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ВоВед

Што ѝ ветил Заев на 
меѓународната заедница,  
а крие од народот?

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

СтРанСКИте меДИумИ најавуваат ПРомена на Името 

По само десетина дена од 
формирањето на квис
линшката влада, маке

донската јавност може јасно да 
види дека клучната „реформа“ 
на Заев што, навистина, ќе до
несе „нов живот“ ќе биде про
мената на името. Што сѐ друго 
ќе донесе оваа реформа како 
последици по идентитетот на 
Македонецот и по национал
ните интереси на државата, 
допрва ќе видиме. Подготве
носта на Заев да се откаже од 
името на државата во заме
на за влез во НАТО, што дел 
од јавноста блиска на СДС сѐ 
уште не сака да ја видат, јасно 
и гласно ја најавуваат неколку 
светски реномирани весници 
како вовед во конечната раз
решница на долгогодишниот 
спор меѓу Македонија и Грција. 
„Гардијан“, „Фајненшл тајмс“ и 
„Тајмс“ истовремено објавија 
речиси идентични текстови со 
исти пораки дека „Македонија 
е подготвена да го промени 
името за влез во НАТО“. 

За потсетување. Лондонски 
„Тајмс“ пишува дека „Македо-
нија размислува за усвоју-
вање ново име во обид да го 
омекне грчкото противење 
на нејзиното членство во 
НАТО“. 

Претходно „Гардијан“ објави 
текст со речиси идентични по
енти во кој се нагласува дека 
Македонија и Грција се блиску 

да го затворат 27годишниот 
проблем за името. Според 
истиот весник, верзиите на 
името за кои досега се диску
тирало содржат додавање ге
ографска квалификација како 
„горна“, „нова“ или „северна“ 
Македонија.

Во исто време, „Фајненшл 
тајмс“ објави интервју со Ни
кола Димитров под наслов 
„Македонија предлага про-
мена на името во обид да му 
се приклучи на НАТО“. Отка
ко текстот предизвика вулкан 
од реакции во Македонија, за 
само неколку часа на сајтот 
на британскиот весник беше 
променет насловот во „Ма-
кедонија размислува да го 
користи привременото име 
за да влезе во НАТО“.

За разлика од тоа што го чита
ме деновиве во британските 
медиуми, Заев и бандата со 
која ја управува државата ни 
продаваат приказна дека ќе 
нѐ внеле во НАТО под привре
мената референца.

Медиумската пропаганда на 
олку реномирани весници 
дејствува синхронизирано 
со чекорите на „дип стејт“ за 
заокружување на проектот. 
Целта е да подготват терен во 
јавноста амнестирајќи ја од од
говорност целата меѓународна 
заедница за срамниот прити
сок за насилната промена на 
името на една мала држава и 
еден библиски народ. Приказ
ната ја водат во насока дека 
Македонците сами сакале да си 
го сменат името за да влезат во 
ЕУ и во НАТО, оправдувањето 
го бараат во „руското мешање 
на Балканот“. 

Во меѓувреме, додека Заев 
упорна ја лаже македонската 
јавност дека ќе ја внесе држа
вата во НАТО под привремена
та референца, од Брисел и од 
НАТО ни стигнаа јасни пораки 
дека единствен начин за брз 
прием во Северноатлантска
та алијанса е компромисно ре
шение. Што значи компромис 

дообјаснија од Атина од каде 
што порачаа дека без проме
нето име нема што да бараме 
во ЕУ и во НАТО.  Со други збо
рови, ништо ново од тоа што 
го знаевме досега  единствен 
начин да влеземе во НАТО е 
рецептот на Заев – „свиткана 
кичма“ и прифаќање на усло
вите на Грција со што целосно 
ќе се понижи достоинството на 
македонскиот народ и основ
ното право сам да си го одбере 
како ќе му се вика државата. 

Очигледно е дека разликите во 
ставовите што се пренесуваат 
од двете страни се огромни, 

па оттука збунува еуфорични
от оптимизам кај власта дека 
сме пред историски успех и на 
чекор да го решиме тридеце
нискиот спор. Прашањето што 
се наметнува во ситуацијата 
е што знае светот, а не знаат 
Македонците и што е тоа што 
го ветил Заев пред меѓуна
родната заедница, а го крие 
од својот народ?

Голема е дилемата дали во 
преговорите Заев воопшто е 
некаков фактор, или неговата 
единствена задача е да стави 
потпис на договорот што ќе го 
подготват странците? 

Одговори на овие прашања ќе 
добиеме многу скоро, уште во 
текот на летото, со оглед на 
фактот дека за ставање крај 
на кризата во Македонија и 
за регионалната стабилност 
на целиот Балкан се заинте
ресирал лично шефот на Стејт 
департментот на САД Рекс Ти
лерсон. Дипломатски извори 
на „Република“ информираат 
дека се очекува Тилерсон да 
дојде во Македонија во јули 
или во септември, а целта за 
посетата ќе бидат токму името 
и членството на Македонија во 
НАТО. Какви пораки ќе донесе 
првиот човек на Стејт департ

ментот од Вашингтон засега не 
е познато, но повеќе од јасно 
е дека тогаш ќе се расчистат 
многу дилеми за причините за 
насилната промена на претход
ната власт и за инсталирањето 
на Заев на премиерската по
зиција. � 



Д ој де и тој оче ку ван мо
мент, ко га ЕУ без ни ка ква 
сте га ќе се пот пре на Ма

ке до ни ја да би де ло гор од ка де 
што во ид ни на ќе ги цр пи ре сур
си те со по треб на та ра бот на си ла. 
Се ка ко тоа не ма да се Ма ке дон
ци те ка ко рам но прав ни гра ѓа ни 
во Уни ја та, ту ку од ми грант ски от 
нап лив што се га (ќе) се оче ку ва 
да би де сме стен во Ма ке до ни ја. 
И тоа, спо ред про це ни те, би би ле 
дел од сто те ил ја ди бе гал ци од 
раз о ре ни от бли ско и сто чен ре
ги он, дел од нив ве ќе во Гр ци ја, 
а дел се оче ку ва ат.

Ди ми трис Авра мо пу лос, кој пред 
да би де евро ко ме сар, ка ко ми ни
стер за од бра на не ма ше проб лем 
со тоа што грч ки те вој ни ци пе ат 
де ка ќе пи јат ма ке дон ска крв и 
од нив на та ко жа ќе пра ват чиз
ми, се га оче ку ва но ва та „ре форм
ска“ власт во Скоп је да при фа ти 
сме сту ва ње на ми гран ти те на 
по долг рок. Всуш ност, ре форм
ско то што Авра мо пу лос го пре
поз на ва е про ме на на кру ти от 
став во Ма ке до ни ја, ко ја до се га 
ја др же ше власт што цвр сто га
зе ше по зем ја, де ка зем ја та не ма 
ка па ци тет, ни ту, пак, мо же да го 
из др жи та кви от при ти сок  и еко
ном ски и без бед нос но.

За по тсе ту ва ње, го лем при до нес 
во оваа „ре форм ска“ власт има ат 
и де ло ви од Со ро со ва та ар ми ја, 
ко ја со си те си ли се тру де ше да 
ги ур не фи зич ки те преч ки за 
ми гран ти те. Исти те тие со ра бо
ту ваа со вмет на ти со и гра чи од 
европ ски от Со ро сов ка ли фат од 
грч ка стра на. Ги учеа ми гран ти те 
ка ко не ле гал но да ја ми ну ва ат 
гра ни ца та, им де леа ис цр та ни ма
пи, ги во деа пре ку ре ки   при што 
беа од не се ни и чо веч ки жи во ти, 
ги учеа ка ко да се ур не огра да та, 
ка ко да ја ис цр пу ва ат по ли ци ја та, 
ко ја во исто вре ме се со о чу ва ше 
и со на силс тва та во Скоп је. 16 
нев ла ди ни ор га ни за ции ла ни 
во март ба раа од др жа ва та ит но 
„пре ки ну ва ње на се гре га ци ска та 
и ди скри ми на тор ска пра кти ка 
што ги спре чу ва лу ѓе то да ба ра ат 
азил“. Тоа се исти те ор га ни за ции 
што од евро ко ме са рот Хан на
пис ме но ба раа од ло жу ва ње на 
из бо ри те во Ма ке до ни ја, а за цел
та на од ло жу ва ње то се га е не по
треб но да се збо ру ва. Се га иста та 
таа „ар ми ја“ е дел од акту ел на та 
власт во Ма ке до ни ја, па Авра мо
пу лос со пра во мо же да се на де
ва на под др шка. Иа ко др жа ва та 
се со о чу ва ше со ми грант ски те 
бра но ви на на чин што офи ци
јал но бе ше поз дра ву ван, и тоа 
во вре ме на по ли тич ка кри за со 
без бед нос ни пре диз ви ци, нај а ву

ва на та европ ска по мош ни ко гаш 
не стиг на до крај ни те гра ни ци, 
освен би ла те рал на та со ра бо тка 
со дел од по ли ци и те од за сег на ти
те др жа ви по дол жи на та на „бал
кан ска та мар шру та“. Се га, исти те 
тие европ ски др жа ви се ис пра ве ни 
пред пре диз ви кот да би дат су де ни 
би деј ќи не ја при фа ќа ат на мет на
та та по ли ти ка за спо де лу ва ње на 
ми гран ти те.

Ко ле шка та на Авра мо пу лос, Фе
де ри ка Мо ге ри ни, пред не кол ку 
ме се ци од Ита ли ја по ра ча де ка 
„Евро па има по тре ба од ми гран
ти те за сво ја та еко но ми ја“ би деј
ќи „на се ле ни е то на ЕУ ста рее и 
зем ји течлен ки има ат по тре ба од 
ра бот на си ла“. Но, над тој проб лем 
леб ди пра ша ње то зо што ЕУ, а, пред 
сѐ, Гер ма ни ја не го ор га ни зи ра
ат тоа „по пол ну ва ње“ на ху ман 
на чин, ту ку оста ва ат ми грант ска 
тр ка до истре бу ва ње? Во це ла
та при каз на нај страш но е што и 
но си те ли те на од лу ки те не ма ат 
ни ка ков по чит кон жел би те на ми
гран ти те. На си ла про те ра ни од 
сво и те до мо ви, се га, исто та ка, на 
си ла, им се на мет ну ва ка де би би ле 
сме сте ни, ве ро јат но, за се ко гаш. 

