
та на де нот. Дел од тех но ло ги ја та 
вгра де на во нив, од нос но таа што 
мо же да ги ме ну ва го ле ми ни те на 
отво ри те, ком па ни ја та ја нај а ву ва 
во гу ми те „ин тел грип“, кои, ина ку, 
изг ле да ат ка ко стан дард ни пнев
ма ти ци, од нос но тр ка ла.

И овие гу ми ќе би дат опре ме ни со 
цел спе ктар сен зо ри, кои ќе по ма га ат 
во ко му ни ци ра ње то со во зи ла та и со 
нив ни те си сте ми за ста бил ност, ка ко 
ЕСП, АБС и ТРЦ и ќе овоз мо жат по си гур но 
и по без бед но во зе ње. 

НАуКА И теХНОЛОгИјА

Гу ми во фор ма на топкa, кои ќе  
мо жат да се дви жат во си те на со ки,  
се но ви от изум, кој во ид ни на би  
мо жел во го ле ма ме ра да ја про ме ни 
авто мо бил ска та ин ду стри ја
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Во програмата Реално, предвидени се 
низа мерки за подобрување на 
економијата во Република Македонија. 
Дел од нив се:

• отворање на 70.000 нови работни 
места со што невработеноста во 
земјата од постојните 24% ќе се 
намали на ниво од 17%; 

• зголемување на платите во јавниот 
сектор за вкупно 10,25% и тоа 5% во 
јануари 2018 година и 5% во јануари 
2020 година; 

• континуирано зголемување на 
минималната плата со што од 
постојните 10.080 денари, ќе 
порасне на 12.000 денари во 2017 
година, 12.500 денари во 2018, 
13.200 денари во 2019, за во 2020 
година да изнесува 14.000 денари;

• финансиска линија за домашните 
компании, во вредност од 101 
милион евра со особено ниска и 
фиксна каматна стапка до 5,5% 
годишно, како и долги рокови за 
отплата до 8 години за инвестиции и 
до 3 години за обртни средства;

• продолжување со рамните и ниски 
даноци, со оданочувањето со 0% 
данок на реинвестирана добивка, 
како и со политиката на ниски даноци 

и намалување на стапката на ДДВ од 
18% на 5% за поголем број производи 
и услуги;

• формирање фонд за еквити и 
мезанин инвестиции, кој ќе обезбеди 
пристап до финансии за микро, мали 
и средни претпријатија, како и 
стартап-претпријатија, кои развиваат 
нов или значително подобрен 
производ, услуга, процес или 
бизнис-модел, технологии, кои се 
извозно ориентирани и имаат 
потенцијал за брз раст;

• зголемување на пензиите за вкупно 
10,25% и тоа 5% во септември 2018 
година и 5% во септември 2020 
година;

• зголемување на социјалната и 
постојана парична помош за 50% во 
четиригодишен период; 

• специјални поволности за 
привлекување и отворање на 
истражувачки развојни центри.

Ова е само дел од проектите за работа, 
сигурност и напредок. Затоа на 
изборите на 11-ти декември, заокружи 
го бројот 1, гласај за ВМРО-ДПМНЕ и 
Коалицијата за подобра Македонија, 
затоа што ти знаеш што е подобро, за 
тебе, за Македонија!

ПРОЕКТИ ЗА
ЕКОНОМИЈАТА
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На ју ба ви те пал та 
за оваа зи ма се  
од ка ди фе

АТРАКТИВНОтреНД

ка ди фе ни те чиз ми не се единс твен 
тренд се зо на ва. Пал та та изра бо те
ни од овој „крал ски“ ма те ри јал се 
мно гу по пу лар ни, а бла го да реј ќи на 
до бри от крој и атра ктив ни де та ли, 
тие се ме ѓу нај по са ку ва ни те пар чи
ња за зи ма ва

Пер фект но по ра бе на ја ка од 
са тен, украс ни де та ли кои по
тсе ту ва ат на на кит и ве зе ни 

мо ти ви ги кра сат нај у ба ви те пал та 
од ка ди фе, кои мо же да ги но си те 
це ла та зи ма и да ви при ле га ат со 
си те пар чи ња гар де ро ба.

