
Започнува десоросоизацијата 
во Македонија

„Стоп операција Сорос“СДСМ молчи за албанската 
платформа

Македонија и Европа  
по 20 јануари

Заев се скри во зајачка дупка На Запад сѐ ќе биде ново

петок, 20 јануари 2017 годинабр. 229, година VI цена: 50 денари

Амнестијата на Заев 
може да предизвика 

насилни протести

Опасна одлука на СЈО



Мајка Тереза ја гледам во 
љубовта на секој Македонец

Амнестија на Заев може да 
предизвика насилни протести

На Западот сѐ ќе биде ново

Заев се скри во зајачка дупка

13

Странци во 
Македонија

Анализа

Вовед 

Колумна
10

www.republika.mk

42

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

Издавач / редакција: ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје
                                       бул. Илинден бр. 9 , 1000 Скопје 

ж-ска: 500-0000007811-68 
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Директор:  Доне Доневски

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

Главен и одговорен уредник: Ненад Мирчевски

Заменик главен и одговорен уредник: Билјана Зафирова

Редакција и соработници:

Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,  
Марина Костовска, Наум Стоилковски, Александрија Стевковска, 
Бојан Момировски, Кристина Николова Кузмановски, Катерина Митиќ

Колумнисти: Горан Момироски, Љупчо Цветановски,  
    Ацо Станковски, Никола Србов

Лектори: Анета Љубецкиј, Тања Стевановска

Фотографија: Александар Ивановски

Графички дизајн: Никса Георгиевски, Билјана Неделковска

Печати: Графички Центар Скопје, ул. Скупи б.б.

Испечатени примероци: 4.000

Датум на печатење: 19 јануари 2017 

facebook.com/nedelnikrepublikawww.republika.mk

За електронско издание ISSN
 1857 - 8276

Претплата: тел. 02/3089-306

актуелно

Британскиот амбасадор го чисти  
теренот за Заев и за СДСМ 7
колумна | никола Србов 

„Стоп операција Сорос“ - започнува 
десоросоизацијата во Македонија 16
колумна | ацо Станковски

Битка 18
економија

Градежништвото останува водечка  
гранка во стопанството 20 
личноСт на неделата

Зоран Дамјановски–Циц 24
здравје

Примариус д-р Лидија Петрушевска-
Колеќевска, специјалист по педијатрија 32
култура | интервју

Драган Спасов-Дац, актер 34
бренд концепти

„Ролинг стоунс“ - бренд за  
рокенрол-тинејџери и за дедовци 40
Спорт | интервју

Стевче Алушовски 54

4



Спе ци јал на та об ви ни тел
ка Ка ти ца Ја не ва, ко ја де 
фа кто до се га функ ци о ни

ра ше ка ко бра ни тел на об ви не
ти от Зо ран За ев и на не го ви те 
со ра бот ни ци, пре ку ноќ, во уло
га на су ди ја, од лу чи де ка слу
ча јот „Пуч“ ќе би де пов ле чен 
по ра ди не до стиг на до ка зи. Да 
би де ме на чи сто. Скан да лоз ни
от по тег на Ја не ва ре чи си не из
не на ди ни ко го  уште од пр ви от 
ден на вр ше ње то на функ ци ја
та об ви ни тел ка та се од не су ва 
ка ко ча дор на об ви не ти те или, 
по пре циз но, ка ко ме ха ни зам 
на ча до рот, што по драз би ра ви не ти те. Зо ран Ве ру шев ски 

и Зо ран За ев не беа по ви ка ни 
ни ту на раз го вор, а ка мо ли да 
би дат из вр ше ни пре тре си во 
нив ни те до мо ви.

СЈО во оп што не се по тру ди да 
до бие од го вор на пра ша ња та 
кој бил ча до рот од ко му ни
ка ци ја та на Ве ру шев ски на 
„Скајп“ Што мис лел Ве ру шев
ски ко га во раз го вор со друг 
осом ни чен нај а ву вал гра ѓан ска 
вој на во Ма ке до ни ја по ур нек 
на Укра и на? Кој му ги дал раз го
во ри те и ка ко би ле обез бе де ни? 
Не се оби де ни ту да про ве ри 
да ли осом ни че ни те чу ва ат дру
ги прис лу шу ва ни раз го во ри, а 
уште по мал ку да по ба ра од го
во ри од нив на ко го сѐ му би ле 
де ле ни и кој сѐ ги по се ду ва?

Во исто вре ме, Ка ти ца Ја не ва, 
ка ко об ви ни тел кој тре ба да го 

нив на за шти та и спре чу ва ње 
на ин сти ту ци и те да ја спро ве
дат прав да та.

По те гот ду ри и са ма та Ја не ва во 
не кол ку неј зи ни ин терв јуа се 
оби ду ва ше гор до да го на ве сти, 
не ба ре е ад во кат кој ус пе ал да 
го спа си кли ен тот од до жи во
тен за твор.

Ве ру вам де ка и ин сти ту ци и те, 
пред сѐ јав но то об ви ни телс тво, 
буд но ги сле деа сиг на ли те на 
СЈО и во оп што не би са кал да 
ве ру вам де ка ќе оста нат не ми 
на овој сра мен чин. Да би дам 

по пре ци зен, оче ку вам во нај
ско ро вре ме ОЈО со од вет но и 
на вре ме но да из ле зе со ре ак
ци ја за овој скан дал и во нај
кра ток мо жен рок да се нај де 
ме ха ни зам што ќе овоз мо жи 
про це сот да се спро ве де до крај, 
со по чи ту ва ње на си те за кон
ски про пи си и нор ми. Овој пат 
без од ло жу ва ња на ро чи шта
та за свад би, се меј ни ве сел би, 
сред би со ам ба са до ри и што ти 
уште не...

За по тсе ту ва ње, СЈО и об ви
не ти те во „Пуч“ го од ло жу ваа 
слу ча јот по ве ќе од ед на го ди на. 
По точ но, ро чи шта та беа од ла
га ни де сет па ти, од кои осум 
па ти на ба ра ње на об ви не ти те 
и Спе ци јал но то об ви ни телс тво.

Сѐ што на пра ви Ја не ва во вр ска 
со слу ча јот кој ја втур на др жа
ва та во нај го ле ма та по ли тич ка 
кри за од неј зи на та не за вис ност, 
бе ше ос ло бо ду ва ње на Ве ру
шев ски од при твор, и тоа пред 
да из вр ши увид во до ка зи те и 
спи си те од пред ме тот! Уште 
то гаш јав но ста се чу де ше ка
ко спе ци јал на та про це ни де ка 
пр во о сом ни че ни от не тре ба да 
би де ве ќе во при твор без да на
пра ви увид во пред ме тот, но 
Об ви ни телс тво то до денде нес 
по сто ја но ги иг но ри ра овие 
пра ша ња. Во из ми на та та го ди
на Ја не ва, всуш ност, во оп што 
не по чув ству ва по тре ба да се 
по за ни ма ва со го не ње на об

истра жу ва слу ча јот, не смог на 
си ли ни ту да го пра ша Зо ран За
ев со кои стран ски служ би се фа
ле ше и се за ка ну ва ше за вре ме 
на сред ба та со то гаш ни от пре
ми ер Ни ко ла Гру ев ски? Кој го 
под го тву вал од над вор за по ви
со ки це ли за ед но со Ха ра ди нај?  

Ме сто од го во ри и до ка зи, СЈО по 
на лог на ча до рот во из ми на та та 
го ди на иск лу чи во ба ра ше на чин 
ка ко да ги ам не сти ра об ви не
ти те. Еден од оби ди те за та кво 
не што бе ше упа дот во УБК од 
ка де што тре ба ше да се обез бе ди 
али би за об ви не ти те во „Пуч“. Во 
исто вре ме, ди ре кто рот на БЈБ, 
Ми тко Ча вков, им по ра ча и на 
неа и на си те што се за ин те ре
си ра ни да се за бо шо ти слу ча јот, 
де ка до ка зи те про тив об ви не ти
те ни кој не мо же да ги до ве де во 
пра ша ње, ни ту, пак, не кој мо же 
да ги обез вред ни!

Це ли от до ка зен ма те ри јал, ка
ко што об јас ни то гаш Ча вков во 
ин терв ју за „Ре пуб ли ка“, е при
ба вен со на уч но фун ди ра ни ме
то до ло гии за ра бо та, со што е 
утвр де но де ка гру па та ко ја ја 
пред во дел Ве ру шев ски го зло
у по тре би ла си сте мот на сле де
ње ко му ни ка ции.

На пра ша ње то да ли МВР мо же 
да га ран ти ра де ка до ка зи те про
тив За ев и Ве ру шев ски во слу ча
јот „Пуч“ ќе би дат без бед ни и по 
пре зе ма ње то на до ку мен та ци ја
та и раз го во ри те од СЈО, од нос но 
де ка ори ги на ли те не ма да би дат 
обез вред не ти и зло у по тре бе ни, 
Ча вков од го во ри:

„Из гра де ни те ин сти ту ци о-
нал ни ка па ци те ти са ми по 
се бе се га ран ци ја де ка до-
ка зи те што се обез бе де ни 
на за ко нит на чин и со си лен 
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ин те гри тет зас но ван на раз-
ви е ни со вре ме ни стан дар ди 
за по ли ци ско ра бо те ње,  ка ко 
и ка па ци те ти те на се кто рот 
за бор ба  про тив комп ју тер-
ски кри ми нал и комп ју тер ска 
фо рен зи ка, ни ту не кој мо же 
да ги до ве де во пра ша ње ни ту 
не кој мо же да ги обез вред ни. 
На експ ли ци тен на чин со на-
уч но фун ди ра ни ме то до ло гии 
за ра бо та, всуш ност, овоз мо-
жу ва ат ре кон струк ци ја на са-
ми от по че ток од аген тур но то 
и суб вер зив но дејс тву ва ње 
на гру па та ко ја ја пред во дел 
Ве ру шев ски при зло у по тре-
ба та на си сте мот за сле де ње 
на ко му ни ка ци и те, за што, 
впро чем, има и пра во сил на 
пре су да ка ко ре зул тат на спо-
го ду ва ње за ви на“.

Во окол но сти ко га очиг лед
но по сто јат се ри оз ни до ка зи 
про тив об ви не ти те, со скан да
лоз ни от по тег Ја не ва са мо го 
нав ле ку ва гне вот на гра ѓа ни те 
кои две го ди ни ја то ле ри ра ат 

ан ти др жав на та по ли ти ка на 
За ев и не го ви те со ра бот ни ци. 
Ре вол тот е до тол ку по го лем 
за тоа што на ро дот то гаш бе
ше сми ру ван и убе ду ван од 
си те по ли тич ки суб је кти де
ка прав да ќе има за се ко го по 
ин сти ту ци о на лен пат. Ток му 
за да се сми ри тен зи ја та и да 
се из бег нат кр ва ви сце на ри ја 
бе ше при фа те но истра га та за 
пред ме ти те по вр за ни со не ле
гал но прис лу шу ва ни те раз го
во ри да ја во ди не за вис но те ло 
кое не при страс но и врз ос но ва 
на сил ни до ка зи тре ба це лос
но да го рас чи сти слу ча јот. За 
це ли от тој пер и од, по ве ќе па
ти пре ду пре ду вав де ка ка ков 
би ло обид за из бег ну ва ње на 
прав да та ќе пре диз ви ка же
сто ки ре ак ции на гра ѓа ни те, 
чиј што гнев мо же мно гу лес но 
да се из лее на ули ци те! Ме сто 
но ви про фе си о нал ни стан дар
ди, СЈО уште од пр ви от ден при
ме ну ва ше двој ни стан дар ди и 
се ле ктив на прав да. Од нив ни от 
иск лу чи тел но при стра сен при

стап кон истра ги те про из ле зе и 
вто ра та ам не сти ја на За ев, ко ја 
пак (не)слу чај но е ис по ра ча на 
на го лем вер ски праз ник (пр
ва та од Цр вен ков ски се слу чи 
за Илин ден). Не го во то но во по
ми лу ва ње од те шко кри вич но 
де ло мо же мно гу лес но да ги 
из ва ди гра ѓа ни те на ули ца и 
да пре диз ви ка гра ѓан ски бунт 
про тив не го ви те за штит ни ци. 
Та ка, ме сто крај, СЈО со бу џет од 
4 ми ли о ни евра на род ни па ри 
за ед на го ди на ус пеа да ни ис
по ра ча са мо по че ток на но ва 
фа за во по ли тич ка та кри за за 
ко ја е ви но вен ни кој друг, ту ку 
лич но Зо ран За ев.  �
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И з бор ни от ин же не ринг под
го тву ван од над вор не ги 
да де по са ку ва ни те ре зул

та ти во Ма ке до ни ја, но тоа не зна
чи де ка не го ви те кре а то ри ќе се 
отка жат од на ме ра та да ја оте ра ат 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во пра ве цот 
што го за мис ли ле тие, па кол ку и 
да е спро тив но на иде ја та и вол ја та 
на ма ке дон ски от на род. Раз ли ка та 
е во тоа што се га на ста пи те и тур
ка ње то на аген да та се мно гу по о

тво ре ни. Ка ко што кри за та во ко
ја „га зи“ма ке дон ско то оп штес тво 
тре та го ди на не е до маш на ра бо та, 
та ка и пла но ви те и иде и те за из
лез од неа не ма да би дат оста ве ни 
да би дат ре зул тат на до маш ни от 
глас. Во таа на со ка не мо же да се 
гле да по и на ку ни ту на ста во ви те 
на по ли тич ки от мен тор на СДСМ 
за при фат ли во ста на пла тфор ма та 
од Ти ра на, ни ту на кре ва ње то ра це 
на СЈО од слу ча јот „Пуч“, ни ту, пак, 
на ви зи ја та на бри тан ски от ам ба
са дор Чарлс Га рет.

Без да се нав ле гу ва во но ва ана ли за 
за вме шу ва ња та на Ти ра на и на При
шти на во чи сто вна треш ни пар ти
скопо ли тич ки ре ше ни ја, ка ко што 
тре ба да прет ста ву ва пла тфор ма за 
со ра бо тка на ид на та ма ке дон ска ко а
ли ци ска вла да, не мо же да се изо ста ви 
фа ктот де ка та ква та по ста ве ност не е 
без „амин“ од цен три те на моќ, пред 
сѐ од Бри сел и од Ва шин гтон. Пр венс
тве но би деј ќи Ал ба ни ја е член ка на 
НА ТО, па се кој збор от та му не мо же 
да се гле да са мо ка ко на по ли тич ка 
не зре лост или не до вет ност на пре ми
е рот Еди Ра ма или на ми ни сте рот за 
над во реш ни ра бо ти Дит мир Бу ша ти. 
Изо ста на и ре ак ци ја од НА ТО и од ЕУ 
за сред ба та во ка би не тот на Ра ма под 
кар та та на Го ле ма Ал ба ни ја, а мол кот 
ва жи и за име ну ва ње то на Ма ке дон
ци те со „Сла во ма ке дон ци“ од Бу ша ти. 
Тоа што нај мал ку тре ба да се до бие од 
Бри сел, ка ко се ди ште на две те ор га
ни за ции, е да ли Ти ра на ги изра зу ва 
за ед нич ки те ста во ви на али јан са та 
и на ЕУ или ба рем да ли се сог ла су ва 
со тоа што прет ста ву ва отво рен чин

Актуелно

Бри тан ски от ам ба са дор  
го чи сти те ре нот за За ев 

и за СдСМ

Пишува | Наум Стоилковски

Не ве ро јат но со ка ква лес но ти ја ам ба са до ри те од  
стран ски те дип ло мат ски прет став ниш тва ги на мет ну ва ат 
сво и те „ви зии“ за Ма ке до ни ја. Ка ко ре зул тат на 
сно ви де ни е то на  гер ман ска та ам ба са дор ка Кноц во 
2009 го ди на, Ма ке до ни ја и по три го ди ни ја пре жи ву ва 
нај го ле ма та кри за. До де ка сѐ уште трае мол кот на НА ТО 
и на ЕУ за вме шу ва ње то на Ти ра на во по стиз бор ни от 
про цес во Ма ке до ни ја, бри тан ски от ам ба са дор об ја ви 
ка ко тре ба да изг ле да Ма ке до ни ја де сет го ди ни од 
де нес, со про гра ма та на СДСМ. И тоа ток му на де нот 
ко га СЈО го ам не сти ра ше За ев од „Пуч“

НоВ ДИП Ло МАт СКИ СКАН ДАЛ: По КНоЦ, И ГА Рет СтА НА јАС Но ВИ ДеЦ
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Актуелно

на агре си ја. Но, од го вор не ма да 
се до бие имај ќи ги пред вид од
не су ва ња та на ам ба са дор ски те 
прет став ни ци во Ма ке до ни ја по 
овие пра ша ња.

Дип ло мат ски те и ам ба са дор ски те 
„из ле ти“ ко га се во пра ша ње Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја и неј зи на та 
ид ни на не се но ви. Ако зем ја та се 
на о ѓа во клинч во кој, по сѐ изг ле
да, кри за та по из бо ри те на ме сто 
да поч не да се над ми ну ва, до пол
ни тел но ќе се за мр су ва, из ле тот 
на по ли ти ча ри те на ет нич ки те 
Ал бан ци од Ма ке до ни ја во Ти ра
на и пла тфор ма та што ја до не соа 
от та му, нед вос мис ле но по тсе ту ва 
на ви зи ја та ко ја за Ма ке до ни ја ја 
има ше гер ман ска та ам ба са дор ка 
Ур ли ке Ма ри ја Кноц.

Во си му ла ци ја та во ко ја учес тву
ва ле уче ни ци, ка ко што об јас ну ва
ше Кноц во 2009 го ди на, ет нич ки 
Ма ке дон ци и ет нич ки Ал бан ци, 
Ма ке до ни ја за 10 го ди ни тре ба
ло да би де во ЕУ со сме не то име 
„Се вер на Ма ке до ни ја“, а др жа ва та 
да би ла дво ја зич на. Иа ко има ше 
остра ре ак ци ја од ма ке дон ско то 
МНР, Кноц бе ше вик на та на „пег
ла ње“, а Гер ма ни ја се огра ди од 
„ви зи ја та“, де неш на та акту ел ност 
во Ма ке до ни ја, прет ста ве на и пре
ку про гра ма та на СДСМ и пре ку 
пла тфор ма та од Ти ра на, нед вос
мис ле но се дви жи во таа на со ка. 
Во кам па ња та СДСМ ве ту ва ше и 
дво ја зич ност и бр зи евро ат лан
ски ин те гра ции. Во пла тфор ма
та на Ра ма се ба ра и про ме на на 
име то за ин те гра ции и дво ја зич
ност. Раз лич но од си му ла ци ја та на 
Кноц е са мо ре ше ни е то за име то. 
Но, тоа и не е проб лем по топ ли
те од но си кои но ва та гер ман ска 
ам ба са дор ка ги гра ди и ги има со 
СДСМ, осо бе но пре ку до маш ни те 
со вет ни ци во ам ба са да та. Та ка 
не о дам на Кри сти не Алт ха у зер, 
нас лед нич ка та на ви зи о нер ка та 
Кноц, бе ше во СДСМ, ка де што, 
спо ред пар ти ја та, е раз го ва ра но 
за „по тре ба та од про дол жу ва ње 
на де мо крат ски те про це си во 
Ма ке до ни ја и фор ми ра ње но ва, 
сил на, по све те на Вла да кон ре
форм ски те при о ри те ти“.

За да не оста не са мо на тоа де ка во 
отсус тво на аме ри кан ски от ам ба
са дор, гер ман ска та ам ба са да са ма 
ја тур ка аген да та, де но ви ве по
втор но се акти ви ра ше и прик лу

чи бри тан ски от ам ба са дор. Иа ко 
не ма мож ност сил но да убе ду ва во 
при до би вки те од ин те гра ци ја та 
во Европ ска та уни ја, тој се га об ја
ви „блогесеј“ „од ид ни на та“ ка ко 
си му ла ци ја за тоа ка де тој сме та 
де ка тре ба да оди Ма ке до ни ја.

Во пер и од ко га се оче ку ва Ма ке
до ни ја да ја до бие но ва та вла да 
или по точ но да ли ста роно ви от 
дво ец Ни ко ла Гру ев ски и Али 
Ах ме ти ќе до го во рат за ед нич ка 
вла ди на пла тфор ма за след ни от 
пер и од; Га рет при тр ча на по мош 
во СДСМ. На де вај ќи се де ка не ма 
да дој де до до го вор, а де ка сле
ден ман да тар би бил ток му За ев 
од СДСМ, бри тан ски от ам ба са дор 
со вре ме ја под го тву ва сце на та за 
та ква та вла да. Во пи са ни е то на 
Га рет таа вла да би се ба зи ра ла на 
„Пла нот за жи вот“ на СДСМ, са мо 
што, дип ло мат ски по тко ван, тој 
ја на ре ку ва „Ви зи о нер ски от план 
Ма ке до ни ја: На ци о нал на стра те
ги ја за си те на ши гра ѓа ни“.

Всуш ност, сно ви де ни е то на Га рет 
за Ма ке до ни ја е об ја ве но исти от 
ден ко га СЈО со оп шти де ка кре ва 
ра це од слу ча јот „Пуч“, со што по
втор но ли де рот на СДСМ е ам не
сти ран од об ви не ние. „Про чи сту
ва ње то“ на За ев се слу чи не кол ку 
де на отка ко пар ти ски от по ли тич
ки мен тор, Са шо Ор да нов ски, јав но 
ги ба на ли зи ра ше и оправ ду ва ше 
ба ра ња та од „се ал бан ска та пла
тфор ма“ ка ко при фат ли ви. Бри та
не цот Га рет се га до да ва „ве тер во 
гр бот“ со есеј за про мо ци ја на пла
тфор ма та на СДСМ со си му ла ци ја 
ка ко Ма ке до ни ја да „проц ве та“ по 
со ра бо тка та ме ѓу „ет нич ки те Ма
ке дон ци“ и „ет нич ки те Ал бан ци“. 
Име то на на ци ја та во есе јот не му 
е важ но отка ко два та ет ни ку ми 
во не го ва та би на ци о нал на др жа
ва ра бо тат спо ред „Пла нот“ или, 
ка ко што ве ли, „на ци о нал на та 
стра те ги ја“. Но, се ка ко, пр ва ра
бо та што ја на пра ви ле „ет нич ки те 
Ма ке дон ци“ е про ме на на име то 
на др жа ва та.

Со ја зик до сто ен за учес ни ци те на си
му ла ци ја та на Кноц, Га рет до ло ву ва 
иди лич на ид ни на со „стра те ги ја та“. 
Из во нред но то ли дерс тво ус пеа да би
де при мер во ре ги о нот и да на пра ви 
зна ча ен при до нес за евро ат лан ски те 
ин те гра ции... Се ка ко, до го во рот 2020 
го ди на со Ати на за име то бе ше ос но ва 
за го лем дел од ова. По стиг ну ва ње то 
на тој до го вор не бе ше пик ник и ба
ра ше зна чај на по ли тич ка хра брост во 
два та глав ни гра да. Но, шест го ди ни 
по доц на, на тоа се гле да ка ко на до
бра ра бо та, не са мо по ра ди тоа што 
ко неч но го отво ри па тот  за ед но со 
ре фор ми те што сле ду ваа по из бо ри те 
2016 го ди на  да се прик лу чи во НА ТО 
и по че ток на пре го во ри те за членс тво 
во ЕУ. Ма ке до ни ја ве ќе не е во кор пу
сот „пре те шки за да чи“, пи шу ва Га рет. 
Всуш ност, Га рет го прет ста ву ва ток
му ба ра ње то на ет нич ки те Ал бан ци 
од Пла тфор ма та, брз влез во НА ТО и 
поч ну ва ње на пре го во ри те за ЕУ, без 
га ран ци ја за ус пех.

Га рет не за ста ну ва ту ка и про дол жу ва 
да ја при ка жу ва ка ко не го ва ви зи ја та 
на СДСМ. Пи шу ва за ре фор ми те во 
пра во судс тво то по вр за ни со „сен зи
тив ни суд ски од лу ки со по ли тич ко 
вли ја ние“, но не об јас ну ва да ли тоа 
се од не су ва на слу ча и те ка ко „Мон
струм“ или „Ди во На се ље“, што за 
дел од ет нич ки те Ал бан ци се „по ли
тич ки мон ти ра ни слу чаи“. Гле дај ќи 
од ас пект на ид ни на та, бри тан ски от 
ам ба са дор во де лот на еко но ми ја та 
и мла ди те во це лост ги вгра ду ва ин
ку ба то ри те и стар тапцен три те од 
пла нот на СДСМ што ја пре тво ри ле 
зем ја та, ка ко и да тре ба да се ви ка по 
про ме на та на име то, во кон ку рент на, 
осо бе но за мла ди те во Те то во, Би то
ла и Штип.

Бри тан ски от ам ба са дор ум но не го 
оп то ва ру ва не го ви от есеј со кан то
ни за ци ја та и со фе де ра ли за ци ја та од 
по ли тич ки ас пект, но за тоа еко ном
ски от „ра пи ден раст“ го при пи шу ва 
на „кон стру ктив на та со ра бо тка ме
ѓу ет нич ки те Ал бан ци и ет нич ки те 
Ма ке дон ци“. „Има ше осо бе но ум ни 
со ра бо тки ме ѓу ет нич ки те Ал бан ци 
и ет нич ки те ма ке дон ски ком па нии 
со цел ме ѓу себ но да се про ши ру ва ат 
раз лич ни те ве шти ни и кон тактмре
жи те за да ги иско ри стат ре ги о нал
ни те мож но сти“, об јас ну ва Га рет, кој 
во Те то во пре поз на ва иден „Олим
пи ски цен тар“ отка ко се над ми на ло 
за га ду ва ње то. „Иа ко низ исто ри ја та 
на Ма ке до ни ја ни ко гаш не ѝ би ло 
лес но, но ‘де ка да та на Ма ке до ни ја’ 

би ла де ка да на ус пех“, пре ју ди ци ра 
Га рет кој во сво јот блогпост наг ла
су ва де ка сѐ за поч на ло по из бо ри те 
во 2016 го ди на.

Имај ќи пред вид де ка ка ко ре зул тат 
на пос лед ни те три го ди ни, кри за та 
из не дри пла тфор ми кои во це лост 

се во ко ре ла ци ја со си му ла ци ја та на 
Кноц од 2009 го ди на; пра ша ње то се га 
не е ко га тоа сце на рио ќе про пад не, 
ту ку да ли др жа ва та ќе доз во ли ам ба
са дор ски те си му ла ции и сно ви де ни ја 
да ста нат ре ал ност. По стиз бор но то 
чи сте ње на те ре нот пре ку ам ба са ди 
и во ну став на та ин ста ла ци ја во прав
ни от си стем за изи гру ва ње на из бор
ни от ре зул тат по се ко ја це на не оста ва 
ме сто за сом неж де ка на ско ро тре ба 
да се оче ку ва ат но ви и но ви кри зи 

со иста цел. Иа ко глав ни те ли ко ви 
во криз ни те сце на ри ја се ме ну ва ат 
(не смее да се за бо ра ви на СМС по ра
ки те на За ев до Мен дух Та чи), цел та 
оста ну ва иста. Единс тве на преч ка за 
ис пол ну ва ње на сно ви де ни ја та се то 
ова вре ме бе ше на ро дот и за тоа тој 
мо ра цвр сто да оп стои зад на со ки

те ка де са ка да се дви жи др жа ва та и 
зо што по втор но ја до ве ри вла ста на 
ВМРОДПМНЕ. Др жа ва та, пак, мо ра 
отво ре но да ин си сти ра на од го во ри и 
од го вор ност за од не су ва ња та и од зем
ји те чи и што ам ба са до ри се пре тво ра ат 
во „јас но вид ци“ и од цен три те на ин сти
ту ци и те кон кои Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
се стре ми  Европ ска та Уни ја и НА ТО  за 
вме шу ва ње на парт нер ски те др жа ви 
во вна треш ни те ра бо ти на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. 
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И н терв ју то на Трамп, ве ро
јат но, пре диз ви ка нај го лем 
страв за Евро па со те ма та 

за рас па ѓа ње на ЕУ, од нос но си
гур но ста на пре тсе да те лот на САД 
де ка по за ми ну ва ње то на Ве ли ка 
Бри та ни ја и дру ги зем јичлен ки се 
под го тву ва ат да го сто рат исто то. 
Се по ста ву ва пра ша ње то да ли тоа 
е за лож ба на Трамп, кој има мож
ност да им по мог не на тие што са
ка ат да ја тур ка ат таа аген да, или, 
пак, тој има точ ни ин фор ма ции за 
рас по ло же ни е то во не кои зем ји да 
се по вто ри бри тан ско то сце на рио. 
Ин фор ма ци и те на гер ман ски те тај

ни служ би де ка Ру си ја со го ди ни 
соз да ва свои стру кту ри во зем ји
член ки на ЕУ са мо до пол ни тел но 
го зго ле му ва ат стра вот во Бер лин и 
во Па риз и ја зго ле му ва ат опас но ста 
од нер воз ни ре ак ции.

