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Јав ни от по вик на Џорџ Со рос 
за вој на про тив си те не под
др жу ва чи на „отво ре но то 

оп штес тво“, ка ко и ор га ни зи
ра ње то на сил ни про те сти во 
по ве ќе гра до ви во САД вед наш 
по ина у гу ра ци ја та на 45. аме
ри кан ски пре тсе да тел До налд 
Трамп, за мо мент со сли ка и тон 
нѐ вра ти на скоп ски те ули ци во 
екот на та ка на ре че на та Ша ре на 
ре во лу ци ја со ко ја тре ба ше на
сил но да би де ур на та ле гал но 
из бра на та власт. Сли ки те од Ва
шин гтон ка ко да беа прес ли ка
ни од Скоп је, а на сил ни те сце ни 
ре чи си иден тич но се сов па ѓа ат 
со ов деш ни те на па ди врз по ли
ци ја та, вклу чи тел но и про прат
на та ко ре о гра фи ја. Цр но то сце
на рио за на сил ни про те сти кое 

на о ѓа при ме на во се ко ја зем ја во 
све тот ка де што му се по треб ни 
не ре ди и кри за на газ да Со рос, 
стиг на и во зем ја та на по тек ло. 
Ова е уште еден до каз по ве ќе 
де ка на ши ве пла те ни чи ња не 
би ле ни ту кре а тив ни, ни ту ин
вен тив ни во ос мис лу ва ње то на 
пла но ви те за про те сти. На про
тив, вре ска ле и уни шту ва ле др
жа вен имот спо ред упат ство то 
на пи ша но во при рач ни кот за 
ури ва ње вла ди. Ли ца без сопс
твен иден ти тет, кои без по го вор
но ја при фа ќа ат иде о ло ги ја та на 
газ да та, кој, пак, по тоа бо га то ги 
на гра ду ва. Единс тве на та раз
ли ка ме ѓу де мон стра ци и те на 
Со ро со ви те пла те ни ци во САД 
и на тие во Ма ке до ни ја (освен 
за ви си на та на днев ни ци те) е 

во пра кти ку ва ње то де мо кра ти ја 
на др жав ни те ин сти ту ции и во 
ре ак ци и те на стран ски те дип
ло ма ти и ам ба са ди. Та ка, до де ка 
кај нас по ли ци ја та изи гру ва ше 
то пов ско ме со за пла те нич ка та 
бан да, по ли ци ја та во САД во
оп што не ма ше ди ле ми да ли да 
пре зе ме бр зи и ефе ктив ни мер
ки за за шти та на др жа ва та и на 
др жав ни от имот. Ре зул та тот од 
ин тер вен ци ја та на та мош ни те 
вла сти е 230 уап се ни, кои се га се 
со о чу ва ат со за твор ски каз ни до 
10 го ди ни или па рич ни каз ни од 
25.000 до ла ри. А, не де ка на ши те 
по ли цај ци не зна ат да рас чи стат 
тол па ху ли га ни и да го за шти тат 
ре дот и ми рот. Тие зна ат ка ко да 
се спра ват и со мно гу по се ри
оз ни гру пи ка ко онаа од Ди во 

На се ље. Раз ли ка та е во тоа што 
ви стин ски от вла де тел во САД 
жи вее во Бе ла та ку ќа, а не во не
ко ја од ам ба са ди те. 

За вол ја на ви сти на та, не слуш
нав ме де ка пред Бе ла та ку ќа се 
со браа дип ло ма ти за да изра зат 
за гри же ност за пра кти ку ва ње то 
на де мо кра ти ја та во САД и да 
ну дат по сред ниш тво во ре ша
ва ње то на си ту а ци ја та. Не ма
ше ре ак ции ни ту од ов деш но то 
прет став ниш тво на Со рос, ни ту 
од пре ка ле ни те бор ци за чо ве ко
ви пра ва... Не де ка има што да се 
за бе ле жи на на чи нот на од бра на 
на др жа ва та од пла те нич ка та ор
да на Со рос, ту ку, ед но став но, би 
тре ба ло да ре а ги ра ат прин ци пи
ел но, на на чин на кој го пра веа 
тоа ту ка, во сопс тве на та др жа ва 
и врз сопс тве ни от на род. Та не ли 
се за ла га ат за отво ре но оп штес
тво? Свет без гра ни ци и со уни
вер зал ни чо ве ко ви пра ва кои 
ва жат на се ко ја точ ка на Зем ји
на та топ ка... А Скоп је, а Ва шин
гтон... Би тре ба ло да би де исто. 
Или мо же би не, а пла те ни чи ња? 

Про ве ре те пр во во при рач ни кот 
за на силс тва што пи шу ва, па по
тоа од го во ре те!  

Им се до па ѓа ло тоа на бор ци те 
на Со рос кои при ма ат астро ном
ски пла ти или не, све тот по 20 
ја ну а ри поч на да се ме ну ва. Иа ко 
не сме цен та рот на све тот, про
ме ни те до а ѓа ат и на ва му. Гра
ѓа ни те во Ма ке до ни ја и све тот 
ве ќе сфа ти ја де ка зад фи лан тро
пиз мот, всуш ност, се зат скри ва 
опа сен бер зан ски шпе ку лант кој 
па ти за по ли тич ко вли ја ние, кое 
го на мет ну ва врз вла ди те ка
де што има вли ја ние или кои 
со по мош на сво и те гра ѓан ски 
ор га ни за ции ги до вел на власт.

Вто ри от им пре си вен мо мент 
од ина у гу ра ци ја та на Трамп 
бе ше по ја ву ва ње то на Хи ла ри 
Клин тон на све че на та це ре мо
ни ја. Гест кој сил но ја оцр ту ва 
раз ли ка та во по и ма ње и пра
кти ку ва ње на де мо кра ти ја та во 
Ма ке до ни ја и во САД. Тој што 
мис ли де ка Зо ран За ев има мно
гу по ве ќе при чи ни од Хи ла ри 

да не го приз нае по ра зот и да 
се оби ду ва да ја за о би ко ли вол
ја та на гра ѓа ни те или е го лем 
по ли тич ки на и вец или сме та 
де ка се обра ќа на про ста ма са. 
Хи ла ри про пу шти мож ност да 
го др жи све тот на длан ка. Во 
бу квал на смис ла! За ев, пак, ду ри 
и да ус пе е ше да се до гра би до 
власт, ќе оста не ше са мо по трч ко 
на ча до рот и ни што по ве ќе. Ќе 
бе ше рас трг нат од оние на кои 
им ве ту ва ше сѐ и се што за да ја 
до бие нив на та под др шка. 

От ту ка не тре ба ни да се об
јас ну ва кол ку ѝ бе ше важ но на 
Хи ла ри да по бе ди, а исто вре ме
но и те шко да се со о чи со евен
ту ал ни от по раз. Што по ра ди 
не за до волс тво то од лич ни от 
не ус пех, што по ра ди стра вот 
од не из вес но ста што ја но си 
но ва та си ту а ци ја, но и по ра ди 
не ис пол не ти те об вр ски кон 
под др жу ва чи те, до на то ри те, 
ло би то... Кол ку те шко го при ми 
не о че ку ва ни от по раз нај до бро 
го опи ша са ма та таа, ко га во 
сво јот прв ја вен на стап по 8 но
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ем ври приз на де ка пр ви те де
но ви по из бо ри те не са ка ла да 
из ле зе од сво јот дом. И од шок, 
и од срам, и од не из вес ност... 

Се пак, и по крај сѐ, Хи ла ри ре
ши да ги над ми не сопс тве ни те 

стра во ви и ди ле ми и да ја ис
по чи ту ва вол ја та на на ро дот 
за тоа што тоа е те ме лот на де
мо кра ти ја та. 

Поз на вај ќи го де мо крат ски от 
ка па ци тет на СДСМ и на не го
во то ра ко водс тво, да ле ку од 
умот е да оче ку ва ме во бли ска 
ид ни на ва ков гест од Зо ран 
За ев или од кој би ло од ра ко
водс тво то на опо зи ци ја та во 
Ма ке до ни ја. 

При чи на та ле жи во де мо крат
ска та зре лост на по е дин ци те, 
но и во де мо крат ски от ка па ци
тет на оп штес тво то во це ли на. 
При сус тво то на на ста нот бе ше 
на ви сти на бол но за Клин тон. 
Ако ја до не су ва ше од лу ка та 
во де на са мо од неј зи ни те чув
ства, си гур но не би се по ја ви ла. 
Но, по ра зе на та Хи ла ри бе ше 
свес на де ка со не по ја ву ва ње
то, освен што ќе ја пре кр ше ше 
тра ди ци ја та, ќе по ка же ше не
по чи ту ва ње на мно зинс тво то 
гра ѓа ни на САД кои го до не соа 
Трамп во Бе ла та ку ќа и ќе пре

диз ви ка опас на по ла ри за ци ја 
на оп штес тво то од ко ја ни кој 
не ма да има ко рист. По да де
на та ра ка на пре тсе да тел ски
те кан ди да ти впро чем бе ше 
сиг нал, по вик за единс тво и 
сми ру ва ње на стра сти те кои 
кул ми ни раа во же сто ка та пре
тсе да тел ска кам па ња. 

Кај нас, пак, не са мо што че
сти та ње то на по бед ни кот е 
мис лов на имен ка за опо зи ци
ја та, ту ку им пре рас на во тра
ди ци ја не приз на ва ње то по раз 
и не ги ра ње то на из бор ни те 
ре зул та ти. Ни ско то ни во на 
по ли тич ка свест и кул ту ра кај 
по ли ти ча ри те од ка ли ба рот на 
За ев сил но не га тив но вли јае 
врз единс тво то кај гра ѓа ни те, а 
со тоа се ри оз но се за гро зу ва ат 
и на ци о нал ни те ин те ре си на 
др жа ва та. Но, кој би мо жел да 
му го об јас ни тоа на чо век што 
ги про да ва сопс тве ни от на род 
и др жа ва са мо за да се спа си 
од од го вор ност за сво јот кри
ми нал и по греш ни по ли тич ки 
од лу ки! �
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А ме ри кан ска та Цен трал на раз уз
на вач ка аген ци ја (ЦИА) об ја ви 
но ви до ку мен ти во кои по втор

но Ма ке до ни ја се на вра ќа во пер и о дот 
на тран зи ци ја та и, се ка ко, пер и о дот 
ко га се кр ше ше ем бар го то на гра ни ца та 
со Ср би ја, деј ност во ко ја, се га и до ка
жа но, се гле да де ка учес тву вал вр вот на 
СДСМ кој на тој на чин за ра бо ту вал. Иа
ко за тоа и до се га има ше све до че ња ду
ри и на кри ми нал ци  лич ни учес ни ци 
во тој шверц, учес ни ци те и на чи нот на 
кр ше ње то на ем бар го то до би по твр да 
и од Ленг ли. Во го ди ни те ко га 200.000 
ра бот ни ци ги за гу би ја сво и те ра бот ни 
ме ста, а еко но ми ја та во Ма ке до ни ја 
бе ше пред ко лапс, на ме сто да се за ни
ма ва ат со по ди га ње на еко но ми ја та, 
др жав ни от врв се за ни ма вал со шверц 
на на фта и дру ги про из во ди.

„Ма ке дон ски от ми ни стер за над во
реш ни ра бо ти му приз на на ше фот 
на ми си ја та на САД во Скоп је де ка 
не го ва та др жа ва не мо же да при
ме ну ва стро ги санк ции кон Ср би ја. 
Врв ни ма ке дон ски функ ци о не ри 
 вклу чу вај ќи ги пре ми е рот Цр вен
ков ски, ми ни сте рот за фи нан сии 
Ми љов ски и ми ни сте рот за транс
порт Буз лев ски – до би ва ат ми то за 
обез бе ду ва ње лаж ни до ку мен ти и 
до ку мен ти за транс порт“, се на ве
ду ва во до ку мен ти те на ЦИА, ка де 
што е на ве де на и ше ма та по ко ја се 
вр шел швер цот.

„Мно гу ма ке дон ски фир ми ко ри стат 
лаж ни до ку мен ти за да ѝ по мог нат на 
Ср би ја да ги из бег не санк ци и те, пи
шу вај ќи се се бе ка ко кра ен увоз ник 
на сто ки те, во прин цип, на ме не ти за 
Ср би ја и ка ко из вор на из во зот кој е 
од Ср би ја. За па ри чен на до мест овие 
фир ми се за дол же ни за под го то вка на 
до ку мен ти те, скла ди ра ње и транс порт 
на сто ка та“, стои во де лот на ре чен „Ма
ке до ни ја: нај го ле ми от тр гов ски парт
нер на Ср би ја“.

„Со мал пре кин во по че то кот на ју ли, 
пос лед ни от ме сец во про сек око лу

ЦИА ПОТВРДИ

Ни ко му во Ма ке до ни ја не му тре ба по твр да де ка по е дин ци од 
вр вот на СДСМ со кр ше ње на ем бар го то кон то гаш на Ју гос ла
ви ја се збо га ти ја до де ка др жа ва та то не ше во не ма шти ја. Но, 
отво ра ње то на дел од до си е ја та на аме ри кан ска та раз уз на вач ка 
аген ци ја не ги по твр ди са мо на о ди те за пи ша ни во ко ле ктив на
та ме мо ри ја, кол ку што ве ро јат но на но ви те ге не ра ции ќе им го 
из би стри ви ду ва ње то кон кое и де нес се ја ву ва ат ка ко но си те ли 
на по ли ти ка та на опо зи ци ја та

Функционери на СДСМ 
шверцувале нафта

Пишува | Наум Стоилковски
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Швер цот и „Мрач но то вре ме на тран зи ци ја та“
Швер цот бе ше дел и од се ри ја лот на 
„Ре пуб ли ка“ во 2014 го ди на „Мрач
но то вре ме на тран зи ци ја та“. Мир ка 
Ве ли нов ска за тој пер и од ре че де ка 
Ма ке до ни ја пр ва во ве ла санк ции 
про тив СРЈ, но и де ка во тој мо мент, 
Фрч ко ски „ма на та“ ја пре тво рил во 
опе ра ци ја за бр зи па ри.

-Ја ин ста ли ра ше мре жа та за 
шверц. Не сам, со тоа што не функ-
ци о ни ра ше од бра на та од шверц. 
Бе ше тол ку сло бо ден да ја из ве де 
за тоа што зна е ше де ка Гр ци ја не 
бе ше санк ци о ни ра на за не ле ги-
тим на бло ка да. Ние са ми те се на-
ме стив ме „да ја каз ни ме“ Ср би ја, 
да си го пре се че ме до то кот. Тоа 
раз ви кла са на швер це ри, а про-
фи ти раа вла ста, по ли ци ја та, по ли-
ти ча ри, ди ре кто ри што бак ну ваа 
ра це за не вид ли ви ка ми о ни… Мре-
жа та се соз да де то гаш. Во на ши 
кру го ви Фрч ко ски го ви каа Ка по, 
Дон. То гаш и си за бе ле жи со Бран-
ко, за тоа што са мо еден Ка по мо же 
да е на вр вот. Ние но ви на ри те го 
на па ѓав ме за тоа, а Фрч ко ски се 
бра не ше де ка го ис пол ну ва тоа 
што Цр вен ков ски му го ка жу ва, 
а двај ца та си за бе ле жи ја со Ки ро 
Гли го ров... Швер цот во Ма ке до-
ни ја не мо же ше да се од ви ва на 
тоа рам ни ште на кое се од ви ва ше 
ако не бе ше бла гос ло ве но од ме-
ѓу на род ни те ин сти ту ции. Ва кви те 
опе ра ции по тоа им слу жат за по-
ли тич ки при ти сок, за да има ат ма-
те ри јал ни до ка зи за по ли ти ча ри те 
кои ќе се „од мет нат“ или за да ги 
на те ра ат да спро ве дат не што или 
за да им да дат шут-кар та  ве ли 
Ве ли нов ска ко ја до да ва де ка па ри те 
од швер цот за вр шу ваа на при ват ни 
стран ски сме тки.

Љуб чо Ге ор ги ев ски во исти от се ри
јал за кр ше ње то на ем бар го то ре че 
де ка глав ни те игра чи би ле од СДСМ.

- Но, по тај но се на де вав ме де ка 
си те тие па ри, цел тој шверц, се 
пра ват со не кој ин те рес за Ма ке-
до ни ја, ка ко бу џет, ка ко де виз ни 
ре зер ви, ка ко др жав на еко но ми ја, 
да се по пра ви тоа што бе ше оста-
на то од оној прет хо ден гра беж од 
Ју гос ла ви ја, кон крет но од Ср би ја 
кон Ма ке до ни ја. По тоа из ле зе де ка 
це ла та при каз на би ла оти има ме 
фир ми што се збо га ти ле при ват но, 
не кои по е дин ци на пра ви ле па ри... 
 на ве ду ва Ге ор ги ев ски.

Се пак, глав но то пра ша ње кое и де не
ска ви си во воз ду хот е зо што ни кој не 
од го ва рал за тој шверц и за бо га те ња 
на та ков на чин. Не се знае точ но ни ту 
кол ка ви су ми би ле „за вр те ни“. Ге ор
ги ев ски, кој по тоа со ВМРОДПМНЕ во 
1998 го ди на ја пре зе де вла ста, ве ли:

- Мно гу од тие до ку мен ти беа уни-
ште ни. Да ве по тсе там, че сто има-
ше по жа ри, во ца ри на, во ае ро дром. 
Та ка се уни шту ваа до ку мен ти те. Се 
се ќа вам, по доц на еден служ бе ник 
во Ца ри на нај де до ку мент со спи сок 
за из воз на на фта. Во не го има ше 
не ве ро јат ни су ми за из воз на на-
фта од Ма ке до ни ја. Ду ри, што бе ше 
ин те рес но, има ше из воз на на фта 
од Ма ке до ни ја во Нор ве шка, од нај-
го ле ми те про из во ди те ли на на фта, 
од око лу 200 ми ли о ни до ла ри. Ве-
ро јат но то гаш тоа не го зна ел не кој.

Се пак, ко га ста ну ва збор за швер цот 
во Ма ке до ни ја, мно гу че сто се спом
ну ва и тр го ви ја та со оруж је. За тие 
до ку мен ти од ЦИА ве ро јат но ќе се 
по че ка уште не кое вре ме. По втор
но, ќе по тсе ти ме на ин терв ју то со 
Ве ли нов ска, ко ја на пра ша ње то ка ко 
се швер цу ва ло оруж је то, ве ли  со 
ави о ни од Укра и на.

- По зи ци ја та ми ни стер за од бра на 
ја има ше Вла до По пов ски. Дру га рот 
на Фрч ко ски, кој бе ше ми ни стер за 
вна треш ни ра бо ти. Две те кон тро-
ли ра ат ца рин ски пре ми ни, ави о ни, 
оруж је.. И двај ца та, ако ве ли те де-
ка исти ли ко ви ни се по вто ру ва ат 
низ исто ри ја та, ете ги и двај ца та 
во 2001 го ди на го пра веа Рам ков-
ни от до го вор. Од Устав, до про ме ни 
на Устав, до Рам ко вен, до пред ло зи 
на Ме ѓу на род на та криз на гру па, сè 
овие лу ѓе ќе ги ви ди те  на ве ду ва 
Ве ли нов ска.

Отво ра ње то на дел од до си е ја та на 
ЦИА не ги по твр ди са мо на о ди те за пи
ша ни во ко ле ктив на та ме мо ри ја, кол ку 
што, ве ро јат но, на но ви те ге не ра ции ќе 
им го из би стри ви ду ва ње то кон оние 
кои и де нес се ја ву ва ат ка ко но си те ли 
на „про гре сив ни те идеи“. Имај ќи пред
вид де ка швер цот на тоа ни во би бил 
не воз мо жен ако не бил „бла гос ло вен” 
од ме ѓу на род ни те ин сти ту ции, ка ко 
што ве ли Ве ли нов ска, ве ро јат но ќе 
по че ка ме уште мно гу го ди ни за да се 
рас чи стат ви стин ски те уло ги во пре
мре жи ња та низ кои ми ну ва Ма ке до
ни ја од оса мо сто ју ва ње то. 

Актуелно

1,200 пол ни ка ми о ни ми ну ваа не дел
но, дуп ло по ве ќе од пер и о дот ја ну а
ри  – март со око лу 635 ка ми о ни, и 
око лу 130 ва го ни влег ле во Ср би ја. 
Глав ни те не пре хран бе ни про ду кти 
кои се пре не су ва ат во Ср би ја се раз
лич ни сто ки, ка ко ме тал, тек стил, 
хе ми ка лии и средс тва за под мач ку
ва ње (лу бри кан ти). Дру ги зна чај ни 
сто ки откри е ни од ми на та та есен 1994 
вклу чу ва ма ши ни, ре зерв ни де ло ви, 
комп ју те ри и са те лит ска опре ма. Во 
те кот на сре ди на та на ју ли, сни ме ни се 
де вет пра тки на комп ју тер ска опре ма. 
Ср би ја за ра бо ту ва де ви зи од из воз на 
зем јо дел ски про из во ди, че лик, тек
стил и ме бел кои на свет ски те па за ри 
се ети ке ти ра ни ка ко ма ке дон ски про
из во ди. Не кои бел град ски ком па нии 
има ат прет став ниш тва во Ма ке до ни ја 
за да по мог нат во нив на та тр го ви ја со 
странс тво“, се на ве ду ва во из ве шта јот 
на ЦИА од 20 ју ли 1995 го ди на.

Ма ке до ни ја, исто та ка, уве зу ва на фте
ни про из во ди за пре на со чу ва ње кон 
Ср би ја иа ко по да то ци те се не до вол ни 
за да се из ме ри пра тка та. Во те кот на 
март и април, 526 же лез нич ки ци стер
ни ја ми на ле гра ни ца та ме ѓу Ср би ја 
и Ма ке до ни ја на „Та ба нов це“, спо ред 
во е ни си ли на ОН во Ма ке до ни ја, од 
кои по ве ќе то ве ро јат но би ле на то ва
ре ни со на фте ни де ри ва ти. Са мо на 17 
април, по све до че ни се 20 ци стер ни со 
лу бри кан ти кои се вне се ни во Ср би ја. 
Кон кра јот на де кем ври 1994 го ди на, 
ра фи не ри ја та за „Мак пе трол“ при ја
ви ла ба ра ње до Вла да та за не оп хо ден 
увоз на на фте ни де ри ва ти од 30.000 
то ни (7.300 ба ре ли днев но)“.

Пре ду пре ду ва ња  
за швер цот
Во вла да та на Цр вен ков ски ко ја се 
спо ме ну ва во до ку мен тот на ЦИА, ми
ни стер за вна треш ни ра бо ти е Љу бо
мир Д. Фрч ко ски. Тој во 2012 го ди на 
пи шу ва ко лум на во ко ја го приз на ва 
швер цот, но твр ди де ка за тоа не са мо 
што не ма ло пре ду пре ду ва ње ту ку и 
де ка тоа се пра ве ло со одо бре ние од 
ме ѓу на род на та за ед ни ца, осо бе но од 
САД. Спо ред Фрч ко ски, Аме ри кан ци те 
доз во ли ле шверц на на фта под ус лов да 
не се швер цу ва оруж је и стра те ги ски 
ма те ри ја ли за вој на та. Фрч ко ски, се
пак, не ка жу ва ка де за вр ши ле па ри те 
од швер цот. Се пак, иста та го ди на бе ше 
об ја вен до пис од пр ви от аме ри кан ски 
дип ло мат ски прет став ник во Ма ке до
ни ја, Ви ктор Ко мрас, во кој ди рект но 
до ма ке дон ски ми ни стер ја иска жу ва 
за гри же но ста од пре кр шу ва ње то на 

ем бар го то кон Ср би ја. Тој из не су ва по
да то ци де ка од 4 ју ни до 20 ју ли 1995 
го ди на би ле про швер цу ва ни над 2000 
то ни на фта. Во до пи сот ис пра тен на 20 
ју ли 1995 го ди на е до ста вен и спи сок 
со ис по ра ки те на мас ло то, со наз на чен 
да тум ко га би ле вр ше ни, сто ка та и 
ко ли чес тво то, кој ги пре ве зу вал и бро
јот на доз во ла на ка ми о нот. Спи со кот 
со др жи по да то ци за 111 транс пор ти 
на мас ло за под мач ку ва ње кои би ле 
из вр ше ни од 4 ју ни до 17 ју ли иста та 
го ди на, најм но гу со ци стер ни, при што 
би ло про швер цу ва но ко ли чес тво од 
2.191 то ни на фта. Пра тки те во о би ча
е но ја пре ми ну ва ле гра ни ца та во ноќ
ни те ча со ви, а во три е се ти на слу чаи 
ка ми о ни те ја на пу шти ле Ма ке до ни ја 
и де ње. На спи со кот по сто јат ста вки 
„тре та“ и „че твр та“ др жа ва во кои фи
гу ри ра ат ими ња на фир мииз воз ни ци, 
по е дин ци или транс пор те ри на мас ло
то, кое во Ма ке до ни ја би ло пре зе ме но 
од до маш ни фир мипре воз ни ци.

- Ви пи шу вам за да Ви ја иска жам 
за гри же но ста на мо ја та вла да 
по ра ди зго ле ме ни от број ка ми-
о ни и ва го ни со на фта и на фте ни 
пре ра бо тки што би ле за бе ле жа ни 
од MAKSAM (раз гра нок на Ко му-
ни ка ци ски от цен тар за по мош на 
ми си и те за спо ре ду ва ње санк ции 
- SAMCOM со се ди ште во Бри сел, за 
Ма ке до ни ја) ка ко ја пре ми ну ва ат 
гра ни ца та со Ср би ја и ги пре кр-
шу ва ат санк ци и те. MAKSAM про-
це ну ва де ка од 4 ју ни до 20 ју ли 
1995 го ди на пре ку Ма ке до ни ја во 
Ср би ја би ле ис по ра ча ни над 2.000 
то ни на фта  пи шу ва Kомрас во до
пи сот до то гаш на та вла да.

- До де ка аме ри кан ска та вла да 
по ка жу ва то ле ран тен став кон 
Ма ке до ни ја по ра ди со стој ба та со 
ко ја се со о чу ва по ра ди грч ки те 
бло ка ди, таа не мо же и не ма да 
одо бри ва кво бе срам но кр ше ње 
на санк ци и те. Ва кви те актив но-
сти, ако про дол жат, ќе има ат не га-
тив но вли ја ние врз ма ке дон ски те 
по ба ру ва ња што се од не су ва ат на 
неј зи на та уло га во спро ве ду ва ње 
на санк ци и те, а мо же да го за гро-
зи раз ви ва ње то поб ли ски од но си 
во при лог на под др жу ва ње то на 
ма ке дон ски те ца рин ски служ би 
и дру ги би ла те рал ни актив но сти 
 пре ду пре ду ва Kомрас.

За гри же ност за швер цот, исто та ка, 
има и во до пи сот на Мар га ри та Уг лас, 
швед ска ми ни стер ка за над во реш
ни ра бо ти и пре тсе да тел ка на CSCE, 
Kоми си ја та за си гур ност и со ра бо тка 
во Евро па во август 1993 го ди на. Таа 
по со чу ва де ка Ма ке до ни ја овоз мо жу
ва ла во Ср би ја да се швер цу ва ма ке
дон ска, но и на фта од дру ги др жа ви 
и пре по ра чу ва да се из гра дат рам пи 
пре ку же лез нич ки те пре ми ни со кои 
ќе спре чат ноќ ни те транс пор ти на на
фта кон Ср би ја.

- Свес на сум за по ли тич ки те и еко ном-
ски те те шко тии со кои се со о чу ва Ва-
ша та зем ја, но тие не мо жат да би дат 
оправ ду ва ње за член ка на ООН да не 
ги спро ве ду ва и по чи ту ва од лу ки те 
на Со ве тот за без бед ност  ве ли Уг лас.

Се ќа ва ња та на Ма гаш  
и на Пе трит Аме
За швер цот со на фта, но и со ци га ри 
и дру ги сто ки и до се га ма ке дон ска та 
јав ност ги слу ша ла све до че ња та на 
дел од учес ни ци те. Ме ѓу нив, мо же би 
најв пе чат ли ви, беа и Пе трит Аме и Ср
би нот Љу бо мир Пе риќМа гаш.

Ток му Ма гаш по со чу ва де ка на ме сто со 
бу гар ски, дел од на фта та од Бу га ри ја 
се швер цу ва ла со ци стер ни на „Млаз“  
Бог дан ци, а тоа му го по со чил ди рект но 

Фрч ко ски. Ка ко што све до чи Ма гаш, 
парт не ри те од Бу га ри ја во швер цот 
со на фта за ус пеш на та со ра бо тка им 
по да ри ле два авто мо би ли „мер це дес 
ес 600“ – по пу лар но на ре че ни сло но ви.