Ка ди фе ни те чиз ми не се единс твен 
тренд се зо на ва. Пал та та изра бо те
ни од овој „крал ски“ ма те ри јал се 
мно гу по пу лар ни, а бла го да реј ќи 
на до бри от крој и атра ктив ни де
та ли, тие се ме ѓу нај по са ку ва ни те 
пар чи ња за зи ма ва.

Во од лич на та по ну да на лу ксуз ни 
мод ни мар ки, но и оние се којд нев
ни те, има раз лич ни мо де ли на пал
та од ка ди фе.

Пи
ш
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а 
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Ако са ка те да има те ба рем ед но 
пар че кое ќе би де во тренд зи ма ва 
и кое ќе би де впе чат ли во, то гаш си
гур но не ма да по гре ши те со пал то 
од ка ди фе.

До не о дам на ова пар че од об ле ка та 
бе ше мно гу кла сич но и дел од фор
мал ни те де лов ни ком би на ции, но 
зи ма ва до би ви стин ска пре о браз ба. 
На мод ни те пи сти се по ја ву ва глав
но во тем ни бои, со кои е нај лес но 
да се екс пе ри мен ти ра. Тем но си на, 
пе тро леј, бо ја та на ви но се са мо не
кои од ни јан си те што се иде ал ни за 
но се ње оваа се зо на. До пол ни те лен 
впе ча ток оста ва ат пал та та со неж
но си на и неж но ро зо ва бо ја. Си те 
мо де ли нај до бро се ком би ни ра ат 
и се но сат со фар мер ки или со ку си 
здол ни шта и пан та ло ни. �



рекреациjа

В о Република Македонија, а особено 
во Скопје, овој вид забава па и спорт 
се практикува уште од средината на 

минатиот век, кога првпат биле донесени 
специјални маси за билјард со шест дупки 
и со 15 топки. Оттогаш масовно, речиси во 
секое маало има вакви клубови за рекре-
ација и голем број луѓе често, па дури и 
секојдневно ги посетуваат и се забавуваат.

Билјардот е најдруштвената игра за двајца, 
па и четворица (во двојки) и се чини дека ни-
когаш нема да престане желбата на луѓето 
за ваквата забава и рекреација.

Основните правила за игра се да се внесат 
сите обоени топки, за на крај да остане 
црната со број осум. Во светот ваквиот 

Подготви | бојан Момировски

тип игра или билјард се вика „осум топки“ 
бидејќи победник е тој што ќе внесе седум 
топки плус црната.

Се игра на маса што е со различни димензии, 
но не подолга од 2,3 метри и широка 1,15. 
Има шест дупки, четири во аглите и две на 
средина на подолгата страна. На масата, во 
почетна позиција во облик на триаголник 
се поставуваат 15 топки со различни бои 
и една црна. Топките се разликуваат по 
тоа што седум се целосно обоени со една 
боја, а другите седум имаат и бела линија. 
Главната топка за играње е белата и е малку 
поголема од другите 15. Најголемиот дија-
метар на една топка може да изнесува 60,33 
милиметри, а тежината да не преминува 
повеќе од 170 грама.

Во ова време од годината кога надворешната температура 
е многу ниска и не дозволува физичка активност во природа 
и рекреација под отворено небо, многу луѓе се решаваат во 
слободното време да одиграат партија билјард

Враќање на билјардот  
на местото на кое му припаѓа

Масата најчесто е изработена од мермер бидејќи така 
е оневозможено извиткување и е обложена со чоја 
што не дозволува лизгање и неправилно движење на 
топките. Тие, исто така, се направени од мермер или 
од слонова коска. Стапот со кој се удира топката е 
направен од дрво и мора да биде беспрекорно прав 
за да не дојде до несакани удари. На врвот секој стап 
има капа што се обложува со „кикс“ за да нема лизгање 
при ударот на топката.

Во светот е многу распространета оваа игра, за која 
се организираат и голем број турнири и европски и 
светски првенства.