Ни ту ми гран ти те ќе би дат за до
вол ни што се сме сте ни во не кои 
др жа ви во Евро па, ни ту, пак, тие 
оп штес тва ќе го сме нат од но сот 
кон нив. Са мо за илу стра ци ја, до
вол но сил но е вре жа но од не су ва
ње то на ун гар ска та те ле ви зи ска 
еки па кон ми гран ти те, или, пак, 
од но сот на бу гар ски те лов ци. По 
тоа да се оче ку ва нор мал на ин те
гра ци ја е ре чи си не чув стви тел но.

Ин фи ци ра ње
Тоа што Авра мо пу лос не по твр ду ва 
да ли во Де мир Ка пи ја во Ма ке до ни
ја се гра ди го лем европ ски бе гал ски 
камп за по ве ќе ил ја ди бе гал ци, не 
зна чи де ка не е поч на то спро ве
ду ва ње то на тој план. Со ро со ва
та ар ми ја во Ма ке до ни ја го но си 
про е ктот на ра ме на, до де ка те чат 
раз ни отво ре ни ог ла си за фи нан си
ра ње ор га ни за ции за под др шка на 
ми гран ти те, но и за ме ди ум ска по
ткре па за соз да ва ње рас по ло же ние 
за тоа. Се то тоа не е без по ткре па од 
над вор. Пре тсе да те лот Ѓор ѓи Ива
нов кон кра јот на ми на та та го ди
на од Со фи ја пре ду пре ди де ка ми
грант ска та кри за до пр ва поч ну ва, 
со 20 до 30 ми ли о ни по тен ци јал ни 

ми гран ти во не по сред на бли зи
на на над во реш ни те гра ни ци на 
Евро па. Збо ру вај ќи по којз нае кој 
пат за не со ра бо тка та ме ѓу ин сти
ту ци и те, Ива нов пре ду пре ди на 
кон тро ла на ко ри до ри те пре ку 
кои се пре фр ла ат ми гран ти те, 
но и за кон тро ла врз сло бод но то 
дви же ње на ми гран ти те што ве ќе 
се во шен ген ска та те ри то ри ја.

Но, ка ко е воз мож на кон тро ла 
ако зад ку ли си те на со ра бо тка и 
ин сти ту ци о нал ни от за ед нич ки 
при стап стои ор га ни зи ра на гру
па од Со ро со ви от ка ли фат, ко ја 
ги бај па си ра за штит ни те мер ки 
на ЕУ и на др жа ви те? Истра ги те 
на ита ли јан ски те вла сти и на 
дру ги откри ле де ка нев ла ди
ни те ор га ни за ции актив но фи
нан си ра ат при ват ни бро до ви за 
шверц на де се ти ци ил ја ди иле
гал ни бе гал ци од Се вер на Афри
ка во ЕУ. Глав ни от об ви ни тел на 
Си ци ли ја по со чи „аб нор ма лен“ 
из нос на средс тва за из нај му ва
ње бро до ви од нев ла ди ни ор га
ни за ции, кои се фи нан си ра ни, 
по го ду ва те, од Со ро со ва та фон
да ци ја, а кои со ра бо ту ва ле со 
швер цер ски те бан ди.

Се то тоа по втор но нѐ вра ќа на 
ста ри от план од октом ври 2015 
го ди на, ко га пре тсе да те лот на 
ЕК, Жан Клод Јун кер „спа ку ва“ 
100.000 ми гран ти за За па ден 
Бал кан, со та ка на ре че ни „же шки 
точ ки“. За тоа на др жа ви те ќе 
им по ма га УНХЦР. Са мо еден ме
сец по тоа, ми си ја та на УНХЦР во 
Ма ке до ни ја откри ва де ка ка ко 
ло ка ции за згри жу ва ње на 6.000 
се мејс тва или 30.000 бе гал ци на 
по долг пер и од ги гле да Ге вге
ли ја, Стру ми ца, Не го ти но, Пе
тро вец – Кат ла но во, ку ма нов ско 
Чер ке зи и Та ба нов це. От то гаш 
др жа ва та оста на на цвр сти от 
став де ка не е мож но сме сту ва
ње то на ми гран ти те што до а ѓа
ат на те ри то ри ја на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја од зем јачлен ка на 
Европ ска та уни ја, кој го по вто
ри и во март го ди на ва. Се пак, 
ве ќе во ју ни Ме ѓу на род на та ор
га ни за ци ја за ми гра ции (ИОМ) 
поч ну ва со ре кон струк ци ја на 

на пу ште ни от об јект на Спе ци
јал ни от за вод „Де мир Ка пи ја“. 
Иа ко ор га ни за ци ја та, дел од ОН, 
вло жу ва па ри за ре кон струк ци ја, 
не откри ва ко ја ќе би де не го ва та 
на ме на, иа ко на ве ду ва де ка тој 
одам на е над вор од упо тре ба.

Ма ке до ни ја има при фат ни об је
кти за ва кви со стој би, ка ко тој во 
Виз бе го во, гра ден со за ед нич ки 
па ри со ЕК, со што пред де се ти на 
го ди ни бе ше при мер за под го
тве ност, но тие ка па ци те ти ни ту 
од да ле ку не се до вол ни за тоа 
што се под го тву ва. Де ка ста ну ва 
збор за пла ни ра на ак ци ја за сме
сту ва ње на бе гал ци на по долг 
пер и од ука жу ва и фа ктот де ка 
ме ѓу пр ви те ло ка ции за при
фа тен цен тар со поч ну ва ње на 
кри за та бе ше Та ба нов це, од нос
но, што по да ле ку од европ ска та 
гра ни ца. При тоа, не смее да се 
за бо ра ви де ка Ма ке до ни ја е „ин
фи ци ра на“ на оваа ру та, ток му 
од зем јачлен ка на ЕУ.

Спо ред не кои ана ли ти ча ри, пла
нот што се ко ве по дол го вре ме 
во зад ни на на овој Со ро сов екс
пе ри мент е да се „ин фи ци ра“ це
ли от овој ре ги он над вор од гра
ни ци те на ЕУ со на се лу ва ње ту ѓи 
кул ту ри, пред сѐ, бли ско и сточ ни 
и афри кан ски, би деј ќи од цел 
кон ти нент са мо овој дел од Бал
ка нот оста ну ва „не до прен“ од 
ими гра ци ја. По точ но, ре ги о нот 
би слу жел ка ко ре гру тен цен тар 
за по треб на та ра бот на си ла на 
раз ви е ни от за пад, а при тоа со 
мно гу по мал ку средс тва би се 
од ви ва ла по треб на та еду ка ци
ја и прис по со бу ва ње на „не по
жел ни те“ бе гал ци за раз ви е ни от 
за пад на Евро па. Ва кви те идеи 
и прет ход но ја имаа под др шка та 
кај ле ви чар ски те и кај со ци јал
де мо крат ски те ана ли ти ча ри, 
кои ја за ста пу ваа те за та де ка 
Ма ке до ни ја тре ба са ма да по
ба ра бе гал ски кам по ви на сво ја 
те ри то ри ја, да го иско ри сти мо
мен тот и да по ен ти ра кај ме ѓу на
род на та за ед ни ца. Ма ке до ни ја, 
се пак, по ен ти ра ше ко га во ве де 
ред на дви же ње на ми гран ти те и 
оста на на при вре ме ни от тран зи
тен ка па ци тет за 2.000 ли ца, за 
што не до би ни про цент од ве ту
ва ни те па ри. Да ли ќе по ен ти ра 
со кам по ви те е пра ша ње што не 
мо же да се ме ри без фа кто рот 
без бед ност.

Ни ту срам ни ту пер де не се оче ку ва од Бри сел ко га се во 
пра ша ње нив ни те „по ви со ки“ ин те ре си на ште та на Ма ке
до ни ја. Ре чи си исто вре ме но со јав но то три е ње  од нос на 
За ев де ка Европ ска та ко ми си ја од не го оче ку ва нај ско ро 
да ис по ра ча сме на на др жав но то име и рас пре дел ба на 
ма ке дон ски те на ци о нал ни ин те ре си по со се ди те, Ди ми
трис Авра мо пу лос, грч ки от евро ко ме сар што прет ход но 
ја пред во де ше грч ка та ар ми ја во пес ни те за „пи е ње ма
ке дон ска крв“, по со чи де ка на ско ро ќе по ба ра Скоп је да 
сме сту ва ми гран ти. Но, дру го и не мо же да се оче ку ва, 
ко га во Ма ке до ни ја на си ла ин ста ли раа власт што ќе им 
ис пол ни сѐ, а за воз врат ќе до бие ни што

актуелно

Пишува |  Наум Стоилковски

Брисел сака кампови на македонска 
територија

МЕсТО вО ЕУ, БЕгАлциТЕ ќЕ зАвРшАТ вО МАКЕДОНијА
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Н е тре ба ше мно гу за За ев да се 
отво ри. Да, це ли че ти ри пр сти. 
За „отво рот“ му тре баа ни по ве ќе, 

ни по мал ку, ту ку „це ли“  10 де на. Мно гу 
вре ме, ама до кол ку сте ин сект и жи ве е те 
са мо еден ден ка ко ед нод не вки те поз на
ти ка ко мај ски му шич ки. Уште по ин те
рес но е што се ра бо ти за аме ри кан ски 
ин сект, не ли?! Да, и тој, ка ко и не кои 
по ли ти ча ри, жи вее мно гу по дол го пред 
ме та мор фо за та, пер и од ко га од лар ва 
ста ну ва пре кра сен ле тач ки ин сект што 
„трае“ са мо еден единс твен ден. Ви ли чи 

ли аме ри кан ска та мај ска му шич ка на 
еден ма ке дон ски по ли ти кант, лик што 
це ли три го ди ни ја уни шту ва ше сопс тве
на та др жа ва са мо за да дој де на власт и 
пре ку ре жи ра на ме та мор фо за да ста не 
пре тсе да тел на Вла да? Си те слич но сти 
со ви стин ски те ли ко ви се слу чај ни, ве лат 
во Хо ли вуд. Но ова е Ма ке до ни ја, ма кар 
и му шич ка та би ла аме ри кан ска.

А кој мо же нај до бро да го отво ри квис
лин гот ма ски ран во ру во на мур тин ски 
спа си тел? Кој фа ктор мо же нај до бро да 
го из ну ди фрој дов ско то приз на ние за 
пла нот со име то?