- Отка ко се по ја ви проб лем со швер-
цу ва ни те ци га ри, кои мо рав ме да ги 
пу шта ме на гра ни ца та пред на ши те 
ци стер ни, Фрч ко ски ми ре че де ка 
на фта та мо ра да ја пре ве зу ва ме со 
ка ми о ни на „Млаз“. Пра шав зо што 
та ка ко га има ме до го вор со Бу га ри те 
за нив ни во зи ла, но тој ми ре че де ка 
тие мо ра да во зат дел за вла да та  
ве ли Ма гаш кој по на та му до да ва де ка 
Фрч ко ски ја пре ки нал со ра бо тка та со 
„Мул ти груп“ по атен та тот врз Гли го ров.

Пе трит Аме, пак, во ин терв ју по рас пи
тот во по ли ци ја по атен та тот на Гли
го ров го по со чу ва и овој црн биз нис.

- Ме пра шу ваа и за атен та тот за тоа 
што јас со „Мул ти груп“ тр гу вав со 
ше ќер. Но, си те ин фор ма ции на Фрч-
ко ски за ин вол ви ра но ста на „Мул ти-
груп“ во атен та тот се „фалц“. До кол ку 
бе ше по и на ку, јас ќе зна ев и си гур но 
ќе го спре чев тоа. Ки ро го са кам ка ко 
та тко... Тој е единс твен од ма ке дон-
ски те ра ко во ди те ли што жи вее од 
пла та. Си те дру ги се за ме ша ни во 
биз ни си со на фта, ци га ри...  све до чи 
Аме во де кем ври 1995 го ди на.
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Афтер шо ко ви те  
не ма да за прат

КРИ за Та Без КРаЈ  колуМнА

Кра јот на ма ке дон ска та по ли тич ка и оп штес тве на кри за не мо же 
да се по вр зе со фор ми ра ње то на но ва та ма ке дон ска вла да. Фор
ми ра ње то ста бил на и од го вор на вла да мо же да ја уб ла жи ка тар за
та што ја жи вее Ма ке до ни ја од та ка на ре че ни от „црн по не дел ник“ 
што се слу чи на 24 де кем ври 2012 го ди на, но ни ка ко не смее да се 
по мис ли де ка да ту мот ко га Со бра ни е то ќе кре не ра ка за но ви от 
со став на нај ви со ко то те ло на из врш на та власт ќе оз на чи крај на 
кри за та и по че ток на ста бил но ста. При чи ни те по втор но ќе би дат 
ком би на ци ја од до маш ни и од над во реш ни фа кто ри кои иа ко се га 
се раз лич ни од пред две го ди ни, се до вол но моќ ни за да ја спре чат 
Ма ке до ни ја да се свр ти кон се бе и кон сво и те гра ѓа ни, кои со го
ди ни со ну ва ат за се којд не вие не оп то ва ре но со по ли тич ки ин три ги, 
со дра ми, со на силс тво по ули ци те, со те ро ри стич ки на па ди во кои 
ги нат по ли цај ци, со по вре де ни при пад ни ци на МВР од ра це те на 
нив ни со гра ѓа ни, со об ја ву ва ње иле гал но при ба ве ни при ват ни раз
го во ри, со вра ќа ње во глав на уло га на раз уз на ва чи кои цик лич но 
си по и гру ва ат со др жа ва та, пра ктич но со це ла ни за слу чу ва ња што 
гра ѓа ни те, фир ми те и ин сти ту ци и те ги по ста ви ја во пат по зи ци ја

Пишува | Го ран Мо ми ро ски

Са мо по ли тич ки ла ик де но ви ве 
мо же да по мис ли де ка фор ми
ра ње то но ва вла да мо же да ја 

вра ти рам но те жа та во по ли ти ка та, 
биз ни сот и во жи во тот ко ја со по ма
ли по тре си Ма ке до ни ја ја жи ве е ше 
до но ем ври 2010 го ди на ко га пра
ктич но поч на пос лед на та од мно гу те 
ма ке дон ски по ли тич ки кри зи. Шан
си те по из бо ри те и ман да тот што го 

актив но сти те на вла да та, а, од дру га 
стра на, пред сѐ, ДУИ ќе има се ри о зен 
проб лем да се фо ку си ра на вла ди ни
те при о ри те ти. Ра ди ка ли зи ра но то 
ал бан ско гла сач ко те ло, на кое За
ев им ги отво ри очи те, не ма да му 
доз во ли на Ах ме ти да про дол жи по 
ста ро. Ли де рот на ДУИ ќе мо ра по
сто ја но да им до ка жу ва на Ал бан ци
те де ка тој е по го лем па па од па па та, 
од нос но де ка е по го лем Ал ба нец од 
За ев, и со цел да по ка же де ка на ви
сти на се бо ри за ал бан ска та ка у за 
во не дог лед ќе из мис лу ва но ви ба
ра ња ду ри и ко га знае де ка тие се 
не ре ал ни. 

Ра ди ка ли за ци ја та кај ДУИ е уште 
по по треб на и по ра ди ло кал ни те из
бо ри што тре ба да се слу чат оваа 
про лет, а на кои кан ди да ти те на 
Ах ме ти ќе се со о чат со за ед нич ки 
фронт на си те оста на ти ал бан ски 
пар тии кои за ед нич ки ќе се оби дат 
да по бе дат во Те то во, Го сти вар, Де
бар и во дру ги те оп шти ни ка де што 
Ал бан ци те се мно зин ска за ед ни ца, 
вклу чи тел но и во Стру га и во Ки че во 
кои во 2005 го ди на СДСМ со те ри
то ри јал на та по дел ба ги пре тво ри 
од до ми нант но ма ке дон ски град ски 
оп шти ни во пре теж но ал бан ски ру
рал ни оп шти ни. 

Ко га ве ќе ли де рот на СДСМ ја нач на 
те ма та за фе де ра ли за ци ја и кан то ни
за ци ја и ко га нај а ви дво ја зич ност на 
те ри то ри ја та на це ла зем ја, ло гич но е 
Ах ме ти да ги при фа ти, а по тоа и да ги 
до ра бо ти овие пра ша ња со цел да ги 
вра ти сво и те по тен ци јал ни 70 ил ја ди 
гла са чи што ги за гу би на 11 де кем
ври. Во та кви ус ло ви, со о че ни со но ви 
и не ре ал ни ба ра ња, за парт не ри те 
од ВМРОДПМНЕ ќе би де иск лу чи
тел но те шко да про дол жат со сво и те 
при о ри те ти за тоа што об је ктив но и 
тие ќе има ат проб лем да ги об јас нат 
ба ра ња та на ДУИ пред сво и те 450 
ил ја ди гла са чи. 

Ре чи си е из вес но де ка оваа си ту а ци ја 
ќе до не се по сто ја ни пре пу ку ва ња ме ѓу 
вла ди ни те парт не ри кои не ма да ѝ до
не сат ни што до бро ни ту на ДУИ, ни ту 
на ВМРО–ДПМНЕ, ни ту на Ма ке до ни ја. 
Единс тве на та до бра ра бо та што мо же 
да се слу чи е оваа вла да да соз да де ус
ло ви за но ви пред вре ме ни из бо ри по 
кои по лес но ќе мо же да се фор ми ра 
ста бил на вла да. 

Иа ко СДСМ во след ни те ме се ци, со ог
лед на про ме ни те кај дел од нив ни те 
нај сил ни под др жу ва чи, ќе ја не ма до
се гаш на та под др шка, јас но е де ка ќе 
има си ли по втор но со про те сти и со 
на силс тво да се оби де да ја ур не вла
да та во ко ја не ма да би де со ста вен дел. 

� Вла да СДСМ - ДуИ - Бе са - Се ла
Оваа ва ри јан та за из врш на та власт 
во старт би зна че ла нај мал ку ве ту
ва ња за дво ја зич ност на це ла та те
ри то ри ја на Ма ке до ни ја и уште ни за 
дру ги бе не фи ции кои не се дел од 
Охрид ски от до го вор, на што е ло гич
но ВМРОДПМНЕ да ре а ги ра со ма
сов ни про те сти и бло ка да на ин сти
ту ци и те. За раз ли ка од Гру ев ски, кој 
ка ко пре ми ер ќе мо же да пре го ва ра 
со ДУИ, За ев не ма да мо же да од бие 
по ви со ко ни во на др жав ност за Ал
бан ци те за тоа што тој ток му на таа 

до би ВМРОДПМНЕ за да фор ми ра 
вла да што ќе ја од не се зем ја та во 
мир ни во ди се ми ни мал ни, ре чи си 
ни ка кви. Пре се да ни те во на чи нот 
на кој функ ци о ни раа по ли тич ки те 
пар тии во пос лед ни те шест го ди ни 
по ста ви ја ур нек ка ко ќе се од не су ва
ат и во ид ни на опо зи ци ја та и вла ста 
без раз ли ка на нив на та мо мен тал на 
си ту а ци ја. 

� Вла да ВМРо-ДПМнЕ и ДуИ
До кол ку две те нај го ле ми пар тии во 
ма ке дон ски от и во ал бан ски от ет
нич ки блок оста нат на до го во рот од 
мај 2007 го ди на и про дол жат да ја 
во дат др жа ва та, ду ри и со двај ца та 
пра те ни ци на ДПА, кои би мо же ле 
да ја за јак нат пар ла мен тар на та опо
зи ци ја, не мо жат да се на де ва ат на 
мир но по ли тич ко мо ре. 

Од ед на стра на, за оче ку ва ње е де ка 
опо зи ци ја та оку ра же на од зго ле ме
ни от број гла со ви осво е ни на пар
ла мен тар ни те из бо ри ќе про дол жи 
со бло ка да та на ин сти ту ци и те и на 
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кар та би до шол во си ту а ци ја да фор
ми ра вла да. Во та ква си ту а ци ја За ев 
ќе се со о чи и со бунт во сопс тве ни те 
ре до ви за тоа што е јас но де ка и го лем 
дел од не го ви те со пар тиј ци, кол ку и 
да са ка ат Гру ев ски и ВМРОДПМНЕ 
да за ми нат во исто ри ја та, не ма да се 
сог ла сат со ре ви зи ја на Охрид ски от 
до го вор и на Уста вот и до де лу ва ње 
на Ал бан ци те пра ва ка кви што не ма 
ни ед на дру га ет нич ка или ја зич на 
мал цин ска гру па во уни тар на др жа ва, 
со што авто мат ски се по ста ву ва ка ко 
те ма и пра ша ње то за фе де ра ли за ци ја 
иа ко тоа За ев го не ги ра и ќе го не ги ра 
ка ко ре ал ност. 

До пол ни тел на опас ност од оваа вла да 
е и сце на ри о то кое се разг ле ду ва во 
опо зи ци ски те ре до ви за „ки не ње на 
гла ва та на зми ја та“, од нос но за ап се ње 
на це ли от врв на ВМРО ДПМНЕ со цел 
да се оне воз мо жи пар ти ја та со од вет
но да се ор га ни зи ра ка ко опо зи ци ја 
до де ка СДСМ не ги зац вр сти по зи ци
и те со сво и те ал бан ски парт не ри. Ова 
опас но сце на рио е из вод ли во со ог лед 
на поч на ти те пред ме ти од Ка ти ца 
Ја не ва со кои ве ќе има за цел го лем 

дел од вр вот на ВМРОДПМНЕ и мо же 
да из ва ди сто ти на ил ја ди на род на 
ули ца и до пол ни тел но да ја втур не 
Ма ке до ни ја не са мо во уште ед на го
ле ма кри за, ту ку и во бра то у бис тве
на вој на. На вод ни от план за ап се ње 
три е се ти на чле на на ВМРО–ДПМНЕ, 
кој тре ба да би де во вед во це лос на 
„де мон та жа“ на по бед ни кот на пос
лед ни те из бо ри, е сце на рио што не 
го по са ку ва ат нај го лем дел од ра ко
водс тво то на СДСМ, но во си ту а ци ја 
ко га нив ни те најг лас ни под др жу ва чи 
и дел од стран ци те го по са ку ва ат тоа, 
а ни во то на жел ба та за ре ван ши зам 
е огром но, не смее да се иск лу чи и 
тоа сце на рио. 

� Ши ро ка ко а ли ци ја
Иа ко, на ви дум, оваа ва ри јан та на кра
ток рок е нај без бол на, фор ми ра ње то 
ши ро ка ко а ли ци ја на долг рок мо же 
са мо да ги тур не ре ал ни те проб ле ми 
под те пих, но ни ка ко не ма да ре ши не
кој од проб ле ми те. На про тив, ри ва ли
те тот ме ѓу ми ни стри те, без раз ли ка 
да ли се пар ти ски прет став ни ци или 
екс пер ти пред ло же ни од пар ти и те, 

са мо до пол ни тел но ќе отво ри конф
ли кти што ќе ги бло ки ра ат ин сти
ту ци и те и фир ми те. Во оваа вла да 
по втор но не мо жат да би дат за не ма
ре ни ба ра ња та на ал бан ски от блок, 
кој не ма да мо же да се отка же од нив 
по ра ди стра вот де ка за тоа ќе би дат 
каз не ти од гла са чи те. Во си ту а ци ја 
ко га Бе са има до вол но ре сур си во 
опо зи ци ја да тур ка ве ли ко ал бан ска 
и ис лам ска аген да и та ка да по ен ти ра 
кај ал бан ски те гла са чи, ДУИ по втор но 
ќе мо ра да би де ра ди кал на и со тоа да 
соз да де тен зии во го ле ма та ко а ли ци
ја кои си гур но не ма да би дат ко рис
ни за функ ци о ни ра ње то на вла да та. 
Фор ми ра ње то вла да со под др шка на 
си те пар ла мен тар ни пар тии или са мо 
од нај го ле ми те че ти ри мо же да би де 
ко рис на са мо до кол ку има до го во рен 
рок на тра е ње од не кол ку ме се ци. Сѐ 
по дол го е ка та стро фал но за Ма ке до
ни ја за тоа што во си ту а ци ја ко га не 
мо же да се из ме рат ре зул та ти те, ќе 
вле зе ме во урав ни ло вка во ко ја си те 
пар тии ме ѓу себ но ќе се об ви ну ва ат 
за гре шки те, што се ка ко ќе би де на 
ште та на гра ѓа ни те. 

� Стран ци те и кри за та
Ма ке до ни ја ни ко гаш не би ла изо
ли ран остров ка де што по ли ти ка та 
за ви се ла са мо од вна треш ни те со
стој би. Та ка би ло и во СФРЈ ко га се 
че ка ло став од Бел град, та ка е и се га 
ко га за нај го лем дел од ра бо ти те по
стои ус ло вен реф лекс и се че ка на по
зи ци ја та од Бри сел и од Ва шин гтон. 
Проб ле мот или пред но ста, за ви си 
кој ка ко гле да на овие ра бо ти, се га 
е во тоа што ЕУ е прем но гу за фа те на 
со се бе, а ни кој со си гур ност не мо же 
да ка же ка ко ад ми ни стра ци ја та на 
Трамп ќе се од не су ва со Бал ка нот и 
со Ма ке до ни ја. 

си ли те. По стои и тре то пра ша ње кое 
исто та ка е ре ле вант но и осо бе но 
важ но за Ма ке до ни ја. Што ако по 
ини ци јал на та по зи тив на ре то ри ка 
ме ѓу Трамп и Пу тин дој де до не сог ла
су ва ња ме ѓу САД и Ру си ја и нив ни от 
су дир про дол жи со уште по сил но 
тем по од тоа што го гле дав ме во пос
лед ни те три го ди ни од по че то кот 
на укра ин ска та кри за. Збо ро ви те 
на пре тсе да те лот Трамп, кој из ја ви 
де ка са ка до бри од но си со Ру си ја, 
но и де ка тој нај до бро ќе знае ка ко 
да се каз ни Ру си ја ако би де по треб
но да се вле зе во конф ликт со неа, 
вле ва ат до пол ни тел на до за опас
ност за Ма ке до ни ја и за Бал ка нот. 
При чи на та за тоа е што ли ни ја та 
на ог нот ме ѓу Ру си ја и САД, ко ја ја 
про мо ви ра ше јав но по ра неш ни от 
др жа вен се кре тар Џон Ке ри и за ко
ја се по твр ди де ка по стои, не мо же 
да би де из бри ша на пре ку ноќ. Ка ко 
што раз ли ки те ме ѓу две те су пер си ли 
што по сто јат во ни за дру ги об ла сти 
не мо жат да би дат над ми на ти без 
се ри о зен ком про мис, за кој ре ал но 
не се под го тве ни ни ту Пу тин ни ту 
Трамп, кој со сво ја та ина у гу ра ци ја, 
всуш ност, ја поч на кам па ња та за сво
јот втор ман дат. �

Иа ко мал ку е ве ро јат но де ка Ва шинг
тон по 25 го ди ни и де се ти ци ми ли
јар ди до ла ри по тро ше ни во ре ги о нот 
ќе се сог ла си да го пре пу шти на Ру
си ја, не тре ба це лос но да се иск лу чи 
мож но ста де ка се ко ја од зем ји те во 
ре ги о нот ќе би де оста ве на са ма да 
ре ша ва ка ква по ли ти ка ќе гра ди во 
овој кон текст. За Ма ке до ни ја, ко ја и 
со дра ма тич но на ма ле на под др шка за 
НА ТО и за ЕУ, ова во оп што не е и не ма 
да би де ре ал на ди ле ма за тоа што во 
зем ја та не ма се ри оз ни раз и ду ва ња 
око лу евро ат лан ски те ин те гра ции 
ка ко единс твен над во реш но по ли
тич ки при о ри тет. 

Се пак, во овој кон текст по сто јат две 
отво ре ни ди ле ми. Пр во, што ако од 
Бри сел отво ре но ни по ра ча ат де ка 
Ма ке до ни ја не ја гле да ат ка ко дел од 
Се вер но ат лант ска та али јан са и од 
Европ ска та уни ја и, вто ро, што ако 
во па ке тот на но ви от аме ри кан ски 
др жа вен се кре тар Рекс Тај лер сон 
(кој е до бит ник на ру ски др жа вен ор
ден, кој му го до де лил лич но Пу тин) 
це ли от Бал кан или гру па та зем ји 
што сѐ уште не се дел од НА ТО и од 
ЕУ до би јат но ва по зи ци ја во но ва та 
по дел ба на ин те рес ни зо ни на су пер

К ра јот го кра си де ло то. А што ќе 
би де со кра јот на ман да тот на 
СЈО? Очиг лед но, не го ви от крај 

ќе го „кра си“ сѐ што Ка ти ца не ус пеа да 
на пра ви во пред ви де ни те 18 ме се ци. 
Сле ду ва пер и од на те а тар и на иди от
шти ни. Во нај а ва, но без ар гу мен ти и 
фи ниш, ка ко и се ко гаш. По ве ро јат но, 
тоа што сле ду ва ќе го на гр ду ва и та ка 
ма кси мал но из вал ка но то ли це на СЈО, 
но не и во очи те на вр ху шка та на СДСМ 
и на вер ни те бес по го вор ни со ро со ид ни 
след бе ни ци. За нив е вал ка но са мо тоа 
што ќе им го ка жат ду хов ни те гу руа 
Фрч ко и Трич ко. А сте се пра ша ле ли 
зо што Фрч ко и Трич ко се ри му ва ат со 
„по трч ко“? Ама не наш, стран ски или, 
по ве ро јат но, „ме ѓу на ро ден“ по трч ко 
ка ко што ми лу ва да ре че пр во и ме ну
ва ни от лу стри ран про фе сорко дош 
вљу бен во ин тер на ци о на лиз ми.

Рецепт на СДСМ: кога ви е 
најтешко, повикајте ја катица!
Бе ше оче ку ва но, иа ко, мо же би, и не 
со овој „на би ен“ ин тен зи тет, де ка ка
ко што ќе наб ли жу ва кра јот на ан ти
у став на та „на пра ви ја“, фи ниш пред
ви ден со Пр жи но, та ка ќе се за си лу ва 
и „актив но ста“ на Ја не ва. Мно гу ми на 
ќе ре чат де ка по ра ди круп на та ста
ва, осо бе но во зи ма, де фи ни тив но, 
ѝ е по треб на по го ле ма актив ност 
за на пла жа та што сле ду ва, но тие 
за бо ра ва ат де ка неј зи на оми ле на 
актив ност е да „чи та“. Се те те се на 
слав но то ин терв ју на МРТВ. То гаш 
за прв и пос ле ден пат го про чи та об
ви не ни е то за „Пуч“. Ве ро јат но, уште 
то гаш зна е ла де ка нав ле гу ва ње то во 
об ви не ни е то не ма ни ка ква по ен та. 
Па чу му да тро ши те вре ме за не што 
за кое зна е те де ка сте наз на че ни са

мо за во ви стин ски от мо мент да се 
отка же те од не го. И до де ка јав но
ста оче ку ва отфр ле но то и не са ка
но Ка ти но че до „Пуч“ да го пре зе ме 
по та тко то Звр лев ски, нај те шко, се
пак, му е на СДСМ. Се га при ти со кот 
е дво ен. Да, не са мо „спа си тел ка та“, 
им за ми ну ва и „ча до рот“. Дво ен та
кси рат за ед на пар ти ја, ко ја и та ка 
ве ќе еден и пол ме сец без усул ла же 
де ка по бе ди ла на из бо ри. Не им ве
ру ва ат ни ту сопс тве ни те пар тиј ци, 
но на без и деј ни те гу бит ни ци, кои 
оваа фин та, нај ве ро јат но, ја укра ле 
од „Мон ти пај тон“ во оп што не им е 
лес но, а фа ктот што не ко гаш, ко га 
и да е, ќе мо ра ат да се из јас нат за 
ал бан ска та пла тфор ма, чи и што ос но
во по лож ни ци се са ми те тие, во оп што 
не им ја олес ну ва ра бо та та. Осо бе но 
проб ле мот на ре чен 70.000 гла со ви, 
Му хи, Аде ми, Ка са пи... Не им е лес но. 

Пишува | Љупчо Цветановски

анализаСРаМНИ ПОТезИ На СЈО

Скандалозни одлуки 
во празни соопштенија

Очиг лед но, сце но гра фот и 
дра ма тур гот во СЈО за гу би ја инс
пи ра ци ја. За ова све до чи на чи нот 

на кој СЈО, пре ку со оп ште ни ја, ѝ 
ги пре не се две те од лу ки на јав но
ста. Ам не сти ја та на За ев за „Пуч“ 

и тра ги ко мич на та ди гре си ја со 
„Тенк“ и со „Та ри фа“ во про дол

же ние дој доа пре ку со оп ште ние?! 
Абе ај де? Зар Ка ти ца, Фа ти ме и 

Лен че се отка жаа од те а та рот на 
СЈО и од драм ски от на стап, кој 

тол ку го љу беа? Три те „Ама зон ки“ 
се отка жаа од но ви „Злат ни ма

лин ки“?! Исти те тие за вис ни ци од 
ме ди ум ско вни ма ние во два тол ку 

„се ри оз ни“ слу ча ја ми наа со пи
ша ни, ло шо со ста ве ни текст чи ња, 

без це ла та пом па, овен ча на со 
со ци јал де мо крат ски те „ша ре ни“  
фан фа ри? Те шко. По ве ро јат но, 

ду ри и во СЈО има ат срам, кој 
се за си лу ва со за вр шу ва ње то на 
ман да тот. А на Трамп што ту ку му 

поч на. Та кси рат, го лем та кси рат...
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анализа

Ри зи кот е за се ко гаш да ги за
гу бат гла со ви те за кои јав но 
ве ти ја де ка ќе си ја про да дат 
и ви до из ме нат др жа ва та, а за 
дру ги от дел од нив ги ис по сти
ја па рич ни ци те на стран ски те 
ме це ни. На стра на, пра ша ње на 
вре ме е до ко га Ви це то ќе мо
же да ја фи нан си ра ед на та те
ле ви зи ја, а за дру га та е јас но. 
По Трамп, очиг лед но, та му не ма 
да вле зат па ри. А газ ди те, иа ко 
ја про да ва ат, не „пи јат“ на фта. 
За жал, во МТВ уред ни кот им 
за ми на со из бор ни те ре зул та
ти. Ви стин ски хо рор во ули ца та 
на „Па вел Ша тев“. Па ни ка та во 
со ци јал де мо крат ски те ре до ви 
мо ра да е ужас на. По 10 го ди ни, 
ко неч но, до би ја ми ни стри, но 
тие си за ми наа ка ко што дој доа. 
Со ред иди от шти ни. Вре ме то на 
Со рос и на УСАИД се тен чи, не ма 
не до вет ни ад хок ме ди ум ски те
ла, па ду ри и хох штап ле рот Ван
ха у те се из мо ри. Стран ци те им 
да доа де се ти ци аду ти, но ко га 
не оди, не оди. А прок лет ство то 
не го но си име то на Мар фи, ту ку 
поч ну ва на бу ква та „З“. Исто вре
ме но, се отка жаа и мр шо јад ци
те. Со не по греш ли во то се ти ло, 
ми ри сај ќи не до стиг од па ри, ги 
сне ма и Фу е ре, Ста ни шев, Хо вит 
и ду зи на дру ги при пад ни ци на 
пла те нич ка та пле ја да...

Заев сигнал за помош - 
симболот на катица блесна 
над скопскиот рид

За СДСМ, ге вге ли ска та смо квар ка 
со про сек 6 е ви стин ски су пер хе
рој. А ка ко и не ко га се ко гаш ко га 
ќе им за тре ба, тие са мо ја по ви ку
ва ат, а таа вед наш пра ви „чу да“ за 
нив, со по себ на сла бост кон обо
жа ва ни от ка ми ка ѕе по ли ти чар.

Зна е те, во кри ми нал ни от Го там Си
ти, се ко гаш ко га ќе им за тре ба ше 
по мош од ју на кот Бет мен, го по ви
ку ваа со спе ци ја лен реф ле ктор, кој 
на не бо то го соз да ва ше не го ви от 
сим бол на лил јак. На „Па вел Ша тев“, 
се пак, по ви ку ва ње то „на по мош“ на 
Ка ти ца не е тол ку ед но став но. Иа ко 
мно гу би са ка ле, но за нив на го ле
ма жал, тие не мо жат да ја по ви
ка ат „спе ци јал на та“ со реф ле ктор 
со неј зи ни от лик. На стра на што 
сим бо лот би ли чел на ед на го ле
ма топ ка, или по ве ро јат но смо ква 
(со од вет но по ра ди ни ви те во Мр
зен ци). Неј зи но то по ви ку ва ње е 
мно гу по комп ли ку ва но од тоа на 
Бет мен, неј се и што тој е по зи ти
вен лик. Про це ду ра та „по ви кај ја 
спа си тел ка та“ има не кол ку че ко ри. 
Пр во, наз на че ни от со ци јал де мо
крат за ко му ни ка ци ја со „ча до рот“ 
тре ба сво јот сиг нал за без и деј ност 
и за гро зе ност од ВМРОДПМНЕ, на 
ко ја би ло ос но ва, а нај че сто по ра
ди пад на реј тин гот, да го пре не се 
до скоп ски от рид. Та му, тие тре ба 
да соз да дат стра те ги ја за тоа што 
СДСМ ни ко гаш ја не ма, ни ту знае да 
ја на пра ви, а по тоа и да го на со чи, 
ин стру и ра, ка ли бри ра и акти ви ра 
спе ци јал но то оруж је. Ин те рес но, 
но тоа ан ти у став но и не кон вен ци
о нал но оруж је да би ло ста ци о ни
ра но ток му на „Руз вел то ва“. Кол ку 
со од вет но име за „ча до рот“ да се 
чув ству ва ка ко до ма, не ли...

