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ВоВед

Заев ги лаже и Албанците  
и Македонците

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

По сите лаги што ги чувме 
и по сите предавства што 
ги видовме од квислингот 

Зоран Заев во изминатите три 
години, претседателот на др-
жавата Ѓорге Иванов реши да 
ја прифати неговата гаранција 
дека од позиција на власт ќе ја 
штител унитарноста, сувере-
носта и  независноста на Маке-
донија. За да го добие мандатот 

предавникот беше доволно да 
изусти, дури и со половина 
уста, дека „гарантира заштита 
на уставниот поредок и на те-
риторијалната целост“. Прво-
то прашање што го мачи секој 
Македонец е зошто Иванов ја 
изневери довербата на маке-
донскиот народ и му го додели 
мандатот на квислингот? Дали 
ветувањето на Заев во заднина 

е покриено од нашите страте-
гиски партнери со гаранции за 
неповредливост на унитарнос-
та и на границите на државата 

или, пак, станува збор 
за сериозни закани за 
безбедноста на држа-
вата? Која е вистината, 
верувам дека ќе дозна-
еме во некоја блиска 

иднина, но никако не верувам 
дека претседателот поверувал 
во искреноста на патолошкиот 
лажго. Сепак, сѐ додека јавноста 
не ги добие вистинските одго-
вори има право да се сомнева 
дека чинот на доделување на 
мандат и давањето гаранции 
беше чиста фарса.

Верувам дека ниту Заев и не-
говите странски налогодавци 
не веруваат дека народот ќе ја 
проголта неговата гаранција. 
Зар македонскиот народ и 
сите ние што предупредуваме 
на опасноста од тиранската 
платформа по трагикомич-
ната изјава на Заев треба да 
здивнеме со олеснување дека 
државата е спасена и да му по-
сакаме успешен мандат на пре-
давникот? Се прашувам дали сѐ 
уште има здраворазумен човек 
што може да се потпре на збор 
даден од аболиран криминалец, 
кој лажеше кого стигне цели 
три години? Можеби планот е 
да се донесе закон со кој ќе се 
казнуваат сите што нема да му 
веруваат на Заев? 

Но и тоа не е доволно. Можеш 
да го казниш, но не можеш 
да го натераш да верува дека 
унитарноста ќе ја штити човек 
што пред само неколку месе-
ци јавно ветуваше редефини-
рање на државата. Можно ли 
е воопшто некој да му верува 
на ваков клинички случај? За 
каква заштита на суверенитет 
зборува овој човек кога доаѓа на 
власт устоличен од дипломати 
и амбасадори со фашистички 
методи откако истите тие прет-
ходно насилнички му го одзедоа 
суверенитетот на народот? 

Покрај другите гаранции, 
квислингот ни гарантира „дека 
процесот на донесување на од-
луките ќе биде во согласност со 
основните демократски прин-
ципи и владеењето на правото, 
не доведувајќи ја Република 
Македонија во зависност или 
потчинетост од други држави“.

Каква перверзија! Овој човек 
успеа додека беше опозиција 

да ја направи државата целос-
но зависна од странски центри 
на моќ, ги стави националните 
интереси на тацна на неприја-
телите на македонскиот народ, 
се пазареше со државните сим-
боли, ја „свитка кичмата“ за 
името на државата... Отворено 
прашувам, што може да очеку-
ваме од едно вакво суштество 
кога ќе дојде власт. 

Истиот овој лажго и аболиран 
криминалец што се фалеше со 
„чадорот“ и го убедуваше лиде-
рот на ДПА дека го подготвувале 
повисоките надвор од Македо-
нија, сега вели дека немало да ја 

доведе Македонија во зависност 
или потчинетост.  Многу скоро 
ќе видиме за што ги подготву-
вале со Рамуш Харадинај, кој за 
еден месец се очекува да стане 
премиер на Косово. 

Квислингот што целосно ја 
прифати тиранската платфор-
ма за да се дограби до власт, 
а истовремено тврдеше дека 
не постои таков документ, 
сега ни гарантира дека „ни-
еден документ, платформа, 
акт или дејство не може да 
бидат услов ниту основа за 
формирање влада на Репу-
блика Македонија“. 

По три години интензивно ла-
жење, следуваат моменти на 
вистината. Сега откако го укра-
де мандатот од народот, време 
да покаже кого излажа – Ахме-
ти или Иванов? Кој документ е 
фалсификат – платформата или 
гаранцијата? Чии идеали ќе ги 
предаде - македонските или ал-
банските? За неисполнувањето 
на тиранската платформа веќе 
нема да може да се вади ни на 
ВМРО-ДПМНЕ, ни на претседа-
тел, ни на народ. 

Човекот што го спроведе др-
жавниот удар во Собранието 
организирајќи незаконски из-

бор на претседател на Собра-
нието сега тврди дека сакал 
при изборот на влада да би-
дат завардени практиката и 
процедурите. Таа влада и тоа 
Собрание никогаш нема да би-
дат легитимни само затоа што 
ги признале дипломатите што 
учествуваа во ова политичко 
насилство. Затоа шефовите на 
Заев преку изнудениот мандат 
од Иванов имаат потреба да го 
легализираат сиот криминал 
што го направија изминатиот 
период. Време е да се бришат 
трагите и да се обвинат други 
за применетото силеџиство 
кон народот и кон државата. 
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Со други зборови, народот ќе 
ја плати цената затоа што ја 
принуди длабоката држава во 
САД и нејзините структури во 
Брисел да се понижат до степен 
јавно да ги погазат сите демо-
кратски принципи и начела и, 
уште повеќе, да применат фа-

шистички методи за инстали-
рање квислиншка власт. 

Но, Заев и сите колаборацио-
нисти на новата влада, која ќе 
биде директно диригирана од 
странскиот фактор, треба да би-
дат свесни дека со доаѓањето 

на власт нивната одговорност 
не се брише. Не се брише ни ме-
моријата на народот, кој вечно 
ќе го памети предавството. Ќе 
одговараат сите до еден пред 
народен трибунал за своите 
злодела, пред сѐ, кон државата. 
Заев, исто така, треба да биде 
свесен дека го загуби чадорот 
уште пред да седне на преми-
ерската фотелја. Отсега натаму 
нека размисли кој ќе го брани од 
народот за злоделата. И нему и 
на сите околу него треба да им е 
јасно дека оваа фашистичка бан-
да порано или подоцна ќе биде 
казнета од истите тие патриоти 
што ги направија терористи. За-
тоа што предавство на сопстве-
ниот народ не се простува! �

В о се гаш на та ре ал ност вој-
ни ци те што до а ѓа ат не се 
Ру си, ту ку Аме ри кан ци, 

тие не до а ѓа ат на остров, ту ку 
на Ко со во, а по пре циз но е да се 
ка же де ка тие се вра ќа ат ме сто 
де ка до а ѓа ат. При стиг ну ва ње-
то на 130 аме ри кан ски вој ни ци 
при пад ни ци на до бро о бу че ни и 
опре ме ни еди ни ци на ар ми ја та 
на САД, кои се спе ци ја ли зи ра ни 
за во нред ни без бед нос ни ин-
тер вен ции, не би тре ба ло да 
пре диз ви ка ни ка кви по себ ни 

ин те ре си на ре ги о нал на та и на 
свет ска та јав ност за тоа што тие 
не се ни ту пр ви те ни ту единс-
тве ни те аме ри кан ски и за пад ни 
вој ни ци што се ста ци о ни ра ни 
на Ко со во. Во мо мен тов во по ра-
неш на та ју гос ло вен ска по кра и-
на има по ве ќе од 4.600 вој ни ци 
на НА ТО, од кои по ве ќе од 500 
се од САД.

Зо што при стиг ну ва ње то на но-
ви от кон тин гент аме ри кан ски 
вој ни ци има по го ле мо зна че ње 
од обич на про ме на на со ста вот 
на во е на та ми си ја на САД во 

мул ти на ци о нал на та еди ни ца 
во ко ја чле ну ва ат 31 др жа ва, 
на си те им е јас но. Ре ги о нот се 
со о чу ва со но ви без бед нос ни 
пре диз ви ци отка ко ал бан ски 
и ко сов ски по ли ти ча ри поч наа 
јав но да го во рат за ме ну ва ње 
на гра ни ци те на Бал ка нот, а 
Ср би ја на ба ви со вре ме но и 
моќ но ру ско оруж је кое ни кој 
во Ср би ја не ма да го чу ва на 
стра на до кол ку Бел град се по-
чув ству ва за гро зен.

До кол ку си ту а ци ја та е крај но 
се ри оз на за да се ис пра ќа но ва 
вој ска, не јас но е зо што оваа тен-
зи ја не се ре ши со дип ло мат ски 
че ко ри, ка ко по ви ку ва ње на ко-
сов ски от, срп ски от или ал бан-
ски от ам ба са дор во Ва шин гтон, 
ка де што во Стејт де парт мен тот 
ќе им би де пре циз но ка жа но 
де ка гра ни ци те во ре ги о нот се 
за вр ше на при каз на. Или зо што 
Ра муш Ха ра ди нај сѐ уште не е 
ста вен на„цр на та ли ста“ на САД 
по ра ди не го ви те нај а ви за оп-
шта вој на.

колуМнА

Над нас ло вот на оваа ко лум на на мно гу ми на од по во зрас ни те чи та те ли ќе 
им го вра ти се ќа ва ње то за аме ри кан ски от игран филм „Ру си те до а ѓа ат“, кој 
се еми ту ва ше по ве ќе па ти во пос лед ни те де се ти на го ди ни од по ра неш на та 
Ју гос ла ви ја. Во фил мот се збо ру ва за еки паж на рас и па на ру ска под мор
ни ца ко ја за рин ку ва крај аме ри кан ски от брег и ба ра по мош од ло кал ни те 
жи те ли кои ќе по мис лат де ка Ру си ја ѝ об ја ви ла вој на на САД, по што се 
под го тву ва ат за од бра на. Овој филм, кој за вр шу ва ка ко среќ на при каз на, 
мно гу ли чи на се гаш на та со стој ба на Бал ка нот во кој пре дол го вре ме се 
слу чу ва ат ко ме дии ка ко увер ти ра за го ле ми тра ге дии

но ви вој ни ци и  
по ра ки на Бал ка нот

АМЕ РИ КАН ЦИ ТЕ СЕ ВРА ЌА АТ

Пишува |  Горан Момироски
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колуМнА

Те о ре ти ча ри те на вој на та и 
дип ло ма ти ја та зна ат де ка ко-
га би ро кра ти те не мо жат да ги 
над ми нат проб ле ми те, то гаш 
во игра вле гу ва ат вој ни ци, но и 
ова сце на рио е мал ку ве ро јат-
но за тоа што 130 но ви вој ни ци 
не мо жат ни ту да спре чат ни ту 
да про ме нат не што во од но сот 
на си ли те во ре ги о нот до кол ку, 
ка ко што нај а ву ва ат пред сѐ 
срп ски те и ру ски те ме ди у ми, 
поч не во о ру жен су дир ме ѓу ко-
сов ски те ра ди ка ли и срп ски те 
си ли во Пре шев ска та До ли на, 
ка де што за се га е нај си лен 
при ти со кот, ду ри по го лем и 
од срп ска та енк ла ва во се вер но 
Ко со во, ко ја со го ди ни ва же ше 
за ед на од нај експ ло зив ни те 
ло ка ции на европ ски от кон-
тин гент.

Ед но од сце на ри ја та кое, исто 
та ка, се на мет ну ва по сред ба та 
Тај лер сон - Ла вров и Трамп - 
Ла вров во Ва шин гтон е де ка за 
по те гот на САД на Ко со во има 
до го вор ме ѓу две те су пер си ли 
и де ка но ви те вој ни ци не ма да 
пре диз ви ка ат кон тра че ко ри од 
ру ска, од нос но од срп ска стра-
на, што е пре дус лов евен ту ал-
на та не ста бил ност на Ко со во 
да се ли ми ти ра во рам ки на 
по стој ни те гра ни ци без да се 
ши ри над вор од по ра неш на та 
срп ска по кра и на. Ова сце на-
рио е од осо бе на важ ност за 
Ма ке до ни ја за тоа што до кол ку 
по стои ка ков би ло вид до го вор 
ме ѓу Мос ква и Ва шин гтон за 
сми ру ва ње на стра сти те во ре-
ги о нот, тоа мо же и кра тко роч-
но и дол го роч но да ги на ма ли 
тен зи и те ду ри и ако на ви сти на 
Ха ра ди нај се оби де да го освои 
Ниш, мож ност што во мо мен-
тов е све де на на обич на ше га.

Пре ду пре ду ва ња  
од Ру си ја
Она што за наб љу ду ва чи те е 
осо бе но ин те рес но е тоа што 
при стиг ну ва ње то на но ви те 
вој ни ци на САД се сов па ѓа со 
об ја ва та на сце на ри о то на ру-
ски ме ди у ми бли ски до Кремљ, 
кои пред ви ду ва ат же жок ју-
ни. Вес ни кот „Иве сти ја“, кој 

ва жи за „се на ци о на лен ру ски 
вес ник“ и кој до пред не ко ја 
го ди на бе ше во сопс тве ност 
на ру ски от енер гет ски ги гант 
во др жав на сопс тве ност „Газ-
пром“, ве ќе на ве сти де ка во 
ју ни по пред вре ме ни те пар-
ла мен тар ни из бо ри на Ко со-
во и ре дов ни те во Ал ба ни ја се 
мож ни се ри оз ни пре диз ви ци 
во и око лу Ко со во и Ал ба ни ја. 
Спо ред „Из ве сти ја“, ко ја има 
од лич ни вр ски со ру ски те 
служ би за раз уз на ва ње и кон-
тра ра зуз на ва ње, по во нред ни-

те из бо ри на 11 ју ни на власт 
во При шти на ќе дој де ек стрем-
на вла да, нај ве ро јат но, со ста-
ве на од дви же ње то „Са мо о пре-
де лу ва ње“ и Ра муш Ха ра ди нај, 
кои се за ла га ат за одр жу ва ње 
ре фе рен дум за обе ди ну ва ње 
на Ко со во и на Ал ба ни ја, а со 
отво ре ни очи со ну ва ат за при-
по ју ва ње на Ал бан ци те од Јуж-
на Ср би ја.

Во овој кон текст не тре ба да се 
за бо ра ви де ка се дум во деч ки 
чле но ви на „Са мо о пре де лу ва-
ње“, по крај ко сов ско, има ат и 
ал бан ско др жав јанс тво из да-
де но од стра на на пре тсе да те-
лот на Ал ба ни ја, Бу јар Ни ша ни, 
што на си те во ре ги о нот им ис-
пра ќа по себ ни сиг на ли за тоа 
ка ко ќе се од не су ва Ал ба ни ја 
во слу чај нив ни те фор мал ни 
гра ѓа ни да поч нат би тка за се-
ал бан ско обе ди ну ва ње.

Сиг на ли те и по ра ки те 
се (не)јас ни

Ко га се збо ру ва за сиг на ли и 
по ра ки со че ко ри те пре зе ме ни 
или не пре зе ме ни од раз лич ни-
те акте ри во бал кан ска та и во 

Цр ни сце на ри ја

За жал, исто ри ја та на Бал ка нот до се-
га ни по ка жу ва де ка цр ни те сце на ри ја 
се ко гаш пре ов ла ду ва ат пред среќ ни те 
при каз ни. Ако се ана ли зи ра од таа по-
чет на точ ка, то гаш ни ту на Ко со во ни ту 
на Ср би ја, а уште по мал ку на Ма ке до-
ни ја, им се пи шу ва до бро. Ис пра ќа ње то 
на вој ни ци те мо же да зна чи де ка САД 
ис пра ќа ат си ли што тре ба да ги за шти-
тат нив ни те ин ста ла ции на Ко со во кои 
ќе би дат на удар во евен ту а лен су дир. 
Тоа ин ди рект но зна чи де ка САД не ма ат 
кон тро ла на рас теч ки от на ци о на ли зам и 
де ка не мо жат да се спра ват со апе ти ти те 
на ал бан ски те и на ко сов ски те вла сти 
кои са ка ат да се обе ди нат по се ко ја це на. 
По ли ти ка та на изо ла ци о ни зам, ко ја во 
пре диз бо ри е то ја дек ла ри ра ше До налд 
Трамп, ги по ткре пу ва овие сце на ри ја, 
спо ред кои САД не ма да тро шат ре сур си 
ни ту нив ни вој ни ци ќе ги нат на те ре ни 
ка де што ди рект но не се бра ни аме ри-
кан ски от су ве ре ни тет или ин те гри тет. 
А, Ко со во или Јуж на Ср би ја, иа ко има ат 
зна чи тел ни ко ли чи ни јаг лен и се важ на 
со о бра ќај на кр стос ни ца пре ку ко ја мо-
же да пе не три ра ат здру же ни те ру ски 
и ки не ски др жав ни кор по ра ции, не се 
Ку вајт, Ве не цу е ла или Ли би ја, ка де што 
САД ги бра нат сво ја та енер гет ска ид ни на 
и еко но ми ја.

Ова сце на рио е ка та стро фал но за си те 
во ре ги о нот за тоа што, пра ктич но, зна чи 
доз во ла за оп шта те пач ка во ре ги о нот 
по прин ци пот по бед ни кот до би ва сѐ, а 
САД ќе го приз на ат по бед ни кот. Ако ова 
сце на рио е во игра, Ма ке до ни ја и но ва та 
вла да мо ра да се под го тват за се ри оз ни 
уда ри. Пред сѐ од оние ма ке дон ски по ли-
ти ча ри што сво ја та и ид ни на та на сво и те 
де ца ја гле да ат во Го ле ма Ал ба ни ја, а не 
во уни тар на Ма ке до ни ја. Иа ко тре ба да 
се би де ре а лен де ка нај го лем дел од ал-
бан ски те по ли ти ча ри са ка ат да би дат 
рам но прав ни гра ѓа ни на Ма ке до ни ја, 
мо ра да се ка же де ка уште по го лем дел 
од нив не ма ат хра брост да се спро тив-
ста ват на ве ли ко ал бан ска та тен зи ја што 
им до а ѓа и до пр ва ќе им при стиг ну ва од 
нив ни те бра ќа пре ку за пад на та и се вер-
на та гра ни ца. Во ова сце на рио ед на од 
глав ни те уло ги ќе ја има и парт не рот 
на Ра муш Ха ра ди нај од СМС по ра ки те 
об ја ве ни пред не ко ја го ди на, ли де рот 
на СДСМ, Зо ран За ев, кој ка ко нов пре-
ми ер ќе тре ба да го спре чи се кој обид 
на ал бан ски те ра ди ка ли да ја втур нат 
Ма ке до ни ја во нов конф ликт. 

гло бал на та по ли ти ка, мо ра да 
се ка же де ка САД со ис пра ќа-
ње то но ви 130 вој ни ци упа ту-
ва ат ни за раз лич ни по ра ки до 
си те во ре ги о нот. Спо ред ло ги-
ка та на ра бо ти те, во си ту а ци-
ја ко га ни ту еден ал бан ски и 
ко сов ски ли дер не ма до би е но 
за бра на за па ту ва ње во САД и 
во ЕУ, ни ту има за мрз нат имот 
во за пад ни др жа ви иа ко со сво-
е то по ве де ние јас но ра бо тат 
про тив ста бил ност на за пад ни-
от Бал кан, Ва шин гтон ќе ба ра 
дру ги на чи ни да ги ста ви под 
кон тро ла не пос луш ни те по-
ли ти ча ри.

Во отсус тво на јас на вол ја јав но 
да се на ру шат од но си те ме ѓу 
САД и ал бан ски от фа ктор, кој е 
нив ни нај ве рен со јуз ник, не се 
иск лу чу ва де ка ад ми ни стра ци-
ја та на Трамп ќе се оби де од на-
тре да вли јае врз од не су ва ње то 
на ко сов ска та вла да, ко ја и да е 
таа. Ис пра ќа ње то до пол ни те-
лен кон тин гент вој ни ци зна чи 
ди рект на по ра ка де ка ко сов-
ска та ар ми ја не мо же да би де 
фор ми ра на во дог лед но вре ме, 
нај мал ку до де ка не се ста би-
ли зи ра ат од но си те со Ср би ја.

Ед на че та вој ни ци на САД во во е-
на смис ла не зна чат ни што, но во 
сим бо лич ка смис ла нив но то при-
стиг ну ва ње зна чи мно гу за тоа 
што и на Ко сов ци те, и на Ср би те, 
и на Ма ке дон ци те САД им по-
ра чу ва ат де ка не го за не ма ри ле 
за пад ни от Бал кан и де ка на ско ро 
по це лос но то пре зе ма ње на по-
зи ци и те на ад ми ни стра ци ја та на 
Трамп мо же да се оче ку ва ат зго-
ле ме ни по ли тич ки, еко ном ски и 
дип ло мат ски на по ри за ста би ли-
за ци ја на воз не ми ре ни от ре ги он. 
Во тој кон текст не тре ба да нѐ 
за чу ди ако 130-те вој ни ци се са мо 
дип ло мат ски че кор со кој тре ба 
да се до бие на вре ме.

Во пос лед ни от че кор на Ва шин-
гтон има по ра ки и за Ср би ја, ко ја 
до пол ни тел но тре ба да ги ола ба-
ви без бед нос ни те про це ду ри кои 
ва жат во Пре шев ска та До ли на, 
а на кои се жа лат Ал бан ци те до 
Ру си ја и Тур ци ја, кои по сте пе но 
го по пол ну ва ат по ли тич ки от, 
еко ном ски от и без бед нос ни-
от ва ку ум на Бал ка нот, но и до 
Европ ска та уни ја, ко ја соз да ва 
не ста бил ност со ко ле ба ње то да 
во ве де но во ни во на ин те гра ци ја 
на зем ји те од ре ги о нот. 
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С о ман да тот под па зу ви 
и со отво ре на те ле фон-
ска ли ни ја на слу шал ки 

во уши те, Зо ран За ев ќе вле та 
на но ви от кон грес, ка де што 
ќе тре ба да се до чи сти сѐ што 
е пре о ста на то од не ко гаш на та 
моќ на пар ти ја. Ни кој од при-
сут ни те не мо же да би де из-
ла жан де ка тоа што За ев ќе 
се оби де да го прот не ка ко 
по стиг нат ус пех не е ре ал но 
одра бо те но, ни ту е ре зул тат 
на ре а ли зи ра на по ли тич ка 
аген да. И ман да тот за фор-
ми ра ње вла да и пар ла мен тар-
но то мно зинс тво, кое на вод но 
го пред во ди Зо ран За ев, не 
се де ло на пар ти ска та по ли-
ти ка ни ту на остро ум но ста 
на вр ху шка та. Сѐ е тоа до би-
е но на по да рок од оку па то рот 
на ма ке дон ска та су ве ре ност. 
За ед но со ти ран ска та пла-
тфор ма за ре де фи ни ра ње на 
др жа ва та со про ме не то име и 
на род со по и на ков иден ти тет. 
И се га со се то тоа тре ба да се 
по крие со вна тре пар ти ско то 
рас по ло же ние за по да нич ки-
от ан ти ма ке дон ски од нос кон 
да ри те ли те.

По стои пла тфор ма по ко ја 
За ев и вр ху шка та во дат кон 
ид ни на та на не ко гаш на та 
пар ти ја, а се ка ко де ка таа пла-
тфор ма ќе би де над гра ду ва на 
за да мо же што по дол го да се 
одр жи на че ло на тоа мно зинс-
тво. Таа пла тфор ма За ев и не-
го ви те со ра бот ни ци ја до би ја 
исто вре ме но со пла тфор ма та 
ко ја им бе ше ис по ра ча на на 
ма ке дон ски те ет нич ки Ал бан-
ци. Нив ни от дел од уло га та, 
ис по ра ча на пре ку про ект ни от 
кон тра ктор Еди Ра ма од Ал-
ба ни ја, бе ше да го амор ти зи-
ра ат на па дот кон За ев и да се 
ис це ни ра на ци о на ли зам во 
дејс тву ва ње то на оние кои се 
бо реа за за чу ву ва ње на су ве-
ре ни те тот на др жа ва та. Ме ѓу 
нив, огро мен број се не ко гаш-

ни со ци јал де мо кра ти по убе ду-
ва ње и страс ни под др жу ва чи на 
не ко гаш на та пар ти ја на За ев.

Би би ло за ла жу ва ње ако не се 
ве ру ва де ка во таа уло га од-
ли чен дел од ко ла чот до би ва-
ат ал бан ски те пар тии и де ка 
во оп што таа оди во пол за на 
ал бан ски те на ци о на ли сти во 
ре ги о нот. За ла жу ва ње е и ако 
не се гле да де ка ба ра ња та во 
ти ран ска та пла тфор ма не се ви-
стин ски и де ка тие ќе мо ра да 
се спро ве дат во за ме на за под-
др шка та ко ја бе ше от ста пе на 
за да се ану ли ра раз ли ка та во 
пра те ни ци во пол за на За ев и 
да се до ве де по ли тич ка та со-
стој ба во по лож ба да се фор ми-
ра пла тфор ма шко со бра ни ско 
мно зинс тво.

Се то тоа бе ше, е и по на та му ќе 
оста не на ште та на су ве ре ни-
те тот на др жа ва та, на ма ке дон-
ска та де мо кра ти ја и најм но гу на 
ште та на те ме лот на оп штес тво-
то - на ште та на гла са чи те. Си ли-
на та на упа дот со кој, и по це на 
на су ве ре ни те тот на др жа ва та, 
За ев бе ше дом’кнат до ман дат за 
фор ми ра ње но ва вла да, е поз нат 
на мно гу ми на, но за сре ќа (или 
не сре ќа) ќе оста не не поз нат за 
ши ро ка та јав ност. Но, до вол но е 
поз нат за тие што се за ни ма ва ат 
со по ли ти ка.

От ту ка и фа ктот со кој За ев и 
вр ху шка та ќе вле зат на кон гре-
сот. За ев е пр ви от од не ко гаш 
моќ на та,  не ко гаш на та, ка ко 
што ми лу ваа да ка жат, „др жа-
во твор на пар ти ја“, кој тре ба ше 
да под не се пис мен до ку мент, 
га ран ции не де ка ќе ги шти ти, 
ту ку де ка не ма да ги на ру шу ва 
уни тар но ста на др жа ва та, неј-
зи ни от су ве ре ни тет, те ри то ри-
јал ни от ин те гри тет, ка ко и де ка 
не ма да ги на ру ши устав но ста и 
де мо крат ски те прин ци пи за до-
не су ва ње од лу ки и вла де е ње на 
пра во то , до ве ду вај ќи ја др жа ва-
та во по лож ба на пот чи не тост 
или за вис ност од дру га др жа ва.

А, тоа ве ќе го сто ри. На очиг лед 
на си те, ги на ру ши си те де мо-
крат ски прин ци пи и вла де е ње-
то на пра во то, ја на ру ши устав-
но ста и ја до ве де др жа ва та во 
по лож ба на пот чи не тост и за-
вис ност од дру ги др жа ви. Точ но, 
тоа е чи нот со кој бе ше на си ла, 
со сил на стран ска ин тер вен ци-
ја, по ста вен со бра ни ски спи кер. 
От ту ка и проб ле мот ка ко се га 
прав но да се за тво ри таа пр ва 
сед ни ца за из бор на ко ми си ја и 
на та му из бор на пре тсе да тел на 
Со бра ни е то. Уште по страш но, 
ако се ра бо те ше за вла де е ње на 
пра во то, а тоа не е ви стин ска та 
при чи на за це ли от над во ре шен 
упад во ма ке дон ски от си стем 
или ако вр ху шка та сме та ше 
де ка се то тоа што се на пра ви 
е ле гал но, не би оста ви ле зад 
се та таа „исто ри ска“ про це ду ра 
да стои пот пи сот на при вр зо-
кот Го ран Ми сов ски, при тол-
ку прав ни ци во пар ти ја та. Но, 
не кој не ко гаш ќе тре ба да го 
по не се кр стот на сра мот.

Вто ри от мо мент од „вла де е ње 
на пра во то“ што се кр ши, е тоа 
што Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а 
во ед но и не ко гаш на та го ле ма 
пар ти ја, до би ман да тар про тив 
ко го има суд ски про це си, ме ѓу 
кои ба рем за ед на има те жок 
„пу тер на гла ва“ за по ткуп. При-
тоа, е або ли ран кри ми на лец. 
При тоа, бе ше го нет за ор га ни-
зи ра ње пре врат.