Се ка ко, кој друг ако не Бри сел. По до
бро ка жа но, го отво ри ток му тој што 
го до не се на власт. До бро, да не му ги 
од зе ма ме приз на ни ја та и огром ни те 
зас лу ги на ва шин гтон ски от ата ви зам на 
за ми ну ва ње, кој има ше си лен при до нес 
во ма ке дон ска та из бор на и по стиз бор на 
ме стен ка. Ама за го ле ма ма ка на ам ба са
до рот од ри дот, пр во то „че ти ри прс но“ 
отво ра ње на За ев се слу чи кај не го ви те 
пос луш ни ци од европ ска та фи ли ја ла. 
Та кси рат, ама за Беј ли, се раз би ра, за
тоа што За ев е во об ла ци, т.е. во Вла да...

Брисел е неподготвен за 
мајсториите на муртинецот?!
Она ка по не дел нич ки, не де ла та на спа
си те лот му тр на со бри сел ско то ми ро
по ма за ние, ја вен и ја сен чин пре ку кој 
пос луш ни от и „но во ро ден“ син со функ
ци ја За ев вле зе во евро а ме ри кан ско то 
се мејс тво на „гло бал нопо ли тич ки от 
дух“, по ли тич ка па ро ди ја на на гра да со 
ко ја, за раз ли ка од ви стин ско то ми ро
по ма за ние, тој до би све тов ни да ро ви, 
кои во не го ви от слу чај ќе го кре пат, про
свет лу ва ат и чу ва ат во све тов ни от пре
ми ер ски жи вот. Ни ка ко во ду хов ни от.

нема интеграција

Пишува | Љупчо Цветановски

анализа

За е во то на град но го сту ва ње во Бри сел бе ше мно гу, мно гу по уч но. Не го ви те мен то
ри, очиг лед но, не за луд но тол ку бр зо по втор но го при ми ја во ску тот. Не де ка не му 
не му не до сти га ла за штит нич ка та пре гра тка на „ча до ро ви те“ еми са ри и из вр ши те ли, 
но цел та бе ше мно гу по и на ква. Бри сел (чи тај НАТО и ЕУ) не слу чај но го „спу шти“ на 
зем ја и си ка жа јас но и глас но де ка сме „из гу бе но то“ че до, кое ќе се нај де во ста до то 
са мо под дру го име. Хан и Стол тен берг беа по ве ќе од де цид ни, а Туск и Мо ге ри ни 
не ги чув ме за тоа што та ка ни пре не се ка би не тот на За ев. И тој не бе ше по ку со, во 
сил на еу фо ри ја, воз не сен и рас тре пе рен што, ко неч но, и пре ми ер но „пре ми е ру ва“ 
во се ди ште то на ЕУ, по на ви ка, се „ис пу шти“ и им го из да де пла нот. Да, „ре ше ние“ 
т.е. про ме на на име то за 24 ме се ци, та ка про це нил „ча до рот“. А пла нот, не го ќе се 
оби де да го из вр ши кој друг, ако не За ев...

ЕУ и НАТО сО јАсНи ПОРАКи

без сменето име

На ци о нал на без бед ност
Без на ши ро ко да се об јас ну ва без бед
нос ни от ри зик што сам по се бе зна чи 
ими гра ци ја та, ва ква ин тер вен ци ја со 
вдо му ва ње на не кол ку де се ти ци ил ја
ди бе гал ци во Ма ке до ни ја отво ра не
кол ку се ри оз ни пра ша ња. Ма ке до ни ја 
е во син џи рот со Ко со во и со Ал ба ни ја 
ко га е во пра ша ње проб ле мот со џи ха
ди стич ки те по врат ни ци, кои не ре тко 
во овој долг фра ги лен по ли тич ки пер
и од за ре ги о нот лес но по сег ну ва ат по 
оруж је. Се ри ја та те ро ри стич ки на па ди 
во ЕУ, пак, по ка жа де ка се из вр ше ни 
од ли ца што ми на ле низ Ма ке до ни ја 
по таа бал кан ска мар шру та, а на та
мош но то евен ту ал но до се лу ва ње ту ка 
са мо би мо же ло да ја за си ли та ква та 
џи ха ди стич ка спре га во раз лич ни кри
ми нал ни ор га ни за ции.

Вто ро пра ша ње е ка ко еден ва ков че
кор би вли ја ел на по долг рок на ме
ѓу ет нич ки план. Ма ке до ни ја е др жа ва 
во ко ја се пре скок на цел цик лус во 
спро ве ду ва ње по пис зна еј ќи ка кво 
вли ја ние врз оп штес тво то има про
цен ту ал на та за ста пе ност на ет нич ки
те за ед ни ци. Имај ќи ги пред вид пос ле
ди ци те и нас ледс тво то од бе гал ска та 

кри за од Ко со во, кои до вол но е што 
по сто јат ка ко ре дов на те шка те ма во 
јав но ста, ка ко ли би вли ја е ло на ру шу
ва ње на овој те шко здо би ен рам ко вен 
„ба ланс“ со но ви де се ти ци ил ја ди мус
ли ман ско на се ле ние на по долг рок?

Тре ти от без бед но сен мо мент, се пак, 
е нај го лем, а е по вр зан со еко ном ска
та со стој ба. Гер ман ска та ма те ма ти ка 
за тоа кол ку др жа ва та ја чи ни еден 
бе га лец, а при тоа имај ќи го пред вид 
пла нот за „ин фи ци ра ње“, за Ма ке до
ни ја би зна че ло уште но ви де се ти ци 
ил ја ди не вра бо те ни, а тоа, се ка ко, би 
прет ста ву ва ло со лид на ос но ва за но ви 
со ци јал ни су ди ри и го ле ми те шко тии 
во ме ѓу себ но то при фа ќа ње. Иа ко на 
по че то кот се ве ту ва ат па ри и по мош, 
та кви те средс тва сѐ по те шко стиг ну
ва ат. Ма ке до ни ја во сво ја та ку са не за
вис на исто ри ја во не кол ку на вра ти 
има искус тво со ми грант ски бра но ви 
и се ко гаш са ма си го но се ла то ва рот.

Пос лед ни от без бед но сен мо мент што 
са мо до пол ни тел но ќе ја искомп ли ку
ва ре ла ци ја та Скоп је  Бри сел е фа ктот 
што Ма ке до ни ја ни ту е, ни ту не ко гаш 
ќе би де по са ку ва на крај на де сти на

ци ја на ми гран ти те. Тие во се кој мо
мент ќе би дат под го тве ни да трг нат 
кон Гер ма ни ја, Швед ска, Дан ска... Тоа 
са мо ќе соз да ва по сто ја ни искри со 
без бед нос ни те служ би; по на та му Ма
ке до ни ја на долг рок ќе ја вра ми во 
син џи рот на шверц на лу ѓе и, ни што 
по не из вес но, во зем ји те што се из
воз нич ки на те ро ри зам. Ако не кол ку 
ром ски се мејс тва го за па ли ја Бри сел 
да се за ка ни де ка ќе ја спу шти рам па
та на виз на та ли бе ра ли за ци ја, што ли 
би пре диз ви кал евен ту а лен слу чај на 
пре бе ган те ро рист од Ма ке до ни ја?

Гри жа та за ближ ни от, за чо ве кот, ху
ма но ста, не е ту ѓа за Ма ке до не цот, кој 
и са ми от по ми нал низ ег зо ду си, про те
ру ва ња, на силс тва, бил жр тва на те рор, 
не прав да и на не зас лу же ни стра да ња. 
Ма ке до ни ја и до се га на пра ви мно гу 
по ве ќе од тоа што ре ал но е неј зи на 
ви стин ска моќ. Оде ње то над тоа, по
пу шта ње то пред ин си сти ра ње то, или, 
пак, во де ње то од иде ја та де ка та ка ќе се 
при до бие бла го нак ло ност од Бри сел е 
са мо не по треб но са мо за ла жу ва ње. Ко
неч но, зло у по тре бу ва ње ту ѓа не сре ќа 
ни ко гаш не ма да до не се ни што до бро. 
Нај мал ку за Ма ке до ни ја. 

актуелно

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

Понудата трае до 19.07.2017 година и важи за сите возила од гамата на Volkswagen комерцијални возила. Лизинг пакетот е достапен со учество 
од 15% до 50%, период на отплата од 48 до 72 месеци, промотивна камата од 7% и КАСКО за 1 ден односно целосно каско за првата година, со 
договор за лојалност склучен на времетраење на договорот за лизинг со Еуролинк осигурување. 

новиот crafter
интернационален VaN на годината

www.vw-komercijalnivozila.com.mk

VaN Of
tHe Year

ПорШе лиЗинг ПаКет
- Прва региСтрациЈа
- КаСКо За 1 денар
- УЧеСтво 15%
- Период до 72 МеСеци

- 2 редовни СервиСи
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Проб ле мот не бе ше во Евро пеј ци те, 
кои бес по го вор но вклу че ни во из
вр шу ва ње то на за да чи те од аме ри
кан ска та игра не ни зна ат за по и мот 
„проб лем“ ток му по ра ди ве шти на та 
на „го ле ми от  брат“, кој е за дол жен 
за нив но ре ша ва ње. Се га, на си ла „по
бри се ле ни те“ че да, не ло ги чен збир на 
Евро пеј ци, кои, ина ку, во оп што и не се 
„ми ри са ат“, ед но став но го на гра ди ја 
сво јот нов и на мет нат по си нок од кој 
има ат го ле ми, огром ни оче ку ва ња. 
Или, се пак, и нив ги има бра тот, не 
Евро пеј ци те. Тие са мо спро ве ду ва ат 
на ред би, не што слич но ка ко во Вто
ра та свет ска вој на, не ли. Проб ле мот е 
што тие сѐ уште не го споз на ле сво јот 
по си нок или, што би рек ле, не зна ат со 
ко го си има ат ра бо та. Ни кој во Бри сел 
не бе ше под го твен за „мај сто ри и те“ 
на За ев, дејс тва на кои ма ке дон ска та 
јав ност одам на отрп на...