Освен билјардот, многу често во големите клубови 
може да се забележат и маси за карамбол и за снукер. 
Снукерот е сличен на билјардот бидејќи целта е иста, 
внесување на топките во дупките, само што правилата 
се многу поинакви. Со развојот на технологијата во 
последните 20-30 години во Македонија многу често 
имаме можност да гледаме снукер на телевизија и 
да ги запознаеме најголемите виртуози на оваа игра. 
Тие се вистински професионалци и одвојуваат по 10 
часови дневно за тренинг за да можат да го достигнат 
квалитетот и нивото на најголемите светски играчи.

Во нашата држава сѐ повеќе се игра 
и снукер и секој тој што посакува 

да се испроба и во оваа игра 
и да го почувствува жарот 

пренесен од малите 
екрани има можност 

тоа и да го 
направи. 

елиТ ПлаЗа - Хотел и бизнис центар Скопје

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади 

Универзалната сала 
во Скопје

елиТ ПлаЗа  
Хотел и Бизнис Центар – Скопје

2 комплетно опремени конференциски и свечени 
сали за прослави, деловни простории како и катна гаража 

на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

За миговите за релаксација и рекреација ЕЛИТ ПЛАЗА 
нуди најсовремено опремени Фитнес и спа центар

Нуди незаборавен престој на своите гости
со луксузно сместување, извонредна храна 

послужена во елитен ресторан

www.eliteplaza.mk
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Ф уд бал ски те мла дин ски 
ре пре зен та тив ци до 21 
го ди на ги до би ја сво и те 

про тив ни ци со кои ќе ги од ме рат 
си ли те на Европ ско то пр венс тво 
во гру па та Б во Пол ска след на та 
го ди на на исто ри ски от прв на стап 
на на ша се лек ци ја на го ле мо фуд
бал ско нат пре ва ру ва ње. Ги ган ти
те од Пи ри неј ски от По лу о стров, 
Шпа ни ја и Пор ту га ли ја, ќе би дат 
на ши те про тив ни ци, а по ме ѓу тие 
два ме ча ма ке дон ски те фуд бал ски 
на де жи си ли те ќе си ги од ме рат со 
ре пре зен та ци ја та на Ср би ја.

Се ле кто рот на мла дин ци те, Бла го
ја Ми лев ски, кој ја пред во де ше на
ша та де ле га ци ја на ждреп ка та во 
Пол ска, за „Ре пуб ли ка“ ве ли де ка 
иа ко ќе се срет не ме со иск лу чи
тел но сил ни ре пре зен та ции, на
ши те игра чи ќе би дат под го тве ни 
за би тка и ве ру ва де ка мо же да се 
ос тва ри го лем ре зул тат на го ле ма
та сце на во Пол ска.

 ги до бив ме ре пре зен та ци и те што 
се во нај до бри те пет европ ски се-
лек ции спо ред ква ли те тот на мла-
дин ски от на ци о на лен фуд бал. Ова 
е ви стин ска мож ност да се прет-
ста ви ме во уште по до бро из да ние. 
Ма ке до ни ја за ед но со пол ска на 
изв ле ку ва ње то бе ше најс пом ну-
ва на та се лек ци ја, а тоа го во ри за 
на ши от ква ли тет. На европ ско то 
пр венс тво е со бра на ели та та, ова 
е пос лед ни от фил тер пред да го 
до би е ме кон ти нен тал ни от пр вак 
и на ви сти на бе ше неб ла го дар но да 
прог но зи рав ме во од нос на на ши те 
евен ту ал ни про тив ни ци. Ќе се бо-
ри ме и ќе се оби де ме од но во да ја 
изра ду ва ме јав но ста. пор ту га ли ја, 
Шпа ни ја и Ср би ја, тоа се ре пре зен-
та ции со кои има ме ло шо нас ледс-
тво од прет ход ни те ге не ра ции и 
вку пен би ланс во ква ли фи ка ци-
и те од са мо две не ре ше ни сред би 
и осум по ра зи во ка те го ри ја та на 
игра чи до 21 го ди на. Но, се га има-
ме но ва ге не ра ци ја, ко ја не рес пе-
кти ра прем но гу, си ги знае сво и те 
ква ли те ти и ќе би де под го тве на 
за би тка во гди ња и во бид гошч. 