Се га овој лик, со ман дат до би ен 
под при ти сок, со за ка ни за крв 
од ил јад ни ци жр тви по ули ци те, 
без ни ед на ос тва ре на из бор на 
по бе да, тре ба да до рас чи сти и 
во сво ја та сул тан-пар ти ја со не-
вер ни ци те во ре де фи ни ра ње то 
на др жа ва та и ма ке дон ски от 
иден ти тет.Ге не рал ка та за ре де-
фи ни ра ње поч на вна тре

За ев и не го ва та вр ху шка си-
стем ски ги тр гаа со ци јал де мо-
кра ти те од пар ти ја та за да мо же 
по тоа да ја пре да дат на ус лу га 
за стран ски ин те ре си. Отка ко 

За ев ја пре зе де пар ти ја та, таа 
не са мо што го за гу би сво јот 
иден ти тет, ја за гу би до вер ба та 
од гла са чи те, го за гу би и сво е то 
членс тво. По ни што по ве ќе не 
мо же да се пре поз нае не ко гаш-
на та пар ти ја. По ли ти кант ство-
то и сер вил но ста ко ја ја вмет на 
ка ко на чин на ра бо та но ва та 
вр ху шка, сѐ по ве ќе ги од да ле-
чу ва ше не са мо оста то ци те од 
ста ро то ја дро, ту ку и од оние 
кои му ја да доа под др шка та на 
но во то ра ко водс тво. Чис тка та  
поч на со пре зе ма ње то на За-
ев на не ко гаш на та пар ти ја.  Од 
кон гре сот во 2013 го ди на и за 
влак но по стиг на ти от ре из бор 
на За ев, тој го сме ни ста ту тот 
на пар ти ја та со што тој лич но ги 
из би ра де ле га ти те за кон гре сот 
кои по тоа гла са ат за не го. За 
не го ва та то та ли тар ност и пре-
зе ма ње то на пра во то за из бор 
на оп штин ски ра ко во ди те ли и 
де ле га ти пи шу ваа и тра ди ци о-
нал но бли ски те Оли ве ра Трај-
ков ска или Ивор Миц ков ски, 
за што ди рект но ја по со чу ваа 
Рад ми ла Ше ке рин ска.

Од то гаш ги сне му ва вид ни те 
и звуч ни ими ња кои зна чеа не-
што за со ци јал де мо кра ти ја та 
во Ма ке до ни ја и над вор, а нив 
по ле ка ги за ме ну ваа пол тро ни, 
на кои За ев по тоа им исп ле те 
иста мре жа. Та ка, од јав но ста ги 
сне ма Гор дан Ге ор ги ев, Ан дреј 
Пе тров, Игор Ива нов ски-Ше ма, 
Зо ран Јо ва нов ски, ја сне ма На-
та ша Са во ва, Ка ро ли на Ри сто-
ва-Асте руд, Сла ви ца Гр ков ска. 
Но, рас чи сту ва ње то не за вр ши 
са мо со ста ри те „бран ко ви стич-
ки“ ка дри.

Не бе ше тоа ос нов на та иде ја за 
вр те ње на стра на та во ко ја пр во 
по со чи де ка не му до ли ку ва па-
три о тиз мот. Од ком би на ци и те 
от пад на и Ван чо Узу нов, чиј што 
про фе сор ски ка ра ктер не ус пеа 
да надв ла дее над „ком пе тент-
но ста“ на Ки ре На у мов, на ши-
ро ко опи шан во до ку мен ти те за 
афе ра та за при ва ти за ци ја та на 

Оста на ли „маж“ кај ма ке дон ски те со ци јал де мо кра ти што 
ќе се из бо ри и ќе ја пре зе ме кон тро ла та од оваа „збир шти на“ 
од не де фи ни ра на та ан ти ма ке дон ска пол трон ска ор га ни за ци ја 
ко ја це ли ед ног лас но да ја ур ни са др жа ва та и ак ла ма тив но 
да се сог ла си за си те стран ски пла тфор ми, ге но ци ди, 
ре де фи ни ра ња и си лу ва ња на ма ке дон ски от на род и 
не го ва та иден ти тет ска по себ ност иска жа ни пре ку 
ин терв ју а та на За ев во со седс тво то? 
За овој кон грес, не!

АктуелноКоНгРЕС ЗА пАРТИСКА чИСТКА

Пишува |  Наум Стоилковски

Заев расчистува со македонштината во СДС
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П о не дел нич ки, кол ку да 
ни трг не не де ла та, не-
ли, СДСМ и ти ран ски те 

ко а ли ци ски пар тии из ле гоа со, 
за нив, хра бра по ну да. Да, ка ко 
„гром од ве дро не бо“ (чи тај  - но-
ви гла са чи на кон то то на СДСМ), 
це лос но не о че ку ва но, во мо мен-
тот ко га си те мис леа де ка ќе по-
ба ра ат ло кал ни те из бо ри да се 
одр жат во 2021го ди на, че да та 
воз љу бе ни во глу по сти те на Ра-
ма и опе ри ра ни од ма шкост (во 

за ме на за власт, ко ја по до бро ги 
ис пол ну ва), из ле гоа со став де ка 
се сог ла су ва ат за из бо ри на 15 
октом ври?! А за бе ља та да би де 
уште по го ле ма и по чуд на, ова 
бе ше пос лед ни от пред лог од по-
ну да та на ВМРО-ДПМНЕ. Ве ру ва-
ле или не, по мно гу дол го вре ме 
За ев, Се ла, Ка са ми и Ах ме ти при-
фа ти ја не што од Гру ев ски. По ве-
де ни од искус тво то и но во ком по-
ни ра на та „не ве ру вај му на За ев 
ни ту на да тум за из бо ри ко га се 
сог ла су ва“, ло гич но то пра ша ње е 
од ка де овој не о че ку ван и не ар-

гу мен ти ран нап лив на ма шкост 
кај на ве де на та че твор ка? По до-
бро ка жа но, што сѐ се крие во 
при фа ќа ње то на октом ври ско то 
со о чу ва ње со на ро дот? Имај ќи го 
пред вид ка ли ба рот на игра чи те 
од са мо на ре че но то и со по мош 
на по стиз бо рен ин же не ринг соз-
да де но „мно зинс тво“, оп ци и те 
се мно гу, ма ла е ве ро јат но ста за 
ис пол ну ва ње на ве те но то, а ви-
сти на та, ка ко и се ко гаш, ја знае 
са мо еден играч. Не е од од бра-
на та, ни ту од на па дот. Гол ман, 
се ка ко, не е. Се ви ка ча дор...

Локални избори на  
15 октомври?
Пишува | Љупчо Цветановски

Зо ран За ев пре ку својот пре тсе
да тел Та лат ве ти де ка ќе оди на 
ло кал ни из бо ри?! Ма кар бил и 
са мо не гов пре тсе да тел, исти от 
тој мур ти нец ла ни пот пи ша и два
па ти ја из ла жа и својата оми ле на 
ме ѓу на род на за ед ни ца, ко ја при
тоа сил но го под др жа и оправ да 
во бој ко тот. За тоа што мно гу нѐ 
са кат, не ли. Се га Ба ша се за ка ни 
со исто то во Ал ба ни ја, ама Хојт Ји 
го иска ра. Да, Љуљ зим чеп на кај 
оми ле ни от и пос луш ни от Ра ма. На 
иста ли ни ја (или бе ше пла тфор ма) 
со За ев, не ли. А ВМРОДПМНЕ сѐ 
уште се на де ва  де ка СДС без М 
ќе нај де хра брост за па ра лел ни 
ло кал ни из бо ри со пар ла мен тар ни 
из бо ри?! На ро дот по ра но ве ле ше 
„ко га вр ба та ќе ро ди гроз је“. За
мен ска та по го вор ка гла си „ко га 
За ев ќе из ле зе на пред вре ме ни 
пар ла мен тар ни из бо ри...“

поДДРшКАТА НА СДС опАѓА

анализа

ма ке дон ски от те ле ком. Ги сне-
ма и „но ви те деч ки“ кои дој доа 
ка ко за ме на, ка ко што е Го ран 
Су га рев ски, Сол за Гр че ва и Љу-
би ца Бу ра ли е ва. Ја сне ма и Ро за 
То пу зо ва-Ка рев ска од без лич-
ни от са те лит-пар ти ја чи е што 
име на пре тсе да тел ве ќе ни кој 
не го знае.  Су га рев ски, кој бе ше 
и но са чот на пра те нич ка та гру-
па во прет ход ни от пар ла мен-
та рен со став, по тоа не се нај де 
ни ту на ли ста за пра те ни ци на 
след ни те из бо ри. От пад на и 
Со фи ја Ку но ска, а на ме сто нив 
на из бор ни те ли сти ме сто то го 
за зе де Со ро со ва та ар ми ја.

До де ка За ев го пре да ва ше се-
вкуп но то кре и ра ње на по ли ти-
ка та и пар ти ски те ста во ви на 
Со ро со ви те ор га ни за ции, и ор-
га ни зи ра ше си лу ва ње на др жа-
ва та, не со пре ни ту на силс тво-
то во пар ти ски те раз гра но ци. 
От ту ка и акту ел на та по ста ва 
се пот пи ра на Ли ле По пов ска 
и на Пав ле Тра ја нов вна тре, а 

од над вор на уз да се от па до ци-
те од „па три от ски от“ пер и од на 
СДС. Стран ци те кои ѝ ја од зе доа 
су ве ре но ста на Ма ке до ни ја, ги 
уце ни ја по ли тич ки те сла ба-
ци да за ста нат по крај За ев. Го 
уце ни ја и За ев да со ра бо ту ва 
со „тен де ра ши те“ од ДУИ; но и 
по втор но му го сед наа в скут 
Љуб чо Ге ор ги ев ски. Вос по ста-
ву ва ње то на сул танс тво то во 
ор га ни за ци ја та се га са мо тре ба 
да се „пок ло ни“ на ти ран ска та 
пла тфор ма и на чи нот со стран-
ска на сил на, ан ти ма ке дон ска 
пре си ја да се обез ли чи на ро дот 
и др жа ва та.

Оста на ли „маж“ кај ма ке дон-
ски те со ци јал де мо кра ти што 
ќе се из бо ри и ќе ја пре зе ме 
кон тро ла та од оваа „збир шти-
на“ од не де фи ни ра на та ан ти-
ма ке дон ска пол трон ска ор га-
ни за ци ја ко ја це ли ед ног лас но 
да ја ур ни са др жа ва та и ак ла-
ма тив но да се сог ла си за си те 
стран ски пла тфор ми, ге но ци ди, 

ре де фи ни ра ња и си лу ва ња на 
ма ке дон ски от на род и не го-
ва та иден ти тет ска по себ ност 
иска жа ни пре ку ин терв ју а та во 
со седс тво то? За овој кон грес, 
не! Јав ни те оби ди за спро тив-
ста ву ва ње, ка ко пи шу ва ња та 
на Со фи ја Ку нов ска и на дру ги 
по ра неш ни чел ни ци за „ким-
јун гу ни за ци ја“ во оп штин ски-
те ор га ни за ции, и све сту ва-
ње то на со ци јал де мо кра ти те 
де ка ти ран ска та пла тфор ма не 
е на уч на фан та сти ка, ту ку про-
гра ма ко ја За ев и вр ху шка та ќе 
ја спро ве ду ва ат до крај, не се 
до вол ни. Пар ти ја та - нас лед-
ник на КПМ и не ко гаш нај моќ-
на по ли тич ка ор га ни за ци ја во 
др жа ва та - одам на е во со стој ба 
на кли нич ка смрт. На ма ке дон-
ски те со ци јал де мо кра ти, по 
овој кон грес на ме нет за его-
то на За ев и на вр ху шка та, им 
оста ну ва са мо ед ног лас но да 
се про стат од неа и да нај дат 
на чин за ид но ви стин ско по-
ли тич ко дејс тву ва ње. 

Порше Скопје
бул. Босна и Херцеговина 4, 
1000 Скопје
02-26 26 266 / 02 / 26 26 466

АБ Ауто
ул. Гоце Делчев бр. 107
2400 Струмица
034 325 443 / 034 325 443

АЛ & ДО Охрид
Св.Еразмо Оровник-Дебарца
6000 Охрид
046 261 599 / 046 262 374

БИС Ауто
Краварски пат бб
7000 Битола
047 236 314 / 047 231 507

Делукс Ауто
ул. 500  бр.55, 
1300 Куманово 
031 444 999 

Колевски
Палмиро Тољати бб
1000 Скопје
02 521 454 / 02 25 21454

Старт
ул. Борис Кидрич 1, 
1442 Демир Капија
043/366-207; 366-504

Центрум
Маршал Тито бб
1200 Тетово
044 351 333 / 044 351 335

Volkswagen

подготвен за иднината!
новиот GOLF.

www.golf.com.mk

Уживајте во возењето на патот кон иднината. Новиот Golf е подготвен да ве однесе таму со збогатената стандардна опрема која 
сега вклучува: LED дневни и LED задни светла, 5 врати со електрика на предни и задни прозорци, автоматски двозонски клима 
уред Climatronic, радио Composition color со 6,5 инчен екран во боја осетлив на допир, мултифункционален кожен управувач 
со команди, USB, Bluetooth поврзување, 6 степен менувач, централен преден потпирач за раце, светла за магла со статичко 
осветлување во свиоци и многу повеќе. 

GOLF TSI со 110кс од 15.990 € (988.182 ден)

Актуелно
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Са мо, за да не ма ни ка ква за бу-
на, ги пра ша ли ВМРО-ДПМНЕ 
ти ра ни сти те да ли мис лат на 15 
октом ври 2017 го ди на? Зна е те, 15 
октом ври има и во 2018 го ди на, во 
2019 го ди на, во 2020 го ди на, па и 
во 2057 го ди на. Кол ку да се оси-
гу рат, тре ба ло. Се се ќа ва те, но во-
пе че ни те ти ра ни сти што по ра но 
беа са мо без и деј на и безв лас на 
опо зи ци ја зна е ја да не го по чи-
ту ва ат ни ту тоа што го пот пи-
ша ле пред очи те на ми лу ва на та 
„ме ѓу на род на“, а не па не што што 
из лег ло ка ко шту ро со оп ште ние 
од еден со бра ни ски пра те ник, кој 
бла го да ре ние на без о браз на та и 
не ло гич на (за нас, тие си гур но 
зна ат зо што го пра ват тоа) под-
др шка на иста та таа „ме ѓу на род-
на“ се прет ста ву ва ка ко, на вод но, 
не гов пре тсе да тел. На стра на, се га 
се сме та ат за власт...

кој гарантира дека СДС без 
М нема пак да излаже?
Имај ќи го пред вид нив но то мис ле-
ње за на ро дот и убе де но ста во не-
го ва та „ме мо ри ја на злат на рип ка“, 
ко а ли ци о не ри те ор ни за власт и за 
„ре фор ми“, си гур но, мис лат де ка 
исти от тој за бо ра ви де ка тие са-
мо ми на та та го ди на два па ти из-
бе гаа од из бо ри. Тре ба ше да одат 
на 24 април, по тоа на 5 ју ни, за да 
из ле зат ду ри на 11 де кем ври 2016 
го ди на, до би вај ќи ча до ро ва под-
др шка, ми ли о ни на УСАИД за ме-
ди у ми и 70.000 ал бан ски гла со ви. 
То гаш из ла жаа гр до де ка не одат 
на мег дан по ра ди „не про чи сте ни-
от“ из би рач ки спи сок и 500.000 
фан то ми. Во ме ѓу вре ме, лаж ни те 
фан то ми ис чез наа, ка ко и што се 
по ја ви ја од нив ни те гла ви. А ако 
не што не ви јас но, до кол ку сѐ уште 
сте за чу де ни од без о бра зи е то на 
под др шка та на ЕУ и на САД за Та-
лат Џа фе ри и ко а ли ци ја та, ко ја со 
се та си ла во ди кон рас пад на оваа 
др жа ва, се те те се са мо на нив ни-
от од нос кон бој ко тот на СДСМ на 
из бо ри те на 24 април и на 5 ју ни 
2016 го ди на! Иста та таа „ме ѓу на-
род на“ то гаш ко си ку бе ше и ни на 
крај па мет не по мис лу ва ше да да де 
изим за не ка кви си из бо ри без опо-
зи ци ја. Па тоа да ти би ло це лос но 
не де мо крат ски, из бо ри те не ма ле 
да има ат ни ка ква ве ро до стој ност, 
па ка де се ви де ло во за пад ни от свет 
да се приз на ат та кви из бо ри. Се 
из нас лу шав ме ил јад ни ци глу по сти, 
ил ја да абе ри од Стејт де парт мен тот 

и ка кви ли не ко ми сии ни об ја ви ја, 
сто еми са ри ни ис пра ти ја, на стра-
на тие Со ро со ви те ка ко Би бер и 
дру ги не ра ни мај ков ци, кои са мо ја 
за би бе ру ваа За е ва та чор ба бла гос-
ло ве на од ча до рот. За тоа што без 
опо зи ци ја не би ва ло, а ова да не ти 
би ла 1994 го ди на. И СДСМ да не ти 
би ле ВМРО-ДПМНЕ. Раз ли ка та е во 
име то, не ли. Бу квал но. Ед ни те се за 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а на дру ги-
те тоа и не им е мно гу важ но, не ли...

Се га, пак, са мо ед на го ди на од не ве-
ро јат ни те при ти со ци што до ве доа 
до ис пол ну ва ње (иа ко не це лос но, 
Гру ев ски пак по бе ди, а „си ро ма ви-
от“ За ев за гу би) на нив ни те пред-
ви де ни за да чи и пла но ви, „ме ѓу-
на род на та“ го сме ни мис ле ње то. 
За мис ли са мо, из бо ри да би ва ле и 
без опо зи ци ја. „Ви ди, ви ди...“

Во Ма ке до ни ја, за тоа што се ра-
бо те ше за ми ле ни че то За ев, по-
ра ка та на Стејт де парт мент бе-
ше – из бо ри те не мо жат да би дат  
ве ро до стој ни без учес тво на опо-
зи ци ја та.

Ар но ама, са мо ед на го ди на по доц-
на, во со сед на Ал ба ни ја, исти от тој 
Стејт де парт мент, пре ку оми ле ни-
от лик Хојт Ји по ра чу ва – „Хра бри 
ли де ри се тие што оста ну ва ат 
на аре на та, а не тие што сто јат 
на стра на, ка ко наб љу ду ва чи или 
кри ти ча ри!“ Не ве ро јат на транс-
фор ма ци ја на аме ри кан ски от по-
мош ник на по мош ни кот на на бр-
ка на та Ну ланд. Па то гаш, ми ли 
мои Аме ри кан ци, што е со на ши ве 
че тво ри ца ја ва чи на пла тфор ма-
та, или бе ше апо ка лип са? Ка де е 
нив на та хра брост и чу му то гаш не 
го осу ди вте нив ни от ку ка вич лак? 
Зо што овие на ши жел ни вла сто-
љуп ци не ги оста ви вте да би дат 
„наб љу ду ва чи или кри ти ча ри?“ 
Или, ка ко што се га Ји му по ра ча на 
ал бан ски от опо зи ци о нер Љуљ зим 
Ба ша: „До кол ку не кои пар тии се 
иск лу чат или би дат иск лу че ни 
од из бо ри те, тоа е на ште та не 
са мо за зем ја та и на неј зи ни те 
ин сти ту ции, ту ку и на неј зи ни-
от имиџ во странс тво, пред сѐ 
во Евро па“.

Шо кант на, не ве ро јат на транс-
фор ма ци ја, ала до ктор Џе кил и 
ми стер Хојт Ји. Ама има ат до бро 
оправ ду ва ње. По до бро здрав је. Во 
слу ча јот на де мо кра тот Ба ша се 
ра бо ти за пос луш ни от Ра ма, кој 

по сто ја но им удо во лу ва. Ма кар 
ја на пра вил др жа ва та и план та-
жа за ма ри ху а на. Во слу ча јот на 
Гру ев ски се ра бо те ше за За ев? 
Ма кар ја па тен ти рал ме ну вач ни-
ца та на Ви це на це ла те ри то ри ја. 
Ај де по го де те, ма кар од три па ти, 
чу му ду ри два па ти не го иска раа 
бој ко ти ра чот во нај а ва За ев? Не 
е те шко, не ли. Со мол ба, тие што 
сѐ уште мис лат де ка стран ци те 
ни „по ма га ат“ за на ше до бро, а не 
за ос тва ру ва ње на сопс тве ни ин-
те ре си, да пре ста нат да „мис лат“. 
За тоа што и та ка не го пра ват тоа...

Во пре вод на се то прет ход но ка-
жа но, оче ку ва но то сце на рио би 
би ло: За ев на кра јот на сеп тем ври 
из ле гу ва на прес-кон фе рен ци ја, 
се за каш лу ва, вцр ву ва и из ја ву-
ва де ка по ра ди ло ши те лу нар ни 
зра че ња, из бо ри те се од ло жу ва ат 
за де кем ври. ВМРО-ДПМНЕ се про-
ти ви, до а ѓа Хојт Ји и да ва сил на 
под др шка, на вод но, со за пис на 
НАСА де ка За ев е во пра во (исто 
ка ко што се ка чи ја на неа). Сле ду-
ва под др шка та на Хан, исти от тој 
што се га из ја ви де ка во Ал ба ни ја 
ќе има из бо ри и без опо зи ци ја. Ре-
ал но сце на рио. Пра ша ње то е са мо 
ед но. За е ва та прес-кон фе рен ци ја-
та ќе би де на „Па вел Ша тев“ или 
на „Илин ден ска“?

Согласност за локални 
избори за омекнување на 
противникот
Вто ра те о ри ја е де ка не на деј на та хра-
брост на СДСМ за оде ње на из бо ри 
на 15 октом ври е со цел да ја „за мач-
ка ат“ ВМРО-ДПМНЕ и да го омек нат 
неј зи ни от тврд став за прет стој на та 
ти ран ска ко а ли ци ја што ќе зав ла дее 
со др жа ва та. Со или без ман дат на 
Ива нов, се раз би ра. Ова би би ла од-
лич на ло кал на ане сте зи ја за пар ла-
мен тар на ам не зи ја. Фил мот, ма кар и 
евтин, би бил: СДС без М се сог ла су ва 
на ло кал ни, исти от ден ВМРО-ДПМНЕ 
до би ва ан ке та на ИРИ и убе де на во 
по бе да се от пу шта и по пу шта, уве-
ре на де ка ќе из дејс тву ва и пар ла-
мен тар ни из бо ри на кои ќе ги ре ши 
ти ра ни сти те. Ре зул та тот би бил За-
е ва вла да, кра тко трај на, спо ред про-
це ни те на опо нен ти те. Ар но ама, ка ко 
што по бе ди ја на из бо ри, ка ко што 
фор ми раа и ко а ли ци ја на „по бед ни-
ци те“ и ка ко што прог ла си ја спи кер, 
та ка и се га – којз нае што се вр ти во 
гла ва та на жед ни те и жел ни за власт. 
Којз нае ко ја е „ма те ма ти ка та“ и сце-
на ри о то на очиг лед но не до вет ни те 
и на луд ни ча ви сце на ри сти. Се то тоа 
што прет хо де ше и изг ле да ше ка ко 
бур ле ска, па би ла и ша ре на, па прис-
лу шу ва ни раз го во ри, дво ја зич ност, 
„пре крас ни“ се ла-кан то ни во Швај ца-
ри ја, ти ран ски пла тфор ми и што ли 
не, се то ова на по че то кот изг ле да ше 
ка ко па те тич но пи са ние на не та лен-
ти ра ни сце на ри сти. Се га, ко га се на 
че кор до вла да, мно гу ми на и не се 
сме ат тол ку сла тко. Та ква та За е ва 
вла да на „стак ле ни но зе“ мо же да 
би де сил но „зац вр сте на“ со стран ска 
ар ма ту ра, а со тоа и да ѝ се про дол жи 
кра тки от рок на тра е ње. Искус тво то, 
за жал, ја по твр ду ва при ка ска та.

СДС на избори со 
„чадорџиска“ подготовка  
на теренот?!
Тре та та мож ност е, исто та ка, мно-
гу ве ро јат на. За мис ле те, СДС без М, 
иа ко не вол но од оваа перс пе кти ва и 
реј тинг, се пак да ти оди на из бо ри на 
15 октом ври. Да, во 2017 го ди на. По-
втор но и ту ка ча до рот да ти вме шал 
пр сти и да му ве тил де ка до то гаш 
це лос но ќе му го под го тви те ре нот. 
И очи сти. Пр во то ќе го сто ри пре ку 
„не ве ро ја тен“ старт на ти ран ска та 
вла да во Скоп је. Не мо ра и да нѐ при-
мат во НАТО, ту ку са мо да нај а ват 
не ка ква бли ска мож ност за та кво 

не што. Со ЕУ, пак, ка ква и да е фор ма 
за старт на пре го во ри, кои и та ка ги 
зас лу жу ва ме це ли осум го ди ни, кол-
ку што и пре по ра ки ре чи си има ме. 
Са мо дек ла ра тив ни ве ту ва ња, кои 
ни ко гаш и не мо ра да се ис пол нат, за 
квинс лин шка та вла да на За ев, Се ла, 
Ка са ми и на Ах ме ти би би ле фан та-
сти чен, не ве ро ја тен ве тер во едра 
за ка кви и да е из бо ри, ма кар би ле и 
ло кал ни. А ЕУ и НАТО тре ба са мо да 
ве тат, ни што по ве ќе. Дел ода на ро дот 
ќе „пад не“ во не свест. По не бу лоз на та 
под др шка на Та лат и на За ев, ова е 
не што со се ма „нор мал но“. На стра на, 
иа ко зна ат де ка Ка ти ца ве ќе не ма ни 
„ќор-фи ше ци“ во ар се на лот, „ча дор-
џи и те“ ќе се оби дат да им го ис чи-
стат те ре нот на сво и те ми ле ни ци со 
мон ти ра ни ра бо ти и ин ди ции што ќе 
ги прет ста ву ва ат ка ко до ка зи. Уште 
ед на ис про ба на фин та...

надеж во чесноста  
на крадецот

И по крај до се гаш но то ло шо искус тво 
со не чес ни те игра чи, ВМРО-ДПМНЕ, 
очиг лед но, сѐ уште се на де ва во не ка-
ков си ферп леј на ти ра ни сти те. Кла-
си чен, при сто ен пред лог до не при-
стој ни по ли ти кан ти. Ка ко по и на ку 
да го об јас ни те фа ктот што по ба раа 
со ло кал ни те из бо ри да се одр жат и 
пред вре ме ни пар ла мен тар ни? Да, 
се кој нор ма лен чо век во др жа ва та е 
све сен де ка тие и ќе би дат единс твен 
из лез од аго ни ја та и од на мет на та-
та кри за, но исти те тие лу ѓе зна ат 
и де ка СДС без М ни ко гаш не ма да 
се сог ла си на та ков че кор. Нај до бар 
до каз де ка ва кви из бо ри се по треб ни 
е ток му нив ни от без о бра зен и не за-
кон ски из бор на со бра ни ски спи кер. 
Ако по утро то се поз на ва де нот, мо же 
са мо да за мис ли те ка ков ден со ти-
ран ски те ко а ли ци о не ри нѐ оче ку ва. 
Мно гу долг ден, во кој мо же ме да 
за гу би ме мно гу ра бо ти. Тре ба ли да 
ве ру ва ме де ка свес ни де ка на пос-
лед ни те из бо ри, бу квал но, до би ле 
на ло та ри ја, на стра на до а ѓа ње то 
најб ли ску до власт во ми на ти те 11 
го ди ни, се га СДС без М ќе ри зи ку ва 
сѐ и во име то на ферп ле јот и ид ни-
на та на овој на род и др жа ва ќе при-
фа ти пред вре ме ни пар ла мен тар ни 
из бо ри? На уч на фан та сти ка, фик-
ци ја. На ро дот ве ли „ко га вр ба та ќе 
ро ди гроз је“, а но во то е „ко га За ев ќе 
из ле зе на пред вре ме ни пар ла мен-
тар ни из бо ри“. Од глед на точ ка на 
ве ро јат но ста, во об ло жу вал ни ци те 
во ди вр ба та... 

Во си ту а ци ја ко га е комп лет но де ва-
сти ран вкуп ни от пра вен си стем и во 
мо мент ко га се ри оз но се за гро зе ни 
си те ви тал ни функ ции на прав на та 
др жа ва во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
ве ли доц. д-р Иван ка До дов ска од 
Прав ни от фа кул тет во скоп је, тоа 
што прет ста ву ва единс тве но ре-
ше ние за из лез од овој ќор-со как 
е вр зу ва ње на пред вре ме ни те пар-
ла мен тар ни из бо ри со ло кал ни те 
из бо ри оваа есен.