како Заев се отвори и го 
издаде планот за името?
А исти от тој „пре ми ер“, во ма тич на та 
зем ја, ко ја те шко да ја чув ству ва ка ко 
род на и та тко ви на, да ти бил поз нат 
по ла га та, са мо де ман ти ра ње то, сто
ти на јав ни гре шки и не по сто ја но ста. 
А до тич ни те не ин фор ми ра ни Евро
пеј ци, иа ко од лич ни или „брат ски“ 
ин те ре си, се фа ти ја на оро со не го.

Ду зи на па ти, то гаш са мо ка ко ли дер на 
СДСМ, За ев „не са кај ќи“ ги из да ва ше 
сво и те пла но ви. Во те кот на акут на та, 
на мет на три го диш на кри за, Фрој до ви
от комп лекс бе ше че сто при су тен во 
дејс тва та на ка ми ка ѕи по ли ти ча рот. 
Пси хи ја три ско то об јас ну ва ње е де ка 
ко га не што ве при ти ска, вие не свес но, 
пре ку одре де ни иска зи и збо ро ви, ги 
откри ва те сво и те ма ки и пла но ви. Та
ка бе ше и во Бри сел. Иа ко, мно гу ми на 
мис лат де ка во по со че ни ов слу чај се 
ра бо ти за ком би на ци ја на Фрој до ви от 
и на Еди по ви от комп лекс, за тоа што 
со на ме ри те за ид ни на, пре ми е рот 
опре де лен од Бри сел уште пред да 
би де наз на чен, очиг лед но, ќе си ја е.. 
мај ка та. Или та ка ба рем пла ни ра. Збо
ру ва ме за Ма ке до ни ја, ко ја по ве ро ја но 
не кој и не ја сме та за мај ка...

Ка ко и да е, не нав ле гу вај ќи во па три
от ски те чув ства на чо ве кот што пред 
са мо не кол ку го ди ни приз на де ка ним 
тие не им „ли чат“ т.е. при ле га ат, исти
от во Бри сел, по не сен од еу фо ри ја та на 
мо мен тот што го че кал и за кој со ну
вал це ли от свој жи вот, го ди ни во кои 
др жа ва та до жи веа не ви де на мо рал на 
и по ли тич ка кри за и по дел би, За ев 

се „отво ри“ ток му во со ну ва ни от 
град. И при пос лед на та сред ба со 
ге не рал ни от се кре тар на НАТО, Јенс 
Стол тен берг, мал ку и се за бо ра ви:

„има ал тер на ти ви. Ние се на де-
ва ме де ка со при вре ме на та ре фе-
рен ца (ПјРМ т.е. FYROM) ќе до би-
е ме по ка на за да ста не ме член ка 
на НАТО и во исто вре ме ќе про-
дол жи ме со раз го во ри те со гр ци ја 
за про це сот во ЕУ. Ние оче ку ва ме 
со при вре ме на та ре фе рен ца да 
до би е ме по ка на од НАТО, во сог-
лас ност со до го во ри те со гр ци ја, 
а до де ка трае ра ти фи ка ци ја та 
кај 29 член ки на али јан са та, има 
две го ди ни за до пол ни тел но да се 
нај де ре ше ние. има мно гу ал тер-
на ти ви, мно гу за ви си од на ши от 
ју жен со сед, но ние ба ра ме при чи-
на по ве ќе за по зи тив ни ре ше ни ја 
за ста бил ност, а тоа е најм но гу 
мож но ако Ма ке до ни ја вле зе во 
НАТО“,  си приз на За ев.

Аха, зна чи тоа бил пла нот на СДСМ 
и на ти ран ска та ко а ли ци ја? НАТО да 
да де по ка на, мо же би и ЕУ не ка кво 
на ве сту ва ње за пре го во ри, чин што 
би го сим бо ли зи рал мор ко вот по кој 
би ско кал и со кој би се за ни ма вал и 
под ла жу вал на ро дот, а во ме ѓу вре
ме, ма кси мум за 24 ме се ци, до де ка 
29 член ки нѐ „ра ти фи ку ва ат“, За ев и 
ком па ни ја да ни го „ра ти фи ку ва ат“ 
иден ти те тот и да нај а дат „ре ше ние“ 
за име то? А ре ше ни е то зна чи не го ва 
про ме на, ту ка не ма ни ка кви ди ле
ми. И, за жал за За ев, не ма мно гу 
ал тер на ти ви. Име то е ед но и гла си 
Ма ке до ни ја, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
Му се до па ѓа ла без ал тер на тив но ста 
или не, но на ро дот не са ка не го ва 
про ме на, 86 про цен ти од Ма ке дон
ци те, спо ред пос лед на та ан ке та, се 
про тив.

Фројд, Хан, Заев и долговите кон 
„чадорот“
Увер ти ра на За ев му беа Туск, Мо ге ри ни, 
Хан и Стол тен берг, кои ка ко во хор си ка
жаа де ка не ма шан си за влез со не ка кво си 
ПЈРМ, кол ку тоа и да зву чи срам но. Јок, и 
за ЕУ и за НАТО мо ра да се сме ни устав но
то име, а тоа да го при фа ти и Гр ци ја. Без 
„амин“ на Ати на, не би ва, по ра ча Бри сел.

Ин ди ка тив но, или по ве ро јат но она ка со ци
јал де мо крат ски скро е но и из вр те но, двај ца
та со го вор ни ци што да доа из ја ви во жи во, 
на прескон фе рен ци ја, го по ра чаа со се ма 
исто то, а двај ца та што по ми наа са мо со со
оп ште ни ја (Туск и Мо ге ри ни) беа  „пре за
до вол ни“ од но ва та вла да и од ре фор ми те 
што ќе сле ду ва ат, ка жа ка би не тот на За ев. 
По на ви ка, очиг лед но, не кој, пак, не што не
ко му му пре мол чел, но Хан и Стол тен берг ги 
из да доа. Беа де цид ни, по де цид ни здрав је:

„Че ка ме за ем но ре ше ние за име то“, по
ра ча јас но ге не рал ни от се кре тар на НАТО, 
а Јо ха нес Хан му се на до вр за со збо ро ви те: 
„Тре ба да се нај де за ед нич ко ре ше ние, 
но ако вле гу ва ме со отво рен ум во раз го-
во ри те, тоа е мож но. се ко гаш има на чин 
за да се прид ви жат ра бо ти те и мо ра да 
ра бо ти ме на тоа. Мо ра да се нај де ре ше-
ние при фат ли во за си те“. Евро ко ме са рот, 
со на род ник на пси хо ло гот, чиј што комп лекс 
За ев че сто го пре зен ти ра, пре врт лив лик 
што до вче ра за опо зи ци ски те, се га пров
ла ди ни ме ди у ми има ше стра шен конф ликт 
на ин те ре си и ак ции во „Но во ма тик“ и во 
ге вге ли ски те ка зи на, про дол жи со кон ста
та ци ја та: „Не ма да би де лес но, мно гу ми на 
се оби ду ваа со го ди ни, но се га има нов 
мо мент и убе ден сум де ка мо же ме да ја 
иско ри сти ме си ту а ци ја та и да на пра ви-
ме про грес“.

Има ло но ва кон сте ла ци ја? А тоа са мо но ва, 
За е ва вла да да ти би ла. Сѐ дру го кај два та 
со се ди е ста ро. Аха...

амбицијата на Заев и новиот 
момент на Хан
Стол тен берг че ка, Хан ви де нов мо
мент, а Туск и Мо ге ри ни га ран ти ра но 
се на ма ка што ни кој не ги пре не се 
нив ни те по ра ки за нуж но ста од про
ме на на име то? Ма ша ла.

Се то тоа, фи лу ва но со не бу ло зи те 
за по треб ни ре фор ми и ка кви ли не 
бу да ла шти ни. На се то тоа, ста ти стот 
За ев ќе му из ја ви на пре тсе да те лот 
Туск: „Ам би ци оз ни сме би деј ќи е 
за гу бе но мно гу вре ме во евро ин те-
гра ци ски от про цес на Ма ке до ни ја“.

Уште ед но Фрој дов ско приз на ние, 
кое тре ба да се до пол ни со об јас
ну ва ње то – „чу му мно гу вре ме е 
за гу бе но“, или, по до бро ка жа но, во 
сти лот на еден наш по ра не шен шеф 
на др жа ва та  „кој го тоа за гу би?“

Би би ло фер За ев да приз нае де ка тој 
и не го ва та со ци јал де мо крат ска бо лу
мен та се нај го ле ми те ви нов ни ци за 
три го диш ни от за стој и за гу бе ње то 
на пре по ра ка та за пре го во ри од ЕК, 
кол ку таа и да е три ви јал на и без о
браз на. Уште по до бро би би ло и Бри
сел да приз нае де ка и ВМРОДПМНЕ 
на пра ви мно гу ре фор ми, ама не бе ше 
до нив. Уто пи ја од ба ра ња, не ли.

Се га, пак, из ле гу ва де ка мур тин ски
от спа си тел, всуш ност, нѐ спа су ва од 
са ми от се бе?! Са ка ли да ка же де ка по 
три го ди ни и куп глу по сти, „ре во лу
ции“, „бом би“ и што ли уште не, се га 
не ма кој да ги пра ви иди от шти ни те 
што го до не соа на власт по ра ди фа
ктот де ка нив ни от автор се га е на 
власт? Са ка ше ли „ам би ци оз ни от“ 
автор и из вр ши тел на кри за та да 
ка же де ка се га „ча до рот“ ќе би де ми
ло стив кон но ва та, по доб на власт и 
де ка не ма да ја ку ди, ис пра ва и тол чи 
пре ку сво и те со ро со ид ни ме ди у ми 
и ду зи на та НВО? Та ка ли ќе се на до
пол нат три те го ди ни, кои ја вра ти ја 

Ма ке до ни ја два е сет го ди ни на на зад 
во од нос на ме ѓу на род ни от имиџ? 
Не ве ру ва те?