Реприза од пред девет години, 
разликата е во синот и таткото
И та ка, иста та оваа обем на и 
здо дев на про це ду ра со по вик на 
Ја не ва да ти се слу чи ла во по не
дел ни кот ве чер та. Прет ход на та 
ва ква актив ност, пак, да ти би ла 
пред Во ди ци. За нив на сре ќа, ова 
гро текс но оруж је не се тро ши лес
но и чи ни са мо че ти ри ми ли о ни 
евра. Не нив, ја чи ни Ма ке до ни
ја, чи и што гра ѓа ни да реж ли во и 

ма зо хи стич ки ги пла ќа ат сопс
тве ни те штет ни ци. Ним па ри те 
им тре ба ат за ал бан ски гла со ви, 
не ли. Ка ко и да е, бит но, об ви
ни тел ка та од со седс тво то на За
ев му да де но ва шан са за спас од 
кри ми нал ни те дејс тва. Од кал 
да е, Ка ти ца да е, ве лат во СДСМ. 
Но при ка ска та не за ста на ов де. 
По ве де на од еу фо ри ја та што ја 
пре диз ви ка со но ва та ам не сти ја 
на сопс тве ни от ли дер и по фал
би те за из вед ба та, Ја не ва ста на 
ин стант за вис ник од по фал би и 
од ми лоз вуч ни збо ро ви од не го, 
со пар тиј ци те и од ча до рот. Па та
ка, не ми наа ни пет де на од нај
го ле ма та глу пост од пре бо га та та, 
а тол ку ку са ка ри е ра и по сто е ње 
на „спе ци јал ни те“, па Ја не ва мо
ра ше да уго ди со нов со ци јал де
мо крат ски де серт. Раз бир ли во, 
по чуд на та ло ги ка на неј зи ни те 
на ред бо дав ци (ло ги ка што и та ка 
ни кој не ја раз би ра би деј ќи не се 
од ов деш ни те про сто ри) по бо
жес тве ни от ам не сти рач ки дар за 
За ев, тре ба ше да сле ду ва „каз на
та“ за Гру ев ски и за ВМРОДПМНЕ. 
А не го ва ви на да ти би ла што не 
са кал, ни ту тој ни ту не кој од не
го ви те нас лед ни ци, да не за вр ши 
ка ко Ки ро Гли го ров во ман да тот 
на Фрч ков ски, воз љу бе ни от од 
СДСМ и од нив ни те под др жу ва чи. 
Не ба ре, „мер це де сот“ е ку пен за 
до ма или за со не го да се ча та лат 
по ма а ло, ка ко За ев и Ши ле гов 
со „ау ди ја та“, или Ра да со џи пот 

што го не ма ше, па се пре вр ти 
со не го. Ар но ама, тие да ти би ле 
ку пе ни од „сопс тве ни“ па ри, кој 
од ки рии, кој од отров ни кор ни
шо ни, тен де ри и што ли не. Се то 
тоа до ка жа но, ама не бит но за да 
го сме ни мис ле ње то на вер ни те 
обо жа ва те ли на вр ху шка та.

И та ка, прав до љу би ви от За ев без 
ма ка си ја те ра сво ја та вто ра ам
не сти ја. Пр ва та бе ше пред „са мо“ 
де вет го ди ни, слу чај ко га то гаш 
чи ра кот и чу вар на тро нот бе ше 
ам не сти ран од мај сто рот и „па
па“ Бран ко Цр вен ков ски. Иа ко 
ве ро јат но ста е ми ни мал на, но 
исто ри ја та се по вто ри. Се га або
ли ци ја та по ми на од син на та тко. 
Од ко ле но  на ко ле но, се раз би ра. 
Исти от тој БЦ, кој го або ли ра ше 
сво јот нас лед ник за кри ми нал од 
„са мо“ осум ми ли о ни евра во скан
да лот „Гло бал“, го ам не сти ра ше и 
си нот на Зо ран Ве ру шев ски, кој 
пу ка ше и те па ше лу ѓе низ це ла
та Ма ке до ни ја. Дол гот на Бран ко 
кон Ве ру шев ски за „Го ле мо уво“, 
кое му овоз мо жи сцен ски ефект но 
вра ќа ње, бе ше го лем и со од вет но 
нап ла тен. Се га, би деј ќи „па па та“ 
се пен зи о ни ра ше и одам на не е 
пре тсе да тел ни на СДСМ, а не на 
др жа ва та, не го ва та ло ша на ви ка ја 
пре зе де но ва та спа си тел ка. Не, не 
збо ру ва ме за ви ски то, иа ко спо ред 
фо то гра фи и те од ка фе а на со Фа
ти ме и со Лен че и таа си го ми лу ва, 
но во за се га не поз на ти ко ли чи ни.

По во ста но ве на та ше ма од пред 
де вет го ди ни, би деј ќи во „др жа
во твор на та“ СДСМ ни што не се 
ме ну ва, же на та со член ска кни
шка пот пи ша на ток му од БЦ , се га 
пак ги по ми лу ва За ев и Ве ру шев
ски. Единс тве на та раз ли ка е што 
се га го спа си та тко то. Вто ри от 
актер оста на ист. Зо ран За ев, чо
ве кот што не го ва ди кри ми на лот 
од уста, исто ка ко и вр ху шка та на 
пар ти ја та. Му оста на уште „По
ткуп“, ар но ама тој „те жи“ са мо 
200.000 евра, по мал ку од ед на 
три е се тин ка од  „Гло бал“, а ту ка 
се и не го ви те ад во ка ти, кои ус пе
ва ат да го од ло жат се кое мож но 
ро чи ште. Ка ти ца, ба рем, бе ше 
по ин вен тив на во од ло жу ва ње
то на „Пуч“, де свад ба, де од мор, 
де За е ви сред би со ита ли јан ски 
ам ба са до ри, не вра бо те ни стру
мич ки ко рес пон ден ти и што ли 
не. Во „По ткуп“, пак, им пре чат 
об ви ни те ли те. Си те да ти би ле 
зло стор ни ци, на стра на здру же ни. 
Оти тие не ма ле кни шка од СДСМ...

Тешко оружје за 
дигресија од  „Пуч“
Ка ти ца не ар гу мен ти ра но се изг
лу пи ра со ам не сти ја та за „Пуч“, 
за ко ја по сто е ја со лид ни, те шки 
до ка зи, на стра на и приз на ние. 
Ве ро јат но, не ѝ би ло лес но да 
го на пра ви тоа, но на ред ба си е 
на ред ба, ве лат во СС, или бе ше 
СЈО... Отка ко сфа ти ја де ка ја „пре
те ра ле“ и де ка отво ри ја фронт на 
кој гу бат по ло шо од бри тан ски те 
на ви ва чи од ру ски те на Свет ско то 
пр венс тво во Фран ци ја, Ка ти ца 
се фа ти за те шко оруж је. И та ка, 
из ва ди тенк. Да, тенк, за тоа што 
ра ке та не е на „Т“, а и ова си е со
лид но те шко оруж је. Ве ро јат но 
е тип „абрамс“ и мо же да по ми не 
низ се ка ков тип те рен, но ма ке
дон ски ов, очиг лед но, не му се по
го ди, ка ко и на ша ре на та „ре во
лу ци ја“, не ли. Ок лоп но то во зи ло, 
кое ка ко го ри во ги „тро ши“ Ја не ва 
и неј зи ни те пар ти ски об ви ни те
ли, уште од старт отка жа, бло ки ра 
и заг ла ви на ма ке дон ско то „бој но“ 
по ле. Нај ве ро јат но, ло шо му ги 
„на ме сти ле“ га се ни ци те со до ка
зи. Не е лес но ко га по се ко ја це на 
мо ра те да из мис ли те слу чаи што, 
ре ал но, не др жат во да, а не кој ви 
стои на гла ва и при ти ска да го 
сто ри те тоа по ра ди ку си от рок. 
Ин те рес но е и што ток му со тенк 

се пра ве ше ди гре си ја за пуч. Да, со 
еден тра ги ко ми чен СЈО „Тенк“ јав
но ста се за ма ју ва ше за да за бо ра ви 
на „Пуч“, се ри о зен обид за на сил
но ме ну ва ње на вла ста со уце на 
од ли дер на пар ти ја со не за кон ски 
сни ме ни ма те ри ја ли од „веч ни от“ 
раз уз на вач. Па ра до ксал но, за тоа 
што тен кот, нај че сто, е глав но то 
оруж је во во о ру же ни те пу чо ви. Во 
ре ал но ста, тен ко ви те се вид ли ви и 
глас ни и со исти от тој тенк се пра ви 
пуч. Са мо во Ма ке до ни ја, пу че ви се 
зат скри ва ат со тен ко ви...

нешто „смрди“ во СЈо: 
Чуму соопштенија 
место драматични прес-
конференции?!
На стра на, де ка дра ма та гу би на 
за мав све до чи и на чи нот на кој 
СЈО ѝ ги пре не се две те од лу ки на 
јав но ста. Или, по ве ро јат но, ча до
рот што ја за гу би ос но ва та и по
ткре па та во сопс тве на та зем ја, на 
за ми ну ва ње поч ну ва да игра итро 
и пов ни ма тел но.

Пр ва та од лу ка за отка жу ва ње то од 
афе ра та „Пуч“ и ам не сти ја та на За
ев и на Ве ру шев ски и вто ра та за на
вод ни те истраж ни по стап ки „Тенк“ 
и „Та ри фа“ одеа по иста ма три ца. 
И две те на јав но ста ѝ се пре до чи ја 
пре ку бед ни со оп ште ни ја. На хар
ти ја. Или по со ци јал ни те мре жи. 
Ве ру ва ле или не, Ка ти ца, Фа ти ме 
и Лен че се отка жаа од те а та рот на 
СЈО и од драм ски от на стап со тол
ку мно гу ло ша глу ма? Три те „Ама
зон ки“ се отка жаа од но ви „Злат ни 
ма лин ки“?! Исти те тие за вис ни ци 
од ме ди ум ско вни ма ние во два тол
ку „се ри оз ни“ слу чаи по ми наа со 
пи ша ни, ло шо со ста ве ни текст чи
ња, без це ла та пом па, овен ча на со 
со ци јал де мо крат ски те „ша ре ни“  
фан фа ри? Те шко. По ве ро јат но, ду ри 
и во СЈО има ат срам, кој се за си лу ва 
со за вр шу ва ње то на ман да тот. А на 
Трамп што ту ку му поч на. Та кси рат, 
го лем та кси рат... 
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Д околку направиме 
споредба со САД, кои 
се 150 пати поголеми 

од Република Македонија, ќе 
дојдеме до бројка од неколку 
милијарди евра годишно да се 
влеваат во САД и да се користат 

за кампањата на една партија 
или личност и, пред сè, за оцр
нување на опонентот. Во про
сек, партиите во САД трошат 
по една милијарда долари за 
предизборна кампања, а до
колку таму би влегол Сорос, 
како што е влезен во Република 
Македонија, тогаш овие една 
милијарда на партиите ќе из
гледаат смешни во однос на не
колкуте милијарди на Сорос на 
годишно ниво, или помножено 
со четири на изборен циклус 
што се одржува на четири го
дини. Како ви звучи ова? Сепак, 
станува збор за огромни суми 
пари против кои тешко би из
легла на крај и првата светска 
суперсила, што, впрочем, го 
гледаме и деновиве со проте
стите против Трамп.

Во Република Македонија 
имаме уште посложена ситу

ација, тука на тие пет милиони 
годишно се додаваат и мили
оните што пристигнуваат од 
УСАИД, од американските да
ночни обврзници, кои не ни 
знаат каде завршуваат нивни
те даноци, дека тука со нив се 
финансираат тоталитаристи. 
Претходната администрација 
на САД од УСАИД направи 
подружница на Сорос со кого 
влегоа во целосна соработка. 
УСАИД ги дава средствата, а 
Сорос ги одобрува по проек
ти, се разбира, за да добиеш 
грант од УСАИД треба Сорос 
да ти го одобри проектот, а тој 
би ти го одобрил само ако ти 
ветиш дека ќе се бориш про
тив твојата држава и народ по 
секоја цена.

Во 2014 година Постојаниот 
поткомитет за истраги под 
палката на Стејт департментот 

почна истрага во Израел за на
чинот на кој биле потрошени 
350 илјади долари, да бидеме 
реални, оваа сума е смешна за 
сумата што се влева во Маке
донија. Станува збор за грант 
од 350.000 долари доделен од 
Стејт департментот на орга
низација што работела на ми
ровни преговори и разбирање 
меѓу Израел и Палестинците. 
Грантот бил во траење од 14 
месеци, завршил во ноември 
2014 година, веќе во декември 
2014 година, по падот на ми
ровните преговори, биле рас
пишани изборите во Израел. 
По завршувањето на грантот 
организацијата ја користела 
истата инфраструктура, но 
сега со цел да влијае на избо
рите. Се нашле некои паметни 
луѓе во Израел и алармирале 
во Вашингтон. Сенаторот Тед 
Круз веднаш поднел барање 

фаворизира ниту еден субјект 
на политичката сцена, а уште 
повеќе не смее, како кај нас, 
директно да работи за еден 
политички субјект.

Во 2008 година Република 
Македонија и Соединетите 
Американски Држави потпи
шаа договор за стратегиско 
партнерство, денешното вме
шување на Соросовите органи
зации во политичкиот живот 
во Македонија, потпомогнати 
со пари од УСАИД, директно 
влијаат на односите меѓу двете 
пријателски земји. Затоа многу 
е важно да се алармира нова
та администрација во САД за 
ситуацијата во Република Ма
кедонија, да имаат јасна слика 
како некој со нивни пари го 
урива државниот поредок на 
нивниот стратегиски партнер 
на Балканот. 

 колуМнА

Пишува | Никола Србов

НеОПХОДНа е РеВИзИЈа

Во јавноста се релативизира 
темата за парите што Сорос 
секоја година ги влева во 
Република Македонија преку 
својата фондација Отворено 
општество. Јавноста пет милиони 
евра годишно ги гледа како и (не) 
толку голема сума на финансии. 
Ако имаме предвид дека пет 
милиони годишно се трошат само 
на пропаганда во земја од два 
милиона жители, можеби, ќе ја 
имаме вистинската слика. Пет 
милиони евра годишно само од 
Сорос се влеваат за кампањата на 
една политичка партија, а доколку 
одиме на регуларни избори 
што треба да се одржуваат на 
четири години, тогаш се трошат 
20 милиони евра за перманентна 
кампања на една политичка 
партија. Како ви звучи вака?

да се води истрага за начинот 
како се трошат средствата 
на даночните обврзници на 
САД. Истрагата ја предводел 
сенаторот од Охајо, републи
канецот Роб Портман. По брза 
постапка била спроведена 
истрагата, на крајот било за
клучено дека не била напра
вена реална штета на терен. 
Но многу е важен заклучокот 
што бил донесен, и покрај тоа 
што не била направена штета, 
Стејт департментот заклучил 
дека вакво нешто не смее да 
се повтори никогаш во ид
нина, дека не смее со парите 
на даночните обврзници на 
САД некои организации да 
ги уриваат пријателските 
односи со нивниот најголем 
сојузник на Блискиот Исток, 
Израел. И цела организација 
била исечена во корен, невла
дина организација не смее да 

Американските граѓани преку уСАИД го финансираат Сорос
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Идеолошкополитичката 
шизофренија во Републи
ка Македонија доживува 

еклатантна експанзија оп
фаќајќи ги речиси сите сегмен
ти на општествениот дискурс. 
Ова не е ништо ново на планот 
на светската историја, ниту во 
однос на последните векови (а 
веројатно и од Херодот наваму), 
а ниту, пак, на ниво на такана
речените современи политички 
процеси, кои како да ги поделија, 
исто како и тука, во татковината, 
речиси сите жители на западната 
цивилизациска хемисфера. 

Тоа што уште пред повеќе од еден 
век го најавуваа Фридрих Ниче и 
Освалд Шпенглер, денес го гле
даме „in vivo“ – како реално шоу. 

Дури и во најделикатните струк
тури, во тие што се занимаваат со 
„возвишена“ тематика, како што е 
уметноста или, пак, филозофија
та, гледаме сосема евидентни 
примери за оваа чудна подвое
ност и заемна критика и тоа не 
по прашањата супстанцијални за 
„предметот“ на опсервација и на 
анализа, туку по најтривијалните 
прашања, произлезени од дневна
та политика и, воопшто, од идео
лошката и партиска инклинација. 

Тоа дисперзира насекаде без 
каква било надеж да запре во 
најскоро време. 

Можеби се работи за една сеопшта 
фиксација за феноменот на поли

Секако, ако ги заобиколиме карие
ристите и системските опортуни
сти, за кои високата позиција во 
општествената хиерархија е ул
тимативна цел и вредност, тогаш 
мал број творци својот креативен 
импулс можат да го одржат во ин
тактна позиција заобиколувајќи 
ги тривијалностите на дневнопо
литичките шокови и провокации. 
Но ова се ретки појави во послед
ниве времиња, посебно тука, во 
Република Македонија. За ова, 
веројатно, најмногу придонесува 
огромниот број скрибомани, кои, 
самопромовирани во сезнајковци 
и адепти, ја туркаат како нездрави 
својата навивачка, би рекол, нај
често, хулиганска агенда. 

Но и демократизацијата на сео
пштата мисловност, каде, благо
дарение на кибернетската тех
нологија и на интернетот, многу 
од овие скрибомани и псевдоин
телектуални пијавици одново и 
одново навалуваат, пенетрираат 
и бесрамно се наметнуваат како 
некакви центри на севселенско
то знаење. 

Веројатно, целосно раскрстиле 
со творечката етика и со дигни
тетот на професионалноста, во
општо. 

Како, инаку, од некоја исфанта
зирана позиција на кредибил
ност, би се впуштале во најми
зерни озборувања на своите 
поранешни пријатели и сора
ботници. Демек, тој и тој (двајца 
наши проминентни уметници) 
го молеле да им направи нешто, 
а тој ги одбил поради што – тоа 
нешто било под нивото на него
виот ранг, интелектуален или 
естетски вкус, под нивото на не
говиот професионален стандард 
и, воопшто, далеку под неговите 
сериозни заложби за „вистин
ските“ вредности во културата. 

Па уште објавува фотографии 
каде што е снимен со овие двај
ца соработници, пријатели или, 
како што навестува самиот – 
„молители“, за да им помогне 
на професионален план, а тој, 
во името на принципите на него
вата продукциска и експертска 
строгост ги одбива, а тие оста
нуваат фрустрирани и нереа
лизирани. Но, што да се прави 

Но животот е суров и ретко кој може 
да се вознесе до самите висини на 
свесната, ако сакате, и творечка егз
истенција. Да вообликува идејни 
структури и да теоретизира околу 
сето тоа, да влезе во пантеонот на 

деликатноста и да се занимава со 
најинтелектуалните проблеми на 
човештвото и на цивилизацијата. 
Да се вгради во мозаикот на кате
дралата на хуманата и креативна 
историја на човештвото.
 

тиката, драматизирана и естети
зирана низ масмедиумите. Потоа 
апропријативноста, која доаѓа од 
виртуелните сугестии врз граѓа
ните низ сеопшто пропагираната 
прикаска за демократијата како 
единствен систем на политичка 
партиципација, која го генерира 
најсоодветниот начин на дистри
буција на моќта, политичката моќ. 

Не е за потценување ниту, пак, 
лудичкиот аспект на човека, кој, 
привлечен од силната хипноза на 
„играта и натпреварот“, почнува 
активно да учествува во овој бе
скраен психологистички лавиринт. 
Тука, сите овие маси се чувствува
ат како творци во контекстот на 
колективната политичка свест и 
како општа волја, која низ една 
беспоштедна борба со неприја
телот (претставник на силите на 
злото) ќе достигнат победничка 
слава и ќе воспостават нов „пра
веден“ поредок, нивни поредок, а 
потоа ќе зацаруваат врз механи
змите на управувањето на држа
вата. Така тие ќе бидат и борци, и 
херои, и револуционери, и спаси
тели, едноставно, ќе станат нови и 
непобитни владетели, харизмати
ци и светла иднина без остаток. За 
профитот и да не говориме. 

А тоа некако може и да се прогол
та кај необразованите маси, кои 
единствено низ изборниот процес 
ја чувствуваат својата важност и 
вредноста, која ретко кога имаат 
можност да ја доживеат како рефе
ренција по себе, за себе и од себе. 

– инсинуира овој „акробат“ на 
мисловноста, кога тоа што му 
го нуделе било лошо, а нив не ги 
бивало. Уште ли? И тој сето тоа 
го екстраполира во сегашноста. 

Патем, лепи уште неколку „про
фесионални“ шлаканици на по 
некој уметник што го поддржува 
„режимот“, пред да се истави од 
мрежата како вејка однесена од 
виорот. 

Многу малку „штоф“ има во овие 
негови провинцијални скени
рања во длабините на уметноста, 
потфати за кои ниту има дух, а 
ниту, пак, вистинско есенцијал
но искуство, што многу добро се 
гледа по бедата и креативната 
мизерија на неговата скрибома
нија, која немо ја наметнува се
каде каде што може, почнувајќи 
од лукративните позиции во мре
жата на Сорос, па сѐ до неговите 
академски авантури и буџетски 
паразитирања (со оглед на про
пагандистичките беседи што ги 
држи пред студентите, за кои, 
секако, не е ни платен).

Но сето тоа е едно исто стадо фрус
трирани муфлони, чијашто кулми
нациска ситуација во уметноста е 
варварското дивеење на крими
налците од ситен калибар, кои за 
десет евра фрлаат куртони полни 
со боја врз фасадите на државните 
институции. Понекогаш и кршат 
излози – а тоа е веќе радикална 
позиција и тој тука се колеба дали 
е, можеби, политички некоректно 
ако ги пофали?

И со таква морална беда, тој вле
гува во шокантно суетно просу
дување и во крајно непристојно 
себевеличење врз база на празна 
несоодветна цитатологија и уште 
побанална фактографија, која 
ниту може да ја инкорпорира во 
една конзистентна и целисходна 
мисла, ниту, пак, успева страте
гиски да ги урне креативните 
постулати на своите опоненти. 

Но нека се перчи како мисир на 
буниште, карикатуралноста и 
гротескноста, што ги емитува 
наоколу, може да биде дури и 
инспирација за плитките фас
цинации на таканаречените 
шарени соросоидни бројлери со 
револуционерни комплекси.  �

Критика
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Пишува | Ацо Станковски



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

 колуМнА

„крамер против крамер“

Н еуставното СЈО од првиот 
ден на своето основање 
отвори јавна војна про

тив легитимното Јавно обви
нителство во државата, па така 
„обвинителство против обвини
телство“ стана една бескрајна 
приказна која го забавува, пали 
и расплакува македонскиот на
род веќе втора година.

Она што СЈО сакаше да му го 
залепи како најгрда етикета на 
Јавното обвинителство, дека е 
нетранспарентно, субјективно, 
пропартиско и диригирано, СЈО 
сега го прави стопати посилно и 
во уште погрда форма. Ајде да се 
потсетиме:

СЈО беше формирано непосредно 
по Договорот од Пржино, што 
ние од ГРОМ точно го имену
вавме како „пржинска измама“. 
Клучниот предмет за кој се фор
мираше СЈО беше „Пуч“. Со него 
требаше да се реши кој прислу
шувал, кој го нарачал прислушу

вањето, за кои цели и кој го пла
тил, со оглед на фактот дека беа 
најдени поголема сума пари кај 
луѓето што го признаа делото.

Ама, нели, станува збор за пр
жинска измама, предметот „Пуч“ 
во изминатиот период беше 

12 пати одложуван од Катица, 
Заев и од неговите адвокати и, 
за волја на вистината, двапати 
поради болест и смена на порот
ник, за да во вештачкиот вакуум 
успеат да купат време отворајќи 
разни небулозни предмети, како 
„Тврдина“ и што ли уште не, а 
целта, и тогаш и сега, тврдам 
дека е да не се дознае кој ги 
вршел прислушувањата во Ре
публика Македонија. Тоа е при
оритет број 1! Всушност, интен
цијата е да ставиме сѐ под тепих 
и да констатираме пред целиот 
свет дека Груевски, Мијалков и 
Јанкуловска цело време сами се 
прислушувале (нема да навле
гувам во лагите на Заев кога на 
пресконференција изјави дека 
од државата само Груевски и 
Мијалков не биле прислушу
вани?!). А, човекот може и не 
лажел, едноставно  не знаел. 
Како дозирано му ги давале 
податоците и сознанијата, така 
како што му прилега, истрчува
ше на прес.

Бидејќи предметот „Пуч“ е по
влечен, се разбира, најкукавич
ки што можеше, со соопште
ние пред еден од најголемите 
христијански празници, Води
циБогојавление, што, значи 
СЈО се јави  навистина се јави 
во неговото вистинско светло!

Односно, со тоа си ставија печат 
за сопствено самораспуштање 
пресекувајќи го темелот врз кој 
се основани.

Ќе останат да висат во јавнос
та крупното прашање и ди
лема како „најистакнатите и 
најголеми борци“ за човекови 
права, слобода, демократија и 
за транспарентност не дозво
лија јавноста (таа која во кон
тинуитет ја замајуваат со фа
типушти недовршени случаи) 
да види дали Заев од  четирите 
посети на премиерскиот каби
нет на Илинденска само барал 
предвремени парламентарни 
избори или, пак, мавтал со це

зимски центри и егозотични 
дестинации. Ова јавноста не 
смее ниту да го заборави ниту 
да го дозволи. Не може сѐ да за
врши со „пу, пу се шегувавме“.

И онака, најтривијално, човечки, 
па и озборувачки нешто остану
ва да копка: Нели малку ѝ фали 
на јавноста како тоа во неврзан 
разговор Заев ја ословува Шеке
ринска, како Стево Пендаровски 
го оспорува легитимитетот на 
својот лидер во скопските ка
феани  и  слични „будалаштини“ 
кои се во доменот на приватнос
та на „чесните“ опозиционери. 
Дали тие од СДСМ се само госпо
да во свилени  и бели ракавици 
кои глумат „нобл“, а меѓусебно се 
пцујат како кочијаши. Но, нејсе.

На крајот, уште еднаш сакам да 
го повторам ставот на ГРОМ, а 
тоа е дека со откажувањето од 
гонење во случајот „Пуч“, се от
вораат вратите за натамошни 
нови аболиции бидејќи неспо
рен факт е дека овој потег на СЈО 
е уште една, нова и оригинална 
аболиција на Зоран Заев, и тоа 
од неуставното СЈО.

Единствената институција во 
државата што во согласност со 
Уставот и законите во Републи
ка Македонија  може да даде 
аболиција е Претседателот на 
државата. Кога Ѓорѓе Иванов 
потпиша десетици аболиции, 
ГРОМ, принципиелно, беше пр
вата политичка партија во РМ 
која ги оспори истите, не како 
правно неиздржани, туку како 
политички некоректни. Затоа 
што судот е тој што е надлежен 
и одлучува.

Затоа принципиелно, предупре
дуваме дека оваа аболиција кон  
Заев и објективно го отвора па
тот кон можни нови аболиции. 
Тогаш, сега тивките, да не речам 
замолчени борци за слобода, де
мократија и транспарентност, 
не ќе имаат кредибилитет да 
оспоруваат што било.

И како за крај, не е важно дали 
Заев ќе добие уште некоја або
лиција плус, туку тоа што един
ствени кои секојдневно губат се 
граѓаните на Република Маке
донија. 

деа со снимени приватни теле
фонски разговори и уценувал 
со нив. Јавноста ќе остане во 
дилема и за тоа што навистина 
е одземено од семејниот дом на 
Верушевски на 22 јануари 2015 
година, што криеле во некол
куте лаптопкомпјутери и во 
шесте мобилни телефони што 
летаа низ прозорец од куќата 
во паника и безумие. Јавноста сѐ 
уште ќе остане без одговор и за 
тоа што имало во пронајдените 
илјадници фајлови и снимени 
разговори во компјутерите на 
Верушевски, кои документи ги 
преведувала неговата сопруга, 
како и, се разбира, кој е преми
ерот на државата што наводно 
му нуди азил на Верушевски?!

Ова се најинтригантните и нај
крупни прашања за државата и 
граѓаните кои живеат во неа, ова 
се прашања поврзани со безбед
носта на сите два милиона жите
ли! Наместо тоа, СЈО прибегнува 
кон друг трик, за  јавноста да 
не зборува за овие прашања, 
па, повторно, преку „Фејсбук“, 
нѐ замајува со озборувања од 
типот дали требало да се купи 
„мерцедес“ или возило од друг 
производител?! За тоа време, за 
жал, суштината ни бега.

Исто така,  претпоставувам, во 
ваков стил ќе останат неодгово
рени и прашањата за тоа против 
кои сѐ обвинители и истражи
тели од СЈО има поднесено кри
вични пријави, дали нависти
на се заканувале и изнудувале 
изјави од сведоци, што стана со 
пријавата, односно претставката 
од еден управен судија против 
обвинител во СЈО, дали кривич
ните пријави од МВР против об
винители и истражители од СЈО 
ќе добијат судски епилог. И уште 
дузина дилеми.

Помина веќе една година, а СЈО 
не дава документи за ниту еден 
од овие случаи..