ДОДОВСКА: На це ла та јав ност ѝ е 
со се ма јас но де ка оваа со стој ба не 
е на ив на и, во исто вре ме, од зе де 
огром на енер ги ја од стра те ги ски-
те ин те ре си на на ша та др жа ва, но, 
исто та ка, е јас но де ка по ли тич ки те 
ели ти се со о чу ва ат со ед на се ри-
оз на кри за од ко ја си те мо жев ме 
да уви ди ме кој е кој и што е што во 
ре ал но ста. Јас но е де ка ба ра ње то 
од стра на на ВМРО-ДПМНЕ за но ви 
пред вре ме ни пар ла мен тар ни из бо ри 
прет ста ву ва одраз на чле но ви те и на 
под др жу ва чи те на дес на та оп ци ја 
во зем ја та и прет ста ву ва нуж ност 
до кол ку се при ста пу ва се ри оз но кон 
сло во то на за ко ни те во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. Сѐ дру го оста ну ва во 
рам ки те на шпе ку ла ци и те и под ле-
жи на се ри оз на оп сер ва ци ја ка ко 
при мер за тоа кол ку мо же лес но да 
се де ва сти ра вкуп ни от оп штес твен и 
пра вен по ре док во смис ла на не го-
во ури ва ње и по ни шту ва ње. Од се то 
тоа пос лед ни от збор го има ат ток му 
гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
што, впро чем, ве ќе и бе ше до ста ве но 
пре ку гра ѓан ска та ини ци ја ти ва „За 
за ед нич ка Ма ке до ни ја“, ка де што 
ка ко ос но вен и единс твен ус лов 
на гла сот на гра ѓа ни те бе ше ток му 
по ста ве но ба ра ње то за одр жу ва ње 
но ви кре ди бил ни, на ви сти на кре ди-
бил ни пред вре ме ни пар ла мен тар ни 
из бо ри. Овој се ри о зен апел до си те 
су штин ски фа кто ри во зем ја ва и во 
странс тво го да ва од го во рот со кој 
на нај ед но ста вен на чин би го до би-
ле ре ше ни е то за по ли тич ка та кри за.

Додовска:  
Парламентарни избори  
со локалните е 
единствено решение  
за излез од ќор-сокакот
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колуМнА

Пишува | Ацо Станковски

Без оглед на сите грешки и недоразбирања, без ог-
лед на стравовите и иритациите, и без оглед на 
хаотичноста и недостигот од прецизни и храбри 

стратегии, не е време за обвинувања и ретроспектив-
ни ламентирања, преполни со дефетизам и бесцелни 
заемни товарења. 

Време е за консолидација!

За средување на редовите и едно реструктуирање со 
прецизно разработување на тактиките и стратегиите на 
револуцијата на македонските граѓани за спас на држа-
вата и на нацијата. За спас на народот од ужасни, крајно 
непосакувани состојби, од кои самото извлекување значи 
војна со несогледливи последици. Затоа треба да се сфати 
целата историска тежина на овој политички моментум. 

Тука веќе нема место за идеологии или дихотомии околу 
концептите за креирање на општествените стратигра-
фии и нивната улога во дизајнирањето на легалистич-
киот концепт во земјава. Тука се работи за хтонска ди-
верзија, за обид за уривање на темелите на оваа држава, 
онаква каква ја знаеме и во каква сѐ уште живееме. 

Ако сѐ уште имате дилеми за тоа, запрашајте се каде 
води оваа бессловесна окупација и колонизација на 
Република Македонија. 

Избирањето на хипотетичната самопромовирана влада, 
која без мандат од претседателот ќе биде нелегална, како 
што е, впрочем, нелегален и претседателот на Собрание-
то, е без сомнение чин на воспоставување протекторат 
од НАТО и од ЕУ врз нашата држава. 

За некои сили во Македонија ова е долгоочекуван момент, 
време кога тие по долго апстинирање од власта, конечно, 
ќе зацарат. Нивните соништа да бидат сатрапи врз соп-
ствениот народ, конечно ќе видат виделина. Се надеваат. 

• Иако нивната претстава е проѕирна, нив тоа во-
општо не ги интересира. Тие сакаат моќ, пари и 
одмазда. Всушност, сите овие феномени одамна 

ги практикуваат, но сега е време да го прават тоа 
во голем стил. 

• Ќе владеат одмазднички и безмилосно, исто онака 
како што владееја нивните предци цели педесет 
години. 

• Демократијата е за говеда, кои не знаат што сакаат. 
Ние знаеме што сакаме и тоа многу го сакаме. За 
тоа сме подготвени да направиме сѐ. Предавството 
што го правиме кон сопствениот народ, е најмалку 
што можеме да направиме. Ова дури и нѐ забаву-
ва и развеселува. Ќе видите, кога ќе почнеме да 
менуваме и бркаме од работа наши политички 
неистомисленици, од министри до хигиеничарки!

• Но, се извинувам, а што со хигиеничарките, кои 
гласаа за вас на последните избори? Можеби ќе ги 
воздигнете до министри во вашата нова хипоте-
тична влада? Или?!

• Гледате колку е апсурдно сето тоа? Та зар гласавме „За 
живот“ за таму да истераат некои сироти вмровски 
хигиеничарки, за нас да нѐ стават на нивното место?! 
Та не гласавме за да бидеме хигиеничарки?! Или?!

• ОК, ќе ви отвориме на сите вас НВО гранапчиња, а 
газда Сорос ќе ви сипа пари колку што ќе посакате!

• Но, тоа не е доволно! Сакаме човечко месо, да јадеме 
живи луѓе сакаме!!!

• И тоа ќе биде! Секој петок ќе ви фрламе живи луѓе 
на плоштад, а вие ќе ги јадете, ем черечите! Ете, гле-
дате, за живот треба живи луѓе, а не зомби во какви 
се претвораат граѓаните на Република Македонија 
под диктатот на чудовиштето од мочуриштето на 
државата во држава кого претседателот Доналд 
Трамп вети дека ќе го исуши. До каде е таа работа? 
Почна ли да го суши или и натаму е заглавен и едвај 
се движи во тињата?

• Можеби му треба малку повеќе помош од прија-
телите, Владимир и Кси? А можеби стапицата за 
чудовиштето од мочуриштето на државата во др-
жава е веќе активирана? Уште само да се затвори 
кафезот. А, потоа... ах... кап... цап...

Значи, време е за една општа консолидација. Контра-
офанзивата на неолибералите и државата во држава, 
всушност, беше добро изрежирано сценарио на антиг-
лобалистите. Сѐ со цел, нивните линии да се растегнат 
и раслабат. Сега нема назад. Чудовиштето го вадат на 
суво и светло место. Тоа го распаметува и му нанесува 
стравотни болки. Но, ова е само почеток. 

Револуцијата на антиглобалистичките сили, што се од-
вива во светот, па и кај нас, не смее и не може да запре. 
Правдата, почитувањето на другиот и одговорноста пред 
себе и своите блиски мора да бидат зачувани, а таму, 
каде што луѓето се покорени и обесправени, да бидат 
ослободени и ставени во функција за општ бенефит. 

Криминалците треба да бидат изолирани од командните 
места во општествената хиерархија. Револуцијата ќе се 
погрижи за новиот и поправеден поредок. Наскоро... �



еконоМијА

Без ман дат на гра до на чал ни ци те се бло ки ра це ли от па зар на нед виж но сти
 СЛАВ чЕ ТР пЕ СКИ, ДИ РЕ КТоР НА АгЕН ЦИ јА ТА ЗА КА ТА СТАР НА НЕД ВИж Но СТИ

� Ка ко те че про це сот на ле га ли за ци ја 
на ди во град би и до ка де сте со не го?
ТР пЕ СКИ: Аген ци ја та за ка та стар на 
нед виж но сти актив но се вклу чи во 
про це сот на ле га ли за ци ја на бес прав-
ни об је кти уште од 2011 го ди на, пре-
ку изра бо тка на сту ди ја за бес прав но 
из гра де ни те об је кти, обез бе ду ва ње 
по да то ци за гра ѓа ни те и за ге о дет-
ски те ком па нии, ка ко и  изра бо тка 
на бесп лат ни ге о дет ски ела бо ра ти за 
ли ца та при ма те ли на со ци јал на по мош 
и ли ца та со ни ски при ма ња.

Во овој шес тго ди шен пер и од во Ка-
та ста рот на нед виж но сти се за пи шаа 
180.000 ле га ли зи ра ни бес прав но из-
гра де ни об је кти. Има те ли те на овие 
об је кти се стек наа со имо тен лист со 
пра во на сопс тве ност и се га сло бод но 
мо жат пол но прав но да рас по ла га ат со 
об је кти те во прав ни от про мет, од нос-
но да ги про да ва ат, да ги ку пу ва ат, да 
ги из да ва ат под за куп, да ги нас ле ду ва-
ат, да ги оп то ва ру ва ат со хи по те ка итн.

Еден од по се ри оз ни те проб ле ми со 
кои се со о чу ва ат ба ра те ли те за утвр-
ду ва ње пра вен ста тус на бес пра вен 
об јект е ро кот за из го тву ва ње на ге-
о дет ски те ела бо ра ти за утвр ду ва ње 
на фа ктич ка та со стој ба на бес пра вен 
об јект кој за ба ра ња та за ле га ли за-
ци ја што беа под не се ни зак луч но со 
сеп тем ври 2011 го ди на исте че на 31 
де кем ври 2016 го ди на.

Ко мо ра та на тр гов ци-по е дин ци ов-
ла сте ни ге о де ти и тр гов ски друш тва 
за ге о дет ски ра бо ти на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја до ста ви до пис до Аген-
ци ја та за ка та стар на нед виж но сти 
со кој ин фор ми ра де ка зна чи те лен 
број при ват ни ге о дет ски фир ми, во 
чи ја што над леж ност е из го тву ва ње 
на ге о дет ски те ела бо ра ти во по стап-
ка на утвр ду ва ње пра вен ста тус на 
бес прав но из гра де ни об је кти, за ра ди 
зго ле мен обем на ра бо та та и под не се-
ни те ба ра ња, не се во мож ност да го 
ис по чи ту ва ат за кон ски утвр де ни от 
рок за из го тву ва ње и на вре ме но до ста-
ву ва ње на ге о дет ски те ела бо ра ти. Од 
на ве де ни те при чи ни, а за ра ди за шти-
та на по тре би те и ин те ре си те на гра ѓа-
ни те, Ко мо ра та по ба ра да се разг ле да 
мож но ста за евен ту ал но од ло жу ва ње 

на за кон ски от рок за до ста ву ва ње на 
на ве де ни те ге о дет ски ела бо ра ти со 
из ме на на одред би те од за ко нот кои 
ја ре гу ли ра ат оваа ма те ри ја.

Исто та ка, Аген ци ја та за ка та стар на 
нед виж но сти, во сог лас ност со сво и те 
над леж но сти уре де ни во член 8 став (2) 
од За ко нот за ка та стар на нед виж но сти, 
вр ши пре мер во по стап ка на утвр ду ва-
ње пра вен ста тус на бес прав но из гра-
ден об је кти за ли ца со ни ски бру то-при-
ма ња до 168.000 де на ри го диш но, ка ко 
и на ли ца што пре тр пе ле ште та при 
еле мен тар ни не по го ди и дру ги не сре ќи 
во ус ло ви ко га би ло утвр де но по сто е ње 
криз на со стој ба. Во тие по стап ки, во 
кои Аген ци ја та по служ бе на долж ност 
вр ши бесп лат на изра бо тка на ге о дет-
ски те ела бо ра ти по треб ни за по стап-
ка та на ле га ли за ци ја на об је кти те на 
со ци јал но за гро зе ни те ли ца ка ко и на 
се мејс тва та од по го де ни те по драч ја од 
не вре ме то во оп шти на Га зи Ба ба, има-
ше опре де лен број ге о дет ски ела бо ра ти 
кои беа во фа за на изра бо тка и не се 
до ста ве ни до ба ра те ли те во за кон ски 
утвр де ни от рок.

Со ог лед на на ве де но то, Аген ци ја та 
за ка та стар на нед виж но сти на пра ви 
ана ли за на по да то ци те за бро јот на ба-
ра ња та за из го тву ва ње на ге о дет ски те 
ела бо ра ти за утвр де на та фа ктич ка со-
стој ба по кои сѐ уште не е по ста пе но, од-
нос но не се из го тве ни ге о дет ски ела бо-
ра ти, ка ко и  на бро јот на из го тве ни те, 
но сѐ уште не по диг на ти ела бо ра ти, кои 
по да то ци беа до ста ве ни пре ку Ко мо ра-
та од  вкуп но 130 при ват ни ге о дет ски 
фир ми од 141 ре ги стри ра на ге о дет ска 
фир ма, ка ко  и по да то ци од Аген ци ја та 
за ка та стар на нед виж но сти, при што 
се кон ста ти ра след но во:

� Вкуп ни от број на под не се ни ба ра ња 
за ге о дет ски ела бо ра ти до при ват ни те 
ге о дет ски фир ми од 08.03.2011 го ди на 
до 31.12.2016 го ди на  е 233.256.

� Вкуп ни от број на из го тве ни ге о дет ски 
ела бо ра ти, а не по диг на ти од стран ки 
од 2011 до 2016 го ди на е 5.163.

� Вкуп ни от број на под не се ни ба ра ња 
за кои не се из го тве ни ге о дет ски ела-
бо ра ти е 9.826.

� Вкуп ни от број на под не се ни ба ра ња 
за из го тву ва ње бесп лат ни ге о дет ски 
ела бо ра ти за ле га ли за ци ја на бес-
прав но из гра де ни об је кти е 8161 од 
кои 7885се за вр ше ни, а 276 ге о дет-
ски ела бо ра ти  сѐ уште се во фа за на 
изра бо тка во Аген ци ја та за ка та стар 
на нед виж но сти.  

Со ог лед на тоа де ка вкуп ни от број 
на ге о дет ски те ела бо ра ти кои од на-
ве де ни те при чи ни не се до ста ве ни 
до има те ли те на бес прав ни об је кти 
е 15.265 ела бо ра ти, а при тоа имај ќи 
пред вид   де ка прав ни те пос ле ди ци 
по ра ди не до ста ву ва ње на ге о дет ски те 
ела бо ра ти во сог лас ност со За ко нот за 
по ста пу ва ње по бес прав но из гра де ни 
об је кти би би ле на ште та на гра ѓа ни те 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, од кои дел се 
и со ци јал но ран ли ви ка те го рии,  Аген-
ци ја та за ка та стар на нед виж но сти  ја 
ин фор ми ра ше Вла да та на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја со пред лог за од ло жу ва ње 
на ро кот за до ста ву ва ње на ге о дет ски-
те ела бо ра ти. Со ог лед на тоа де ка во 
мо мен тов Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја има 
тех нич ка вла да, ова пра ша ње тре ба да 
би де при о ри тет но за ре ша ва ње на но-
ва та вла да на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

� го во ве ду ва те адрес ни от ре ги стар, 
ка ко ќе го вос по ста ви те и кои се бе-
не фи ци и те од не го?
ТР пЕ СКИ:  Адрес ни от ре ги стар е 
еден од клуч ни те ре ги стри во се ко-
ја за пад но е вроп ска др жа ва, па и во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Со за ко нот за ка та стар на нед виж-
но сти од 2013 го ди на, Аген ци ја та за 
ка та стар на нед виж но сти ја про ши ри 
сво ја та над леж ност за вос по ста ву-
ва ње и упра ву ва ње со Гра фич ки от 
ре ги стар на ули ци и куќ ни бро е ви, 
ка ко дел од адрес ни от ре ги стар на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Европ ска та ко ми си ја во 2014 го ди на 
до не се ди ре кти ва за стан дар ди за ци ја 
на адре си те во сог лас ност со INSPIRE 
ди ре кти ва та, D2.8.I.5 Data Specification 
on Addresses – Technical Guideline, из-
да де на на 17.04.2014 го ди на. Во неа 
се утвр де ни стан дар ди те и нај до бри-
те пра кти ки од ЕУ за вос по ста ву ва ње 
адре сен ре ги стар.

Имај ќи ги пред вид стан дар ди те и 
на со ки те од оваа но ва ди ре кти ва, 
Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
фор ми ра ше ме шо ви та ра бот на гру-
па со цел из го тву ва ње нов за кон за 
адре сен ре ги стар во кој ќе би дат 
спро ве де ни стан дар ди те од иста та, 
а исто вре ме но ја за дол жи Аген ци ја та 
за ка та стар на нед виж но сти да поч не 
со пи лот-про ект со че ти ри оп шти ни 
со цел пра ктич но спро ве ду ва ње на 
но ви те стан дар ди.

Ра бот на та гру па го из го тви но ви от 
за кон за адре сен ре ги стер и тој е во 
вла ди на про це ду ра, до де ка Аген ци ја та 
за ка та стар на нед виж но сти поч на со 
вос по ста ву ва ње на си сте ми те со цел 
ус пеш но спро ве ду ва ње на но ви от адре-
сен ре ги стар во пи лот-оп шти ни те.

Кон цеп ту ал ни от мо дел на адрес ни-
от ре ги стар се ба зи ра на прин ци пи те 
на вос по ста ву ва ње единс твен мул ти-
функ ци о на лен ин фор ма ци ски си стем 
кој овоз мо жу ва ин те гра ци ја на раз лич-
ни не за вис ни ин фор ма ци ски си сте ми 
или сер ви си.

Адрес ни от ре ги стар ќе се со стои од 
не кол ку ком по нен ти:

�  Адрес на  ком по нен та - та ка на ре-
чен „ло ка тор на адре си“, на при мер, 
број на адре са, опис ни по да то ци за 
адре са та кои му овоз мо жу ва ат на 
ко рис ни кот да ја раз ли ку ва од со-
сед ни те адре си. Адре са та има го лем 
број и дру ги атри бу ти вклу чу вај ќи 
единс твен иден ти фи ка тор.

�  гра фич ка ком по нен та - ге о граф-
ска по лож ба ко ја овоз мо жу ва да се 
ло ци ра адре са та во про сто рот. Ге о-
граф ска та по лож ба на се ко ја адре са 
е прет ста ве на со про стор на точ ка 
вклу чу вај ќи и ин фор ма ции за неј-
зи но то по тек ло.

�  До ку мент ме наџ мент ком по нен-
та – сер вис за пре ба ру ва ње и ин-
те гра ци ја во раз лич ни не за вис ни 
ин фор ма ци ски си сте ми (OGC ба зи-
ра на ком по нен та), ка ко и  вклу чу-
ва ње на по да то ци те по пат на OGC  
сер ви си (WMS/WFS) во Ге о пор та ли 
со што ќе се овоз мо жи гра фич ки 
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Со ог лед на тоа де ка во мо мен тов, по крај ре дов на та по стап
ка, по стои и виппо стап ка за ре ги стра ци ја на имот, при ко ја 
до не су ва ње то ре ше ние за да нок на про мет на нед виж но сти од 
стра на на гра до на чал ни кот не е ус лов за ре ги стра ци ја на имо
тот во ка та ста рот на нед виж но сти, пре по ра чу ва ме гра ѓа ни те и 
прав ни те ли ца да ја иско ри стат оваа за кон ска мож ност со цел 
да не дој де до комп лет но бло ки ра ње на па за рот на нед виж но
сти во ре пуб ли ка ма ке до ни ја

Пишува | Александрија Стевковска 

Аген ци ја та за ка та стар на нед виж но сти за са мо не кол ку го ди ни 
израс на во рес пе кта бил на ин сти ту ци ја ко ја во ве де мно гу но ви ни 
во сво е то ра бо те ње со цел да се олес ни при ста пот на гра ѓа ни те до 

нив ни те ус лу ги, да им по мог не да го ре гу ли ра ат ста ту сот на сво и те нед-
виж но сти. Со еден збор, ста на ин сти ту ци ја на ко ја гра ѓа ни те ѝ ве ру ва ат 
и ја чув ству ва ат ка ко парт нер во ре ша ва ње то на си те проб ле ми од оваа 
сфе ра. Пр ви от чо век на Ка та ста рот, Слав че Тр пе ски, во ин терв ју то за 
„Ре пуб ли ка“, збо ру ва за но ви ни те кои се во ве де ни во ин сти ту ци ја та, за 
проб ле ми те со кои се со о чу ва па за рот на нед виж ни ни, за перс пе кти ви те.      



прег лед (map viewer)  на по да то-
ци те од адрес ни от ре ги стар.

�  Ре ги стар ска (workflow) ком по нен-
та – ко ја ќе упра ву ва со про це си те 
и про це ду ри те за си те про ме ни во 
ре ги ста рот на адре си - адрес ни от 
ре ги стар и про ме ни на по да то ци во 
Ге о дет ско- ка та стар ски от ин фор ма-
ци ски си стем ( ГКИС) кои се по вр за-
ни со адрес ни от ре ги стар.

За нед вос мис ле но да се иден ти фи ку ва 
адре са та во еден по ши рок кон текст, 
адре са та мо ра да би де по вр за на со 
не кол ку „адрес ни ком по нен ти“ кои 
ја де фи ни ра ат неј зи на та ло ка ци ја во 
одре де на ге о граф ска об ласт. Се ко ја од 
ком по нен ти те на адре си те прет ста ву-
ва про сто рен иден ти фи ка тор, ка ко, на 
при мер, на зив на ули ца (име то на еден 
пат), на се ле но ме сто, по штар ски код, 
оп шти на, ре ги он или др жа ва.

По крај соф тве рот дел, Аген ци ја та за 
ка та ста рот на нед виж но сти на по че-
то кот на ју ни ќе поч не со те рен ско то 
при би ра ње адрес ни по да то ци и тоа 
во скоп ски те оп шти ни Ки се ла Во да и 
Зе ле ни ко во, ка ко и во гра до ви те Го-
сти вар и Све ти Ни ко ле. Врз ос но ва 
на ре а ли зи ра ни от про ект, оп шти ни-
те во след на та фа за ќе тре ба да на-
пра ват ну ме ри ра ње и обе ле жу ва ње 
на утвр де ни те адре си на те рен. При 
спро ве ду ва ње то на адрес ни от ре ги-
стар, бла го да реј ќи на МАТ РА-про е ктот 
фи нан си ран од Кралс тво то Хо лан ди ја, 
Аген ци ја та ќе има екс перт ска и тех-
нич ка под др шка од струч ни ли ца од 
хо ланд ски от ка та стар. Адрес ни от ре-
ги стар во ид ни на ќе со др жи про стор-
ни и опис ни по да то ци за ули ци те и 
куќ ни те бро е ви и ќе би де по вр зан со 
Ре ги ста рот на про стор ни еди ни ци.

Со адрес ни от ре ги стар по еле ктрон ски 
пат ќе би дат по вр за ни Ми ни стерс тво-
то за вна треш ни ра бо ти, Цен трал ни от 
ре ги стар, Еди ни ци те на ло кал на та са-
мо у пра ва, Др жав ни от за вод за ста ти-
сти ка и дру ги др жав ни, но и при ват ни 
суб је кти, ка ко бан ки и дру ги про вај-
де ри на јав ни ус лу ги, со цел исти те 
да има ат ажур ни адрес ни по да то ци во 
сво и те ба зи.  Адрес ни те по да то ци ќе 
би дат јав но до стап ни до си те прав ни 
и фи зич ки ли ца.

� про функ ци о ни ра и ге о пор та лот 
на Аген ци ја та за ка та стар. што до-
би ва ат гра ѓа ни те и фир ми те со оваа 
ус лу га?

ТР пЕ СКИ: Ди ги та ли зи ра ње то на по да-
то ци те и при ме на та на но ва та тех но ло-
ги ја од об ла ста на ге о ин фор ма ти ка та 
ни овоз мо жу ва по да то ци те од Ка та-
ста рот да ги на пра ви ме по до стап ни до 
гра ѓа ни те. Та ка, на при мер, де нес се кој 
мо же да на ра ча имо тен лист од до ма, од 
кан це ла ри ја, во дви же ње и од кој би ло 
дел на све тот еле ктрон ски 24 ча са. Исто 
та ка, за да ги сти му ли ра ме гра ѓа ни те 
да ги ко ри стат не кои од ди ги тал ни те 
по да то ци, на пра вив ме тие да се за 20 
про цен ти по е вти ни од хар ти е ни те.

По крај по да то ци од Ка та ста рот на нед-
виж но сти, на ге о пор та лот се до стап ни 
и ге о дет ски, кар то граф ски и по да то ци 
од ре ги ста рот на про стор ни еди ни ци 
за це ла та те ри то ри ја на Ма ке до ни ја.

По да то ци те што се из да ва ат во еле-
ктрон ска фор ма се офи ци јал ни и се 
пот пи ша ни со ди ги та лен сер ти фи кат 
на Аген ци ја та за ка та стар на нед виж-
но сти. Тие се јав ни ис пра ви кои мо же 
да се ко ри стат пред дру ги др жав ни 
ор га ни, бан ки и дру ги ин сти ту ции што 
има ат ин фор ма ци ски си сте ми. Из да-
де ни те по да то ци во хар ти е на фор ма 
се ис по ра чу ва ат на адре са та на ве де на 
во ба ра ње то пре ку бр за по шта.

До овој мо мент пре ку ге о пор та лот 
има ме на ра ча но вкуп но 24.915 про-
ду кти од Аген ци ја та за ка та стар на 
нед виж но сти, од нив 24.823 се по-
да то ци во еле ктрон ска фор ма, до-
де ка са мо 92 се на ра ча ни хар ти е но 
и по бр за по шта се ис по ра ча ни до 
гра ѓа ни те. По крај имот ни ли сто ви, 
од ге о пор та лот се на ра чу ва ле и ко-
ор ди на ти, ор то фо то кар ти, по да то ци 
за над мор ски ви со чи ни и гра ни ци на 
на се ле ни ме ста.

� Во ве де на е ВИп-по стап ка за ре ги-
стра ци ја на имо ти те за шест де на. 
Кол ку се ко ри сти оваа ус лу га?
ТР пЕ СКИ: Аген ци ја та за ка та стар 
на нед виж но сти од 1 ја ну а ри 2016 
го ди на ја во ве де ВИП- по стап ка та 
за ре ги стра ци ја на имот ка ко за бр-
за на про це ду ра за ре ги стра ци ја на 
транс фе рот на нед виж но сти те, од-
нос но ка ко ал тер на тив на  про це ду ра 
на по стој на та ре гу лар на про це ду ра 
за ре ги стра ци ја на нед виж но сти те. 
ВИП–по стап ка та, се пак, не до жи веа 
со од вет на про мо ци ја и уве рен сум де-
ка го лем број од гра ѓа ни те сѐ уште не 
зна ат де ка има и скра те на по стап ка 
пре ку ко ја за мно гу кра ток пер и од би 
го ре ги стри ра ле сво јот имот.

Спо ред из ве шта јот „Ду инг биз нис 
2017“ из го твен од стра на на Свет ска 
бан ка, во ин ди ка то рот ре ги стра ци ја 
на имот во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се 
де те кти ра ни се дум про це ду ри кои 
тре ба да се по ми нат за да се ре ги стри-
ра одре де на нед виж ност во ка та ста-
рот и исти те се во вре ме тра е ње од 
30 де на. Нај го ле ми от број де но ви во 
оваа ре дов на про це ду ра за ре ги стра-
ци ја на имот се гу бат при нап ла та та 
на да но кот за транс фер на нед виж-
но сти, кој го нап ла ту ва ат оп шти ни те 
ка де што се по треб ни и до три не де ли 
за да се за вр ши оваа по стап ка.

Со ВИП-про це ду ра та за ре ги стра ци ја 
на нед виж но сти им се овоз мо жу ва на 
гра ѓа ни те да ја ре ги стри ра ат сво ја та 
нед виж ност пре ку са мо три че ко ри 
кои се во вре ме тра е ње од 6 ра бот-
ни де на. Про це ду ра та се поч ну ва кај 
при ва тен про це ни тел кој во рок од 
три де на тре ба да из го тви из ве штај 
за про це на на нед виж но ста ко ја е 
пред мет на про мет, по тоа да по пол ни 
акон та тив на да ноч на при ја ва и це ло-
куп на та до ку мен та ци ја да ја пре пра ти 
кај но тар или ад во кат кој е из бран од 
стра на на про да ва чот и ку пу ва чот на 
нед виж но ста за да ја про дол жи по-
стап ка та, од нос но да из го тви до го вор 
за ку по про даж ба на нед виж но ста. По 
за вр шу ва ње то на оваа по стап ка, но-
та рот е над ле жен во рок од два де на 
да из вр ши пре фр ла ње на средс тва та 
на ме не ти за да но кот на транс фер на 
нед виж но ста на сме тка на оп шти на та, 
да на пра ви со ле ми за ци ја на до го во-
рот за ку по про даж ба и да ста ви кла-
у зу ла за пла тен акон та ти вен да нок. 
По тоа но та рот по еле ктрон ски пат ги 
ис пра ќа до ку мен ти те до Аген ци ја та 
за ка та стар на нед виж но сти, ка де што 

се вр ши ре ги стра ци ја на нед виж но ста 
во Ка та ста рот на нед виж но сти во рок 
од еден ра бо тен ден.