Тој страв е осо бе но го лем во Гер ма
ни ја, ко ја бе ше ди рект но об ви не та 
од Трамп де ка ја ко ри сти ЕУ ка ко 
сво ја пла тфор ма пре ку ко ја во ди 
тр гов ска вој на со Аме ри ка. Сце на
ри о то во овој дел од са га та САД  ЕУ 
или САД  Гер ма ни ја е лес но пред
вид ли во, ако САД во ве дат ца ри ни 
од 35 про цен ти за гер ман ски те 
авто мо бил ски ин ду стрии што про
да ва ат на аме ри кан ски от па зар, то

гаш, ме сто ТТИП, ќе се слу чи ре ак ци ја 
на Бер лин, по што и аме ри кан ски те 
про из во ди те ли и да ва те ли на ус лу ги 
ќе се со о чат со по го ле ми ца рин ски 
да вач ки, а не ма да би дат по ште де ни 
ни ту го ле ми те ин тер нет ски игра чи, 
ка ко „Гугл“, „Фејс бук“ или „Тви тер“, 
кои ќе се со о чат со до пол ни тел ни 
огра ни чу ва ња во Гер ма ни ја ко ја ќе 
мо ра да од го во ри на евен ту ал на та 
по ли ти ка на Трамп.

Со дру ги збо ро ви, ме сто исто ри ска та 
бли скост што се слу чи ме ѓу Гер ма ни ја 
и САД, ко ја нај до бро мо же да се опи ше 
со слу ча јот на шпи о ни ра ње европ ски 
це ли од стра на на гер ман ски те тај ни 
служ би по на рач ка на ЦИА, мо же ме 
да оче ку ва ме нај го ле мо за ла ду ва ње 
на од но си те по Вто ра та свет ска вој
на. Ед на од пред но сти те на Трамп 
во ид ни те од но си со ЕУ, за ко ја тој 
сме та де ка е под кон тро ла на Гер ма
ни ја, е до го во рот за сло бод на тр го
ви ја со Ве ли ка Бри та ни ја, чи ја што 
пр ва вер зи ја спо ред Трамп ќе би де 
до го во ре на за де се ти на де на по не
го ва та пр ва сред ба со бри тан ска та 
пре ми ер ка Те ре за Меј во Бе ла та ку ќа. 
Со оваа нај а ва Трамп до пол ни тел но ја 
ос ла бу ва ЕУ да вај ќи ѝ ал тер на ти ва на 
Ве ли ка Бри та ни ја, ко ја во пре го во ри
те за за ми ну ва ње од Уни ја та ќе вле зе 
по мал ку за гри же на зна еј ќи де ка дел 
од за гу бе ни те па за ри во ЕУ мо же да 
ги за ме ни со 300ми ли он ски от па зар 

во САД, а пре ку нив и во це ла та сло
бод на тр гов ска зо на НА ФТА во ко ја и 
Ме кси ко и Ка на да.

Крај за санк ци и те кон Ру си ја
За ла ду ва ње то ме ѓу САД и Евро па ќе 
би де осо бе но дла бо ко ако се об ви
сти нат нај а ви те на Трамп де ка за да 
дој де до на ма лу ва ње на нук ле ар но то 
та ктич ко оруж је, тој би се сог ла сил 
со уки ну ва ње на санк ци и те за кои 
Гер ма ни ја бе ше еден од нај го ле ми
те по бор ни ци. Во тој слу чај тре ба да 
се оче ку ва де ка и Гер ма ни ја, по крај 
оби дот да соз да де сил на гру па зем
јипод др жу ва чи во ЕУ што би за ста
на ле зад неа во би тка та со Аме ри ка, 
ќе се свр ти кон Ру си ја во обид да им 
па ри ра на САД. Одо бру ва ње то на из
град ба та на га со во дот „Се ве рен тек 
2“, кое се слу чу ва во екот на санк ци и
те кон Ру си ја, е до бра пој дов на точ ка 
за Гер ма ни ја по втор но да се збли жи 
со Мос ква ако Трамп на ви сти на ги 
уки не санк ци и те што беа изг ла са
ни на ин си сти ра ње на Ба рак Оба ма.

Со ог лед на тоа што Трамп е ја сен 
во на ме ра та еко ном ски те по зи ции 
на не го ва та зем ја да има ат при о ри
тет пред во е ни те и без бед нос ни те 
пра ша ња, мо же да се оче ку ва де ка 
тој, освен уки ну ва ње то на санк ци
и те, ќе ин ве сти ра мно гу енер ги ја во 
оби дот да ја приб ли жи Ру си ја, ка ко 

стра те ги ски та ка и еко ном ски, до 
САД и во исто вре ме да ја од да ле чи 
од Ки на, ко ја во фи нан си ска и во 
ин ду стри ска смис ла е мно гу по о
пас на од ру ска та еко но ми ја ко ја сѐ 
уште, глав но, за ви си од енер гет ски
те ре сур си.

Има ли НА ТО ал тер на ти ва?
Во го ле ма та но ва ге о стра те ги ска 
игра што ја нај а ви Трамп по себ но 
ме сто има не го ва та оцен ка де ка 
НА ТО е за ста ре на ор га ни за ци
ја и де ка не кои зем јичлен ки не 
пла ќа ат кол ку што тре ба за тро
шо ци те на али јан са та. Со дру ги 
збо ро ви, Трамп им по ра ча на си те 
зем ји член ки де ка ве ќе не ма да 
тро ши па ри од фе де рал ни от бу џет 
на САД за да се гри жи за нив на
та без бед ност. Трамп сме та де ка 
аме ри кан ски те па ри тре ба да се 
тро шат, пред сѐ, за аме ри кан ски 
ин те ре си и за тоа НА ТО ќе мо ра да 
се ме ну ва. На не го ви от тим му е 
пот пол но јас но де ка таа из ја ва е 
до бре дој де на за по бор ни ци те за 
европ ска ар ми ја, осо бе но Гер ма ни
ја и Фран ци ја кои и она ка се за ла
га ат за по ма ло при сус тво на НА ТО 
во Евро па. Во таа игра тре ба да се 
зе мат пред вид и стра вот кај дел од 
зем ји течлен ки на ЕУ де ка мо жат 
да би дат жр тва во тр ка та на во о
ру жу ва ње и вже ште ни те од но си 

ме ѓу САД и Ру си ја, но и оби 
дот на Трамп ге не рал но да 

се приб ли жи до Ру си ја, со 
што ве ро јат но ќе го на ма ли 

зна че ње то на ЕУ за Мос ква. На 
Трамп му е јас но де ка фор ми ра
ње то за ед нич ка европ ска ар ми ја 
е ма ко трп на иде ја за ко ја се по
треб ни огром ни па ри, вре ме и 
ин фра стру кту ра, кои Евро па ги 
не ма, и за тоа отво ре но по ба ра 
мо дер ни за ци ја и по ве ќе па ри од 
Евро пеј ци те за бу џе тот на НА ТО, 
кој се га ре чи си 90 про цен ти е 
по пол нет од аме ри кан ски па ри.

Ма ке до ни ја не смее да би де 
оп ти мист за сво и те по зи ции

Авто рот на овој текст не сме та 
де ка Ма ке до ни ја од 20 ја ну а ри, 
ко га ќе би де ина у гу ри ран 45. аме
ри кан ски пре тсе да тел, тре ба да 
се на де ва на це лос на про ме на на 
аме ри кан ска та над во реш на по
ли ти ка, во тој кон текст и од но сот 
кон Ма ке до ни ја. Пр во, за тоа што 
опе ра тив ни те си ли што во име на 
аме ри кан ска та ад ми ни стра ци ја 
ра бо тат на те рен нај мал ку ед на 
го ди на не ма да би дат под це лос на 
ди рект на кон тро ла на но ва та вла
да во Ва шин гтон. За це лос на ре
ви зи ја на раз уз на вач ки те служ би, 
ко ја ја нај а ви Трамп, се по треб ни 
вре ме, огром на енер ги ја и, пред 
сѐ, вни ма тел ност за тоа што збо
ру ва ме за ин сти ту ции со бу џе ти 
од сто ти ци ми ли о ни евра, раз ра
бо те ни јав ни, по лу јав ни и це лос но 
тај ни еди ни ци, кои се етаб ли ра
ни во пос лед ни те осум го ди ни во 
ман да тот на Оба ма и кои има ат 
ме ха низ ми да се спро тив ста ват 
или ба рем да ја за ба ва та но ва та 
до ктри на на Трамп. До пол ни те
лен проб лем за но ва та ад ми ни
стра ци ја ќе би дат опе ра ци и те од 
на ци о на лен ин те рес за САД што 
се во дат во нај мал ку три е се ти на 
зем ји во све тот, а кои не сме ат и 
не за ви сат од акту ел на та ад ми
ни стра ци ја, ту ку од трај ни те ин
те ре си на САД. За про ме на во овие 
стру кту ри, кои има ат и огром ни 
цр ни фон до ви, се по треб ни и јав
на рас пра ва и во ве ду ва ње но ва 
стра те ги ја со цел. Пред да на пра ви 
ра ди кал ни че ко ри Трамп ќе мо ра 
да им ка же на аме ри кан ска та јав
ност и на Кон гре сот, на при мер, 
да ли се отка жу ва од кон цеп ци ја та 
спо ред ко ја без бед но ста на САД се 

Ин терв ју то на аме ри кан ски от пре тсе да тел До налд Трамп за бри тан ски 
„Тајмс“ и за гер ман ски от таб ло ид „Билд“ нај а ви ни за про ме ни што мо же 
да се слу чат во Ва шин гтон и зна чи тел но да вли ја ат на све тот, а осо бе но 
на Евро па ка ква што ја зна е ме се га. На ја ва та на но ви от аме ри кан ски 
пре тсе да тел де ка мо же да во ве де ца ри на за гер ман ски те во зи ла од 35 
про цен ти, ме ѓу си те дру ги те ми што ги нач на, зву чи нај бе ниг но за по ли тич
ки те од но си, но мо же да има да ле ко сеж ни пос ле ди ци за ме ѓу на род на та 
по ли ти ка. Трамп со оваа за ка на нај а ви де ка не е до ве ден во пра ша ње 
са мо гран ди оз ни от про ект ТТПИ, од нос но До го во рот за транс ат лант ска 
тр го ви ја кој тре ба ше да соз да де бес ца рин ска тр гов ска зо на или тр гов ски 
џин со по ве ќе од 800 ми ли о ни лу ѓе во САД и во ЕУ, ту ку де ка од но си те 
ме ѓу САД и ЕУ мо же да вле зат во но ва фа за и точ ка на то пе ње. А, ова е 
са мо ед на од нај а ви те на Трамп

На Запад 
сÈ ќе биде ново

МАКеДоНИјА И еВРоПА По 20 јАНуАРИ

колумнА

Пишува | 
Горан Момироски

www.republika.mk10 петок, 20 јануари 2017 година www.republika.mk 11петок, 20 јануари 2017 година



бра ни во зем ји те ка де што се вр ши 
нај го ле мо то про из водс тво на свет
ска та на фта.

Ма ке до ни ја за се га има пра во да 
се на де ва на по зи тив ни про ме
ни во са мо еден мал дел од но
ви те за лож би на Вла да та во Ва
шин гтон. Сѐ уште нај го ле ма та  
ма ке дон ска пар ти ја ВМРО–ДПМНЕ, 
ко ја го до би ман да тот за соз да ва ње 
но ва вла да, е на стра на та на Трамп 
во јав ни от су дир со тра ди ци о нал ни
от аме ри кан ски естаб лиш мент сим
бо ли зи ран пре ку ли ко ви ка ко Џорџ 
Со рос. Кол ку ќе се раз ви ва и прод ла
бо чу ва су ди рот ме ѓу Трамп и лу ѓе
то ка ко Со рос и кол ку ма ке дон ска та 
под др шка за но ви от пре тсе да тел на 
САД е важ на ќе се ви ди на ско ро, но 
имај ќи пред вид де ка про тив ни ци те 
на Трамп се лу ѓе што се те шки сто
ти ци ми ли јар ди евра, Ма ке до ни ја 
не смее да се за ла жу ва де ка во оваа 
би тка мо же да има еден по бед ник, 
ни ту, пак, де ка по ра зе ни от ка ко што 
се слу чу ва во по ли ти ка та ќе го на пу
шти бој но то по ле. Се ра бо ти за ед на 
ис цр пу вач ка би тка во ко ја ду ри и на 
Трамп не ма да му би де лес но. За Ма
ке до ни ја е по ве ќе од јас но де ка оваа 
би тка не мо же да ја до бие до крај.

ви стин ски ин фор ма ции  
на ви стин ско ме сто
Дру га та стра те ги ска мож ност на 
Ма ке до ни ја е тоа што по 20 ја ну
а ри ќе по стои мож ност ин фор ма
ци и те и ана ли зи те за Ма ке до ни ја 
и за ре ги о нот во Бе ла та ку ќа да 
ги пра ват об је ктив ни про фе си о
нал ци, а не лу ѓе што има ат фа те но 
стра на по ра ди фи нан си ски или 
дру ги при чи ни, лу ѓе што не би
ле ин вол ви ра ни или ди ри ги ра ле 
со кон тро верз ни тра ге дии, ка ко 
ма са кри те од ти пот на Мон струм, 
Мар ка ле и Ра чак, лу ѓе по вр за ни 
со сом не жи те за фин ги ра ње на 
ко сов ска та кри за, кои со ра бо ту
ва ле со кри ми нал ни и ра ди кал ни 
ис ла ми стич ки стру кту ри во ре ги
о нот и во Ма ке до ни ја или има ат 
лич ни уде ли или биз нис ин те ре си 
во го ле ми те, за бал кан ски ус ло ви, 
сто пан ски ка па ци те ти.

Се раз би ра, не тре ба да има ме 
илу зии де ка Трамп и не го ви от 
тим мо жат да сме нат не што дра
ма тич но во од но сот ме ѓу Гр ци ја и 
Ма ке до ни ја, од нос но де ка ќе мо жат 
да ја на те ра ат Ати на да го при фа
ти устав но то име. Не са мо по ра ди 

тоа што ше фот на ка би не тот на 
Трамп е Гр кот При би ус, ту ку, пред 
сѐ, по ра ди мож но ста во вре ме то на 
Трамп да се вра ти изо ла ци о низ мот, 
се раз би ра во мо ди фи ци ра на фор
ма ко ја ќе би де преч ка за ре ша ва ње 
на спо рот за име то и за слич ни ма
ли проб ле ми на Аме ри ка. Слич на 
е си ту а ци ја та и со пра ша ње то за 
Го ле ма Ал ба ни ја. До кол ку Трамп 
на ви сти на се ре ши да се пов ле че 
од си те ме ста што не но сат фи нан
си ска ко рист за САД, мож но е ова 
пра ша ње, за раз ли ка од до се га, да 
би де оста ве но да го ре ша ва ат ре ги
о нал ни те игра чи или евен ту ал но 
Гер ма ни ја ка ко нај моќ на европ ска 
зем ја.

Фа ктот што ни кој од ад ми ни стра
ци ја та на Оба ма не го осу ди ме
ша ње то на ал бан ски от пре ми ер 
Еди Ра ма и на ми ни сте рот за над
во реш ни ра бо ти Дит мир Бу ша ти 
во вна треш ни те ра бо ти на Ма ке
до ни ја мо же да зна чи де ка Стејт 
де парт мен тот не са ка да нав ле гу
ва во не важ ни пра ша ња за САД во 
тран зи ци ски от пер и од во Бе ла та 
ку ќа, но мо же да зна чи и де ка во 
ид ни на Ва шин гтон не ма да се ме
ша во би ла те рал ни те проб ле ми 
на Бал ка нот и во дру ги те ре ги о ни 
на све тот до кол ку та му ди рект но 
не се за гро зу ва ат аме ри кан ски те 
ин те ре си.

Во ус ло ви на за си ле на по ли тич ка 
про па ган да на по ли тич ка та ели
та на Ко со во, Ср би ја, Ал ба ни ја и 
Ре пуб ли ка Срп ска, по дел би те во 
Бу га ри ја на ру со фи ли и про а ме
ри кан ци, при сус тво то на ра ди
кал ни ис ла ми стич ки гру пи во це
ли от ре ги он и мож но ста од но ва 
еска ла ци ја на бе гал ска та кри за, 
на Ма ке до ни ја нај мал ку ѝ од го
ва ра евен ту ал но пов ле ку ва ње 
или зна чи тел но на ма лу ва ње на 
при сус тво то на САД на Бал ка нот 
и вра ќа ње на „за ко нот на по сил
ни от“. За ми ну ва ње то на си ли те на 
УНП РЕ ДЕП, во кои има ше аме ри
кан ски вој ни ци на ма ке дон ска та 
гра ни ца со Ал ба ни ја и со Ко со во, 
по ки не ско то ве то нај до бро по
ка жу ва кол ку по зи тив но за Ма
ке до ни ја е ди рект но то при сус тво 
на САД во зем ја та и во ре ги о нот. 
Осо бе но ако при сус тво то на САД 
зна чи под др шка за ста бил но ста 
на зем ја та ка ква што оче ку ва ме 
од вла да та на Трамп, а не неј зи но 
де ста би ли зи ра ње. 

колумнА

С и те си ка жаа. Вла си, Ро
ми, Тур ци, Ср би и, се ка ко, 
Ма ке дон ци. Ама са мо дел. 

Ми наа по ве ќе од две не де ли по 
бо жик на та че сти тка во фор ма на 
ал бан ска та пла тфор ма на ДУИ, Бе
са и Али јан са та, а СДСМ и на та му 
си мол чи ли мол чи око лу при фат
ли во ста. Му дро? Кој знае, по ве ро
јат но и не та ка му дро ту ку по ве ќе 
кал ку лант ски, а уште по ве ро јат но 
и не е та ка лес но да да де те став 
за не што на што сте му ку му ва ле. 
За мис ле те си са мо да го пра ша те 
ку мот: Што мис лиш за кум че то, 
ќе го би де ли? Од го во рот се по
драз би ра, но во СДСМ тоа не смее 
да би де јав но сро че но, осо бе но не 
кај ма ни пу лан ти те и из вр ту ва чи
те од „Па вел Ша тев“, ка де што сѐ 
уште трае жур ка та за „ќа ре ни те“ 
70.000 ал бан ски гла со ви од из бо
ри те. И до де ка на си те им е јас но 
де ка вр ху шка та на СДСМ би си ја 
про да ла и сопс тве на та мај ка (та
тко ви на та се по драз би ра) за да 
дој де на власт, нив ни те ју риш ни
ци се нај доа на но ва ма ка. Ка ко 

ли се га да го оправ да ат мол кот за 
ед но тол ку важ но пра ша ње? Ми
наа де но ви, не де ли. И...  Еу ре ка! 
Ама онаа сдсмов ска та. На ви ка си е 
на ви ка, па ка ко и се ко гаш, мрз ли
ви те стра те зи не се из ма чи ја. Им 
тре ба ше це ла ед на не де ла за да ја 
смис лат вто ра та глу по шти на, а таа 
уште по ло ша од пр ва та. Проб ле мот 
на ре чен по шти се пре о бра зи во 
жел ба за ман дат. Та кси рат...

Ви нов ни се „Ма ке дон ски 
по шти“, и точ ка...
Пред де се ти на де на пар ти ја та из
ле зе со крај но ре тар ди ран од го вор. 
Ве ру ва ле или не, а по ве ро јат но е 
вто ро то, но од СДСМ да ти че ка ле 
офи ци јал но да ја до би јат пла тфор
ма та за да ја ко мен ти ра ат. По и на ку 
не мо же ле, нор мал но. Ту ка се це лос
но во пра во. Се ри оз но, па и би би ло 
фер од Ах ме ти, Ка са ми и Се ла да му 
ис пра тат и ори ги нал на ко пи ја од 
пла тфор ма та на тој што им ја овоз
мо жи. Да, За ев по си те пра ви ла би 
тре ба ло да до бие ори ги нал уко ри
чен во поз ла те на рам ка. Си ја зас лу
жи. А и мо ти вот не бе ше ше га. Се то 

Пишува | Љупчо Цветановски
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За ев се скри 
во за јач ка дуп ка
Мол кот е зла то. Та ка ве ле ле ста ри те 

од дам неш ни вре ми ња. Во се гаш
но ста, пак, ова е де ви за на СДСМ. 
Бу квал но и фи гу ра тив но – де ви за. 

Мол кот е зла то и тре ба да им до не
се зла то, т.е. де ви зи. Евра, до ла ри, 

фран ци во за мис ле на та им Вла да, не 
е бит но. Со мол кот око лу ал бан ска та 

пла тфор ма, пар ти ја та ку пу ва вре ме 
од твор ци те на пла тфор ма та, на чи е
што соз да ва ње ку му ва ше ток му За ев. 
Па, и ред но е ос но во по лож ни кот на 

но ва та ал бан ска ка у за по тол ку ма ка 
и да ќа ри не што од рож ба та. Ку пу ва
ат вре ме со на деж де ка се то тоа со

ле но ќе го нап ла тат ко га ќе дој дат на 
власт и ако дој дат. И до де ка че ка ат, 
из го во ри те им се бед ни. Ви нов ни за 
со ци јал де мо крат ско то лу та ње да ти 

би ле по шти те и ман да тот...
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ова са мо за да Агим (на ал бан ски 
има исто зна че ње со Зо ран) вла
дее со по бра ти ми те Еди и Ха шим, 
ко а вто ри на пла тформ ско то пи
са ние. Не му е лес но.

Ар но ама, нај ве ро јат но, проб ле
мот да ти бил во „Ма ке дон ски по
шти.“ По мал ку ве ро јат но е де ка 
пот пис ни ци те на пла тфор ма та 
се ос ме ли ле да не го чес тву ва ат 
нај зас луж ни от лик за неа, ко му 
не о фи ци јал но Ха шим Та чи му 
под го тву ва спе ци ја лен ме дал, по
го лем и од оној на се ал бан ски от 
хе рој Вла ди мир Мил чин. Ва ка, и 
по до бро за ду шев но то здрав је на 
вр ху шка та на но ва та ан ти ма ке
дон ска пар ти ја на За ев, би би ло 
да се те шат де ка  пи са ни е то заг
ла ви ло во не кое де по на „Ма ке
дон ски по шти.“ Апа ши. Па, и не 
би им би ло прв пат. И са ми зна е те 
де ка че сти тки те за Но ва го ди на 
сѐ уште при сти га ат, не ли.

Та ка, оче биј но е де ка ма ка та и 
ис че ку ва ње то на СДСМ да ја до
бие пу ста та пла тфор ма сѐ уште 
тра ат. Со нив и не мож но ста да 
ѝ од го во рат на ма ке дон ска та 
јав ност што мис лат за неа. Со
др жи на та ја зна ат и во ко о пе ра
ци ја, но прин цип си е прин цип. 
Гре о та, си гур но не им е лес но да 
жи ве ат во оче ку ва ње, по сто ја но 
да гле да ат кон пор тир ни ца та и 
да го че ка ат чо ве кот кој ѕво ни 
два па ти. А по ве ро јат но, оној кој 
„со ду ша“ го оче ку ва ат е ток му 
пот пис ник на пла тфор ма та. Да, 
не со ни ца та се дол жи на оче ку
ва ње то на до бар абер од Али. 
Ка ков и да е. Не мис ли ме на на
рач ка од Али Екс прес, ту ку на 
на рач ка од скоп ски от рид ко ја 
За ев се на де ва де ка на ши от Али 
не ќе мо же да ја од бие. Ама дој
де и ина у гу ра ци ја та на Трамп. 
Прок ле ти, бав ни ма ке дон ски и 
бр зи аме ри кан ски по шти...

Преч ка за ста вот е  
со нот на За ев?
„Не из вес но ста“ во при ка ска та за 
до би ва ње то на пла тфор ма та за, 
ко неч но, СДСМ да го ка же ста вот, 
кој го зна е ме си те, сѐ уште трае. 
Исто ка ко и се кој лош филм со 
бед но сце на рио и уште по ло ша 
ре жи ја. Ар но ама, вр ху шка та на 
ан ти ма ке дон ска та пар ти ја не се 
на де ва на „Злат на ма лин ка.“ Јок. 
Ма лин ка не, ама ман дат да. Нив
на це лос на са ти сфак ци ја би бил 
еден оби чен ман дат, и тоа ќе ги 
„отво ри“. Неј се што во тоа ни кој и 
не се сом не ва.

Во но во пе че на та  „Зо на на са мра
кот“ на по ра неш на Би ха ќка, ка
ко во евтин на уч но фан та сти чен 
филм, ра ко водс тво то ис чез на без 
тра га и глас. Исто вре ме но и без 
ни ка кво об јас ну ва ње, ги сне ма 
си те. За ев, Ше ке рин ска, Ши ле гов, 
Ре на та, ста наа не вид ли ви... Ах, 
ис па ри ја и Аде ми и Му хи. Да ли 
мо же би си те се на пор тир ни ца 
че кај ќи ја пла тфор ма та за да да

дат став? Те шко, но, за сре ќа, 
се нај де еден нив ни вој ник за 
да ја об јас ни ди ле ма та.

Не пла тфор ма та, За ев и ком па
ни ја да ти го че ка ле ман да тот. 
Ова јас но и глас но го ка жа нив
ни от Боч вар ски во втор ни кот. 
Не ка жа да ли ја до би ле и офи
ци јал но, но за те чен од но ви на
ри те, тој се збу ни, под голт на и 
си ка жа што му рек ле да ка же. 
Не ма ле да го обе ло де нат ста вот 
за пла тфор ма та сѐ до де ка не го 
до би е ле ман да тот. Е то гаш, ко га 
ќе до би е ле, среќ ни од „де ша
вка та“ ко ја ја че ка ат и со ну ва ат 
це ли 10 го ди ни, ќе се сми лу ва ат 
и ќе ни со оп штат што мис лат 
за про ме на та на име то, на хим
на та, на зна ме то. По ра но не, за 
да пук не ме од ма ка, не ли. Иа ко 
си те зна ат што мис лат. Исто вре
ме но, ќе ни ка жат што мис лат и 
за дво ја зич но ста ко ја ја про па
ги ра ше ток му За ев. Да ле ку пред 
тоа и да им „тек не“ на Ах ме ти 
и на Се ла. Со Ка са ми беа до бро 
ко ор ди ни ра ни од ча до рот, та ка 
што тој си зна ел за сѐ. Исто ка ко 
и за фе де ра ли за ци ја та. „Не зна
е ја“ са мо Ма ке дон ци те што гла
саа за нив. Да, исти те оние Ма ке
дон чи ња што јас но и глас но го 
слу шаа мур тин ски от спа си тел 
ка ко го ка жу ва се то тоа, но „не
вер ни те То ми“ не по ве ру ваа оти 
„ку ри ри те“ и „ре пуб ли кан ци те“ 
ла жеа. Е се га, дел се све сти ле 
де ка згре ши ле. Вре ме бе ше...

Не су де ни от ман да тар скри ен  
во за јач ка дуп ка

И та ка, За ев си че ка да ста не ман да тар. 
Со нот, ко неч но, ќе му бил ис пол нет. Пр
во гра до на чал ник, па в.д. пре тсе да тел на 
СДСМ, па пре тсе да тел, кој во ме ѓу вре ме 
исто како мен то рот Со рос до би ме си јан ски 
комп лекс и се са мо прог ла си за спа си тел 
(ма кар мур тин ски), а се га го че ка вр вот 
на сво ја та ка ри е ра. Да, За ев че ка и са ка да 
ста не ман да тар. Па ра до ксал но, но ви со ка та, 
нај ви со ка та по зи ци ја во ка ри е ра та ја че ка 
на нај ни ска над мор ска ви со чи на. Исти от 
тој За ев че ка да ста не ман да тар или та ка се 
на де ва, скри ен во за јач ка дуп ка. Ис чез нат и 
скри ен од све тот са мо за да не дај бо же не кој 
слу чај но го пра ша за став за пла тфор ма та 
на Ал бан ци те ко ја тој ја офор ми и чи и што 
пре дус ло ви ги соз да де. За мис ле те са мо кол
ку е те шко лич но да соз да де те не што, тол ку 
го ле мо, ма кар и гр до ка ко пла тфор ма та, а 
да не сме е те да си ги зе ме те зас лу ги те за 
неа. Ве лат де ка та ка се чув ству ва ат ма сов
ни те убиј ци, кои нај че сто за ко нот и ги фа ќа 
по ра ди нив на та жел ба   на све тот да му ги 
откри јат „зас лу ги те и де ла та.“ Ве ро јат но, 
та ка се чув ству вал и до ктор Ви ктор Фран
кен штајн. Иа ко, ве лат де ка до кто рот имал 
чув ство на срам.