Она што ќе остане е следново: 
Неколку луѓе од водачите на 
ВМРОДПМНЕ ќе се влечат по 
судови за искреирани сензацио
налистички приказни, додека, 
пак, водачите на СДСМ ќе си 
седат во топлите канцеларии 
на Бихаќка, ќе се возат по јахти, 

Откажувањето на Специјалното 
јавно обвинителство од натамошно 
гонење на Зоран Заев и неговата 
логистика олицетворена во Зоран 
Верушевски и дватри споредни 
лика кои вршат исклучително 
неспоредни работи го отвори 
или затвори најголемиот судски 
трилер во самостојна Македонија, 
на кој можеме слободно да му 
ставиме филмски наслов „Крамер 
против Крамер“
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ЕконоМИЈА

Со алуминиумски прозорци, сметките за греење ќе се преполоват
СО СУБВеНЦИИ за СОНчеВИ КОЛеКТОРИ И НОВИ ПРОзОРЦИ ДО заШТеДа ВО ДОМОТ

Намалување на сметките за греење 
е приоритет на секое семејство, 
а тоа може да се постигне преку 

заштеда на енергијата. Трошењето по
малку енергија, а домот, сепак, да биде 
стоплен се постигнува преку поставу
вање сончеви колектори и замена на 
старите дотраени прозорци со нови, 
ПВЦ или алуминиумски. По оваа осно
ва со инвестирање во сончеви панели 
и во квалитетни стаклени површини 
можат да се заштеди околу 50 отсто, од
носно за толкав процент да се намалат 
сметките за струја, при што вложените 
средства можат да се вратат за неколку 
години. За да им помогне на граѓаните 
да заштедат енергија, Министерство
то за економија веќе неколку години 
дава субвенции за вградување сончеви 
колектори, а од годинава има и нова 
субвенција, за вградување ПВЦ и алу
миниумски прозорци. 

� Со вградување квалитетни прозор-
ци топлинските загуби би можеле 
да се намалат за една половина, а 
инвестицијата ќе ви се исплати за 
три до пет години. Според слободна 
процена, вградувањето алуминиум-
ска столарија во трисобен стан може 
да чини од 1.200 до 2.000 евра, во 
зависност од квалитетот и од голе-
мината на стаклените површини. 
заштедите се остваруваат преку 
месечните сметки, доколку се гре-
ете на струја – велат стручњаците за 
енергетска ефикасност.

Од Министерството за економија 
најавуваат дека за овие субвенции 
огласот ќе биде објавен до крајот на 
месецов, и ќе трае до крајот на август.

� Ќе се надоместува дел од трошо-
ците за купени и вградени ПВЦ 
или алуминиумски прозорци во 
домаќинствата за 2017 година, а 
за таа намена се обезбедени дури 
20 милиони денари, при што се на-
доместуваат до 50 отсто од направе-
ните трошоци, но не повеќе од 500 
евра во денарска противвредност 
по домаќинство  информираат од 
Министерството за економија.

Надоместот на дел од средствата за 
купени и вградени ПВЦ или алумини
умски прозорци ќе имаат право да го 
остварат лицата што имаат купено и 
вградено во своите домови ПВЦ или 
алуминиумски прозорци во периодот 
од денот на објавувањето до денот на 

завршувањето на јавниот оглас. Доде
лувањето на надоместот ќе се врши по 
принципот „прв дојден прв услужен’’, 
сѐ до искористување на предвидени
те средства во буџетот на Република 
Македонија за оваа намена.

Надоместот на дел од средствата за 
купени и вградени ПВЦ или алумини
умски прозорци ќе го остварат лицата 
со доставување на следниве докумен
ти: пополнет образец за барање, кој 
може да се подигне во архивата на Ми
нистерството за економија или да се 
обезбеди преку интернетстраницата 
на министерството: www.economy.gov.
mk, доказ во оригинал дека е извршено 
купувањето на ПВЦ или алуминиум
ски прозорци, и тоа: фискална сметка, 
или фактура со извод од деловна банка 
по денот на објавувањето на огласот. 
Доколку купувачот достави доказ во 
оригинал за направените трошоци за 
вградувањето на ПВЦ или алуминиум

ски прозорци (фискална сметка или 
фактура со извод од деловна банка по 
денот на објавувањето на овој оглас), 
ќе му бидат земени предвид при утвр
дување на надоместот на дел од тро
шоците за купени и вградени ПВЦ или 
алуминиумски прозорци во домаќин
ствата. Едно лице може да поднесе само 
едно барање за добивање надомест. 

Деновиве се очекува објавување и на 
новиот оглас за субвенционирање 
вградување сончеви колектори од 
страна на Министерството за еконо
мија. Досегашната практика покажува 
дека сѐ повеќе домаќинства се опреде
луваат да штедат електрична енергија 
преку вградување сончеви колектори, 
што е исплатлива инвестиција со оглед 
на тоа дека земјава има од 240 до 270 
дена сончева енергија. 

Пресметките покажуваат дека преку 
овие системи домаќинствата можат 
годишно да заштедат од 1.500 до 2.400 
киловатчасови електрична енергија 
или 14.820 денари годишно, во зави
сност од инсталираниот систем и од 
цената на електричната енергија. Пре
сметките на Агенцијата за енергетика 
се дека инвестицијата се враќа за пет 
до шест години, со оглед на трајноста 
на системот од 10 до 25 години.

Инвестицијата за вградување ваков 
систем, според пресметките на Аген

цијата, е од 27.675 денари до 83.025 
денари.

Пазарната цена на малите системи 
што се користат во домаќинствата 
се движи од 650 до 2.500 евра, а за 
големите од 10.000 до 100.000 евра. 
Дополнително се плаќа и монтажата, 
која, исто така, зависи од системот што 
се вградува и се движи од 100 до 250 
евра за малите системи.

За споредба, едно четиричлено до
маќинство годишно троши најмалку 
по 400 евра за топла вода и најмалку по 
700 евра за затоплување на просторот. 
Ако 1.200 евра се вложат во квалите
тен сончев систем, инвестицијата ќе 
се врати за четири години.

Стратегијата за унапредување на енер
гетската ефикасност покажува дека 
42 отсто од потрошената електрична 
енергија е за домашните апарати, 28 
отсто за греење, 18 отсто за топла вода, 
а 12 отсто за осветлување.

Ова беше причина и за субвенциони
рање на граѓаните што инсталираат 
соларни топлински системи, кои Ми
нистерството за економија ги воведе 
во 2007 година, а го продолжува и 
годинава.

�Годинашниот буџет за надоместу-
вање на дел од трошоците за купени 

и вградени сончеви термални колек-
торски системи во домаќинствата 
е зголемен, па место досегашните 
шест милиони денари, сега изнесува 
16 милиони денари, додека условите 
остануваат исти, односно се надомес-
туваат до 30 отсто од направените 
трошоци, но не повеќе од 300 евра 
во денарска противвредност по до-
маќинство за 2017 година – информи
раат од Министерството за економија.

Според критериумите, за оваа мерка 
можат да аплицираат сите домаќинства 
што имаат купено и вградено колек
торски систем во своите домови во 
периодот од денот на објавување на 
јавниот оглас до денот на неговото 
завршување, а притоа го немаат ис
користено правото на поврат на дел 
од средствата за обезбедување и за 
вградување сончеви термални колек
торски системи во својот дом врз ос
нова на претходните јавни огласи на 
Министерството за економија објавени 
во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 и во 2016 година. За да добијат 
субвенција барателите ќе треба да по
днесат: пополнет образец за барање, 
кој може да се подигне во архивата на 
Министерството за економија или да се 
обезбеди преку интернетстраницата 
на Министерството: www.economy.gov.
mk, доказ во оригинал дека е извршено 
купувањето сончев термален колек
торски систем, и тоа: фискална сметка, 
или фактура со извод од деловна банка 
по денот на објавувањето на огласот. 
Доколку купувачот достави доказ во 
оригинал за направените трошоците 
за вградувањето на соларниот колек
тор (фискална сметка или фактура со 
извод од деловна банка по денот на 
објавувањето на овој оглас), тие ќе му 
бидат земени предвид при утврдување 
на надоместот на дел од трошоците за 
купени и вградени сончеви термални 
колектори. Едно лице може да поднесе 
само едно барање за добивање надо
мест. Доделувањето на средствата ќе 
се одвива по пат на јавно извлекување.

Досега се субвенционирани 4.237 до
маќинства од 14.785, кои конкурира
ле на огласите за субвенционирање. 
Вкупно одобрени средства за оваа 
намена, заклучно со 2016 година, се 
54 милиони денари. �
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надоместот на дел од средствата 
за купени и вградени ПвЦ или 
алуминиумски прозорци ќе имаат 
право да го остварат лицата што 
имаат купено и вградено во своите 
домови ПвЦ или алуминиумски 
прозорци во периодот од денот 
на објавувањето до денот на 
завршувањето на јавниот оглас.
доделувањето на надоместот ќе 
се врши по принципот „прв дојден 
прв услужен’

Пишува | Александрија Стевковска 
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катастарот ќе бара 
продолжување на рокот за 
елаборати за легализација
Петнаесет илјади геодетски елабора
ти неопходни за комлетирање на до
кументацијата за легализација на ди
воградби не се доставени до општините 
до истекот на законскиот рок на крајот 
на минатата година поради што Катас
тарот ќе побара продолжување на рокот.

Податоците од геодетските фирми по
кажуваат дека до крајот на декември 
лани 5.000 елаборати, иако биле изгот
вени, не биле подигнати од странките. 
Геодетските фирми не успеале да из
работат десет илјади елаборати затоа 
што барањата за нив биле поднесени 
пред истекот на рокот и немале довол
но време. Катастарот ќе ја информира 
Владата за ваквата состојба со барање за 

 Стопанските комори на Македонија и на 
Србија апелираат до владите на двете др
жави да направат сѐ што е потребно за да 
не се нарушат добрососедските односи 
бидејќи добрите политички односи се 
предуслов за зголемување на трговската 
размена. Македонија и Србија традицио
нално соработуваат економски, но имаат 

Просечната плата на вработените 
во рударскиот сектор во ноември 
минатата година изнесува 27,731 
денари и е за 10,5 отсто повисока 
споредено со истиот месец претход
ната година, покажуваат податоците 
на Државниот завод за статистика. 
Најголем раст на платите во овој 
сектор е забележан кај вадењето 
метални руди, и тоа за 13,2 отсто 
на вкупна исплатена просечна не

Пристигна и петтиот 
патнички воз во Македонија
Пристигна петтиот патнички воз 
во Македонија, а наскоро треба да 
пристигне и шестиот воз и со тоа 
да се заокружи планираната инвес
тиција на „Македонски железници“ 
за набавка на шест патнички воза, 
со вкупна инвестиција од 25 ми
лиони евра.

Досега четирите воза што се прис
тигнати веќе сообраќаат на некол
ку делници.

Освен набавката на шесте патнич
ки воза, во „Македонски железни
ци“ се набавени 150  товарни во
зови со вкупна инвестиција од 15 
милиони евра. 

Планински, бањски, транзитен 
- најперспективни видови 
туризам во Македонија
Планински, бањски и транзитен се 
трите видови туризам што имаат 
голем потенцијал во Македонија. 
Според туристичките работници, 
не се помали можностите за раз
вој и на алпинизмот, пештерскиот, 
ловниот и религиозниот туризам. 
Доходовни можат да бидат и кон
гресниот, спортскиот и рекреатив
ниот туризам. Кај нас моментно 
доминираат езерскиот и градскиот 
туризам со фокус на Скопје како кул
турна дестинација. Но, во согласност 
со перспективите и можностите, 
планинскиот, бањскиот и транзит
ниот туризам се клучни и државата 
треба да се фокусира на нив зашто 
расположливите потенцијали во овој 
сегмент се големи, а не се доволно 
искористени. Ако земјата сака и има 
цел да ги оствари проекциите де
финирани во Стратегијата до 2021 
година туризмот да учествува со пет 
отсто во БДП, прво треба да се зго
леми соработката меѓу државните 
институции и бизнис секторот во 
насока на заедничко креирање на по
литиките, да се спречи нелојалната 
конкуренција од т.н. човекагенции 
и да се подигне свеста за хигиената 
како еден од основните постулати 
за развој на туризмот.

свет

Швајцарската уСБ 
препорачува инвестирање  
во евра
Додека инвеститорите се сомне
ваат во иднината на еврото, 
најголемиот светски менаџер за 
управување со средствата на бо
гатите ги советува своите кли
енти да инвестираат во евра. УСБ 
Велт Менаџмент препорачува ку
пување на европската валута, за 
која сметаат дека е потценета во 
однос на доларот. Тие очекуваат 
дека еврото во наредните шест 
месеци ќе зајакне за околу 7 отсто, 
на 1,15 долари.

По Брегзит и референдумот во Ита
лија, со потенцијално продолжена
та политичка нестабилност поради 
изборите на европското тло, оваа 
година ЏПМ Морган препорачу
ва продажба на евра во корист на 
швајцарскиот франк како зашти
та од политички ризици, додека 
Голдман Сакс предвидува паритет 
на еврото во однос на доларот во 
наредните 12 месеци.

Вредноста на лирата 
продолжува да паѓа
Централната банка на Турција ја 
зголеми каматната стапка за кре
дити кои се одобруваат за една 
ноќ за 75 базични поени. Ова е 
најновиот во серијата потези со 
цел да ѝ се помогне на ослабената 
лира, која загуби една четвртина 
од својата вредност во однос на 
доларот во изминатите години. 

Комитетот на банка за монетарна 
политика соопшти дека каматна
та стапка за кредити за една ноќ 
е зголемена на 9,25 отсто од 8,5 
отсто, што е второ зголемување 
на каматата од ноември мината
та година. Еднонеделната REPO 
стапка, сепак, го задржа нивото од 
8,0 отсто. Лирата во оваа година 
бележи пад од 8 отсто, по двоци
френиот пад во 2015 година и 2016 
година, додека инвеститорите се 
загрижени за политичката неси
гурност во земјата и забавување 
на турската економија.

Американската лесна нафта се тр
гува близу нивото од 53 долари за 
барел откако Ирак соопшти дека е 
на чекор од исполнување на својот 

Светот може да го добие првиот 
трилијардер за 25 години – Бил Гејтс

соработка и во различни регионални и 
мултилатерални иницијативи. Послед
ните пет години обемот на трговската 
размена меѓу двете држави надмина 600 
милиони евра годишно, со тенденции за 
раст. И во однос на инвестициските вло
жувања меѓу двете држави забележани 
се позитивни текови. 

дел од ветеното намалување на про
изводството. 

Ова ниво е договорено со Органи
зацијата на земјите извозници на 
нафта (ОПЕК) поради намалување 
на глобалните резерви.

Американската лесна нафта се зго
леми за 55 центи на 53,30 долари за 
барел на берзата во Њујорк, додека 
северноморската нафта брент зајакна 
за 39 центи на 55,62 долари за барел. 
Ирак ја намали испораката за 180.000 
барели дневно, а ќе намали уште 
30.000 барели до крајот на месецот.

До 2042 година светот може да го добие првиот 
трилијардер, и тоа веројатно ќе биде основачот 
на „Мајкрософт“, Бил Гејтс.

До ваков заклучок дошле од Оксфам, меѓуна
родната мрежа на организации кои колектив
но работат на ублажување на сиромаштијата.

Нивниот недамнешен извештај покажа дека 
осум милијардери на планетата имаат пари кол
ку и 3,6 милијарди луѓе кои се вбројуваат меѓу 
најсиромашните во светот.  Кога, пак, го зеле 
предвид експоненцијалниот раст на постојното 
богатство, дошле до заклучок дека светот може 

да го добие првиот трилијардер во 
следните 25 години, т.е. Бил 

Гејтс на 86 години да 
стане првиот 

трилијардер.

Ирак има добра вест за извозниците на нафта

продолжување на рокот за доставување 
елаборати за да се даде простор овие 
10.000 елаборати да можат приватни
те геодетски фирми да ги изработат за 
да бидат доставени, а 5.000 елаборати 
граѓаните да ги подигнат и да ги доста
ват до општините. Од март 2011 година 
кога почна процесот на легализација за
клучно со 31 декември лани геодетските 
фирми примиле 240.000 барања за из
готвување елаборати. Од нив 225.000 се 
изработени и се подигнати од странките.

топлата во ноември од 31.219 де
нари или 500 евра. За 15,5 отсто се 
зголемени платите во помошните 
услужни дејности во рударството на 
26.215 денари, додека во рудниците 
за вадење камен, според Државни
от завод за статистика. просечната 
исплатена нетоплата во ноември 
минатата година изнесувала 23.356 
денари и била за 5,7 отсто повисока 
споредено со истиот месец претход
ната година. Единствено намалу
вање на платите Заводот регистри
рал кај рудниците за вадење јаглен 
и лигнит, каде што нетоплатата во 
ноември бележи намалување за 9,4 
отсто, на 19.376 денари. Минатата 
година беа рестартирани два рудни
ка, „Злетово“ во Пробиштип и „Тора
ница“ во Крива Паланка, кои речиси 
една година беа под стечај. Новиот 
инвеститор, бугарската компанија 
„Минстрој“, најави дека ќе ги врати 
на работа сите 1.000 рудари и ќе им 
даде поголеми плати.

Платите на рударите стигнаа 
до 500 евра

Економската соработка да биде пред политиката

Словенечкиот пластичен  
отпад ќе се уништува во Австрија
Пластичниот отпад од Љубљана и око
лината ќе се превезува во Виена и на 
непрофитна основа ќе се спалува во една 
од трите виенски печки.

Тоа е договорено во рамки на соработката 
на тие два побратимени градови, потврди 
љубљанската комунална фирма „Снага”.

Според аранжманот на Љубљана и на 
Виена, словенечкиот отпад во Австрија 
ќе се спалува на непрофитна основа, по 
цена од 54 евра за тон, а цената би била 

покриена со енергијата која се добива 
од тој спален отпад, па Љубљана би го 
платила само превозот..
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Ан то нио  
Ми ло Шо Ски

ПАвле 
БоГоевСки

Катица Јанева знае 
дека признанието 
на Ѕвонко Костовски 

е непобитен доказ за организираната 
криминална мрежа на Заев и Верушевски. 
И знае дека комуникацијата на „Скајп“ во 
којашто се заговараат и граѓански немири 
е непобитен доказ за делувањето на оваа 
група. Катица Јанева знае дека материјалите 
се обезбедени со посебни истражни мерки и 
тие ја потврдуваат одговорноста на Заев. Затоа 
госпоѓата Јанева се одлучи со политички акт, 
а не со обвинителски или правен акт да го 
заштити политичарот Зоран Заев којшто ја 
злоупотребува политиката за да се затскрие 
од своите криминални влијанија.

Без да навлегувам 
подлабоко, ќе ка
жам дека – имајќи 
предвид низ што сѐ 

поминаа и поминуваат Владимир Милчин и 
Фани КаранфиловскаПановска, мислев дека 
земаат повисоки плати од сумите што ги објави 
„Курир“. И мислам дека заслужуваат.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
николА 
ГруевСки

Сорос нема голема ид
нина во политиката. 
Новото раководство го 
гледа како непријател 
на американскиот народ. Очигледно, тој не може 
да запре со своите провокации; со разнишано его 
и галопирачка сенилност, неговата моќ е урната. 
Неговите измеќари веќе не ја претставуваат амери
канската „држава во сенка“. Тој веќе не може да ги 
корумпира луѓето делејќи им пари за операции кои 
сега ќе се сметаат за напад против националните 
интереси на САД.

уМБерто  
ПАСкАли

Голема грешка беше 
што досега се доделу
ваа симболични сред
ства за НВО. Мно гум ина 
велеа дека тоа не е во 
ред, но ние не го сфативме. По сето тоа преку што 
поминавме, сфативме дека нашите невладини ор
ганизации се монополизирани од страна на една 
институција, на едно лице. Ние мора да го демоно
полизираме овој сектор. Се разбира, постојат многу 
работи кои се однесуваат на конкретни проекти, 
како што е автопатот и други проекти. 

ГордАнА 
СилјАновСкА

Не треба да бега од 
фактот дека Македо
нија е мултикултурно 

општество. Меѓутоа, ако ги анализирате мулти
културните општества во светот, ќе видите дека 
во нив има код за комуникација, што најчесто е 
еден јазик заради мултикултурниот карактер.

Има нешто „длабоко 
перверзно“ во начинот 
на кој некои наши бо
жемни медиуми, кои 
згора се огласуваат и како опозициски, влетаа во 
хајката на чилимановци и компанија против Соро
совата фондација во Македонија обидувајќи се да 
фатат приклучок во судирот од „библиски“ размери 
Трамп против Сорос. Перверзијата, имено, се состои 
во обидот јавната дебата да се сведе на простачка 
расправија за висината на платите на челниците на 
Фондацијата „Отворено општество“ во Македонија, 
без притоа да се проверат елементарните факти 
и без да се има предвид ексклузивното право на 
Џорџ Сорос да ги определи надоместоците за своите 
челни менаџери ширум светот, кои водат крупни и 
чувствителни донаторски операции.

БрАн ко  
Ге ро Ски

 |   ЛИчНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИчНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Нема човек во земјава 
што толку пожртвува
но застанал во одбрана 

на своите месечни примања 
колку што изминатава неде
ла новопечениот пратеник 
Павле Богоевски се ангажи
ра во одбрана на платата 
на извршната директорка 
на Фондацијата Отворено 
општество, Фани Каранфи
ловаПановска. 

„Ние се занимаваме со тоа 
кој колку е платен и кој е 
„поавтентичен“ протес-

зад неа застана војска корис
ници на благодатите од неј
зините потписи, а таа, пак, 
повторно застана со жив ѕид 
пред Сорос. 

�Сериозна клевета е дека 
Сорос е безбедносна зака-
на, некому му треба пара-
ван за неспособноста и за 
недостигот од капацитет. 
ФООМ работи отворено и 
транспарентно и сѐ што 
спроведува и има повеќе 
од потребно на нашата 
веб-страница. Никогаш не 
сме се судриле со институ-
циите, првпат се случува 
сега постизборно да биде 
најавена инспекција од 
УЈП и во сите невладини 
организации финансира-
ни од ФООМ. апсолутно 
дека УЈП има мандат да го 
контролира работењето, 
но симптоматично е што 
досега ниедна власт не 
почувствувала потреба 
преку УЈП да прави орке-
стриран упад во ФООМ. 
Нападите и контролите не 
стивнуваат, ВМРО-ДПМНе 
секој ден нѐ потсетува дека 
требало да има десориза-
цијата, ако формира влада 
ќе почувствуваме ефекти. 
Но, само Глобалниот борд 
донесува одлука дали Со-
рос ќе функционира во Ма-
кедонија или не. Дотогаш 
остануваме посветени на 
принципите на отворено-
то општество  рече Фани 
КаранфиловаПановска.

КаранфиловаПановска е 
личност на неделата затоа 
што нема одговор зошто 
огромен процент од европ
скиот буџет на Сорос оди 
токму на Македонија и тоа, 
по правило, секогаш пред 
избори. � (Р.Р.)

Во ИМЕТо нА 
ФАнИ, МИлЧИн И 
СВЕТИоТ СоРоС

тант. Без да навлегувам 
подлабоко, ќе кажам дека 
– имајќи предвид низ што 
сѐ поминаа и поминуваат 
Владимир Милчин и Фани 
Каранфиловска –Панов-
ска, мислев дека земаат 
повисока плата од сумите 
што ги објави ’Курир‘. И 
мислам дека заслужува-
ат“, напиша Богоевски на 
социјалните мрежи чекајќи 
ги собраниските седници. 

Исто така, никој досега не 
си го бранел претходникот 
во директорското столче 
толку пожртвувано колку 
КаранфиловаПановска во 
„Топ тема“ на „Телма“.

�Ве молам, да не разгова-
раме за Владимир Милчин 
и за монтираниот процес за 
лустрација кон овој човек. 

Јас ве молам, ако може, да 
не разговараме за луѓе што 
не се присутни овде. Не се 
плашам, но се чувствувам 
непријатно да разговарам 
за луѓе што не се присутни 
во студиото. И тоа не е те-
мата на дебатата  нервозно 
реагираше КаранфиловаПа
новска и со помош на води
телката ја промени темата на 
разговорот за организација
та на чиешто чело е – платена 
со парите на Сорос, која до 
вчера ја раководеше лустри
раниот режисер Милчин.

Веројатно да беше во еми
сијата и Миличин, ќе заста
неше во одбрана на Сорос  
за да се затвори „синџирот 
на исхрана“ во отвореното 
општество. 

Во отсуство на владетелот 
од сенка, Каранфиловска 
ја презеде неговата улога 
како што ја презеде и пред 
една и пол година функ
цијата, па застана меѓу чи
лиманов и Сорос. 

�Фондацијата „Отворено 
општество Македонија“ е 
создадена во 1992 годи-
на. една од првите работи 
што ги има направено Џорџ 
Сорос за оваа земја е што 
тој прв ѝ даде кредит во 
времето кога ниедна фи-
нансиска институција не 
ценеше дека Македонија 
е кредитоспособна држава, 
во времето на ембаргото од 
Грција и нафтената криза  
изјави директорката ФООМ 
во емисијата „Топ тема“ на 
„Телма“ реагирајќи на кон
статациите на новинарот 
Цветин чилиманов.

КаранфиловаПановска е 
личност на неделата како 
најсилната алка во синџи
рот меѓу парите и плате
ните. Со нејзин потпис 2,5 
милиони долари од џебот на 
Сорос се влеваат во џебови
те на платените протестан
ти, борци за слобода, борци 
за човекови права и за што 
уште не во Македонија. 

КаранфиловаПановска е 
личност на неделата зашто 

Фани Каранфилова-Пановска

Родена на:   
22 септември

Обра зо ва ние:   
Економски факултет

Про фе си ја:   
директорка на ФООМ
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С о Тилерсон на чекор да 
стане државен секретар, 
се поставува најважното 

прашање што ќе прави откако ќе 
ја преземе новата функција. Од
говорот? Всушност, никој не знае.

Прва работа, ние, во основа, не 
знаеме многу во што, всушност, 
верува Тилерсон. Неговото ми
нато како извршен директор на 
„Ексон мобил“ значи дека ние 
имаме многу малку информа
ции за тоа како тој ја разбира 
надворешна политика на САД, 
а неговото сослушување во 
Сенатот не ни разјасни многу 
работи.

Втора работа, не знаеме колку 
Тилерсон ќе биде моќен. Можно 
е да биде маргинализиран, но, 
исто така, можно е да биде во 
позиција да игра клучна улога 
со оглед на длабоките поделби 
во тимот за надворешна поли

тика на Трамп. Тоа ќе се утврди 
по пристапот и по влијанието 
што го има врз Трамп лично, 
нешто што не го знаеме во мо
ментов.

Резултат на тоа, тогаш, е скок 
во непознатото. Ние, веројатно, 
знаеме помалку за тоа како Ти
лерсон ќе го води Стејт департ
ментот од повеќето други се
кретари во поновата историја.

Што, всушност, мисли 
рекс тилерсон?
Една од главните работи во 
корист на Тилерсон е дека тој 
има многу повеќе искуство со 
водење огромна меѓународна 
бирократија од типичните на
значени лица во кабинетот. „Ек
сон мобил“ е вистински ѕвер со 
75.000 вработени, кој редовно 
преговара со повеќе од 50 земји 
каде што оперира.

Компанијата повеќе функцио
нира како независна влада, со 
своја прилично голема вна
трешна разузнавачка служба, 
за разлика од традиционал
ните корпорации. Прочитајте 
некоја книга за „Ексон“, како на 
пример „Приватна империја“ 
од познатиот новинар Стив 
Кол, и ќе научите за тоа како 
„Ексон“ се обидува да приме
ни сила на владите богати со 
нафта, како Венецуела и да 
раководи приватни армии во 
светот. Џорџ Буш, според Кол, 
еднаш му рекол на тогашни
от премиер на Индија, Ман
мохан Синг, „Никој не може да 
им каже на тие момци [Ексон] 
што да прават“.

Но, „Ексон“ има една цел: да 
прави пари. Владата на САД, 
очигледно, има многу поширок 
сет цели, почнувајќи од одбра
на на американските сојузници 
за одржување на глобалната 
трговија до промовирање на 
човековите права.