цел та е да оди гра ме на на ше ни во, 
со мно гу за ла га ње, труд, со по чит 
кон дре сот, а да ли тоа ќе би де до-
вол но за но ви по зи тив ни ре зул та-
ти, ќе по ка же глав ни от тур нир. Во 
оваа ре пре зен та ци ја зна е ме што е 
чест, што е ср це, што е по чит, што е 
ви стин ска, без ус лов на љу бов. про-
дол жу ва ме да ве ру ва ме во го ле ми 

ре зул та ти  ве ли се ле кто рот Ми лев ски 
за про тив ни ци те од на ша та гру па.

Спо ред не го, по ос тва ре ни те од лич ни 
ре зул та ти во ква ли фи ка ци и те, про тив
ни ци те нѐ гле да ат со по и на кви очи и 
ни ко ја од ре пре зен та ци и те учес нич ки 
на ЕП не мо же да сме та на га ран ти ра ни 
три бо да, без раз ли ка кој е про тив ни кот.

 Ве ру вај те, се га си те нѐ гле да ат со по-
и на кви очи. Ова е со бир на нај до бри те 
12 ре пре зен та ции и се кој што мис ли 
де ка мо же да сме та на од на пред до би е-
ни три бо да е во го лем проб лем. Ма ке-
до ни ја е во нај те шка та гру па, со ти мо-
ви во кои има та лен ти и мла ди ѕвез ди 
кои на ста пу ва ат во го ле ми клу бо ви и 
игра ат во нат пре ва ру ва ња ка кви што 
се Ли га та на шам пи о ни те и Ли га та на 
евро па, но до ка жав ме низ ква ли фи ка-

ци и те де ка тоа не мо ра да зна чи 
од на пред по бе да за про тив ни кот. 
Нај важ ни сме ние, на ши от тим, 
на ша та енер ги ја, на ша та под го-
тве ност  до да ва Ми лев ски.

Тој го по се ти и ста ди о нот „Ми је
ски“ во Гди ња, Пол ска, ка де што 
ма ке дон ска та ре пре зен та ци ја ќе 
го има исто ри ски от прв на стап на 
Европ ско пр венс тво про тив Шпа ни
ја. Ка ко што ве ли Ми лев ски, ста ди
о нот е мно гу функ ци о на лен, мо же 
да при ми 15 ил ја ди гле да чи и ги 
има си те по треб ни ус ло ви за го ле
ми нат пре ва ри, а се на де ва де ка и 
Пол ја ци те ќе би дат на на ша стра на.

И од Фуд бал ска та фе де ра ци ја на 
Ма ке до ни ја ве лат де ка од лич ни те 
на ста пи и до ми на ци ја та во на ша та 
гру па во ква ли фи ка ци ски от цик лус 
ни да ва ат пра во да би де ме оп ти ми
сти и оче ку ва ат од ли чен тур нир 
во Пол ска.

 Игра чи те по ка жаа де ка зна-
ат, мо жат и са ка ат да по бе-
ду ва ат, ви дов ме де ка има ме 
та лент, но и ка ра ктер да се 
но си ме со те шки си ту а ции. Во 
ква ли фи ка ци и те за плас ман 
на еп 2017 Ма ке до ни ја за вр-
ши на пр во то ме сто во гру па-
та. Ка ко пр ва ма ке дон ска ре-
пре зен та ци ја што обез бе ди ла 
ме сто на европ ско пр венс тво, 
мла дин ци те за бе ле жаа нај до-
бра ре зул тат ска се ри ја од 11 
нат пре ва ри со 7 по бе ди, 5 ре-
ми ја и 1 по раз, нај дол га се ри ја 
без по раз на до ма шен те рен 
(две го ди ни и еден ме сец), но 
и нај дол га се ри ја без по раз на 
ед на на ша ре пре зен та ци ја во 
ко ја би ло во зрас на ка те го ри-
ја - 10 ме ча. Исто та ка, ре пре-
зен та тив ци те до 21 го ди на беа 
нај долг вре мен ски пер и од без 
по раз во кон ти ну и тет (ед на го-
ди на и три ме се ци) и се лек ци-
ја со најм но гу осво е ни бо до ви 
во еден ква ли фи ка ци ски цик-
лус. Им по са ку ва ме мно гу сре-
ќа на европ ско то пр венс тво. 
Оче ку ва ме од ли чен тур нир, а 
ка ко и да за вр ши ве ќе мо же ме 
да би де ме гор ди на ре пре зен-
та ци ја та  ве лат од ФФМ.