На ши от не су ден ман да тар, пак, во ме ѓу вре
ме, со не из мер на жел ба за власт се крие во 
за јач ка дуп ка. Со од вет но на пре зи ме то, ќе 
ре чат мно гу ми на. Ар но ама, та ка скри ен и 
за шти тен од јав но ста, тој мо же би ус пе ва 
да го „скрие“ ста вот за пла тфор ма та, кој го 
зна ат и ма ли те де ца на ули ца, но исто вре
ме но за бо ра ва и де ка мол кот зна чи сил но 
одо бру ва ње. Со ци јал де мо крат ско то кри е
ње на ра бо ти те под те пих и за ко пу ва ње на 
не и зре че но то во ти ши на та но си са мо еден, 
ед но ста вен збор и кон ста та ци ја. Ќе да дат сѐ, 
ќе ја над ми нат пла тфор ма та и ќе ги збу нат и 
Ал бан ци те со по ну да та. Тол ку гро мог ла сен 
молк одам на не сте чу ле, ни ту тол ку сил но 
ехо кое на ова би сле ду ва ло од Ма ке дон ци
те. А Ма ке дон чи ња та? Тие дос лед но ќе си 
мол чат до крај. Не ве ру ва те? Пра шај те ги 
Му хи, Аде ми и Ка са пи... 

Го ди ни на на зад ко га са ка те да ги слуш не те или 
про чи та те ста во ви те на СДСМ, ве ли ана ли ти ча рот 
Але ксан дар Пан дов, про ве ре но нај точ ни те ин фор-
ма ции ги има ат нив ни те Со ро со ви пла те ни ци, Фрч ков ски, Ге ров ски, 
Трич ков ски и Ор да нов ски.

ПАН ДОВ: Мно гу че сто, по со че ни ве ли ко ви се и кре а то ри на по ли ти-
ка та на СДСМ. Чи сто за по тсе ту ва ње де ка мно гу по ра но пред да го 
про мо ви ра швај цар ски от кан то на лен мо дел, Ге ров ски про мо ви ра ше 
фе де ра ли за ци ја, а Фрч ков ски ну де ше пре ми ер ско ме сто по клуч на 
Ал ба нец. От ту ка, јас ни се ста во ви те на СДСМ око лу се ал бан ска та 
пла тфор ма и по крај тоа што отка ко таа се по ја ви во јав ност, СДСМ го 
сне ма од јав ност. По втор но ту ка се нив ни те ме ди ум ски ме га фо ни, кои 
не што не ви де ле точ ка ко ја не би мо же ле да ја ис пол нат и до го во рат, 
ту ку це ла та таа пла тфор ма им би ла и ма ла рам ка, па иста та и би ја до-
гра ди ле. По втор но и по втор но пред очи на це ла та ма ке дон ска јав ност 
гле да ме ка ко овие изро ди ли ци ти ра ат и се над да ва ат со ма ке дон ски те 
на ци о нал ни ин те ре си. Во це ли от цир кус соз да ден од За е ва та по ну да 
за офи ци ја ли зи ра ње на ал бан ски от ја зик ка ко втор служ бен на ни во 
на це ла Ма ке до ни ја и фе де ра ли за ци ја та на др жа ва та, па пре ку зго ле-
му ва ње то на вло гот на ал бан ски те по ли тич ки пар тии со пла тфор ма та 
и ба ра ње то за про ме на на име то, зна ме то и хим на та на др жа ва та и 
при фа ќа ње на се то тоа од нив на та Со ро со ва ме ди ум ска ко ња ни ца, 
ве ру вам де ка, се пак, пос лед ни от влог е оста вен за нив ни от ли дер Зо ран 
За ев. Во ос тва ру ва ње на не го ва та жел ба за до а ѓа ње на власт по ве ќе 
па ти ни до ка жа де ка не по сто јат ли ми ти и огра ни чу ва ња, не по сто јат 
др жа вен и на ци о на лен ин те рес. По стои са мо ли чен и пар ти ски. За тоа 
е за оче ку ва ње де ка ко га, ко неч но, За ев ќе се из јас ни за пла тфор ма та 
се ал бан ска, це ла та ма ке дон ска, а и се ал бан ска јав ност ќе би де из не-
на де на од по ну да та на За ев.

На иста ли ни ја е и ко лум ни стот Со тир Ко стов, кој 
јав но пра ша зо што мол чи За ев. Го по тсе ти и де ка 
по ли ти чар што мол чи, а не дејс тву ва во суд бо нос ни 
мо мен ти, не мо же ни да во ди мо дер на по ли ти ка ни ту 
да збо ру ва за де мо кра ти ја.

КО СТОВ: Kаде си ти? Че каш мол че шкум да до би еш 
шан са да би деш ман да тар, пре ми ер и др жав ник што ќе ја во ди Ма ке до-
ни ја? Те шко на по ли ти ка та и на де мо кра ти ја та со те бе, кој ед но став но 
не ги од би ра, не му се че гла ва та. По те шко на сдсмов ци те со те бе, со 
ли дер што се крие. Нај те шко на си те нас со „др жав ник“ ка ко те бе, кој не 
знае ко га тре ба да го кре не гла сот за Ма ке до ни ја. Зо ра не За ев, ја ви се!

И но ви на рот Дар ко Ја нев ски по твр ди де ка ра бо-
ти те по ле ка се скло пу ва ат. Та ка, од ед на стра на го 
има ме СДСМ, кој со дво ја зич но ста го отво ри па тот 
за пла тфор ма та, од дру га стра на Гр ци те, кои ве лат 
де ка ве ќе ни упа ти ле пред ло зи за про ме на на име-
то, од тре та стра на Ср би те, кои пре ку Да чиќ ни се 
за ка ни ја де ка ед вај че ка ле да дој де на дне вен ред 
не кое пра ша ње од наш ин те рес.

ЈА НЕВ СКИ: И го има ме Бу ша ти, кој ни до об јас ни де ка во таа др жа ва 
со но во име, кое Гр ци те ве ли ко душ но ни да ва ат да си го из бе ре ме од 
нив ни те пред ло зи, но во име ќе има и мно зин ски от на род. И пак до а ѓа ме 
до пла тфор ма та во ко ја се ве ли де ка ит но тре ба да се ре ши спо рот за 
име то за да вле зе ме во НА ТО и во ЕУ. Во спро тив но… се знае. Е, се га, 
до дај те го кон ова и оној ко дош од Бри та ни ја кој бил по ли тич ки ко ме-
сар во бри тан ска та ам ба са да во РМ, Ти мо ти Лес, кој ба ра по дел ба на 
на ша та др жа ва и це ли от мо за ик е скло пен. Се раз би ра, по тсе те те се и на 
сѐ што бе ше на пра ве но во овие две и пол го ди ни (и кој сѐ учес тву ва ше 
во тоа) за да се спу шти мно зинс тво то на ВМРО-ДПМНЕ во пар ла мен тот 
од 63 пра те ни ци на се гаш ни те 51 и сѐ си до а ѓа на свое ме сто.

Пан дов: Си те ќе се из не на дат  
ко га ќе се из јас ни За ев

АнАлизА
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 КОлуМНА

Пишува | Никола Србов

Из ми на ти те го ди ни, а 
по себ но пос лед ни те 
две го ди ни, си те ние 
бев ме све до ци на гру
бо ури ва ње на ин сти
ту ци и те на др жа ва та, 
од зе ма ње на су ве ре
ни те тот од ра це те на 
гра ѓа ни те на Ре пуб ли
ка Ма ке до ни ја кои се 
но си те ли на исти от

Бев ме све до ци на на силс
тво во на ше то оп штес тво. 
Гле дав ме ка ко фи зич ки се 

на па ѓа ат ин сти ту ции, фи зич
ки се на па ѓаа при пад ни ци те 
на по ли ци ја та, бе ше уни штен 
и за па лен др жа вен имот, по
точ но, на род на та кан це ла ри ја 
на пре тсе да те лот на др жа ва та. 
Бев ме све до ци на на пад на на
ша та др жа ва во ку ма нов ска та 
на сел ба Ди во На се ље. Гле да
ме ка ко се га зи врз вол ја та на 
мно зинс тво то гра ѓа ни на Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја. Све до ци 
сме ка ко се узур пи ра це ли от 
гра ѓан ски се ктор и исти от 
се ко ри сти и ин стру и ра во 
пол за на по ли тич ка пар ти ја, 
што е не доз во ли во и е над
вор од прин ци пи те на се ка
кво гра ѓан ско ор га ни зи ра ње. 
Фон да ци ја та „Отво ре но оп
штес тво“, ко ја е под ка па та на 
Со рос, сто е ше ди рект но зад 
си те на сил ни про це си во Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја, со фи нан
сии и со ка дар. Фон да ци ја та 
„Отво ре но оп штес тво“ соз да

де мо но пол во гра ѓан ски от се
ктор, кој е оку пи ран и во не го 
не ма ме сто за ор га ни за ции и 
дви же ња кои не се сог лас ни со 
иде о ло ги ја та на Со рос. 

Во гра ѓан ски от се ктор бе ше 
пре га зен плу ра лиз мот и зав
ла деа то та ли тар но ед но у мие. 
Фон да ци ја та на Со рос, ко ја 
во се бе но си ра ди кал на ле
ви чар ска и то та ли та ри стич
ка иде о ло ги ја, са ка да бри ше 
иден ти те ти, др жа ви, на ро ди и 
на ции, по са ку ва т.н. отво ре но 
оп штес тво со кое ќе упра ву
ва не кој од над вор, дејс тву ва 
кон не кон тро ли ра но про пу
шта ње на ми грант ски от бран 
од Бли ски от Исток што нѐ 
оче ку ва на ред ни от пер и од. 
Со тоа се ри оз но ја за гро зу ва 
без бед но ста на на ша та др жа
ва пре ку сво е то дејс тву ва ње. 

По ви ка ни од де мо крат ски
те вред но сти, плу ра лиз мот, 
пра во то на сло бо да на го вор 
и изра зу ва ње, ед на кво ста, 
прав до љу би е то и љу бо вта кон 
на ша та др жа ва Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја, теж не е ме да би де ме 
пр ви от зрак од кој ќе про из
ле зат ви стин ски те вред но сти 
во гра ѓан ско то оп штес тво. Ги 
по ви ку ва ме си те сло бо до ум ни 
и прав до љу би ви гра ѓа ни, без 
раз ли ка на нив на та ет нич ка 
при пад ност, ве ра, пол или по
ли тич ко убе ду ва ње, но со јас
но и зра зе ни де мо крат ски вред
но сти, да ни се прик лу чат во 
бор ба та про тив ед но у ми е то во 
гра ѓан ски от се ктор ос мис ле но 
и пред во де но од Џорџ Со рос.

Во де ни од ма кси ма та „не пра-
шу вај што др жа ва та на пра-
ви ла за те бе, ту ку што ти си 
на пра вил за др жа ва та“, се со
брав ме во Ини ци ја ти вен од бор 
за фор ми ра ње на гра ѓан ско то 
дви же ње „Стоп опе ра ци ја Со
рос“ пре ку кое во на ред ни от 
пер и од ќе го ини ци ра ме и ќе 
да де ме при до нес во про це сот 
на де со ро со и за ци ја та во Ре пуб
ли ка Ма ке до ни ја. �

започ ну ва  
де со ро со и за ци ја та 
на република 
Ма ке до ни ја

Авто рот е член на Ини ци ја тив ни от од бор за фор ми ра ње на 
гра ѓан ско то дви же ње „Стоп опе ра ци ја Со рос“
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„СтоП оПе РА ЦИ јА Со РоС“  



Ми на ти те во нред ни пар ла
мен тар ни из бо ри беа ви
стин ска би тка. Би тка по

ме ѓу си ли те на до бро то и си ли те 
на зло то. Кој ка ко са ка не ка ги 
пер ци пи ра, но ви сти на та е не у
ни шти ва. Фа кти те се са мо еден од 
ме ха низ ми те за ве ри фи ка ци ја на 
не кое со би тие. А, пред нас се исту
ри ви стин ска ла ви на од сил ни 
ин ди ции и мнош тво бес по го вор
ни, фла грант ни ма ни фе ста ции на 
кри ми нал ни ин тен ции. И тоа од 
онаа веч но не за до вол на стра на, 
онаа нес по соб на по ли тич ка про
ви ни ен ци ја, ко ја во овие 25 го ди
ни не за вис ност не по ка жа спо соб
ност за во де ње кон стру ктив на 
по ли ти ка, ре дов но про да вај ќи ги 
на ци о нал ни те ин те ре си, а, пак, 
за еко но ми ја та и да не го во ри
ме, нив ни те за фа ти на овој план 
по ве ќе ли чеа на кри ми нал ни че
ре че ња на се то она што оста на од 
ма ке дон ско то сто панс тво, а сто
ти ци ил ја ди ра бот ни ци оста наа 
без ра бо та за да ака ат по ули ци те 
ка ко оние не среќ ни ци од вре ме то 
на Вај мар ска та Ре пуб ли ка во пер
и о дот на екс пре си о низ мот, пред 
до а ѓа ње то на Адолф Хит лер на 
власт во Гер ма ни ја. 

И се га овие, „ша ре ни“, во нај кон
крет на иде о ло шка смис ла, зна чи, 
без ка ква би ло оп штес тве нопо ли
тич ка ви зи ја, са ка ат по втор но да 
зав ла де ат со Ма ке до ни ја. 

По втор но ли да про да дат не кој на
ци о на лен ин те рес, ме ну ва ње на 

дру ги ма те ри јал ни вред но сти. Ми
зе ри ја та е нив но то веч но али би. 
Со ци јал ни те про гра ми не ги за
до во лу ва ат. Веч но се оз ло бе ни и 
не га тив ни. Си ро ма шти ја та им го 
уни шту ва мо ра лот...

Оваа ка те го ри ја лу ѓе бе ше ед на 
од цел ни те гру пи за обра бо тка. 
Она што оста ну ва не јас но е кол ку 
гла со ви се ку пе ни, по ко ја це на и 
кол ка ви се тро шо ци те за оваа на
ви сти на рес пе кта бил на опе ра ци ја 
на те ре нот?

Прет по ста ву вам де ка пе не тра ци ја
та во до си е ја та на Ми ни стерс тво то 
за труд и со ци јал на по ли ти ка во 
го ле ма ме ра им ја олес ни ло ра бо та
та на акти ви сти те. Имај ќи ги адре
си те на при ма те ли те на со ци јал на 
по мош, лес но мо же ле да оти дат 
ток му кај оние, на кои па ри те по
сто ја но им тре ба ат, а па ри за гла
са ње се се ко гаш лес но за ра бо те ни 
и до бре дој де ни. 

И ко га ед наш ќе ја ста ви те таа 
ан тро по ло шка сто ка во сво јот си
стем, то гаш лес но мо же те да пре
диз ви ка те по ли тич ко стам пе до. 
Ви стин ско из бор но стам пе до со 
ре фе рен дум ски од ѕив. 

И се то тоа обил но пот по мог на то 
со оној дел од по ли ци ја та, кој му 
слу жи на су ро гатми ни сте рот по 
пар ти ска ли ни ја. Ка ква де мон стра
ци ја на де пар ти зи ра ње на др жа ва
та. Ка ко за учеб ник. 

Зна чи, ча до рот не гу бел вре ме, 
ни ту, пак, ште дел па ри. Ах, ка ков 
крт, до де ка си те спи јат, тој ко па 
ли ко па. Рие по сеп тич ки те ја ми 
на из гу бе ни те ре во лу ци о нер ни 
илу зии на гра ѓа ни те на Ре пуб ли
ка та, ко ја са ка по се ко ја це на да ја 
пот па ли. Та, зар не сме на ли ни ја та 
на ог нот, што ре че Џон Ке ри, не го
ви от ар хи шеф?

Но, Хи ла ри за гу би од Трамп. Ка ква 
не сре ќа! Та, зар се га, ко га све тот им 
бе ше на длан ка?

„Да не се во пра ша ње си те оние 
кле тви кои фр штеа од ло кал ни те 
ве штер ки и ша ма ни до де ка им 
ја ру шев др жа ва та?“, се пра шу ва 
из мо ре ни от и оча ен ча дор во за
ми ну ва ње. 

„Аloha!“

за дел од на ро дот на гос по ди нот 
Пен да ров ски (де ка е сто ка) вре ди 
сту ди оз но да се про у чи. Од чи сто 
стра те ги ски при чи ни. 

Ина ку, овој по им „сто ка“ упа ту ва 
на гру па ци ја по ли тич ки и иде о ло

шки не пис ме ни гра ѓа ни, кои, се пак, 
пар ти ци пи ра ат во по ли тич ки от 
си стем ка ко лу кра тив ни гла са чи. 

Овие из би ра чи од ин те рес го да ва
ат сво јот глас за одре ден на до мест, 
по не ко гаш за па ри, по не ко гаш за 

Уста вот, кој и она ка го отфр ли ја ка
ко ле ток што го рек ла ми ра ло кал
ни от су пер мар кет. Ма ке дон ска та 
др жа ва да се вне се од но во во дел ба, 
овој пат „ал бан ски те“ про сто ри да 
се от це пат од она што оста на од 
на ша та зем ја, она што со огром ни 
жр тви го со чу вав ме ка ко жи во тен 
про стор на ма ке дон ски от на род и 
си те дру ги на ро ди што жи ве ат ту
ка. Но, еве, и тоа не ка не е нај страш
но то, она што во овие не ра зум ни и 
ха зар дер ски про це си би се слу чи ло 
е но ва вој на, ко ја во сво ја та еска
ли рач ка спи ра ла ќе до не се но ви 
жр тви. Кој по тоа ќе се со о чу ва со 
оваа ствар ност? Кој ќе мо же да го 
про гол та се то тоа пос ле сѐ, по тол
ку ужас ни тра у ми, што си те овие 
на ро ди ги има ат по ми на то во лу
до то се бе љу бие и ани мо зи те ти. 

Еко ном ска та им про гра ма бе ше 
– baloney. Ве ту ва ња ка ко од цр та
ни фил мо ви, во кои се ну дат ро зо
ви перс пе кти ви без по кри тие. И 
кој, во оп што, би се фа тил на ва ка 
на ив но спа ку ва ни „по да ро ци“, но 
ко га дел од на ро дот го пер ци пи
ра те ка ко „сто ка“, то гаш зо што да 
не за и гра те на овој адут?

И тие за и граа. Ќа рот не бе ше мал. 
Да на ма ли те раз ли ка од 200 ил ја ди 
гла со ви на 20 ил ја ди за са мо две го
ди ни во зем ја во ко ја гла са ат обич
но од ми ли он до ми ли он и две сте 
ил ја ди лу ѓе е огро мен скок, кој 
ре тко кој по ли тич кооп штес твен 
ана ли ти чар мо же да го об јас ни. 
Ве ро јат но де ка онаа де фи ни ци ја 

Мо же би го че ка ко ми си ја за про
вер ка на не го ва та ис прав ност во 
ра бо та та во Стејт де парт мен тот 
по 20 ја ну а ри? 

Зна е ме, а и тие зна ат де ка ра бо
тел за ин те ре сот на вла да та, но 
не го ва та вла да не ра бо те ла за 
ин те ре сот на неј зи ни те гра ѓа ни. 
И за тоа ќе пла ти, а и тој со неа. И, 
тол ку за ча до рот. 

Но, да се вра ти ме на го ле ма та би
тка, нај го ле ма та по ли тич ка би тка 
ко ја се слу чи ла во не за вис на Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја. Меч на сил
ни оп штес тве ни енер гии, кој за
вр ши со 51:49, ре зул тат што ли чи 
на спорт ски.

Во ко шар ка та овој ре зул тат би бил 
ре ла тив но ни зок, што или го во
ри за ама тер ска та ли га или, пак, 
за те шка ро вов ска би тка на две те 
сил ни од бра ни. 

Во ра ко ме тот овој ре зул тат би бил 
ви сок. Ти мо ви те во де ле же сто ка 
би тка пред го ло ви те со го ле ма 
ефи кас ност. Во еп ска бор ба по бе
ду ва по до бри от бла го да реј ќи на 
не го ва та сил на вол ја и за ни јан
са по до бра та кон ди ци ја. Мо же би, 
сре ќа? Но, тоа ве ќе е Бож ја вол ја и 
неа ни све ти от Со ци јал де мо крат
ски со јуз на Со рос не мо же да ѝ се 
спро тив ста ви.

Се пак, оваа стра вот на би тка најм
но гу по тсе ту ва на бокс. Во овој 
стра во тен су дир до а ѓа до не ви
де на ег зал та ци ја на ка ра кте ри
те на бор ци те. Ед ни от бо ксер се 
слу жи со си те средс тва, уди ра под 
по јас, су ди и те му се нак ло не ти 
(потп ла те ни) и пра ви сѐ за да 
по бе ди. Вто ри от, пак, се др жи до 
си те спорт ски, етич ки прин ци пи 
и единс тве но на што мо же да се 
пот пре е не го ва та тех ни ка и из
држ ли вост. 

И, ко неч но, по 15 исто шту вач ки 
рун ди, ед ни от бо рец па ѓа, но ка у
ти ран на по дот. 

Тоа е но ка у тот во Те ар це. Ме сто 
што се га до би исто ри ско зна че ње. 
Но, не са мо по ра ди за вр шу ва ње
то на ме чот, ту ку, пред сѐ, по ра ди 
еви дент на та ин тен ци ја за по стиз
бо рен ин же не ринг. Ам би ент, кој ги 
оз на чи овие пред вре ме ни пар ла
мен тар ни из бо ри. �

Би тка
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еКОНОМИЈА

Се ѕи да еко ном ски от раст
ГРА Деж НИш тВо то И Го ДИ НА ВА оСтА Ну ВА Во Деч КА ГРАН КА Во Сто ПАНС тВо то
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аген ци ја та за ка та
стар на нед виж но сти 
во на ред ни от пер и од 
оче ку ва благ пад на 
це ни те на нед виж но
сти те, пред сѐ, по ра ди 
зго ле ме на та гра деж на 
актив ност, а зна чи тел
но на ма ле на та по ба
ру вач ка на ста но ви, 
се раз би ра до кол ку 
ус ло ви те на па за рот 
оста нат исти по долг 
вре мен ски пер и од

Пишува | Александрија Стевковска 

Пос лед ни те го ди ни гра деж
ниш тво то е ло ко мо ти ва 
на се вкуп ни от еко ном ски 

раст на др жа ва та. Со бу џет ски те 
про ек ции за го ди на ва за пла ни
ра ни ин фра стру ктур ни про е кти, 
гра деж ни от се ктор оста ну ва 
дви га тел на сто панс тво то со 
оче ку ван раст од 5,2 про цен ти. 
Се до вр шу ва ат па ти шта, авто
па ти шта и дру ги ин фра стру
ктур ни про е кти, ќе се поч нат 
но ви, а па ра лел но со се то тоа се 
гра дат ста но ви и дру ги об је кти 
за по тре би те на гра ѓа ни те, но и 
на сто панс тве ни ци те. Се то тоа 
да ва за пра во да се ве ру ва де ка 
гра деж ни от се ктор ќе оста не ли
дер во гра де ње то на до маш ни от 
бру топро из вод. Ина ку, ре а ли
за ци ја та на круп ни ка пи тал ни 
ин ве сти ции го разд ви жи гра
деж ни от се ктор во 2016 го ди на. 
По да то ци те на Др жав ни от за вод 
за ста ти сти ка по ка жу ва ат де ка 
во три те квар та ли од ми на та
та го ди на ис по ра чу вал ви со ки 
стап ки на раст. По зи ти ва та во 
пр во то три ме сеч је од ми на та
та го ди на би ла 6,9 про цен ти, 
огром ни 31,4 про цент бил рас
тот во вто ри от квар тал, а 10,3 
про цен ти е плу сот во тре ти от. 

Тоа вли ја е ше др жа ва та да ос
тва ри про се чен раст на БДП од 
2,7 от сто во пер и о дот ја ну а ри 
– сеп тем ври.

� Гра деж ни от се ктор е еден 
од глав ни те дви га те ли на еко-
но ми ја та во пос лед ни те три 
го ди ни и ќе оста не ба рам во 
ид ни те две го ди ни. Ин фра-
стру ктур ни те про е кти на пра-
ви ја да се разд ви жи не са мо 
гра деж ниш тво то, ту ку и дру ги 
25 сто пан ски гран ки што се 
тес но по вр за ни со гра деж ниш-
тво то – ве лат од Со ју зот на сто
пан ски ко мо ри.

За го ди на ва во рам ки на јав
ни те ин ве сти ции е пред ви де
на ре а ли за ци ја на про е кти за 
по до бру ва ње на транс порт на
та мре жа во зем ја ва, за по до
бру ва ње на енер гет ска та и на 
ко му нал на та ин фра стру кту ра, 
ка ко и ка пи тал ни ин ве сти ции 
во обра зо ва ни е то, со ци јал ни от 
и во здрав стве ни от си стем.

� опре дел ба та за по сто ја но 
зго ле му ва ње на јав ни те ин-
ве сти ции во из ми на ти те го-
ди ни се по ка жа ка ко до бра 
за по ве ќе се кто ри, пред сè 
за гра деж ниш тво то и за ин-

ду стри ја та, па за тоа од 2009 
го ди на на ва му по сто ја но се 
зго ле му ва из но сот на ка пи-
тал ни ин ве сти ции во бу џе-
тот – об јас ну ва ми ни сте рот за 
фи нан сии, Ки рил Ми но ски.

Го ди на ва се пред ви де ни за 20,7 
про цен ти по ве ќе па ри за ка пи
тал ни ин ве сти ции во од нос на 
ла ни, од нос но 438 ми ли о ни евра.

Фа ктот што про дол жу ва из
град ба та на три те но ви авто па
ти шта (Ки че во – Охрид, Ми ла
ди нов ци – Штип и Де мир Ка пи ја 
– Смо кви ца), ре кон струк ци ја та 
на по ве ќе авто пат ски дел ни ци, 
из град ба та на екс прес ни, ре
ги о нал ни и на ло кал ни пат ни 
прав ци, из град ба та на же лез
ни ца та кон Бу га ри ја им да ва 
на деж на ма ке дон ски те гра деж
ни ци де ка и го ди на ва ќе има ат 
пол ни ра це ра бо та.

Ре а ли за ци ја та на сло же ни 
ин фра стру ктур ни про е кти 
на до ма шен те рен при до не се 
гра деж ни те ком па нии це лос но 
да ги ан га жи ра ат рас по лож ли
ва та ме ха ни за ци ја и чо веч ки 
по тен ци јал, па от ту ка не тре ба 
да из не на ду ва што во пр ви те 
три квар та ли од 2016 го ди на 

има пад на до го во ре ни те гра
деж ни ра бо ти во странс тво за 
27,2 про цен ти.

Гра деж ни те ком па нии ќе има ат 
ра бо та и во прет стој ни от пер и
од. Др жав ни от за вод за ста ти
сти ка со оп шти де ка во но ем ври 
2016 го ди на би ле из да де ни 363 
одо бре ни ја за град ба, што е за 
14,2 про цен ти по ве ќе во од нос 
на исти от ме сец од прет ход на
та го ди на.

Аген ци ја та за ка та стар 
на нед виж но сти во 
на ред ни от пер и од 
оче ку ва благ пад 
на це ни те на нед
виж но сти те, пред 
сѐ, по ра ди зго ле ме
на та гра деж на актив
ност, а зна чи тел но на
ма ле на та по ба ру вач ка 
на ста но ви, се раз би ра 
до кол ку ус ло ви те на па
за рот оста нат исти по
долг вре мен ски пер и од.

Ди ре кто рот на Аген ци ја та 
за ка та стар на нед виж но

сти, Слав че Тр пев ски, оце ну ва 
де ка це ни те на па за рот на нед
виж но сти се ста бил ни со благ 
пад во не кои оп шти ни ка ко 
ре ак ци ја на пре за си те но ста на 
па за рот со но во из гра де ни ста
но ви. Мо мент но на па за рот на 
нед виж но сти се сло бод ни за 
про даж ба око лу 11.000 ста на, 
од кои 2.800 из гра де ни. Бро јот 
на но во град би и ста но ви во тек 
на град ба, од нос но по ну да та на 
ста но ви на па за рот, мо мент но ја 
за до во лу ва ат по ба ру вач ка та на 
ста но ви и има до вол на ре зер ва 
на но во из гра де ни ста но ви до
кол ку по ба ру вач ка та се зго ле ми.