Не е јасно што мисли Тилер
сон за овие цели. Минатите 
државни секретари имале ис
куства што ги принудиле да 
ги искажуваат своите ставови 
за надворешната политика во 
значителна длабочина: Колин 
Пауел беше генерал, Кондоли
за Рајс беше професор по меѓу
народни односи, и двајцата 
Хилари Клинтон и Џон Кери 

Комитетот за надворешни односи на Сенатот го поддржа 
изборот на Рекс Тилерсон за државен секретар на 
американскиот Стејт департмент, со тесно мнозинство 
од само еден глас, 1110, сите републиканци гласаа за 
него, а сите демократи гласаа против. Последната 
потврда од целиот состав на Сенатот е речиси сигурна, 
откако тројцата републиканци, Марко Рубио, Џон Мекејн 
и Линдзи Грејем, кои претходно се противеа на неговото 
именување, сепак решија да го поддржат

Ставовите на  
Рекс Тилерсон 
остануваат 
мистерија

СВЕТ

елит ПлАЗА - Хотел и бизнис центар Скопје

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади 

Универзалната сала 
во Скопје

елит ПлАЗА  
Хотел и Бизнис Центар – Скопје

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

на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

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

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

послужена во елитен ресторан

www.eliteplaza.mk
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беа сенатори што се кандидираа 
за претседател. Тилерсон нема 
такво искуство.

Прашањето, делумно, е прашање 
на приоритети  колку Америка 
треба да ѝ даде приоритет на 
основната посветеност на чове
ковите права и на глобалната ста
билност, наспроти својот финан
сиски или стратегиски интерес.

Под раководството на Тилерсон, 
„Ексон“ соработувал со автори
тарни режими, вклучувајќи и 
брутални лидери како лидерот 
на Екваторска Гвинеја, Теодоро 
Обијанг Нгема Мбасого. Во не
колку наврати, „Ексон“, под рако
водство на Тилерсон, ја поткопа 
американската надворешна по
литика. Во 2011 година, САД се 
залагаа за национален договор 
за нафтата во Ирак, што сметаа 
дека е од суштинско значење за 
обединување на сунитите, ши
итите и на курдите во земјата. 
„Ексон“ отиде напред и потпиша 
билатерален договор со курди
те да се развие нафтата што ја 
контролираат, со што „Ексон“ се 
збогати, но ја поткопа целта на 
водење политика за нафта преку 
централната власт во Ирак.

Исто така, постои и посуптил
но прашање за начинот на раз
мислување. Дури и ако Тилер
сон се грижи и за други работи, 
освен за нафта, тој е, буквално, 
извидник, многу е тешко да 
го спречите вашето минато да 
влијае врз вашето расудување. 
Ако со децении сте размислува
ле за глобалните прашања од ас
пект на вашата сметка, како што 
прават лидерите на „Ексон“, кол
ку ќе биде лесно да се почне да се 
размислува за поширок спектар 
на приоритети во преговорите 
со странски лидери? Дали аме
риканските финансиски и кор
поративни интереси ќе треба да 
се соочат со непотребна тежина? 
Сослушувањето на Тилерсон во 
Сенатот не ја појасни неговата 
позиција во врска со овие пра
шања, фокусирајќи се повеќе на 
Русија и на климатските проме
ни. Па дури и за тоа, Тилерсон не 
појасни многу, нудејќи нејасни 
одговори на прашањата поврза

ни со политичките санкции за 
Русија и со Парискиот договор 
за климатски промени.

Кога сенаторот Крис Марфи го 
праша Тилерсон за кршење на 
човековите права во Филипи
ни и во Саудиска Арабија, на 
пример, Тилерсон, едноставно, 
одби да одговори велејќи дека 
му се потребни повеќе инфор
мации за тоа што се случува во 

овие земји пред да коментира 
(и покрај фактот дека кршење 
на човековите права во овие 
две места се добро познати и 
добро документирани).

- Јас нема да дејствувам според 
тоа што го пишуваат луѓето по 
весниците или според тоа што 
се фалат дека го направиле. Би-
дејќи луѓето се фалат за работи 
што, можеби, ги направиле, а, 
можеби, и не. Ќе дејствувам врз 

факти и ако тие се потврдат 
ќе имам пристап до многу ин-
формации за кои денес немам 
пристап  изјави Тилерсон.

Фразата „потребни ми се повеќе 
информации“ што ја употреби 
неколку пати, му овозможи 
да ги избегне прашањата од 
Марфи и од други лица што се 
обидоа да ги испитаат неговите 
приоритети и поглед на светот. 

Дури и по сослушувањето, сѐ 
уште остануваат отворени го
леми прашања во врска со све
тогледот на Тилерсон.

дали тилерсон ќе има 
вистинско влијание?
Без оглед на ставовите на Ти
лерсон во врска со надворешна
та политика, останува нејасно 
колку тие ќе бидат важни во 
администрацијата на Трамп?

За разлика од претстојниот се
кретар за одбрана Џејмс Матис, 
Тилерсон не е во можност лично 
да им наредува на американски
те сили и на тој начин директно 
да ја креира надворешната по
литика. Неговата задача се пре
говори, а моќта на преговарачот 
доаѓа директно од чувството 
дека тој зборува во име на лице 
со вистински авторитет, однос
но претседателот Трамп.

- Стејт департментот распо-
лага со најмалку пари и [нај-
мали] средства  вели Илан 
Голденберг, виш научен сора
ботник во Центарот за нова 
американска безбедност, кој 
служел во Стејт департментот 
на претседателот Обама.

- Нивната работа е да разго-
вараат со други луѓе. И ако 
вашата работа е да разгова-
рате со други луѓе, тие треба 

да поверуваат во тоа што го 
зборувате и да поверуваат 
дека ги претставувате прет-
седателот и владата на СаД 
 вели тој.

Што значи, овластувањата на 
Тилерсон ќе бидат директно 
поврзани со тоа дали луѓе
то веруваат дека тој го има 
вниманието на Трамп и дека 
зборува во име на Трамп. Но, 

ние не знаеме и, навистина, не 
можеме да знаеме однапред 
колку Трамп ќе му верува на 
Тилерсон да зборува во негово 
име и да го известува за над
ворешната политика.

Сегашните извештаи укажу
ваат дека Трамп се потпра на 
својот зет Џаред Кушнер и на 
поранешниот извршен дирек
тор на „Брајтбарт“ Стив Банон 
за совети за надворешна поли

тика. Ако тоа е така и Тилерсон 
не заврши со големо влијание врз 
Трамп, тогаш тој ќе има малку 
лично влијае врз формирањето 
на американската надворешна 
политика.

Но, ако претседателот верува на 
неговото мнение, тој би можел да 
има огромно влијание.

Некои од клучните советници на 
Трамп, како Банон и советникот 
за национална безбедност Мајкл 
Флин, се ревизионисти, кои се не
пријатели на традиционалните 
сојузи на Америка и се отворени за 
поблиски односи со Кремљ. Други, 
пак, како Матис и потпретседател 
Мајк Пенс се традиционалисти 
што го поддржуваат одржувањето 
статус кво и поагресивен пристап 
кон Русија.

Тилерсон е целосна мистерија, осо
бено поради неговата збунувачка 
позиција за Русија. Неговата долга 
историја на работење во Русија, 
скептицизмот во врска со санк
циите кон Русија и закитувањето 
со медал лично од Путин во 2013 
година покажуваат дека тој е от
ворен за ревизионистички идеи. 
Но, за време на неговото сослушу
вање, Тилерсон инсистираше дека 
силно го поддржува одржувањето 
на посветеноста на САД во НАТО и 
посочи дека САД треба да испратат 
оружје за украинската влада за да 
ѝ помогнат во борбата против Ру
сија, позиции со кои се согласуваат 
традиционалистите.

Ако го добие вниманието на 
Трамп, Тилерсон е во позиција 
да биде еден вид решавачки глас 
во кабинетот на Трамп  глас за 
одржување на моментната страте
гија на Америка или за радикално 
ревидирање за да се усогласат со 
Кремљ и со европските екстрем
но десничарски партии. Во тоа 
сценарио, тој би можел да биде 
неизмерно влијателен.

Па така додека Тилерсон е на че
кор да стане државен секретар, 
судбината за време на неговиот 
мандат е отворено прашање. 

Из вор: „Вокс“
Пре вод: Ана Цве та но ска

СВЕТ
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Б а кте ри ја та еше ри хи ја ко
ли е нај чест при чи ни тел 
на ури нар ни ин фек ции, 

ка ко кај во зрас ни те, та ка и кај 
де ца та. Таа жи вее во цре ва та на 
ор га низ мот. Ури нар на ин фек ци ја 
на дол ни те моч ни па ти шта, на 
ба бу ле то, не се ле ку ва со ан ти
би о ти ци. Се ле ку ва со одре де ни 
хе ми о те ра пе вти ци, кои не ма ат 
би о ло шки ефект ка ко ан ти би
о ти ци те, а ги уни шту ва ат са мо 
ба кте ри и те што пре диз ви ку ва ат 
ури нар ни ин фек ции. Кај ин фек
ци и те што ги за фа ќа ат гор ни те 
бу бреж ни пар тии мо ра да се да де 
ан ти би о тик, ве ли про фе сор др 
Ве ли бор Та сиќ, до ктор по ме ди
цин ски на у ки од об ла ста на дет
ска та не фро ло ги ја, на Кли ни ка та 
за дет ски бо ле сти во Скоп је.

 Ка ква ба кте ри ја е еше ри хи ја 
ко ли? Ка ко се до би ва и да ли 
ја има во на ши от ор га ни зам?
Та СИЌ: Еше ри хи ја ко ли е нај че
ста та ба кте ри ја што пре диз ви
ку ва ури нар ни ин фек ции. Таа е 
на ша ба кте ри ја, жи вее во цре
ва та, во цр ве ни от си стем, а кај 
де вој чи ња та мно гу лес но се на
се лу ва на над во реш ни те ге ни та
лии. От та му мно гу лес но мо же да 
нав ле зе во моч ни от ме ур, ка де 
што ќе се разм но жи. Зна чи, ако 
има ме не кој фа ктор што ќе овоз
мо жи не кри тич но, го ле мо разм
но жу ва ње на ба кте ри ја та, таа ќе 
до стиг не по ве ќе од 100 ил ја ди 
и то гаш мо же да да де симп то
ми за ури нар на ин фек ци ја. Но, 
тре ба да се пра ви раз ли ка ме ѓу 
еше ри хи ја ко ли што пра ви ин
фек ци ја и ед на дру га еше ри хи ја 
што жи вее во ор га низ мот, но не 
пра ви ни ка кви симп то ми. Таа 
си ту а ци ја се на ре ку ва асимп то
мат ска ба кте ри ја и не смее да се 
ле ку ва. Го ле ма гре шка е што не
кои на ши ко ле ги таа си ту а ци ја 
ко га по стои еше ри хи ја ко ли во 
го ле ми ко ли чес тва, над 100 ил
ја ди во по ве ќе ури но кул ту ри, за 

жал, ја ле ку ва ат, но таа ни ко гаш 
не мо же да се из ле ку ва. Се да ва
ат ан ти би о ти ци по ве ќе па ти. И 
што се слу чу ва? Пос лед ни от пат 
таа ќе би де сов ла да на со ан ти
би о ти ци, но на неј зи но ме сто ќе 
се на се лат мно гу опас ни ба кте
рии, ка ко што се псе у до мо нас, 
клеб си е ла, и ду ри то гаш де те то 
ќе до бие симп то ми на ури нар на 
ин фек ци ја ко ја мо же да до ве де 
до оште ту ва ње на бу бре зи те.

 Да ли ова е нај че ста та ури-
нар на ин фек ци ја?
Та СИЌ: Ури нар ни те ин фек ции 
нај че сто се пре диз ви ка ни од 
еше ри хи ја ко ли. Осум де сет до 
осум де сет и пет про цен ти од 
ури нар ни те ин фек ции се пре
диз ви ка ни од оваа ба кте ри ја.

 Ка ко се ле ку ва?
Та СИЌ: Се ле ку ва со да ва ње ан
ти би о тик. Пр во тре ба да се по
ста ви ди јаг но за. Нај бит но е пр во 
да се про це ни да ли де те то има 
симп то ми на ури нар на ин фек
ци ја. Кои се симп то ми те? Тоа се 
бол но мо кре ње, че сто мо кре ње, 
мо кре ње во ма ли ко ли чи ни, че
сти на го ни. Не ко гаш тоа мо же 
да би де прос ле де но и со крв во 
ури на та, а мно гу че сто се по ја
ву ва ноќ но мо ре ње и кај ма ли 
де ца што во о би ча е но би ле су ви 
во те кот на но ќта. То гаш тре ба да 
се по сом не ва ме во ури нар на ин
фек ци ја. Ури нар на та ин фек ци ја 
на дол ни те моч ни па ти шта, на 
ба бу ле то, не се ле ку ва со ан ти
би о ти ци. Се ле ку ва со одре де ни 
хе ми о те ра пе вти ци, кои не ма ат 
би о ло шки ефект ка ко ан ти би
о ти ци те, а ги уни шту ва ат са мо 
ба кте ри и те што пре диз ви ку ва ат 
ури нар ни ин фек ции. Кај ин фек
ци и те што ги за фа ќа ат гор ни те 
бу бреж ни пар тии мо ра да се да
де ан ти би о тик. Да ва ње то ан ти
би о тик за ви си од про це на та на 
до кто рот. Ако се ра бо ти за те шка 
кли нич ка сли ка, ако де те то по
вра ќа и не мо же да го вне се ан
ти би о ти кот пре ку уста, то гаш 
пр во тре ба да се по ста ви вен ска 

ли ни ја, па ци ен тот мо ра до бро да 
се хи дри ра, да се вне сат теч но сти 
и еле ктро ли ти, што ќе по мог не 
и при по ка че на тем пе ра ту ра, а 
по на та му и ан ти би о тик за да се 
по стиг не бр за и ефи кас на кон
цен тра ци ја. По лес ни ин фек ции 
на гор ни те моч ни па ти шта мо же 
да се ле ку ва ат и со ан ти би о ти ци 
што се зе ма ат пре ку уста.

 Ка ко ќе зна е ме де ка сме ја 
иско ре ни ле ин фек ци ја та?
Та СИЌ: Мно гу лес но. Пр во има 
пов ле ку ва ње на кли нич ки те 
симп то ми. Ако се ра бо ти за ин
фек ци ја на дол ни те па ти шта, ко
ја се на ре ку ва ци стит, де те то за 
дватри де на има пов ле ку ва ње 
на симп то ми те на че сто, отеж
на то и бол но мо кре ње. Пр ва и 
ос нов на ра бо та, ури на та ќе се из
би стри. Тоа што ро ди те лот мо же 
да го на пра ви сам е да за бе ле жи 
де ка ури на та кај де те то е за ма те
на, не про ѕир на. Тре ба да се пра ви 
раз ли ка ме ѓу кон цен три ра на и 
мат на, не транс па рет на ури на. 
Кај ури нар на ин фек ци ја по стои 
не про ѕир на ури на и при сус тво на 
ле у ко ци ти. ЦРП кај ин фек ции на 
дол ни те моч ни па ти шта е нор
мал но. Кај ин фек ци ја на бу бре
зи те ЦРП е по ка че но и мо же да 
до стиг не астро ном ски вред но
сти 100, 200, 300 ми ли гра ми на 
ли тар (нор мал но е до 10).

 Да ли е по че ста кај мом чи ња-
та или кај де вој чи ња та?
Та СИЌ: Кај но во ро ден чи ња та и 
кај бе би ња та е по че ста кај ма
шки те би деј ќи та му се ра бо ти за 
вро де ни мал фор ма ции. Кај по го
ле ми те де ца е по че ста кај де вој
чи ња та по ра ди ка ра кте ри сти
ки те на жен ска та моч на це вка, 
ко ја е по ши ро ка, по кра тка и ба
кте ри и те од ге ни тал на та ре ги ја 
мно гу лес но мо же да нав ле зат во 
моч ни от ме ур. Де вој чи ња та мно
гу че сто др жат ури на, по шест до 
осум ча са, осо бе но школ ски те де
ца што не са ка ат да ги ко ри стат 
учи лиш ни те то а ле ти. Не кои де ца 
не ма ат ни ка ква бу бреж на ма

на, ни ка ков пре дис по ни рач ки 
фа ктор да на пра ви ин фек ци ја, 
но не одат во то а лет до де ка се 
на учи ли ште. И то гаш, и да има 
ба кте рии, тие не мо жат да се 
исфр лат. Нај до бар ме ха ни зам не 
е ан ти би о тик, ту ку до бра уро
ди на ми ка. Ако моч ни от ме ур 
не се праз ни, то гаш тој ста ну ва 
ба ра и во не го ви ре ат ба кте рии.

 Да ли ноќ но то мо кре ње 
мо же да би де еден од пре-
диз ви ку ва чи те за по ја ва на 
еше ри хи ја ко ли?
Та СИЌ: Ноќ но то мо кре ње во
оп што не е пре диз ви ку вач на 
ури нар ни ин фек ции. Тоа мо же 
да би де пос ле ди ца на ури нар на 
ин фек ци ја.

 зо што мо же да би де опас на 
за здрав је то на де ца та?
Та СИЌ: Ури нар на та ин фек ци ја 
мо же да би де опас на за здрав
је то по себ но ако е асо ци ра на со 
не ка ква ма на на бу бре зи те и на 
моч ни те па ти шта. Ин фек ци ја та 
што ги до стиг ну ва бу бре зи те 
ние ја на ре ку ва ме пи е ло не фри
тис и таа во ди до оште ту ва ње 
на бу бреж но то тка е ње. Ако ин
фек ци и те се на два та бу бре га 
и ако по стои не ка ков фа ктор, 
а тоа е нај че сто реф лукс, од
нос но вра ќа ње на ури на та во 
бу бре зи те или, ка ко што ве ли
ме на род ски, мо кре ње во сопс
твен бу брег, ба кте ри ја та лес но 
се транс пор ти ра во бу бреж но то 
тка е ње. Тоа во ди до ин фек ци
ја и до луз ни, ед на или по ве ќе, 
а по на та му ка ко пос ле ди ца се 
по ја ву ва хи пер тен зи ја, по ја ва 
на бел ко ви ни во ури на та. Мно
гу чест проб лем кај бре ме ни те 
же ни е по ја ва на пре ек ламп си ја, 
ко га труд ни ца та за па ѓа во ко ма, 
има гр че ви (кон вул зии) и мо же 
да го за гу би пло дот. Ви со ки от 
кр вен при ти сок то гаш е мно
гу ви сок, пре ку 200 мм жи вин 
столб. Де нес при мар ни те пе
ди ја три зна ат да пре поз на ат 
ури нар на ин фек ци ја, зна ат да 
ле ку ва ат. 

Ин фек ци ја та на дол ни те моч ни па ти шта не се ле ку ва 
со ан ти би о тик

здраВjе

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Де јан Стан чев ски

ПРО Фе СОР Д-Р Ве ЛИ БОР Та СИЌ, ДО КТОР ПО МЕ ДИ ЦИН СКИ НА У КИ ОД ОБ ЛА СТА НА ДЕТ СКА ТА НЕФ РО ЛО ГИ ЈА, КЛИ НИ КА ЗА ДЕТ СКИ БО ЛЕ СТИ

кај ин фек ци и те што ги за фа ќа ат гор ни те бу бреж ни пар тии 
мо ра да се да де ан ти би о тик. да ва ње то ан ти би о тик за ви си 
од про це на та на до кто рот, ве ли др Та сиќ

Ури нар ни те 
ин фек ции 

нај че сто се 
пре диз ви ка
ни од еше

ри хи ја ко ли. 
Осум де сет 
до осум де
сет и пет 

про цен ти од 
ури нар ни те 

ин фек ции се 
пре диз ви ка
ни од оваа 
ба кте ри ја
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ка де што не мо же па за рот, та му тре ба др жа ва та. ре пуб ли ка ма ке
до ни ја мо ра да да ва мно гу по ве ќе средс тва за кул ту ра од зем ји те во 
со седс тво то.  и тоа се пра ви со го ди ни. об јас ну ва ње то е про сто. ма
ла зем ја, мал па зар. за тоа тре ба да се по ма га ат и при ват ни те из да ва
чи. нај го ле ма та по мош кај нас до а ѓа од др жа ва та, мно гу по мал ку од 
ло кал ни те за ед ни ци или од биз ниссе кто рот. ова e об вр ска и од го
вор ност што ги има др жа ва та пре ку ми ни стерс тво то за кул ту ра. но 
тоа не зна чи де ка но си злат ни јај ца. и де ка тоа е единс тве на та вра та 
на ко ја мо же да чук не умет ни кот во ма ке до ни ја, ве ли Сар ка њац

уште по ве ќе тре ба да се сти му ли ра ат пре во ди на стран ски ја зи ци
Раз го ва ра ше |  Не ве на По пов ска
Фото |  Але ксан дар Ива нов ски

кулТуРА

Бра нис лав Сар ка њац е фи ло зоф, 
про фе сор, со циопо ли тич ки 
ана ли ти чар и ко лум нист. Ро ден 

во Скоп је ка де што ги за вр шил си те 
сте пе ни на сво е то обра зо ва ние. Во 
1987 го ди на истра жу ва во Лон дон, 
во Бри тан ска та биб ли о те ка, а во 1989 
го ди на е во Лајп циг ка де што најм но
гу ра бо ти во Гер ман ска та на ци о нал
на биб ли о те ка. Бра нис лав Сар ка њац, 
за ед но со Не бој ша Ви лиќ и со Бо јан 
Ива нов се ја ву ва ка ко еден од ини ци ја
то ри те и ос но ва чи те на ин те ле кту ал
на та гру па ци ја „359 сте пе ни – Мре жа 
за ло кал ни и за су бал тер ни хер ме не
вти ки“, чи ја што ос нов на цел е „пре на
со чу ва ње на им пе ра тив ни те ди скур си 
на ИстокЗа пад кон ло кал на та сце на и 
неј зи на та ло кал на праг ма ти ка“, ка ко и 
„про мо ци ја на ло кал ни те и на сопс тве
ни те ре сур си и нив но по ста ву ва ње“, 
кои не се во функ ци ја на „за пад ни те 
ин тер пре та тив ни ме то до ло гии“. 

Де нес Сар ка њац е ре до вен про фе сор 
на Фи ло зоф ски от фа кул тет во Скоп
је ка де што ги пре да ва пред ме ти те фи
ло зо фи ја на по ли ти ка та, со ци о ло ги ја 
на ме ди ци на, со ци о ло ги ја на здрав је то 
и на бо ле ста и со вре ме ни те о рии на 
упра ву ва ње. Автор е на мно гу број ни 
де ла од об ла ста на фи ло зо фи ја та, но 
има и пре ве де но мно гу зна чај ни авто
ри. Со не го раз го ва рав ме за ед на акту
ел на те ма  про гра ма та за фи нан си ра
ње про е кти од на ци о на лен ин те рес.

� Во из ми на ти ов пер и од се по диг-
наа тен зи и те ме ѓу, ус лов но ре че-
но, за до вол ни те и не за до вол ни те 
фа кто ри во ма ке дон ска та кул ту ра. 
Тоа е во о би ча е но во пер и о дот на об-
ја ву ва ње то на го диш на та про гра ма 
за фи нан си ра ње про е кти од на ци о-
на лен ин те рес, па не изо ста на и оваа 
го ди на. Ка же те ни ка ко ја оце ну ва те 
го диш на та про гра ма на Ми ни стерс-
тво то за кул ту ра оваа го ди на?
СаР Ка њаЦ: Ако си кон ку ри рал и си 
од би ен, нор мал но, ќе би деш не за до
во лен. И ме не ми се слу чи ло Ми ни
стерс тво то за кул ту ра да не ми одо бри 
средс тва за из да ва ње кни га. Но, за ра ди 
јав но ста и по чит кон чле но ви те на ко
ми си и те тре ба да се би де об је кти вен. 
Тре ба да се вни ма ва од еден, двај ца, па и 
де се ти на не ка би дат, не за до вол ни да не 
се ге не ра ли зи ра и пре ку ме ди у ми те да 
се прет ста ву ва по греш на сли ка. За ме не 
е важ но, да ре че ме, да ли ме ѓу тие што 
ги до би ле про е кти те има ед на квост 
ме ѓу ма жи те и же ни те, да ли се за ста
пе ни умет ни ци и кул тур ни ра бот ни ци 
и од по ма ли те гра до ви во Ма ке до ни ја; 
да ли има про е кти што се во функ ци
ја на зац вр сту ва ње на на ци о нал ни от 
иден ти тет. И мис лам де ка има рам но
те жа. Мо же да се ви ди де ка има мно гу 
про е кти од Штип, Охрид, Дел че во, Те
то во, Де бар. Мис лам де ка и ет нич ки те 
за ед ни ци се пра вич но за ста пе ни, што 
е мно гу бит но. Лич но го поз дра ву вам 
одо бру ва ње то на про е ктот „До сие ’Му
зеј на со вре ме на та умет ност‘“, Бо рис 
Пе тков ски од  НУ Му зеј на со вре ме на
та умет ност – Скоп је. За ме не Му зе јот 
на со вре ме на та умет ност во Скоп је е 
мно гу важ на при каз на за ма ке дон ска та 
исто ри ја и иден ти те тот и таа тре ба да 
се вред ну ва, ка ко и уло га та на про фе
со рот Бо рис Пе тков ски во соз да ва ње то 
и за жи ву ва ње то на оваа важ на на ци о
нал на ин сти ту ци ја.

раз би ра ше ма ке дон ски. Мо же са мо да 
прет по ста ви ме кол ку исто ри ча ри има 
во све тот што се ин те ре си ра ат за Ма ке
до ни ја, но не зна ат ма ке дон ски. За тоа 
уште по ве ќе тре ба да се сти му ли ра ат 
пре во ди на стран ски ја зи ци. Пред сѐ, од 
исто ри ја та, исто ри ја та на умет но ста и 
од ар хе о ло ги ја та.  Ба рем јас та ка гле дам 
на ра бо ти те.

� Ка ко чо век што дол го вре ме е дел 
од ма ке дон ска та кул тур на сце на, 
за поз на е ни сте со со стој би те во кул-
ту ра та во зем ји те во оп кру жу ва ње то 
ка де што се за бе леж ли ви два иск лу-
чи тел но ин те рес ни па ра ме тра: де ка 
бу џет ски те за фа ќа ња за кул ту ра та 
кај нас се зна чи тел ни и вто ри от де ка 
во ни ту ед на од зем ји те во оп кру-
жу ва ње то не се под др жу ва ат при-
ват ни те из да ва чи, еле ктрон ски те 
из да ни ја и из да ва ње то спи са ни ја 
ка ко што е слу ча јот кај нас. Ка ко гле-
да те на ова? Кој би бил Ва ши от став?
СаР Ка њаЦ: Бу џе тот на Ми ни стерс
тво то за кул ту ра за 2017 го ди на из
не су ва че ти ри ми ли јар ди де на ри и во 
спо ред ба со Бу џе тот за 2016 го ди на, 
ко га из не су ва ше мал ку по ве ќе од 3,5 
ми ли јар ди  де на ри, е по го лем за 15 
про цен ти. Тоа е мно гу по ве ќе од по ра
стот на БНП на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
Да на пра ви ме спо ред ба со Ре пуб ли ка 
Ср би ја. чи та те ли те, прет по ста ву вам, 
најм но гу ин фор ма ции сѐ уште има ат 
за Ср би ја и Бел град. Мно гу по ве ќе зна
е ме за на ши от се ве рен со сед, откол ку 
за дру ги те зем ји на Бал ка нот.

За 2017 го ди на Ре пуб ли ка Ср би ја ќе 
изд вои око лу 8 ми ли јар ди и 200 ми
ли о ни ди на ри, зна чи око лу 65 ми ли о
ни евра.  Ре пуб ли ка Ср би ја има мал ку 
по ве ќе од се дум ми ли о ни жи те ли. Тоа 
е 3,5 па ти по ве ќе од Ма ке до ни ја. А го ре
до лу и ние и Ср би те вло жу ва ме ре чи си 
иста су ма па ри   65 ми ли о ни евра. Но, 
по чо век, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја изд
во ју ва 3,5 па ти по ве ќе за кул ту ра. Тоа 
е за че сти та ње. 