Пра ша ње: Ка де се Беј ли, Пломп, Жбо
гар, Сте фан сон и Ал ха у зер, де жур ни те 
кри ти ча ри на прет ход на та власт, да 
про ко мен ти ра ат не што (што би ло) 
за кри ми но ге ни от со став на За е ви от 
ка би нет, не ми е ни от во зен парк со кој 
се во зат нив ни те дип ло ма ти на ми ну
ва ње, сме на та на Звр лев ски, по пу ли
стич ки те ре фор ми во обра зо ва ни е то и 
ре ди ца дру ги ка та стро фал ни утки? Ви 
не до сти га ат ли кри ти ки те кон вла ста 
на веч ни те „про фе си о нал ни оз бо ру
ва чи“, ме ди у ми што се га пе ат хим ни и 
со ста ви ја це ли збир ки за но ви те вла
сто дрш ци? Ви де те ги са мо фал ба џи
ски те нас лов ни стра ни ци и ТВднев
ни ци, де бат ни еми сии, до вол но е. Ах, 
да. Исти те овие ме ди у ми што ни ко гаш 
не го на ре коа Гру ев ски со ти ту ла та, а 
кои се га збо рот „пре ми ер“ не го ва дат 
од уста при се кое За е во спо ме ну ва ње, 
ма кар би ло 100 па ти во при ло гот. Та
фто ло ги ја за нив не по стои, ба рем се га.

Или ка де ис чез наа же сто ки те не ра
ни мај ков ци од НВО, кои се кој ден 
пра веа по 10 прескон фе рен ции и 
исто тол ку со оп ште ни ја за ка та стро
фал ни от ефект на ми на та та вла да? 
Ачик ме та мор фо за, не ба ре се мај ски 
му шич ки. По тол ку го ди ни жи вот ка
ко лар ви во „под зем је то“, се га дој де 
вре ме за ко ри сте ње на бла го да тот. 
Па ле та ат ли ле та ат, це лос но об зе ме
ни од споз на ни е то де ка ги до не соа 
„сво и те“ на власт.

А вие, вие и на та му пра шу вај те се и 
„те пај те си ја гла ва та“ што ќе би дат 
но ви те ре фор ми. Освен по пу ли стич
ки те уки ну ва ња на ек стер но, ра ди о
ди фуз ни та кси, вра ќа ње евти на стру ја, 
нѐ че ка ат и дру ги се ри оз ни и ан ти на
ци о нал ни ре фор ми, би де те уве ре ни 
во тоа, за тоа што дол гот мо ра да се 
вра ти. Ал бан ски те пар тии че ка ат  да 
„слег не“ пр вич на та еу фо ри ја, па по у

че ни од „ча до рот“, ќе си го по ба ра ат сво е то. 
Акт во кој дво ја зич но ста, очиг лед но, ќе би де 
ми но рен дел од при ка ска та на За ев, Ка са ми, 
Ах ме ти и на Се ла. Ви стин ска та ре фор ма, 
очиг лед но, ќе би де мно гу по дра ма тич на и 
по сил на. Са мо, свес ни ли се неј зи ни те из ве
ду ва чи де ка оби дот за неј зи на ре а ли за ци ја 
ќе им ја до не се суд би на та на ед нод нев на та 
мај ска та му шич ка? Зна ат ли не до вет ни
те ко рис ни ци на „ча до ро ви те“ до бра де ка 
на ро дот не ма да доз во ли не кој да му ги ре
фор ми ра име то и иден ти те тот. Ни се га, ни 
две го ди ни по тоа. Ни ко гаш... 

Це ли от наш жи вот ка ко 
ко ле ктив на ме мо ри ја и 
би тие, ве ли по е тот и член на „ма ке дон ски ма ни-
фест“, ефтим Клет ни ков, из ви ра ток му од име то.

КлетнИКов: тоа е ге не за та, пра из во рот на на-
ше то по сто е ње, тре зо рот во кој се скла ди ра ни 
си те на ши ве ко ви и ми ле ни у ми, си те кул тур но-
ци ви ли за ци ски бла га на на ши от дух што му ги 
има ме по да ре но на све тот и на неб ла го дар на та 
ва ви лон ска да ма евро па. но, без раз ли ка на тоа, 
тие оста ну ва ат наш ду хо вен про из вод, цар ски 
пе чат на на ша та ви зи ја за све тот ка ко „по ле за 
кул ту рен нат пре вар ме ѓу на ро ди те“ (Го це), а не 
ка ко по ле на ко ло ни за ци ја и на ма те ри јал но 
огра бу ва ње, мо дел што го за мис ли и спро ве де 
во ре ал ност евро па, ко ја и по крај тоа се оби ду ва 
да нѐ учи на де мо кра ти ја и на ху ма ни зам.

на ши те ко ми ти го имаа на зна ме то сло га нот „Сло-
бо да или смрт“, а се га е вре ме тој сло ган на но-
во то ма ке дон ско зна ме да гла си „Име или смрт“.

во пос лед но вре ме се за го ва ра сѐ пог лас на кам-
па ња за про даж ба на име то, а со цел за влез во 
нАто и во еУ, две те ор га ни за ции што со го ди ни 
нај бе скру по лоз но нѐ по ни жу ва ат и уце ну ва ат. 
нАто е кри ми нал на ор га ни за ци ја, ко ја е еден 
од глав ни те стол бо ви на аме ри кан ски от др жа вен 
те ро ри зам за кој во деч ки от аме ри кан ски ин те ле-
кту а лец но ам Чом ски на пи ша не кол ку су штин ски 
кни ги. Па се га, што са ка ат не ка мис лат за не го 
на ша та но ва вла да и на ши те ста ри нев ла ди ни 
ор га ни за ции, сто ти на, кои ни ту ед наш не ја спо-
ме на ле дра ма та со на ше то име, а не, пак, да се 
за гри жат за неа. но за тоа се и пла те ни. еУ, исто 
та ка, та ква  ка ква што е, не зас лу жу ва ни ка ков 
по чит од Ма ке дон ци те што са ка да ги обез ли чи 
и иден ти тет ски да ги из бри ше.

Па, да ли на ви сти на но ва та на ша вла да ќе се ос-
ме ли квис лин шки да на пра ви па кт за про ме на на 
име то? Кој ѝ го да ва тоа пра во? Ре фе рен дум? не.

Име то ни ту е до би е но, ни ту мо же да се ста ва на 
ре фе рен дум. Са ка ли не кој да го об но ви ма ке-
дон ско то атен та торс тво? Ќе ја спа си ли гла ва та 
тој што ќе го про да де име то? Мно гу пра ша ња 
за не со ни ца.

клетников: Ќе Ја 
СПаСИ лИ ГлаВата 
тоЈ Што Ќе Го 
ПРоДаДе ИМето?

анализа
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Кога во јануари 2016 годи
на европското здружение 
„Европски совет за надво-

решни односи“ ја објави сту
дијата „војни за поврзување“ 
(Connectivity Wars) ретко кој го 
разбра историското значење на 
оваа серија написи и анализи 
на европски и на американски 
стручњаци. Само малкумина беа 
свесни дека тезите изложени 
во студијата ќе ја означат тео
ретската геостратегиска рамка 
околу која само неколку месеци 
подоцна ќе бидат ангажирани 
дипломатиите, економиите и 
сите други сили на Балканот. 

Во неа 23 автори објаснуваат зо
што миграцијата, финансиите и 
трговијата се гео  економски ло
кации за битки и како големите 
сили ги користат како оружје 
своите интерконекции во гло

балниот економски систем со 
цел да им направат штета на 
своите непријатели. Санкциите, 
манипулациите со валути, бојко
тот, контролата на бегалските 
бранови, дигиталната и физичка 
инфраструктура се повеќе и по
веќе се користат како оружје во 
судирите меѓу моќните држави. 

Студијата е напишана од автори 
како Јан Бремер, Нели Гринхил, 
Параг Хана, Хина Рабани и Јуар 
Зарате, кои се непознати за нас, 
а кои ни откриваат која е новата 
Г7. Таа идентификува неколку 
земји што имаат капацитет да 
бидат главни играчи во оваа 
„војна за поврзување“. 

Покрај САД, кои се идентифику
вани како „финансиска суперси
ла“, Кина се смета за „градежна 
суперсила“ поради својата моќ на 
полето на градење инфраструк
тура. На европскиот континент 
Европа се смета за „регулативна 
суперсила“ поради своето влија
ние на глобалните трендови пре

ку единствениот европски пазар, 
а Турција го има епитетот „миг
рациска суперсила“ поради нејзи
ната моќ да влијае на движењето 
на повеќе од три милиони луѓе 
на својата територија. 

Во оваа студија, која пред некол
ку дена ја анализираше и лон
донската Школа за економија, 
неодамна стои дека: Во иднина 
најважните битки во конфли
ктите нема да се водат во воздух 
или на земја туку за меѓусебна 
поврзана инфраструктура на 
глобалната економија. Нејзини
те главни точки се постојаност 
на трговијата и на инвестиции
те, меѓународното право, интер
нетот, транспортните коридори 
и движењето на луѓето. 

Тоа што за нас е најважно е гео
графската локација каде што ќе 
се водат овие конфликти во ид
нината, кои ние не забележавме 
дека почнале. Иако Македонија 
не се споменува како земја што 
е фактор во оваа битка, сепак таа 

се наоѓа во близина или на патот 
преку кој дел од земјите спомена
ти како главни актери ги туркаат 
своите интереси и стока. 

Со оглед на тоа што Македонија 
како централна точка на Запад
ниот Балкан може да се смести 
во неколку од овие „интерконе
кциски“ линии, со право во ид
нина можеме да очекуваме дека 
земјата може целосно да ја загуби 
својата реална независност затоа 
што е надвор од умот да се тврди 
дека може да се спротивстави на 
интересите на суперсилите, кои 
територијата на Македонија ќе 
ја користат за спроведување на 
своите интереси.

И во случајот на Европа, која 
го користи Балканот како там
понзона за спречување прилив 
на бегалци, и во случајот на 
Турција, која преку регионот 
сака да пенетрира политички 
и економски, и со Русија, која 
овој регион го гледа како една 
од малкуте шанси да излезе на 
топли мориња преку Егејскиот 
Залив, Македонија нема шанси 
да ги оствари своите автентични 
интереси. И поради политичката 
криза од која не може да излезе 
со години, но и поради инте
ретничката и интеррелигиоз
ната разновидност што влијае 
на стабилноста и на единство
то на земјата. Овде мора да се 
спомене и интересот на САД на 
кои, поради планот во Европа да 
извезуваат течен гас, им одгова
ра на Балканот да има прекин 
на дотурот на руски енергенти, 
но и на енергенти од Блискиот 
Исток, а не треба да се забора
ви ниту Кина, која нема да се 
откаже од планот за железнич
ко поврзување на Солунското 
пристаниште со Белград. Дури 
и без проектот Дунав  Морава 
 Вардар  Солун ситуацијата е 
премногу комплицирана.