Се пак, гра деж ни ци те, ка ко и 
дру ги те биз нис ме ни, го чув
ству ва ат то ва рот од по ли тич
ка та кри за. За нив е важ но да 
има ста бил ност и пред вид

ли вост, да се ре а ли зи ра ат 
ка пи тал ни те вло жу ва ња, 

гра ѓа ни те да се си гур ни 
при пра ве ње то дол го

роч ни ин ве сти ции, 
ка ко што е ку пу

ва ње то стан 
или ку ќа. �
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На ма ле на до вер ба та во  
тр го ви ја та на ма ло 
Ин ди ка то рот на до вер ба во тр го ви ја
та на ма ло во че твр то то три ме сеч је од 
2016 го ди на е на ма лен за 0,2 про цент ни 
по е ни во од нос на прет ход но то три ме
сеч је, а зго ле мен за 1,6 про цент ни по е ни 
во од нос на исто то три ме сеч је од 2015 
го ди на, оце ни ле ра ко во ди те ли те на де
лов ни те суб је кти. Спо ред по да то ци те на 
Др жав ни от за вод за ста ти сти ка, еко ном
ска та со стој ба на де лов ни те суб је кти во 
че твр то то три ме сеч је од 2016 го ди на 
е по по вол на во од нос на прет ход но то 
три ме сеч је и во спо ред ба со исто то три
ме сеч је од 2015 го ди на. Се оче ку ва де ка 
ќе би де по не по вол на во на ред ни те две 

 На ви ка та и нез на е ње то, од нос но не до
вол на та ин фор ми ра ност, се клуч ни те 
при чи ни по ра ди кои во Ма ке до ни ја сè 
уште е мно гу мал бро јот на спо ро ви те 
што се ре ша ва ат со ар би тра жа.

По сто ја ни от из бран суд има ка па ци тет 
го диш но да ре ша ва око лу 10 про цен ти 
од вкуп ни от број слу чаи во судс тво то 
или 6070 ако се вкуп но 700.  За раз ли ка 
од ва кво то про це си ра ње на пред ме ти
те, ар би тра жа та ну ди бр зи, ефи кас ни 
по стап ки во кои две те стра ни по сто ја но 
се во тек со про це ду ра та, а таа за вр шу ва 
за ма кси мум шест до де вет ме се ци со 

Аген ци ја та за про мо ци ја и под др
шка на ту риз мот на Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја ја про мо ви ра ше ту ри стич
ка та по ну да на зем ја ва на Са е мот за 
ту ри зам во Утрехт, Хо лан ди ја.

Ста ну ва збор за еден од нај го ле ми
те са е ми во Евро па, кој овоз мо жу

По ве ќе од 35 про цен ти од  
ма ке дон ски от из воз се 
про из ве ду ва во ТИРЗ
Ако по ра но учес тву ва ле со са мо 5 
про цен ти, де нес тре ти на од ма ке
дон ски от из воз се ма ши ни и транс
порт ни уре ди – со фи сти ци ра ни про
из во ди. По ве ќе од 35 про цен ти од 
ма ке дон ски от из воз се про ду ци ра 
во тех но ло шкоин ду стри ски те зо
ни. При до би вки те од стран ски те 
ин ве сти ции во Ма ке до ни ја се го
ле ми, пред се во на ма лу ва ње то 
на не вра бо те но ста, рас тот и ди
вер зи фи ка ци ја та на из во зот кон 
про из во ди со до да де на вред ност, 
ка ко и по вр зу ва ње то на стран ски
те и на до маш ни те ком па нии. Со 
стран ски те ди рект ни ин ве сти ции 
стап ка та на не вра бо те ност е све де
на од 38 на 23,4 про цен ти, отво ре
ни се 160.000 но ви ра бот ни ме ста. 
Стран ски те ди рект ни ин ве сти ции 
има ат го лем удел во овој ре зул тат, 
и тоа не са мо пре ку ди рект ни те 
вра бо ту ва ња, ту ку тие соз да ва ат 
ра бо та и за до маш ни те ком па нии. 
Из во зот од тех но ло шкоин ду стри
ски те зо ни е тре ти на од вкуп ни от 
из воз на др жа ва та и се ко ја го ди на 
во кон ти ну и тет се зго ле му ва. При
до би вка од стран ски те ин ве сти ции 
е и по вр зу ва ње то на стран ски те со 
до маш ни те ком па нии, пре не су ва
ње то искус тва, отво ра ње то не кои 
вра ти за ма ке дон ски те ком па нии 
на ме ѓу на род ни те па за ри. 

Зго ле мен про ме тот во 
ин ду стри ја та
Про ме тот во ин ду стри ја та ла ни во 
но ем ври е зго ле мен за 11,9 про цен ти 
во спо ред ба со исти от ме сец од прет
ход на та го ди на, во од нос на октом ври 
2016 го ди на по рас нал за 2,8, а во пр ви те 
11 ме се ци од 2016 го ди на за 10,2 про
цен ти. Спо ред по да то ци те на Др жав
ни от за вод за ста ти сти ка, во спо ред ба 
со но ем ври 2015 го ди на про ме тот во 
ин ду стри ја та ос тва рен на до маш ни от 
па зар има по раст од 6,7 про цен ти, а на 
стран ски те па за ри по раст од 13,2 про
цен ти. Во се кто рот ру дарс тво и ва де ње 
ка мен про ме тот во ин ду стри ја та има 
опа ѓа ње од 1,3 про цент, а во се кто рот 
пре ра бо ту вач ка ин ду стри ја бе ле жи по
раст од 12,4 про цен ти. 

свет

Одо бре на при ва ти за ци ја та на 
грч ки от же лез нич ки опе ра тор 
„Тра и но се“
Кон трол ни от со вет на Аген ци ја та 
за при ва ти за ци ја во Гр ци ја одо бри 
про даж ба на же лез нич ки от опе ра
тор „Тра и но се“ на ита ли јан ска та 
др жав на же лез нич ка ком па ни ја 
„Фе ро вие де ло Ста то“.

Спо ред не и ме ну ва ни из во ри бли
ски до ин ве сти то рот, уште оваа 
не де ла се оче ку ва да би де пот пи
шан до го во рот за про даж ба на 100 
про цен ти од ак ци и те на грч ки от 
же лез нич ки опе ра тор на ита ли
јан ска та ком па ни ја по це на од 45 
ми ли о ни евра. Ку по про даж на та 
про це ду ра ќе трае око лу два ме се
ца. При ва ти за ци ја та на „Тра и но се“ 
е фи нан си ра на од Европ ска та ин
ве сти ци ска бан ка и не ма да би де 
одо бре на од грч ки от пар ла мент, 
ту ку од Европ ска та ко ми си ја за 
за шти та на кон ку рен ци ја та.

Бо гат ство то на За кер берг  
за две не де ли се зго ле ми за 
5 ми ли јар ди до ла ри
Не тобо гат ство то на сопс тве ни кот 
на „Фејс бук“, Марк За кер берг, са мо во 
пр ви те две не де ли на 2017 го ди на 
се зго ле ми ло за ре чи си пет ми ли
јар ди до ла ри.

Тоа е до вол но за за креп ну ва ње по 
за гу би те кои ги пре тр пеа ак ци и те 
на „Фејс бук“ не по сред но по по бе
да та на До налд Трамп во пре тсе да
тел ска та тр ка во САД. Ожи ву ва ње 
на бо гат ство то на За кер берг до а ѓа 
на зад ни на та на по ви со ки при хо ди, 
при ја ве ни од не го ва та ком па ни ја и 
ка ко ре зул тат на се ри ја по зи тив ни 
прог но зи на во деч ки те ана ли ти ча
ри, кои до ве доа до раст на ак ци и те 
на „Фејс бук“ во бли зи на на нив ни от 
ре кор ден врв од мал ку над 133 до ла
ри до стиг нат ми на ти от октом ври.

Ту риз мот е еден од во деч ки те се к
то ри за грч ка та еко но ми ја – трет по 
го ле ми на ра бо то да вец во зем ја та по 
се кто рот на тр го ви ја та и пред ин ду
стри ја та и јав ни от се ктор.

Во пр ви те де вет ме се ци од ми на
та та го ди на зем ја та е по се те на од 
23,5 ми ли о ни ли ца, што е за ре чи
си 5 про цен ти по ве ќе во од нос на 
2015 го ди на. При хо ди те, се пак, се 
на ма лу ва ат. Спо ред по да то ци те на 
цен трал на та бан ка на Гр ци ја за пер
и о дот од ја ну а ри до сеп тем ври 2016 
го ди на, при хо ди те од ту риз мот во 

Ин ве сти то ри те се ос ло бо ду ва ат од фун ти те, вло жу ва ат во зла то

фи нал но ре ше ние кое не ма пра во на 
жал ба. Тоа е мно гу бит но, не ма ин стан ца 
над ар би тра жа та, ар би траж на та пре су да 
е пос лед на и мо ра да се при ме ни и е из
врш на. Ар би тра жа та ка ко ал тер на ти вен 
на чин на су де ње е иск лу чи тел но про
фе си о нал на, не за вис на и ра бо ти единс
тве но во пол за на сто панс тве ни ци те. За 
ком па ни и те зна чи по го ле ма си гур ност 
во ра бо те ње то, до вер ба во си сте мот и во 
за ко ни те. Со сед ни те зем ји не се мно гу 
по до бри од нас. Дра стич но во ди Ро ма
ни ја со око лу 1.600 спо ро ви го диш но, 
та му ар би траж ни те по стап ки се ре чи си 
све де ни на по ло ви на со суд ски те.

зем ја та се 11,78 ми ли јар ди евра или 
за 1 ми ли јар да евра по мал ку за исти
от пер и од од 2015 го ди на. За вре ме 
на пре сто јот ту ри сти те тро шат во 
про сек по 491,20 евра или за 13,2% 
по мал ку на го диш но ни во.

Од тр гов ска та ор га ни за ци ја во Гр
ци ја ве лат де ка при чи на та за по ни
ски те при хо ди се но ви те да но ци за 
се кто рот на мет на ти од Вла да та во 
2016 го ди на. Спо ред „Грик ре пор тер“, 
се пак трен дот е гло ба лен – ту ри сти
те поч ну ва ат да тро шат по мал ку за 
вре ме на сво и те па ту ва ња.

Ин ве сти то ри те ги про да ва ат фун ти те 
и ак ци и те ба рај ќи за сол ни ште во зла то 
и во ја пон ски от јен. Та ква та ре ак ци ја на 
ин ве сти то ри те пре диз ви ка не си гур ност 
по по вод из ле гу ва ње то на Ве ли ка Бри та
ни ја од Европ ска та уни ја и по ли ти ка та на 
но во из бра ни от пре тсе да тел на САД, До
налд Трамп. Це на та на зла то то, кое ва жи 
за за сол ни ште во вре ме на не из вес ност, 
скок на на нај ви со ко ни во од но ем ври. 
Фун та та, пак, пад на на 1,1983 до ла ри 

Ту риз мот во Гр ци ја со по ве ќе ту ри сти, но со по мал ку при хо ди

три ме сеч ја. Ко ли чи на та на ре зер ви, пак, 
е зго ле ме на во од нос на прет ход но то 
три ме сеч је. Фи нан си ска та со стој ба во 
че твр то то три ме сеч је од 2016 го ди на е 
ре чи си на ед на кво ни во ка ко во тре то то 
три ме сеч је, оцен ка та за оче ку ва ни те 
по рач ки за на ред ни от пер и од е де ка ќе 
се зго ле мат, а оче ку ва ња та за бро јот на 
вра бо те ни те се де ка ќе се на ма ли. 

ва вмре жу ва ње и по лес на раз ме на 
на кон та кти со ре чи си си те зем ји 
од све тот, а тоа прет ста ву ва од лич на 
мож ност и при ват ни от се ктор да ос
тва ри со ра бо тка со туропе ра то ри, 
ту ри стич ки аген ции и на ци о нал ни 
ор га ни за ции од це ли от свет. За вре
ме на Са е мот, мно гу број ни туропе
ра то ри од Хо лан ди ја нај а ви ја ту ри 
за Ма ке до ни ја уште за оваа про лет.

Нај го ле ми те туропе ра то ри, кои 
ре чи си ед на де ка да но сат ту ри
сти во зем ја ва, ре ги стри раа по раст 
на бро јот на ту ри сти за по че то кот 
на 2017 го ди на од ре чи си 10 про
цен ти во од нос на исти от пер и од 
од ми на та та го ди на. Хо лан ѓа ни те, 
кои тра ди ци о нал но до а ѓа ат во Ма
ке до ни ја, се ге не рал но по во зрас ни, 
но оваа го ди на из не на ди ин те ре
сот на пом ла да та ге не ра ци ја од 
Хо лан ди ја.

Ма ке до ни ја се про мо ви ра на 
Са е мот за ту ри зам во утрехт, 
Хо лан ди ја

Не до вол но ар би траж ни по стап ки по ра ди на ви ка и нез на е ње  „Гас пром“ го зго ле му ва  
из во зот во евро па
Не во о би ча е но ни ска та тем пе ра ту ра во 
пр ви те де но ви на 2017 го ди на во ди до 
зго ле ме ни ис по ра ки на при ро ден гас во 
Евро па. По да то ци те на „Гас пром“, ци
ти ра ни од „ТАСС“, по ка жу ва ат де ка во 
пер и о дот 115 ја ну а ри из во зот за зем ји те 
над вор од ЗНД се зго ле му ва со 25,5 про
цен ти на го диш на ос но ва. Во ап со лут ни 
број ки рас тот е од 1,9 ми ли јар да куб ни 
ме три, до да ва ат од гас ни от ги гант.

Во 2016 го ди на ком па ни ја та ис по ра ча 
ре корд ни 179,3 ми ли јар ди куб ни ме три 
на кли ен ти во Евро па. Зго ле му ва ње то 

нас про ти 2015 го ди на е во рам ки те на 
12,5 про цен ти. Во лу ме нот за Дан ска е 
ме ѓу по ве ќе то кои наг ло беа зго ле ме ни 
во ми на та та го ди на – со 156 про цен ти до 
1,7 ми ли јар ди куб ни ме три. Во за пад на 
Евро па зна чи тел но зго ле му ва ње има 
уште во Ве ли ка Бри та ни ја (60 про цен
ти) и во Хо лан ди ја (77 про цен ти).

на ази ско то тр гу ва ње, до де ка глав ни от 
ин декс на лон дон ска бер за FTSE 100 за
бе ле жи пад од 0,2 про цен ти. Ак ци и те на 
гер ман ски те авто мо бил ски ком па нии 
пад наа во оп сег од 1,6 до 1,8 про цен ти, 
по пре ду пре ду ва ња та на Трамп де ка ќе 
во ве де гра нич ни да но ци од 35 про цен ти 
за увоз на сво и те во зи ла на па за рот во 
САД. Евро то скок на за 0,6 про цен ти, на 
87,97 пе ни, до де ка је нот се зго ле ми за 
0,8 от сто на 137,40 фун ти.
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АН то Нио  
Ми ло шо ски

трАј ко  
Ве љА Но ски

До бив ме ман дат по две 
ос но ви. Пр ва та бе ше пла
тфор ма та за еко ном ски 
раз вој, од нос но про гра

ма та „Ре ал но“, до де ка вто ри от те мел на на ши от пре
диз бо рен на стап бе ше за чу ву ва ње на уни тар на, ко хе
зив на Ма ке до ни ја, и ка ко др жа ва и ка ко оп штес тво. 
Со од вет но на тоа не ма ме ни ту по тре ба, ни ту лу ксуз, 
ни ту, пак, устав ни мож но сти да ја пра ви ме др жа ва та 
би на ци о нал на. Ние не сме та ме де ка до кол ку др жа
ва та би де би на ци о нал на, ќе би де по е фи кас на, по е
ко но мич на и посп ло те на. За тоа не ма да от ста пи ме 
од овие два прин ци па.

Ка ти ца Ја не ва со де неш
на та од лу ка по твр ди де
ка ос нов на та за да ча на 
СЈО не е рас чи сту ва ње 

на скан да лот со не за кон ско то прис лу шу ва ње, ту ку 
вклу чу ва ње во по ли тич ка та би тка. Ос нов на та за да ча 
на СЈО бе ше да ги рас чи сти кри вич ни те де ла кои про
из ле гу ва ат од со др жи на та на не за кон ско то сле де ње 
на ко му ни ка ци и те. Со де неш на та од лу ка СЈО це лос но 
се де ле ги ти ми ра ше и са мо то се отка жа од ос нов на та 
функ ци ја за ко ја е фор ми ра но.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ЦВе тиН  
Чи ли МА НоВ

Ка ти ца Ја не ва ова го 
нај а ву ва ше, она ка сме
шкај ќи се ко бо жем 
итро, а, всуш ност, мно гу про ѕир но и не ве што ка ко 
што са мо таа знае, уште одам на ко га из бег ну ва ше 
но ви нар ски пра ша ња и збо ру ва ше за неј зи на та 
„те о ри ја на слу ча јот ‘Пуч’“. Ова де нес не е ни ка кво 
из не на ду ва ње, а единс тве но то пра ша ње гла си: 
Зо што ду ри се га? Зо што оние ма вта ња со свад би, 
ве лиг де ни, од мо ри, ви кен ди и сл.? Мо жам да се 
об ло жам де ка не ма чо век кој оче ку ва ше Кеј ти да 
го го ни За ев  тоа ќе бе ше рам но на на уч на фан та
сти ка! И искре но, ако ме пра шу ва те ме не, по ве ќе 
ми е кри во што е Ве ру шев ски на сло бо да одо што 
што про тив За ев не ма да се во ди суд ски спор.

Бил јА НА  
ВАН коВ скА

Ка ко од го вор на овие 
агре сив ни по ли ти ки 
на ле ви ца та во САД и 
на Оба ма та му и ту ка, 
гле да ме де ка во САД и во Евро па на власт до а ѓа ат 
дес ни дви же ња и пар тии кои ба ра ат да се ста ви 
крај на по ли тич ки те зло у по тре би од из ми на ти те 
осум го ди ни. Ма ке до ни ја ќе би де дел од оваа при
каз на, не за тоа што ние та ка ре шив ме, ту ку за тоа 
што фон да ци ја та на Со рос во Ма ке до ни ја та ка 
ре ши, пре диз ви ку вај ќи ја оваа по ли тич ка кри за 
во ко ја што жи ве е ме де нес.

ВлА тко  
Ѓор ЧеВ

На Ма ке до ни ја не ѝ тре
ба ат про це си на де зин те
гра ци ја, ту ку за чу ву ва ње 
на уни тар но ста, еко ном

ска ста бил ност, ста би ли за ци ја и еко ном ски раз вој. 
Тоа е кон цеп ци ја та на ВМРОДПМНЕ. Се га и оние кои 
не се нак ло не ти кон ВМРОДПМНЕ ја сфа ќа ат фор му
ла та, а тоа е де ка сил но ВМРОДПМНЕ зна чи сил на 
Ма ке до ни ја. По го ле ма под др шка за ВМРОДПМНЕ, 
по ве ќе пра те ни ци, по сил ни пре го ва рач ки по зи ции 
за ВМРОДПМНЕ зна чат по сил ни по зи ции за Ре пуб
ли ка Ма ке до ни ја, тоа зна чи под др шка на кон цеп тот 
за уни тар ност на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и устав ни от 
по ре док и во кои би ло ид ни из бо ри, из бор ни со о чу ва
ња, без раз ли ка да ли се ло кал ни, пар ла мен тар ни или 
ка кви би ло дру ги. Таа ра вен ка е кон стант на.

Ве ќе по дол го вре ме 
од до бро упа те ни лу ѓе 
слу шам де ка во деч ки
те за пад ни дип ло ма ти 
во Скоп је се оста ве ни без пре циз ни ди ре кти ви 
ка ко да дејс тву ва ат и со од вр за ни ра це да со ли
ра ат во рам ки те на сво и те мож но сти. Ако е та ка, 
бо га ми – цр но ни се пи шу ва.

БрАН ко  
Ге ро ски

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Ад ми ни стра ци ја та ра
бо ти со на ма лен ка
па ци тет по ра ди праз

ни ци те. И бе ли те дро бо ви 
на ку ма нов ци исто та ка  со 
на ма лен ка па ци тет по ра ди 
не гри жа та на град ски те 
вла сти. Гра ѓа ни те се за ду
шу ва ат, Циц ни ка де го не
ма. Праз ну вал чо ве кот, а, 
ка ко што сто јат ра бо ти те, 
праз ну ва од да леч на та 2005 
го ди на, отка ко е гра до на
чал ник на Ку ма но во.

Акo се зе ме пред вид де ка 
тој ра ко во ди со нај за га де
ни от град во Евро па це ли 
12 го ди ни, нор мал но е да 
се од не су ва ка ко па ша, но 
нор мал но би би ло и да се за
вр ти во па ша ла кот и да ви ди 
де ка лу ѓе то му уми ра ат од 
кар ци но ми. Се пак, ле кар е.

Но, во Ку ма но во ни НВО не 
ви рее. Кли ма та  чер но бил
ска, сне гот црн, во воз ду хот 
не чи сто ти ја. На пу сто шот 
на Евро па не се нај де ни ту 
еден еко ло гист да за ста не 
и да ре че: „Сто ре те не што, 
999 ми ли гра ми на ме тар ку

де ка ис пра тил де ле га ци ја 
во Скоп је (не ба ре на Марс 
ги пра тил) и де ка се разг
ле ду ва ат мож но сти те ка ко 
да се на ба ват спе ци јал ни во
зи ла со кои ќе се рас пр ску ва 
спе ци јал на хе ми ка ли ја по 
ули ци те ко ја ќе при до не се 
да се на ма ли за га де но ста. 
Ве ро јат но ка ко ле кар би 
тре ба ло да знае де ка па ци
ен тот не се ле ку ва отка ко 
ќе умре. А, и де ка е по до бро 
да се спре чи откол ку да се 
ле ку ва. Та ка со ве ту ва ат  и 
ба би те, не са мо ле ка ри те.

И та ка, до де ка Циц ја ба ра 
ви на та кај опо зи ци ја та, до
де ка ја разг ле ду ва мож но ста 
да ги ре а ли зи ра пре диз бор
ни те ве ту ва ња на сво ја та 
пар ти ја, ако во оп што знае 
кој што ре кол, кој што ве тил, 
за што во пре диз бо ри е то 
СДСМ ве ту ва ше сѐ и се што, 
Ку ма но во во мо мен тов има 
50 про цен ти по го ле ма за
га де ност на воз ду хот од кој 
би ло град во Ма ке до ни ја, и 
не ма ни ту еден еко ло гист 
кој со гасма ска ќе из ле зе и 
ќе ре че: „Со пре те!“. � (Р.Р.)

999 - Ку МА НОв СКИ 
КРуГ Од Пе КО лОТ

бен отро ви за на ши те бе
ли дро бо ви“. Мо же би и тие 
праз ну ва ат.  

Ги не ко ло готградoна чал
ник по не де ли нај де вре
ме да за доц ни на сво ја та 
прескон фе рен ци ја сви
ка на, се ка ко, по ра ди сне
гот и за га де но ста. И пр во 
што ре че чо ве кот е де ка 
за доц нил за што служ би те 
ра бо те ле на те рен. Па да 
ра бо те ле, на те рен би се 
ле та ло, а не би се доц не ло. 
Обич но е та ка. Не за бо ра ви 
да ка же де ка за га де но ста е 
по ли тич ка бор ба на ку ма
нов ска та опо зи ци ја ор ке
стри ра на од Скоп је, но не 
об јас ни да ли опо зи ци ја та 
ги уве зу ва од Скоп је кан
це ро ге ни те ПМ10 че стич ки 
во Ку ма но во. Не ли, во па кет 
со ди ре кти ва та од Скоп је.

�Во вре ме ко га има ме 
еле мен тар на не по го да, по-
лар на зи ма, ни ски тем пе-
ра ту ри, ду ри и јас до а ѓам 
со за доц ну ва ње на оваа 
кон фе рен ци ја, би деј ќи 
на те рен има ме се ри оз ни 

ра бо ти за да дој де ме до 
комп лет но рас чи сту ва ње 
на ули ци те и тро то а ри те, 
го ко ри стат про сто рот за 
да пре диз ви ка ат ко мен-
та ри. еве, од по не дел ник 
ло кал на та са мо у пра ва ќе 
пре зе ме свои од го вор но-
сти, се за дол жу ва гра до-
на чал ни кот да на пра ви 
не кол ку се кве сти ра ни 
ме ре ња во оп шти на та.

Оваа из ја ва ку ма нов ски от 
па ша ја да де на 13 ја ну а ри,  
ден та ко га во Ку ма но во беа 
из ме ре ни по ве ќе од 1000 
ми ли гра ми ПМ10 че стич
ки на ку бен ме тар.

Но, три на е сет ја ну ар ска та 
бу дал шти на на Циц не е пр
ва го ди на ва. Со не бу лоз ни 
и не се ри оз ни из ја ви тој ја 
поч на и го ди на та. На 3 ја
ну а ри, ко га од 284 mg/m3  
ПМ10 утро то, за га ду ва ње то 
по рас на на це ли 328 mg/m3  
во 11 ча сот, со што Ку ма но
во по втор но бе ше нај за га
де ни от град во Ма ке до ни ја 
и во Евро па, Циц пред ка ме
ри им по ра ча на ку ма нов ци 

Зо ран Дам ја нов ски–Циц

Ро ден на:   
5 ју ни 1956 го ди на во 
Ку ма но во

Обра зо ва ние:   
Ги не ко лог

Про фе си ја:   
По ли ти чар
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Трамп ги шокираше европските лидери со ставот за НАТО и еу

СвеТ

Мож но ста за до се га не ви де но на
ру шу ва ње на транс ат лант ски те 
од но си се по ја ви отка ко Трамп, 

кој ги при фа ти бун тов ни ци те про тив 
ЕУ за вре ме на не го ва та кам па ња и по 
не го ва та по бе да, из ја ви де ка 28чле
на та Европ ска уни ја ја че ка рас пад и 
де ка тој е рам но ду шен на неј зи на та 
суд би на. Тој, исто та ка, ре че де ка се
гаш на та кон фи гу ра ци ја на НА ТО е 
за ста ре на и ја истак на за лож ба та за 
од бра на на Евро па.

Ста во ви те на Трамп пре диз ви каа воз
не ми ре ност во Евро па, ко ја се со о чу ва 
со бран из бо ри оваа го ди на, по што 

чи ну ва ат са ма та ср це ви на на европ
ска та без бед ност. САД и Европ ска та 
уни ја си се нај важ ни тр гов ски парт
не ри. Со де це нии европ ски те зем ји 
и САД ра бо те ле за ед но во вр ска со 
пра ша ња та за вој на, мир и бо гат ство.

Изг ле да Трамп е скеп ти чен де ка 
Европ ска та уни ја е важ на за аме ри
кан ска та без бед ност или за еко ном
ски от раст.

� Лу ѓе то си го са ка ат сопс тве ни-
от иден ти тет, па ако ме пра шу ва те, 
ве ру вам де ка и дру ги зем ји ќе ја на-
пу штат  из ја ви Трамп за Европ ска та 

уни ја во ин терв ју за лон дон ски „Тајмс“ 
и за гер ман ски от вес ник „Билд“. 

Тој ре че де ка не се гри жи за ид ни на
та на  ЕУ. 

� Мис лам де ка тоа не е мно гу важ но 
за САД. европ ска та уни ја е Гер ма ни-
ја. Во су шти на во зи ло за Гер ма ни ја 
 из ја ви Трамп, што зна чи де ка Гер ма
ни ја ја ко ри сти сло бод на та тр го ви ја на 
бло кот за да ја про да ва сво ја та сто ка на 
ште та на дру ги те. Тој до да де де ка Мер
кел на пра ви ла „ка та стро фал на гре
шка“ со тоа што ги отво ри ла вра ти те 
на Евро па за еми гран ти и за бе гал ци.

Тој не им се заб ла го да ри на европ ски
те др жа ви за тоа што се дол го го диш
ни аме ри кан ски со јуз ни ци, ве леј ќи 
де ка ќе им ве ру ва и на Мер кел и на 
ру ски от пре тсе да тел Вла ди мир Пу
тин на по че то кот на не го во то пре
тсе да телс тву ва ње.

�Ќе поч нам со до вер ба во двај ца та. 
Но, да ви ди ме кол ку дол го ќе трае 
тоа. А мо же би и во оп што не ма да 
трае дол го  ре че тој.