Но, пак не кој мо же да ка же де ка и ова 
е ре ла тив но. Да, тре ба да се зна ат и 
не кои по кон крет ни ра бо ти. Во Ср би
ја мно гу од па ри те за кул ту ра одат за 
об но ва и за опре ма на му зе и те. Мно гу 
по ве ќе средс тва во од нос на 2016 го
ди на Ср би те ќе изд во јат за ме ѓу на род
на та со ра бо тка. Па ту ка и е Но ви Сад, 

� Сме та те ли де ка во про гра ма та се 
за ста пе ни авто ри од си те ге не ра-
ции, што е ос нов на прет по ста вка за 
урам но те жен раз вој  во оваа сфе ра? 
СаР Ка њаЦ: На ова пра ша ње не мо
жам да ви од го во рам нај пре циз но. Ни
ту сум бил член на не ко ја од ко ми си и
те, ни ту ги поз на вам лу ѓе то, чи и што 
про е кти се одо бре ни. Но, си гу рен сум 
де ка се во ди сме тка за ова. Нај до бро 
ќе ви од го во рат од Ми ни стерс тво то. 
Но, се пак, мо жам да го ка жам мо јот 
став. Тре ба осо бе но да се во ди сме
тка за најм ла ди те авто ри и да се не
гу ва нив ни от кре а ти вен по тен ци јал. 
И прет по ста ву вам де ка ним по те шко 
има па ѓа од би ва ње то. Има кре а тив ни 
де ца и мла ди во Ма ке до ни ја на кои по 
се ко ја це на тре ба да им се по мог не. А 
не ус пе ва ме се ко гаш да ги пре поз на е
ме и пра во вре ме но да ги пот тик не ме. 
Се на де вам де ка во Ми ни стерс тво то за 
кул ту ра има раз би ра ње за оваа пос лед
на ге не ра ци ја „ми ле ни јал ци”. 

� Кон кур сот за стран ски из да ва чи за 
пре вод на де ла од ма ке дон ски авто-
ри ка ко сти му ла тивнa меркa, ре ал-
но, ја по стиг ну ва ли сво ја та цел?
СаР Ка њаЦ:Ин те ре сот за овој про ект 
кој вклу чу ва стран ски из да ва чи за пре
вод на де ла од ма ке дон ски авто ри, е 
го лем. Мис лам де ка ве ќе има сто ти на 
де ла  пре ве де ни од ма ке дон ски ја зик. 
Ме ѓу тоа, сѐ уште е ра но да се збо ру ва 
за по стиг ну ва ње на цел та. Се га мо же да 
се ка же де ка цел та е по ве ќе од оправ
да на и де ка ќе тре ба де се ти ци го ди ни 
за да ги ви ди ме оче ку ва ни те ре зул та
ти. Ме ѓу дру го то, Ма ке до ни ја да не ја 
на ре ку ва ат ти вка та на ци ја за тоа што 
ре ла тив но мал ку мо же да се нај дат пре
во ди на ма ке дон ски авто ри во све тот и 
мал ку ми на во све тот раз би ра ат ма ке
дон ски. Уште во1985 го ди на во Лон дон 
на о ѓав кни ги со нас ло ви „The Greatest 
Bulgarians” и слич но, во кои се пи шу ва 
за Го це Дел чев, Да ме Гру ев. И де нес не 
мо же ме да им па ри ра ме на со се ди те 
на овој план. А тре ба да се ра бо ти на 
ова, се ка ко. Ко га пред по ве ќе го ди ни на 
Бран ка Ма гаш, бри тан ска исто ри чар ка 
со хр ват ско по тек ло, ѝ пра тив комп лет 
сту дии за исто ри ја та на Ма ке до ни ја од 
на ши исто ри ча ри, таа бе ше мно гу бла
го дар на. И на не кол ку па ти во бри тан
ски те ме ди у ми за ста ну ва ше на стра на 
на Ма ке до ни ја во вр ска со не приз на ва
ње то на устав но то име. Гос по ѓа Ма гаш 

БРа НИС ЛаВ СаР Ка њаЦ за ФИ НаН СИ Ра ње ТО ПРО е КТИ ОД На ЦИ О На ЛеН ИН Те РеС
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култура
Книжарницата „антолог“ 

препорачува:

4
рулет
Лада  
Жиго

100 НаЈУБаВИ СЛИКИ На СИТе ВРеМИња

  

поделба
Split

Заработка: 40.000.000 $

жанр: хорор
режија: М. Најт Шамалан

актери: Џејмс Меквој,  
Ања Тејлор Џој,  

Хејли Лу Ричардсон 

ХХХ: враќањето на 
Ксандер Кејџ

xxx: RetuRn of  
xandeR Cage

Заработка: 20.100.000 $

жанр: акција
режија: Д.Џ. Карузо
актери: Вин Дизел,  

Дони Јен,  
Депика Падукон

сКриени бројКи
Hidden figuReS

Заработка: 15.700.000 $

жанр: драма
режија: Теодор Мелфи

актери: Тараји П. Хенсон, 
Октавија Спенсер,  

Џанел Монаен

пејте со нас
Sing

Заработка: 9.000.000 $

жанр: анимиран
режија: Кристоф Лорделет, 

 Герт Џенингс
актери: Метју Меконахи,  

Рис Винтерспун, Сет Мекфарлен

ла ла ленд
la la land

Заработка: 8.400.000 $

жанр: комедија
режија: Дамиен Чазел

актери: Рајан Гослинг,  
Ема Стоун,  

Џон Леџенд

тоП 5 нАјГледАни филМА  
          во САД викендов

1
свршеничката  
на бруно Шулц
Агата  
Тушињска

3
духовна  
архива
Лидија  
Давидовска

5
приказна  
за бојата
Ана  
Андроска

2
јас бев тука

Сас  
Хено

„Невеста“ е дело на Никола Марти
носки (19031973), македонски умет
ник и академик и една од најважните 
личности за развој на македонската 
култура во 20. век. 

Мартиноски имал повеќе самостојни 
изложби пред и по војната. Првата из
ложба била во 1929 година во Скопје, а 
потоа следувале изложби во Белград, 
Загреб, Љубљана, Париз, Дижн и во 
други места. Групно излагал во многу 
европски земји. Пред војната израбо
тил и неколку мурали во Скопје. �

„невеста“ на никола Мартиноски

кој во 2021 го ди на ќе би де европ ска 
пре стол ни на на кул ту ра та. Го лем дел 
од средс тва та ќе тре ба да се на со чат 
кон Но ви Сад. Ка ко учес ник во ини ци
ја ти ва та „Скоп је европ ска пре стол ни
на на кул ту ра та” за 2027 го ди на знам 
кол ку е важ но да се по ма га со па ри 
во си те го ди ни на под го то вка во про
це сот.  Се то ова на стра на, во Ср би ја 
за умет нич ки здру же ни ја има, ка ко 
што са ми те ве лат, скром ни 33 ми ли
о ни ди на ри. Са мо уште ед на спо ред ба. 

Ре пуб ли ка Ср би ја да ва мал ку по ве ќе 
од 0,7 про цен ти за кул ту ра, Ре пуб ли
ка Ма ке до ни ја, ре чи си два про цен та. 
Око лу три па ти по ве ќе. 

Од кој агол да пог лед неш, бу џе тот за 
кул ту ра на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е 
по го лем во од нос на тој на Ре пуб ли
ка Ср би ја.

Во вр ска со под др жу ва ње то на при
ват ни те из да ва чи, си ту а ци ја та со Ма

ке до ни ја е по де ли кат на. Кул тур ни от 
па зар е по мал. Кни га на срп ски ја зик 
ќе ја нај де те во гра до ви те низ це ли от 
Бал кан и во кни жар ни ци те во Скоп је. 
И на ал бан ски ја зик кул тур ни от па зар 
е по го лем. Кни га мо же да из да де те во 
Скоп је, При шти на, Ти ра на. Во три др
жа ви. И мо же да ја пла си ра те во уште 
тол ку. На ма ке дон ски ја зик, мал ку да 
иска ри ки рам, мо жеш да нај деш кни га 
са мо во Скоп је од це ла Ма ке до ни ја. Во 
ма ли те грат чи ња не ма не ко ја сил на 
еко ном ска оправ да ност да отво риш 
кни жар ни ца. Ка де што не мо же па за
рот, та му тре ба др жа ва та. Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја мо ра да да ва мно гу по ве ќе 
средс тва за кул ту ра од зем ји те во со
седс тво то.  И тоа се пра ви со го ди ни. 
Об јас ну ва ње то е про сто. Ма ла зем ја, 
мал па зар. За тоа тре ба да им се по ма га 
и на при ват ни те из да ва чи. Нај го ле ма та 
по мош кај нас до а ѓа од др жа ва та, мно гу 
по мал ку од ло кал ни те за ед ни ци или од 
биз ниссе кто рот. Ова e об вр ска и од го
вор ност што ги има др жа ва та пре ку 
Ми ни стерс тво то за кул ту ра. Но тоа не 
зна чи де ка но си злат ни јај ца. И де ка 
тоа е единс тве на та вра та на ко ја мо же 
да чук не умет ни кот во Ма ке до ни ја. �
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во фон да ци ја та „луј ви тон“ се из ло же ни 130 ре мекде ла на 
умет ни ци им пре си о ни сти, по стим пер си о ни сти и од мо дер
на та умет ност, кои се дел од при ват на та ко лек ци ја на Сер геј 
Шчу кин ко ја ори ги нал но брои 250 де ла и де нес е рас по
ре де на ме ѓу му зе јот на Пу шкин во мос ква и ер ми траж во 
Санкт Пе тер бург. не кои од де ла та се га прв пат ја на пу шти ја 
ру си ја и за пад ни от свет по ита да им се вос хи ту ва од бли зу. 
ова е мо мент но нај по се ту ва на из лож ба во све тот

Све тот по и та да ги  
ви ди де ла та на Пи ка со,  
Ма тис, Го ген што 
„лувр“ не ги са ка ше

Из лож ба та „Ико ни на мо
дер на та умет ност: Шчу
ки но ва збир ка“ во фон да

ци ја та „Луј Ви тон“ во Па риз, на 
ко ја прв пат над вор од Ру си ја е 
при ка жа на ед на од нај го ле ми те 
при ват ни ко лек ции на све тот, 
тол ку мно гу е по пу лар на што 
неј зи но то тра е ње е про дол же но 
за уште две не де ли, а ра бот но то 
вре ме на га ле ри ја та во од дел ни 
де но ви е про дол же но од се дум 
на у тро до еден час по пол ноќ.

Из лож ба та бе ше отво ре на на 
22 октом ври ми на та та го ди на 
и тре ба ше да трае до 20 фе вру
а ри, но ор га ни за то ри те ре ши ја 
да ја про дол жат до 5 март за тоа 
што ин те ре сот бил го лем. Би ле 
про да де ни 60 ил ја ди влез ни ци 
за пр ви те де сет не де ли, а мно гу 
по се ти те ли дош ле од Ру си ја за 
да ги ви дат ре мекде ла та

Во фон да ци ја та „Луј Ви тон“ се 
из ло же ни 130 ре мекде ла на 

умет ни ци им пре си о ни сти, по
стим пер си о ни сти и од мо дер
на та умет ност, кои се дел од 
при ват на та ко лек ци ја на Сер геј 
Шчу кин ко ја ори ги нал но брои 
250 де ла и де нес е рас по ре де
на ме ѓу му зе јот на Пу шкин во 
Мос ква и Ер ми траж во Санкт 
Пе тер бург. Не кои од де ла та се
га прв пат ја на пу шти ја Ру си ја и 
за пад ни от свет по тр ча да им се 
вос хи ту ва од бли зу.

Па ри ска та га ле ри ја, за жал, е 
скром на со про стор и за да ги 
при ми си те за ин те ре си ра ни и 
го про дол жи ра бот но то вре ме 
до 23 ча сот шест де на во не де
ла та, а во пос лед на та сед ми ца 
од из лож ба та ќе би де отво ре на 
се кој ден од се дум ча сот на у тро 
до еден ча сот по пол ноќ. Ова 
е мо мент но нај по се ту ва на из
лож ба во све тот, со ог лед на тоа 
де ка во цен та рот Пом пи ду во 
Па риз е во тек вто ра та нај по се
ту ва на из лож ба, по све те на на 
Ре не Мар гит.

Спе кта ку лар на та при ват на га
ле ри ја, ко ја ја ди зај ни рал поз
на ти от ар хи тект Френк Ге ри, е 
во сопс тве ност на нај бо га ти от 
Фран цуз, Бер нар Ар ноа, пре
тсе да тел на конг ло ме ра тот 
„ЛВМХ“ (Louis Vuitton Moët 
Hennessѕy) кој се за ни ма ва со 
про из водс тво на ди зај нер ска 
об ле ка, шам пањ и ко њак.

Ме ѓу екс по на ти те има 29 де ла 
на Паб ло Пи ка со, 22 на Анри 
Ма тис, 12 на Пол Го ген и дру ги 
из во нред ни де ла од опу си те на 
Се зан, Де га, Ру со и на Ван Гог. 

Освен тоа, на из лож ба та има 
и 30 зна чај ни де ла од ру ска та 
аван гар да, ка ко тие на Ка зи мир 
Ма ље вич, Вла ди мир Тат лин и 
На та ли ја Гон ча ро ва.

Сер геј Шчу кин (1854 – 1936) 
бил иск лу чи тел но бо гат тр
го вец со тек стил, кој ку пу вал 
сли ки на сво и те па ту ва ња во 
Па риз. Ме ѓу 1898 и 1914 го ди на 
на пра вил из во нред на ко лек ци
ја на нај ра ди кал ни те ими ња на 
фран цу ска та умет ност во тоа 
вре ме. Тој во 1908 го ди на во 
сво јот стан во Мос ква отво рил 
лич на га ле ри ја за љу би те ли те 
на умет но ста, кри ти ча ри те и 
за сту ден ти те, и со тоа стек нал 
ди рект на уло га во об ли ку ва ње
то на ру ска та аван гард на сце на. 
Ме ѓу екс по на ти те на ко лек ци
ја та на Шчу кин би ле из ло же ни 
и де ла на прет став ни ци те на 
ру ска та аван гар да.

Шчу кин бил осо бе но бли зок со 
Клод Мо не и со Анри Ма тис, кој 
во 1911 го ди на го до нел во Мос
ква за да му го укра си ста нот. Тој 
од Ма тис на ра чал две сли ки кои 
и де нес се сме та ат за најз на чај
ни во опу сот на Ма тис – „Танц“ и 
„Му зи ка“, кои до би ле цен трал но 
ме сто на из лож ба та во Па риз. 
Тие не го ви при ја телс тва вли ја е
ле на фор ми ра ње то на вку сот на 
Шчу кин и соз да ва ње то на ед на 
од нај ра ди кал ни те умет нич ки 
збир ки во тоа вре ме.

„По ја док на тре ва“ на Клод Мо
не (1866) е пр ва та сли ка што 
ја ку пил Шчу кин, а ко ла жот 
на Пи ка со „Та њир со овош је“ 
(1914) е најм ла до то де ло во не
го ва та ко лек ци ја. 

Ко га Шчу кин се пре се лил за по
сто ја но во Па риз, не го за др жал 
ста ту сот на пи о нер во под др жу
ва ње то на мо дер на та умет ност 
ко ја ја ужи вал во Ру си ја. Стар 
и умо рен, имал 67 го ди ни ко
га се пре се лил во Фран ци ја, ги 
пре ки нал си те свои по ра неш ни 
де лов нопри ја тел ски вр ски со 
умет нич ки от свет и жи ве ел пов
ле че но. По чи нал во 1936 го ди на.

Ири на Ан то но ва, ди ре ктор ка на 
Му зе јот на Пу шкин, за Шчу кин 
ед наш из ја ви ла:

� Поч на да ја со би ра не по пу-
лар на та умет ност ко ја „Лувр“ 
и дру ги те му зеи ја отфр ли ја. 
Тоа бе ше одраз на не го ви от ли-
чен вкус. Мо же би по чув ству вал 
бла ги се из мич ки про ме ни кои 
прет хо де ле на зем јо тре сот што 
ќе го про ме ни све тот. Та ков ко-
лек ци о нер мо жел да се по ја ви 
са мо во зем ја во ко ја се под го-
тву ва ла ре во лу ци ја. Тој со би-
ра ше умет ност ко ја ја на ве сти 
свет ска та ка так лиз ма.

Во пр ва та по ло ви на на 20 век 
ко лек ци ја та на Шчу кин има ла 
ре чи си ле ген да рен ста тус во 
Евро па по ра ди фи зич ка та од да
ле че ност и ре тки те илу стри ра ни 
пуб ли ка ции, ка ко и гла си ни те 
за енорм но то бо гат ство на ме
це на та. Се збо ру ва ло де ка сли
ки те за ми ну ва ле од Фран ци ја 
за Ру си ја уште до де ка бо ја та не 
им би ла ису ше на.

Ме ѓу тоа, бол ше вич ка Ру си ја не 
му би ла нак ло не та на Шчу кин. 
Ле нин уште во 1918 го ди на ја 
на ци о на ли зи рал не го ва та ко
лек ци ја и ко га Шчу кин из бе гал 

во Па риз во 1922 го ди на, таа ста
на ла ја дро на ви стин ски му зеј на 
мо дер на та умет ност во Мос ква.

Од 1930 го ди на збир ка та би ла 
си сте мат ски обез вред ну ва на. 
Ста лин во 1948 го ди на из дал 
де крет со кој таа би ла по де ле
на ме ѓу Му зе јот на Пу шик во 
Мос ква и Ер ми траж во Санкт 
Пе тер бург, но исто вре ме но би
ло за бра не то неј зи но то из ло жу
ва ње во јав ност. Ду ри по смрт та 
на Ста лин, при кра јот на 50ти те 
го ди ни на ми на ти от век, ко га се 
сме ни ле од но си те на Ру си ја со 
све тот, за пад на та мо дер на умет
ност по втор но би ла при фа те на 
во Ру си ја. 

Де ла та на фран цу ски те умет
ни ци од збир ка та на Шчу кин 
по ле ка би ле „екс ху ми ра ни“, а 
Пи ка со, кој се прик лу чил на Ко
му ни стич ка та пар ти ја во есен та 
1944 го ди на, оди грал актив на 
уло га во по сред ниш тво то во тој 
пер и од, ко га и не го ви те де ла по
втор но би ле откри е ни.

Ко лек ци ја та, ко ја ре чи си по ло
ви на век би ла мар ги на ли зи ра на 
по ра ди иде о ло шки при чи ни, де
нес ге не рал но мал ку е поз на та 
кај пуб ли ка та на За па дот. Отко га 
е рас ту ре на од 1948 го ди на, ни
ко гаш не би ла из ло же на ка ко 
ко хе рент на це ли на. Сѐ до се га. �
(а.М.Б.)

Из ЛОж Ба „ИКО НИ На МО ДеР На Та УМеТ НОСТ: ШчУ КИ НО Ва зБИР Ка“ ВО ФОН Да ЦИ Ја Та „ЛУЈ ВИ ТОН“ ВО Па РИз

Ко лек ци ја та на  
Шчу ки н
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ФХ3Х годинава без номинацијA, се очекува апсолутна доминација на „ла ла ленд“
 „ОСКаР 2017 ГОДИНа“

Како по одамна добро утврден 
калап се нанижаа и годинашни
те номинации за наградите на 

Американската академија за филмски 
уметности и науки. Американски па
триот, биографија на историска лич
ност од САД, сага или две за животот 
на Афроамериканците, воспевање на 
Холивуд, се само дел од состојките на 
рецептот наречен успешен „Оскар“.

Годинава по 89. пат филмската елита 
ќе се собере на едно место, а тоа што ќе 
се случува пред и во театарот „Долби“ 
во Лос Анџелес ќе го следат најмалку 
35 милиони гледачи во 200 држави. 

Апсолутната доминација на „Ла Ла 
Ленд“ на „Златен глобус“ се очекува да 
продолжи и на 26 февруари, имајќи ги 
предвид четиринаесетте номинации, 
кои филмот го изедначуваат со номи
нациите за „Титаник“ и за „Сѐ за Ева“.

ФХ3Х годинава без номинација
Филмовите на кои македонската ком
панија за анимација и за визуелни 
ефекти ФХ3Х работеше во 2016 година 
не се меѓу номинираните за најдо
бри визуелни ефекти. Ова е првпат по 

Пишува |  Марина Костовска 

неколку години на успеси, кога ком
панијата учествуваше во креирање 
на визуелните ефекти во неколку 
номинирани и наградени филмски 
остварувања.

Годинава компанијата работеше на 
осум од 20 филмови што влегоа во 
најтесниот круг, но ниеден од нив не 
е меѓу петте номинирани.

Сопствениците на ФХ3Х, Миливоје 
Ѓорѓевиќ и Кристијан Даниловски, 
изјавија дека се горди на својот тим 
и дека пред нив е година со неколку 
големи проекти.

Kaко се избираат номинациите  
за „оскар“?
Процесот на гласање што одредува 
кои филмови и филмски работници 
ќе бидат номинирани е долг и комп
ликуван потфат што вклучува околу 
6.000 членови со право на глас, сите 
реномирани и долгогодишни припад
ници на филмскиот бизнис. На пример, 
продуцентите и режисерите треба да 
имаат барем два наградувани филма, 
а актерите што се членови, барем три 
главни улоги во својата кариера.

 За да се стигне до стотиците филмови, 
актери, актерки, режисери, сниматели, 
сниматели, композитори и слично, кои 
се сметаат за подобни и за прифатли
ви за номинација, пак, се поминува 
низ строга процедура регулирана со 
посебни упатства, создадени низ ис
торијата на Академијата за филмски 
уметности и науки.

Продуцентите или дистрибутерите 
се тие што ги нудат своите филмови 
во Академијата. За тоа мора да подне
сат доказ дека филмот ги исполнува 
критериумите, на пример дека фил
мот мора да е подолг од 40 минути, 
дека бил јавно прикажан во барем 
една од одбраните киносали, дека се 
прикажувал минимум седум дена по 
ред и слично. Филмовите што својата 
премиера ја имале на телевизија или 
на интернет, автоматски се неподобни 
за номинација.

Потоа секој член ги издвојува своите 
пет фаворити, а тимот на „Прајсватер
хаус куперс“ ги прегледува резултатите. 
Компанијата е задолжена за „Оскар“ веќе 
осум децении.

Изненадувања 
Иако беше дел од два огромни хита на 
филмските фестивали и награди, уло
гите во „Доаѓање“ и во „Ноќни живот
ни“ не ѝ донесоа номинација на Ејми 
Адамс. Актерката беше номинирана 
во последните пет години, но крити
чарите ја издвоија токму 2016 година, 
како година кога Адамс го прикажа 
најдоброто од себе.

„Тишина“ („Silence“), филмот на кој 
миленикот на Академијата Мартин 
Скорсезе посвети цели десет години, не 
наиде на одушевување меѓу гласачите 
и не освои ни една номинација.

Од друга страна, еден од најомразените 
хоивудџии во последните години, „ра
систот, пијаница и тепач“ Мел Гибсон, 
се бори за најдобар режисер со негово
то последно остварување „Гребенот на 
спасените“, филм обожуван и од кри
тиката и од публиката.

„Одредот на отпишаните“, пак, ги 
престигна многу поподготвените 
филмови и сега може да се пофали со 
номинација, и тоа во категоријата за 
најдобра шминка.

Годинава по 89. пат филмската елита ќе се собере на едно 
место, а тоа што ќе се случува пред и во театарот „долби“  
во лос анџелес ќе го следат најмалку 35 милиони гледачи 
во 200 држави

Дваесетта номинација за  
Мерил Стрип
Улогата на неталентирана њујоршка 
богаташка, која и покрај тоа што не знае 
да пее станува оперска пејачка, ѝ ја до
несе на Мерил Стрип  20. номинација 
во трката до најпрестижните филмски 
награди. Со „Флоренс Фостер Џенкинс“, 
актерката ја брка четвртата статуетка.

Покрај четирите номинации за споредна 
женска улога, ова е 16. номинација за 
главна женска улога за Стрип, која уште 
одамна го освои рекордот во освоени но
минации, оставајќи ги зад себе Кетрин 
Хепберн и Џек Николсон, кои имаат по 
12 номинации, како и Бет Дејвис и Ло
ренс Оливие, кои имаат по 10.

„Златна малинка 2017 година“
Еден ден пред „Оскар“, дел од актерите 
мора да се соочат и со признанието 
од „Златна малинка“. Годинава лиде
ри меѓу номинираните за најлоши 
филмски остварувања се „Зулендер 
2“ и „Бетмен против Супермен: Зора 
на правдата“.

Традиционално, меѓу номинираните 
се актери што веќе освоиле „Оскар“, но 
се покажале катастрофално во други 
филмски проекти. Така, покрај Бен 
Афлек, „Златна малинка“ може да до
бие и Џулија Робертс, а меѓу номинира
ните се и имиња како Роберт де Ниро, 
Наоми Вотс, Џони Деп, Николас Кејџ, 
Џаред Лето...