До се га во Аген ци ја та за ка та стар на 
нед виж но сти се ре ги стри ра ни де се-
ти на ВИП-по стап ки, што за пер и од од 
ед на го ди на е мно гу мал број, се пак 
сме та ме де ка ва ква та си ту а ци ја, пред 
сѐ, се дол жи на не ин фор ми ра но ста 
на гра ѓа ни те за по сто е ње то на ед на 
ва ква по стап ка и се на де ва ме де ка во 
ид ни на оваа по стап ка ќе ста не до ми-
нант на при ре ги стри ра ње то на имот 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

� Да ли во овој пер и од мо же да се ку-
пу ва ат и про да ва ат ста но ви со ог-
лед на тоа што со пре ста ну ва ње на 
ман да тот на до се гаш на та ло кал на 
власт не мо жат да ра бо тат да ноч ни-
те од де ле ни ја во оп шти ни те?
ТР пЕ СКИ: Ре гу лар на та по стап ка за 
ре ги стра ци ја на имот пред ви ду ва за-
дол жи тел но пла ќа ње да нок на про мет 
на нед виж но сти те пред транс ак ци ја та 
да би де ре ги стри ра на во Ка та ста рот на 
нед виж но сти. Во сог лас ност со За ко нот 
за да но ци те на имот, гра до на чал ни кот 
на оп шти на та, од нос но гра до на чал ни-
кот на град Скоп је до не су ва ре ше ние за 
утвр ду ва ње да нок на про мет на нед-
виж но сти, што зна чи до кол ку гра до-
на чал ни кот не ма ман дат, не ма да би де 
во мож ност да го пот пи ше да ноч но то 
ре ше ние, а со тоа се до а ѓа и до бло ка да 
на па за рот со нед виж но сти.

Со ог лед на тоа де ка во мо мен тов, 
по крај ре дов на та по стап ка, по стои 
и ВИП-по стап ка за ре ги стра ци ја на 
имот, при ко ја до не су ва ње то ре ше ние 
за да нок на про мет на нед виж но сти 
од стра на на гра до на чал ни кот не е 

ус лов за ре ги стра ци ја на имо тот во 
Ка та ста рот на нед виж но сти, пре по ра-
чу ва ме гра ѓа ни те и прав ни те ли ца да 
ја иско ри стат оваа за кон ска мож ност 
со цел да не дој де до комп лет но бло-
ки ра ње на па за рот на нед виж но сти 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

� Кои се акту ел ни те про е кти на кои 
се ра бо ти во мо мен тов и кои се пла-
но ви те за но ви про е кти и ус лу ги за 
во ид ни на?
ТР пЕ СКИ: Аген ци ја та за ка та стар на 
нед виж но сти ми на та та го ди на из го-
тви нов три го ди шен стра те шки план 
за ра бо та за пер и о дот 2017-2019 го ди-
на, во кои се пред ви де ни по ве ќе од 20 
но ви про е кти, а ка ко поз на чај ни би ги 
изд во ил след ни ве.  

Ре ша ва ње то на проб ле ми те што ги 
има ат гра ѓа ни те со ме ѓи те, на ста-
на ти ка ко пос ле ди ца од ави он ски те 
сни ма ња кои се пра ве ни од 1958 до 
2005 го ди на, на на чин што ќе се на-
пра ви нов пре мер на си те пар це ли 
ка де што има нав ле гу ва ње на ед ни 
ком шии кај дру ги.

Пла ни ра но е да се на пра ви и нов пре-
мер во ру рал ни те по драч ја, ќе се из-
вр ши пре мер на  си те шу ми, ли ва ди, 
зем јо дел ско зем ји ште, се со цел од ед на 
стра на да ги по до бри ме по да то ци те на 
Ка та ста рот, а, од дру га стра на, се ко ја 
пе да др жав но зем јо дел ско зем ји ште да 
се за пи ше во Ка та ста рот и по на та му 
пре ку Ми ни стерс тво то за зем јо де лие 
да се по ну ди на зем јо дел ци те да го 
из нај мат под за куп.

Пла ни ра но е да се из вр ши пре мер 
на  си те ин фра стру ктур ни об је кти во 
др жав на и оп штин ска сопс тве ност. 

Со ре а ли за ци ја на овој про ект ќе се 
до бие јас на сли ка за це ло куп на та ин-
фра стру кту ра во др жа ва та со што ќе 
се олес ни пла ни ра ње то на ид ни те ин-
фра стру кту ри и исти те ќе се за шти тат 
од мож ни оште ту ва ња.

Со но ви от стра те шки план е пред-
ви де но да се иско ри сти пос лед ни от 
збор на тех но ло ги ја та и ќе се на пра-
ви но ва ор то фо то кар та и ла сер ско 
ске ни ра ње на це ла та те ри то ри ја на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, со што ќе се 
до би јат ви со ко пре циз ни ди ги тал ни 
ви син ски мо де ли на те ре нот и мно гу 
дру ги по да то ци кои ќе нај дат го ле ма 
при ме на во ка та ста рот, ур ба низ мот, 
зем јо делс тво то, за шти та та на жи вот-
на та сре ди на, ка ко и за по тре би те на 
мно гу дру ги ин сти ту ции ка де што се 
по треб ни ге о про стор ни те по да то ци. 
Ми ни стерс тво то за зем јо делс тво, шу-
марс тво и во до сто панс тво во пер и о дот 
мај-ју ни 2017 го ди на е пред ви де но да 
из вр ши ае ро фо то ге о ме три ско сни ма-
ње на це ла та те ри то ри ја на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја и до кра јот на 2017 го ди на 
да се из го тват ор то фо то кар ти и ди ги-
та лен мо дел на те ре нот.

Со стра те шки от план е пред ви де но и 
пра ве ње на ма сов на та про цен ка на нед-
виж но сти те со што се ко ја нед виж ност 
во др жа ва та ќе ја до бие сво ја та па зар на 
вред ност, а ма сов на та про цен ка ќе пос-
лу жи за раз вој и ста би ли за ци ја на па за-
рот на нед виж но сти ка ко и за по до бро 
и по е фи кас но сле де ње на транс ак ци и те 
на нед виж но сти те и ќе им стои и на 
рас по ла га ње на си те за ин те ре си ра ни 
гра ѓа ни и биз нис за ед ни ца.

Во со ра бо тка со Др жав ни от ар хив е 
пла ни ра но да се поч не со ма со вен пре-
вод на 2 ми ли о ни тур ски та пии за пер-
и од од 1847 до 1912 го ди на кои Аген-
ци ја та за ка та стар на нед виж но сти 
ги до би од Ка та ста рот на Ре пуб ли ка 
Тур ци ја, за кој про ект ве ќе 20 сту ден ти 
ја иско ри сти ја др жав на та сти пен ди ја и 
ве ќе се на уни вер зи те ти те во Тур ци ја 
и го изу чу ва ат ста ро тур ски от ја зик.
На ба ра ње на гра ѓа ни те и биз нис за ед-
ни ца та во ка та ста рот ќе се за пи шу ва ат 
оси гу ри тел ни те по ли си, сер ти фи ка-
ти те за енер гет ска та ефи кас ност и 
га ран ци и те за град ба на но во из гра де-
ни те об је кти, со цел за се ко ја нед виж-
ност да се обез бе дат си те по треб ни 
ин фор ма ции за ин ве сти то ри те, а на 
ме ѓу на ро ден план е пла ни ра но по вр-
зу ва ње на ка та ста рот со ре ги о нал ни те 
и европ ски те ге о про стор ни си сте ми. �
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ЈоХАНЕС  
ХАН

ТАњА 
КАРАКАМИшЕвА - 
ЈовАНовСКА

Денеска ние сме во ситу-
ација во која изборниот 
процес за општите избо-
ри на 18 јуни е поставен 

и изборите ќе се одржат без учество на главните 
опозициски партии. Ова е намерен избор од стра-
на на сегашната опозиција да не се кандидира за 
изборите, што јас треба да го почитувам тоа, но, во 
исто време, од демократска гледна точка длабоко 
жалам за оваа одлука. Албанците бараат и заслужу-
ваат избори што обезбедуваат широка политичка 
понуда и почитување на изборните стандарди. 
Сепак, демократскиот процес мора да продолжи, 
дури и ако некој се реши да остане надвор.

Стореното казниво дело 
не може да создаде за-

конска легитимност на новата власт. Ниту една 
партија не смее да се надева дека ќе дојде легално 
на власт преку свесно и дрско кршење на законите 
и со мамење на гласачите.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ГоРдАНА 
СИЛЈАНовСКА

Заканата кон татко ми 
ја сметам за индирект-
на закана и притисок 
кон мене, поврзана со 
мојата политичка активност и мислење. Но, нема 
потклекнување, ниту повлекување. Борбата со де-
мократија, со говор, со став, со патриотизам за тат-
ковината, ќе продолжи со несмален ентузијазам! 
А за крими-политичкото подземје, една порака, не 
бидете удбашки кукавици, оставете ги на мира наши-
те стари, нашите жени и деца! Да живее Македонија!

АНТоНИо 
МИЛошоСКИ

Во унитарни држави, 
на пример, химна, грб, 
знаме се едни, значи 
тоа ја персонифику-
ва унитарноста. Затоа, кога велам, треба да се 
воздржиме, пеењето на химната на Албанија во 
парламентот или поставувањето знаме покрај 
македонското, исто така, значи поделен сувере-
нитет, на симболичко ниво.

НИКоЛА  
ГРуЕвСКИ

Претставниците на по-
литичките партии се 
договорени локалните 

избори да се одржат на 15 октомври годинава. Се 
надевам дека СДСМ овој пат нема да промени и да 
отстапи како што знаеше често да прави во минатото. 
Кога ќе видат дека губат, па да пролонгираат и да 
бараат алиби. И се надевам дека ќе размислат уште 
еднаш за предвремени парламентарни избори, кое 
беше и останува наше барање со кое ќе се разјаснат 
многу работи на политичката сцена што се случија по 
изборите и со кои ќе им се даде можност на граѓаните 
да го кажат својот став за тоа што го правеа и СДСМ 
и ВМРО во периодот по изборите. 

Овие нови форми, пред 
сѐ, правната, одземаат  
време, енергија и ресур-
си, на кои ќе мораме да 
посветиме посериозен пристап. Оваа претставка до 
Уставниот суд е најбрзиот легален чекор што може 
да го преземеме, додека се работи на комплексната 
тужба, која веќе ја најавуваме две недели, таа ќе биде 
сеопфатна и таа нема да биде едноставен документ. 
Буквално, ќе биде трактат во кој ќе се обвинат сите 
фактори што ја предизвикуваат оваа повеќегодиш-
на криза во Република Македонија. Од таа тужба 
нема да биде поштедена ниту меѓународната за-
едница, нејзините соработници на терен, разните 
посредници меѓу партиите, шпекулантите за изво-
рот на местенката за случувањата во Собранието 
и ќе ни одземе многу време и енергија и средства.

БоРИС 
дАМовСКИ
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Универзитет во Тирана
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лажни вести да се изврши 
делегитимирање на инсти-
туциите, односно на прет-
седателот на Република 
Македонија. го повикуваме 
министерот да ја проучи 
глава 7 од Уставот, каде што 
е пропишана одбраната на 
Републиката, воената и во-
нредната состојба за да не 
прави претстава и креира 
лажни вести. Својата не-
способност да го раководи 
Министерството не смее да 
ја прикрива обвинувајќи 
други институции - се вели 
во реакцијата.

Од Нухиу дознавме дека не-
одамна дознал оти не функ-
ционира интерниот систем 
за снимање на командите во 
МВР. Среќа што народот го 
искали гневот, инаку уште 
3 пати по толку да минис-
теруваше, не ќе дознаеше. 

�Тоа е систем за комуни-
цирање со команди кој 
се прави внатре во МВР 
и имаме три сервер–опе-
ратори кои треба да бидат 
поврзани со апаратот за 
снимање на сите коман-
ди. јас веднаш побарав 
вештачење дали се сниме-
ни сите команди, кои биле 
дадени преку тетрасисте-
мот. повикав експерт од 
германија и тој направи 
проценка дека два серве-
ра, за жал, не биле повр-
зани со апаратот за сни-
мање на команди и било 
констатирано дека такво 
нешто не функционира не 
од сега, туку од 2014 го-
дина. Зошто не работеле, 
одговор треба да дадат 
органите кои треба да го 
водат процесот на истрага 
за кривична одговорност 
и се разбира се бара про-
ценка од експертите или 
посебно екстра-вешта-
чење“. 

Изгледа цело време сме 
имале вистински човек на 
погрешно место. На многу 
важно место, човек кој е 
вешт да се прави дека не е 
од тука. � (Р.Р.)

Агим Нухиу

МиниСтерот не е 
оД тукА

Од најавената оставка 
нема ниту О. Министе-
рот, кој пред камерите 

покажа морал, зад камери-
те докажа дека не морал. 
Театарот со божемни солзи 
и мрсули и покајание под 

татка си. Професионално, 
нема што. Осилен од идеја-
та за насилно преземање 
на власта или, пак, од фо-
телјата на клупскиот колега 
Талат, а можеби и од некое 
ветување, човекот кој чети-
ри месеци предеше во ми-
нистерското столче, почна 
да ‘рже по телевизии.

Нухиу во интервју за теле-
визијата „Алсат-М“, повику-
вајќи се на гласини, посочи 
на наводен план за употре-
ба на Армијата за време на 
случувањата во Собранието 
на 27 април.

� Има гласини што сè 
уште не можам да ги по-
тврдам дека полицајците 
се повлекле во вршењето 
на законските обврски за-
тоа што слушале од други 
дека треба да чекаат уште 
малку за да може потоа и 
претседателот на држа-
вата да дава наредба за 
излегување на војската, 
да се прогласи вонредна 
состојба и така натаму, 
но овие се прашања кои 
ги има во рамките на 
службите во МВР, но не 
сакам да потврдам такво 
нешто затоа што сѐ уште 
ги немаме аргументирано 
- изјави Нухиу.

Експресно, Кабинетот на 
претседателот Ѓорге Ива-
нов го повика министерот 
да ги појасни податоците и 
информациите искажани 
во интервјуто за телеви-
зија „Алсат-М“ за постоење 
сценарио кое би послужило 
како повод за прогласување 
воена (член 124 од Уставот 
на Република Македонија) 
или вонредна состојба (член 
125 од Уставот на Републи-
ка Македонија) од страна на 
претседателот и употреба 
на АРМ, поврзани со насил-
ниот влез во Собранието на 
27 април.

�Кабинетот на претседа-
телот на Република Маке-
донија смета дека во јав-
носта постои опсесија со 

мустаќи беше само јадица 
за некои медиуми – го на-
редија со лавори и со сите 
пера испишаа историја за 
етичките квалитети на ми-
нистерот од ДУИ. Но, и да 
ги разбере човек – ДУИ го 
молат, па одамна престанаа 
да го лутат. 

Така, министерот со најава, 
кој е министер нешто по-
веќе од четири месеци – за 
оние кои никогаш никаде 
не го виделе наместо да ја 
поднесе својата, поднесе 
ред оставки во МВР, неба-
ре е семоќен во фирмата на 
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Од непризнавањето на парламентарните избори во 2014 година, 
преку пораз на изборите во 2016 година, до мандат во 2017 
година. Сесрдна поддршка на некои амбасади, многу Соросови 
пари, шарена променада, криза, загрозување на безбедноста и 
на унитарноста на државата, флертување со тиранските апетити, 
купени албански гласови и, најлошо од сѐ – преку ништење 
на македонскиот народот до уништување на Македонија. По 
овој редослед СДС низ годините еволуира од безидејно во 
исфрустрирано чудовиште со привидно чувство на моќ

СДС КАКо ДИВо МЕСо 2014-2017 гоДИНА

тригодишното црвосување 
на македонското национално 
ткиво по украински рецепт

Од парламентарните избо-
ри во 2014 година Македо-
нија имаше ретка можност 

три години да тапка во место, 
одвреме-навреме враќајќи се не-
колку чекори назад во развојот 
на демократијата со една цел – 
СДСМ да се дограби до власт по 
секоја цена и без да се почитува 
волјата на народот изразена на 
парламентарни избори. 

Цената на „по секоја цена“, сека-
ко, ја плати народот. Од својот 
џеб и по неговиот грб. Но, да 
одиме со ред.

СДСМ не ги призна резултатите 
од двојните парламентарни и 
претседателски избори во 2014 
година и реши да не влегува во 
Собранието. Сѐ додека Догово-
рот од Пржино не им обезбеди 
„полувласт“ со техничка влада, 
пратениците на СДСМ нишаа 
врата и земаа плата. 

На улица ги извадија студентите, 
кои, божем, излегле за своите 
права, па децата средношколци, 
политички се ангажираа, исто 
така, за своите права. На улица 
правда бараа и хонорарците, но 

во заднината и овој пат се наѕи-
раа контурите на розата-тупа-
ница. 

Улицата стана место и за прес-
метка и за собирање членство 
за новите политички амбиции 
меѓу Албанците, се злоупотреби 
судскиот процес „Монструм“.

Следната година почна со неви-
дена ароганција на немоќната 
гладна опозиција – Заев го уце-
нува Груевски со тајно сниме-
ни телефонски разговори, кои 
ги добил од странски служби. 
Власта, пак, поднесе кривична 
пријава за „шпионажа и насил-
ство на претставници на најви-
соки државни организации“.

Во февруари со фанфари СДСМ 
почна со објавување монтирани 
аудиоматеријали. Организира 
и собир во Универзалната сала 
во Скопје, а го чепнаа и Бранко 
Црвенковски, колку да се сети 
да седи мадро. 

На 2 мај партијата одржа конгрес 
во Куманово.

38 повредени полицајци со бе-
катон-плочки, метални прачки 
и шишиња, руиниран државен 
имот, искинато македонско 
знаме и три ефективни и 11 

условни затворски казни - епи-
логот на насилните протести на 
5 мај пред Владата. Луѓето беа 
дојдени подготвени. Дојдоа да 
ја предизвикаат полицијата да 
има немири и да претстават дека 
полицијата го тепа народот.

Уште беше свежа крвта на осум-
те полицајци што го положија 
животот на 9 мај во Куманово 
во полициската акција против 
терористичка група во насел-
бата Диво Насеље, кога СДСМ 
на 17 мај организира протест 
во Скопје, на кој доби „поддрш-
ка” од 113. косовска бригада, на 
кој се слушаа скандирања УЧК, 
УЧК, се вееја знамиња на Голема 
Албанија. Поддршката за 113. 
бригата е, всушност, поддршка 

за терористите што беа разби-
ени во Куманово, бидејќи најго-
лемиот број од нив беа членови 
на оваа расформирана бригада. 
Луѓето со кои се прегрнуваше 
Заев беа поддржувачи на теро-
ристите во чијашто акција за 
разбивање загинаа осумтемина 
македонски полицајци.

Два милиона Македонци видоа 
како струмичкиот градоначал-
ник бара мито од 200.000 евра 
од сограѓанин, бизнисмен.

Договорот од Пржино од 2 јуни 
требаше да даде основа за над-
минување на кризата со пред-
времени избори на 24 април 
2016 година. Сведоци сме дека 
тој договор не успеа.

„по 60 дена протесно кампу-
вање, се расформира Кампот 
на слободата пред зградата на 
македонската влада, се соби-
раат шаторите, столовите…“. 
Опозицијата зад себе остави 
штета од еден милион денари. 
Кампот се растури по договорот 
за законско решение со кое 100 
дена пред секои избори на сцена 
ќе настапи преоден премиер.

Во септември 2015 година опо-
зицијата се врати во Собрание-
то, а потоа во владата седнаа 
технички министри и замени-
ци-министри, се воведе терми-
нот „вето од дополнителниот 
заменик-министер“, нови функ-
ции, лик и ингеренции на ДИК, 
СЈО, па нови закони за да може 
сето тоа да функционира…

Во меѓувреме Заев си ја прак-
тикува старата навика - си 
лаже. Официјален Израел ис-
прати остар демант по интер-
вјуто на Заев по средбите во 
Израел. Средбата со Заев била 
„куса и куртоазна“.

Специјално јавно обвинителство 
и Катица Јанева. Иако требаше 
да биде независно тело, игра по 
променливите правила на СДСМ. 

Годината приврши со нов стрес - 
„Фабрика за афери“. „Фалсифику-
ваните пасоши“ од минатата го-
дина на идентичен начин добија 
продолжение – со откривање 
фалсификувани лични карти. 
Брзата акција на обвинител-
ството „ја подели“ полицијата 
– откри фабрика за изработка на 
документи кај членови на СДСМ, 
блиски до Заев и до министе-
рот Спасовски, кој молчи иако 
на функцијата дојде со најава за 
решавање на овој случај.

СДСМ ги враќа 
мандатите по 

парламентарните 
избори во  

2014 година

Студентски 
протести

Во февруари со фанфари 
СДСМ почна со објавување 
монтирани аудиоматеријали

СДСМ на 17 мај 
организира протест 

во Скопје, на кој доби 
„поддршка” од 113. 

косовска бригада, 
на кој се слушаа 

скандирања УЧК, 
УЧК, се вееја знамиња 

на Голема Албанија



www.republika.mk26 петок, 19 мај 2017 година

теМА нА неДелАтА

Термините „редефинирање“, 
„кантонизација“ и „федерали-
зација“ ја обележаа годината во 
која Македонија го преживеа 
најголемиот удар на државноста. 
Резултатите од изборната игра 
од 365 дена нѐ внесуваат во го-
дина на долги преговори. Три-
пати договарани, двапати одло-
жувани избори, целата година 
беше подготовка за изборниот 
инженеринг во кој е втурната 
државата со крајна цел – нејзино 
дефинитивно разнебитување и 
газење врз Македонецот со ба-
рања за откажување од држав-
ните симболи и од името. 

СЈО не даде одговор за тоа кој 
прислушувал и каде исчезнаа 
500.000 разговори. СЈО не даде 
одговор ниту каде ги троши 
парите додека Јанева бараше 
Собранието, кое не го призна-
ва, да ѝ го продолжи мандатот. 

Преку обид за воведување се-
којдневна улична демократија, 
неколку пати беше избегнат от-
ворен судир меѓу граѓаните, но 
и заземање институции. Главна 
улога имаа продолжената рака 
на СДСМ и финансиерот Сорос, 
лажниот граѓански концепт 
„Шарена револуција“. 

По неколкуте протести пред 
Уставниот суд се најави обид 
за заземање на институцијата, 
по што се организираше друга 
група, која дежураше пред објек-
тот. Меѓу двете насобрани толпи 
беше поставено силно полициско 
обезбедување, додека актуелни-

от технички министер во МВР ја 
предводеше групата што насила 
сакаше да урне еден од столбови-
те на државата. Како иницијална 
каписла за насилство беше иско-
ристена одлуката за аболиција 
кога насилството организирано 
се излеа прво пред народната 
канцеларија на претседателот 
на РМ, а потоа секојдневно беа на-
паѓани институции, споменици, 
културни обележја од лажниот 
граѓански сектор, кој потоа си 
најде свое место на пратенич-
ките листи на СДСМ. Не смее да 
се заборави дека со почетокот 
на насилствата, палењата и кр-
шењата, Зоран Заев спомнуваше 
украинско сценарио. 

Кон крајот на јуни кога беше 
исцениран обид за уривање на 
споменик спроти Собранието за 
да се предизвика отворен судир 
со полицијата. И додека траеше 
уништувањето на институции-

СЈО не даде одговор за тоа 
кој прислушувал и каде 
исчезнаа 500.000 разговори

те со боење и со кршење, во што 
отворено учествуваше СДСМ, на 
годишнината од „Диво Насеље“ 
демонстрантите  им посакаа на 
полицајците „Куманово да ви 
се деси“.

Првите обиди за ескалација на 
состојбата се покажаа преку 
незаконското ангажирање на 
„алфите“ кога Јанева од влегу-
вањето во МВР направи спекта-
кл, но и со дејствувањето на не-
законските кадровски решенија 
на сите нивоа воопшто. 

ДИК, под раководство на Чича-
ковски од СДСМ, со објавување-
то на непрочистените списоци 
добиени од МВР под техничко 
министерување на Спасовски 
беше во функција на „фанто-
мизирање“ на гласачите иако 
на него се најдоа многу звучни 
имиња од СДСМ. 

Шарена 
револуција

Изборите предвидени за 24 ап-
рил се одржаа на 11 декември, 
а изборниот циклус заврши со 
јавниот спектакл на ДИК за од-
луката за прегласување на едно 
место во тетовско Теарце. 

Новата година почна со потпи-
шувањето на тиранската плат-
форма на албанските партии од 
Македонија на чело со Еди Рама. 
СДС никогаш јавно не се откажа 
од овој срамен документ, а Заев 
не гледаше ништо лошо во него.

За сето ова време на лудило за 
Пендаровски, Фрчкоски, Најчев-
ска, Рашковски народот беше 
„безмозочно стадо овци, кое 
треба да се преваспита со не-
колку шамари“, Едмонд Адеми 
посакуваше крвави улици, а за 
Чомовски инсистирањето на 
концептот „македонскиот како 
единствен службен јазик“ беше 
фашизоиден. � Р.Р.

пре тсе да те лот на „Џу ди шал воч“, Том Фи тон, во че твр то кот 
ди ску ти ра ше за све дош тво то на ди ре кто рот на ФБи, Џејмс 
ко ми, во кон гре сот со во ди те лот на „Си ри ус Хм“, алекс мар лоу, 
во ра ди о е ми си ја на „Брајт барт“

Ди ре кто рот на ФБи  
не со од вет но ја шти те ше  
клин тон и од пос ле ди ци те  
на кри ми нал но од не су ва ње

пРЕ ТСЕ ДА ТЕ ЛоТ НА „ЏУ ДИ шАЛ Воч“ ТВР ДИ:

сВет

Х и ла ри Клин тон го об-
ви ни Ко ми за неј зи ни-
от по раз на из бо ри те 

во 2016 го ди на, но Мар лоу 
твр ди де ка ако Ко ми го при-
крил откри ва ње то на ФБИ де-
ка Клин тон не од го вор но по-
ста пу ва ла со кла си фи ку ва ни 
ма те ри ја ли, овоз мо жу вај ќи да 
би дат ис пра те ни до осра мо те-
ни от по ра не шен кон грес мен 
Ен то ни Вај нер, тоа би би ло 
кра јот на ФБИ ка кво што го 
зна е ме.

 Ако тоа е точ но, тоа ќе би де 
кра јот на ФБИ ка кво што го 
зна е ме - се сог ла си Фи тон. Ко-
ми е мно гу за ин те ре си ран да 
си ја за шти ти ре пу та ци ја та и 
зо што тре ба ло да го на пра ви 
ова или она.

 Ко ми по сто ја но и не со од вет-
но ги шти те ше Хи ла ри Клин-
тон и неј зи ни те глав ни по-
мош ни ци од пос ле ди ци те на 
нив но то кри ми нал но од не-
су ва ње со не по чи ту ва ње на 

за ко ни те, фо ку си рај ќи се на 
сѐ освен на глав ни от проб лем 
- зо што не ја го не ше? Зо што 
не го пре по ра ча неј зи но то 
го не ње? Зо што им бе ше до-
де лен иму ни тет на си те тие 
ли ца? Зо што тој ре че де ка е 
по треб но да се до ка же на ме-
ра та ко га, всуш ност, на си те 
тие им бе ше по треб но крај но 
нев ни ма ние, што бе ше до-
ка жа но над вор од ос но ва но 
сом не ние и тој, се пак, ја имал 
на ме ра та? - пра ша тој.

 прос ле ду вај ќи го све дош тво, 
глав но, Алекс и јас се уве рив-
ме де ка „Џу ди шал воч“ и си те 
кри ти ча ри на на чи нот на кој 
Ми ни стерс тво то за прав да 
и ФБИ се спра ви ја со тоа за
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вре ме на ад ми ни стра ци ја та 
на оба ма се во пра во де ка 
тре ба да се отво ри истра га та 
за Хи ла ри Клин тон. Тој про-
дол жу ва да ни ка жу ва дру ги 
при чи ни зо што тре ба да се 
отво ри истра га откри вај ќи 
до пол ни тел ни кри вич ни де-
ла што ФБИ ги при кри ва ло 
ве ќе осум ме се ци. На при мер, 
Ху ма Абе дин по греш но по ста-
пи со кла си фи ку ва ни ин фор-
ма ции со тоа што ги ис пра ти 
на не ов ла сте но ли це да ги 
ви ди, да ги разг ле да или да 
ги има - на неј зи ни от со пруг 
Ен то ни Вај нер - ре че Фи тон.

Мар лоу по тсе ти на „на дре ал-
ни от пре сврт“ на поз на та та 
прес-кон фе рен ци ја на Ко ми, 
во ко ја из не се еден слу чај за 
под не су ва ње об ви не ние про-
тив Клин тон, а по тоа из ја ви 
де ка не ма да под не се об ви не-
ние про тив неа.

 Том, кој, всуш ност, тре ба да 
се из ви ну ва за сѐ не га тив но 
што ка жал во вр ска со неј-

зи но то ви со чес тво, Хи ла ри 
Клин тон, но не на на чи нот 
на кој ти и јас го гле да ме тоа, 
а тоа е де ка ние сѐ уште не 
зна е ме зо што не е под не се-
но об ви не ние про тив неа, со 
ог лед на се то тоа што го доз-
нав ме - ре че тој.