Трамп пра ти из ме ша ни по ра ки за НА
ТО, во ко ја до ми ни ра САД, на ре ку вај ќи 
ја за ста ре на и ре че де ка во оп што не е 
фер кон САД тоа што по ве ќе то зем ји 
не ги ис пол ну ва ат сво и те до бро вол
ни об вр ски по вр за ни со тро шо ци те 
за од бра на та. 

�Со ог лед на тоа, НА то е мно гу важ-
на за ме не  из ја ви Трамп.

Кремљ ги при фа ти ко мен та ри те на 
Трамп, со тоа што порт па ро лот се сог
ла си де ка НА ТО е за ста ре на. Бри тан
ски те ли де ри, исто та ка, ја поз дра ви ја 
под го тве но ста на Трамп да се пре го ва
ра за тр гов ски до го вор во пре срет на 
за ми ну ва ње то на нив на та зем ја од ЕУ.

Но, ме ѓу по ве ќе то аме ри кан ски со јуз
ни ци, ста во ви те на Трамп пре диз ви каа 
чу де ње, и тоа не са мо во Бри сел, из ја ви 
гер ман ски от ми ни стер за над во реш
ни ра бо ти ФранкВал тер Штајн ма ер 
за но ви на ри те во по не дел ни кот во 
Бри сел, ка де што се со ста на со дру ги
те европ ски ми ни стри за над во реш ни 
ра бо ти на прет ход но за ка жан со бир. 
Вед наш по сред ба та со ге не рал ни от 
се кре тар на НА ТО, Јенс Стол тен берг, 
Штајн ма ер из ја ви де ка НА ТО ги сле ди 
ко мен та ри те на Трамп со за гри же ност.

Но ви от пре тсе да тел на САД е пр ви
от аме ри кан ски ли дер по Вто ра та 
свет ска вој на што не ја под др жу ва 
европ ска та ин те гра ци ја. Европ ска та 
уни ја дол го вре ме се сме та де ка е во 

Европ ски те ли де ри се спра ву ва ат со по трес на та 
ре ал ност за скеп ти циз мот што го изра зи но во из бра
ни от пре тсе да тел на САД, До налд Трамп, за Европ

ска та уни ја во по не дел ни кот, ве леј ќи де ка таа би 
мо же ла да оста не без под др шка та на САД за вре ме 

на не го во то пре тсе да телс тву ва ње

ан ти и ми грант ски, евро скеп тич ни 
ли де ри би мо же ле да до би јат моќ. 
По ве ќе то од го ле ми те ли де ри се об
вр заа да ра бо тат со Трамп по не го
ва та ина у гу ра ци ја и изра зи ја на деж 
де ка тој ќе ги уб ла жи ста во ви штом 
ќе ја пре зе ме функ ци ја та. Не го ва та 
кон ти ну и ра на твр да по зи ци ја соз да
де бол но уве ру ва ње во Евро па де ка 
мо же да оста не без це лос на под др
шка на неј зи ни от нај стар и нај го лем 
парт нер. Европ ска та уни ја, глав но, се 
пот пи ра на прос пе ри те тот на кон ти
нен тот по Вто ра та свет ска вој на, но 
скеп ти ци те ја оце ну ва ат во пос лед
ни те го ди ни ка ко не функ ци о на лен 

блок кој ги по тко пу ва фи нан си и те 
и без бед но ста.

� Се раз би ра де ка ќе со ра бо ту ва ме 
со не го на си те ни воа  из ја ви гер
ман ска та кан це лар ка Ан ге ла Мер кел 
пред но ви на ри те во Бер лин. Но, таа 
ре че де ка Евро пеј ци те ќе тре ба да ја 
пре зе мат од го вор но ста за се бе.

� На ша та суд би на е во на ши ра це 
 ре че таа.

Пос ле ди ци те од по тен ци јал но на ру
шу ва ње на транс ат лант ски те вр ски 
се огром ни. Га ран ци и те на САД ја со
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мо же да има сли чен ефект. Но, еден 
од нив ре че де ка ако гло бал на та не
ста бил ност се зго ле ми ка ко ре зул
тат на не пред вид ли ва та по ли ти ка 
на Трамп, стре сот мо же да се одра зи 
на Европ ска та уни ја.

�Во те кот на пос лед ни те де це-
нии, САД оди граа огром на ста би-
ли зи рач ка уло га. И ко га ста би ли-
зи рач ка та уло га на САД во све тот 
ќе опад не, за тоа што склу чу ва ат 
транс ак ци ски до го во ри, тоа ќе соз-
да де го лем не ред што ќе ги зап-
ле тка европ ски те ин те ре си  ре че 
Сте фан Ле не, по ра не шен ав стри ски 
дип ло мат кој се га ра бо ти во „Кар не
ги Евро па“, истра жу вач ки цен тар со 
се ди ште во Бри сел.

Еден истак нат аме ри кан ски по бор ник 
за европ ско единс тво е за гри жен за 
спо соб но ста на Евро па да го пре бро ди 
цу на ми то на ре че но Трамп.

� Ка ко што европ ска та уни ја се бо-
ри со скеп тич ни си ли, под др шка та 
на САД е до бре дој де на  из ја ви ми на
та та не де ла аме ри кан ски от ам ба са дор 
во ЕУ во за ми ну ва ње, Ан то ни Гард нер. 

Ако не по стои не кој ка ко др жав ни
от се кре тар Ке ри или Оба ма... што ќе 
ги по тсе ту ва лу ѓе то на важ но ста на 
Европ ска та уни ја, то гаш по стои ва
ку ум, ре че тој.

Фран цу ски те ли де ри, кои се со о чу ва ат 
со те шки пре тсе да тел ски из бо ри во 
април, исто та ка, се чи ни де ка се бо рат 
да се спра ват со пос ле ди ци те. Со јуз ни

ци те на Трамп изра зи ја под др шка за 
ан ти е вроп ска та, ан ти и ми грант ска та 
пар ти ја На ци о на лен фронт, чи ја што 
ли дер ка, Ма рин Ле Пен, до бро стои во 
ан ке ти те за јав но мис ле ње.

Ле Пен бе ше на ру чек во ку ла та на 
Трамп ми на та та не де ла во друш тво 
на еден чо век, кој слу жи ка ко не фор
ма лен ка нал за кон та кти на Трамп со 
евро скеп тич ни те европ ски те ли де ри, 
иа ко ти мот на Трамп не ги ра ше се ка
ков фор ма лен со ста нок со фран цу ска
та по ли ти чар ка.

�Нај до бри от од го вор е европ ско 
единс тво. Ка ко и во слу ча јот со Брег-
зит, нај до бар на чин да се од бра ни 
евро па е да оста не ме обе ди не ти. 
ова е еден вид по ка на за трамп. Да 
оста не ме блок. Да не за бо ра ви ме 
де ка си ла та на евро пеј ци те е во нив-
но то единс тво  ре че фран цу ски от 
ми ни стер за над во реш ни ра бо ти, Жан
Марк Еро.

Глав ни от дип ло мат на Лу ксем бург 
изра зи на деж де ка ста во ви те на Трамп 
ќе омек нат по ина у гу ра ци ја та.

� Мо ра да се на де ва ме де ка из ја ви-
те на трамп од пе ток ќе се дви жат 
во дру га на со ка. Ако се разг ле да ат 
си те ри зи ци, тоа ќе би де мно гу де-
ста би ли зи рач ки, што не е во ин те-
рес на Аме ри ка  ре че ми ни сте рот за 
над во реш ни ра бо ти на Лу ксем бург, 
Жан Асел борн. 

Из вор: „Ва шин гтон пост“
Пре вод: Ана Цве та но ска

ин те рес на САД би деј ќи таа соз да де 
единс твен па зар за аме ри кан ски от 
биз нис, се бо ре ше про тив ко му низ
мот за вре ме на Сту де на та вој на и 
по мог на да се за ду ши кр ва во то зло
сторс тво што чи не ше мно гу аме ри
кан ски жи во ти, ме ѓу дру го то, во пр
ва та по ло ви на на 20 век. По рас па дот 
на Со вет ски от Со јуз, Европ ска та уни ја 
се про ши ри кон исток во по ра неш
ни те ко му ни стич ки зем ји, раз вој за 
кој та мош ни те ли де ри ве лат де ка 
по мог нал да се вра ти вла де е ње то 
на пра во то и да се мо дер ни зи ра ат 
нив ни те еко но мии.

Штајн ма ер из ја ви де ка Гер ма ни ја 
се оби ду ва да оце ни ка ква ќе би де 
над во реш на та по ли ти ка на САД. На 
при мер, Џејмс Ма тис, пен зи о ни ра ни
от ге не рал но ми ни ран за се кре тар за 
од бра на на Трамп, ми на та та не де ла 
по ну ди јас на под др шка за НА ТО и 
скеп ти ци зам за Ру си ја. Дру ги те ли де
ри ре коа де ка ид ни на та на Евро па не 
за ви си од ста во ви те во Бе ла та ку ќа.

�она што го ба ра ме е парт нерс тво 
што се ба зи ра на за ед нич ки ин те-
ре си со САД. Ние се ко гаш са ка ме да 
би де ме во до бро друш тво, но са ми 
си ја одре ду ва ме по ли ти ка та  из ја ви 
ше фи ца та на европ ска та дип ло ма ти ја, 
Фе де ри ка Мо ге ри ни.

Не кои ана ли ти ча ри истак ну ва ат де
ка отка ко Ве ли ка Бри та ни ја ми на
та та го ди на гла са ше да ја на пу шти 
Европ ска та уни ја, под др шка за ЕУ во 
дру ги те зем ји се зго ле ми. Тие се пра
шу ва ат да ли пре диз ви кот со Трамп 

елит ПлАЗА - Хотел и бизнис центар скопје
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С не гот по втор но нѐ из не
на ди. И уште сто го ди
ни да вее, ќе го гле да ме 

из не на де но ме сто да се фа
ти ме за ло па ти те и да поч не
ме да си го про би ва ме па тот. 
Пр во па тот до со ве ста, оној 
кој тре ба да нѐ од ве де до соз
на ни е то де ка не сме са ми на 
ве ков и де ка др жа ва та, гра дот 
и си те зим ски служ би на све
тот се од го вор ни, но не моќ ни 
пред на ша та се бич ност.

Са мо се бич ност мо же да ги об
јас ни не ис чи сте ни те тро то а
ри, при ста пи те до вле зо ви те 
од згра ди те, ку ќи те, ин сти ту
ци и те. Со ве ста на прав ни те 
ли ца се по драз бу ду ва со каз ни, 
па тие зна ат од вре мена вре ме 
да за ма вта ат со мет ли те и да 
фр ла ат со ло па ти те.

Ако оп штес тво то е чо ве кот, 
не оп ход но е да поч не ме да го 
ме те ме сне гот од сопс тве ни
те дво ро ви за да го про би е ме 
па тот до јав на та свест де ка 
др жа ва та, гра дот и зим ски
те служ би сме ние са ми те. Се
ко ја скр ше на ра ка е на ша та 
ра ка, се кој на би ен колк е на
ши от. От ту ка тре ба да поч не
ме, да ги за су ка ме ра ка ви те и 
да из ле зе ме на ули ца. Овој пат 
со при чи на.

Иа ко не ко гаш се не моќ ни, не 
се во оп што и не ви ни. Ло кал
ни те вла сти по тфр ли ја, по
тфр ли ја оп штин ски те та тков
ци, зим ски те служ би. Не кои 
по ве ќе, не кои по мал ку. Иа ко 
зна е ја, не се снај доа. Сне гот не 
пад на не о че ку ва но, служ би те 
нај а ви ја де ка се под го тве ни и 
де ка го оче ку ва ат на го товс. 
А, од го товс до бив ме ко лапс. 

Она што им не до сти га на служ
би те не е са мо под го тве ност, 
ту ку и се ри о зен при стап. Се 
ра бо ти шаб лон ски, во ра бот но 
вре ме, па рас чи сту ва ње то поч
ну ва отка ко сне гот ќе на тру па. 
Та ка рас чи сте ни те ко ло во зи 
ста ну ва ат ка ша ви ба ри, сне
гот на тро то а ри те, ве ло си пед
ски те па те ки, пар ки ра ли шта та 
за мрз ну ва, што прет ста ву ва 
се ри оз на опас ност за здрав је то 
на гра ѓа ни те.

За сне гот зна ев ме, сне гот нѐ из не на ди. 
Служ би те нај а ви ја де ка се под го тве ни 
и де ка го оче ку ва ат на го товс. 
А, од го товс до бив ме ко лапс. Она што 
им не до сти га на служ би те не е са мо 
под го тве ност, ту ку и се ри о зен при стап. 
Спо ред За ко нот за јав на чи сто та,  
чи сте ње то на сне гот и на мра зот тре ба 
да се из вр ши нај доц на шест ча са отка
ко ќе поч не да па ѓа снег, а ние и по 6 
де на има ме не рас чи сте ни ули ци, на тру
па ни тро то а ри, за тру па ни при ста пи

Се лиз нав ме на пр ви от мраз
оВој ПАт ИМА ПРИ чИ НА ДА Се ИЗ Ле Зе НА уЛИ ЦА

Пред за ко нот об вр ска 
има ме си те – гра ѓа ни те, 
прав ни те ли ца, оп шти ни те
За ко нот за јав на чи сто та про
пи шу ва де ка одр жу ва ње то на 
јав на та чи сто та и чи сте ње то на 
сне гот и на мра зот во зим ски 

во рок од 6 ча са од по че то кот 
на снеж ни те вр не жи“. Во зим
ски ус ло ви при снеж ни вр не жи 
си те сопс тве ни ци и ко рис ни
ци на јав ни об је кти се долж ни 
вед наш да поч нат со чи сте ње 
на сне гот за да обез бе дат не
пре чен при стап до об је кти те.

ста ри те ги кр шат  
кол ко ви те, мла ди те  
ра це те
По ве ќе од 200 ли ца за вр ши
ле во бол ни ца по ра ди за мрз
на ти те тро то а ри. Оп шти ни те 
обез бе ди ја сол и ме ха ни за ци ја, 
но гра ѓа ни те си ги ис по кр ши
ја ко ски те на под мрз на ти те 
тро то а ри и пар ки ра ли шта. 
По во зрас ни те гра ѓа ни ги по
вре ду ва ат кол ко ви те и ко ски
те, а пом ла ди те, пак, нај че сто 
па ѓа ат на ра це и се здо би ва ат 
со фра кту ри на под ла кти ци те 
и на згло бо ви те. За тоа ле ка
ри те со ве ту ва ат вни ма тел но 
да се дви жат по за мрз на ти те 
по вр ши ни, со ра це те над вор 
од џе бо ви те и до кол ку не кој 
се по вре ди, вед наш да се упа ти 
на прег лед. 

ус ло ви на јав ни те по вр ши ни: 
ули ци, ве ло си пед ски па те ки, 
тро то а ри, пар ки ра ли шта, пло
шта ди, ке јо ви, под воз ни ци, над
воз ни ци, мо сто ви, го вр ши јав но 
прет при ја тие за ко му нал ни ус
лу ги, ос но ва но од оп шти на та, 
оп шти ни те во Гра дот Скоп је и 
Гра дот Скоп је и тоа „нај доц на 

Пишува | 
Катерина Митиќ
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Не до сти гот на  
ви та мин д мо же  
да пре диз ви ка  
аст ма и 
рес пи ра тор ни 
ин фек ции

здрАВjе

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски

ПРИ МА РИ уС Д-Р ЛИ ДИ јА  
Пет Ру шеВ СКА-Ко Ле ЌеВ СКА,  
СПЕ ЦИ ЈА ЛИСТ ПО ПЕ ДИ ЈАТ РИ ЈА, 
ИН СТИ ТУТ ЗА БЕ ЛОД РОБ НИ  
ЗА БО ЛУ ВА ЊА КАЈ ДЕ ЦА ТА „КОЗ ЛЕ“

во пос лед ни те две де це нии се ре а кту а ли зи ра проб ле мот со  
де фи ци тот на ви та мин д осо бе но во раз ви е ни те зем ји со та ка
на ре чен за па ден стил на жи ве е ње. тоа по драз би ра зго ле мен 
пре стој во за тво ре ни про сто рии, кој во одре де ни сре ди ни за зе ма 
ду ри и 96 про цен ти од вре ме то, не а де кват но вне су ва ње ви та мин 
д со хра на та би деј ќи се пре фе ри ра бр за хра на пре теж но  
ба зи ра на на јаг ле но хи дра ти, не до вол на фи зич ка актив ност 
на отво ре но, ве ли др Пе тру шев скаКо ле ќе вска

В о пос лед но вре ме по сто јат 
по ве ќе сту дии кои ја до ка
жу ва ат вр ска та ме ѓу не за до

во ли тел но то ни во на ви та ми нот 
Д во ор га низ мот со за че сте ни те 
рес пи ра тор ни ин фек ции – аст ма, 
ато пи ја и ну три тив на алер ги ја кај 
де ца та и кај во зрас ни те.

При чи ни те се во со вре ме ни от на
чин на жи вот, кој вклу чу ва на ма

Зо што е ва жен ви та ми нот Д за 
пра ви лен раст и раз вој на де ца та?
Пет Ру шеВ СКА-Ко Ле ЌеВ СКА: Во 
те кот на пр ва та го ди на по ра ѓа
ње то се слу чу ва нај бр зи от раст на 
те ло то и на ко ске ни от си стем, кој 
со го ле ма ди на ми ка про дол жу ва 
до адо лес цен ци ја та. Ток му во тој 
пер и од ви та ми нот Д е мно гу ва жен 
би деј ќи ја пот тик ну ва ап сорп ци ја
та на кал ци у мот во ди ге стив ни от 
си стем и го одр жу ва аде кват но то 
ни во на се рум ски от фо сфор, кој е 
ва жен за нор мал на ми не ра ли за ци ја 
на ко ски те, нив ни от раст и нив но то 
ре мо ду ли ра ње. Исто та ка, тој учес
тву ва и во ди фе рен ци ја ци ја та и во 
про ли фе ра ци ја та на кле тки те кои 

се важ ни за не вро му ску ла тор на та 
функ ци ја, иму но ло шка та функ ци
ја и е ва жен во на ма лу ва ње то на 
имф ла ма тор ни те про це си. На уч но 
е до ка жа но де ка за мно гу ге ни што 
ги ко ди ра ат про те и ни те по треб ни 
за со зре ва ње на иму но ло шки от си
стем е пре суд но при сус тво на ви та
мин Д. Во пос лед но вре ме по сто јат 
по ве ќе сту дии што ја до ка жу ва ат 
вр ска та ме ѓу не за до во ли тел но то 
ни во на ви та мин Д во ор га низ мот 
со за че сте ни рес пи ра тор ни ин фек
ции кај де ца та и кај во зрас ни те.

Истра жу ва ња та по ка жу ва ат де-
ка е во по раст не до сти гот на ви-
та мин Д. Зо што е тоа та ка?

Пет Ру шеВ СКА-Ко Ле ЌеВ СКА: Во пос лед ни те две де це нии се 
ре а кту а ли зи ра проб ле мот со де фи ци тот на ви та мин Д, осо бе но 
во раз ви е ни те зем ји со та ка на ре чен за па ден стил на жи ве е ње. 
Тоа по драз би ра зго ле мен пре стој во за тво ре ни про сто рии, кој 
во одре де ни сре ди ни за зе ма ду ри 96 про цен ти од вре ме то, 
не а де кват но вне су ва ње на ви та ми нот Д со хра на та би деј ќи се 
пре фе ри ра бр за хра на пре теж но ба зи ра на на јаг ле но хи дра ти, 
не до вол на фи зич ка актив ност на отво ре но. Ае ро за га ду ва ње то 
во ур ба ни те сре ди ни до пол ни тел но при до не су ва за на ма
лу ва ње на син те за та на ви та мин Д пре ку ко жа та. Смо гот во 
60 от сто ја на ма лу ва УБ екс по зи ци ја та, осо бе но во зим ски от 
пер и од. Ле та та во пос лед ни те две де ка ди бе ле жат зго ле мен 
УВ ин декс, па ние до пол ни тел но се шти ти ме со средс тва.

што мо же да пре диз ви ка не до сти гот на ви та мин Д?
Пет Ру шеВ СКА-Ко Ле ЌеВ СКА: Ви та ми нот Д го има во про
ду кти од жи во тин ско по тек ло, и тоа ри ба, јај ца, мле ко и 
млеч ни про из во ди, ме со. Си те ве га ни и ве ге та ри јан ци се со 
ри зик за не гов де фи цит. Не до сти гот на ви та мин Д мо же да 
ги пре диз ви ка си те бо ле сти кои до ве ду ва ат до на ру ше на 
ап сорп ци ја во ди ге стив ни от си стем, ин то ле ран ци ја на ла
кто за, Кро но ва бо лест, це ли ја ки ја, од нос но не под нос ли вост 
на ор га низ мот на глу тен, на ма ле на функ ци ја и оште ту ва ње 
на цр ни от дроб, на ма ле на бу бреж на функ ци ја. Цр на та рас а 
е со зго ле мен ри зик за де фи цит на ви та мин Д по ра ди на ма
лен број ме ла ни цит ни ре цеп то ри. Исто та ка, ту ка спа ѓа ат 
и лу ѓе то со на ма ле на екс по зи ци ја на УВ зра че ње – но се ње 
за штит на об ле ка на те ло то и на гла ва та, ка ко и лу ѓе то со 
зго ле ме на те лес на те жи на.

освен со хра на та, ка ко уште мо же ме да вне се ме ви та ми н 
Д во ор га низ мот?
Пет Ру шеВ СКА-Ко Ле ЌеВ СКА: По сто јат нај раз лич ни пре па
ра ти за суп ле мен та ци ја на ви та ми нот Д. Тие мо же да би дат 
при род ни, ка ко што е ри би но то мас ло, и син тет ски. Суп ле
мен та ци ја та на ви та ми нот Д кај нас е во ве де на во 60ти те 
го ди ни на ми на ти от век ка ко за дол жи тел на кај до ен чи ња та 
и кај ма ли те де ца со цел суз би ва ње на по ја ва та на ра хи тис.

Кол ка ва е днев на та до за ви та мин Д што тре ба да се вне-
се во те ло то?
Пет Ру шеВ СКА-Ко Ле ЌеВ СКА: Се рум ско то ни во на 25 хи дро
кси ви та мин Д е нај до бар ин ди ка тор на ста ту сот на ви та мин 
Д во те ло то и тој ја реф ле кти ра про дук ци ја та пре ку ко жа та и 
вне су ва ње то со хра на или суп ле мен ти. Не го во то оп ти мал но 
ни во тре ба да би де ме ѓу 4050 на но мо ли/л. Кон цен тра ци и те 
од 30 до 50 на но мо ли/л се не за до во ли тел ни, а под 30 на но
мо ли/л се де фи цит ни.

Ри би но мас ло или ви та мин А+Д3? што е по до бро и до 
ко ја во зраст да се пи јат?
Пет Ру шеВ СКА-Ко Ле ЌеВ СКА: Де ца та до пет та та го ди на 
тре ба да при ма ат се којд нев но по 400 ИЕ на ден, освен во лет
ни те ме се ци. Днев ни те по тре би за ви та мин Д до 70го диш на 
во зраст се око лу 600 ИЕ на ден, а над таа во зраст 800 ИЕ на 
ден. Пред ност има ат при род ни те из во ри, ка ко ри би но мас ло од 
ба ка лар кое со др жи по ве ќе од 1.300 ИЕ во ед на су пе на ла жи ца, 
но по ра ди не при јат ни от ми рис и вкус мо же да се за ме ни со 
син тет ски суп ле мен ти. Ком би на ци ја та со ви та мин А е оправ
да на кај не до сти гот на овој ви та мин би деј ќи во спро тив но 
мо же да има не га тив ни то ксич ни ефе кти. 

ле на из ло же ност на сон це по ра
ди по долг пре стој во за тво ре ни 
про сто рии, по ма ло вне су ва ње 
ви та мин Д пре ку хра на та по ра ди 
кон су ми ра ње бр за и пре ра бо те
на хра на, ка ко и не до вол но вне
су ва ње на овој ви та мин во те кот 
на бре ме но ста, ве ли при ма ри ус 
др Ли ди ја Пе тр шев ска–Ко ле
ќев ска, спе ци ја лист по пе ди ја
три ја во Ин сти ту тот за бе ло
дроб ни за бо лу ва ња кај де ца та 
„Коз ле“ во Скоп је.

Ви та ми нот 
Д го има во 
про ду кти од 
жи во тин ско 

по тек ло, и тоа 
ри ба, јај ца, 

мле ко и млеч
ни про из во ди, 
ме со. Си те ве
га ни и ве ге та
ри јан ци се со 
ри зик за не гов 

де фи цит
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јас це ли от свој жи вот бев 
во драм ски, мо жам сло
бод но да ка жам де ка та му 
сум ро ден и јас сум, мо
же би, единс тве ни от актер 
што бе ше вр ска та ме ѓу 
по ста ри те и пом ла ди те ко
ле ги. мно гу раз мис лу вав за 
по стап ка та да го на пу штам 
мо јот драм ски. то гаш се 
за пра шав зо што да не би
дам во мо мен тал но нај до
бри от те а тар. не са мо ка ко 
об јект, ту ку и по ре пер то ар 
и по ан самбл, ве ли дац

Се вра тив во МНТ,  
та му ка де што  
поч нал та тко ми

ДРА ГАН СПА СоВ ДАЦ, АКтеР

Раз го ва ра ше |  Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото |  Але ксан дар Ива нов ски

� уло га та на тар тиф во прет-
ста ва та на Га лин Сто ев е Ва ша 
пр ва уло га по пре сел ба та од 
Драм ски те а тар во МНт. Ка ко 
се чув ству ва те во на ци о нал-
ни от те а тар? 
СПА СоВ: Во оваа ма ла зем ја ние 
акте ри те мно гу до бро се поз на
ва ме, точ но зна е ме кој е кој и 
кол ку вре ди. Во оваа прет ста ва 
играм со уште трој ца ко ле ги 
со кои бев ме во иста кла са на 
ФДУ. Јас и Ѓор ги Јо лев ски сме 
иста ге не ра ци ја. Поч нав ме кај 
на ши от про фе сор Сло бо дан 
Ун ков ски. Во тоа вре ме бев ме 
бун тов ни ци, не са кав ме да нѐ 
во ди про фе со рот што ни дој де 
пос ле Ун ко, па на мер но пад
нав ме ед на го ди на и сту ди рав
ме за ед но со Та ња Ко чов ска и 
со Да ни ца Ге ор ги ев ска (кои беа 
во кла са та по нас), и ста нав ме 
ед на кла са. 

Јас це ли от свој жи вот бев во 
Драм ски, мо жам сло бод но да 
ка жам де ка та му сум ро ден и 
јас сум, мо же би, единс тве ни от 
актер што бе ше вр ска та ме ѓу 
по ста ри те и пом ла ди те ко ле ги. 
Мно гу раз мис лу вав за по стап ка
та да го на пу штам мо јот Драм ски 
и то гаш се за пра шав зо што да 
не би дам во мо мен тал но нај до

бри от те а тар. Не са мо ка ко об
јект, ту ку и по ре пер то ар и по 
ан самбл. МНТ во мо мен тов 
има од лич ни акте ри. Та тко 
ми поч нал од ов де, по тоа за
ед но со не кол ку ми на дру ги 
акте ри го ос но вал Драм ски. 
Еве се га јас се вра тив та му од 
ка де што поч нал та тко ми. 
МНТ е го лем те а тар во се кој 
пог лед, и ми ло ми е што мо
мен тал но сум ту ка. 

� Ка кви спо ме ни но си те од 
под го то вка та на „тар тиф“? 
На ви сти на ли е тол ку те-

шко да се на у чи текст во стих? 
СПА СоВ: Да, се ко ја пи е са на пи
ша на во стих е те шко де ло, ка ко 

за акте ри те, та ка и за пуб ли ка та 
што ја сле ди. Ако тоа не е ма е
страл но из ве де но, не вре ди да 
се гле да та ква прет ста ва. Ед наш 
ре ков де ка ве ќе ни ко гаш не ма да 
играм прет ста ва во ко ја тек стот 
е на пи шан во стих, но ние акте
ри те зна е ме да ка же ме и не кои 
ра бо ти што не ги мис ли ме во 
мо мен тот... Сти хот не тр пи им
про ви за ции, а јас сум чо век што 
са ка им про ви за ци ја и од ту ка 
мо ја та из ја ва, но... Јас ни ко гаш не 
сум учел текст до ма, ова е прв пат 
да сед нам и да учам, бу квал но да 
бу бам и да ме ис пра шу ва ат по 
до ма (најм но гу ќер ка ми Ја на ко
ја, бу квал но, го на у чи по ло ви на 
текст). Го сни мив на ди кта фон, 
па ше тав низ до ма и го по вто ру
вав. По тоа це ли от текст го пре
пи шав на ај пад, ужас! На ви сти на 
мно гу се тру дев око лу тек стот. 
Но, ко га ќе се на у чи та ков текст, 
на ви сти на е за до волс тво и по тоа 
мо жеш да се „играш“ со не го ка
ко са каш. 