Сите номинации:

НАјДОБАР ФИЛМ
„Доаѓање“  („Arrival“)
„Огради“ („Fences“)
„Гребенот на спасените“ („Hacksaw Ridge“)
„По секоја цена“ („Hell or High Water“)
„Скриени фигури“ („Hidden Figures“)
„Ла Ла Ленд“ („La La Land“)
„Лав“ („Lion“)
„Манчестер покрај море“  
(„Manchester By the Sea“)
„Месечева светлина“ („Moonlight“)

НАјДОБРА ИЗвЕДБА НА  
МАШКА ГЛАвНА уЛОГА
Кејси Афлек („Манчестер покрај море“)
Ендру Гарфилд („Гребенот на спасените“)
Рајан Гослинг („Ла Ла Ленд“)
Виго Мортенсен („Капетан Фантастик“)
Дензел Вашингтон („Огради“) 

НАјДОБРА ИЗвЕДБА НА  
жЕНСКА ГЛАвНА уЛОГА
Изабел Ипер („Таа“)
Рут Нега („Лавинг“)
Ема Стоун  („Ла Ла Ленд“)
Натали Портман („Џеки“)
Мерил Стрип („Флоренс Фостер Џенкинс“)

НАјДОБРА ИЗвЕДБА НА  
МАШКА СПОРЕДНА уЛОГА
Махершала Али („Месечева светлина“)
Џеф Бриџис („По секоја цена“)
Лукас Хеџис („Манчестер покрај море“)
Дев Пател („Лав“)
Мајкл Шенон („Ноќни животни“)

НАјДОБРА ИЗвЕДБА НА  
жЕНСКА СПОРЕДНА уЛОГА
Виола Дејвис („Огради“)
Наоми Харис („Месечева светлина“)
Никол Кидман („Лав“)
Октавија Спенсер („Скриени фигури“)
Мишел Вилијамс („Манчестер покрај море“)

НАјДОБРА РЕжИјА
Дени Вилнев („Доаѓање“)
Кенет Лонерган („Манчестер покрај море“)

Мел Гибсон („Гребенот на спасените“)
Бери Џенкинс („Месечева светлина“)
Дејмиен Чазел („Ла Ла Ленд“)

НАјДОБРО ОРИГИНАЛНО СЦЕНАРИО
Тејлор Шеридан („По секоја цена“)
Дејмиен Чазел („Ла Ла Ленд“)
Јоргос Лантимос и Ефтимис Филипо 
(„Јастогот“)
Кенет Лонерган („Манчестер покрај море“)
Мајк Мајлс („Жените на 20 век“)

НАјДОБРА АДАПТАЦИјА
Ерик Хајзерер („Доаѓање“)
Огуст Вилсон („Огради“)
Алисон Шредер („Скриени фигури“)
Лука Дејвис („Лав“)
 Бери Џенкинс („Месечева светлина“)

НАјДОБАР ДОЛГ АНИМИРАН ФИЛМ
„Кубо и двете жици“ („Kubo and the Two 
Strings“)
„Црвената желка“ („The Red Turtle“)
„Моана“ („Moana“)
„Зоотропола“(„Zootopia“)
„Мојот живот како тиквичка“ („My Life as 
a Zucchini“)

НАјДОБАР СТРАНСКИ ФИЛМ
„Човек по име Уве“  
(„En man som heter“ – Шведска)
„Тони Ердман“ („Toni Erdmann“ – Германија)
„Земја на мини“ („Under sandet“ – Данска)
„Продавачот“ („Forushande“ – Иран)
„Тана“ („Tanna“ – Австралија)

НАјДОБАР ДИРЕКТОР НА ФОТОГРАФИјА
 Бредфорд Јанг („Доаѓање“)
Лајнус Сандгрен („Ла Ла Ленд“)
Грег Фрејзер („Лав“)
Џејмс Лакстон („Месечева светлина“)
Родриго Прието („Тишина“)

НАјДОБРА МОНТАжА
Џо Вокер („Доаѓање“)
Џон Гилберт („Гребенот на спасените“)
Џејк Робертс („По секоја цена“)
Том Крос („Ла Ла Ленд“)
Џои Мекмилион, Нат Сандерс  
(„Месечева светлина“)

НАјДОБРА СЦЕНОГРАФИјА
Патрис Вермет, Пол Хот („Доаѓање“)
Стујард Крег, Ана Пинок („Фантастични 
ѕверови и каде да се најдат“)
Џес Гонхор, Ненси Хај („Аве Цезар“)
Сенди Рејнолдс-Васко, Дејвид Васко  
(„Ла Ла Ленд“)
Гај Хендрикс Дијас, Џин Сердина („Патници“)

НАјДОБРА КОСТИМОГРАФИјА
Џоана Џонстон („Сојузници“)
Колин Атвуд („Фантастични ѕверови и каде 
да се најдат“)
Консолата Бојл („Флоренс Фостер Џенкинс“)
Медлин Фонтејн („Џеки“)
Мери Зофрес („Ла Ла Ленд“)

НАјДОБРА ФРИЗуРА И ШМИНКА
Ева фон Бар, Лов Ларсон („Човек по име 
Уве“)
Џоел Харлоу, Ричард Алонзо („Ѕвездени 
патеки“)
Алесандро Бертолази, Џоро Грегорини, 
Кристофер Ален Нелсон („Одред на отпи-
шаните“)

НАјДОБРА ОРИГИНАЛНА  
ФИЛМСКА МуЗИКА
Мица Леви („Џеки“)
Џастин Хорвиц („Ла Ла Ленд“)
Николас Брител („Месечева светлина“)
Томас Њуман („Патници“)
Дастин О’Халоран, Волкер Бертлмен („Лав“)

НАјДОБРА ОРИГИНАЛНА ПЕСНА
„Audition (The Fools Who Dream)“  
(„Ла Ла Ленд“)
„Can’t Stop the Feeling!“ („Тролови“)
„City of Stars“ („Ла Ла Ленд“)
„The Empty Chair“ („Џим: Приказната за 
Џемс Фоли“)
„How Far I’ll Go“ („Moaнa“)

НАјДОБРО МИКСИРАњЕ ЗвуК
Бернар Гариепи Стробл („Доаѓање“)
Дејвид Паркер („Роуг 1: Приказна од Војна 
на ѕвездите“)
Кевин О’Конел („По секоја цена“)
Енди Нелсон („Ла Ла Ленд“)
Грег П. Расел („13 часа“)

НАјДОБРО уРЕДувАњЕ ЗвуК
Силве Белмар („Доаѓање“)
Ај-Линг Ли („Ла Ла Ленд“)
Вајли Стејтман („Дипвотер хорајзон“)
Алан Роберт Мури („Сали“)
Роберт Мекензи („Гребенот на спасените“)

НАјДОБРИ вИЗуЕЛНИ ЕФЕКТИ
Крег Хемак („Дипвотер хорајзон“)
Стефани Серети (Доктор Стрејнџ“)
Роберт Легато („Книга за џунглата“)
Стив Емерсон („Кубо и двете жици“)
Џон Нол („Роуг 1: Приказна од  
Војна на ѕвездите“)

НАјДОБАР ДОКуМЕНТАРЕН ФИЛМ
„Пожар на море“ („Fire at Sea“)
„О Џеј: Произведено во Америка“  
(„O.J.: Made in America“)
„Не сум вашиот Црнец“  
(„I Am Not Your Negro“)
„Тринаесеттиот амандман“ („13th“)
„Анимиран живот“ („Life, Animated“)

НАјДОБАР КРАТОК  
ДОКуМЕНТАРЕН ФИЛМ
„Екстремис“ („Extremis“)
„Ватани: Мојата татковина“  
(„Watani: My Homeland“) 
„4,1 милји“ („ 4.1 Miles“) 
„Белите кациги“ („The White Helmets“) 
„Виолината на Џо“ („ Joe’s Violin“)

НАјДОБАР КРАТОК  
АНИМИРАН ФИЛМ
„Слепата Вајш“ („Blind Vaysha“)
„Сок од круша и цигари“  
(„Pear Cider and Cigarettes“)
„Пајпер“ („Piper“)
„Бисер“ („Pearl“)
„Позајмено време“ („Borrowed Time“)

НАјДОБАР КРАТОК  
МЕТРАжЕН ФИЛМ
„Внатрешни непријатели“ („Les ennemis 
intérieurs“)
„Временски код“ („Timecode“)
„Жените и ТГВ“ („La femme et le TGV“)
„Тивки ноќи“ („Silent Nights“)
„Сите“ („Mindenki“)

Најкраткиот говор на добитник на златната статуетка бил тој од само два збора на Пети 
Дјук, кога актерката за својот „Оскар“ за споредна улога во 1963 година рекла само 
„Ви благодарам“.

По 11 номинации добија „Пресвртна точка“ во 1977 година и „Бојата на пурпурот“ во 
1985 година, но и двата филма останаа без ниедна награда.

Волт Дизни го држи рекордот на најмногу награди освоени од маж, собирајќи дури 20 
статуетки низ годините. Тој, исто така, е човекот со најмногу номинации воопшто, точно 59.

Виктор Јанг е Мерил Стрип меѓу композиторите. Тој за својата работа бил номиниран 21 
пат, пред, конечно, таа последна година и номинација да му биде добитна.

Костимографката Едит Хед го држи приматот на најмногу освоени статуетки кај жените, 
собирајќи осум награди.

Најдолгиот филм што бил прогласен за најдобар е „Одвеано од виорот“ со 238 минути.

„оскар“ низ бројки
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БРЕнД конЦЕПТИ | музички икони

идо ли по го ле ми од са ми от жи вот
Пишува |  Сотир Костов 

Ко га бев пом лад, ка ко обо жа ва
тел на „Битлс“, мно гу че сто раз
мис лу вав за тоа на што се дол жи 

огром ни от ус пех на оваа му зич ка гру
па. То гаш не мо жев да сфа там ка ко е 
мож но че ти ри мла ди ти неј џе ри, ка ко 
од ше га, да ги ру шат си те ре кор ди на 

слу ша ност, про да ва ност и пре стој на 
вр вот на му зич ки те топли сти. Дол го 
вре ме го ба рав од го во рот на пра ша
ња та зо што и ка ко ток му тие ста наа 
нај поз на та, нај по пу лар на и најв ли ја
тел на му зич ка гру па на си те вре ми ња. 
Мо же би овие пра ша ња, на ви дум, се 

комп ли ку ва ни, ама, ве ру вај те, од го
во ри те се мно гу ед но став ни. Гру па та 
„Битлс“ се по ја ви во кон кре тен пер и од 
на оп штес тве на та и свет ска исто ри ја 
– по во е ни от пер и од на беј би бум. Таа 
е пр ва та ори ги нал на му зич ки гру па 
во ви стин ска смис ла на збо рот. Ка ко 
та ква, пре рас на во го ле ма му зич ка 
кор по ра ци ја со по се бен иден ти тет и 
пре поз нат лив стил. И се га, пак, не кој 
ќе пра ша што мо же ме да на у чи ме од 
Џон Ле нон, Пол Ма карт ни, Џорџ Ха
ри сон и од Рин го Стар за умет но ста 
на ин вен ци ја та?

Пр во мо ра да се кон ста ти ра де ка тие 
се ико ни што оди граа и сѐ уште игра
ат мно гу бит на, вли ја тел на и си гур
но не за мен ли ва уло га во жи во тот на 
лу ѓе то. Тие нѐ од не соа на па ту ва ње 
во вре ме то ко га на све тот му беа по
треб ни кул тур ни ли де ри. На тој план 
тие не пра веа ни ка кви ком про ми си. 
Рев нос но ги сле деа сво и те ср ца. Имаа 

став, из гра де но ви ду ва ње на ра бо ти те 
и ве ру ваа. Пред сѐ во са ми те се бе, а 
се ка ко и во тоа што го пра веа. А поз
на то е де ка ако ве ру ваш, мо жеш сѐ да 
про ме ниш. Мо рам да истак нам де ка 
ко ри сте ње то на „Битлс“ ка ко ме та фо
ра за бренд е бри ли јант но. Пра кти
ка та по ка жа де ка ико ни те им да ва ат 
смис ла на при ти со ци те на вре ме то. А 
тие при ти со ци мно гу па ти зна ат да 
би дат мно гу сил ни и воз не ми ру вач
ки. А, ток му тоа го на пра ви ја Битл си. 
На о ру жа ни со ги та ри и та па ни, став и 
изг лед, агре сив ност и са мо до вер ба и 
му зич ки ре фре ни кои ста наа не са мо 
му зич ки ту ку и кул тур ни хим ни на 
ге не ра ци и те, тие во кре а тив на смис ла 
до ми ни раа во еден од најз на чај ни те 
пер и о ди на исто ри ја та на по пу лар
на та му зи ка, а тоа е бри тан ска та екс
пан зи ја во 60ти те го ди ни на 20 век. 
Да, ток му на 7 фе вру а ри 1964 го ди на 
со ави о нот на „Пан Аме ри ка“, лет број 
101 од Лон дон за Њу јорк, точ но во 
13.20 ча сот поп лад не тие из вр ши ја 
„бри тан ска ин ва зи ја“ на САД. На ае
ро дро мот ги пре че каа 3000 мла ди 
обо жа ва те лити неј џе ри, но ви на ри и 
фо то ре пор те ри со до то гаш не ви де на 
хи сте ри ја, не поз на та на про сто ри те 
на за пад но то оп штес тво. Исто ри ја та 
за бе ле жа ла де ка пред кон фе рен ци
ја та за пе чат одр жа на тој ден, Пол 
Ма карт ни воз бу ден се пра шал: „Аме
ри кан ци те има ат свои му зич ки гру пи. 
Што мо же ме да им по ну ди ме, а тие 
да го не ма ат?“ Џон Ле нон, пак, во тој 
мо мент до шеп нал: „До кол ку ова би де 
ви стин ска шан са, ќе ја сру ши ме Аме
ри ка“. А ко га вид но воз бу де ни от Рин
го Стар го пра ша ле ка ко ја про наш ле 
Аме ри ка, тој ше го ви то од го во рил: 
„Са мо свр тев ме кај Грен ланд“. Исти от 
ден, ве чер та во сту ди о то 50 на те ле
ви зи ја та „СиБиЕс“ во „Ед Са ли вен 
шоу“ се по ја ви ја об ле че ни во тем ни 
ко сту ми, со цр ни тен ки вра то вр ски и 
фри зу ри ка ко че тки, ис пол ни ја са мо 
5 пес ни, беа гле да ни од око лу 73 ми
ли о ни гле да чи на те ле ви зи ја и, всуш
ност, тоа бе ше но ќта ко ја ја про ме ни 
Аме ри ка. А се то оста на то е исто ри ја. 
Воз буд ли ва, но ва, рас пе а на, зас но ва на 
на но ви вред но сти. Ина ку, во тоа вре
ме аме ри кан ско то оп штес тво бе ше 
зач ма е но, инерт но, но, се пак, под го
тве но за не што.... То гаш на та му зи ка 
во САД бе ше за ше ќе ре на, на лиц ка на 
и ис пра на од што би ло што би мо же ло 
да ги разд ви жи мла ди те ти неј џе ри 
раз о ча ра ни од атен та тот на Џон Ке
не ди, Ви ет нам ска та са га и отсус тво то 
на чо ве ко ви пра ва и пра вед ност за 
лу ѓе то со по и на ква бо ја од бел ци те. И 

то гаш се слу чи фе вру ар ски от му зич ки 
и кул ту рен бум на „Битлс“ на Ди ви от 
За пад. На аме ри кан ско тло стиг наа 
не кои но ви мом чи ња кои изг ле даа, се 
од не су ваа и зву чеа со се ма по раз лич но 
од се то тоа што до то гаш би ло ви де но 
или слу ша но во САД. Зву кот на Битл си 
бе ше це лос но нов, пре полн со ра дост 
и воз бу да, а се ка ко и мно гу бу чен и 
гла сен. Но, нив на та му зи ка не бе ше 
са мо буч на, глас на и праз на вре ва. 
Таа не да ва ше са мо уте ха и пре поз на
ва ње, ту ку има ше по ра ка во ко ја беа 
со др жа ни ви сти на та и су шти на та. А, 
ка кво бе ше нив но то од не су ва ње? За 
ова Мар ти Ну мие во „Рас цеп на бренд“ 
су ге ри ра: Ко га си те одат цик, вие оде
те цак! Спо ред ме не, тоа е ма гич на та 
ман тра на ино ва ци ја та: дви жи се во 
цак иа ко дру ги те се дви жат во цик! 
По на та му су ге ри ра са мо да се при се
ти ме на ле ген дар ни те „Битлс“. Тие ја 
по ве доа сво ја та пуб ли ка на лу до, но 
воз буд ли во па ту ва ње во кое по чет
на та точ ка бе ше обич но то, а на па тот 
се до стиг ну ваа воз ви ше ни мо мен ти и 
це ли. На тој пат или во тој кре а ти вен 
про цес тие соз да доа хим ни на кул тур
на та ре во лу ци ја кои сѐ уште се пе ат 
и зву чат уба во. 

Ка ква бе ше нив на та фор му ла? Битл си 
ни ко гаш не на пра ви ја иста ра бо та два
па ти! За нив ва же ше изре ка та: кли нец 
што стр чи е хра бар кли нец. Хра бро и 
од важ но ја отфр ли ја фи ло зо фи ја та 
„Не бра ну вај го ча ме цот“. По кре наа, 
разд ви жи ја и из ме шаа без мал ку сѐ: 
мла ди те ти неј џе ри, ри гид на та кул
ту ра, кон зер ва тив ни те дог ми, свет
ска та му зич ка и по ши ро ка јав ност, 
па и крал ско то се мејс тво во Ве ли ка 
Бри та ни ја. Ле ген дар ни от Реј чарлс, на 
ко го во 1962 го ди на, во Хам бург и во 
Шту тгарт „Битлс“ му бе ше пред гру па 

на не го ви те кон цер ти, мно гу искре но 
ќе из ја ви: „Не ма ше шан са да пред ви
ди ме де ка са мо за ед на го ди на ќе го 
про ме нат све тот. Тие зву чеа све жо и 
до бро, пред сѐ ква ли тет но. Беа мно гу 
до бри мом чи ња“. Џон Фо гер ти, пе ја чот, 
ли дер и дви жеч ка си ла на ле ген дар ни
те „Кри ден си“, ќе из ја ви де ка со го ди ни 
чув ству вал де ка Битл си ед но став но 
сѐ на пра ви ле ис прав но. Спо ред не го, 
тие отсе ко гаш по ка жу ва ле по чит кон 
ико ни те на роккул ту ра та пред нив, а, 
се пак, пра ве ле ра бо ти што нив ни те 
идо ли и хе рои (Карл Пер кинс, Џе ри 
Ли Лу ис, Литл Ри чи, Ел вис Прис ли) не 
мо же ле ни ту да ги за мис лат. А, да се 
за пра ша ме ка ко им ус пе ва ше се то тоа? 
Па, тие беа по раз лич ни од си те дру ги. 
Ори ги на ли. Единс тве ни. Из во нред ни. 
Не по втор ли ви. Имаа умет нич ка ви зи ја 
со ко ја ги раз би ваа кон вен ци и те, но и 
му зич ка и ин те ле кту ал на дла бо чи на 
да го оправ да ат тоа. На се кој од нас 
по е ди неч но ни се обра ќаа „Си ла та е во 
вас – лу ѓе то“, си те ги мо леа „Дај те му 
шан са на ми рот“ и неж но ни пе е ја „Сѐ 
што ти е по треб но е љу бо вта“. А мо же
ме ли да ја за бо ра ви ме „Imagine“ на Џон 
Ле нон и по ра ки те во неа: „...За мис ли 
си си те лу ѓе..... да го де лат це ли от свет 
за ед но.... И жи ве ат во мир... за мис ли 
си...“. Нив ни те збо ро ви ја по го ду ваа 
ср це ви на та на ра бо ти те. че ти ри те 
мом чи ња со сво и те збо ро ви, пес ни и 
од не су ва ње за се ко гаш ги про ме ни ја 
по стој на та кул ту ра и све тот. Беа по
зи тив ни и го ле ми оп ти ми сти. Тоа се 
воз ви ше ни идеи и те ми зас но ва ни на 
нај ви со ки те жи вот ни вред но сти. Со
се ма е во пра во сер Мик Џе гер, кој во 
2005 го ди на из ја ви: „Битл си не се са мо 
му зи ча ри, ту ку и ти неј џер ски идо ли и 
по го ле ми од са ми от жи вот“. �

Продолжува
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АТРАКТИВНО

Стигна 2017 година, а тоа значи дека е 
време за нови трендови. индивидуализам, 
пред сѐ, порачуваат модните дизајнери за 
оваа година
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Модни трендови за 2017 година

Трендови, како и секоја се
зона, има многу. Годинава 
има сѐ и сешто, а, всушност, 

ништо ново. Трендовите се пов
торуваат со години. Може да се 
каже дека оваа година, кога се 
во прашање модните трендови, 
ќе биде многу едноставна. Пар
чињата облека што светските 
познати модни куќи ги претста

вија на своите ревии се многу 
удобни и може да се носат дури 
и во едноставни, секојдневни 
комбинации. Судејќи според 
сето тоа што го видовме досега, 
оваа 2017 година ќе биде мирна 
година, во која главна цел е да се 
свртиме кон себе. Тоа е видливо 
и кај трендовите кај кои посебно 
се истакнува индивидуализмот.

Воен стил
Трендот во облекувањето во кој облеката потсетува на воен 
стил, полека повторно се враќа во мода. Станува збор за 
парчиња облека што досега сме ги виделе милион пати, но 
овој пат во друг облик. Преовладуваат маслиновозелена 
боја и кафена.

Спортски изглед
Еден од трендовите што ќе го сакаат девојките што обожава
ат да носат удобна и спортска облека. Дизајнерите покажаа 
дека со спортската облека не мора да изгледате како да сте 
излегле од сала за вежбање.

карнери
Бохо стил и 
романтика и 
понатаму се 
присутни, а тоа 
е видливо кај 
многу колекции 
на модните куќи, 
чијашто облека ја 
красат карнери, 
цветни примеро
ци и лелеава об
лека. Оваа сезона 
најмногу ќе се 
истакнуваат кар
нери насекаде – 
на маици, блузи, 
фустани.

нагласени или, пак, голи рамена
Враќање во минатото, односно 80тите и 90
тите години на минатиот век е голема тема 
на годинашните трендови, а освен во светот 
на модата, овој тренд е присутен и кога се во 
прашање шминката и фризурата. Многубројни 
дизајнери инспирацијата за своите пролетни 
колекции ја најдоа во 80тите години, а особено 
се истакнува облеката со нагласени голи рамена. 

Проѕирна облека
Трендот на проѕирна облека 
оваа сезона доаѓа во малку 
изменет облик. Целта е да се 
покаже кожата, но на супти
лен начин и без вулгарности.

Долги ракави
Предимензионираната обле
ка е, исто така, вечен тренд, 
а оваа сезона акцентот е на 
преголемите маици, јакни, 
кошули со долги ракави. Инте
ресно, но ни малку практично.

написи на облеката
Многу дизајнери во своите колекции за се
зоната што доаѓа претставија облека со ин
тересни слогани. И додека некои се решија 
за едноставен напис или, пак, за сопствено 
лого, други отидоа чекор понатаму, па решија 
со својата облека да му испратат да светот 
пораки со социјална или политичка природа.
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Романтичната Фиренца, градот што мора да се доживее

фиренца е позната по својата историја. Центар на 
европската трговија и економија и еден од најбогатите 
градови на денешнината

Фиренца е град во средна Ита
лија, на реката Арно, со 366.488 
жители. Фиренца е главен град 

на регионот Тоскана и на покраината 
Фиренца. Поради културното и умет
ничко значење често се нарекува и 
италијанска Атина.

За да уживате во убавините на овој 
град треба да станете многу рано и 
уште пред појадокот да отидете до 
плоштадот „Микеланџело“ (на ридот) 
за да го доживеете утрото во целост. 
Од тука има најубав поглед на градот, 
затоа што сонцето прво ги осветлува 

портокаловите лисја, па покривите и 
на крајот реката Арно.
Фиренца е позната по својата историја. 
Таа е центар на европската трговија 
и економија и е еден од најбогатите 
градови на денешнината. Фиренца 
се смета за местото каде што се ро
дила ренесансата и била нарекувана 
Атина на средниот век. Во нејзината 
бурна политичка историја се вклуче
ни периодите кога владеела силната 
фамилија Медичи и многубројни ре
лигиозни и републикански револу
ции. Од 1865 година до 1870 година, 
градот, исто така, бил и престолнина 

на скоро основаното Кралство на Ита
лија. Поради нејзиното уметничко и 
архитектонско богатство, од страна 
на „Форбс“ Фиренца е прогласена за 
една од најубавите градови во светот 
и градот е познат по својата историја, 
култура, ренесансната уметност и спо
мениците. Градот, исто така, има голем 
број музеи и уметнички галерии, како 
што се галериите „Уфици“ и „Пити“, 
меѓу другите, и сè уште има влијание 
во полето на уметноста, културата и 
на политиката. Фиренца, исто така, е 
важен град и за италијанската мода, 
рангиран меѓу првите педесет главни 
градови на модата во светот, а, исто 
така, е и водечки национален економ
ски центар. 

Пред да ја направите првата прошет
ка околу градот, треба да знаете дека 
листата за разгледување треба да ви 
почне со  галеријата „Уфици“, затоа што 
оваа колекција на ренесансна умет
ност ја прави Фиренца единствена 
во светот. Колку порано ќе отидете, 
толку подобро, затоа што редовите за 
Микеланџело, Да Винчи, Рафаело и за 
Ботичели се, навистина, долги.

Убаво е да се види и мостот  Векио, 
кој е единствениот што го преживеал 
бомбардирањето за време на Втората 
светска војна. Местото е, навистина, 
посетено од туристи, затоа не про
пуштајте да испиете едно вкусно кафе 
со поглед на Понте Векио.

Не заборавајте ја и познатата огромна 
катедрала од 13 век „Дуомо“. Нејзи
ната фасада е исклучителна, влезот е 
бесплатен, а до врвот има 463 скали. 
Камбанаријата е висока 82 метра, а 
погледот од врвот е неверојатен. Тука 
се наоѓа и најстарата зграда, во која се 
сметало дека престојувал Данте.

Црквата „Санта Кроче“ е една од 
најконтроверзните и е познат во цела 
Фиренца. Во рамките на нејзините 
ѕидови се сместени гробови, гробишта 
и споменици што припаѓаат на Ми
келанџело, Галилео Галилеј, Никола 
Макијавели, Лоренцо Џиберти, Данте 
Алигиери. Галилео не добил свој соод
ветен погреб до речиси 100 години по 
неговата смрт како казна за неговиот 
обид да докаже дека Земјата не е цен
тар на целиот универзум.

Глеријата „Академија“ е вистинско 
уметничко дело. Овде се наоѓа ориги
налниот Давид на Микеланџело, како 
и многу други светски познати дела. 
Внимавајте, галеријата е отворена до 
19 часот.

За љубителите на модата и на паза
рењето убаво да се знае дека токму 
Фиренца е градот во кој владее од
личната обработка на кожа. Многу од 
продавниците работат две смени, а 
Торнабуони е улица наменета за па
зарење. Но многу е поинтересно да 
шетате по улиците како што е Спада, 
каде што нема толку познати марки, 
но затоа, пак, има локални бутици.

Кога сте во Италија, па и во еден од 
најромантичните градови на оваа 
земја, дозволете си вечерно уживање 

во овој град. Најдобра вечера и пијалак 
можете да имате на плоштадот „Сант 
Амброџио“, каде што сите пијат вино, 
коктели и вкусуваат разни аперитиви.

Агенциски аранжман за единствената 
Фиренца со автобус со посета на Вене
ција и на Верона чини 129 евра. чети
ридневен пакет, сместување во хотел 
со три ѕвезди. Цената на аранжманот 
е по лице во двокреветна соба. Не е 
вклучена туристичка такса, патнич
ко осигурување, влезници за музеи и 
за историски споменици. Додека со 
авионски превоз, четиридневен прес
тој само во Фиренца во хотел со три 
ѕвезди агенциски ќе ве чини 279 евра. 
Доколку патувањето на овој начин ви е 
скапо, сѐ уште ја имате можноста сами 
да си резервирате авионски билети и 
сместување преку интернет. �

www.republika.mk46 петок, 27 јануари 2017 година www.republika.mk 47петок, 27 јануари 2017 година



Е ра та на зе ле ни от транс
порт е ве ќе поч на та, 
осо бе но во зем ји те од 

за пад на Евро па, Ази ја, ка ко и 
во САД. Во Хо лан ди ја, зем ја та 
што ус пеа ед на це ла го ди на 
пред пла ни ра но то си те свои 
еле ктрич ни пат нич ки во зо ви 
да ги на по ју ва со еле ктрич на 
енер ги ја до би е на од ве тер
ни ци, актив но се ра бо ти на 
ши ре ње то и на сè по го ле ма
та при ме на на овој тренд. Во 
2015 го ди на вла сти те во оваа 
др жа ва об ја ви ја де ка пла ни

ЕЛЕ ктРИч НИ тЕ вО зО вИ вО ХО ЛаН ДИ ја  
цЕ ЛОС НО СЕ На ПО ју ва ат ОД вЕ тЕР НИ цИ

До де ка не кои др жа ви 
со про е кти што прет ход но 

би ле нај а ве ни од нај раз лич
ни при чи ни доц нат со ме се

ци, па ду ри и со го ди ни, се 
чи ни де ка Хо лан ѓа ни те не
ма ат та ков проб лем, ба рем 
не со обез бе ду ва ње то еле
ктрич на енер ги ја за сво и те 
во зо ви и тоа од еко ло шки и 

об нов ли ви из во ри

НаУКа И ТеХНОЛОГИЈа

- Од пр ви ја ну а ри си те на ши 
во зо ви се дви жат са мо на 
енер ги ја про из ве де на од ве-
тер ни ци  со оп шти ле од НС  На
ци о нал на та же лез нич ка ком па
ни ја на Хо лан ди ја.

Во зо ви те во Хо лан ди ја пре ве зу
ва ат око лу 600 ил ја ди пат ни ци 
днев но, а при тоа тро шат 1,2 ми
ли јар да ки ло ва ти еле ктрич на 
енер ги ја го диш но. Ова ко ли чес
тво енер ги ја мо же да се спо ре ди 
со ко ли чес тво то што го тро шат 
си те до ма ќинс тва во еден по го

лем град ка ко што е Ам стер дам. 
Ед на тур би на на ве тер мо же со 
еден час ра бо та да обез бе ди енер
ги ја за ре чи си 200 ки ло ме три пат.

Со це лос но то снаб ду ва ње на 
еле ктрич ни те во зо ви со енер
ги ја обез бе де на од еко ло шки и 
об нов ли ви из во ри се оче ку ва 
уште по го ле мо на ма лу ва ње на 
еми си ја та на јаг ле ро ден ди о
ксид од јав ни от транс порт.

Хо ланд ска та еле ктро ком па ни
ја „Ене ско“ го до би ла тен де рот 
од НС уште пред две го ди ни, а 
две те стра ни пот пи ша ле 10го
ди шен до го вор, кој тре ба ло да 
поч не на по че то кот на след на та 
го ди на, но по ра ди окол но сти
те, поч нал да се спро ве ду ва од 
оваа, 2017 го ди на. Спо ред не го, 
„Ене ско“ тре ба де лум но да ја 
снаб ду ва НС со еле ктрич на енер
ги ја на ме не та за же лез нич ка та 
мре жа иск лу чи тел но до би е на 
од ве тер ни ци.

Хо ланд ски от на ци о на лен же лез
нич ки пре воз ник на сво ја та веб
стра ни ца ин фор ми ра де ка днев
но низ це ла та зем ја со о бра ќа ат 
око лу 5.500 же лез нич ки ли нии.

Овој ус пех што е по стиг нат во 
Хо лан ди ја во по ле то на јав ни от 
транс порт се оче ку ва да ги инс
пи ри ра и дру ги те др жа ви да се 
на со чат кон слич ни про е кти. Дел 
од тоа, се ка ко, се и САД ка де што 
го лем број стар тапком па нии ра
бо та та ток му во оваа об ласт.

Од дру га стра на, ком па ни и те во 
Хо лан ди ја не за ста ну ва ат ту ка и 
ба ра ат на чи ни пре ку ко ри сте ње 
ино ва тив ни ме то ди да ја зго
ле мат за ште да та на енер ги ја, 
од нос но пла ни ра ат да ја на ма
лат по тро шу вач ка та на стру ја 
за во зо ви те за 35 про цен ти до 
2020 го ди на што, се ка ко, ќе при
до не се за уште по го лем ефект на 
об нов ли ви те из во ри. 