Студијата напишана од 23 ав
тори барем делумно ни отвора 
хоризонти без кои ни од далеку 
не можеме да добиеме одгово
ри на прашањата што нѐ мачат 
и кои можат од корен да ни го 
сменат животот без воопшто 
да знаеме што, навистина, ни 
се случува. �  
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Балканот - маршрута на 
глобалните интереси

зОшТО МАКЕДОНијА сТАНА ТОлКУ вАжНА?

колуМна

на што се должи толку големиот интерес на големите сили за 
македонија и за Балканот во последниве неколку години? за дел 
од причините досега е кажано многу пати. Судирот меѓу Сад и 
русија по „линијата на огнот“, интересот на еу да го обезбеди 
како свој овој дел од европа, опасноста од проширување на 
евентуални конфликти низ континентот, „балканската бегалска“ 
маршрута преку која еу може да биде поплавена со мигранти 
или да биде спасена од бегалски бран. Сите овие причини 
имаат своја тежина и логика. но зад нив секогаш има и теорија 
напишана од геостратези за кои најчесто светот не знае или ќе 
дознае по десетина години. исто како што во седумдесеттите 
години од минатиот век нормализацијата на односите на Сад 
со кина, потпишувањето на договорот СалТ 2 или договорот од 
кемп дејвид беше спроведување на теориите на американскиот 
геостратег со полско потекло збигњев Бжежински, така и сега 
зад чекорите на Сад, еу, Турција, русија и на кина се кријат 
геостратегии што ги даваат одговорите на прашањата што нѐ 
мачат, а дел од нив никогаш нема да ги добиеме

Пишува |  Горан Момироски



триумф
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Пишува | Ацо Станковски

во најголемата апатичност и дисолуција, која го беше за
фатила народот од неговата бесполезна Голгота за да го 
спаси тоа што требаше по секоја цена да го спаси, а дали 

го спаси, е прашање што бара време за одговор, дојде еден 
неочекуван момент на триумф. 

Одеднаш се создаде експлозивната еуфорија и се случи тој сосе
ма редок подвиг, дури и за најсилните, најбогатите и најубавите. 

И ете се појави грдото пајче од мочуирштата, создадени од 
реката Вардар, и трансформирајќи се во прекрасен лебед го 
однесе златното јаболко на победата. На сите им се причини 
дека сонуваат, дека се нашле во некоја надреална состојба, во 
сосема нестварна димензија. 

Можеби и најмногу на протагонистите, на малиот одред вар
дарови воини и нивниот лидер, Раул Гонзалес. 

Беа фантастични. Беа тоа мажи, поголеми борци од многумина 
и поголеми Македонци од огромен број вехементни фолиранти 
што се удираат в гради од силниот патриотизам. До кога?

Ракометарите покажаа карактер достоен за восхит. Нешто 
што сосема ретко сме гледале во скорашно време. Видовме 
храброст и волја, толку дефицитарни квалитети во овие дни 
на дефетизам и на порази. 

Сите се обидуваат да го одвојат спортот од политиката, но оваа 
човекова дејност е така обременета со симболика и со тен
денции што, несомнено, покажува дека е шематска еманација 
на политичкото, игра што најсериозно укажува на одредени 
можности и капацитети – токму во стратегискотактичките 
стремежи за доминација. 

Тоа се мали војни, во кои можноста за жртви е сведена на мини
мум, освен во симболички контекст, но овој аспект знае толку 
силно да влијае на човековата емотивност, што понекогаш 
играта ескалира во вистински судир и меѓу спортистите, и меѓу 
навивачките групи. Тогаш се случуваат немили последици, но, 
за среќа, ваквите несреќни разрешници на ситуациите се ретки 
и брзо се ставаат под контрола. 

Триумфот беше волшебен, брз и консеквентен. Вистински 
Блицкриг. Како на филм. Народот збесна од радост. Во скопските 
маала се огласија десетици кубури, кои цело ова време нивните 
стопани ги беа чувале во своите ректуми. Ова навистина им 
даде самодоверба и тие се распукаа кон небото. Јата птици  
избезумено летаа од дрво на дрво. Вистинска лудница. 

Плепсот славеше длабоко во ноќта. Ова им дојде како мевлем 
на рана или, како што велат коцкарите – како кец на десетка. 

Да ги поврати малку, по толку порази. Напуштени од сите, 
фрлени по вода, згазени од непријателот и ужасно понижени, 
посебно на планот на националната гордост. 

Во оваа долга агонија, која треаше речиси три години, македон
скиот народ трпеше пораз до пораз. Репетитивните, безидејни 
и бездушни орди предавници и сауросоиди со карактери на 
рептили зацаруваа со виталните општественополитички по
зиции во државата. И немаше кој да му застане на патот на ова 
зло и на ова понижување, да го истера и да го поведе народот 
кон победоносна завршница. Само еден голем дебакл. И сите 
релевантни сили потонаа предавајќи му се на душманот без 
вистинска борба. Каков срам...

Повторно настапи таа магматична атмосфера на застоено мо
чуриште. Настрана, кемтрејловите што секое утро го шараат 
небото вдолж и нашироко. Со тоа нѐ амортизираат, нѐ доте
пуваат, нѐ зомбифицираат за да заборавиме на „кубурата“, на 
достоинството и на решителноста. А заклетвата? 

По телевизиите, биомашините со карактери на варени јајца 
ги емитуваат вестите за поразот, за предавството, за хипер
популацијата на кодошите. Океан од безнадежност, од глупост 
и од страв. 

Еве ви го Брус Ли од Вашингтон ДЦ, ќе ве тепа ако целосно 
и безусловно не ѝ се покорите на неговата военополитичка 
компанија, наречена САД. 

Велат, лажел. Бил голем лажго, веројатно се работи за комплекс 
на нижа вредност. Таква е судбината на Азијците во расистичка 
Америка – ги тера тие, кои се надвор од категоријата WASP 
(White AngloSaxon Protestant – бел англосаксонски протестант) 
да се срамат самите од себе и така исфрустрирани ги користат 
како питбултериери против другите нации, како заканувачи 
и мразачи. Посебно, ако влезат во одредени структури на дла
боката држава. 

• Држ ги Брус Ли! Мавај Брус Ли! Истепај ги свииии! 

• Ритај Брус Ли, клоцај Брус Ли, по тиј магарци!

Ете, така дојде Брус Ли и сите ги претвори во мали варијанти 
на Калимеро. А народот целосно разочаран. 

Но, бескрајно чудни се патеките Божји. Тоа што се случи во 
Келн со ракометниот клуб Вардар на бизнисменот Самсоненко, 
навистина, внесе неверојатен блесок во оваа ужасна темнина, 
произлезена од многуте политички порази во серија. 

Оваа победа беше дар од Бога за македонскиот народ. Вода 
во пустина, надеж, откако сите го изневерија и го оставија во 
небиднината на хаосот и на стравот. 

Кога хероите дојдоа во Скопје беа дочекани од народот во голем 
стил, со огромна љубов и невидена егзалтација народот поита 
да им ја честита победата на овие прекрасни борци. 

Сѐ беше како во сон, како на филм, кога Раул Гонзалес, заедно 
со своите воини му салутираше на Александар Трети Маке
донски, дојде тој исцелителен момент за нацијата. За луѓето, 
едноставно.  �



АНТоНИо 
МИЛоШоСкИ

ТЕуТА  
АрИфИ

За ЕУ и за НАТО тема 
е името на Македо
нија! Другите теми 

за режимот, правосудството, администра
цијата и за облините на доматите се само 
споредни изговори!

Во Законот за упо
треба на албанскиот 
јазик се предвидува 

водење на парламентот на албански јазик. 
Значи, кога Законот ќе дојде во парламентот 
и кога ќе се изгласа од парламентот, нормално 
дека претседателот на Собранието ќе може да 
ги води седниците на албански јазик, исто и 
функционерите на владините седници ќе можат 
да го користат албанскиот јазик. Ова е дел од 
Предлог законот за употреба на албанскиот 
јазик за кој имаме договор.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ЈоХАНЕС  
ХАН

Тоа што го кажуваме 
јасно на секој самит 
почнувајќи од 2008 
година е дека е потребно заемно прифатливо 
решение во согласност со рамката на НАТО. 
Ние не сме експлицитни за тоа какво треба да 
биде решението. Работата е што мора да биде 
заемно прифатливо.

ЈЕНС  
СТоЛТЕНбЕрг

Во смисла на по
четок на прегово
ри или отворање 
поглавја потребна ни е едногласна поддршка 
од сите земјичленки. Поради ова и треба да 
најдеме решение што е прифатливо за сите 
28 членки и тие не исклучуваат никого и ги 
вклучуваат сите. Затоа мора да најдеме ре
шение бидејќи не може да одиме напред со 
некакви привремени договори итн. 

ДрАгАН 
ТЕвДовСкИ

Јас не го знаев тоа, го 
сфатив кога влегов 
во Министерството 

за финансии. Практично има бруто ДДВ, тоа е 
колку всушност државата собира по основа на 
ДДВ, а во сите извештаи се известува за нето 
ДДВ, тоа е бруто ДДВ минус повратот.

Сега кога состојбите 
таму се стабилизи
раа, ќе дојдат пов
торно политичари, 
тоа е сигурно, и ќе кажат дека за дополнително 
да ги стабилизираме, треба да ги внесеме во 
НАТО и во Европската унија. Нема приговор. 
Но, прво да ги исполнат своите обврски. Тоа 
значи дека треба да запрат со иредентизмот и 
да направат компромис за прашањето за името. 
Треба да ја научат културата на компромис и да 
ги прифатат неопходните промени на нивното 
уставно име.

НИкоС  
коѕИЈАС
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ни те емо ции се ра ѓа ат ре
мекде ла, за тоа воз бу да та 
за „Чер но дрин ски“ тре ба ло 
да  би де од нук ла ер ни раз
ме ри за да го из бе зу ми кни
жев ни кот. И на вод ни ци ќе 
под за вр ше ле ра бо та, но ете, 
ни ту нив не ги на пи шал.   
Ста вај ќи го Чер но дрин ски 
во кон текст на Це пен ков, 
алу ди ра на нив но то по тек
ло. Јас но ни е де ка Стру га и 
Стру ми ца се два ди ја лект ни 
све та, но чо век што из ле гол 
од Фи ло ло шки, ед но став но, 
не ма со што да се од бра ни. 
Зна е ње то е си ла, зна е ње то 
е моќ, а Боб Мар ли Ала ѓо
зов ски е гол. 