� Со Ѓор ги јо лев ски сте ко ле ги 
од сту дент ски те де но ви и при-
ја те ли. Ко га пос ле ден пат сте 
игра ле за ед но на сце на?
СПА СоВ:  Јас сум ска ран со го
ди ни те, но за тоа е ту ка Ѓор ги да 
по тсе ти. Пос ле ден пат играв ме 
за ед но во Драм ски, во прет ста
ва та „Во о бра зен бо лен“, от то гаш 
не сме би ле парт не ри на сце на та 
точ но 22 го ди ни. И мно гу ми е 
дра го што по втор но сме за ед но 
во иста прет ста ва, се га ве ќе по
и скус ни и по зре ли, да не ре чам 
по ста ри. Со ра бо тка та со Ѓор ги е 
ед но но во искус тво кое го имав 
за бо ра ве но и бу квал но се раз
би рав ме со пог лед. 

� Да ли ли це мерс тво то е за раз-
но? Се ши ри ли ка ко за раз на 
бо лест на се ка де?
СПА СоВ: Сѐ по ве ќе гле да ме ка ко 
„се ли же зад ник“ на не кој „по ва
жен“ за да се до бие не што по ве ќе 
за се бе. Мис лам де ка лу ѓе то по

ра но имаа образ, се це неа се бе си 
и др жеа до се бе. Де нес лу ѓе то 
не ма ат свое мис ле ње, сѐ им е на
мет на то и не из би ра ат на чин да 
дој дат до функ ци ја. Тоа е жал но. 

� Да ли тар тиф е ли це ме рен, а 
си те ние сме до бри?
СПА СоВ: Са ма та пи е са по тсе ту
ва на вре ме то во кое жи ве е ме. 
Се кој за се бе мис ли нај до бро, се
кој е кро јач на раз ни суд би ни, 
се кој мис ли де ка е ком пе тен тен 
да од лу чу ва за не што што и са
ми от не знае да го де фи ни ра, а 
са ми от не е спо со бен или не е 
обра зу ван за та кво не што. Но, 
да се вра ти ме на Тар тиф. Во „Тар
тиф“ не се знае кој е нор ма лен. 
Освен уло га та на До ри на (Та ња 
Ко чов ска), си те дру ги се „из ме
сте ни“. Тар тиф е на пи шан без
вре мен ски, но Мо ли ер пр во го 
на пи шал без пос лед на та сце на, 
ка де што ка ко де ус екс ма ши на 
до а ѓа по ли ца е цот и ка жу ва де ка 
Тар тиф е ло ши от и се га ќе го ста
ви ме во за твор. До де ка не би ла 
на пи ша на таа сце на, прет ста ва
та не сме е ла да се по ста ви во те
а та рот би деј ќи му се потс ме ва ла 
на оп штес тво то и дол го вре ме 
би ла во „бун кер“. За да мо же да 
се из ве де пи е са та, Мо ли ер мо рал 
да ја до пи ше таа сце на.  

� Ва ка, со обо е на ко са мно гу 
по тсе ту ва те на Ва ши от та тко 
Сте во. што Ве на у чи тој во жи-
во тот?
СПА СоВ: Сте во ме на у чи на би
дам чо век, пред сѐ. Јас имам дел 
од не го ва та сми ре ност и до бро 
е што е та ка за што мо ја та при
ро да е да ле ку од ми рен чо век. 
Сте во бе ше од ли чен актер. Во 
на ши те раз го во ри кои мо жеа 
да тра ат со ча со ви, тој ме на
у чи на мно гу не шта. Зна ев ме 
да се ди ме и да раз го ва ра ме на 
си те те ми од жи во тот. А, те а
та рот што е? Те а та рот е жи вот 
ком пре си ран во еден и пол 
или два ча са. Единс тве на на ша 
прет ста ва, за жал, бе ше „Чер но
дрин ски се вра ќа до ма“, а мо ја та 
мо но дра ма „Об лач на ис по вест“ 
бе ше по све те на ток му на не го. 
За жал, не ус пеа да ја ви ди. По
чи на за вре ме на под го то вки те. 
То гаш ре ков де ка ве ќе не ма да 
под го тву вам мо но дра ма, и др
жам до тоа. 

Акте рот Дра ган Спа сов Дац (53) во 
април ми на та та го ди на го сме ни 
ма тич ни от Драм ски те а тар и ста

на член на ан самб лот на Ма ке дон ски от 
на ро ден те а тар. Во де кем ври на го ле ма
та сце на на МНТ се одр жа пре ми е ра та 

на „Тар тиф“ од Мо ли ер, ка де што тој ја 
игра глав на та уло га. Во ин терв ју за „Ре
пуб ли ка“ го во ри за но ви от ко ле ктив, за 
ли це мерс тво то, за та тко му Сте во и за 
си но ви те кои трг наа по нив ни те, актер
ски стап ки, но и за ид ни на та на те а та рот. 
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100 НАјуБАВИ СЛИКИ НА СИте ВРеМИЊА

  

СКриени бројКи
Hidden Figures

Заработка: 20.800.000 $

жанр: драма
режија: Теодор Мелфи

актери: Тараји П. Хенсон, 
Октавија Спенсер,  

Џанел Монае 

ла ла ленд
La La Land

Заработка: 14.500.000 $

жанр: комедија
режија: Дамиен Чазел

актери: Рајан Гослинг,  
Ема Стоун,  

Џон Леџенд

пејте Со наС
sing

Заработка: 13.800.000 $

жанр: анимиран
режија: Кристоф Лорделет, 

 Герт Џенингс
актери: Метју Меконахи,  

Рис Винтерспун,  
Сет Мекфарлен

бајбајмен
THe Bye Bye Man

Заработка: 13.500.000 $

жанр: хорор
режија: Стејси Тајтл

актери: Даглас Смит,  
Лусиен Лависконт,  

Даг Џонс

роуг 1: приКаЗна од  
војна на ѕвеЗдите

rogue one:  
a sTar wars sTory

Заработка: 13.400.000 $

жанр: акција
режија: Герет Едвардс

актери: Фелисити Џонс,  
Диего Луна,  
Алан Тудик

тоП 5 НАјГледАНи филМА  
          во САД викендов

1
Љубавина
Ѓоко  
Здравески

3
Седумцрквие
Милош  
Урбан

5
пустинската  
змија од гизa
Илија  
Магденоски

2
војната нема 
женско лице

Светлана 
Алексиевич

КулТуРА
� Ва ши те си но ви ја од браа Ва-
ша та про фе си ја. Им се спро-
тив ста ви вте ли на из бо рот 
или ги пот тик на вте?
СПА СоВ: На про тив, мис лам де ка 
оваа про фе си ја е фан та стич на 
ако се др жи те до реп ли ка та на 
Го ран Сте фа нов ски: „Би ди нај
до бар или ни што“. Ја ков, по ста
ри от, пр во сту ди ра ше мар ке тинг 
и ме наџ мент. Но, тоа не бе ше во 
не го ва та при ро да. Ко га ми ре че 
де ка са ка да оди на Ака де ми ја, се 
се тив на та тко ми ко га пр ви от 
пат го слуш на мо јот мо но лог за 
при ем ни от ис пит. Ме ис лу ша и 
ми ре че: „Не мој да одиш, да не 
ме сра миш та му“. Тој го ка жа тоа 
за да ми удри кло ца и да ми да
де ве тер за по ве ќе да се тру дам. 
Тоа го раз брав по доц на, но во тој 
мо мент ми бе ше мно гу те шко. 
Со Ја ков на пра вив ме од ли чен 
при е мен и ми ло ми е што од лич
но се раз ви ва. Сте фан, пак, по 
тре та го ди на во „Кор ча гин“, се 
за пи ша на Ака де ми ја. И со не го 
го под го тву вав при ем ни от. Тој, 

за раз ли ка од Ја ков, од ма ле чок 
има ше „за пи ша но” де ка ќе оди 
на глу ма. Ве ќе и двај ца та сни
ма ат и поч ну ва ат да ги пра ват 
пр ви те че ко ри на сце на та. Има ат 
уште да учат и мис лам де ка еден 
ден ќе се збо ру ва за нив. Дра го 
ми е што се та му ка де што се и 
са кам еден ден да за и гра ме си те 
за ед но на сце на та. 

� што му не до сти га на те а та-
рот де нес?
СПА СоВ: Му не до сти га ед но 
ста ро вре ме, ка де што не ма ше 
те ле ви зо ри од кои ќе мо жеш да 
го сим неш кој филм са каш, да го 
па у зи раш, да вра тиш, да гле даш 
про гра ма од вче ра. Мис лам де ка 
тех но ло ги ја та го га зи те а та рот. 
Но, за тоа те а та рот тре ба да знае 
ка ко да ја упо тре би таа тех но
ло ги ја за да ја вра ти пуб ли ка та, 
и ве ќе ус пе ва во тоа. Те а та рот е 
не што што не се до жи ву ва по 
до ма. Тре ба да се дој де во не го. 
Те а та рот е ма ги ја што ќе трае 
за се ко гаш. �

„Замокот и сонцето“ е сли
ка на швајцарскиот уметник 
Пол Кле (18791940), која е 
насликана во 1928 година. 

Кле бил член на уметничка
та група „Син јавач“. На не
говото творештво влијаеле 
неколку правци од совреме
ната уметност: експресиони
зам, кубизам и надреализам. 
Кле и неговиот пријател Ва
силиј Кандински се познати 
по својата педагошка работа 
во школата „Баухаус“. �

„Замокот и сонцето“ на Пол кле
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КулТуРА

му зич ка та кул ту ра во ма ке до ни ја уште дол го вре ме 
не ќе мо же да заз дра ви од оваа за гу ба, во таа смис ла 
и ма ке дон ска та опе ра и ба лет. не за бо рав ни ќе оста
нат не го ви те кре а ции на пле ја да опер ски и кон церт ни 
де ла на сце на та на моб, ве ли игор дур лов ски

Не на деј на та смрт на еден од нај до
бри те ма ке дон ски ди ри ген ти Са
ша Ни ко лов скиЃу мар ја по тре се 

јав но ста ми на ти от ви кенд. Не го ви те 
ко ле ги, при ја те ли и со ра бот ни ци шо
ки ра ни од ве ста за не на деј на та смрт, 
се кој во свој ма нир, се про сти ја од ма
е стро Ѓу мар.

�  Са ша Ни ко лов ски-Ѓу мар со го ди ни 
ка ко наш фа ми ли ја рен при ја тел, но 
во 2011 го ди на прв пат имав мож-
ност да со ра бо ту вам со не го, да го 
за поз на ам по до бро. Не го ва та му зич-
ка кре а тив ност и ха риз ма ја по чув-
ству вав на мо јот кон церт „Love is the 
way“ во Ан тич ки от те а тар во охрид. 
Искрен, та лен ти ран, по све тен на ра-
бо та та со огро мен жар, Са ша бе ше и 
фан та сти чен при ја тел, чо век чи ја-
што енер ги ја инс пи ри ра. Мно гу ме 
по тре се ве ста за не го во то пре ра но 
за ми ну ва ње  ни ре че Ду ке Бо ја џи ев.

Ро ден во Би то ла во 1966 го ди на, по за
вр шу ва ње то на сред но то обра зо ва ние 
се за пи шу ва на Еле ктро тех нич ки от 
фа кул тет во Скоп је, но го на пу шта за 
да се за ни ма ва со му зи ка. Се за пи шу ва 

на Фа кул те тот за му зич ка умет ност, 
на отсе кот за му зич ка те о ри ја и пе
да го ги ја и дип ло ми ра ка ко нај до бар 
сту дент на ге не ра ци ја та. За вре ме на 
сту ди и те, се за пи шу ва и на отсе кот 
за ком по зи ци ја и ди ри ги ра ње, од кој 
дип ло ми ра со нај ви со ки по че сти, ди
ри ги рај ќи ја Вер ди е ва та опе ра „Тра ви
ја та“ во Ма ке дон ска та опе ра и ба лет. 
За вре ме на сту ди и те ра бо ти ка ко 
ди ри гент со Хо рот и Ор ке ста рот на 
Фа кул те тот за му зич ка умет ност, Сим
фо ни ски от ор ке стар на РТ Са ра е во и 
со ака дем ски от хор „Мир че Ацев“. По 
дип ло ми ра ње то, во лон ти ра во Ма
ке дон ска та фил хар мо ни ја и аси сти
ра на ди ри ген ти те Ван чо Чав дар ски 
и Але ксан дар Ле ков ски во МОБ. Од 
1993 Са ша Ни ко лов ски е му зич ки ди
ре ктор на Лет ни от му зич ки камп на 
Му зич ка та мла ди на на Ма ке до ни ја 
и е шеф–ди ри гент на Мла дин ски от 
ка ме рен ор ке стар ди ри ги рај ќи мно
гу број ни из вед би на „Охрид ско ле то“ 
и на „Скоп ско ле то“.

� На сце на та бе ше ма е стра лен за што 
не бе ше оби чен ди ри гент, ту ку од 
не го ва та по ја ва во тие мо мен ти из-

ле гу ва ше це ли от не гов рас кош ка ко 
лич ност - и му зи кал но ста и го ле мо-
то зна е ње за му зи ка та, за умет но ста, 
за ма те ма ти ка та, по е зи ја та, љу бо вта 
кон уба ви те не шта и лу ѓе, стра ста и 
бо ем шти на та. По крај мно гу те дру-
ги, ни ко гаш не ма да ги за бо ра вам 
мо мен ти те од „Ви ктор и Ви кто ри ја“, 
ко га тој и не го ви от брат не се бич но 
ни по ма гаа нам, мал ку пом ла ди те 
сту ден ти, во ре ша ва ње то на за да-
чи те по по ли фо ни ја, хар мо ни ја, хар-
мон ска ана ли за... Це ла та му зи ка ја 
има ше во ма ли от прст. Ах, Са ша, не 
оса ка ти ду хов но - на пи ша му зи ко ло
гот Бран ка Ко стиќМар ко виќ.

Во 1995 го ди на Са ша Ни ко лов ски
Ѓу мар на ста пу ва со Мла дин ски от 
ка ме рен ор ке стар во Бу дим пе шта на 
прос ла ва та по по вод 50го диш ни на та 
на Свет ска та фе де ра ци ја на Му зич ка 
мла ди на. Иста та го ди на го фор ми ра 
ор ке ста рот за со вре ме на му зи ка „Син
те зис“. Ни ко лов ски про дол жу ва да се 
на до гра ду ва на кон зер ва то ри у мот 
„Ни ко лај Рим скиКор са ков“ во Санкт 
Пе тер бург во кла си те на истак на ти те 
про фе со ри Ил ја Му син и Ми ха ил Ку ку
шкин, до би вај ќи мож ност да со ра бо ту
ва со ди ри ген ти ка ко Ју ри Те мир ка нов 
и Ва ле риј Гер ги ев. По не го ви те сту дии 
во Ру си ја, во 1996 го ди на поч ну ва ре
дов на со ра бо тка со Хо рот и Ор ке ста
рот на ФМУ во Скоп је, Мла дин ски от 
ка ме рен ор ке стар на Му зич ка мла ди на 
на Ма ке до ни ја, Ма ке дон ска та опе ра 
и ба лет, Ма ке дон ска та фил хар мо ни
ја, Ма ке дон ски от ка ме рен ор ке стар 
и ан самб лот „АЛЕА“ на ста пу вај ќи на 
Охрид ско ле то, Хе рак леј ски ве че ри, 
Мај ски опер ски ве че ри, При леп ско 
ле то и Штип ско ле то.

Збо гум, ма е стро Са ша 
Ни ко лов ски-Ѓу мар

ЗА МИ НА еДеН оД НАј ДоБ РИ те МА Ке ДоН СКИ ДИ РИ ГеН тИ

Пишува |  Не ве на По пов ска
Фо то |   Са шо Н. Алу шев ски

�  Со не ве ру ва ње и шок ја при мив 
коб на та вест за за ми ну ва ње то на 
на ши от вр вен му зич ки умет ник 
Са ша Ни ко лов ски-Ѓу мар. Му зич-
ка та кул ту ра во Ма ке до ни ја уште 
дол го вре ме не ќе мо же да заз дра-
ви од оваа за гу ба, во таа смис ла и 
Ма ке дон ска та опе ра и ба лет. Ма-

е стро Ѓу мар бе ше со ста вен дел од 
Ма ке дон ска та опе ра и ба лет по ве-
ќе од два е сет го ди ни. Не за бо рав-
ни ќе оста нат не го ви те кре а ции 
на пле ја да опер ски и кон церт ни 
де ла на сце на та на МоБ, ка ко во 
те ков ни от ре пер то ар, та ка и на 
Мај ски те опер ски ве че ри, раз ни те 

му зич ки фе сти ва ли и го сту ва ња та 
во странс тво. оста ну вам со не ве-
ру ва ње де ка на ши от Са ша не ма 
по втор но да го гле да ме на ди ри-
гент ски от пулт во Ма ке дон ска та 
опе ра и ба лет. Со чус тво до по чи-
ту ва но то се мејс тво, до фа кул те-
тот за му зич ка умет ност во Скоп је 
и до си те му зич ки умет ни ци во 
Ма ке до ни ја  ве ли ди ре кто рот на 
Ма ке дон ска та опе ра и ба лет, Игор 
Дур лов ски.

За не го ва та ра бо та со ан самб лот за 
со вре ме на му зи ка „Св. Со фи ја“, Са ша 

Ни ко лов ски во 2001 го ди на ја 
до би на гра да та „Ге ор ги Бо-

жи ков“ за нај до бра из вед
ба на фе сти ва лот „Де

но ви на ма ке дон ска 
му зи ка“, а до би и Зла
тен ор ден за зас лу
ги за Ав стри ја, кој 
му бе ше вра чен 
од ам ба са до рот 
на Ре пуб ли ка Ав
стри ја во Ре пуб
ли ка Ма ке до
ни ја во име на 
пре тсе да те лот 
на Ре пуб ли ка 
Ав стри ја.

Са ша Ни ко
лов  скиЃу мар 
ја пред во де ше 

Ма ке дон ска та 
фил хар мо ни ја на 

Бо жик ни от кон
церт, кој се одр жа 

на сед ми ја ну а ри во 
Ма ке дон ски от на ро

ден те а тар. �
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БРеНд КОНцеПТИ | музички икони

бренд за ро ке нрол-ти неј џе ри и за де дов ци
Пишува |  Сотир Костов 

и лу ду ва ат на сце на та. Тие се ле ген
дар на рокгру па ко ја со те кот на вре
ме то израс на во нај го лем му зич ки 
бренд и рокбиз нис. Де нес Мик Џе
гер и дру жи на та се му зич ки идо ли, 
брендико ни, мар ке тинг струч ња ци 
и биз нис хе рои. Без кон ку рен ци ја се 
нај го ле ма му зич кокор по ра тив на 
гру па во све тот. Му зич ка та ма ши
не ри ја или биз ни сот на ре чен „Ро
линг сто унс“ пре циз но и пер фект но 
функ ци о ни ра ка ко ме ѓу на род на и 
гло бал на кор по ра ци ја. Овој му зич ки 
бренд е му зич кофи нан си ска гло бал
на опе ра ци ја со се ди ште во Хо лан ди
ја. Биз нисмо де лот на овој ус пе шен 
бренд е фо ку си ран на три клуч ни 
деј но сти, што ге не ри ра ат при хо ди: 
про даж ба на ал бу ми, ор га ни зи ра ње 
свет ски тур неи и му зич ки автор ски 
пра ва. Обо жа ва те ли те на „Ро линг сто
унс“ ко га раз мис лу ва ат за овој бренд, 
мис лат на мно гу ра бо ти, но најм но гу 
на до бар ро ке нрол и на рокба ла ди. 
Во 60ти те го ди ни на 20 век имаа од
лич ни му зич ки хи то ви (Satisfaction). 

Во 70ти те и во 80ти те го ди ни нив на
та му зи ка пре рас на во рокбиб ли ја, во 
ко ја нај свет ли му зич ки еван ге ли ја беа 
и сѐ уште се „Jumpin Jack Flash“, „Honky 
Tonk Women“ и „She’s So Cold“. За ме не 
„Ро линг сто унс“ го до стиг на му зич ко то 
со вр шенс тво со рок ба ла да та „Angie“. 
Оваа му зич ка еле ги ја дол ги го ди ни е 
му зич ка нир ва на за ге не ра ции мла ди 
и не та ка мла ди обо жа ва те ли на сто ун
си. Овој бренд е ком би на ци ја на по се
бен и ди фе рен ци ран имиџ, единс твен 
во му зи ка та и ис по ра ча ни му зич ки 
про ду кти, ка ко хитпес ни, ло гоа, тур
неи и кон церт ни пер фор ман си, ви де
ос по то ви, автор ски пра ва и из да де ни 
кни ги и му зич ки бро шу ри. Брен дот 
„дру жи на та на Мик Џе гер“ е из во нре
ден и иск лу чи те лен во ис по ра чу ва ње 
кон стант но пре крас на му зи ка и хит
ме ло дии. Тоа е  за до во лу вач ко му зич ко 
искус тво, по сто јан микс на ста ра и но
ва му зи ка. Оваа  ква ли тет на и до бит на 
ком би на ци ја му  овоз мо жу ва на „Ро
линг сто унс“ да би де мо ќен бренд кој 
соз да ва и ин фил три ра роккул ту ра на 
по ве ќе ни воа и е на ме не та за раз лич
ни ге не ра ции. Нив ни те обо жа ва те ли 
се ко гаш се жел ни за но ва му зи ка и за 
не што по ве ќе. Са мо мал ку му зич ки 
бен до ви и пе ја чи мо жат да се по фа лат 
де ка се на нив ни от пат и им се приб
ли жи ле. Се га за се га нив ни от му зич ки 
и ко мер ци ја лен ус пех дру ги мо жат да 
го со ну ва ат и по са ку ва ат. Се то тоа е  
ре зул тат на та лен тот што го по се ду
ва ат и ква ли те тот што го ис по ра чу
ва ат пре ку тек сто ви те и  му зи ка та на 
нив ни те пес ни. Мо же би уште по би тен 
е на чи нот на кој ги из ве ду ва ат и це ла
та ат мо сфе ра на за ба ва и „лу ду ва ње“ 
на нив ни те кон цер ти. Единс тве ни се 
во ви зи ја та, упор ни во ин тен зив на та 
ра бо та и из во нред ни во пла ни ра ње то 
и ре а ли зи ра ње то на исп ла ни ра но то. 
Овие вред но сти ги одр жаа во жи вот 
сто ун си ка ко бренд по ве ќе од пет де
це нии. Нив на та му зи ка пре ку чуд на 
ма ги ја е из гра ви ра на во умо ви те и 
ср ца та на обо жа ва те ли те. Со се кој нов 
му зич ки хит бен дот ја зац вр сту ва ше 
вр ска та со сво ја та пуб ли ка и прив ле ку
ва ше но ви чле но ви на клу бот „Ро линг 

сто унс“. Тоа бе ше ори ги на лен на чин на 
соз да ва ње ат мо сфе ра на по пу лар ност 
и ус пех со ко ја му зич ки те фа но ви са каа 
да се по и сто ве ту ва ат. За Мик Џе гер и 
дру жи на та пен зи ја та и ми ру ва ње то 
ка ко да се не поз на ти по и ми. Тие, де
фи ни тив но, не се сте ре о тип на нор
мал ни и зас луж ни пен зи о не ри. Не ги 
прив ле ку ва па сив ни от и ми рен жи вот. 
Пр во бор ци те на рок ре во лу ци ја та и 
по на та му плод но соз да ва ат, ус пеш но 
ино ви ра ат и из во нред но из ве ду ва ат. 
Па ту ва ат низ Се вер на и Јуж на Аме
ри ка, Евро па и Да леч ни от Исток и 
со  за до волс тво и ус пех ја из ве ду ва ат 

сво ја та му зич ка ма ги ја. Ма гич ни, но 
и отров ни исто вре ме но. По са ку ва на 
му зич ка љу бов, но и не из ле чи ва ро
ке нрол за вис ност. И по на та му ќе ги 
слу ша ме, гле да ме и па ме ти ме ка ко 
ус пеш на бренд при каз на, ко ја ве ќе 
одам на е ед на од нај воз буд ли ви те во 
се вкуп на та ро ке нрол исто ри ја. На таа 
за ве ду вач ка му зич ка при каз на, на тој 
нај го лем ро ке нрол цир кус, ни кој не 
мо же да ста ви точ ка – про дол жу ва и 
трае до бе ско неч ност. Тие, ед но став но 
се „то тал са ти сфекшн“. Фас ци на ци ја та 
по „Ро линг сто унс“ про дол жу ва – ка
ме ња та се тр ка ла ат бе ско неч но.Сво ја та пр ва свир ка гру па та „Ро

линг сто унс“, или ка ме ња што се 
тр ка ла ат, ја има во 1962 го ди на 

во џезклу бот „Мар киз“ ко га прв пат 
за ед но јав но на ста пи ја Мик Џе гер 
(во кал), Кит Ри чардс (ги та ра), Бра јан 
Џонс (ги та ра), Јан Стју ард (кла вир), 
Дик Теј лор (бас) и То ни Чеп ман (та
па ни). Тие се прет ста ви ле во стил 
на арен би и ро ка би ли ди ви мом ци, 
и от то гаш па до де неш ни дни твр
дог ла во сви рат су ров ро ке нрол. Пр во 
си те ги мра зеа, а по доц на си те ги за
са каа, а мла ди те и лу ду ва ат по нив. 
Нив на та му зи ка, ра ди кал на и блуд на, 
со те кот на вре ме то се пре тво ри во 
ста ра шко ла за ро ке нрол. Тај на та за 
нив ни от ус пех е во тоа што од са ми
те по че то ци тие беа „Ан тиБитл си“, 
це лос но спро тив ни на уни форм ни от 
и уре ден поп рокбенд. Жи ве еј ќи ја 
сло бо да та и не мо рал но ста, тие пи
шу ваа тек сто ви, ком по ни раа му зи ка 
и сви реа аме ри кан ски блуз, кан три, 

арен би и гос пел. Се та таа му зи ка ја 
пре кр шу ваа низ анг ли ска та емо тив
ност, ја ваа на че ти ри че твр тин ски 
такт и се кое раз бир ли во и не раз бир
ли во зна че ње за таа му зи ка го про
ме ни ја. Се стр ка лаа низ му зич ки те 
ко ри до ри и ни ко гаш не пре ста наа 
да се тр ка ла ат. Та ка израс наа во рок
про то ти пи, чи и што пес ни на по че
то кот ги на вре ду ваа ро ди те ли те и 
се сме таа за штет ни, ду ри и опас ни, 
а де нес се евер гри ни, кои пре ку си
но ви те се пре не су ва ат на вну ци те. 
И та ка ро ке ри те кои во 60ти те го
ди ни на 20 век за поч наа ка ко сим
па тич ни му зич ки ти неј џе ри, де нес 
се шар мант ни „рокде дов ци“. Поч на 
ка ко шест му зич ки по чет ни ци, а де
нес се че ти ри те му зич ки ге ни јал ци 
Мик Џе гер, Кит Ри чардс, Рон Вуд и 
Чар ли Вотс. Тие се „Ро линг сто унс“ 
или ка ме ња та што се тр ка ла ат. Нив
ни от рок на тра е ње е не о гра ни чен. 
Не ко гаш ни те рокти неј џе ри де нес 
се рокфо си ли, кои и по на та му со 
огром на енер ги ја му зи ци ра ат, пе ат 

Мик Џе гер: Ро кер со блуд ни ус ни
Мик Џе гер е во дач на еден од нај поз на ти те рок-со ста ви, поз нат ка ко „Ро линг 
сто унс“. Тој ја про ме ни исто ри ја та на му зи ка та и со при чи на ста на при мер и 
идол на ро ке нрол-ге не ра ци ја та. Му зич ки бун тов ник, рок-ле ген да, но и анг-
ли ски џентл мен. Не го во то ха риз ма тич но ли це пре пол но е со брч ки и изг ле да 
ка ко ма ска, па тој без мал ку е грд. Ко га ќе се до да де де ка е ни зок по раст и 
има тес ни ра ме на, сли ка та за не го ва та „уба ви на“ е комп лет на. Се то тоа не му 
пре чи да би де нај го лем рок-ср це кр шач на де вој ки те на си те вре ми ња. Поз на то 
е де ка де вој ки те „па ѓа ат“ на не го ви те „оз лог ла се ни ус ни“, кои се  за шти тен 
знак на гру па та. За тоа е зас лу жен ле ген дар ни от и не над ми нат умет ник Ен ди 
Вор хол, кој ги нас ли ка ја зи кот и ус ни те на Мик Џе гер, кои пре рас наа во за-
шти тен знак и за штит на ико на на гру па та, ко ја за ед но со „Битл си“, е нај го лем 
бренд во све тот на му зи ка та и на рок-кул ту ра та. Освен тоа што е поз нат по 
ка ра кте ри стич ни от ја зик и го ле ма ус на, тој има и ка ра кте ри сти чен стил на 
дви же ње и игра ње на би на та и  спе ци фи чен „пук нат“ глас со кој ис пеа го лем 
број хи то ви, но и не над ми на та та рок-ба ла да „Angie“. Та тко е на осум де ца, 
има по ве ќе вну ци, ед но па рав ну че и но си ти ту ла на ви тез што ја до би во 2003 
го ди на за зас лу ги во по пу лар на та му зи ка. Не го ва де ви за е де ка за бра не то то 
овош је е најс ла тко и, ме ѓу дру го то, е поз нат по тоа што од пред нос на Бра јан 
Фе ри му ја укра де топ-ма не кен ка та Џе ри Хол, со ко ја има че ти ри де ца. Со  неа 
се раз ве де по ра ди мла да та, уба ва и згод на бра зил ска ма не кен ка Хи ме нес, со 
ко ја  има син, со што до ка жа де ка сè уште не е за „ста ро же ле зо”. На про тив, во 
му зи ка та тој е ка ко ви но то. Кол ку е по во зра сен, тол ку не го ви те пер фор ман си 
се по до бри. Тоа е ос нов на та при чи на по ра ди ко ја Мик Џе гер има ста тус на 
нај го ле ма рок-ѕвез да, идол, обо жа ва на му зич ка ико на и жи ва ле ген да.
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Мај ка Те ре за ја гле дам во љу бо вта на се кој Ма ке до нец
СтРАНЦИ Во МАКеДоНИјА

� Ко га прв пат дој до вте во Ма-
ке до ни ја?
РА САД: Мо јот прв ден во Ма
ке до ни ја се сов па ѓа со еден 
на ви сти на спе ци ја лен ден кој 
се сла ви на се ка де низ све тот. 
Тоа бе ше Св. Ва лен тин во 2013 
го ди на. „Love is in the air”.