ра ат до 2018 го ди на во зо ви те 
це лос но да се снаб ду ва ат со 
об нов ли ва енер ги ја, но ме сто 
од след на та го ди на, се то ова 
ве ќе поч на ло да се спро ве ду ва 
зак луч но со пр ви ја ну а ри 2017 
го ди на. Тоа, пред сè, се дол жи 
на тоа што обез бе де на та енер
ги ја се до би ва од ве тер ни ци те 
во др жа ва та, ка ко и од ве тер
ни ци во Бел ги ја и во Фин ска, 
пре теж но но во из гра де ни, а 
не кои од нив по диг на ти и пу
ште ни во функ ци ја уште пред 
пла ни ра ни от рок.
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миленици
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кАко ДА Го оТСТРАнИТЕ 
МИРИСоТ нА МИлЕнИЧЕТо 
оД ДоМоТ
чувањето милениче дома, сепак, има 
некои непријатности, а една од нив е 
лошата миризба. Кога некој влегува во 
дом каде што се чува милениче, уште 
на прагот го чувствува неговиот мирис, 
колку и да е тоа чисто. Сепак, постои ре
шение како да ја отстраните миризбата.

Ако сакате лесно да го отстраните ми
рисот на домашното милениче, тогаш 
купете посебно легло за него. Важно е 
да изберете легло за миленичиња што 
може да се пере во машина за перење. 
Само така ќе можете често да го контро
лирате мирисот во вашиот дом. Важно е 
да му ставите до знаење на миленичето 
да не се качува на вашите кревети. Така 
драстично ќе ја намалите акумулацијата 
на лош мирис во домот. Доколку спие 
со вас во кревет, задолжително е да се 
менуваат чаршафите двапати неделно. 
Ако во вашиот дом имате килими, треба 
да се чистат темелно двапати неделно 
со правосмукалка. Доколку, пак, имате 
дрвени и керамички плочи, тогаш треба 
да бришете со детергент и со топла вода 
најмалку еднаш на ден, најдобро двапа
ти. Така најефективно ќе го отстрани 
акумулираниот лош мирис. �

АнТуРИуМ

Пред Но ва го ди на ди зај не
ри те се ри оз но си ја сфа ти
ја ра бо та та и ги за гре а ја 

сто ло ви те за со пр ви от снег да 
при стиг нат и трен до ви те за 2017 
го ди на. Тие ги сле дат оп штес

тве нопо ли тич ки те слу чу ва ња 
во све тот и им да ва ат за мис ле на 
бо ја. Ед на аме ри кан ска фир ма за 
про из водс тво на бои за оваа го ди
на ги пред ла га овие три трен до ви 
во уре ду ва ње то на ен те ри е рот.

ТеМ НИ, Бе СТРаШ НИ И Не ПО ВР за НИ 

Бе страш ни
Вир ту ел но то и ре ал но то по сто ја но се прек ло пу ва ат и се спо ју ва ат 
со но ви те ви до ви ко му ни ка ци ја и ра бо те ње, за што сме до стап ни 
ка де и да сме. До де ка со не тр пе ние че ка ме да се слу чат со ци јал ни 
и по ли тич ки про ме ни, пр во се ме ну ва ме се бе си и по втор но ги из
мис лу ва ме сво и те иден ти те ти. Но ви те ге не ра ции пра ват она ка 
ка ко им од го ва ра, својс тве но на лич но ста, со го лем стре меж за са
мо до вер ба. Ту ка сов лад ли ва та енер ги ја е на со че на кон овој мо мент, 
на се гаш но ста ко ја се при ка жу ва во ог не ни ни јан си на ле ле а ви те и 
жи ви  бои на ки мо но то.

Темни
Ед на од на ши те нај вред ни су ро ви ни е но ќта. Меч та е ме за при бе
жи ште од улич ни те све тил ки и сјај ни те рек лам ни па ноа, ба ра ме 
про стор да го за вр ти ме пог ле дот кон вна тре и да ги на пол ни ме 
сво и те ду хов ни ба те рии. Свес на та ме лан хо ли ја поч ну ва нов ро
ман ти зам обе ле жан со сред но ве ков ни обрас ци, ожи ве а ни оби чаи и 
гор косла тка уба ви на. Хо ланд ски те мај сто ри зна е ле во што е тај на та: 
тем ни те ни јан си соз да ва ат дра ма тич на сце на за си те се ти ла. Оваа 
па ле та е бо га та со ни јан си на зре ло гроз је, нор ди ски блуз, пр кос но 
не у трал на и злат но жол та.

Хо ли стич ки
Одрж лив ди зајн и ра ди калнa 
транс па рент ност се но ви те стан 
дар ди. Ка ко што на ше то се кој
д не вие се дви жи на пред та ка 
стек  ну ва ње то искус тва ста ну ва 
сѐ по до бро за ку пу ва ње по ве ќе 
ра бо ти. „Пра ви до бро“ е но во то 
„и зг ле да до бро“, и тоа во фор ма 
на во лон терс тво, ре ла кса ци ја и 
екопа ту ва ња. Ние сме во по тра
га по не ос твар лив иде ал: лу ксу
зот. Па ти шта та на ова па ту ва ње 
се обра бе ни во ле де но не у трал ни, 
свет ло ро зо ви и ка фе ни бои.

не по вр за ни
Гло бал на та ми гра ци ја ги ре де фи ни ра гра ни ци те на зем ји те, на ци
о нал ни от иден ти тет и на ше то чув ство за со жи вот. Си те ста ну ва ме 
гра ѓа ни на све тот, а мар ки те ста ну ва ат сѐ по ве ќе во де ни од на ме на
та, за ед ни ца та е по
вр за на. Ди зај нот се 
прис по со бу ва на раз
лич ни по пу ла ции и 
по тре би. Пре ку мер
ни от кон су ме ри зам 
по ле ка ја за ме ну ва 
гло бал на та свест за 
при чи ни те и пос
ле ди ци те од по тро
шу вач ки те од лу ки. 
Гло бал на та свест е 
му рал обо ен во зем
је ни бои на сенф, 
оке ан ско си на, ко
рал на и бо ја на кал.

Бо и те што ќе  
ја обе ле жат  
2017 го ди на

Ова декоративно и типично тропско 
растение потекнува од топлите краеви 
на Централна Америка. Има темнозеле
ни, тврди, кожести, длабоко зарежани 
листови и прекрасни восочни, срцести 
цветови. Цветовите може да бидат бели, 
црвени или розови. Цвета секоја година, 
најчесто од февруари до јули. На антури
умот најмногу му годи место на делумно 
засенчен прозорец бидејќи директните 
сончеви зраци му штетат. Температу
рата во просторијата не смее да биде 
пониска од 15 Целзиусови степени. 

Ова не е растение што е едноставно за 
одгледување. Залевајте го само со мека, 
млака вода. Потребна му е многу влага, 
најдобро е да ставите камчиња во под
лошката на саксијата, а во неа секогаш 
да има вода што ќе испарува. Во зима, 
кога е во просторија што се загрева, и 
во лето, потребно е да го оросувате се
којдневно. Антуриумот се размножува 
со делење на коренот или, пак, со садење 
на младите растенија што израснуваат 
од коренот. Пресадувајте го секоја втора 
или трета година. �
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рекреациjа

Моторизирани

в о периодот на нискa темпера-
турa во нашата држава, про-
следен со големи врнежи од 

снег, особено на планините, отежнат 
е сообраќајот до населените места, а 
многу често се случува и цели села и 
предели да бидат отсечени од другите 
делови и да имаат проблем со достава 
на храна, лекови и друго.

Во овие делови од годината многу чес-
то на планинските предели, па и во гра-

Подготви | Бојан Момировски

довите можат да се забележат голем 
број моторни санки, кои им помагаат 
на луѓето, им ги доставуваат потребите 
намирници. Во овој случај се работи 
за потреба за користење на моторните 
санки. Овие санки ги користат спе-
цијализирани тимови на полицијата 
и на армијата, кои во многу случаи на 
скијачките центри и на планините им 
помагаат и на настрадани од ладното 
време, лавини и голем број повредени 
скијачи и планинари.

Сепак, освен како потреба, голем број 
луѓе овие моторни санки ги користат 
и како рекреација и во голем процент 
и како желба за зголемен адреналин 
и рекреација.

Моторните санки се скап вид рекреа-
ција бидејќи чинат колку еден автомо-
бил. Исто како и кај превозните сред-
ства, во зависност од производителот, 
квалитетот и силата, цената варира 
од 5.000 евра, па сѐ до 20.000 евра.

Принципот на користење и на работа 
е многу специфичен бидејќи е спој од 
мотоцикл и од автомобил. Предниот 
управувачки дел е составен од рачки 
на кои се сместени сите команди што 
се поврзани со предни скии. Мотор-
ните санки најчесто е препорачливо 
да се користат максимум за двајца. 
Според изгледот, тие најмногу личат 
на скутери на вода или на трицикли 
и на четирицикли.

На задниот дел се наоѓа моторот што ја 
придвижува задната оска преку систем 
сличен на гасеница, како кај ратраците и 
багерите. Ваквиот тип пренос на силата е 
одличен за користење на лизгави предели, 
на снег и на мраз, со цел да не дојде до 
некоја незгода.

Силата на моторот се движи од 800, па сѐ 
до 1.500 кубни сантиметри со околу 100 
коњски сили, што претставува многу моќна 
машина.

Во светот овие моторни санки веќе поодам-
на се користат и во натпревари за екстре-
мен спорт правејќи фигури, а многу често 
и скокови одлепени од земја и по неколку 
метри.

Користењето на моторните санки за забава 
во природата сѐ повеќе наидува на негоду-
вање кај луѓето и рекреативците бидејќи 
желбата за мир и за чист воздух е нарушена 
токму од корисниците на овие машини. 

на снег
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Фи лип Та ле ски на ско ро 
поч ну ва но во пог лав је од 
сво ја та ка ри е ра во Гер ма

ни ја ка де што ќе му се при дру жи на 
уште еден ма ке дон ски ре пре зен
та ти вец, Де јан Ма на сков. Мла ди от 
лев бек бе ше дел и од на ша та ра ко
мет на ре пре зен та ци ја на Свет ско
то пр венс тво во Фран ци ја, кое ви
кен дов за вр шу ва, а за „Ре пуб ли ка“ 
го во ре ше за не го во то пр во искус
тво на го ле ми те ин тер на ци о нал ни 
тур ни ри, ка ко и за оче ку ва ња та од 
не го ви от нов тим.

 Ми на ти от ви кенд го за вр-
шив ме на ши от на стап на свет-
ско то пр венс тво во Фран ци ја 
ка де што стиг нав ме до ос ми-
на фи на ле то и се пла си рав ме 
на 15. ме сто. Ка кви се им пре-
си и те од мун ди ја лот, кој бе ше 
твое пр во го ле мо пр венс тво, и 
кол ку мо же ме да би де ме за до-
вол ни од плас ма нот?
TAЛеСКИ: Мо же да би де ме за до
вол ни од плас ма нот по ра ди тоа 
што во таа ос ми на фи нал на фа за 
ис пад наа го ле ми ре пре зен та ции 
ка ко Гер ма ни ја, ко ја е акту е лен 
европ ски шам пи он, но и Дан ска, 
а ви дов ме и де ка Ун га ри ја, ко ја ја 
по бе ди Дан ска, за гу би од Нор ве жа
ни те, кои нѐ ели ми ни раа нас. Тие 

има ат еден мно гу до бар си стем 
ка де што пре теж но це ла та еки па 
е мла да и ма кси мал но вле гу ва во 
се кој нат пре вар, а и ла ни на пра ви 
из не на ду ва ње и ја по бе ди  Фран
ци ја, та ка што мо же да би де ме 
за до вол ни со плас ма нот.

За ме не ова бе ше пр во искус тво 
на овие го ле ми нат пре ва ру ва ња 
и ќе ми би де по у ка де ка во на ред
ни те нат пре ва ру ва ња ќе тре ба 
уште по ве ќе да се бо рам во се кој 
нат пре вар и ма кси мал но да ја ко
ри стам се ко ја да де на шан са.

 Спо ред те бе, кои се по зи тив-
ни те точ ки што ги по ка жав ме 
на ова пр венс тво, а на што ќе 
тре ба да се ра бо ти по ве ќе и да 
се по до бри во ид ни на?
TAЛеСКИ: Ова е пр во по го ле мо 
нат пре ва ру ва ње и во не го Ма
ке до ни ја оти де со еден про ме
нет со став, ед на ком би на ци ја на 
искус тво и на мла ди игра чи од 
што из ле зе еден до бар спој, но сѐ 
уште тре ба да се ра бо ти мно гу по
ра ди тоа што се ле кто рот чер вар 
во ве ду ва нов си стем на игра, кој 
ба ра мно гу тр ча ње и агре сив ност 
во од бра на та и тре ба по го ле ма 
фи зич ка под го то вка. Ние мла ди
те игра чи во ид ни на ќе тре ба да 
до би ва ме мал ку по ве ќе сло бо да 
за да мо же пос ло бод но да игра ме 
и да да де ме сѐ од се бе.

 Се ле кто рот чер вар, со кој ра-
бо те ше во Ме та лург, за прв пат ја 
во де ше на ша та ре пре зен та ци-
ја на еден го лем тур нир. Кол ку 
ти по мог на за да стиг неш та му 
ка де што си се га?
TAЛеСКИ: Тој е еден од нај до
бри те тре не ри, кој има осво е но 
ре чи си сѐ во ка ри е ра та, са мо му 
не до сти га ме дал од европ ско пр
венс тво и мис лам де ка мо же мно

гу да се на у чи од не го, а се то тоа 
тој знае да го пре не се. Во овие 
че ти ри го ди ни до де ка ра бо там 
со не го имам на у че но мно гу, но 
мо рам да наг ла сам и де ка ба ра 
прем но гу од игра чи те, но тоа е 
по зи тив но за тоа што та ка се кој 
играч го да ва ма кси му мот на се
кој нат пре вар и на се кој тре нинг. 
Не го ви те збо ро ви и со ве ти што 
ми ги има ка жа но и што ми ги 
по вто ру ва ќе ми би дат па то каз 
низ ка ри е ра та и ќе ми ко ри стат 
и по на та му.

 че кор по че кор се од ви ва и 
сме на та на ге не ра ции на ре пре-
зен та ци ја та, а и на овој мун ди-
јал по ве ќе мла ди игра чи до би-
ја шан са за на стап. Кол ку овие 
го ле ми нат пре ва ру ва ња мо жат 
да му по мог нат на еден млад 
играч да се раз вие, да здо бие 
искус тво и да до да де не што во 
сво ја та игра?
TAЛеСКИ: Овој пер и од за вре ме 
на под го то вки те мно гу ра бо тев
ме со по и скус ни те игра чи, осо бе
но со Ки ре Ла за ров, кој мно гу нѐ 
со ве ту ва ше, ни по ка жу ва ше кои 
се ма ни те и тоа што ни го збо ру
ва ше мо ра да го има ме пред вид 
за тоа што тој е еден од нај до бри
те свет ски бе ко ви и со го ди ни е 
прог ла су ван за нај до бар де сен 
бек. Има мно гу ра бо ти да се на у
чат од не го, осо бе но во на па дот, 
и се кој со вет што ми го да ва е до
бре дој ден за ме не.

 По мун ди ја лот во Фран ци ја, 
ле то во те оче ку ва уште ед но 
Свет ско пр венс тво, овој пат со 
мла дин ска та ре пре зен та ци ја 
во ал жир. Иа ко има вре ме до 
ју ли, кои се оче ку ва ња та и жел-
би те од тој тур нир?
TAЛеСКИ: Овие ква ли фи ка ции 
што ги оди грав ме ту ка мис лев ме 

де ка ќе за вр шат мно гу по лес но, 
но не бе ше та ка и мо рав ме да 
се бо ри ме до пос лед на ми ну та. 
Цел та ја ос тва ри ме и се ква ли
фи ку вав ме на Свет ско то пр венс
тво во Ал жир, пос лед но за оваа 
ге не ра ци ја, за ме не, за Не лов ски, 
Куз ма нов ски и се на де вам де ка 
ма кси мал но ќе се под го тви ме и 
ќе има ме ква ли тет ни под го то
вки пред тоа пр венс тво на кое 
мис лам де ка тре ба да го ка же ме 
пос лед ни от збор со ед но до бро 
го ле мо нат пре ва ру ва ње и да за
бе ле жи ме по ви сок плас ман.

До се га оваа ге не ра ци ја има игра
но на две ЕП и на две те бев ме 
прет пос лед ни, та ка што ве ру вам 
де ка мо же мно гу да на пра ви ме 
во Ал жир по ра ди тоа што има 
по тен ци јал и зна е ме да игра ме 
ра ко мет.

 Нај ве ро јат но уште след на та 
не де ла за ми ну ваш за Гер ма-
ни ја ка де што поч ну ваш но-
во пог лав је во ка ри е ра та со 
Рајн-Не кар Ле вен. Кол ка ва е 
воз бу да та пред да се прик лу-
чиш на ол ку го лем клуб и кои 
се тво и те оче ку ва ња?
TAЛеСКИ: Ве ќе е во про це ду
ра мо ја та ра бот на ви за и штом 
ќе ја до би јам, вед наш за ми ну ва 
за Гер ма ни ја ка де што ме оче
ку ва ат и се на де вам де ка ве ќе 
в по не дел ник ќе трг нам. Ова е 
мое пр во искус тво во странс тво, 
клу бот има го ле ми ам би ции, са
ка да освои пр во ме сто во Ли га 
на шам пи о ни, но и да го за др жи 
пр во то ме сто во до маш но то пр
венс тво. Клу бот има и го ле ми 
пла но ви со ме не, но пла ни ра и 
це лос но да се подм ла ди.

Се на де вам де ка ќе се про нај дам 
та му и де ка но ва та стра ни ца што 
ќе ја отво рам во мо јот жи вот ќе 
би де ус пеш на, пред сѐ со до бри 
по чет ни игри во тој клуб. Се на
де вам де ка лес но ќе се снај дам, 
а по тоа и де ка ќе би дам еден од 
тие игра чи на кои ќе мо жат ма
кси мал но да сме та ат.

Мо ја цел е да играм што по ве ќе, 
све сен сум де ка не ма да до би вам 
го ле ма ми ну та жа на по че то кот, 
но ќе ја че кам сво ја та шан са и 
ма кси мал но ќе ја иско ри стам за 
по се кој нат пре вар да до би вам 
сѐ по ве ќе ми ну ти. 

спОРТ интерВjу

Со ве ти те на 
Чер вар ќе ги 

ко ри стам  
низ це ла та 

ка ри е ра
Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски

тој e еден од би се ри те на ма ке дон ски от ра ко мет, 
кој со са мо 20 го ди ни ста на ка пи тен на ме та лург, а 
уште овој ме сец ќе го за ме ни клу бот за гер ман ски от 
шам пи он рајнне кар ле вен

ФИЛИП ТаЛеСКИ 
МАКЕДОНСКИ РАКОМЕТЕН РЕПРЕЗЕНТАТИВЕЦ  

И ИГРАч НА РАЈННЕКАР ЛЕВЕН
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�  27 јануари 1945 година
 Црвената армија го ос ло бо ди Ауш-

виц, нај го ле ми от и нај стра во тен 
ло гор во Втората светска војна. 

�  28 јануари 1878 година
 Во Њу Хевн, САД е пу ште на во 

упо тре ба пр ва та те ле фон ска 
цен тра ла, по две го ди ни отка ко 
Але ксан дар Гре јам Бел го па тен-
ти ра ше те ле фо нот.

�  28 јануари 1945 година
 Во Скопје е отво ре на пр ва та гра-

дин ка во Ма ке до ни ја, за пре стој на 
де ца од 4 до 7-го диш на во зраст, 
на кои им беа обез бе де ни хра на 
и вос пи ту ва ње пре ку де нот до де ка 
нив ни те ро ди те ли беа на ра бо та.

�  28 јануари 1986 година
 Две ми ну ти по по ле ту ва ње то во 

все ле на та, аме ри кан ски от все-
лен ски брод „Челенџер“, експ-
ло ди ра над Кејп Канаверал и во 
пар чи ња се ур на во во ди те на 
Ат лан ти кот. Тоа бе ше нај го ле ма-
та не сре ќа што се слу чи ла во кос-
мич ки те ле то ви во ко ја за ги наа 
си те се дум чле на на еки па жот.

�  30 јануари 1830 година
 Во Охрид е ро ден Гри гор Ста врев 

Пр ли чев, истак нат пи са тел од вре-
ме то на романтизмот и зна ча ен 
прет став ник на ма ке дон ска та кни-
жев ност од XIX век. Овој ге ни ја лен 
кни жев ник спо ред ја зич на та при-
пад ност е тро до мен автор: грчки, 
бугарски и македонски, и ги обе ди-
ну ва во се бе нив ни те спе ци фич ни 
ка ра кте ри сти ки и епо ха та во ко ја 
жи вее и ра бо ти, класицизмот и ро-
ман тиз мот, ка ко стил ски бе ле зи.

�  31 јануари 1945 година
 Со ре ше ние број 581 на Пре-

зидиумот на АСНОМ е ос но ван 
Македонскиот народен театар. 
Пр ва та драм ска прет ста ва ја при-
ка жа на 3 април иста та го ди на. 
Тоа бе ше драм ска та прет ста ва 
„Пла тон Кре чет“ од со вет ски от 
дра ма тург Александар Корнејчук, 
а во ре жи ја на Димитар Костаров.

�  1 фе вру а ри 1887 година
 Ос но ван е Холивуд, нај го ле ми от 

филм ски град (пред гра дие на Лос 
Анџелес) во све тот. Пр ви от филм 
е сни мен во 1911 го ди на.

ВремеПлоВ

д В О г л е д

ЗАЕВ нЕ Го ПРИЗнАВА ТРАМП И ЈА ПоДДРжА  
СоРоСоВАТА РЕВолуЦИЈА Во ВАШИнГТон

Лидерот на македонската опо
зиција и човек што го враќа 
животот насекаде каде што 

ќе стигне, Зоран Заев, не го призна 
изборот на Доналд Трамп за претсе
дател на САД.

Месијата од Муртино се огласи со 
изјава веднаш по инаугурацијата на 
Трамп со која беше устоличен како 
владетел на Америка.

� Изборот на Доналд Трамп, кој за 
нас од СДСМ ќе биде не претседате-
лот Трамп туку граѓанинот Дончо, 
не го признаваме и нема да учест-
вуваме во никакви разговори со 
администрацијата на овој човек. 
америка гласаше и америка одбра. 
52 милиони луѓе гласаа за Хила-
ри и другите двајца кандидати, 
во споредба со 45 милиони што 
гласаа за Трамп. Несомнено е кого 
америка избра за претседател  
вели Заев.

Тој додава дека, според математич
ката логика и филозофија на СДСМ, 
Трамп нема право да биде претсе
дател и треба да го врати мандатот.

� Јасно е дека 52 милиони амери-
канци решија граѓанинот Дончо да 
не биде претседател, туку тоа да се 
тројцата други кандидати,. Бројот 
на гласови тоа го кажува јасно, исто 
како што во Македонија 600.000 
граѓани гласаа за СДСМ, ДУИ, БеСа, 
ДПа, СеЛа, ЛеВИЦа, ВМРО-НаРОД-
На, ДОСТОИНСТВО, ДеМОКРаТСКИ 

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

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

СОЈУз, ФРОДеМ и другите партии, во 
споредба со само 455.000 гласчиња, 
не се тоа гласови, за ВМРО-ДПМНе 
 додава Заев.

Заев предлага за да не се тискаат 
тројцата кандидати на една претсе
дателска фотелја, туку функцијата 
да ја извршува еден од нив.

� еве, на пример, тоа може да биде 
Хилари Клинтон затоа што ние ја 
поддржавме неа, а ние единствено 
знаеме што е демократија, правда 
и слобода  дообјаснува месијата од 
Муртино.

� Дополнително, граѓанинот Дон-
чо, вели Заев, полагал заклетва на 
Стариот завет, а Стариот завет е 
депласиран и треба америка како 
водечка сила да се стреми кон но-
вите трендови.

� Не смее Старио завет да се корис-
те, може евентуално Новио завет 
или, пак, на папка со Вистината за 
Македонија потпишана од мене, 
како човек одбран и црпнат од Гос-
под да го врати живото во свето. а 
не таму со застарени методи на за-
вети лажно да се заколнува Трамп, 
значи граѓанинот Дончо, што е по-
точно  шеговито додаде Заев.

� Токму затоа СДСМ не го признава 
овој човек за претседател и нема да 
учествува во работата на конгресот 
ако некој нè викне што е невоз-
можно ама, сепак, ако нè викнат, 

нема! Нема да му одеме на честито 
со поклон, ниту, пак, ќе дозволиме 
да го менува амбасадоро на СД... 
СаД во Македонија. ако го напра-
ви тоа, граѓанино Трамп ќе изле-
зат спонтано граѓанете на улица 
и спонтано ќе викат „нема чадор, 
нема мир“, исто како што нашите 
браќа и истомисленици во Вашин-
тон протестират и мирно се борат 
за да се врне демократијата на ка-
питоло шо е во Вашинтон или... 
акрополо, како и да се викаше... на 
кубен метар по це на квадрат или.. 
на круг, како беше  рече уште Заев.

По крајот на изјавата најави дека ако 
Трамп не си даде оставка ќе штрајку
ва со гад, односно ќе седи пред влезот 
на амбасадата, ќе постави слика на 
Трамп и ќе се гади на неа.

� Трамп нека не се филма многу, 
нека седи таму со нелегитимнио 
Иванов, да не помисли да биде 
претседател бидејќи СДСМ тоа 
нема да го дозволи  заврши Заев.

Нашата редакција побара став од 
Трамп за изјавата на Заев, по што 
ни беше ветено дека веднаш откако 
ќе го изгуглаат за да видат кој е па 
сега тој, ќе решат дали да го бом
бардираат Муртино или да прснат 
од смеење. �
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%9C
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%9C
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
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https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BD%D1%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81


За тесто ќе ви треба:
# 6 јајца
# 300 гр шеќер
# 1 ванилин шеќер
# 300 гр брашно
# 1 прашок за печиво
За прелив ќе ви треба:
# 1 л млеко (3,8 проценти 

масленост)
# 750 мл слатка павлака (за матење)
# 250 мл млеко за кафе  

(10 проценти масленост)
За карамела ќе ви треба:
# 300 гр шеќер
# 170 мл вода
# 230 мл слатка павлака (за матење)
# 2 лажици путер
# Еден прстофат сол
# Половина лажичка  

екстракт од ванила

# Прво одвојте ги белките и од 
жолчките од јајцата. Белките 
изматете ги со шеќерот цвр
сто како шлаг, па додавајте ги 
жолчките една по една и про
должете со матењето да се сое
дини смесата. Потоа додајте го 
брашното заедно со прашокот 
за печиво и измешајте.

# Премачкајте ја тавата со малку 
путер, па истурете ја смесата 
во неа. Печете во загреана 
рерна на 200 степени првите 
10 минути, потоа намалете ја 
температурата на 180 и печете 
уште 20 минути.

# Оставете го тестото да се ола
ди за да биде млако.

# Во меѓувреме, измешајте ги 
сите видови млеко.

# Млакото тесто превртете го 
на крпа и во тавата истурете 
половина од измешаното 
млеко. Во него ставете го тес
тото како што е превртено и 
над него прелејте го остато
кот од млекото.

# Оставете го околу два часа за 
да го впие млекото. Потоа исе

чете го на коцки со пластична 
алатка, покријте го со фолија и 
ставете го во фрижидер некол
ку часа за добро да се разлади.

# За подготовка на карамелата, 
измешајте ги шеќерот и вода
та, и ставете ги на средна тем
пература додека да се растопи 
шеќерот. Повремено протресу
вајте го садот, или промешајте.

# Потоа, зголемете ја темпера
турата и оставете го да врие 
додека не добие светлокафе
на боја.

# Намалете ја температурата 
на ниска, па полека додајте ја 
слатката павлака со постојано 
мешање. Притоа се создава 
многу пена, внимавајте да не 
се изгорите. Мешајте додека 
не се изедначат состојките и 
тргнете го садот од оган.

# Додајте ги путерот, солта, ва
нилата и мешајте додека не се 
стопи путерот. Оставете го да 
се излади.

# Сервирајте парче десерт и 
прелејте го со една црпалка од 
карамелата. Потоа, уживајте!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:   Доколку најдете готова карамела, 
може да употребите и таква. Но, ние, 
сепак, ви препорачуваме да се обидете 
самите да ја направите затоа што го 
надополнува рецептот со одличен вкус!

Трилече
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