За вол ја на ви сти на та, со
би ра чот на на род ни умо
твор би Мар ко Це пен ков, 
на ви сти на, по тек ну ва од 
При леп, но во жи во то пи сот 
на те а тар ски от ре жи сер и 
пи са тел Вој дан Чер но дрин
ски ка ко род но ме сто е за
пи ша но стру шко Сел ци.

Ај што по гре ши и се изб
ла ми ра, мно гу ги на лу ти и 
стру жа ни, кои му за бе ле жи
ја што на при леп ска Лај нар
ка ѝ дал зна че ње ка ко да е 
Дрим. Што не му из на ка жаа 
по со ци јал ни те мре жи. Тие 
по кул тур ни те, по кул тур но 
му по ра чаа да чит не „Ви ки
пе ди ја“, а пра те ни кот Ан то
нио Ми ло шо ски му ор га ни
зи ра и квиз, за по лес но да ја 
утвр ди ма те ри ја та. 

Епа, рас тами ни стре, под 
Сав ски мост те че ре ка та 
Са ва, а Вој дан е Чер но дрин
ски, за што Цр ни Дрим те че 
низ не го ва та род на Стру га. 
� (Р.Р.)

Ро берт Ала ѓо зов ски

МаЈ ка Ја МаЈ ка,  
ДРИ Мон лаЈ наР ка

Ко ја ре ка те че под Сав
ски мост? Ова трик
пра ша ње со го ди ни си 

го по ста ву ва ат ос нов ци те 
во ле кси ко ни те што ги по
пол ну ва ат во те кот на лет
ни от рас пуст. Си гур но на не
го од го во рил и ми ни сте рот 
со су ка ни ци те. По греш но.

Ми ни сте рот со су ка ни ци те, 
рас тами ни сте рот, нај кул
тур ни от во др жа ва та, пи
са те лот, по е тот, кни жев ни
кот ко му пер о то и збо рот не 
му се нај сил но то оруж је. Со 
рас тасо ро со и дот Са ра чи ни 
ги вр зу ва ла мај ка Ја мај ка, со 
Ми ни стерс тво то за кул ту ра 
го вр зу ва ша ре на та фа са
да, а ни кој не знае со што 

мир“, ни што не ма да ури ва 
и, глав но, има по зи тив но 
мис ле ње за сра бо те но то 
пред не го. За не го умет но
ста е ши ро ка и ша ре на – фа
са да та на Ми ни стерс тво то 
за кул ту ра е спо ме ник, но не 
на кул ту ра та, ту ку на ша ре
на та про ме на да, а за ва ро су
ва ње би ле кан це ла ри и те. За 
дру га ри те са мо бе ли ѕи до
ви, нај а ви. Се ка ко, ка ко што 
си е ре дот, де ба та, де ба та, 
па ако дој де ред и ре фор ма.

Тоа што не му пој де на ра
ка на рас тами ни сте рот се 
ге о гра фи ја та и би о гра фи
ја та. Са кај ќи да се по фа лил 
де ка на у чил ка ко се вла дее, 
де ка вла ста се отво ра кон 
на ро дот со спо де лу ва ње, со 
кон такт, со при сус тво ме ѓу 
на ро дот, а не со отво ре ни 
вра ти и про зор ци, Ала ѓо
зов ски на пра ви ге о граф ска 
па паз ја ни ја. 

Воз бу ден од го ле ма та чест 
што му се ука жу ва од функ
ци ја та што ја из вр шу ва, 
да го отво ри те а тар ски от 
фе сти вал „Вој дан Чер но
дрин ски“, Ала ѓо зов ски над 
фо то гра фи ја од па тот кон 
При леп на пи шал: „При стиг
ну ва ме во При леп. Гра дот
хе рој, гра дот на Це пен ков, 
на Чер но дрин ски….“.  Не, не, 
во оп што не е ма ли ци оз но 
да му се за бе ле жи, иа ко ни е 
јас но што са кал да на пи ше. 
Што и да са кал да на пи ше, 
по гре шил, за што, пред сѐ, е 
пи са тел, кни жев ник, по ет, 
а збо рот и чи ста та мис ла 
тре ба да му би дат нај сил
но то оруж је. Па, ба рем пи
са те ли те жи ве ат хра неј ќи 
се со сил ни емо ции. Од сил

ги вр за ша ре ни те во сво јот 
ка би нет. До бра еки па бев
ме на ули ца, па од ули ца на 
функ ци ја. Дру га ри те ќе му 
би ле со вет ни ци. Ба рем та
ка ќе ни изг ле да до де ка не 
до ка же де ка не би ло та ка. 

Збор лест и отво рен, рас та
ми ни сте рот ве ти де ка ни ту 
еден про ект не ма да со пре, 
ни ту да тр пи оп струк ции, но 
за тоа ќе ја на у чи пуб ли ка та 
ка ко да ја вос при е ма кул ту
ра та: учес тво на пуб ли ка, 
раз вој на пуб ли ка, еду ка ци ја 
на пуб ли ка, пре ку про е кти 
што се слу чу ва ат над вор од 
тес ни от цен тар да им овоз
мо жи на што по го лем број 
гра ѓа ни да иску сат и да се 
еду ци ра ат за кул ту ра. Тој 
кон цепт тој го на ре ку ва 
„кул тур на де мо кра ти ја за 
доб ли жу ва ње на кул ту ра
та до се кој гра ѓа нин“.

За раз ли ка од де стру ктив
ни те, си те под ра ко водс тво 
на За ев, рас тами ни сте рот, 
во ду хот на „мир, бра те, 

Роден на:   
27 јоктом ври 1973 го ди на во 
Стру ми ца

Образование:   
Оп шта и ком па ра тив на  
кни жев ност на Фи ло ло шки от 
фа кул тет „Бла же Ко не ски“ во 
Скоп је
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еконоМИЈа

Подобриот живот 
малку ќе почека
најсилното разочарување на граѓаните доаѓа од најсилно
то ветување дека просечната плата ќе биде 500 евра. Сите 
очекуваа тоа да се исполни веднаш, а пред јавноста зоран 
заев изјави дека тоа ќе се случи најдоцна за четири години, 
а најрано до 2019 година. и укинувањето на радиодифузна
та такса останува за понатаму. засега граѓаните ќе мора да 
продолжат да си ги плаќаат сметките, а укинувањето на оваа 
давачка ќе се случи кога ќе се стабилизира работењето на јав
ниот сервис.евтината струја, пак, можеби, ќе се врати до крај 
на годинава, а и тоа ќе биде краткорочно, додека не се созда
де отворен пазар на струја. потоа државата нема да може да 
одредува тарифи и цени на овој енергент

Пишува | Александрија Стевковска 

Плата од 500 евра, евтина струја, 
укинување на радиодифузната 
такса. Ова се дел од ветувањата 

на владата на социјалдемократите, 
кои, практично, беа причината за 
придобивање на довербата на гласа
чите, за кои сега многумина сфатија 
дека биле само ветувања. Лидерот 
на социјалдемократите, Зоран Заев, 
останува на овие ветувања, но тие ќе 
се исполнеле  за две години, за некол
ку месеци, кога ќе се воспоставиле 
услови за такво нешто. За разлика 
од граѓаните, кои очекуваа тоа што 
беше дадено како збор веднаш да се 
исполни, тие што ветуваа ги убедува
ат граѓаните дека подобриот живот 
ќе дојде, ама треба малку да се почека 
на него. Довербата се купи, а очеку
вањата не се исполнија. Барем засега. 

Ветувањето за плата од 500 евра засе
га е само желба и ветување бидејќи за 
да се оствари тоа, Македонија треба 
да оствари прилично висок последо
вателен економски пораст.  
              
� за да стигнеме до просечна плата 
од 500 евра, Македонија треба да 
оствари прилично висок економски 
пораст, или последователен од осум 
проценти.Оваа влада има прилично 

оптимистички очекувања за порас-
тот на економијата смета поранеш
ниот директор на ЕЛЕМ, Христијан 
Мицковски.

Мицковски кажа дека треба да зна
ете што сте ветиле бидејќи кога ќе 
ветите нешто, ја барате довербата на 
граѓаните и определувате рок за реа
лизација на тоа ветување, не можете 
потоа, кога ќе се смени улогата, да го 
релативизирате сето тоа.

� Но, да ја видиме реалноста, кога 
давате изјава од аспект на полити-
чар што претендира да стане ман-
датар, а понатаму и премиер е едно, 
кога сте премиер и кога треба да ги 
исполните тие ветување, треба да 
знаете што сте ветиле бидејќи кога 
ќе ветите нешто, ја барате довер-
бата на граѓаните и определувате 
рок за реализација на тоа ветување, 
не можете потоа кога ќе се смени 
улогата да го релативизирате сето 
тоа  изјави Мицковски.

Тој смета дека владата треба што по
скоро да ги оствари ветувањата.

� Ние треба да го потсетуваме пре-
миерот какво ветување дал и треба 

што повеќе да го стимулираме да го 
реализира тоа ветување бидејќи, 
на крајот на денот, во интерес на 
сите политичари би требало да биде 
една цел, а тоа е да имаат што по-
среќни граѓани, со поквалитетен 
живот. затоа очекуваме ова вету-
вање не да го релативизира во вре-
менски дел, туку што поскоро да го 
реализира  изјави Мицковски.

Токму најсилното разочарување на 
граѓаните доаѓа од најсилното вету
вање дека просечната плата ќе биде 
500 евра. Пред јавноста Зоран Заев 
изјави дека тоа ќе се случи најдоцна 
за четири години, а најрано до 2019 
година.

� за две и пол години од почетокот 
на работењето на оваа влада, про-
сечната плата ќе биде 30.000 дена-
ри. Молам Бога тоа да се случи и за 
1,5 година, но тоа е ветување што не 
можам да го дадам бидејќи знам што 
значи целиот овој циклус, кој треба 
да впрегне цела машинерија за да 
дојдат просечните плати таму. Едно 
е зголемување на домашното произ-
водство, но другото е механизмот на 
мотивација на тие што даваат плата 
во готовина целосно или делумно, да 
го пријават тоа и преку тоа да порас-
не реалниот просек на плата  изјави 
Заев, што предизвика големи реакции 
во јавноста, која смета дека лидерот на 
СДС сега ретерира од ветувањата.