 Ток му та ка, се сог ла су ва Фи-
тон и до да ва:

 Мо жам да раз бе рам зо што 
тоа пис мо бе ше во вр ска со 
лу ѓе кои би ле во сре ди на та 
на кам па ња та. За од не су ва-
ње то на Клин тон бе ше по-
треб на истра га од ФБИ, но 
скан да лот е тоа што истра га-
та на ФБИ бе ше не се ри оз на.

Тој ре че де ка прав ни те по стап-
ки на „Џу ди шал воч“ откри ле 
де ка ФБИ ко ри сте ло до ку-
мен ти на „Џу ди шал воч“ кои 
ги до би ле пре ку За ко нот за 
сло бо ден при стап до ин фор-
ма ции за ис пра шу ва ње на не-
кои од све до ци те во истра га та 
за Клин тон.

 Зо што не ги обез бе ди ле са-
ми пре ку го ле ма та по ро та 
или суд ски по ка ни или дру ги 
по стап ки за спро ве ду ва ње на 
за ко нот? - пра ша тој.

 Се чи ни де ка ги сле дат на-
ши те тра ги. Не ве ру вам де ка 
Ко ми бил во о ду ше вен за тоа. 
Тој се ко гаш бе ше за гри жен 
за вме шу ва ње во по ли ти-
ка та, а тоа го по твр ди и на 
све дош тво то. Ако тој бил 
за гри жен за тоа, мо же те да 
за мис ли те кол ку би бил нер-
во зен ако сле де ше по кре ва-
ње об ви не ние, не што што тој 
са ка да се на пра ви со ог лед 
на тоа што тој по твр ди де ка е 
ме ша ње на Ми ни стерс тво то 
за прав да и не до стиг на до-
бра вол ја?

 Тој са мо го истак ну ва фа-
ктот де ка тој не тре ба да би-
де ди ре ктор на ФБИ; Ми ни-
стерс тво то за прав да би ло 
тол ку це лос но ко рум пи ра но 
што тој не мо же да им ве ру-
ва ни за обич на сит ни ца; и 
истра га та за Хи ла ри Клин-
тон тре ба да би де по втор но 
отво ре на од стра на на не кој 
не за ви сен и се ри о зен, а Ко-
ми не тре ба да има ни ка ква 
вр ска со тоа - твр де ше Фи тон.

По стои пре се дан за тоа. Се се-
ќа вам на по че то ци те на ад ми-
ни стра ци ја та на Оба ма - мо-
же би и се се ќа ва те на тоа - се 
се ќа ва те ли на истра га та за че-
тво ри ца та при пад ни ци на ЦИА 
кои беа об ви не ти за ко ри сте ње 
на пред ни тех ни ки на ис пра шу-
ва ње? Тие беа ос ло бо де ни од 
стра на на ад ми ни стра ци ја та 
на Буш. Ад ми ни стра ци ја та на 
Оба ма дој де и по втор но по кре-
на истра га за нив. Тоа е она што 
тре ба да се на пра ви со Хи ла ри 
Клин тон, со ве ту ва ше тој.

Мар лоу пра ша за но ви от стан-
дард на „кри ми нал ни на ме ри“ 
ка ко ус лов за об ви не ни е то, кое 
се чи ни де ка се од не су ва са мо 
на бо га ти и моќ ни по е дин ци 
ка ко Хи ла ри Клин тон.

 Не знам зо што Ко ми лаж-
но на ве ду ва што е за ко нот 

по втор но под зак ле тва пред 
Кон гре сот. Не ма по тре ба да 
се го ни не кој за зло у по тре ба 
на кла си фи ку ва ни ин фор ма-
ции. За мис ле те, ако не кој е 
тол ку нев ни ма те лен за кла-
си фи ку ва ни ин фор ма ции 
што ги ста ва на ин тер нет, 
се ка ко де ка ќе би де го нет, и 
тре ба да би де. Тоа е она што 
го на пра ви Хи ла ри Клин тон 
- од го во ри Фи тон.

 Не са мо тоа, но да ре че ме де-
ка рек ле: Ај де да би де ме си-
гур ни би деј ќи ќе би де те шко 
да ја го ни ме, ај де да би де ме 
си гур ни де ка има ме по ве ќе 
од са мо не бреж ност. Да ре че-
ме де ка ни тре ба и на ме ра та. 
па, Клин тон бе ше по сто ја но 
пре ду пре ду ва на - ка ко што 
откри ва ат до ку мен ти те на 
„Џу ди шал воч“ што ФБИ ги 
иско ри сти ло - да не ко ри сти 
од во ен си стем од си сте мот на 
Стејт де парт мен тот по ра ди 
без бед нос ни при чи ни. Таа 
приз на де ка има ло пре ду-
пре ду ва ња, но, се пак не ги 
пос лу ша ла. Без раз ли ка ка-
ко го прет ста ву ва ат тоа, тие 
има ле слу чај - про дол жу ва тој.

Дру го откри тие на „Џу ди шал 
воч“ што Мар лоу го на ве де бе-
ше откри ва ње то на еле ктрон-
ски те по ра ки на Абе дин кои 
по ка жу ва ат де ка Фон да ци ја та 
„Клин тон“ и Стејт де парт мен-
тот се по вр за ни со Ха и ти, вр ска 
што прет ход но ја откри Пи тер 
Швај цер во сво ја та кни га „Па-
ри те на Клин тон“.

 Има ше не кои по ра ки кои 
по ка жу ва ат де ка ре чи си вед-
наш по страш ни от зем јо трес 
во Ха и ти во 2010 го ди на има-
ло кон фе рен ци ски по вик, во 
кој би ла вклу че на и Фон да-
ци ја та „Клин тон“ - об јас ни 
Фи тон.

 г-ѓа Клин тон ве ти де ка ќе 
има гра нич на ли ни ја ме-
ѓу фон да ци ја та „Клин тон“ 
и Стејт де парт мен тот, што 
не ма да се пре ми не. Но, се-
пак, се пре ми на, и по доц на 
се доз на де ка Бил Клин тон 
и не го ва та фон да ци ја ефи-
кас но ра ко во дат со опе ра ции 
на аме ри кан ска та вла да, и 
по крај ве ту ва ња та на Клин-
тон де ка тоа не ма да се слу-
чи ко га таа бе ше др жав на 
се кре тар ка на САД би деј ќи 
таа мо ра ше да го на пра ви тоа 
за да ја до бие таа по зи ци ја, 
ве ту вај ќи свет ла ли ни ја ме-
ѓу Фон да ци ја та „Клин тон“ 
и неј зи на та кан це ла ри ја на 
др жав на се кре тар ка, би деј ќи 
по сто е ше за гри же ност за тоа 
кај ре пуб ли кан ци те и де мо-
кра ти те, па ду ри и во Бе ла та 
ку ќа, Бе ла та ку ќа на Ба рак 
оба ма - ре че тој.

Мар лоу ја кри ти ку ва ше нај а ва-
та на пре тсе да те лот на Трамп 
де ка Клин тон не ма да би де под 
истра га по на та му и пра ша ка ко 
мо же да се до не се та ква од лу-
ка ко га ре ле вант ни фа кти од 
слу ча јот сѐ уште се откри ва ат.

 До бро твор но то тол ку ва ње 
на тоа е де ка тоа е ре а кти вен 
ко мен тар и де ка тој на ви сти-
на не ве ру ва во тоа - ре че Фи-
тон за из ја ва та на Трамп за ова 
пра ша ње.

 јас на ви сти на не ве ру вам 
де ка тој мис ли де ка тоа е 
та ка. Тех нич ки гле да но, тој 
не мо же да ја го ни Хи ла ри 
Клин тон. опе ра тив но то пра-
ша ње е да ли Ми ни стерс тво-
то за прав да се га ќе вра бо ти 

лу ѓе во ад ми ни стра ци ја та на 
Трамп што раз би ра ат кои се 
нив ни те уло ги, долж но сти и 
об вр ски кон аме ри кан ски от 
на род и ќе ја вр шат сво ја та 
ра бо та?

 Сè што ба рам е по ли ти ча ри-
те да се сим нат од ва га та на 
прав да та и да му овоз мо жат 
на об ви ни телс тво то да по-
ста пи про тив Хи ла ри Клин-
тон. Се ка ко и истра га или го-
ле ма по ро та, ко ја е се ри оз на. 
Тоа не мо ра да зна чи де ка таа 
ќе би де кри вич но го не та, но 
аме ри кан ски от на род ќе се 
уве ри де ка ла жи ра на та игра 
што се од ви ва ше ми на та та 
го ди на не ма да се слу чи по-
втор но и де ка, ко неч но, це-
лос но ќе се истра жи тоа што 
се слу чи ло - из ја ви тој. 

Из вор:  „Брајт барт“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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Д о де ка Евро па се бо ри со ма ли 
си па ни ци, во Ма ке до ни ја рас те 
бро јот на не вак ци ни ра ни де-

ца од МРП (ма ли си па ни ци, ру бе о ла и 
за раз ни за у шки). Спо ред из ве шта и те 
за спро ве де на и ре а ли зи ра на за дол-
жи тел на иму ни за ци ја во Ма ке до ни ја, 
кои ги под го тву ва Ин сти ту тот за јав но 
здрав је, во пос лед ни те три го ди ни се 
ре ги стри ра кон ти ну и ран пад на оп-
фа тот со пр ва та до за на МРП. Во 2014 
го ди на, по се дум го ди ни кон ти ну и ран 
оп фат по ве ќе од 95 от сто, прв пат се 
ре ги стри ра оп фат од 93,3 про цен ти. Во 
2015 го ди на про дол жу ва да се на ма лу ва 

до стиг ну вај ќи 88,8 про цен ти, а во 2016 
го ди на до стиг ну ва за гри жу вач ки 82,1 
про цен ти.

- За раз ли ка од оп фа тот со пр ва та 
до за, кај оп фа тот со вто ра до за не се 
бе ле жи та ка зна чај но на ма лу ва ње 
– ве ли спе ци ја лист д-р Кри сти на Ста-
ври дис од Ин сти ту тот за јав но здрав је.

 Во Евро па се ши ри епи де ми ја на 
ма ли си па ни ци, осо бе но во оние др-
жа ви ка де што е на ма лен бро јот на 
вак ци ни ра ни де ца. Кол ку ре ал но е 
за гро зе на Ма ке до ни ја?
СТАВ РИ ДИС: Епи де ми ја та на ма ли си-
па ни ци во Ро ма ни ја поч на од фе вру а ри 

2016 го ди на и сѐ уште е во тек. До-
се га се ре ги стри ра ни 5.290 за бо ле ни 
ли ца и 25 смрт ни слу чаи. Во 2016 го-
ди на се ре ги стри ра ни епи де мии во 
не кол ку европ ски зем ји (Фран ци ја, 
Ир ска, Анг ли ја, Велс, Ита ли ја), а во 
те кот на 2017 го ди на про дол жу ва 
да се ре ги стри ра зго ле му ва ње на 
бро јот на слу чаи на ма ли си па ни ци 
во по ве ќе европ ски зем ји. Мо мен-
тал но се во тек епи де мии во Бел ги ја, 
Ав стри ја, Гер ма ни ја и во Ита ли ја. 
Епи де ми и те во Ир ска, Бел ги ја и во 
Ав стри ја се епи де ми о ло шки по вр за-
ни со слу чаи пре не се ни од Ро ма ни ја. 
Во Бу га ри ја оваа го ди на се ре ги стри-
ра ни 65 слу чаи, и еден смр тен ис ход 
од ма ли си па ни ци.

Во Ма ке до ни ја во те кот на 2016 го-
ди на и до се га во 2017 го ди на не е 
ре ги стри ран слу чај на ма ли си па ни-
ци. Но, опас ност од пре не се ни слу-
чаи се ко гаш по стои, осо бе но ко га 
ма ли те си па ни ци ги има во со сед-
ни те др жа ви. Пос лед ни те до стап ни 
по да то ци од Свет ска та здрав стве на 
ор га ни за ци ја (СЗО) за вак ци нал ни от 
оп фат ука жу ва ат де ка во по го лем 
дел од зем ји те на Евро па оп фа тот 
со вак ци на про тив ма ли те си па ни ци 
е под оп ти мал ни те 95 про цен ти, со 
тоа се зго ле му ва по тен ци јал ни от 
ри зик од по ја ва, ши ре ње и пре не су-
ва ње во дру ги европ ски зем ји, ме ѓу 
кои и во на ша та зем ја.

 Во Ма ке до ни ја во пос лед ни те 
три го ди ни рас те про цен тот на 
не вак ци ни ра ни де ца. што по ка-
жу ва ат по да то ци во Ин сти ту тот 
за јав но здрав је?
СТАВ РИ ДИС: Во сог лас ност со из-
ве шта и те за спро ве де на и ре а ли-
зи ра на за дол жи тел на иму ни за ци ја 
во Ма ке до ни ја, кои ги под го тву ва 
Ин сти ту тот за јав но здрав је, во пос-
лед ни те три го ди ни се ре ги стри ра 
кон ти ну и ран пад на оп фа тот со пр-
ва та до за на МРП (ма ли си па ни ци, 
ру бе о ла и за раз ни за у шки). Во 2014 
го ди на, по се дум го ди ни кон ти ну и-
ран оп фат над 95 про цен ти, прв пат 
се ре ги стри ра оп фат од 93,3 про-
цен ти. Во 2015 го ди на про дол жу ва 
да се на ма лу ва до стиг ну вај ќи 88,8 

про цен ти, а во 2016 го ди на до стиг ну ва 
за гри жу вач ки 82,1 про цен ти. За раз ли-
ка од оп фа тот со пр ва та до за, кај оп-
фа тот со вто ра до за не се бе ле жи та ка 
зна чај но на ма лу ва ње. Во из ми на ти те 
де сет го ди ни, оп фа тот со вто ра до за 
бил над 95 от сто, до де ка во 2015 и во 
2016 го ди на се ре ги стри ра оп фат од 
93,4 про цен ти, од нос но 93,3 про цен ти. 
При чи на та за па дот на оп фа тот во нај-
го ле ма ме ра е ре зул тат на вли ја ни е то 
на ло би то што е про тив вак ци ни ра ње, 
кое зе ма сė по го лем за мав и во на ша та 
зем ја и кое при до не су ва ро ди те ли те да 
ја од ло жу ва ат или да ја од би ва ат оваа 
вак ци на кај сво и те де ца.

 Да ли по ра ди тој про цент е мож-
но да се по ја ви епи де ми ја на ма ли 
си па ни ци?
СТАВ РИ ДИС: За да се по стиг не ко ле-
кти вен иму ни тет што би спре чил по ја-
ва на епи де ми ја на ма ли си па ни ци, по-
треб но е оп фа тот со две до зи вак ци на 
про тив ма ли си па ни ци на на ци о нал но 
и на ре ги о нал но ни во да би де по го-
лем од 95 про цен ти, а на ло кал но ни во 
по го лем од 90 про цен ти. По да то кот 
што по ка жу ва на ма лу ва ње на оп фа тот 
ука жу ва на фа ктот де ка се зго ле му ва 
бро јот на не вак ци ни ра ни, а со тоа и 
бро јот на осет ли ва по пу ла ци ја. Би деј ќи 
ма ли те си па ни ци се при сут ни во мно гу 
зем ји во Евро па и во све тот, пре не су-
ва ње то на ма ли те си па ни ци се ко гаш 
е воз мож но. До кол ку та ков слу чај се 
по ја ви во сре ди на на осет ли ви ли ца, 
не вак ци ни ра ни, ши ре ње то на бо ле-
ста не е иск лу че но. Ма ли те си па ни ци 
се ви со ко кон та ги оз но за бо лу ва ње, па 
се кој што не е за шти тен со вак ци на, 
има ри зик да за бо ли. Ли ца та што не 
се вак ци ни ра ни од ко ја би ло при чи на, 
вклу чу вај ќи ги и тие што ја од би ва ат 
вак ци на ци ја та, има ат ри зик да за бо-
лат и да ја ши рат бо ле ста на тие што 
не мо жат да се вак ци ни ра ат по ра ди 
одре де ни здрав стве ни со стој би или 
на тие што не ја до стиг на ле во зра ста 
за вак ци на ци ја.

 освен вак ци ни ра ње, да ли по стои 
дру га за шти та од ма ли си па ни ци?
СТАВ РИ ДИС: Единс тве на ефи кас на 
пре вен тив на мер ка про тив за бо лу ва-
ње од ма ли си па ни ци е вак ци на ци ја та. 

Вак ци на та про тив ма ли си па ни ци е 
си гур на и без бед на. Нај че сто се ко ри-
сти ком би ни ра на вак ци на, т.н. МРП, 
ко ја исто вре ме но пре диз ви ку ва иму-
ни тет про тив ма ли си па ни ци, ру бе о ла 
и за раз ни за у шки. Во на ша та зем ја 
вак ци на ци ја та про тив ма ли си па ни ци 
е за дол жи тел на, а се спро ве ду ва со да-
ва ње две до зи вак ци на. Во сог лас ност 
со Пра вил ни кот за иму ни за ци ја, пр ва-
та до за се да ва ко га де те то ќе на вр ши 
12 ме се ци од жи во тот, а вто ра та до за 
во пр во од де ле ние при поч ну ва ње на 
ос нов но то обра зо ва ние (на 6 го ди ни).

 Да ли не вак ци ни ра ни те де ца ги 
за гро зу ва ат и тие што ја при ми ле 
вак ци на та про тив ма ли си па ни ци?
СТАВ РИ ДИС: Вак ци на та про тив ма ли 
си па ни ци е мно гу ефе ктив на, со пр ва та 
до за ефе ктив но ста од пре вен ци ја на 
ма ли си па ни ци е око лу 93 про цен ти, 
а со вто ра та до за ефе ктив но ста се зго-
ле му ва до 97 про цен ти. Тоа зна чи де ка 
са мо три од 100 ли ца што при ми ле две 
до зи ќе за бо лат од ма ли си па ни ци, но 
са мо ако би дат екс по ни ра ни на ви ру-
сот. Кај овие ли ца иму ни те тот на ор-
га низ мот не е до во лен за да го спре чи 
по ја ву ва ње то на бо ле ста, но до кол ку 
се по ја ви бо лест, симп то ми те се мно гу 
бла ги. Комп лет но вак ци ни ра ни те ли ца 
има ат по ма ла ве ро јат ност да ја ши рат 
бо ле ста на дру ги ли ца, вклу чу вај ќи ги и 
ли ца та што не мо жат да се вак ци ни ра ат 
по ра ди во зра ста или по ра ди иму но ко-
про ми ти ра на та со стој ба.

 Зо што се фа тал ни ма ли те си па ни-
ци? Ка ко се ма ни фе сти ра бо ле ста 
кај де ца та, а ка ко кај во зрас ни те? 
Ка кви комп ли ка ции мо же да пре-
диз ви ка?
СТАВ РИ ДИС: Ма ли те си па ни ци се ма-
ни фе сти ра ат со ти пич на кли нич ка 
сли ка ко ја се раз ви ва по ин ку ба ци ски 
пер и од од 10-12 де на. Пр ви те зна ци 
се по ка че на те лес на тем пе ра ту ра, по-
ви со ка од 39 сте пе ни, ма ла кса ност, 
су ва каш ли ца, цр ве ни „плач ли ви“ очи, 
бол ка во гр ло то и те че ње на но сот. По 
не кол ку де на се ја ву ва ти пи чен исип, 
кој поч ну ва од гла ва та, нај че сто зад 
уши те, по тоа го за фа ќа те ло то, ра це те 
и на кра јот но зе те. Сим то ма то ло ги ја та 
кај де ца та и кај во зрас ни те е иста, со 

тоа што кај во зрас ни те мо же да би де 
по сил но изра зе на.

Комп ли ка ции од ма ли си па ни ци мо же 
да се по ја ват во си те во зрас ни гру-
пи, но, се пак, де ца та под 5 го ди ни и 
во зрас ни те над 20 го ди ни има ат по-
го ле ма ве ро јат ност да раз ви јат комп-
ли ка ции. Нај че сти комп ли ка ции се: 
вос па ле ние на сред но то уво, кое мо же 
да до ве де до трај но оште ту ва ње на 
слу хот, и ди ја ре ја. Те шки комп ли ка-
ции, кои мо же да има ат смр тен ис ход 
се пнев мо ни ја (вос па ле ние на бе ли те 
дро бо ви) и ен це фа ли тис (вос па ле ние 
на мо зо кот). Смрт но ста од ма ли си па-
ни ци е ре зул тат на комп ли ка ци и те и 
из не су ва 1-3 ли ца на 1.000 за бо ле ни. 
Нај че ста при чи на за смр тен ис ход кај 
де ца та е пнев мо ни ја та, а кај во зрас-
ни те акут ни от ен це фа ли тис.

 Кам па ња та про тив вак ци ни ра ње 
трае со го ди ни. Ка ко да им се об-
јас ни на ро ди те ли те де ка со вак-
ци ни ра ње то го шти тат здрав је то 
на сво е то де те?
СТАВ РИ ДИС: Пред во ве ду ва ње на 
вак ци на ци ја та во 1972 го ди на, во Ма-
ке до ни ја про сеч но го диш но од ма ли 
си па ни ци за бо лу ва ле по ве ќе од 9.000 
слу чаи, од кои по ве ќе од 20 за вр шу-
ва ле со смр тен ис ход. По да то кот де ка 
во те кот на пос лед ни те три го ди ни е 
ре ги стри ран са мо еден слу чај на ма-
ли си па ни ци во Ма ке до ни ја ука жу ва 
на ефи кас но ста и на ефе ктив но ста на 
вак ци на та. Со вак ци ни ра ње то се шти ти 
де те то не са мо од за бо лу ва ње од ма ли 
си па ни ци, ту ку и од комп ли ка ции што 
мо же да има ат фа та лен ис ход. Не по стои 
спе ци фи чен трет ман за ма ли си па ни ци, 
а вак ци на та е единс тве на пре вен тив на 
мер ка. При до би вки те од вак ци на ци-
ја та ги над ми ну ва не са ка ни те ефе кти 
од вак ци на ци ја та. Вак ци на та про тив 
ма ли си па ни ци се упо тре бу ва по ве ќе 
од 50 го ди ни. Во 2015 го ди на око лу 85 
от сто од де ца та во све тот при ми ле ед на 
до за вак ци на про тив ма ли си па ни ци до 
нив ни от втор ро ден ден, нас про ти 73 
про цен ти во 2000 го ди на. Во пер и о дот 
од 2000 до 2015 го ди на се про це ну ва 
де ка вак ци на ци ја та про тив ма ли си па-
ни ци спре чи ла 20,3 ми ли о ни смрт ни 
слу чаи на ма ли си па ни ци во све тот. 

Во евро па се ши ри епи де ми ја на ма ли си па ни ци, 
во Ма ке до ни ја рас те бро јот на не вак ци ни ра ни

СпЕ ЦИ јА ЛИСТ Д-Р КРИ СТИ НА СТАВ РИ ДИС, ИН СТИ ТУТ ЗА ЈАВ НО ЗДРАВ ЈЕ здраВjе

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

за да се по стиг не ко ле кти вен иму ни тет што би спре чил 
по ја ва на епи де ми ја на ма ли си па ни ци, по треб но е оп фа тот 
со две до зи вак ци на про тив ма ли си па ни ци на на ци о нал но 
и на ре ги о нал но ни во да би де по ве ќе од 95 про цен ти, а на 
ло кал но ни во по ве ќе од 90 про цен ти
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културА

Со филмот „насоки“ и македонската кинематографија 
ќе биде дел од канскиот филмски фестивал. „насоки“ e 
последниот филм на режисерот Стефан командарев, кој 
ќе учествува во конкуренцијата на престижната програма 
„извесен поглед” / „Un Certain Regard“. „насоки“ е 
копродукција меѓу „арго филм“, Бугарија; „актис филм“, 
Германија и „Сектор филм“ од македонија

70. КАНСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ

Михаел Ханеке ќе се обиде да ја 
освои третата „Златна палма“

Јубилејното, 70. издание на Фил-
мскиот фестивал во Кан оваа 
година ќе се одржи од 17 до 28 

мај, а во официјалната конкуренција 
за престижната „Златна палма“ ќе се 
натпреваруваат 18 филма, меѓу кои 
се и остварувањата на Австралиецот 
Михаел Ханеке „Среќен крај“, Аме-
риканката Софија Копола „плено-
ви“ и Французинот Мишел Азана-
висијус „Застрашувачки“. Ханеке ќе 
се обиде да ја добие третата „Златна 
палма“, што би било првпат во исто-
ријата на фестивалот.

Во конкуренција се, исто така, и фил-
мовите „Вондерстрак“ на американ-

палма“ првпат оваа година ќе има 
дијаманти во знак на одбележување 
на јубилејот на оваа културна мани-
фестација, соопшти златарницата 
„Шопар“, која ја изработува престиж-
ната награда.

Наградата, која има 118 грама чисто 
злато, оваа година ќе има 167 ситни 
дијаманти од 0,696 карати. „Златна 
палма“ во 2015 година го прослави 
60. роденден. Првата награда во 1955 
година му била доделена на филмот 
„Марти“. Наградата се изработува рач-
но, секоја година и е уникатна. Украсе-
на е со 19 листа од палма и во основата 
е во облик на срце. Лежи на кристална 
перница во облик на дијамант тежок 
еден килограм. Уникатна е бидејќи 
секоја година се изработува од друг 
кристал. Наградата ја изработуваат 
седум златари на кои им е потребно 
најмалку 40 часа интензивна работа. 
Златарницата „Шопар“ избрала две 
занаетски задруги во Чиле, кои ја из-
работуваат наградата. Занаетчиите 
ги прават калапите за златниот дел 
од наградата, го леат златото, кое по-
доцна го полираат и го зацврстуваат 
на кристалот, кој доаѓа од Германија. 
„Златната палма“ се наоѓа во добро 
чуван сеф во златарницата и се пре-
дава на жири-комисијата во најголема 
тајност и со големо обезбедување, не-
посредно пред доделувањето.

Со филмот „Насоки“ и македонската 
кинематографија ќе биде дел од Кан-
скиот филмски фестивал. „Насоки“ 
e последниот филм на режисерот 
Стефан Командарев, кој ќе учествува 
во конкуренцијата на престижната 
програма „Извесен поглед”/„Un Certain 
Regard“. „Насоки“ е копродукција меѓу 
„Арго филм“, Бугарија; „Актис филм“, 
Германија и „Сектор филм“ од Македо-

нија. Финансиски филмот е поддржан 
од Бугарскиот национален филмски 
центар, Регионалниот филмски фонд 
МДМ, Агенцијата за филм на Републи-
ка Македонија, како и Европскиот фил-
мски фонд Еуримаж.

Филмот „Насоки“ е современа драма, 
чиешто дејство се одвива во рамките 
на 24 часа, каде што во шест такси-во-
зила се испреплетуваат судбините на 
група луѓе – херои од сегашната бал-
канска реалност. Во тоа деноноќие сме 
сведоци на некои од реалните пробле-
ми, па дури и апсурди на денешното 
општество на овие простори. Преку 
очите на таксистите и на клиентите 
низ улиците, полека ја насетуваме раз-
новидноста на секојдневието, дури и 
со своите најтемни нијанси. Поеди-
нечните приказни се обединети од 
една смрт, која, сепак, ќе даде шанса 
за нов живот.

Ова се приказни за очајот и за надеж та 
за бегство, за прифаќањето и за од-
маздата. За љубовта и рамнодушнос-
та, за посветеноста и за осаменоста, 
поврзани во една радиоемисија, која 
поставува прашања, но не дава одго-
вори. Приказна за насушната потре-
ба од трансплантација за цело едно 
општество, кое нема друга шанса за 
живот, освен со ново срце.

Покрај режијата на филмот, Стефан 
Командарев се потпишува и како 
сценарист на ова остварување, заед-
но со младиот талентиран драматург 
Симеон Венциславов. Македонскиот 
дел на авторската екипа ја сочинуваат 
костимографот Жаклина Крстевска и 
шминкерот Мартин Павловски. Про-
дуценти на филмот од Македонија се 
Владимир Анастасов и Ангела Несто-
ровска. � (А.М.Б.)

скиот режисер Тод Хејнс, „Роден“ на 
францускиот режисер жак Дуајон, 
„Двоен љубовник“ на Франсоа озон, 
„120 отчукувања во минута“ на Ро-
бин Кампило, „окја“ на Кореецот 
Бонг јон Ксо, „Затемнување“ на гер-
манскиот режисер од турско потекло 
Фатих Акин и „Нељубов“ на Русинот 
Андреј Звјагинцев.

Ќе бидат прикажани и филмот за Се-
верна Кореја „Напалм“ на Клод Лан-
залм и „Непријатно продолжение“ 
на Ал Гор, кој говори за климата.

Од вкупно 49 филма, кои ќе бидат при-
кажани на Фестивалот, 12 ги режирале 

жени, што е досега најголема бројка на 
режисерки, чиишто остварувања ќе 
бидат промовирани во Кан. „Златна 
палма“ досега има добиено само една 
режисерка, Џејн Кемпион.