� До а ѓа те од зем ја со по и на-
ква кул ту ра и тра ди ци ја од 
таа во Ма ке до ни ја. Ка ко ус-
пе а вте да се адап ти ра те на 
жи во тот ов де?
РА САД: На ши те кул ту ри се на
ви сти на мно гу раз лич ни, но 
ако нав ле зе те мал ку под ла бо
ко во це ли те на кој би ло оби чај, 
то гаш за кра тко ќе про нај де те 
по вр за ност ме ѓу нив. Адап та
ци ја та на но ва кул ту ра бе ше 
на ви сти на лес но за ме не би деј
ќи мо и те при ја те ли и ко ле ги 
ми ка жу ваа за си те оби чаи и 
ри ту а ли што се сле дат ов де. 
Уште по важ но, јас до а ѓам од 
ме сто ка де што пред 3000 го
ди ни би ло ка жа но де ка се кое 
ме сто е твој ро ден град и се кој 
е твој род ни на. 

� Во Ва ша та зем ја има на ви-
сти на ин те рес на тра ди ци ја 
по вр за на со вен ча вки те. По-
сто јат ли не ка кви слич но сти 
со вен ча вки те во Ма ке до ни ја?
РА САД: Ка ко што ка жав прет
ход но, изг ле да ат раз лич но, но 
по сто јат слич но сти. Са мо да 
спом нам дел од оби ча и те, не
ве ста та но си век ни леб и ма ли 
са до ви со ви но до де ка вле гу ва во 
ку ќа та на мла до же не цот прв пат 
по вен ча вка та и не тре ба да го 
исту ри ви но то или да го ис пу
шти ле бот. Овој оби чај на ви сти
на мно гу на ли ку ва на на ша та 
тра ди ци ја. Му зи ка та на вен ча
вка та, по себ но ри та мот, е мно гу 
слич на на на ши те вен ча вки. Таа 
го ожи ву ва тан цу ва чот во ме не.

� Го на у чи вте ли ма ке дон ски-
от ја зик?
РА САД: Мо рам да приз на ам де
ка мно гу мал ку збо ру вам и раз
би рам. Мо жам да чи там и да ги 

из го во рам збо ро ви те точ но, но 
се то тоа е по пу сто би деј ќи не 
го знам зна че ње то. Знам мно гу 
мал ку збо ро ви. По до бро не ко
гаш откол ку ни ко гаш, уче ње то 
на ма ке дон ски от ја зик е при о
ри тет за ме не.

� Да ли Ма ке дон ци те Ви по-
ма га ат ко га Ви е по треб но?

РА САД: Ед но го ле мо да. Тие 
се ко гаш ми по ма га ат, ду ри и 
пред да го по ба рам тоа. Без 
раз ли ка да ли ста ну ва збор за 
на рач ка во ре сто ран или за 
не ко ја ит на ра бо та, тие на
ви сти на ми по ма га ат мно гу. 
На ви сти на го ка жу вам ова од 
дно то на мо е то ср це и мо рам 
да им се заб ла го да рам на си те 
за нив на та го сто прим ли вост. 
На ви сти на, на пра ви ја да се 
чув ству вам удоб но во не поз
на та зем ја. 

� што е тоа што Ви оста ва 
нај го лем впе ча ток ко га ќе 
за поз на е те не ко го ов де?
РА САД: Фа ми ли ја та е на пр во 
ме сто, тоа е не што што на ви
сти на лес но мо же да се за бе ле
жи. Ма ке дон ци те има ат до бар 
ба ланс по ме ѓу се мејс тво то, 
про фе си ја та, од мо рот, за ба
ва та и сл. Тие се мо дел што 
све тот тре ба да го сле ди. Не 
би би ло фер ако не ја спом нам 
Мај ка Те ре за од го ва рај ќи на 
ова пра ша ње. Ја гле дам неа во 
љу бо вта на се кој Ма ке до нец.

� Кол ку сло бод но вре ме има-
те за па ту ва ње низ Ма ке до-
ни ја? Кои, спо ред Вас, се нај-
до бри те ме ста за по се та во 
Ма ке до ни ја?
РА САД:Па ту вам за ви кен ди те 
и за праз ни ци те. На ви сти на е 

те шко да се по со чи нај до бро то 
ме сто би деј ќи си те се по себ ни 
во сво јот дел. Се пак, имам фа
во ри ти, а тоа се Вев ча ни, Ма
вро во, Ма тка (да не ја за бо ра
ви ме па те ка та), По по ва Шап ка, 
Охрид, цен та рот на Скоп је и 
ли ста та про дол жу ва...

� Ин ди ја е поз на та по пре-
крас на та хра на. Ви се до па ѓа 
ли ма ке дон ска та куј на? 
РА САД:На ви сти на ми се дра ги 
не кол ку спе ци ја ли те ти, ка ко 
што се езер ска ри ба, ај вар, пин
џур, шоп ска и ра ки ја. Зна е те 
што? До ма ти те во Ма ке до ни
ја се нај до бри на све тот. Не ма 
ни ту еден мој оброк без нив.

� Ви не до сти га ли род на та 
зем ја?
РА САД: Да, ми не до сти га ат мо
ја та зем ја, се мејс тво то и при
ја те ли те. Имам план не кол
ку ми на од нив да ја по се тат 
Ма ке до ни ја. 

Кои се Ва ши те пла но ви, оста-
ну ва те ли во Ма ке до ни ја?
РА САД:Мо ја та про фе си ја ме 
до не се ов де и би бил сре ќен 
да оста нам ов де што е мож но 
по дол го. Ова пра ша ње ве ќе ме 
при ти ска да раз мис лу вам кол
ку би ми не до сти га ле Ма ке до
ни ја и лу ѓе то од оваа зем ја ко га 
би си за ми нал. �

„Се кое ме сто е твој ро ден град и се кој е твој род ни на“, ова 
пред 3000 го ди ни би ло ка жа но во ед на од нај у ба ви те зем ји 
во све тот, Ин ди ја. Сме сте на во јуж на Ази ја, оваа не ве ро јат на 
зем ја е род но ме сто на нај ста ра та ци ви ли за ци ја. Таа е род на 
зем ја и на Ка мал Ра сад, соф твер ски ин же нер во ком па ни ја за 
ИТ во Ма ке до ни ја. Во 2013 го ди на Ра сад, мом че од ин ди ски
от град Оти, до би ва мож ност да ра бо ти во зем ја раз лич на од 
не го ва та, но, ка ко што ве ли тој за „Ре пуб ли ка“, со нај го сто
прим ли ви от на род во све тот. Ужи ва во уба ви ни те на Ма вро во, 
По по ва Шап ка, Вев ча ни, Ма тка, Скоп је Охрид.... ја са ка ма ке
дон ска та куј на, са ка да тан цу ва на ма ке дон ска му зи ка, а се 
про на о ѓа и во ма ке дон ски те оби чаи и тра ди ци ја

Пишува | Кристина Николова Кузмановски
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Суп тил но пре кр ше на 
При род ни те фри зу ри без прем но гу гла мур ги 
оста ва ме зад се бе. Овие ка дри ци се пра ват со по
мош на пре са за ко са. Изд вој те пер че, на мо тај те 
го око лу пр стот и кре не те го во ви со чи на. По тоа 
зе ме те пре са и на мо тај те го пер че то. Не ви ткај те 
ги кра е ви те за да до би е те по суп ти лен изг лед.
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АТРАКТИВНО
тРеНД 

Со но ва та го ди на до а ѓа ат и но ви сти ло ви за ко са та 
кои, ка ко и во ми на ти те се зо ни, ќе би дат инс пи ри
ра ни од при род ни от изг лед. зна чи, во лу ме ноз на, 
бу ша ва и мал ку пре кр ше на ко са е им пе ра тив што 
ќе изра ду ва мно гу да ми кои се во по тра га по ед но
ста вен на чин за осве жу ва ње на изг ле дот. Се ка ко, 
имај те пред вид де ка здра ва та и сјај на ко са и по на
та му е пре дус лов, па по гри же те се таа да би де не
гу ва на. та ка и фри зу ра та ќе изг ле да до бро на вас
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лоб-фри зу ра, ама мал ку бу ша ва
Лобфри зу ра та е еден од нај го ле ми те трен до ви во из ми на ти те 
не кол ку го ди ни. Се га е во пот пол но по и на ков об лик, кој се од не
су ва на са ма та тек сту ра на ко са та, ка ко и на неј зи на та дол жи на. 
Фри зу ра та изг ле да ка ко ко са та мал ку да по рас на ла, од нос но де ка 
сте за бо ра ви ле да оти де те на ши ша ње.

Со ко са та чи ја што дол жи на е до ра ме ни ци те, со крк ми те кои се 
до вол но дол ги да се по де лат на сре ди на та на че ло то, овој по мал ку 
не о би чен об лик изг ле да не у ред но, ди во и сме ло, а ве ќе го при фа
ти ја и мно гу поз на ти да ми.

Ка кви фри зу ри ќе  
но си ме во 2017 го ди на

Мно гу дол га ко са
Ко неч но, уба ва вест за си те љу би тел ки на 
дол га та ко са, ко ја изг ле да при род но ка ко 
да до а ѓа од ера та на хи пи. Иа ко не гу ва на та 
ко са е мно гу ва жен фа ктор за си те фри зу ри, 
би де те уве ре ни де ка кај дол га та ко са тоа 
најм но гу се за бе ле жу ва.
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Нај по са ку ва на та де сти на ци ја за 2017 го ди на
ли са бон не е град низ кој мо же са мо да по ми не те  
на бр зи на, ту ку е град во кој мо ра да ужи ва те. Глав ни от 
град на пре крас на та пор ту га ли ја крие уба ви на ко ја вре ди 
да се истра жи би деј ќи ќе ви ги раз бу ди си те се ти ла
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Пор ту га ли ја се по ја ву ва на по ве ќе 
ли сти низ све тот ка ко нај до бра 
де сти на ци ја за 2017 го ди на, и 

тоа по ра ди не кол ку при чи ни  топ ло
то вре ме, пре крас ни те пла жи, гра до
ви те со исто ри ја и при стој ни те це ни.

Ли са бон е еден од нај ста ри те гра до ви 
на све тот, гла вен град на Пор ту га
ли ја, град со сто ти ци го ди ни исто
ри ја, кул ту ра и умет ност. Приз нат 
за гло ба лен град по ра ди не го ва та 
важ ност во фи нан си и те, тр го ви ја
та, за ба ва та, умет но ста и ту риз мот. 
Еден од нај по се ту ва ни те гра до ви 
по Истан бул, Рим, Бар се ло на... Град 
со по се бен шарм на ме ди те ран ска та 
кли ма. Око лу 3.035.000 лу ѓе жи ве ат 
во ме тро по ли тен ска та об ласт на Ли
са бон (ко ја прет ста ву ва око лу 27% од 
на се ле ни е то на зем ја та). Ли са бон е 

нај за пад ни от го лем град сме стен во 
Евро па, ка ко и нај за па ден гла вен град 
на европ ски от кон ти нент. Се на о ѓа 
во за пад ни от дел на Пи ри неј ски от 
По лу о стров на Ат лант ски Оке ан и 
на ре ка та Те жо.

Ма ги чен, град кој соз да ва чув ство 
ка ко да сте дел од ви стин ска бај ка. 
Ли са бон не е град низ кој мо же са мо 
да по ми не те на бр зи на, ту ку е град во 
кој мо ра да ужи ва те. Глав ни от град на 
пре крас на та Пор ту га ли ја крие уба ви
на ко ја вре ди да се истра жи би деј ќи 
ќе ви ги раз бу ди си те се ти ла.

Во овој град мо же те да ше та те по 
сред но ве ков ни те ули ци, а по тоа да 
се упа ти те кон твр ди на та „Све ти Ѓор
ѓи“ (Castelo Sao Jorge). Град ски от врв 
„Му риш“ ну ди спе кта ку ла рен пог лед, 

а влез ни ца та е око лу 10 евра. Истра
жу ва ње то во бав но тем по е нај до бар 
на чин за за поз на ва ње на овој град 
са мо по ра ди фа ктот што гра дот ле жи 
на бр до. Ли са бон по тсе ту ва на Сан 
Фран ци ско, кој има трам ваи кои ќе 
ви овоз мо жат нај го лем при стап до 
од дел ни град ски де ло ви и атрак ции. 

По крај му зе и те, спо ме ни ци те кои се 
на о ѓа ат во бли зи на кај од мо ра ли ште
то „Бе ла ку ќа“, во овој град ни ка ко не 
тре ба да ги од ми не те и ка фу ли ња та 
во кои се про да ва ат нај у ба ви те овош
ни пи ти кои за се кој ту рист што ги 
вку сил ста ну ва ат ви стин ски си но
ним за Пор ту га ли ја. Ар ти чо ка та, пак, 

е глав на атрак ци ја во ре сто ра ни те. 
Ќе ја нај де те во ре чи си се кое ја де ње. 
А сар ди ни те ќе ги нај де те во се ко ја 
ва ри јан та, пе че на, пр же на, со ле на, 
па ду ри и во па ште ти. Ли са бон ци те 
зна ат со вр ше ни ре цеп ти.

Ли са бон е град кој ле жи на мо ре и не 
тре ба да ве чу ди тоа што се кој ре сто
ран изо би лу ва со мор ски пло до ви. Но, 
до бро е да ја по се ти те и слав на та пе
кар ни ца Fabrica de Pasteis de Belem, 
ко ја ра бо ти од 1837 го ди на. Се кој ден 
пе кар ни ца та пе че по ме ѓу 20.000 и 
50.000 пе чи ва!

Не про пу штај те да ја вку си те и оми ле
на та хра на на ло кал но то на се ле ние, 
фран че си на, не што ка ко сенд вич со 
кол бас, шун ка, то пе но си ре ње и лут 
до мат, со сос од пи во, ве ру вај те не ма 
да ве оста ви рам но душ ни.

Се кој ре ги он има сво ја по себ на енер
ги ја. Нај ста ри от дел во гра дот е Ал
фам и нај мал ку про ме тен, но најм но гу 
изо би лу ва ста ра та ар хи те кту ра. Ако 
сте љу би те ли на умет но ста и ба ро кот, 
сло бод но по се те те го. Ли са бон има два 
об је кта за шти те ни од УНЕ СКО ка ко 

свет ско кул тур но нас ледс тво: Ку ла 
Бе лем и цр ква та Је ро ни мо.

Спо ред ко мен та ри те на тие што ве ќе 
има ле мож ност да па ту ва ат во Пор ту
га ли ја, лу ѓе то се на ви сти на при јат ни 
и го сто прим ли ви. 

Од си те глав ни гра до ви во Евро па, Ли
са бон има нај топ ли зи ми, со про сеч на 
тем пе ра ту ра од 15 Цел зи у со ви сте пе
ни во те кот на де нот и 8 сте пе ни но ќе 
од де кем ври до фе вру а ри.

Аген ци ски те аранж ма ни за по се та на 
овој град ну дат па кет со че ти рид не вен 
пре стој кој чи ни око лу 350 евра. Во це
на та е вклу чен ор га ни зи ран разг лед на 
гра дот, ави он ски пре воз на ре ла ци ја: 
Скоп је – За греб – Ли са бон – За греб  
Скоп је, ае ро дром ски та кси, хо тел ско 
сме сту ва ње. Ле то ви те се во по не дел
ник и во пе ток, а це на та и са ат ни ци те 
за ви сат од мо мен тал но рас по лож ли
ви те ме ста на ави о ком па ни ја та. Во це
на та на па ке тот не е вклу чен транс фер 
од ае ро дром до хо тел. Ина ку, пре во зот 
со та кси во еден пра вец за две ли ца ќе 
ве чи ни од 35 до 45 евра. 

До кол ку ва ков тип аранж ман не ви 
од го ва ра, од нос но ви е скап, има те 
оп ци ја и со ре зер ви ра ње пре ку ин
тер нет. И ави он ски пре воз без аген
ци ски про ви зии. �



и зра ел ска та стар тап
ком па ни ја „Еле кро
уд“, ко ја со сво ја та 

тех но ло ги ја ра бо ти и се 
за ла га за по зе ле на ид ни
на на Зем ја та, по стој ни те 
па ти шта ги опре му ва со 
под зем ни ка ле ми кои ќе 
ги пол нат авто мо би ли те со 
еле ктри ци тет. Нив ни от тим 

ве ќе на пра вил ус пеш ни те
сто ви на тех но ло ги ја та што 
ќе тре ба да се при ме ну ва на 
ко ло во зи те и пр ви от та ков 
пат ќе би де пу штен во упо
тре ба за не кол ку ме се чен 
тест пер и од во Тел Авив, а 
по не го за по че ток е пред
ви де но да се дви жат авто
бу си те од јав ни от пре воз.

Стар тапком па ни ја та „Еле кро уд“  
е ос но ва на со цел да ја на ма ли 
еми си ја та на штет ни га со ви и ве
ту ва по исп лат лив, по е фи ка сен 
и по чист на чин на транс порт во 
ид ни на. Ком па ни ја та ко ри сти 
тех но ло ги ја што се пот пи ра на 
еле ктро маг нет на ин дук ци ја, што 
е ос нов ни от прин цип зад без жич
но то пол не ње те ле фо ни.

ГРаД СкИ тЕ автО бу СИ  
вО тЕЛ авИв ќЕ вО зат  

ПО ЕЛЕ ктРИ чЕН Пат

еле ктрич ни те по стој ки за пол не ње 
авто мо би ли на ско ро не ма да би дат за дол жи тел на 
ста ни ца за во зи ла та за тоа што па ти шта та од ид ни на та ќе ги 
пол нат еле ктрич ни те авто мо би ли до де ка во зат по нив и ќе ја 
ели ми ни ра ат по тре ба та да се за прат за да се на пол нат

Пр ви от ус пе шен тест оваа изра ел
ска стар тапком па ни ја го на пра
ви ла во ју ни ми на та та го ди на ко га 
на ед на со о бра ќај ни ца во се ве рен 
Тел Авив ја ин ста ли ра ла це ла та по
треб на тех но ло ги ја за еле ктрич но 
пол не ње на во зи ла та што ми ну ва ат 
по ко ло во зот, ко ја вклу чу ва ла и ба
кар ни син џи ри по це ла та дол жи на 
на па тот. Се то тоа им овоз мо жу ва на 
еле ктрич ни те во зи ла што ќе дви
жат по па мет на та со о бра ќај ни ца 
да се пол нат пре ку по ле то кое се 
фор ми ра на са ми от пат.

Спо ред ра ко вод ни те ли ца на „Еле
кро уд“, овие еле ктрич ни ли нии мо
же да се ин те гри ра ат на ур ба ни те 
ули ци во гра до ви те, а на нив на
та ком па ни ја би ѝ би ло по треб но 
око лу еден ден за еден ки ло ме тар 
од ули ца та да го ос по со бат за еле
ктрич но пол не ње. Со еден час дви
же ње и пол не ње на овие па мет ни 
па ти шта, се про це ну ва де ка авто
бу си те на обич ни те со о бра ќај ни ци 
ќе мо жат да се дви жат пет ча са, а 
авто мо би ли те пак мал ку по ве ќе.

Спо ме на та та ком па ни ја на овој 
про ект ра бо те ла актив но не кол ку 
го ди ни, а до би ла пол на под др шка и 
фи нан си ска по мош и од град ски те 
вла сти во Тел Авив.

Иа ко дру ги ком па нии, ка ко Ку ал ком 
и КА ИСТ, исто та ка, ра бо тат на без
жич но пол не ње на авто мо би ли те, из
врш ни от ди ре ктор на „Еле кро уд“, Орен 
Езер, ве ли де ка нив на та тех но ло ги ја 
е раз лич на.

- На ша та тех но ло ги ја е фле кси бил-
на. По треб ни се са мо ба кар и гу ма, 
а по ста ву ва ње то на ули ци те е ед но-
став но и бр зо  ве ли Езер.

„Еле кро уд“, ка ко што со оп шту ва, пла
ни ра да се фо ку си ра на јав ни от транс
порт пред да се пре фр ли на при ват ни 
авто мо би ли. Пред пет ме се ци ком па
ни ја та ја те сти ра ше тех но ло ги ја та во 
Тел Авив со еден еле ктри чен авто бус. 
Ова е на ви сти на одрж ли во ре ше ние 
за тоа што ба те ри и те за авто бу си чи нат 
око лу 300 ил ја ди до ла ри и те жат око
лу 5 то ни. Езер са ка це ли от транс порт 
во Изра ел да го пре тво ри во еле ктри
чен, кој ќе се на по ју ва од па ти шта та по 
исти от прин цип. За таа цел „Еле кро уд“  
до би и грант за истра жу ва ње и ино ва
ции од про гра ма та „Хо ри зонт 2020“ на 
Европ ска та уни ја.

Се га се оче ку ва ат ре зул та ти те за тоа 
ка ко овој си стем ќе се по ка же на студ, 
топ ли на и вла га и кол ку ќе би де спо со
бен да ги пол ни со енер ги ја го ле ми от 
број во зи ла што ми ну ва ат на ули ци те. 

НАуКА И техНоЛоГИјА
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КА РА КАл,  
НАЈ у БА вА ТА МАч КА
Ка ра кал е пре да тор од се мејс тво то мач
ки, мно гу сли чен на ри сот, но по си тен 
од не го. Иа ко е мал, ка ра ка лот е ед на од 
нај те шки те и нај бр зи мач ки во сво ја та 
рас а. Ка ра ка лот жи вее во се вер на и во 
источ на Афри ка, ка ко и во ју го за пад на 
Ази ја. Овие пре крас ни су штес тва би ле 
од ре ли ги оз но зна че ње за древ ни те 
Егип ќа ни. Тие се по ја ву ва ат на нив ни
те сли ки, брон зе ни ста ту е тки. 

Овие ди ви мач ки лес но се при пи то му
ва ат и мо же да се чу ва ат ка ко до маш но 
ми ле ни че, но тоа е не ле гал но во по ве
ќе то зем ји во све тот за тоа про ве ре те 
пред да се од лу чи те да ку пи те ед на. �

ОдГ ле ду вА ње  
САР де лА вО ЗИМ СКИ 
уС лО вИ
Сар де ла или пе лар го ни ја (Pelargonium 
sp.) е рас те ние кое во ди по тек ло од јуж на 
Афри ка. Тоа е цве ќе кое е мно гу рас про
стра не то во на ши от ре ги он. Се одг ле ду
ва нај че сто ка ко бал кон ско цве ќе. Цве та 
од про лет до есен. Цве то ви те тре ба да 
се от стра нат ко га ќе пре су ши. На тој 
на чин се про дол жу ва пер и о дот на цве
та ње. Пре са ду ва ње то се вр ши на про лет 
или на ле то. Се разм но жу ва со рез ни ци 
кои се по ста ву ва ат на свет ло ме сто и сe 
за ле ва ат мал ку. Ка ко по се бен вид цве
ќе, до кол ку пред по че то кот на зи ма та 
и ни ска та тем пе ра ту ра не се по ста ви 
во за тво рен про стор, не ма да мо же да 
цве та во те кот на про лет та. Тре ба да се 
по ста ви на ме сто ка де што ќе има про
бив на свет ли на за да мо же да оп стои. �

Се дум на ви ки што 
зна чат здрав је
Чи сте ње то за мно гу ми на 

е об вр ска ко ја со го ле ма 
жел ба би ја пре скок на ле 

или за ме ни ле.

Се пак, се ко гаш тре ба да има ме 
на ум де ка тоа е од су штин ско 
зна че ње за на ше то здрав је и за 
здрав је то на на ше то се мејс тво.

Тоа во ни кој слу чај не зна чи 
де ка по сто ја но тре ба да би де те 
со кр па та во ра ка.

Тре ба да раз бе ре те де ка по сто јат 
ра бо ти што мо же да се чи стат ед
наш/два па ти не дел но, но и де ка 
по сто јат ра бо ти што е по треб но 
да ги чи сти те се кој ден.

1. Кр пи те во куј на та
Иа ко на прв пог лед во оп што не ви 
изг ле да ат не чи сто, тие се из вор на 
го лем број ба кте рии би деј ќи се ко ри
стат че сто. До вол но е да ги ме ну ва те 
на не кол ку де на до кол ку има те по ма
ло се мејс тво, но ако тоа брои по ве ќе 
чле но ви, то гаш се пре по ра чу ва се којд
нев но ме ну ва ње.

2. Ра бот на та ма са
Ако до бро раз мис ли те што сè ста
ва те врз неа (клу че ви те, ке си те од 
су пер мар кет, чан та та...), ќе сфа ти те 
де ка таа е на ви сти на не чи ста. Ток му 
за тоа е пре по рач ли во да ја бри ше те 
и де зин фи ци ра те се кој ден.

3. Ѕи до ви те во 
 туш-ка би на та
Чи сте ње то и су ше ње то на 
ѕи до ви те по се кое ту ши
ра ње ќе го спре чи соз да
ва ње то дам ки од мув ла врз 
плоч ки те.

4. Ми јал ни кот
Ако мис ле вте де ка по 
ми е ње то на ра це те или 
на чи ни и те, ми јал ни
кот е со се ма чист, то
гаш жи ве е те во го ле ма 
заб лу да. За пра вил но 
чи сте ње и де зин фек
ци ја, мо же те да ко ри
сти те не кое од хе ми
ски те средс тва кои се 
на ме не ти за тоа или 
обич но бе ли ло кое ќе 
го оста ви те да от стои 
не кол ку ми ну ти, а по
тоа ќе го исп лак не те со 
чи ста во да.

5. Не чи сти чи нии
Ако има те на ви ка да ги оста ва те чи ни и те пре ку ноќ, то гаш тре ба 
да има те на ум де ка оста то ци те се од ли чен на чин за прив ле ку
ва ње ин се кти. А, освен тоа, след ни от ден ќе има те на ви сти на 
го лем проб лем да ја ис чи сти те це ла та за ле пе на и стврд на та 
хра на врз чи ни и те.