На ЕП во Пол ска, кое ќе се одр жи 
од 16 до 30 ју ни, ќе има три гру
пи со по че ти ри ре пре зен та ции, 
а по бед ни ци те на гру пи те и нај
до бра та вто роп ла си ра на се лек
ци ја ќе игра ат во по лу фи на ле.

Цел та е да оди гра ме на на ше ни во, со мно гу за ла га ње, 
труд, со по чит кон дре сот, а да ли тоа ќе би де до вол но 
за но ви по зи тив ни ре зул та ти, ќе по ка же глав ни от тур нир,  
ве ли се ле кто рот Бла го ја Ми лев ски по ждреп ка та за 
Европ ско то пр венс тво во 2017 го ди на

Ќе се бо ри ме за по втор но да ја

МЛА ДИН цИ те ВО гру пА СО ШпА НИ јА, пОр ту гА ЛИ јА И СО Ср бИ јА  
НА еВ рОп СКО тО фуД бАЛ СКО пр ВеНС тВО ВО пОЛ СКА

изра ду ва ме Ма ке до ни ја

уе Фа: бла го ја Ми лев ски, чу до тво ре цот

Комп ли мен ти од УЕ ФА стиг наа на адре са на ма ке дон ска та мла да 
се лек ци ја, а овој пат во фо ку сот бе ше се ле кто рот Бла го ја Ми лев ски. 
Во ста ти ја та на офи ци јал на та стра ни ца на УЕ ФА тој е прет ста вен 
ка ко тво ре цот на ма ке дон ска та фуд бал ска бај ка.

Европ ска та ку ќа на фуд ба лот под го тви при каз на за најв пе чат ли
ви те фуд бал ски ли ко ви во ква ли фи ка ци ски от цик лус што за вр ши 
ус пеш но за Ма ке до ни ја. 

 бла го ја Ми лев ски е ви стин ски чу до тво рец, а Ма ке до ни ја е 
нај го ле ма та сен за ци ја во ква ли фи ка ци ски от цик лус. Мла ди-
от се ле ктор на чу де сен на чин ги во де ше сво и те из бра ни ци до 
исто ри ски ус пех и прв плас ман на европ ско пр венс тво. Зад нив 
е моќ на та фран ци ја, а пред нив е ви стин ско ужи ва ње на за врш-
ни от тур нир во пол ска во друш тво на нај до бри те мла ди се лек-
ции во евро па  пи шу ва во ста ти ја та на УЕ ФА за 13 најв пе чат ли ви 
ли ко ви во ква ли фи ка ци и те за плас ман на ЕП. 

спОРТ
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Подготви |  
Горан Зивчевски



�  9 де кем ври 1943 година
 Кај месноста Сува Чешма, во 

близина на селото Бараково, 
Горноџумајско, во борба про-
тив бугарска полициска заседа 
загинал Никола Парапунов, ма-
кедонски комунист од Пиринска 
Македонија. Роден е во семејство 
на шивачки работник во Разлог 
на 1 јули 1909 година, а во 1931 
година станал член на Комунис-
тичката партија на Бугарија.

�  12 де кем ври 1983 година
 Македонскиот театар го загуби 

Дарко Дамески, еден од најистак-
натите актери. Димески е роден 
во Прилеп на 12 мај 1932 годи-
на, а од 1964 година бил член на 
Драмскиот театар. Во историјата 
на македонскиот филм неговото 
име е забележано уште во самите 
почетоци во „Волчја ноќ“, а по-
следните години од животот ги 
посвети на монодрамата преку 
која остваруваше најширок кон-
такт со публиката.

�  12 де кем ври 2008 година
 Во Скопје почина проф. д-р Лил-

јана Минова–Ѓуркова, истакнат 
македонист и редовен професор 
на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“. Нејзината четиридеце-
ниска творечка дејност ја вбројува 
во еден од најплодните македо-
нисти во Македонија, чиишто тру-
дови се познати и во светските 
славистички центри. Во својот 
творечки живот објавила повеќе 
од 270 библиографски единици 
во Македонија, Европа и во САД во 
многу научни списанија, зборници, 
единици и слично.