Фестивалот ќе биде отворен со фил-
мот на Арно Десплешин „Духот на 
Исмаил“.

Официјалниот постер на 70. Кански 
филмски фестивал, на кој се наоѓа фо-
тографија на Клаудија Кардинале на 
покрив на една зграда во Рим во 1959 
година, беше критикуван од страна на 
интернет-заедницата и феминистки-
те, кои се незадоволни од дигиталното 
ретуширање на фотографијата со што 
актерката има послаби нозе.

Првпат во својата историја, со жири-
то на Филмскиот фестивал во Кан 
ќе претседава шпанскиот режисер 
Педро Алмодовар.

� чест ми е да бидам на олку при-
вилегирано место – изјави Алмо-
довар (67).

Шпанскиот режисер беше член на 
жирито во 1992 година, кога прет-
седател беше францускиот актер 
Жерар Депардје.

Филмовите на Алмодовар петпа-
ти досега биле во конкуренција за 
„Златна палма“, но, за жал, никогаш 
не ја освоиле. Тој се прослави со 
„Високи потпетици“, „Сè за мојата 
мајка“ за кој доби „Оскар“ за најдобар 
странски филм, „Лошо воспитување“ 
и „Зборувај со неа“. За овој филм доби 
„Оскар“ вторпат, но за најдобро ори-
гинално сценарио.

Членови на жири-комисијата се акте-
рите Вил Смит и Џесика Частејн, ита-
лијанскиот режисер Паоло Сорентино, 
германската режисерка Марен Аде, ко-
рејскиот режисер Парк Чан Вок, фран-
цуската актера Анјес Жауи, кинеската 
ѕвезда Фан Бингбин и француско-ли-
банскиот композитор Габриел Јаред.

На црвениот тепих во Кан своето 
присуство го најавија американ-
скиот актер Хоакин Феникс, Ирецот 
Колин Фарел, Австралијката Никол 
Кидман, Англичанецот Роберт Патин-
сон, Французите Изабел Ипер, Вансан 
Линдон и Адел Енел.

Церемонијата на отворањето и на за-
творањето на Фестивалот ќе ја води 
италијанската актерка Моника Белу-
чи, а мотото на годинашниот фестивал 
е „Радосна, слободна и храбра“. Белу-
чи ќе го наследи францускиот актер и 
комичар Лоран Лафит, кој беше води-
тел минатата година. Во улога на води-
тели во Кан биле и Ламбер Вилсон и 
Одри Тату. Белучи има долга историја 
со Фестивалот во Кан, каде што првпат 
се појавила во 2000 година за да го 
претстави филмот „Под сомневање“ 
на Стивен Хопкинс, а во 2006 година 
беше членка на жири-комисијата со 
која претседаваше Вонг Кар Ваи.

� Белучи со леснотија се снаоѓа во 
сите жанрови, од комедија до драма. 
Таа играла во филмови на престиж-
ни режисери како Френсис Форд 
Копола, Тери Филијам, Мел гипсон, 
Спајк Ли. Нејзиниот најнов филм 
„Млечниот пат“ на режисерот Емир 
Кустурица премиерно ќе биде при-
кажан во Франција на 12 јули – се 
наведува во соопштението на Кански-
от фестивал.

Главната награда на Меѓународниот 
филмски фестивал во Кан, „Златна 

Филмот „Насоки“ е современа драма, чиешто дејство се 
одвива во рамките на 24 часа, каде што во шест такси-возила се 
испреплетуваат судбините на група луѓе 
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МА јА чА НА чЕ ВИЌ пРЕД пР ВИ оТ КоН ЦЕРТ НА МА КЕ ДоН СКА ТА ФИЛ ХАР Мо НИ јА Во Но ВА ТА ЗгРА ДА 

Раз го ва ра ше |  Не ве на По пов ска
Фо то |  Де јан Стан чев ски

но ва та кон церт на са ла на  
Фил хар мо ни ја мо ра да се ви ди 
и мо ра да се слуш не!

� гос по ѓо ча на ќе виќ, Ма ке дон ска-
та фил хар мо ни ја, ко неч но, ќе до-
бие свој нов дом, но ва кон церт на 
са ла. Мо же те ли на ку со, за по че-
ток, да ни ја опи ше те вна треш но-
ста од но ви от му зич ки храм, иа ко 
ве ру вам де ка на ско ро си те ќе го 
ви дат, но мал ку да ни откри е те 
дел од ми сте ри ја та?
чА НА чЕ ВИЌ: Не кол ку де на нѐ де лат 
од де нот ко га Ма ке дон ска та фил хар-
мо ни ја ќе го одр жи пр ви от кон церт 
во но во из гра де на та кон церт на са ла, 
кон церт што има исто ри ско зна че-
ње и ци ви ли за ци ска при до би вка за 

По 73 го ди ни, Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја, ко неч но, ќе го до бие 
сво јот дом, а на 21 мај све че но ќе би де пу ште на во упо тре ба кон-
церт на та са ла со екск лу зи вен на стап на Си мон Трп чев ски и на еден 

од нај до бри те ди ри ген ти во све тот, Ру си нот Вла ди мир Ашке на зи. По тој 
по вод по раз го ва рав ме со ди ре ктор ка та на Ма ке дон ска фил хар мо ни ја, 
Ма ја Ча на че виќ.

Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. По дол ги те 
го ди ни че ка ње, ра бо та во не со од-
вет ни ус ло ви во До мот на ар ми ја та, 
смрз ну ва ње во зи ма и за ду шу ва ње од 
топ ло во ле то, ко неч но, овие умет ни-
ци, мо же би ед ни од нај на па те ни те, ќе 
го поч нат сво јот „втор“ нов жи вот во 
про стор што е со од ве тен и до сто ен за 
из вед ба на му зич ки те де ла. Во кон-
церт на та са ла ќе ги има ме си те ус ло-
ви што ги има ат и нај до бри те ор ке-
стри во све тот. Об је ктот е пре кра сен, 
из гра ден е во ду хот на вре ме то што 
го жи ве е ме, со мо де рен, но ми ни ма-
ли стич ки израз, опре мен со од лич на 

опре ма за сни ма ње и за ра бо та на 
умет ни ци те, но и со уба ва аку сти ка, 
ко ја ќе ѝ овоз мо жи на пуб ли ка та за 
прв пат да ги слу ша кон цер ти те на 
овој ор ке стар во про стор што е спе-
ци ја ли зи ран за таа на ме на. Кон церт-
на та са ла ви зу ел но изг ле да мно гу 
топ ло, со ис пре кр ше ни ѕи до ви, кои, 
освен аку стич ки те ка ра кте ри сти ки, 
да ва ат и еден со се ма по и на ков ви зу-
е лен ефект. Глав ни от влез и фо а је то 
на овој об јект, пак, се на пра ве ни во 
бе ла бо ја и со црн мер мер, а уба ви те 
за об ле ни та ва ни и га ле ри ја та ве пре-
не су ва ат во еден по и на ков свет. Но, 
кол ку и да се оби ду вам да ја опи шам 
уба ви на та со ко ја, на ви сти на, пле ни 
оваа кон церт на са ла, не ма да ус пе ам, 
тоа ед но став но МоРА ДА СЕ ВИДИ и 
мо ра да се СЛУшНЕ!

� Из град ба та на но ва та кон церт на 
са ла на Ма ке дон ска та фил хар мо-
ни ја тра е ше дол го, но си гур но че ка-
ње то се исп ла ту ва. Но, во ова те шко 
вре ме, не кои ќе ка жат де ка за луд но 
се тро шат па ри на кул ту ра та. Ка кво 
е Ва ше то мис ле ње?
чА НА чЕ ВИЌ: На ви сти на дол го тра-
е ше оваа град ба на об је ктот, но за 
ме не, искре но, мно гу по важ но бе ше 
што таа се за вр ши и, што е на пра ве-
на, на ви сти на, ква ли тет но. Се ко гаш 
мо же да се нај дат мно гу за бе ле шки за 
сѐ, но мо ра да се наг ла си де ка е об јект 
што поч на со гра де ње во 2009 го ди на 
и от то гаш до де нес мно гу по зи ции се 
про ме ни ја на по до бро, сѐ со цел да се 
до бие ква ли те тен об јект, кој ќе ги 
за до во лу ва свет ски те стан дар ди за 
тоа што е кон церт на са ла. И, се раз-
би ра, се ко гаш по сто е ле и ќе по сто јат 
де ба ти да ли на ед на др жа ва што не 
е нај бо га та ѝ е по тре бен ва ков об-
јект, да ли тре ба да се тро шат па ри на 
умет ност и на кул ту ра. Јас се ко гаш ќе 
ка жам да, по тре бен е не са мо еден ва-
ков об јект ту ку, мо же би, и уште еден 
и по ве ќе. Ако ние ка ко др жа ва не ги 
под др жи ме умет ни ци те, умет но ста, 
кул ту ра та, то гаш не мо же ме да оче-

ку ва ме ни ка ков про грес ни ту, пак, 
рас теж во иста та таа др жа ва. Чи тав 
во ед на ста ти ја де ка вло жу ва ње то во 
кул ту ра та, всуш ност, е мно гу исп лат-
ли ва ин ве сти ци ја би деј ќи таа ко га-
то гаш ќе ви се вра ти, а нај важ но то од 
сѐ се гра ѓа ни те и за до во лу ва ње то на 
нив на та на суш на ду хов на над град ба.

� Но ва та кон церт на са ла најм но гу ќе 
им зна чи на му зи ча ри те, ко неч но, ќе 
до би јат со од ве тен про стор за ра бо та 
и за одр жу ва ње на кон цер ти те. Ка-
кви се нив ни те ре ак ции, но и од тоа 
де ка прв пат на сце на та во но ви от 
дом ќе за ста нат слав ни те - ма е-
стро Вла ди мир Ашке на зи и на-
ши от пи ја нист Си мон Трп че ски?
чА НА чЕ ВИЌ: Си те вра бо те ни во 
Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја се 
мно гу воз бу де ни, на мо мен ти ду ри 
и са ми те не мо же ме да по ве ру ва-
ме де ка, на ви сти на, ми на та та не-
де ла го от сви рев ме пос лед ни от 
кон церт во до мот на ар ми ја та. 
Не мо же ме да ве ру ва ме де-
ка ве ќе след на та не де ла ќе 
има ме кон церт во но ва та 
кон церт на са ла. Да се на-
ста пу ва во со од ве тен 
аку сти чен про стор 
(кон церт на са ла) 
е огром на ра дост 
за се кој умет-
ник, осо бе но за 
нас, од фил-
хар мо ни ја, 
би деј ќи до се га не сме ја има ле таа 
при ви ле ги ја. И ка ко што ве ќе нај а-
вив ме на све че ни от кон церт, за ед но 
со ор ке ста рот на Ма ке дон ска та фил-
хар мо ни ја ќе на ста пат две ме гаѕ вез-
ди од кла сич на та умет ност. Ма е стро 
Ашке на зи, за ко го мо же мно гу да се 
збо ру ва, но ќе ка жам де ка е тој жи ва 
ле ген да, име што не знам ко га по-
втор но ќе мо же ме да го ви ди ме во 
Скоп је. За Си мон, пак, што да се ка же, 
ги осво ју ва си те свет ски кон церт ни 
сце ни, ка ко Си мон од Ма ке до ни ја, и 
еве за нај го ле ми от на стан во исто-

ри ја та на ма ке дон ска та му зич ка кул-
ту ра ќе на ста пи за ед но со на ши от 
ор ке стар. Кон цер тот е уни ка тен и 
по тоа што ќе се одр жи са мо ед наш 
и тој единс твен мо мент на воз бу да, 
енер ги ја, флу ид, ма ги ја што ќе ја по-
чув ству ва ме на 21 мај, ќе оста не за па-
ме те на и ни ко гаш не ма да се по вто ри. 
Ќе има ме уште мно гу кон цер ти во таа 
са ла и по са ку вам си те тие да би дат 
ус пеш ни ка ко и овој, но, ни ту еден од 
нив не ма да би де „пр ви от кон церт“ на 
кој за прв пат ќе ги слуш не ме пр ви те 
зву ци на на ши от ор ке стар. 

� Има ше мно гу ди ску сии, осо бе но на 
со ци јал ни те мре жи, за це на та на би-
ле ти те, за не кои е пре ви со ка, не кои, 
пак, сме та ат де ка и та ква тре ба да 
би де за на стан од ва ков вид.
чА НА чЕ ВИЌ: Да, има ше ди ску сии за 
це ни те на би ле ти те, но тоа е по ве ќе 
од не ин фор ми ра ност откол ку од тоа 
де ка лу ѓе то, на ви сти на, се сом не ва ат 
во вред но ста на на ста нот. Ни ка кви 
ди ску сии не мо жат да ја на ма лат 
вред но ста на врв ни те умет ни ци и 
на уни кат но ста и на зна че ње то на 
овој на стан. Ед но став но, чар ши ски те 

кон цер тот е уни ка тен и по тоа што ќе се одр жи 
са мо ед наш и тој единс твен мо мент на воз бу да, 
енер ги ја, флу ид, ма ги ја што ќе ја по чув ству ва ме 
на 21 мај ќе оста не за па ме те на и ни ко гаш не ма да 
се по вто ри. Ќе има ме уште мно гу кон цер ти во таа 
са ла и по са ку вам си те тие да би дат ус пеш ни ка ко 
и овој, но ни ту еден од нив не ма да би де „пр ви от 
кон церт“ на кој за прв пат ќе ги слуш не ме пр ви те 
зву ци на на ши от ор ке стар, ве ли ча на че ви
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му а бе ти не мо жат да фр лат цр на дам-
ка на исто ри ски от на стан што нѐ оче-
ку ва. Во из ми на ти ве ме се ци има ше 
мно гу на ста ни што ни од да ле ку не 
мо жат да се спо ред со овој на стан, но 
се пак се про да доа и по не кол ку кон-
цер ти, а, очиг лед но, тоа е по ка за тел 
де ка има пуб ли ка што мо же да ку пи 
би ле ти. Ва кви те му а бе ти, всуш ност, 
ука жу ва ат на тоа де ка лу ѓе то не ја 
вред ну ва ат кла сич на та му зи ка, ко ја е 
свет лос ни го ди ни над се то ова по ква-
ли тет, а, исто та ка, и умет ни ци те што 
се за ни ма ва ат со кла сич на му зи ка, 
нив на та ин ве сти ци ја во му зич ко то 
обра зо ва ние, ка ко и за ни ма ва ње то 
со му зи ка ка ко про фе си ја. Уба во е да 
се на пра ви спо ред ба со слич ни на ста-
ни во све тот за да се ви ди ка де сме 
ние, а ка де се дру ги те ва кви ин сти ту-
ции во на пред ни те свет ски сре ди ни 
(та му ка де што и ние пре тен ди ра ме 
да би де ме). На при мер, до ко лу не кој 
са ка ше да оди на га ла-кон цер тот во 
МЕТ, ќе тре ба да си обез бе ди би лет од 
950 до ла ри, па на го ре. Ди ску та бил-
но е да ли е ова ни ска це на на би лет 
за кој би ло Аме ри ка нец од сред на та 
кла са. Неј се... Да се оди на кон церт во 
„Кар не ги хол“, пак, на кој на ста пу ва ат 
умет ни ци ка ко Ашке на зи и Трп че ски, 

и тоа во ре дов на та се зо на (зна чи не 
на спе ци ја лен кон церт) не ма да мо-
же те да ку пи те би лет за по мал ку од 
60/70 до ла ри. Во Евро па е слич на 
со стој ба та за кон цер ти те во ре дов на-
та се зо на. А до кол ку ста ну ва збор за 
кон церт што е ка ко на ши от, од нос но 
по се бен, то гаш це ни те на би ле ти те 
се ми ни мум се дум до осум па ти по-
ска пи од овие кај нас. И не ма по тре ба 
за до пол ни тел ни спо ред би би деј ќи 
ре дов ни те кон цер ти во Ма ке дон ска 
фил хар мо ни ја се по це ни од 150, 250, 
300, 400, 500, 600 де на ри, за свет ски, 
врв ни умет ни ци, за кои ка де би ло во 
Евро па нај ни ска та це на на би ле тот 
ќе би де 30/35 евра. Ако не кој тол ку 
мно гу са ка да не слу ша, мо же(ше) да 
дој де на на ши те ре дов ни кон цер ти и 
да ужи ва во на ше то му зи ци ра ње. Но, 
оваа са ла се га се отво ра и за си те гра-
ѓа ни се отво ре ни вра ти те да дој дат 
и да ужи ва ат во кон церт на та са ла 
ве ќе на 1 ју ни, а по на та му и во но ва та 
кон церт на се зо на, ко ја ќе поч не во 
сеп тем ври. За овој све чен кон церт 
би ле ти те се ве ќе рас про да де ни. 

� Се раз би ра, ако не кој, на ви сти на, од 
ка ква би ло при чи на не мо же да дој-
де на све че но то отво ра ње, ќе мо же 

да ги по се ти и след ни те кон цер ти, 
кои ќе се одр жу ва ат отсе га во но ва та 
са ла. што нај а ву ва те след но?
чА НА чЕ ВИЌ: Ка ко што ве ќе спо ме-
нав, на 1 ју ни е след ни от кон церт со 
нас лов „Ви де о и гра“ мно гу ин те ре сен 
кон церт на кој ќе би де из ве де на му зи-
ка од поз на ти те и по пу лар ни ви де о и-
гри. За крај на на ша та се зо на, тра ди-
ци о нал но, а оваа го ди на и ју би леј но 
во Град ски от парк, де сет та го ди на по 
ред од „Ви ди му зи ка, слуш ни сли ка, 
до биј кни га“. По тоа но ва та се зо на ќе 
ја поч не ме во сеп тем ври, а ве ќе кон 
сре ди на та на ле то то ќе ја нај а ви ме 
но ва та кон церт на се зо на, ко ја ќе би де 
пр ва та офи ци јал на кон церт на се зо на 
во но ва та са ла. На ви сти на сум гор да 
што ус пе ав ме да го ос тва ри ме на ши-
от сон со оваа кон церт на са ла, но и со 
си те тие умет ни ци за кои не ко гаш 
сме со ну ва ле да ги слу ша ме, да ги 
има ме ка ко дел од кон церт ни те се-
зо ни на на ши от ор ке стар. Бе скрај но 
сме ѝ бла го дар ни на пуб ли ка та, ко ја 
во из ми на ти ве го ди ни нѐ под др жу-
ва ше на на ши те кон цер ти и ве ру ва ме 
де ка се га, ко га има ме нов дом, таа 
пуб ли ка по втор но ќе би де со нас, да 
се ра ду ва и да се нас ла ду ва на на ше то 
му зи ци ра ње. �

културА

што и да правиш без чувства, 
се сведува на ништо

 Били Холидеј во  
филмот „Дамата пее блуз“

несреќната дама на џез-музиката

Пишува |  Сотир Костов 

За тие што го сакаат џезот, тој 
има дополнителна смисла на 
столетник на постоењето на 

оваа музика. Џезот е егзотична 
уметност, која се истакнува со 
неколку својства и возбудува на 
различни начини. Уметничкиот 
дух во џезот оперира најнапред 
со импровизацијата, па со сим-
патична мелодика, неопходна 
хармонија и, секако, тука е и 
неизбежната ритмика. Добрата 
џез-изведба не може да се зами-
сли без ниту еден од овие фак-
тори. Ретко кога некој џез-умет-
ник ги има сите и во доволна 
количина. Еден од малкуте 

исклучоци е легендарната 
Били Холидеј - позната и 

призната како една од 
најдобрите џез-пејач-
ки на сите времиња. 
Ниеден уметник не 
беше толку многу 
подлежен на мит и 

погрешно сфатен како 
Били Холидеј. Пред сѐ, и 

над сѐ, таа беше една од 
првите икони на музика-

та и харизматична и един-
ствена интерпретативна 
уметничка, која, еднакво 
ги допре болката, очајот и 
милоста. Сите се согласу-
ваат дека била прекрасна 
жена, многу едноставна 
и добродушна. Имала 
добар вкус, што значи 
била многу пребирли-
ва и грациозна во сѐ 
што работела. 
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Што и да правиш без чувства, 
се сведува на ништо

 Били Холидеј во  
филмот „Дамата пее блуз“

несреќната дама на џез-музиката
били холидеj

Пишува |  Сотир Костов 

За тие што го сакаат џезот, тој 
има дополнителна смисла на 
столетник на постоењето на 

оваа музика. Џезот е егзотична 
уметност, која се истакнува со 
неколку својства и возбудува на 
различни начини. Уметничкиот 
дух во џезот оперира најнапред 
со импровизацијата, па со сим-
патична мелодика, неопходна 
хармонија и, секако, тука е и 
неизбежната ритмика. Добрата 
џез-изведба не може да се зами-
сли без ниту еден од овие фак-
тори. Ретко кога некој џез-умет-
ник ги има сите и во доволна 
количина. Еден од малкуте 

исклучоци е легендарната 
Били Холидеј - позната и 

призната како една од 
најдобрите џез-пејач-
ки на сите времиња. 
Ниеден уметник не 
беше толку многу 
подлежен на мит и 

погрешно сфатен како 
Били Холидеј. Пред сѐ, и 

над сѐ, таа беше една од 
првите икони на музика-

та и харизматична и един-
ствена интерпретативна 
уметничка, која, еднакво 
ги допре болката, очајот и 
милоста. Сите се согласу-
ваат дека била прекрасна 
жена, многу едноставна 
и добродушна. Имала 
добар вкус, што значи 
била многу пребирли-
ва и грациозна во сѐ 
што работела. 
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Таа е извонреден, вонсериски пејач-
ки талент. Направи блескава кариера 
проткаена со животна горчина на рас-
ната сегрегација. Животната сторија 
за Били Холидеј, ненадминатата во 
вокалниот џез, не би можел да ја за-
мисли и измисли и најинвентивниот 
и најдосетливиот холивудски сцена-
рист. Нејзиниот живот бил постојана 
борба против расистичкото општество 
и мизогинијата, како и против своите 
душевни демони, кои ја воделе кон за-
висност од алкохол и од наркотици. И 
покрај тоа, таа успеала да го промени и 
надмине своето сиромашно потекло и 
детство и да изгради пат за светска сла-
ва. Била успешна затоа што пронашла 
неисцрпен извор на радост во своите 
музички настапи. Таа по многу нешта е 
единствен наследник на легендарната 
Беси Смит. Исто како и славниот каубој 
од Дивиот Запад, Док Холидеј, таа „Дој-
де тивко и влезе во легендата“... Прво 
беше  малата Елеонора, која преживеа 
ужасно детство (силувана во својата 11 
година, престој во специјална установа 
за девојчиња со обоена кожа, подоцна 
и во јавна куќа, каде што „чинела“ пет 
долари, а најнакрај и во зат вор поради 
прекумерно консумирање алкохол и 
дрога), која  беше загубена и препу-
штена  сама на улицата, и ако некој 
тогаш и помислеше да каже дека таа 
мала девојка ќе стане вистинска икона 
на современата поп-култура и една од 
највлијателните пејачки во историјата 
на музиката - сите ќе помислеа дека тој 
некој е нетокму. Но, со тек на времето, 
се случи токму тоа. Таа поради обезбе-
дување егзистенција за себе и за својата 
мајка, пропеа блуз и џез во баровите по 
Харлем во Њујорк, така што израсна 
во најголема дива на џезот, сѐ доде-
ка проблемите со законот, хероинот 
и цирозата на црниот дроб, конечно, 
не ја докрајчија. Нејзиниот живот, е 
живот исполнет со мака, тага, болка, 

алкохол, дрога, насилство, слава и успех. 
Сеќавањата на траумите од детството 
ја прогонуваа цел живот. Со горчина 
се сеќавала на сите грозотии од дет-
ството, за што изјавила: „јас сум црна, 
силувана и шворц. На денот кога се 
родив, господ Бог не даваше попуст. 
Немав можност да играм со кукли, 
како другите девојчиња, туку веќе со 
шест години почнав да работам“. Се-
пак, сето тоа го надмина, и пеењето џез 
и блуз, настапите во ноќните клубови, 
направените џез-снимки и соработката 
со најголемите имиња на џезот како 
што се Луј Амстронг, Дјук Елингтон 
и Арти Шо ја направија најпозната и 
најславна џез-пејачка – кралица на 
блузот. Но, на крајот, трауматичното 
детство, алкохолот, марихуаната и хе-
роинот, а, секако, и погрешниот избор 
на животни партнери, ѝ донесоа тага 
и ѝ го уништија животот. Затоа, во 
сеќавањето на љубителите на џез и 
на блуз-музиката остана позната како 
несреќната кралица на блузот, која има-
ше бурен и краток живот. 

Инаку, кога е таа во прашање, многу 
факти како што се името, потеклото, 
датумот на раѓање, не се баш најпре-
цизни. Запишано е дека е родена е на 
7 април 1915 година во Филаделфија 
како Елеонора Фаган, по мајка ѝ Сејди 
Фаган, од татко Кларенс Холидеј, кој 
бил познат гитарист во оркестарот 
на Флечер Хендерсон. Подоцна таа го 
зема презимето Холидеј. И, конечно, 
името Били го зема од актерката Били 
Дав. Позната е и по прекарот леди Деј, 
кој ѝ го дал нејзиниот најдобар прија-
тел, тенор-саксофонистот Лестер Јанг. 
Инаку, сопружниците (Џими Монро, Џо 
Гај, Луис Мекеј) физички и психички ја 
малтретираа и злоупотребуваа, а ме-
наџерите финансиски ја искористуваа 
и ограбуваа. Сето ова го наведувам со 
цел да се сфати колку животна несреќа 

и зла судбина имало во и околу несреќ-
ната, емоционално недозреана, и осо-
бено убава Били Холидеј, која веќе на 
15. години пушела педесетина цигари 
дневно, користела марихуана, се опива-
ла од прекумерно консумирање алко-
хол, а некоја година подоцна нејзиниот 
сопруг Џими Монро ја навлекол на хе-
роин. Целиот нејзин живот е хаотичен, 
трауматичен, исполнет со подеми и со 
падови и контрадикторен. Нејзиниот 
талент за музика и за пеење никогаш 
не беше искористен докрај, ќе ја паме-
тиме како емотивна џез-душа, многу 
истрауматизирана, длабоко несреќна 
и очајна личност, и покрај стотиците 
илјади обожаватели низ светот и голе-
миот успех што го постигна. Таа немаше 
моќен глас како Беси Смит и имаше 
распон на гласот од само една и пол ок-
тава. Но нејзината фраза, тајминг, како 
и способноста да си поигрува „светло 
– темно“со нив, ја правеа неповторлива, 
особено во изведбата на баладите. Во 
нејзиното пеење, поуспешно е изгова-
рањето на текстот и фразите, отколку 
самото пеење. А со својот метален и 
магичен глас извонредно се согласува-
ше со саксофонистот Лестер Јанг, својот 
најголем пријател. Сите овие финеси ја 
правеа неспоредливо понадмоќна од 
сите џез-пејачки од најраниот период, 
па до денес. Инаку, таа никогаш немала 
свој идол, иако е познато дека извон-
редно многу ги ценела Луј Амстронг и 
Беси Смит. Подоцна, таа станува идол 
речиси на сите пејачки на џезот по неа. 