6. Ма ши на та за  
ка фе
Би деј ќи по сто ја но се 
пол ни со топ ла во да, 
го ле ми се шан си те за 
разм но жу ва ње ба кте рии 
и мув ла, па за тоа ре дов
но миј те ги и де зин фи
ци рај те ги де ло ви те што 
се раск ло пу ва ат.

7. Кујн ски от под
Да би де ме ре ал ни  до кол ку сте го тве ле, го ле ми се шан си те де ка 
ви прс на ло не што на по дот, па без да за бе ле жи те да го раз не се те 
тоа низ це ли от дом. Ток му за тоа, чи сте ње то на кујн ски от под е 
не што што тре ба да би де ва ша се којд нев на на ви ка.
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рекреациjа

СноубординготкакоекСтремнаи
адреналинСка
забава
В о зим ски от пер и од прос ле ден со 

мно гу снег на пла ни ни те сѐ по ве ќе 
се соз да ва мож ност за ре кре а ци ја 

на ски јач ки те цен три низ Ма ке до ни ја, но и 
во це ла Евро па. Учи лиш ни от рас пуст е во 
полн ек и сѐ по ве ќе се мејс тва се од лу чу-
ва ат да одат на зим ски од мор од не кол ку 
де на за да мо же да се ре кре и ра ат, па и 
по се ри оз но да се за ни ма ва ат со снеж ни 
спор то ви. Иде а лен за зим ски те де но ви 
е сно у бор дин гот, од нос но ски ја ње то на 
шти ца.

Во пос лед ни те две де це нии во Ма ке до ни ја 
на ста ну ва ви стин ска екс пан зи ја во овој вид 
спорт кој мно гу лес но мо же да се вброи во 
ек стрем ни спор то ви би деј ќи ски ја чот мно-
гу че сто пра ви раз лич ни фи гу ри и ско ко ви 
кои по не ко гаш мо же да би дат и опас ни.

Са мо то име на овој вид спорт или, нај че-
сто, ре кре а ци ја ка жу ва де ка се ра бо ти за 
ски ја ње на снег, но на ед на шти ца, ко ја е 
раз лич на по го ле ми на од обич ни те скии. 
На чи нот на спу шта ње по сне гот во од нос 
на кла сич но то ски ја ње е це лос но раз ли чен 
би деј ќи ски ја чот две те но зе ги има приц-
вр сте но на ед на шти ца. Приц вр сту ва ње то 
е слич но ка ко кај ски и те, но, се пак, со 
раз лич ни приц вр сту ва чи. По сто јат та ка-
на ре че ни ме ки и твр ди приц вр сту ва чи во 
за вис ност од на ме на та на шти ца та, жел-
би те и на чи нот на бор да ње. Ви си на та на 
шти ца та е од две тре ти ни до три че твр ти ни 
од ви си на та на чо ве кот за да мо же по лес но 
да се упра ву ва по сне гот. Шти ца та нај че сто 
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и е си ме трич на од две те стра ни за да мо же 
да се ко ри сти иден тич но во два та прав ци, 
не што што не е слу чај кај ски и те.

Овој вид спорт и ре кре а ци ја е стар по ве ќе 
од 50 го ди ни ко га прв пат е из мис ле на ва-
ква та шти ца со цел да би де са мо играч ка за 
де ца. Ме ѓу тоа, при ме на та за кра тко вре ме 
за фа ќа сѐ по го ле ма по пу ла ци ја, а од 1998 
го ди на ста ну ва и олим пи ски спорт со си те 
еле мен ти на нат пре ва ру ва ња, од ско ко ви, 
пре ку преч ки, бр зин ски тр ки, ек стрем ни 
лиз га ња и кла сич ни те алп ски ски ја чи дис-
цип ли ни сла лом и ве лес ла лом.

Во Ма ке до ни ја сѐ по ве ќе се ор га ни зи ра ат 
ва кви нат пре ва ри, но сѐ уште не е тол ку оп-
фа те но и на па ди ни те на пла ни ни те по ве ќе 
мо жат да се за бе ле жат ски ја чи кои овој 
вид спорт го ко ри стат ка ко ре кре а ци ја.

Об ле ка та што ја ко ри стат бор де ри те се 
раз ли ку ва од таа на ски ја чи те. Таа е ши-
ро ка со раз лич ни бои, ме ка, а од опре ма 
е за дол жи тел но но се ње за штит на ка ци га 
и ква ли тет ни ра ка ви ци би деј ќи не ре тко 
се слу чу ва ат и па до ви, кои мо же да би дат 
со по вре ди.

Бор да ње то пре диз ви ку ва ви стин ска адре-
на лин ска за ба ва и сѐ по ве ќе мла ди лу ѓе 
по че то ци те на ре кре а тив но то ски ја ње на 
снег го поч ну ва ат на шти ца, од нос но со 
сно у бор динг. 
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п о ра неш ни от ма ке дон
ски ре пре зен та ти вец 
и ра ко ме тен ас Стев че 

Алу шов ски, кој за по ве ќе од 21 
го ди на за бе ле жи 245 на ста пи 
во на ци о нал ни от дрес, за „Ре
пуб ли ка“ ја ко мен ти ра игра та 
на ма ке дон ски те ра ко ме та ри 
на СП, ги ло ци ра сил ни те и сла
би те стра ни на на ци о нал ни от 
тим, а го во ри и за но ви те ра ко
мет ни ге не ра ции што до а ѓа ат.

 За бе ле жав ме две по бе ди и 
еден по раз во пр ви те три ме ча. 
Ваш ко мен тар за до се гаш ни от 
на стап на на ша та ре пре зен та-
ци ја на овој мун ди јал?
АЛу шоВ СКИ: Пред сѐ ус пех е тоа 
што сме на ова Свет ско пр венс тво, 
во еден нов олим пи ски цик лус. 
Пр ви те три нат пре ва ри се ре ал на 
сли ка за тоа што Ма ке до ни ја го 
по се ду ва во мо мен тов. Мо же би 
ма ло из не на ду ва ње бе ше по бе
да та над Ту нис, ме ѓу тоа за ме не 
таа не бе ше не о че ку ва на. Нат пре
ва рот со Ан го ла уште пред ме чот 
го сме тав ме за до би ен, а по ра зот 
од Сло ве ни ја не при јат но ме из не
на ди за тоа што го за гу бив ме нат
пре ва рот без бор ба. Без раз ли ка 
што Сло ве ни ја бе ше фа во рит на 
хар ти ја, не смее еден нат пре вар 
на Свет ско пр венс тво та ка да се 
за гу би. Мис лам де ка имав ме, го
то во во пр ви те 20 ми ну ти, еден 
по гре шен при стап, кој Сло вен ци те 
го каз ни ја, по што бе ше мно гу те
шко во оста на ти те две тре ти ни од 
нат пре ва рот да се вра ти ме.

За да се оди гра еден нат пре вар 
што зна чи да се би де или не на 
ва кво го ле мо нат пре ва ру ва ње, 
по треб на е мно гу по го ле ма кон
цен тра ци ја на са ми от старт ко га се 
до би ва те кот на ме чот, да ли ќе оди 

гол за гол или ед на та ре пре зен та
ци ја ќе на пра ви по чет на раз ли ка 
ко ја по тоа тре ба да се бр ка. Игра та 
со играч по ве ќе ни бе ше ло ша, че
ти ри па ти бев ме со играч по ве ќе 
во пр ви те 20 ми ну ти, не по стиг
нав ме ни ту еден гол, а при мив ме 
че ти ри или пет. Ко га се игра 7 на 
6  во на па дот, тре ба да се шу ти ра 
од из гра де ни си ту а ции, а не да се 
шу ти ра од не из гра де ни по зи ции. 
Сло ве ни ја е ед на искус на и ква ли
тет на ре пре зен та ци ја и ги иско
ри сти тие гре шки во сво ја пол за.

 од она што мо жев ме да го ви-
ди ме до се га, што мо же те да изд-
во и те ка ко по сил ни сег мен ти 
во на ша та игра, а што ка ко не-
до ста ток?
АЛу шоВ СКИ: По зи тив но то, осо
бе но во пр ви от нат пре вар, бе ше 
ед на агре сив на игра во од бра на та, 
ка ко и игра та на Не лов ски на пер
и о ди, а она што го за бе ле жу вам е 
де ка мла ди те игра чи чув ству ва ат 
пре го лем то вар. Не знам зо што 
не се по др ски во игра та, осо бе но 
во на па дот. Мис лам де ка мал ку 
по хра бро тре ба да учес тву ва ат во 
ме чот. Има ат ква ли тет, ра бо тат 
со од лич ни тре не ри и оче ку вав 
по ве ќе од мла ди те игра чи.

Во се кој слу чај, учес тво то на ова 
пр венс тво ќе би де ед но го ле мо 
искус тво за нив за да ви дат ка ко 
тре ба и ка ко не тре ба. Ко га се игра 
на ед но ва ка го ле мо нат пре ва ру
ва ње, тре ба да се трг не сѐ на стра
на и да се би де „спорт ски уби ец“, 
од нос но да се има са мо ед но не
што на ум, а тоа е нат пре ва рот.

 уште пред по че то кот на пр-
венс тво то се збо ру ва ше за од-
лу ка та на се ле кто рот да не 
го по ви ка Бор ко Ри стов ски, а 
шпан ски от ре пре зен та ти вен 
гол ман Гон за ло истак на де ка во 

нив ни от та бор има ло чу де ње зо-
што тој не е во ма ке дон ски от тим. 
Ваш ко мен тар за оваа си ту а ци ја.
АЛу шоВ СКИ: Бор ко е ква ли те тен 
гол ман и не мо же ме да ка же ме де
ка е пре стар за оваа ре пре зен та ци ја. 
Бра ни во Бар се ло на, и тоа од лич но, 
а мо жам да ка жам де ка се кое го ле
мо пр венс тво ни се по вто ру ва ед на 
иста при каз на ко га ед но став но се 
отка жу ва ме од не кој од нај до бри те 
игра чи. Ние сме ед на прем но гу ма ла 
зем ја за та кви екс пе ри мен ти. Мис
лам де ка, се пак, тре ба мал ку по ве ќе 
да се по чи ту ва ме, пр во се бе си, а по
тоа и си те оста на ти; и де ка ва кви и 
слич ни од лу ки тре ба да се пра ват со 
вре ме. Се ка ко, пос лед на та од лу ка е 
на се ле кто рот и не мам на ме ра да го 
кри ти ку вам ни ту да за зе мам не чи ја 
стра на, ме ѓу тоа мис лам де ка Бор ко 
Ри стов ски зас лу жу ва, ка ко и не кол ку
ми на дру ги, да би де на пр венс тво то.

 Се ле кто рот че сто ја ко ри сти та-
кти ка та 7 на 6. Кол ку, спо ред Вас, 
таа мо же да ни до не се пред ност и 
да ли мо же би е из не на ду ва ње за 
на ши те про тив ни ци?

АЛу шоВ СКИ: Ако ги зе ме ме 
пред вид нат пре ва ри те што ги 
оди грав ме до се га, тој со Ту нис 
и тој со Сло ве ни ја се два ди ја ме
трал но спро тив ни. Кол ку мо же да 
би де пред ност, тол ку мо же да би де 
и не до ста ток до кол ку се игра ка ко 
про тив Сло ве ни ја. Тоа е та кти ка 
во ко ја се ба ра по зи ци ја за да се 
шу ти ра од шест ме три. Спо ред 
ме не, ин те рес на е ка ко сег мент 
ко га са ка те да не у тра ли зи ра те 
не ко ја агре сив на зо на. Ме ѓу тоа, 
да се игра 60 ми ну ти та ка е на
ви сти на те шко. Де ка не кој не се 
под го тву вал за та ква та стра те ги ја, 
не ве ру вам, но Ма ке до ни ја има 
игра чи кои мо жат да ја спро ве дат 
таа за мис ла на се ле кто рот. Спо ред 
ме не, да се ко ри сти оваа та кти ка е 
ис прав на од лу ка со ог лед на игра
чи те со кои рас по ла га ме.

Ва ша про це на до ка де мо же да 
оди ме на ова Свет ско пр венс тво?
Алу шов ски: Ка ко па три от, би са
кал да осво и ме ме дал, но ре ал на та 
си ту а ци ја е мал ку по и на ква. Плас
ман во че тврт–фи на ле, спо ред ме

не, би бил од ли чен ус пех. За тоа 
ќе тре ба да се до бие ед на сил на 
ре пре зен та ци ја во ос ми на фи на ле
то, а ед на од мож ни те про тив ни ци 
е Нор ве шка. Ќе би де те шко, но не 
сме без шан си. Тоа ќе би дат сил ни 
нат пре ва ри во кои мно гу ра бо ти 
ќе за ви сат од тоа ка ко ќе се поч не 
ме чот. Ние сме на род што знае да 
из не на ди, па не ко гаш и од ина ет.

 Кои се ре пре зен та ци и те што 
Ве из не на ди ја по зи тив но или 
не га тив но на ова СП?
АЛу шоВ СКИ: Не при јат но из не
на ду ва ње е Пол ска, без раз ли ка 
што има ат мно гу по вре де ни игра
чи. Ед на ре пре зен та ци ја што 99 
про цен ти ја гле дам во фи на ле то и 
оста ва си лен впе ча ток со си гур на
та игра е Фран ци ја. По крај тоа што 
е до ма ќин, на ви сти на има еден 
ро стер во кој си те игра чи во се кој 
мо мент мо жат да оди гра ат и игра
ат на врв но ни во. Дру ги две ре
пре зен та ции што оста ви ја си лен 
впе ча ток се Гер ма ни ја и Дан ска, па 
ту ка не ка де, спо ред ме не, мо же да 
се ба ра ат по лу фи на ли сти те.

 Ра ко мет на та ре пре зен та ци ја ми-
ну ва низ сме на на ге не ра ции, а 
ве ќе се изд во ју ва ат не кол ку мла-
ди игра чи кои игра ат од лич но на 
клуп ско ни во ка ко мож ни но си-
те ли во ид ни на. Ка ква е, спо ред 
Вас, ид ни на та на ра ко мет на та 
ре пре зен та ци ја?
АЛу шоВ СКИ: Спо ред ме не, не ма 
ста ри и мла ди игра чи. Јас ги де лам на 
до бри и на ло ши. Мис лам де ка игра
чи и со 1718 го ди ни мо же да би дат 
и свет ски пр ва ци до кол ку ве ру ва ат 
во се бе и игра ат на ни во. Де ка има ме 
про ме на на ге не ра ци ја та и де ка таа 
се слу чу ва, ге не рал но, без бол но мо же 
да се ка же за тоа што учес тву ва ме на 
го ле ми нат пре ва ру ва ња и мла дин ски 
и во се ни ор ски кон ку рен ции, а тоа е 
до бро за ид ни на та на ма ке дон ски от 
ра ко мет. Ма ке до ни ја ни ко гаш не ма ла 
тол кав број ква ли тет ни мла ди игра
чи, осо бе но игра чи што се со од лич ни 
фи зич ки пре дис по зи ции и игра ат 
на клуч ни те бе ков ски по зи ции. На 
кри ла та сме до бро по кри е ни со Ма на
сков, Ој лев ски, Ѓе ор ги ев ски... Ќе тре
ба вре ме мал ку да стек нат искус тво и 
да поч нат да ве ру ва ат де ка мо жат. Во 
се кој слу чај, убе ден сум де ка има ме 
ква ли тет на ге не ра ци ја ко ја до а ѓа и 
до пр ва ќе се чуе за неа.

 Ве ќе дол ги го ди ни сте дел од 
ма ке дон ски от ра ко мет. Ка ква е 
Ва ша та оцен ка за мо мен тал на та 
со стој ба?
АЛу шоВ СКИ: Ко га за вр шив со сво ја
та играч ка ка ри е ра, бев ди ре ктор на 
ма ке дон ска та ре пре зен та ци ја, имав 
та ква уло га ко ја тре ба ше да би де за
жи ву ва ње на ра ко мет ни те цен три во 
зем ја ва, ка ко Би то ла, При леп, Ве лес... 
Та му тре ба ше да се по ста ват но ви ос
но ви ток му со ра бо та та со мла ди те 
ка те го рии, ме ѓу тоа од таа по зи ци ја 
за кра тко си за ми нав од при чи ни што 
не би са кал да ги ко мен ти рам.

Ге не рал но, мис лам де ка ра бо ти те 
по ле ка трг ну ва ат од мр тва точ ка, 
Вар дар има сво ја ака де ми ја, Ме
та лург исто та ка. Има го лем број 
при ват ни шко ли што ра бо тат со 
ра ко мет, а ед на та ква имам и јас. Се 
тру дам на око лу 120 де ца да им го 
пре не сам зна е ње то и она што ме
не ме уче ле, ка ко и она што сме там 
де ка е по треб но за пра ви лен раз вој 
на еден млад ра ко ме тар. Искре но 
се на де вам де ка со но ви от за кон за 
спорт и со но ви те ин ве сти ции и по
мо шта на др жа ва та ќе се по до бри 
со стој ба та, ка ко и де ка лу ѓе то во 
Фе де ра ци и те ќе поч нат да ра бо тат 
мал ку по ве ќе во си те сег мен ти. 

До де ка на ши те ра ко мет ни 
ре пре зен та тив ци се бо рат на 
Свет ско то пр венс тво во Фран ци
ја, Ма ке до ни ја по втор но ја фа ќа 
ра ко мет на тре ска. По две те 
по бе ди на стар тот на мун ди ја лот 
про тив Ту нис и Ан го ла и по ра зот 
од Сло ве ни ја, ре ми то кое 
во втор ни кот Сло вен ци те го 
изв ле коа про тив Ту ни жа ни те 
ни по мог на да обез бе ди ме 
плас ман во след на та фа за 
од нат пре ва ру ва ње то, од нос но 
ос ми на фи на ле то

спОРТ интерВjу

На пр венс тва та  
игра чи те тре ба да би дат  
„спорт ски убиј ци“

СтеВ че АЛу шоВ СКИ, ПО РА НЕ ШЕН МА КЕ ДОН СКИ РА КО МЕ ТЕН РЕП РЕ ЗЕН ТА ТИ ВЕЦ

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски
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�  20 јануари 1936 година
 Пуштена е во сообраќај желез-

ничката линија Прилеп - Велес 
во должина од 86 километри. 

�  21 јануари 1939 година
 Во Софија умира Иван Николов 

Проданичин, познат како Јонко 
Вапацаров, со псевдоним Бе-
лоречки (1861/1880 - 21 јануари 
1939) — македонски револуционер, 
учесник во македонското револу-
ционерно движење, деец на Маке-
донската револуционерна органи-
зација и Внатрешната македонска 
револуционерна организација. Тој 
е татко на Никола Вапцаров.

�  23 јануари 1862 година
 Во Цариград умира Димитар Ми-

ладинов, народен преродбеник, 
поет, учител, публицист, собирач 
на народни умотворби, основач 
на македонската етнографија. 
Заедно со својот помлад брат 
Константин водел организирана 
борба против денационализатор-
ството, пенхелизмот и политиката 
на грчката влада на македонските 
подрачја. На 24 јуни 1861 година, 
од печатницата на Анте Јакиќ, во 
Загреб, излегол од печат Збор-
никот од народни умотворби на 
браќата Миладиновци, насловен 
како „Б’лгарски народни песни“, 
дело со речиси 600 македонски 
народни песни и 77 бугарски.
Обвинети како шпиони против 
кои се подготвува судски процес, 
браќата Миладиновци умреле во 
цариградските затвори под досе-
га неразјаснети околности.

�  24 јануари 1946 година
 Со решение на Министерството за 

народна просвета на Македонија 
првата македонска граматика е 
одобрена за учебник во средни-
те училишта. Нејзин автор беше 
професорот Круме Кепески.

�  24 јануари 1957 година
 Во Прилеп е роден Влатко Сте-

фановски, гитарист, основач на 
Влатко Стефановски трио, и еден 
од основачите на македонската 
етно-група Леб и сол.

�  25 јануари 1991 година
 Македонското собрание ја усвоју-

ва Декларацијата за сувереност 
на Социјалистичка Република 
Македонија.

ВремеПлоВ

д В О г л е д

Бе лА ТА Меч КА Од ЗО О лО шКА ТА ГРА дИ НА вО  
СКОП Је БА РА СЈО дА ЈА Пу шТИ НА СлО БО дА

Бе ла та меч ка од Зо о ло шка та гра
ди на во Скоп је де нес со отво ре но 
пис мо до Ка ти ца Ја не ва по ба ра да 

би де ос ло бо де на од неј зи но то жи ве а
ли ште и да би де пу ште на на сло бо да.

� „Ба рам Ка ти ца ја не ва, Лен че и 
фа ти ме да ме ос ло бо дат од за тво-
рот во кој што се на о ѓам, од ова 
та ка на ре че но жи ве а ли ште во Зо-
о ло шка та гра ди на во Скоп је. Дол-
го вре ме бев бес прав но др же на 
во зо о ло шки от за твор. Ко неч но е 
вре ме да дој де прав да та и за ме-
не. Ме об ви ну ва ат де ка сум бе ла 
меч ка, а не ма ат до ка зи за тоа“, из
ја ви бе ла та меч ка од Зо о ло шка та 
во Скоп је, чи тај ќи ја со др жи на та на 
отво ре но то пис мо.

� „До пол ни тел но, ме кле ве тат и 
де ка ако сум на сло бо да по ра ди 
мо ја та при ро да, ќе ја дам жи ви лу-
ѓе, што не е точ но. јас сум кро тко 
фи но су штес тво кое са ка нор ма-
лен жи вот ме ѓу град ски те лу ѓе, 
про ше тки по крај Вар дар, ки но во 
втор ник, ски ја ње на пла ни на, ле то 
во До јран, хам бур гер од ос ми ца, 
обич ни ра бо ти кои ги са ка ат си те“, 
до пол ни таа во из ја ва та за ме ди у ми 
ко ја ја да де од сво е то жи ве а ли ште во 
Зо о ло шка та гра ди на.

� „точ но е де ка до бив ме ба ра ње од 
бе ла та меч ка да би де пу ште на на 
сло бо да и ит но ќе го истра жи ме и 
ста ви ме на дне вен ред на об ви ни-
телс тво то“, из ја ви Лен че Ри стов ска 
од СЈО за на ша та ре дак ци ја.

Кромиди Запад
*** Целта на „двоглед“ е да се сврти вниманието на 

одредени појави во општеството. Секоја сличност со 
вистинските луѓе и институции е случајна.

� „од она што го знам, на ви сти на 
не по сто јат цвр сти до ка зи де ка 
бе ла та меч ка е бе ла меч ка, ту ку 
до ка зи те се ме ки и влак не сти, па 
го ле ми се шан си те таа да би де пу-
ште на на сло бо да ка ко не ви на. До-
пол ни тел но, ако ба ра от ште та од 
Зо о ло шка та гра ди на или Вла да та 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја за тоа 
што би ла во сво е ви ден ку ќен при-
твор со го ди ни под сом не ние де ка 
е бе ла меч ка, а што нај ве ро јат но 
не е, ќе мо же и да ту жи и да до бие 
от ште та од др жа ва та“.

На пра ша ње то што ќе се слу чи до
кол ку бе ла та меч ка ис пад не де ка е 
бе ла меч ка и ја де жи ви лу ѓе ко га ќе 
ше та сло бод на на ули ца, об ви ни тел
ка та Ри стов ска, ко ја е порт па рол ка 
на СЈО, из ја ви де ка не ма вре ме да 
од го во ри би деј ќи има сред ба со ита
ли јан ски от ам ба са дор.

До кол ку су дот не ѝ на ре ди на Зо о ло
шка та гра ди на да ја пу шти на сло бо да 
бе ла та меч ка, од СЈО нај а ву ва ат мож
на ра ди ка ли за ци ја и ор га ни зи ра ње 
спа су вач ка ак ци ја за ос ло бо ду ва ње 
на бе ла та меч ка. За таа цел Ка ти ца 
Ја не ва ве ќе раз мис лу ва ла да фор ми ра 
тим на „Фо ки“ по при ме рот на аме ри
кан ски те ма рин ци, на че ло со неа, кој 
ќе е за дол жен за да ја из ве де тај на та 
опе ра ци ја на ос ло бо ду ва ње на меч ка
та, доз на ва ме од на ши из во ри од СЈО.

Тие ве лат де ка план на Ја не ва и на 
СЈО е да ја из ва дат меч ка та од Зо о
ло шка, а на неј зи но ме сто во ко стим 

од меч ка да вле зе Ја не ва и да глу ми 
де ка е бе ла меч ка, ка ко нај до бар глу
мец од си те во СЈО, со цел ба рем да се 
ку пат не кол ку де на до де ка не би де 
откри е на из ма ма та и за ме на та, со 
цел бе ла та меч ка да мо же За ев да ја 
из не се над вор од зем ја та, нај ве ро јат
но во Ита ли ја.

Ос ло бо ду ва ње то на бе ла та меч ка е 
мож но да се нај де и во но ва пла тфор
ма на ал бан ски те пар тии, на ба ра ње 
на ал бан ски от пре ми ер Еди Ра ма, кој 
на свои со ра бот ни ци им из ја вил де ка 
со чув ству ва со меч ка та би деј ќи го 
по тсе ту ва ла на не го  би ла круп на 
и со бе ли влак на. По крај меч ка та, во 
пла тфор ма та на Ра ма ќе се нај дат и 
ба ра ња та да би де ос ло бо ден и оре лот 
од Зо о ло шка та гра ди на, ка ко и тоа да 
се ста ви тем на за ве са око лу ка фе зот 
на ла вот за да не мо же да го гле да ат 
би деј ќи дел од по се ти те ли те би ле 
воз не ми ре ни ко га го гле да ле ка ко 
ше та низ ка фе зот.

Доз на ва ме де ка во кни га та со поп
ла ки од Зо о ло шка та гра ди на се ко ја 
че твр та поп ла ка е на ла вот, при што 
по се ти те ли те на ла ти нич но пе чат
но пис мо пи шу ва ле по ра ки од ти пот 
LAVOT GLEDA MNOGU PODLO BE, LAV 
NE DOBRO, TREBA USPIE, LELE OVAJ 
LAV KAKO ME GLEDAL, EJ STRASNO, 
KATASTROFA! �
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E_(%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E_(%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BF%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%9C&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1


# 550 гра ма ше ќер

# 6 јај ца

# 370 гра ма тем но чо ко ла до

# 225 гра ма пу тер

# 200 гра ма пу тер од  
ки ки ри тки

# 170 гра ма браш но

# 4 па кет чи ња бон бо ни со  
ки ки ри тки (M&M)

# Зе ме те го ле мо тен џе ре и во 
не го ста ве те во да да врие. 
Врз тен џе ре то ста ве те дла
бок сад и сто пе те ги чо ко
ла до то и пу те рот на па реа. 
Отка ко ќе до би е те хо мо ге на 
сме са, до дај те ед на су пе на 
ла жи ца пу тер од ки ки ри тки 
и оста ве те го да се рас то пи.

# Во друг дла бок сад со ми
ксер на нај го ле ма бр зи на 
из ме шај те ги ше ќе рот и 
јај ца та до де ка да ста нат 
кре ма сти и пен ли ви. По тоа 
до дај те ја из ла де на та ме ша
ви на од чо ко ла до и пу тер и 
уба во из ме шај те. На кра јот, 
до дај те го и браш но то и из
ме шај те го рам но мер но, со 
бла ги дви же ња.

# Три че твр ти ни од ме ша
ви на та ста ве те во та ва та и 

по тоа со ла жи ца до дај те од 
пу те рот од ки ки ри тки на
се ка де низ та ва та. По криј
те со оста то кот од ме ша ви
на та од чо ко ла до и лес но 
про ме шај те за да до би е те 
мер ме рен ефект.

# Пе че те во рер на на 160 
сте пе ни 30 ми ну ти. Де сер
тот ќе би де мал ку мек во 
сре ди на та. Ко га ќе би де 
го тов и мал ку ќе се ола ди, 
ќе мо же те да го пре се че те 
и ја де те.

# За де ко ра ци ја исеч кав ме 
по ло ви на од бон бо ни те со 
ки ки ри тки и ги ста вив ме 
одоз го ра до де ка ко ла чот 
сѐ уште бе ше то пол. Оста
ве те го мал ку да се ола ди, 
па по тоа исе че те го и ужи
вај те!

ПОДГОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:   Овој ре цепт тре ба да 
има пре ду пре ду ва ње за здрав је-
то. Сѐ што мо же ме да ка же ме е 
ја де те со осет!

Бра у ни со чо ко ла до и  
со пу тер од ки ки ри тки

www.republika.mk58 петок, 20 јануари 2017 година

КуJнски тефтер