�  14 де кем ври 1964 година
 Во Скопје, од едно импровизирано 

студио во Нерези и со едно репор-
тажно возило (по земјотресот на 
26 јули 1963 година на Скопје му 
беа подарени стари репортажни 
возила од Велика Британија и од 
Италија) е емитуван првиот маке-
донски ТВ-весник на РТВ Скопје. 
Со тоа почна редовната програма 
на ТВ Скопје.

�  15 де кем ври 1945 година
 Симфонискиот оркестар на де-

нешната Македонска филхармо-
нија го одржал својот прв симфо-
ниски концерт.

ВреМеПлоВ
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д В О г л е д
НЕОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗАЕВ И ШЕКЕРИНСКА ТВРДАТ:  

„ЌЕ ГЛАСАМЕ ЗА СДСМ И СДСМ СИГуРНО ЌЕ ПОбЕДИ“

Претседателот на СДСМ Зо
ран Заев денеска го искажа 
своето уверување дека опо

зицијата има шанса да победи на 
престојните парламентарни из
бори доколку успее да се избори 
за гласот на неопределените луѓе 
како што е самиот тој.

Според него, досегашните анкети 
покажале дека токму неопределе
ните пак ќе го одлучуваат побед
никот и на овие избори, и токму 
тука е шансата на опозицијата, 
имајќи предвид дека тој и другите 
неопределени гласачи има големи 
шанси на денот на избори да од
лучат да гласаат за СДСМ.

� Значи, јас како неопределен 
верувам дека сум убеден дека 
СДСМ триумфално ќе помине на 
изборите бидејќи иако заостану-
ва во рејтингот зад ВМрО-ДпМ-
Не со некои меѓу 50 до само 160 
илјади гласа, ние неопределе-
ните, меѓу кои сум и јас и рад-
мила Шекеринска, Шилегов и 
другите, сите ние ќе гласаме за 
СДСМ најверојатно, па заедно 
сплотени ќе го одлучиме побе-
дникот на изборите  изјави Заев.

Новинарите зачудено го прашаа 
Зоран Заев како е можно да е не
определен иако е лидер на опо
зицијата, на што Заев одговори:

� еве вака. Зоран Заев е неопреде-
лен, значи никој не ме определил 
да бидам лидер на опозицијата 
и да донесам живот во Македо-
нија. туку ме црпнал. така да не 
гледам тука проблем да сум не-
определен туку црпнат и лидер 
на опозицијата. еве и радмила е 
неопределена бидејќи никој не 
определил тоа да си го изнајму-
ва стано со сопруго за 5 илјаде 
евра туку она е сама избрала да 
е така. петре, пак, е неопределен 
дали он бил повесел од Оливер 
Спасовски на митинго голем што 
беше во Скопје или пак распо-
ложението на Спасовски беше 
неопределено најголемо  вели 
неопределениот Заев.

� плус причина плус за да ста-
не појасно дека Зоран Заев е 
тој што го водеше овој процес 
како неопределен е што прво 
сум неопределен дали сум гра-
доначалник на Струмица каде 
што, фала богу, евро по евро 

има живот, или сум одбран да 
ги вратам младите, да ги запрам 
болестите и да најдам нафта во 
Македонија. А, исто така, додека 
сме кај Струмица сум неопреде-
лен дали е подобар методо евро 
во црквата, евро за Вицето или 
методо дај две евра кај Вицето 
црквата и онака има парички 
 убедливо поентираше на тема 
неопределеност Заев.  

� победата на СДСМ никогаш 
не изгледала поизвесно - вели 
тој. Сега каа се собрааме толку 
неопределени кои ќе гласаме за 
СДСМ, а анкетите си го кажуват 
своето - дека неопределените 
се многу, сигурен сум дека ќе 
победиме ние неопределените 
од СДСМ. Ако не победиме, нема 
проблем, па нема да си ги при-
знајме изборите бидејќи не е 
можно ние да не победејме  од
лучен е лидерот на опозицијата. �

Кромиди Запад

*** Целта на „Двоглед“ е да се 
сврти вниманието на одредени 
појави во општеството. Секоја 

сличност со вистинските луѓе и 
институции е случајна.
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