И денес живее легендата за Били Холи-
деј, како „Џуди Гарланд на џезот“, која 
никогаш не престана да го фасцинира 
светот со специфичниот глас и длабо-
ката препознатлива изведба, но и пре-
рано прекинатата животна приказна. 
Таа беше вистинска џез-уметничка, 
која успешно ги допираше душите на 
своите обожаватели. Немаше музичко 
образование, не знаеше да чита ноти, 
но, имаше извонреден слух,одлично 
ги паметеше и изговараше зборовите, 
и пееше со истенчено чувство за фра-
зирање. Поседуваше и вродена музи-
калност и интуитивно се разбираше 
со другите музичари со кои соработу-
ваше. Тие, пак, ја прифаќаа како рам-
на на себе поради способноста да го 
користи гласот како инструмент. Таа 
многу често знаеше да изјави: „Мис-
лам дека не пеам, туку дека гласот 
го користам како саксофон“. Имаше 
нешто поинакво, специфично само за 
неа. Поинаков стил од која било друга 
пејачка, која кога било сум ја чул. Кога 
почнуваше да се занимава со музика, 

критичарите нејзиниот вокал го опи-
шуваа како полетен и детски. Меѓутоа, 
годините на тешкиот живот оставија 
последици, па така на подоцнежните 
снимки нејзиниот глас е видно рапав 
и напукнат. Значи, со тек на времето 
гласот постепено и се менуваше, но тој 
дефинитивно „пукна“ и ја издаде кога во 
мај 1959 година успеа да отпее само две 
нумери на концертот во Гринч Вилиџ. 
Гласот ѝ се влошил и интерпретација-
та на познатите песни веќе ѝ станала 
повеќе како навика. Лошото здравје 
придонело за преголемата ранливост 
и чувствителност, што отсекогаш беше 
нејзин шарм, но овој пат тоа беше наја-
ва за крајот. По тој концерт заврши во 
болницата Метрополитен во Њујорк, во 
која умре на 17 јули 1959 година како 
последица на отежнато функциони-
рање на бубрезите и на црниот дроб 
поради прекумерно користење дроги 
и алкохол. Уште еднаш треба да се спо-
мене дека нејзиниот живот постојано се 
движеше меѓу судири со законот, пора-
ди наркоманија, повремени неуспешни 
болнички лекувања и рехабилитации 
од зависностите, немање доволно фи-
нансиски средства, несреќен избор на 
љубовници или сопрузи, неконтролира-
но пушење цигари, претерана употреба 
на алкохол и искажување на својата бол-
ка преку песните, во кои најдобро пее-
ше за љубовта, која или ја губеше, или 
ја бараше, или ја пронаоѓаше. Можеби 
единствена џез и блуз-пејачка еднакво 
прифатена од колегите, обожавателите 
и од критичарите. Кариерата ја почнува 
во 1929 година кога доаѓа да живее во 
Њујорк кај својата мајка. Почнува да 
настапува како пејачка и танчарка во 
ноќните клубови во Харлем . Легендата 
вели дека во јавна куќа, во која имало 
грамофон првпат ги чула Беси Смит и 
Луј Армстронг, чиј  „West End Blues“, ја 
оставил без здив и тогаш неповратно 
се вљубила во џез-музиката. Другото 
е историја. Многу рано ја забележува 
продуцентот Џон Хамонт, кој е неиз-
мерно импресиониран од нејзиниот 
глас и ѝ понуди договор со дискограф-
ската куќа „Колумбија“. Тој ја поврза со 
кларинетистот Бени Гудман со кого во 
1933 година ја сними нумерата „Your 
Mothers Son in Law“. Подоцна сними 
голем број на албуми со мали состави, 
кои ги раководеа Теди Вилсон, Џо Џонс, 
Џони Хоџес, Бен Вебстер, Бек Клејтон 
и други. Особено е успешна нејзината 
соработка со кларинетистот Арти Шо 
во 1938 година, кој во тоа време беше 
популарен како холивудска ѕвезда. Арти 
Шо многу ја ценеше Били Холидеј и ѝ 
оддаде признание преку нумерата „Lady 

Day“. Многу е познат нејзиниот поврат-
нички концерт во „Карнеги хол“, кога 
ја пречекаа 3.200 луѓе со овации, кога 
таа покажа дека сѐ уште знае и може 
извонредно да пее џез својствен само 
на неа. Во 1936 година го прави први-
от успешен запис на „Summertime“ од 
Гершвин, во 1937 година се придружува 
на составот на Каунт Бејзи, како вока-
лист, а наредната година е на турнеја со 
оркестарот на Арти Шо. Во 1939 година 
во клубот „Кафе сосајати“ во Гринич 
Вилич ја изведува „Strange fruit’, нумера 
против насилство и линчување. Во тој 
период ја изведува и „Fine and mellow“, 
песна напишана од неа, како револт на 
лошото третирање од мажите. А дека 
беше единствена, оригинална и непов-
торлива потврдуваат композициите 
што таа ги изведуваше: „What a Litle 
Moonlight Can Do“, „Stran ge Fruit, Good 
Morning Heartache“, „Lover Man“ (песна 
за жена што никогаш не почувствува-
ла љубов, и која упорно трага за вис-
тинскиот човек), „Georgia on my Mind“, 
„Night and Day“ или „Stormy Weather“. 
Сите овие песни се популарни љубов-
ни песни и стандарди на џез-музиката, 
интерпретирани и пренесени преку 
флексибилноста на нејзината вокална 
импровизација, што ги правеле нејзи-
ните настапи слични на соло-саксофон.

За неа се напишани повеќе книги, како 
„Да посакаш од месецот – животот 
и епохата на Били Холидеј“ (Доналд 
Кларк), „Блузот на Били“ (Џон Чил-
тон), автобиографијата „Леди пее 
блуз“ (во соработка со Вилијам Даф-
ти), и многу други. Овие книги вешто 
ги осветлуваат Били Холидеј, нејзи-
ните песни и социјално-историското 
и културно милје на ерата на џезот, 
свингот и на блузот, а сѐ заедно помага 
да се напушти сеприсутниот романти-
чен патос за „трагичната црна жена“ во 
поделеното американско општество. 
Во 1972 година е снимен и филм „Леди 
пее блуз“, а Дајана Рос, која ја игра-
ше Били Холидеј, беше номинирана 
за оскар. Посмртно, во 2000 година 
е примена во Куќата на славните во 
рокенролот. Освен по бурниот живот 
и меланхоличниот глас, ќе остане за-
паметена и како една од највпечатли-
вите модни и музички икони, најмногу 
благодарение на уникатниот стил и 
на природниот изглед.  Нејзин зашти-
тен знак беа: необични плетенки, за-
виткани на едната страна од главата, 
или пуштена, кратка кадрава коса, со 
неизбежното бело цвеќе – преубави 
гардении, од левата или од десната 
страна. Стана идол на многу ѕвезди, а 
овој стил се практикува и денес.

Кога ја читам мислата на Френк Си-
натра дека Били Холидеј е најголе-
ма светска салонска пејачка, ми се 
потврдува мислата дека таа беше 
џез-авангарда. Уметник многу пред 
своето време. Живееше во стилот „цр-
ното е прекрасно“, многу пред тоа да 
дојде во мода. Нејзиниот сеопфатен 
став и начин на кој се држеше и ги 
поднесуваше ударите на животот 
и на судбината, е тоа што денес го 
гледаме – гордост да бидеш црн. Го 
работеше тоа и пред да знае што, 
всушност, е – едноставно живееше 
така. Беше пионер, без да е свесна што 
ќе направат од тоа луѓето во борбата 
за еднаквост. За неа можам да кон-
статирам дека секој битен поп-пејач 
во САД, порано или подоцна, беше 
допрен од нејзиниот гениј. Били Хо-
лидеј е таа што вршеше, а и сѐ уште 
врши, најголемо поединечно музичко 
влијание на секоја млада дама, која 
сака да се занимава со музика и со 
пеење. Најдобар пример и потврда за 
ова се Џенис Џоплин и Нина Симон, 
кои во своите песни имаат елементи 
од музиката на Били Холидеј.

Апсолутно прекрасна личност, со из-
глед и став на вистинска дама. �

Најголема светска  
салонска пејачка

 Френк Синатра

жена убавица и пејачка 
ѕвезда од небесните 

височини, која наоѓаше  
утеха во наркотиците – 

марихуаната и хероинот, кои 
ѝ го докрајчија животот

Костадин Костадиновски
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ДА НИ ДИ МИ ТРоВ СКА

ро ке нро лот 
е жив
Пишува |  Марина Костовска
Фо то |  Бо јан Сто ил ков ски

СценА

� глу па во е да се ка же па у за 
ко га за ви стин ски те му зи ча-
ри ни ко гаш не ма од мор од му-
зи ка та. Но, мо же да се ка же 
де ка те не ма че сто на сце на та 
ка ко што не ко гаш бев ме на-
вик на ти. Зо што? 
ДА НИ: Та ка е. Тер ми нот „па у-
за“ не по стои во му зи ка та. Не 
по стои во ни што што се пра ви 
од љу бов. Ба рем за ме не. Кон-
ти ну и ра но ра бо там со сво ја та 
еки па (Вес на Ма ли но ва-Ба ба мов 
и Ки рил Ба ба мов) на но ви пес ни. 
Ни ко гаш не сум пре ста на ла. Ме-
ди ум ска та за ста пе ност ни ко гаш 
не ми би ла при о ри тет на, ду ри 
ни то гаш ко га ме има ло че сто. 
Дол го вре ме бев по све те на на 
ал бу мот, а над вор од тоа, со не-
ми нов но то се бе зре е ње, зрее и 
по тре ба та од про ме на... во смис-
ла на по диг ну ва ње на све ста за 
по ра ки те што се пре не су ва ат, 
пре зе ма ње то од го вор ност... Се-
деј ќи на стра на, не е од го вор. 
Ете, со „brainstorming“ си од го-
во рив и на са ма се бе. 

� го нај а ву ваш и тво јот нов 
ал бум. Ко га мо же да го оче-
ку ва ме? 
ДА НИ: Го тов и под го твен е за 
„пу шта ње на сло бо да“. Во пер-
и о дов се бич но ужи ва ме и му 
се ра ду ва ме ние што ра бо тев-
ме на не го. Ево ци ра ме случ ки 
од не го ва та изра бо тка, ба ра-
ме влак но во се но... Со пр ви те 
есен ски дож до ви, ете нѐ и нас, 
ќе го при ло жи ме две и пол го-
диш ни от труд, ќе обе ло де ни ме 
ви сти ни и на ши вред но сти. 

� И во нај ав на та пес на на но ви-
от ал бум „Не ма две“ по втор но 
со ра бо ту ваш во Вес на Ма ли но-
ва. Ти мот што по бе ду ва не се 
ме ну ва, но што е тоа што Вес на 
најм но гу го по го ду ва кај те бе? 
ДА НИ: Со ра бо ту ва ме 17 го ди ни. 
Со го ди ни те сме вло жи ле труд 

мо же би сум ед на од пос лед ни те бор ци во тој ред, но 
ред, ли ни ја има. Сѐ ду ри има, жив е. а, жив е ду ри ди
ше ме. а ди ше ме ду ри пе е ме. и та ка...

„Не ма две“ е пес на та со ко ја Да ни Ди-
ми тров ска го нај а ву ва сво јот нов ал бум. 
Ма те ри ја лот, кој се под го тву ва ше тр пе-

ли во и со мно гу љу бов во пос лед ни те 
две и пол го ди ни, е го тов и ги че ка есен-
ски те дож до ви за сво ја та про мо ци ја. 

во со ра бо тка та и дру гарс тво то. 
Сме се по вр за ле. Се поз на ва ме 
ви стин ски. Ра сте ме за ед но и 
не ма ни што по у ба во од тоа да 
се ра ду вам на ус пе си те или да 
та гу вам на не ус пе си те во еки па. 
Сам, па ма кар и на нај ви со ки от 
врв е, се пак, сам. Та му не ма ле зет. 
Ме по го ди ла во на чи нот на кој 
инс пи ри ра, што ја мо ти ви ра, ка-
ко ме са ка, учи и не гу ва... Нај важ-
но, ја знае и уд во ју ва су шти на та 
на на ше то по сто е ње. До вол но... 

� пе еш за тво е то Скоп је. што е 
тоа што најм но гу ти не до сти-
га од гра дот ка ков што ти го 
поз на ваш? 
ДА НИ: Ви де о то за „Не ма две“ е 
со ка дри од пр ви от ма ке дон ски 
филм во бо ја „Гра дот на Вар дар“ 
на из во нред ни от Бран ко Га по, 
сни мен во 1962 го ди на, ко га не 
сум би ла ни во план. Тоа Скоп је 

не го поз на вам. Во „Гра дот на 
Вар дар“ есен ци јал но е при ка жа-
на град ска та ат мо сфе ра, лес но 
се чув ству ва ед но став но ста на 
жи ве е ње то, ми ри сот на тре ва-
та во пар кот, нас ме а ни те во од 
еле гант но сток ме ни скоп ја ни, 
со о бра ќај ни от ме теж, кор зо то 
итн. Чув ству вам чо ве ко љу бие, 
со чув ство, љу бов. Тоа инс пи ри ра 
пес на... за мо е во Скоп је. Тие се 
под за бо ра ве ни вред но сти за кои 
пе ам. За тоа спо јот ме ѓу пес на та 
и ви де о то е ви сти на. 

� И во пер и о дот ко га најм но гу 
те гле дав ме и на свир ки и на 
ма ли те екра ни бе ше еден од 
пос лед ни те бор ци во ре до-
ви те на ро кот. Ра бо ти те де-
нес уште по ве ќе се из ме не ти. 
жив ли е ро ке нро лот? 
ДА НИ:Свир ки те си по сто јат и ќе 
си по сто јат. Во кон ти ну и тет. Тоа 
ми е жи во тот. На ма ли те екра ни 
ги не ма би деј ќи има де фи цит 
од го ле ми на ста ни што под др-
жу ва ат ма ке дон ска му зи ка, а 
уште по мал ку има еми сии што 
би тре ба ло да ги пре не су ва ат. 
Жив е, жив. Мо же би сум ед на 
од пос лед ни те бор ци во тој ред, 
но ред, ли ни ја има. Сѐ ду ри има, 
жив е. А, жив е ду ри ди ше ме. А, 
ди ше ме ду ри пе е ме... И та ка. 

� Му зи ка та на стра на, ка ко те-
чат дру ги те твои актив но сти? 
Бе ше член на AntiAIDS и има-
ше го лем удел во кам па њи те 
за еду ка ци ја на мла ди те ли ца.
ДА НИ: Во овие две и пол го ди ни 
ги про рет чив тие па ту ва ња, кои 
ре ал но ба ра ат фо кус и вре ме. 
При о ри тет ми бе ше ал бу мот. Во 
мо мен тов под го тву ва ме кам па-
ња за иста та те ма, ко ја ќе се од-
ви ва во Ка и ро. 

� До ка де се ма ке дон ски те ти-
неј џе ри по ова пра ша ње? 
ДА НИ: Не мам до вол но ин фор-
ма ции за ова пра ша ње. 

� И са ма та си мај ка на ти неј џер, 
пер и од кој е пре диз вик и за 
де ца та, но и за нив ни те ро ди-
те ли. Ка ко се спра ву ваш ти? 
ДА НИ: Буд но. Дру гар ски от од-
нос ни е за ед нич ка вред ност. 
Учи од сво и те из бо ри и од лу ки. 
Мое е да со ве ту вам, под др жу-
вам и да љу бам. �
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СТРАНЦИ Во МАКЕДоНИјА

алесио Sукарини од  италија 
за македонија вели дека 
е земја што има да понуди 
многу. прекрасна природа, 
историски знаменитости , 
единствена традиционална 
храна. Тој од 2004 година 
живее и работи овде. за 
македонскиот народ вели 
дека кај него буди восхит со 
подготвеноста да помогне. 
за „република“ открива дека 
љубовта била пресудна за 
да донесе одлука да остане 
во македонија бидејќи овде 
ја запознал својата сопруга 
Силвија со која го имаат 
синот данте

Пишува | Кристина Николова - Кузмановски

Македонците и 
италијанците 
на ист начин, 
страсно, го сакаат 
фудбалот

� Кога првпат ја запознавте Маке-
донија?
АЛЕСИо: Во Скопје дојдов во јануари 
2004 година бидејќи почнав да рабо-
там за Европската унија. Скопје тогаш 
беше поинакво од денес.

� Доаѓате од земја со поинаква тра-
диција и култура од македонската. 
Како успеавте да се адаптирате на 
новиот начин на живот овде?
АЛЕСИо: Не е толку лесно колку што 
мислев. Требаше да излезам од својата 
кожурка и да се потрудам, да се прис-
пособам на локалната култура овде. 
Првиот голем чекор ми беше да ги 
оставам зад себе лажните импресии 
и стереотипи и да си создадам своја 
реалност базирана на вистински ис-
куства. Како и да е, како што поминува 
времето, работите што на мене како 
туѓинец порано ми беа симпатични, по 
извесен период ми станаа здодевни. 
Едноставно, потребно е да се прифа-

ти фактот дека работите не се исти и 
потребно е да се биде трпелив, смирен 
и полн со почит.  Секогаш треба да 
се почитуваат златните правила на 
добриот „гостин“.

� Како ја донесовте одлуката да ос-
танете во Македонија?
АЛЕСИо: Беше природен избор, кој се 
случи со тек на време, се случи спон-
тано и лесно. Едноставно, решив дека 
за мене е најдобро да останам блиску 
до личноста што ја сакам.

� Дали македонскиот народ знае да 
подаде рака кога е потребно?
АЛЕСИо: Јас отсекогаш ѝ се восхиту-
вав на подготвеноста на Македонците 
да помогнат кога некому му е потреб-
но. Имав среќа бидејки имам добри 
пријатели овде и тие секогаш знаат да 
ми се најдат со своите совети, сугестии, 
поддршка, кога и да ми се потребни. 

� Кое Вашето мислење за македон-
скиот народ, за неговиот животен 
стил?
АЛЕСИо: Па, како што кажав, почиту-
вај го златното правило на добриот 
гостин. Ќе биде многу неблагодарно 
од  моја страна да изразам мислење 
за луѓето во Македонија. Тоа што мо-
жам да кажам е дека најдов некол-
ку сличности кај луѓето овде и кај 
луѓето во мојата земја (Италија). На 
ист начин ни е важна фамилијата, ја 
почитуваме традицијата и, исто како 
и Македонците, многу сериозно го 
сфаќаме фудбалот. Исто така, делиме 
иста страс кон добрата храна, сакаме 
да поминуваме време со пријателите 
и ги применуваме сите тие медите-
рански навики, кои нашите пријате-
ли од Северна Европа не можат да ги 
разберат. Исто така, се надевам дека 
сегашната (и премногу долготрајна) 
клима на недоверба и на поделеност 
меѓу македонскиот народ наскоро ќе 
заврши. Ние треба да работиме за 

нашата иднина, за добрата иднина 
на нашите деца.

� Вашата сопруга Силвија Митевска 
преку пишаниот збор е вистински 
амбасадор на Македонија. Неодамна 
таа за расказот„ Сонот на Лучија“ ја 
доби специјалната награда „Slow 
food Tera Madre“ во Италија.  Колка-
ва поддршка е потребна од сопругот 
за вакви достигнувања на животни-
от партнер? 
АЛЕСИо: Се разбира дека сум пристра-
сен, но дозволете ми да кажам гласно: 
Многу сум горд на Силвија. Таа има 
неверојатна енергија и не им врти грб 
на предизвиците, дури и на тие потеш-
ките.  Книгата што таа ја напиша, на 
пример „Кога Данте спие“ беше пишу-
вана во првите месци откако се роди 
нашиот син. Тие времиња беа полни 
со предизвици, посебно за двојка што 
учеше како е да се биде родител. Таа 
успеа креативно да ги менаџира тие 
месеци, додека  нашиот син  Данте 
спиеше таа времето го користеше про-
дуктивно пишувајќи ги приказните во 
книгата. Кога Данте беше буден таа 
тогаш беше совршена мајка, нели е 
тоа прекрасно? Ние се водиме од тоа 
дека поддршката и разбирањето на 
еден кон друг е пред сѐ! Веруваме 
дека тоа е многу важно и, исто така, 
ни помага да останеме поврзани и да 
старееме заедно. Фактот дека таа доби 
литературна награда во мојата земја 
со својата приказна, не ме изненади, 
бидејќи го знам нејзиниот потенцијал. 

� Ви се допаѓа ли македонската тра-
диционална кујна?
АЛЕСИо: Ја обожавам традиционал-
ната храна овде. Кујна што е комбина-
ција од балкански и од медитерански 
вкусови. Мои омилени се: тавче–грав-
че, ајвар и пастрмалија. Секако, исто 
така, многу сакам и скара и за неа 
морам да истакнам дека најубаво ја 
подготвува таткото на мојата сопру-

га, Мето. Тој ја подготвува највкусната 
скара што некогаш сум ја пробал, га-
рантирам. Морам да истакнам дека во 
Македонија има и многу убави вина, 
кои со текот на годините добиваат 
на квалитет. 

� Колку слободно време имате да ја 
истражите Македонија? Според Вас, 
кое е местото што секој што доаѓа 
од друга земја треба да го посети?
АЛЕСИо: Ние често патуваме низ 
земјата. Ја сакаме природата. Го са-
каме пешачењето, велосипедизмот, 
параглајдерството, планинарењето 
и одиме на скијање, Македонија има 
многу да понуди во однос на ова. Од 
Маврово во Охрид, поминувајќи по-
крај Пелистер и Крушево, тука има 
толку убави места за откривање и 
за уживање. Јас, исто така, им пред-
лагам на моите пријатели никако да 
не ги одминуваат Хераклеја и Стоби 
бидејќи тие се многу значајни архе-
олошки локалитети.

� Дали Ви недостига родната земја?
АЛЕСИо: Мислам дека одамна ја по-
минав таа фаза.

� Кои се Вашите планови, останувате 
ли во Македонија?
АЛЕСИо: Немаме план да ја напушти-
ме Македонија. Иако сме свесни дека 
има и луѓе што се решаваат да заминат 
во странство. Ние како родители има-
ме одговорност и нашето внимание е 
насочено кон тоа. Како и сите други 
родители, ние се грижиме за околина-
та во која расте нашиот син. Дозволете 
ми да се изјаснам вака, ако може: Ма-
кедонија може да ни каже дали може 
да останеме или не. Ние сме тука и ги 
сакаме оваа земја и нејзиниот народ, 
но, како што велат, за танго се потреби 
двајца. Се надеваме дека Македонија 
секогаш ќе ни ги понуди вистински 
услови да продолжиме да танцуваме 
заедно! �
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АТРАКТИВНОТРЕНД

Светки, тул, бисери, памук, свила, седеф 
и златен сјај. кога станува збор за 
матурските фустани сѐ е дозволено

Време е за матурски фустани

Матурата е настан што повеќето 
девојки го очекуваат со големо 
нетрпение. Посебно внимание 

посветуваат на вкупниот изглед, а фуста-
нот го одбираат месеци однапред. Некои 
се премислуваат во пет до 12, но сѐ е тоа 
дел од подготовките. 

Светки, тул, бисери, памук, свила, се-
деф и златен сјај. Кога станува збор за 
матурските фустани сѐ е дозволено. 
Во дизајнот на креациите може да има 
впечатливи рачни везови, уникатни 
детали и специфични кроеви, истовре-
мено комбинирани со тоа што е акту-
елно, како, на пример, дезен со линии, 
лежерни асиметрични линии, како и 
изборот на пастелни бои надополнети 
со интересни детали.

Девојките што сакаат елегантен изглед 
може да одберат долг фустани со кор-
сет, во А-крој, со рачно везени детали 
во златна или сребрена боја. Роман-
тичните, пак, можат да изберат нежни, 
лелеави фустани во пастелни бои.

Девојки со облик на 
телото како крушка
Девојките што имаат ваква 
става треба да одберат фустан 
што не ги истакнува нивните 
широки колкови и нагласени 
бедра. Тоа значи дека е добре-
дојден долг фустан во темна 
боја. Овие фустани може да би-
дат украсени со цветен дезен.

Девојки што имаат облик на  
телото во вид на јаболко
Овие девојки имаат изразена половина и акцентот 
на фустанот треба да биде ставен на половината.

ниски девојки
Девојките што сакаат куси фустани ќе имаат 
голем избор. Слободно и пожелно е фустанот да 
го надополните со чевли со високи потпетици. 
Понудата на модели е голема, од класични до 
елегантни.

Високи девојки
Високите девојки имаат привилегија ако имаат 
вишок килограми тие да не доаѓаат до израз како 
кај пониските. За нив, исто така, добра варијанта 
е долг фустан, со отворени рамена, а долниот дел 
да биде лелеав, во некоја пастелна боја.
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земјата на одличната храна и на уште подоброто вино, но 
и земјата со илјада плажи, мали места и стари градови, би 
требало да се најде на листата на секој турист. португалија,  
република во западниот и во југозападниот дел на 
пиринејскиот полуостров во југозападна европа. Таа е 
најзападната земја во континентална европа. португалија се 
граничи со Шпанија на север и на исток и со атлантски океан 
на запад и на југ. португалија содржи неколку острови среде 
атлантикот, вклучувајќи ги азорите и мадеира

едно поинакво уживање во Португалија

Во услови на глобални политич-
ко-економски превривања и не-
сигурност, Португалија се смета 

за петтата земја според безбедноста 
во светот. Главен град е Лисабон.

Ако кон ова се додаде солидната 
инфраструктура и систем на здрав-
ствена заштита, богатото културно 
наследство и природни убавини, како 
и прекрасната клима, без сомнение 
може да се заклучи дека станува збор 
за атрактивна дестинација за тие што 
сакаат да најдат некое поспокојно ме-
сто за добар живот.

Покрај Лисабон, провинцијата Алгарв 
се смета за најпопуларната дести-
нација во Португалија. Лоцирана на 
најјужниот дел од државата, провин-

цијата Алгарв е најјугозапданиот дел 
на Европа со 150 километри долг ат-
лантски брег, добра клима и прочуени 
терени за голф, но, сепак, во близина 

на Лисабон, но, исто така, и до Севил-
ја во Шпанија, а преку аеродромот 
„Фаро“ е поврзана со клучните дести-
нации во Европа и во светот. Веројат-
но, една од најзначајните туристички 
дестинации во провинцијата Алгарв 
е Виламура, која се смета за еден од 
најголемите единствени туристички 
комплекси во Европа.

Станува збор за старо рибарско мес-
то прочуено по производството на 
паштета од риба, но и со значителна 
историја, која оди до римскиот пери-
од, познатата римска бања, која била 
користена од морепловците и која до 
ден-денес е сочувана преку археолош-
кото наоѓалиште и музеј. Ова рибарско 

место се истакнувало со добра лагу-
на, која денес е прекрасната во една 
од најпознатите марини во земјата и 
пошироко. Самиот комплекс на Вила-
мура се наоѓа на 28 километри одда-
леченост од аеродромот во Фаро и се 
протега на површина од околу 2.000 
хектари збогатена со зимзелена шума 
и исушени мочуришта, и е со капаци-
тет од 35 илјади легла за туристите и 
за локалното население сместени во 
вили, апартмани, како и во хотели со 
четири и со пет ѕвездички. 

Ако сте во можност поминете и не-
колку денови во Порто, вториот по 
големина град во земјата, кој има што 
да понуди. Тој е еден од најстарите 
градови на стариот континент, а не-
говиот стар град е заштитен од страна 
на УНЕСКО. Историски споменици, 
галерии и музеи се наоѓаат на секој 
чекор, а Порто е преполн со места каде 
што ќе можете да уживате во одлична 
храна и во добро вино.

Португалија е позната по живопис-
ните села, а ако сте за авантура и за 
истражување тогаш селцето Пиодао е 
токму место за вас. Сместено во срцето 
на земјата, Пиодао е познато како едно 
од најживописните села во Португа-
лија. Неговата архитектура и изгледот 
се уникатни и посебни со оглед на тоа 

што селото е основано одамна, па на 
него влијаеле различни култури. Ова 
место ќе ви даде малку поинаква слика 
за Португалија, а љубезните домаќини 
со задоволство ќе ве примат во овој 
средновековен рај на ридот.

Кога веќе сте решиле да ја посетите 
оваа земја, сигурно знаете и за па-
латата Пена, која се смета за едно од 
седумте чуда во Португалија. Таа е 
предизвик за секој турист. Се наоѓа 
во градот Синтра, кој денес, всушност, 
е споен со Лисабон. На самиот врв 
од ридот се протега оваа прекрасна 
палата изградена на урнатини од 
манастир, а своевремено служела 
како летна резиденција за кралското 
семејство. Таа е целосно сочувана и 
обновена за посетителите. 

Друга можност се и Азорските Остро-
ви, отпатувајте и нема да зажалите. 
Овој архипелаг ужива автономија, а 
е сочинет од вкупно девет острови. 
Поради вулканското потекло изгледа 

неверојатно, а има толку зеленило 
што ќе добиете впечаток како сте ја 
посетиле Ирска. Тука можете да ужи-
вате во сите форми на рекреација:  
голф, нуркање, пливање, едрење или 
пешачење. Ноќниот живот е, исто 
така, атрактивен. 

Според искуствата на туристите, цени-
те за храна во оваа земја не се високи, 
а и доколку резервирате сметување 
преку интернет можете да поминете 
евтино. Португалија има добра патна 
инфраструктура, а и добро е поврза-
на со летови. Ако си резервирате лет 
порано од вашиот датум за патување 
ќе обезбедите и поевтини билети. �

Алгарв

Порто

Палатата  
Пена

Азорските 
Острови
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НАУКА И ТЕХНоЛогИјА

Во Хо лан ди ја се те сти ра асфалт што сам ќе си ги за тво ра дуп ки те

Н е ка де по ве ќе при сут ни, 
не ка де по мал ку, се чи-
ни де ка дуп ки те и оште-

ту ва ња та на па ти шта та и на 
ули ци те се не из беж ни, осо бе-
но та му ка де што дви же ње то 
на во зи ла та е по фре квент но. 
Освен тоа што ги ири ти ра ат во-
за чи те, ги оште ту ва ат и амор-
ти зи ра ат во зи ла та, нај ло шо то 
што мо же да се слу чи до кол ку 
не се са ни ра ат е да би дат од-
го вор ни ду ри и за со о бра ќај ни 
не сре ќи со жр тви на па ти шта-
та. Ток му за тоа, на уч ни ци те 
во Хо лан ди ја во мо мен тов се-
ри оз но ра бо тат на про е ктот и 
те сти ра ат ма те ри ја ли што ќе 
мо жат са ми да се „по пра ва ат“ и 
кре и ра ат ве ри јан ти на асфалт 
и на бе тон со та кви ка ра кте-
ри сти ки.

Ве ќе со де це нии со о бра ќај ни-
ци те нај че сто се изра бо ту ва ат 
од асфалт, но тој ма те ри јал е 
мно гу по ро зен, па исто вре-
ме но мо же да се ка же де ка е 
до бар и лош за пра ве ње па ти-
шта. По ри те ап сор би ра ат дел 
од во да та, но, исто та ка, при-
до не су ва ат за по ја ва на по ве ќе 
пук на ти ни и дуп ки.

Хо ланд ски от на уч ник - струч-
њак за ма те ри ја ли, Ерик Шлан-
ген од Уни вер зи те тот за тех но-
ло ги ја „Делфт“, ра бо ти на раз вој 
на асфалт што са ми от ќе се по-
пра ва. Тој ме ша че лич ни влак на  

со асфалт за ма те ри ја лот да 
би де спро вод лив и по тоа, ко га 
пре ку не го ќе се по ми не со ма-
ши на за ин дук ци ја, топ ли на та 
ќе при до не се да се за тво ра ат 
си те дуп ки. Всуш ност, пред-
но ста ќе би де тоа што не ма да 
мо ра за са на ци ја на отво ри те 
да се ко ри сти до пол ни те лен 
ма те ри јал, кој до кол ку не е 
пра вил но на не сен, по втор но 
ќе прет ста ву ва не рам ни на, а 
за тво ра ње то на праз ни ни те ќе 
се пра ви мно гу бр зо, са мо со 
ед на ма ши на.

Ва кви от асфалт во мо мен тов 
се те сти ра на 12 со о бра ќај ни ци 
во Хо лан ди ја. На еден од па-
ти шта та на кој се ра бо ти на 
слич ни ре ше ни ја уште од 2010 
го ди на, проб ни те ма те ри ја ли 
да ва ат ре зул та ти и ко ло во зот 
сѐ уште е во од лич на со стој ба.

Па ти шта та из гра де ни со стан-
дар ден асфалт, во про сек, тра-
ат од се дум до 10 го ди ни, но 
Шлан ген ве ли де ка во ид ни на 
еден асфал тен пат, кој са ми-
от се по пра ва, ќе мо же да трае 
мно гу по ве ќе. Асфал тот што 
са ми от „се ле ку ва“, се пак, ќе 
чи ни 25 про цен ти по ве ќе од 
обич ни от, но, спо ред не го ви-
те оче ку ва ња, ќе трае два па-
ти по дол го. Спо ред про це ни те, 
оваа ино ва ци ја ќе ѝ по мог не на 
Хо лан ди ја да за ште ди ду ри 90 
ми ли о ни евра на са на ци ја на 
па ти шта го диш но.

Шлан ген во мо мен тов ра бо ти 
и на пра ве ње бе тон со слич ни 
спо соб но сти. Тој до да ва ба кте-
рии во бе то нот, кои про из ве-
ду ва ат кал ци ум кар бо нат, кој, 
пак, по тоа мо же да ги по пол-
ну ва пук на ти ни те и дуп ки те. 
Хо ланд ски те на уч ник ве ли де-
ка тие ба кте рии во при ро да та 
мо жат да жи ве ат до 200 го ди-
ни, та ка што си гур но ќе би дат 
жи ви до де ка трае бе то нот и не 
се штет ни за лу ѓе то. 

на уч ни ци те во Хо лан ди ја 
во мо мен тов се ри оз но ра бо тат 
на про е ктот и те сти ра ат 
ма те ри ја ли што ќе мо жат 
са ми да се „по пра ва ат“ 
и кре и ра ат ве ри јан ти на 
асфалт и на бе тон со та кви 
ка ра кте ри сти ки
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Милениче 
ПреДВиДуВА 
ЗеМјотреС?
Научниците што го истражуваат одне-
сувањето на животните особено внима-
вале на тие што живеат во сеизмичките 
активни делови на светот и утврдиле 
дека животните неколку денови, па и 
недели пред земјотресот го менуваат 
своето однесување

МАгнолијА
Постојат повеќе од 120 видови магно-
лија. Магнолијата има раскошни цвето-
ви, најчесто во бела, розова или виолето-
ва боја, големи од 15 до 30 сантиметри и 
со опоен мирис, а во зависност од видот, 
почнува да цвета од март. Листовите 
се кожести, големи, сјајнозелени и се 
развиваат по цветовите.

Најмногу ѝ одговара место во полу-
сенка. Не садете други растенија во 
нејзина близина за да има доволно 
место да се развива, а и да дојде до 
израз нејзината убавина.

Се размножува од семе, со изрежени 
гранчиња и со легнати гранчиња, но 
најдобро е да набавите веќе закоренета 
садница бидејќи процесот е долготра-
ен и тешко успева во домашни услови. 
Најдобро е да ја посадите во пролет. Во 
зима треба да ја заштитите од мраз 
и од студените ветрови. Полевајте ја 
редовно во првите неколку години по 
садењето, а потоа само во лето. Треба 
да се кастри за да го задржи убавиот 
облик, а резовите се премачкуваат со 
калемарски восок. �

ка ко да  
из бе ре те 
ква ли тет на 
кр па

Двајца американски научници твр-
дат дека животните претчуствуваат 
земјотрес со интензитет од 3,5 до пет 
степени според Рихтеровата скала, а 
процентот на сигурност е околу 80 про-
центи. Своето истражување го поткре-
пија и податоците од 1983 година до 
1985 година во пределот на заливот 
Сан Хозе, неколку дена пред земјотрес. 

Вибрациите што ги има земјата можат 
да ги почувствуваат животни како што 
се слепите глувци, некои инсекти што 
се чувствителни на брановите на одре-
дена фреквенција на која ѝ претходи 
земјотрес.

Научниците можат да се согласат за 
три претпоставки:

 Животните можат да слушнат 
звук на одредена фреквенција, 
која ѝ претходи на главниот удар.

 Може да ги вознемири зголемена 
концентрација гасови што изле-
гуваат на површина пред помес-
тување на земјата.

 Реакцијата на животните, па и  
на домашните миленици, чуд-
ното однесување на другите 
животни што ги напуштаат за-
солништата без страв од тие што 
можат да им наштетат.

Исто така, постои и уште една теорија, 
која во последно време стана интерес-
на, а се однесува на чувството што на 
рибите и на птиците им помага да се 
ориентираат пред земјотрес. �

Отка ко ги утвр див ме те-
ми те кол ку че сто се ме-
ну ва ат кр пи те и кол ку 

тие се по дог ни за раз вој на ба-
кте рии, да им по све ти ме уште 
мал ку вни ма ние и да на у чи ме 
ка ко да из бе ре ме ква ли тет на 
па муч на кр па.

Па му кот ка ко су ро ви на е ло ги-
чен из бор би деј ќи има го ле ма 
моќ на впи ва ње, мек е на до пир 
и се пер е во ма ши на на ви со ка 
тем пе ра ту ра. За да го за др жат 
ква ли те тот, кр пи те тре ба да се 
одр жу ва ат пра вил но. 

Ко га ги пер е те, тре ба да из бег-
ну ва те средс тво за из бе лу ва ње 
и го ле мо ко ли чес тво омек ну-
вач. Омек ну ва чот се за др жу ва 
во го ле мо ко ли чес тво на по-
вр ши на та на влак на та и им ја 
на ма лу ва про пуст ли во ста на 
во да и на воз дух. Тоа, пак, соз-

да ва иде ал ни ус ло ви за раз вој 
на мув ла и ми рис на за сто е ност. 

Средс тва та за из бе лу ва ње, 
пак, вли ја ат врз цвр сти на та 
на влак на та, па со че сто из бе-
лу ва ње, кр пи те ќе изг ле да ат 
ста ро и ве тво. 

Ме сто хе ми ка лии, мо же да ко-
ри сти те со да би кар бо на, ал ко-
хо лен оцет и мас ло од чај но др-
во. Со да та ќе ги омек не во да та 
и са ма та тка е ни на, а со са мо то 
тоа ќе по мог не за от стра ну ва-
ње на дам ки те, но и ќе спре чи 
да се раз вие не при ја тен ми рис 
во ма ши на та за пер е ње. Оце тот 
вли јае ка ко при ро ден омек ну-
вач, а спре чу ва и ис пи ра ње на 
бо и те. Ако во пер е ње то до да де-
те и ла жи ца мас ло од чај но др во 
за де зин фек ци ја, ќе спре чи те 
раз ви ва ње ба кте рии и га бич ки. 

Би деј ќи се којд нев но ги ко ри-
сти ме кр пи те, за кра тко ќе поч-
нат да изг ле да ат ве тво. За тоа, 
тре ба да се ме ну ва ат во про сек 
на две го ди ни ко ри сте ње.

За да из бе ре те ква ли тет на кр-
па, сле де те ги овие пра ви ла:

• со ста вот на ма те ри ја лот 
– из би рај те иск лу чи во па-
мук;

•  важ на е гу сти на та на пре-
ди во то – кол ку е по гу сто, 
тол ку е по го ле ма мо ќта 
на впи ва ње;

• те жи на на кр па та -  ко га 
ќе ја зе ме те в ра це, тре ба 
да е по те шка одо што изг-
ле да;

• не ште де те на кр пи и не 
ку пу вај те евти ни за што, 
дол го роч но гле да но, не ма 
да за ште ди те. 
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Предноста на флоутфит е тоа што веж-
бањето, кое не трае повеќе од пет минути 
и е насочено за одредена група мускули, 
го активира целото тело.

Самиот факт што човекот стои на штица на 
водна површина, мора да одржува баланс 
и да употребува сила за да не падне во 
вода, а притоа се одработуваат одредени 
вежби, е суштината и целта на овој начин 
на вежбање и рекреација.

ФлоутФит  
- нов тренд во Фитнесот

рекреациjа

С ветот оди напред во секој сег-
мент од животот. Освен бизнисот, 
политиката, економијата, живо-

тот, семејството, сѐ почесто се наоѓаат 
најразлични начини на живот. Брзината 
и темпото се зголемени, времето е сѐ 
поскапо и чини многу, а слободен период 
за приватни цели има сѐ помалку.

Поради таквиот начин на живот, се запос-
тавуваат личните цели, односно здравиот 
начин на живот.

За таа цел, многу поборници на спортот 
и рекреацијата наоѓаат различни начини 
на здраво вежбање без поголем напор 
и нешто што не одзема многу од дра-
гоценото време во текот на денот. Од 
основните работи, како што се трчање-
то, возењето велосипед, пешачењето, 
од минатата година во неколку центри 
во поразвиените земји се практикува и 
флоутфит или фитнес на вода.

Флоутфит е вежбање на водена повр-
шина, тоа најчесто е во базен, за групи 
од десетина учесници, па и повеќе, кои 
стојат на штица и изведуваат вежби што 
им ги покажуваат инструктори.

Ваквиот начин на рекреација, па и посе-
риозно вежбање, одзема само 30 минути 
3-4 пати во неделата.

Подготви | Бојан Момировски

Човекот стои или лежи на штица што е 
со големина од повеќе од два квадратни 
метри и е обложена со материјал што 
не се лизга при допир со вода, а е при-
цврстена со само едно јаже или сајла 
на предната и задната страна.

Вежбите воопшто не се сложени, но 
потребно е цело време да се одржува 
баланс. Што значи дека сите мускули на 

нозете и на рацете се активни, а притоа 
се работи одредена вежба како, на при-
мер, за рамената, стомакот, колковите...

Флоутфит веќе се практикува во повеќе 
од 15 земји низ светот, а пионер се САД. 
Во Европа е сѐ повеќе распространет 
бидејќи сите поголеми аквацентри, 
базени или високотуристички хотели 
организираат вакви вежби на вода. Сѐ 

почесто се организира и вежбање во термални води. Рек-
визитите сѐ уште се во сопственост на ваквите школи за 
вежбање, а потенцијалниот учесник е потребно да носи со 
себе само костим за капење.  Групите што се организираат 
се мешани, со машки и со женски учесници, од различни 
возрасти, а цената за едно вакво задоволство со активно 
вежбање на целото тело чини околу 50 евра за половина час.

Инструкторите сметаат дека тоа е сосема доволно за акти-
вирање на мускулите на целото тело. 
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 Ви кен дов за вр ши Европ-
ско то пр венс тво во ка јак, 
кое се одр жа во Скоп је. Ка-
жи ни не што по ве ќе за тоа 
ка ко по ми на тур ни рот и чии 
прет став ни ци осво и ја најм-
но гу ме да ли?
НИКоЛоВСКИ: Мо жам да ка-
жам де ка го ис пол нив ме тоа 
што ни бе ше пла ни ра но. Уште 
ед на не де ла пред да поч не пр-
венс тво то еки пи те беа при-
стиг на ти ту ка на под го то вки, 
а по го ле ми от број од нат пре-
ва ру ва чи те за прв пат беа дој-
де ни во Ма ке до ни ја. За мал ку 
не стиг нав ме до број ка та 20 
др жа ви учес ни ци би деј ќи тоа 
ќе бе ше најм но гу зем ји учес-
нич ки на пр венс тво во Ма ке-
до ни ја. Беа вкуп но 18 би деј ќи 
Тур ци ја и Гр ци ја во пос ле ден 
мо мент отка жаа, а Цр на Го ра 
има вна тре шен проб лем во 
фе де ра ци ја та по ра ди кој не 
мо же ше да на ста пи.

Дој доа 180 нат пре ва ру ва чи, а 
вкуп но со нив ни те еки пи и тре-
не ри имав ме око лу 300 го сти за 
кои мо рав ме да се по гри жи ме 
за до стој но да ги пре че ка ме. 
Че твр ток и пе ток се во зеа нат-
пре ва ри од мо стот Обе ди не ти 
на ции до Град ски парк, па те ка 
дол га че ти ри ки ло ме три, а са-
бо та и не де ла беа нат пре ва ри те 
во спринт на Ма тка.

Фран цу зи те и Че си те до ми ни-
раа на ова пр венс тво и ре чи си 
во си те дис цип ли ни се ка чи ја на 
по ди у мот. Од на ши те нат пре ва-
ру ва чи нај до броп ла си ран бе ше 
Љу бо мир Спа сиќ, кој за мал ку 
не вле зе во фи на ле то во спринт.

 Ка кви беа им пре си и те на 
учес ни ци те од пр венс тво то, 
ка ко и од па те ки те и од ка-
па ци те ти те што ги има ме за 
овој спорт?
НИКоЛоВСКИ: Ре чи си 90 от-
сто од учес ни ци те за прв пат 
беа во Ма ке до ни ја и на ви сти-

на беа пре за до вол ни. Осо бе-
но до бар впе ча ток им оста ви 
Ма тка, мно гу им се до пад на 
па те ка та, ка ко и це ла та при ро-
да и оп кру жу ва ње то. Пра шу ваа 
и за вре мен ски те ус ло ви и се 
ин фор ми раа за да дој дат на 
под го то вки.

 ор га ни за ци ја та на го лем 
на стан е мож ност да се про-
мо ви ра овој спорт во Ма ке-
до ни ја, но и да се прет ста-
ви на ша та зем ја  на све тот. 
Ка ков бе не фит оче ку ва те од 
ова Европ ско пр венс тво?
НИКоЛоВСКИ: Ед на од це ли те 
за ова пр венс тво бе ше и про-
мо ци ја на на ша та др жа ва. Ние 
на мер но ги на пра вив ме кла-
сич ни те нат пре ва ри на Вар дар, 
а на ме ра та ни бе ше го сти те 
што ни дој доа да се за поз на-
ат и со гра дот. Бе не фи тот од 
се то ова е што се про мо ви ра 
спор тот, мла да та по пу ла ци ја 
има мож ност да го ви ди и да 
се за поз нае со ка ја кот, на ша-

та фе де ра ци ја рас те и здо би ва 
искус тво, но и си ги отво ри ме 
вра ти те за ор га ни за ци ја на 
след ни нат пре ва ри и спорт-
ски на ста ни.

Ин те рес но е да се спо ме не и 
де ка до бар дел од нат пре ва ру-
ва чи те и по тур ни рот оста наа 
ту ка и оти доа и на дру ги ме сто 
во Ма ке до ни ја ка ко Кру ше во, 
Охрид ка де што го про дол жи ја 
сво јот пре стој. Мно гу им се до-
пад на Ма ке до ни ја, па се ре ши ја 
уште мал ку да ужи ва ат ту ка и 
да про ше та ат по зем ја та.

Тоа што, исто та ка, ми бе ше за-
до волс тво што имав ме и го лем 
број по се ти те ли на тур ни рот, 
осо бе но на Ма тка за ви кен дот 
ка де што беа при сут ни по ве ќе 
од 10.000 лу ѓе.

 Кои се след ни те актив но-
сти и нат пре ва ру ва ња што 
ги под го тву ва фе де ра ци ја та 
и на кои ќе се по све ти те до 

кра јот на го ди на ва и во 2018 
го ди на?
НИКоЛоВСКИ: За оваа го ди на 
ве ќе ор га ни зи рав ме три ме ѓу-
на род ни тур ни ри, а пред нас се 
уште не кол ку. Сле ду ва уште 
еден ме ѓу на ро ден тур нир во 
Ве лес, во август има ме тур нир 
на мир ни во ди во Охрид  и во 
октом ври уште еден нат пре-
вар во Ве лес. Тоа се ве ќе шест 
ме ѓу на род ни тур ни ри за оваа 
го ди на. 

За след на та го ди ни ќе би де ме 
до ма ќи ни на Европ ски от куп 
во спуст во април, а ќе има ме 
и еден ју би леј, 50 го ди ни илин-
ден ски ка јак-сла лом. Сле ду ва 
европ ско то пр венс тво за ју ни-
о ри и во 2019 го ди на ќе би де ме 
кан ди да ти за Свет ски куп за 
се ни о ри во спуст.

 што кон крет но сме та те  де-
ка им е нај по треб но на ка ја-
ка ри те во Ма ке до ни ја за да 
ос тва ру ва ат по до бри ус пе си, 

ми на ти от ви кенд Скоп је бе ше до ма ќин на европ ско то пр венс тво 
во ка јак на ди ви во ди, спринт и кла сик на кое учес тву ваа ре чи си 180 
нат пре ва ру ва чи од 18 зем ји. во че ти ри те нат пре ва ру вач ки де но ви ка ко 
нај ус пеш ни се истак наа прет став ни ци те на Фран ци ја и на че шка, а, ка ко 
што из ја ви за „ре пуб ли ка“ ата нас ни ко лов ски, тех нич ки от ор га ни за тор 
на пр венс тво то и спорт ски ди ре ктор на ка ја кар ска та фе де ра ци ја на 
ма ке до ни ја, нат пре ва ру ва ње то по ми на ло бес пре кор но, а го сти те би ле 
им пре си о ни ра ни од па те ка та на ма тка

европ ско то пр венс тво  
ги прив ле че ка ја ка ри те  
да го про дол жат пре сто јот 
во Ма ке до ни ја

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски

АТАНАС НИКоЛоВСКИ  
СПОРТСКИ ДИРЕКТОР НА МАКЕДОНСКАТА КАЈАКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА

но и да се по диг не ни во то 
на овој спорт за еден сте пен 
по ви со ко?
НИКоЛоВСКИ: Ние ка ко нов 
тим во фе де ра ци ја та се тру-
ди ме и вло жу ва ме во ин фра-
стру кту ра та, опре ма та и во 
се то тоа што им е по треб но 
на на ши те ре пре зен та тив ци. 
Ка ја кар ски от цен тар на Ма-
тка има свои но ви про сто рии 
ка де што на ши те спор ти сти 
мо жат да прес пи јат, да оста-
нат по ве ќе де но ви и да се под-
го тву ва ат та му. Во Ве лес се ќе 
се до ра бо ти па те ка та на ко ја 
се одр жу ва ат нат пре ва ри те и 
би би ло до бро да се на пра ви 
еден цен тар за ка јак на мир ни 
во ди во Охрид би деј ќи та му, 
исто та ка, има ка ја кар ски клу-
бо ви. Тоа е и дел од на ша та 
аген да за во ид ни на. Мо ра 
да наг ла сам де ка ту ка имам 
и го ле ма по мош од др жа ва-
та, но во овој сег мент мо ра и 
клу бо ви те да се ан га жи ра ат 
до пол ни тел но. 

спОРТ интерВjу
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� 23 мај 1905 година –  
Национален ден на Власите

 султанот абдул Хамид Втори на 23 мај 
1905 година потпишал ираде (проглас), 
со кој на Власите им биле доделени 
национални права во Отоманското 
царство, можност за избор на свои 
„муктари“ (градоначалници), можност за 
настава на влашки јазик во училиштата и 
богослужба на влашки јазик во црквите. 
на истиот ден, везирот сафет-паша го 
потпишал и го издал коминикето со 
кое на Патријаршијата ѝ се забранува 
попречување на изведувањето на на-
ционалните права, правата за јазик и 
богослужба. Овој ден се одбележува 
како национален ден на Власите од 
формирањето на првите посткомунис-
тички влашки здруженија од страна на 
сите Власи на Балканот и пошироко. 
со измените во Законот за државните 
празници на Република Македонија овој 
ден е прогласен за државен празник на 
Република Македонија за граѓаните од 
влашката етничка заедница.

 Власи (ароманци, цинцари и Куцовласи) 
се народ од романската група, населен 
на Балканскиот Полуостров. За нив-
ното потекло има повеќе тези. некои 
проучувачи тврдат дека Власите се ос-
татоци од Ромеите, односно потомци 
на Римјаните, а други пак сметаат дека 
Власите се потомци на трако-Илирите, 
епирците или тесалијците, но, сепак, 
без сомнение е тезата дека тие се ста-
роседелско население на Балканскиот 
Полуостров. според најновите проучу-
вања за Власите, со сигурност се смета 
дека се потомци на Ромеите, односно 
остаток од некогашните Византијци, а 
се смета дека се населени во времето на 
доаѓањето на Римјаните на Балканскиот 
Полуостров во I век пр.н.е.

 Власите зборуваат на влашки јазик, 
кој е доста близок со италијанскиот и 
романскиот, но и со албанскиот, а има 
и поголемо влијание од грчкиот јазик.

 Во почетокот на XIV век Власите како 
еден од најбогатите балкански наро-
ди го формирале градот Москополе 
во кој постоела „нова академија“, 
првата академија на Балканот, по-
веќе од 70 цркви и училишта, како и 
печатница. Подоцна Москополе било 
разурнато од албанските банди, по 
што голем бран на Власи здружени со 
Власите од околината на планината 
Грамос се населил во Македонија 
(Крушево, Осоговски Планини, Овче 
Поле, Штипско итн).

 Познати влашки племиња се: Власи 
Каракачани (во Македонија, Грција и 
во Бугарија), Краински Власи (во србија), 
Истарски Власи (во Хрватска), Меглен-
ски Власи (во Мегленска Котлина во 
егејска Македонија - Грција) итн.

ВремеПлоВ

д В О г л е д

ВикигиПС откриВА:  
колку Му ПлАтил рАМА нА ЗАеВ

Викигипс од свои свиркачки изво-
ри објави транскрипт од првиот 
разговор меѓу Заев и Рама по 

добивањето на мандатот, а се одне-
сува на реализацијата на тиранската 
платформа. Транскриптот го објаву-
ваме во целост. 

РАМА: Гледа го…ти викаш на првата 
седница ќе това биде и јас фанах со 
мерак шо викат почнах да…
ЗАЕВ: Се согласувам, само нема со-
гласност ни од Талат. Од таа работа 
ние планове мож да тераме колку 
сакаме у иднина, со сите постапки, кој 
шо Талат ќе ги уфрле унатре и това 
не ни носе за право да кажеме дека ќе 
чекаме ние уште 3 месеца уште 2, уше 
7, докоа заврше тај план, за да отто-
гаш по новио план отпочне постапка 
за купување на платформата. Дај тај 
план шо да купме платформа, ако се 
смени планот това е друга работа… 
Не да това е друга работа…
РАМА: По твое шо цени јас ќе имам…
ЗАЕВ: За платформата ли?
РАМА: Оти таму ми кажуваат по 70 
динара.
ЗАЕВ: Значи таму има цени 438 ди-
нара има цени 71 динар за буква…И 
како ќе одличам јас така ќе е…Колку 
пати да кажам, как да го нацртам/ 
Шо, страа Талат што трансформира 
платформата беше…
РАМА: Таму заврши ли веќе?
ЗАЕВ: Заврши го, пред една недела 
го заврши.
РАМА: Ааа тога ли? Мисо, Ферид и 
уше един кој беше?

ЗАЕВ: Паа јас го заврши све, платфор-
ма за јазико, го заврши Талат, завр-
шено од поодамна по поскапа цена 
това шо му е до тебе дек шо лепа. И 
заврши уште една платформа …не 
беше проблем.
РАМА: Знаме?
ЗАЕВ: Не е не е Знаме.
РАМА: Химна?
ЗАЕВ: Не, тоа беше некое пома-
ленко, аа таму одзад зад Љубчо 
свињарнико. А там.Там.Тие двете 
он си ги заврши. Знаме, Химна не 
му е завршено, сите работи и кај 
него ставивме бројчиња, ама со 
него функционира, со Талат функ-
ционира това што договорииме, 
комплетно си оди как шо треба, как 
шо се договоориме. Со ова… Не оде 
незнам што да кажам.
РАМА:Таму тие се негде по това, ја шо 
го знам, по негде 66-67000...
ЗАЕВ: Добро.
РАМА: Само геноцидо.
ЗАЕВ: Значи сакам исто така да зна-
еш, значи кога говорам за сериозни 
работи јас не сум пљунал никаде дек 
шо сам дадел збор. Значи никаде не 
сум пљунал. Така да ка завршеме 
работата, однапред мислам шо да 
преземам.
РАМА: Они како ја завршија рабо-
тата? Сеа сакам, ме интересира оти 
кажах ти на секое евро 100.000.
ЗАЕВ: Зато ти кажувам како. Едно 
евро на црквата и едно евро од буква 
ми донесе…
РАМА: На?

ЗАЕВ: На мене-директно.
РАМА: Добро това ама јас тога го 
спомнах да не само јас плаќам, за тоа 
те питам другите как завршија. Дали 
Изет, Љубчо, тие шо…
ЗАЕВ: Комплетно не смеам многу да 
говорам, комплетно како што кажа-
аме така. КОМПЛЕТНО. Комплетно 
заради това што калкулацијата е 
една. Шо беше сега е друга и апсо-
лутно јасно.
РАМА: Да си спремам јас утре колку 
можам пари да платам. Тое сеа пак ќе 
си питам 70 динара е како буква од 
платформата. А другото тие се плус 
две евра так што ги кажа?
ЗАЕВ: Така е…това едното дирекно 
на црквата ќе си платиш.  Сакаш така 
сакаш у готово…
РАМА: Едното евро там, а другото 
как ќе го уплатам? И то треба да 
знам.
ЗАЕВ: Кај…Вицето..на пример.
РАМА: Добро.
ЗАЕВ: Во готово се знае, менувачни-
цата…
РАМА: Не не е дека да знам, нели 
имало пред мене как са вршиле, как 
е теркот.
ЗАЕВ: Да да… Така директно. � 

(Секоја сличност со транскриптот од  
случајот „Поткуп“ не е намерна)

Петел Бодичек
*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти 

вниманието на одредени појави во 
општеството. Секоја сличност со 

вистинските луѓе и институции е случајна.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0


# 3 јајца

# 1 ванилин шеќер

# 400 гр шеќер

# 1 прашок за печиво

# 1 шолја (250 мл) млеко

# 1 шолја масло

# 300 гр брашно

# 1 голема лажица цимет

# 400 гр суво овошје по желба

# рендана кора од 1 лимон

# рендана кора од 1 портокал

Ќе ви биде потребно и:

# 100 гр чоколада за прелив

# Прво убаво изматете ги јајцата, па додавајте ги една по една 
другите состојки, прво течните, па сувите. Матете додека  
смесата не се соедини, па додајте ги изренданата кора од  
портокал и од лимон.

# Сувото овошје исечкајте го на парчиња и извалкајте го во 
брашно за да не пропадне на дното на колачот. Ние корис-
тевме суви вишни, сливи, кајсии, брусница и ѓумбир.

# Додајте го сувото овошје во изматената смеса и убаво изме-
шајте за да се распореди насекаде. Калапот за куглоф ставете 
го врз плитката тава и истурете ја смесата во него. Печете  
во загреана рерна на 180 степени, 70 минути, или додека  
чепкалката да излезе сува.

# Во сад на пареа растопете ја чоколадата и прелејте го оладе-
ниот куглоф.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  Колачот може да стои подолго време во фрижидер, 
но кога го пробавме, јасно ни стана дека нема да го дочека ни 
утрешниот ден.

 Љубовен венец
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КуJнски тефтер