ВМРОДПМНЕ посочи дека граѓаните 
очекуваат да продолжи трендот на во
ведување мерки со кои ќе се зголемува 

минималната плата и ќе се подобри 
квалитетот на живот на граѓаните.
 
� граѓаните очекуваат сДс да ги 
исполни ветувањата и да овозмо-
жи нови 64.000 работни места и 
просечна плата од 30.000 денари, 
како и минимална плата од 16.000 
денари, исто така, во првата годи-
на, а докторите очекуваат плата 
од 100.000 денари. граѓаните, исто 
така, очекуваат и стабилна еконо-
мија и годишен пораст кумулатив-
но секоја година од пет проценти 
 рече Христијан Делев додавајќи дека  
веднаш по формирањето на владата, 
било најавено од парламентот да се 
побара зголемување на минималната 
плата за текстилната и за кожарската 
индустрија на 12.000 денари.

Делев потсети дека Законот за мини
мална плата е донесен на 1 јануари 
2012 година, кога е утврдена сума од 
8.050 денари, а во следните години 
минималната плата е зголемена до 
10.800 денари.

�  Да не беа блокадите и деструкција-
та од сДс, денеска таа плата ќе беше 
многу повеќе  рече Делев додавајќи 
дека со утврдувањето на минималната 
плата повеќе од 65.000 работници го 
решиле долгогодишниот проблем.

Укинувањето на радиодифузната так
са, исто така, беше најавено како една 
од првите мерки што ќе се реализира
ат. Според најавите, МРТВ треба да се 
финансира од буџетот, како што беше 
до 2009 година. Тогаш, радиодифузна

та такса беше повторно воведена по 
неколкугодишен прекин, на инсисти
рање на Европската унија, за, како што 
се тврдеше, да се врати независноста 
во функционирањето на јавниот сер
вис од Владата.

Сепак, и покрај најавите на Заев за 
укинување на радиодифузната такса, 
граѓаните ќе мора да продолжат да си 
ги плаќаат сметките. Според информа
циите, укинувањето на таксата не може 
да се случи пред ребалансот на Буџетот, 
а никој сѐ уште не може да гарантира 
дали тоа ќе се случи и подоцна.Сметки
те за последниот месец до граѓаните 
се доставени. На тие што нема да ги 
платат, ќе им биде извршена присилна 
наплата од страна на УЈП, а ќе ги трпат 
и трошоците за нејзино извршување.

СДС во предизборниот период најаву
ваше укинување на радиодифузната 
такса како една од мерките на нова
та влада. Сега, по преземањето на 
власта, Заев вели дека тоа ќе се случи 
кога ќе се обезбеди стабилно финан
сирање на МРТВ.

За ВМРОДПМНЕ укинувањето на ра
диодифузната такса и нејзино директ
но финансирање од владата би значело 
дополнително влијание врз политичко
то уредување на јавниот сервис.

� Карактерот за јавен сервис ќе се 
избрише, а тие 15, 20 милиони евра 
што треба да ѝ се доделат ќе треба 
да се надополнат од некаде, а тоа 
значи зголемување на даноците во 
Македонија за да може да се плати 
тоа. Ова е една мерка што не е памет-
но да се воведе бидејќи на крајот од 
денот повторно ние ќе го платиме 
тоа –смета Христијан Делев.

Што се однесува до третото ветување, 
за враќањето на евтината струја, за 

жал, и тоа не може да биде реализира 
веднаш. Според Заев, тоа ќе биде на
правено до крајот на годинава, откако 
ќе бидат направени потребните ана
лизи. Што ќе покажат тие, останува да 
почекаме и да видиме. 

� Периодите на евтина струја ќе би-
дат вратени до крајот на оваа година. 
сакаме да ги направиме сите потреб-
ни анализи пред да го направиме 
овој чекор. Тоа ќе го направиме на 
тој начин со тоа што ќе се скратат 
„набилданите“ трошоци што ја по-
качуваат цената на електричната 
енергија и на тој начин ќе ја вратиме 
евтината тарифа. Тоа ќе се случи до 
крајот на оваа година  рече Заев. 

Според Кочо Анѓушев во тек се анали
зи и пресметки како да се спроведе тоа 
во согласност со европските правила, 
но и технички поради префрлувањата 
на борилата. Уверува дека евтината 
тарифа ќе важи за сите.

Од дистрибутерот ЕВН велат дека 
приспособувањето на броилата ќе 
зависи од моделот на спроведување
то на евтината тарифа. Посочуваат 
дека станува збор за краткорочна 
транзициска мерка што ќе биде во 
сила додека не се отвори целосно па
зарот на струја. Понатаму, на отворен 
пазар, цените и тарифите не може да 
ги регулира државата.

� На отворен пазар, цените и тари-
фите не се регулирани од држава-
та, туку се базираат на пазарните 
услови и се предмет на договор 
меѓу снабдувачи и потрошувачи. 
Понатаму, времето за кое ќе биде 
спроведена дневна евтина тари-
фа треба да биде во согласност со 
времето кога има на располагање 
и поевтина електрична енергија 
со цел да се избегнат дополнител-
ни трошоци за увоз на електрична 
енергија. Конечно, трошоците за 
спроведување на мерката треба 
соодветно да бидат надоместени. 
Технички гледано, ЕвН е подготвена 
да ја спроведе мерката, каде што 
времето за приспособување на бро-
илата ќе зависи од моделот на кој 
ќе биде спроведена  велат од ЕВН.

Регулаторната комисија  за енергети
ка во 2012 година ја укина дневната 
евтина тарифа со образложение дека 
со овој потег ќе се намалат трошоците 
за увоз. �

јА КУПи ДОвЕРБАТА, АМА НЕ ги исПОлНи ОЧЕКУвАњАТА
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П азарот не треба да 
биде пререгулиран па
зар како во моментов, 

оценува заменикот на Заев. Тој 
тврди дека либерализацијата 
на пазарот на струја ќе биде 
решена на сериозен начин, без 
конфликт на интереси, и сите 
ќе бидат задоволни. Но, немаше 
да биде ништо сомнително ако 
не се погледнеше папката со 
сопственички удел на Анѓушев. 
На вебстраницата на неговата 
компанија се открива негови
от бизнис. Главниот позитивен 
пресврт го доживува во 2003 го
дина, кога го основа Друштвото 
за вработување на инвалидни 
лица за производство, трговија 
и услуги „Фероинвест“ д.о.о. 
експортимпорт  Велес, кое е 
дел од конзорциумот што до

бива концесија за 21 мала хи
дроцентрала во Македонија. Во 
истата година „Фероинвест“ ста
нува сопственик на 50 проценти 
од капиталот на компанијата 
„Брако“, Кочо Анѓушев станува 
претседател на бордот на дирек
тори и го организира развојот и 
производството во трите про
изводствени погони во Велес 
 Македонија, Панчево  Србија и 
Видин  Бугарија. Истата година 
прво основа претставништво 
на групацијата ЕФТ, а подоцна 
и фирма „ЕФТ Македонија“, која 
добива лиценца за трговија со 
електрична енергија. Покрај ова, 
фирмата се занимава и со инвес
тиции во енергетиката, стои во 
профилот на компанијата.

- јас сум горд на тоа што сум го 
направил во животот бидејќи 
сум тргнал од нула. сите мои 
фирми во цРМ имаат краен 

сопственик Кочо Анѓушев 
и мислам дека тоа треба да 
биде мотивација за сите мла-
ди луѓе дека со вредна и чесна 
работа можат да успеат и да 
тргнат од нула  вели Анѓушев 
тврдејќи дека нема ништо сом
нително.

Веднаш по стапувањето на 
функција Анѓушев најавува и 
нова мерка, односно преку ре
шавањето на штрајкот во „МЖ 
– транспорт“ тој открива нова 
намера за либерализација и на 
железничкиот транспорт. Анѓу
шев најавува и приватизација на 
секторот транспорт во земјава, 
но, сепак, државата да продолжи 
да се грижи за инфраструкту
рата, односно одржувањето на 
шините. Во портфолиото на не
говите компании пишува и дека 
тие нудат транспорт на стока. 
Ова дополнително го вклучува 

алармот за потезите што планира 
да ги води новиот вицепремиер 
за економски прашања. Тој вели 
дека нема место за сомнеж, но 
најавува дека сопственоста на 
компаниите останува во негови 
раце. Почитувајќи го законот, ре
шил управувањето да го преземат 
директори што ќе го заменат ра
ководењето на компаниите.

- во согласност со закон за 
спречување корупција, јас 
не можам да имам извршна 
функција, ќе ги напуштам 
тие функции во моите ком-
пании и ќе ме заменат ди-
ректори. јас не можам да се 
откажам од својот капитал 
и од сопственоста  вели 
Анѓушев.

Кочо Анѓушев е втор функционер од биз
ниселитата што доаѓа на висока позиција во 
Владата на Република Македонија. Имено, во 
владата на Владо Бучковски, Минчо Јорданов
ски ја извршуваше функцијата заменикпрет
седател на Владата задолжен за економски 
систем. Сега повторно човек од бизнисот, кој, 
според „Форбс“, во 2014 година беше трет на 
листата најбогати Македонци, е назначен за 
вицепремиер.

Стравот лозјето го чува, но за новата влада веројатно не важи народната 
поговорка. И по големиот број забелешки, таа, сепак, реши бизнисмен да го 
раководи секторот за економски прашања, односно да седне на позицијата 
заменикпретседател на Владата. Ако бизнисменот беше реалист, очигледно, 
тоа немаше да биде проблем, но од првото појавување во јавност, па 
проследено низ другите изјави, Кочо Анѓушев сѐ повеќе го буди сомнежот 
во неговите „искрени‘‘ намери за помош во либерализација на пазарот 
за енергетика и за транспорт. Како вицепремиер за економски прашања, 
Анѓушев вели дека ќе се грижи за либерализација на пазарот на струја

Пишува |  
Кристина Николова - Кузмановски

анѓушев најави  
реформи на пазарот  
што го држат  
неговите фирми

вицЕПРЕМиЕР зАДОлжЕН зА сОПсТвЕНиОТ БизНис
За веродостојноста на него
вите ветувања, како и  за тоа 
дали тој е вистинскиот избор 
за вицепремиер постои сомнеж 
и меѓу неговите, имено Бра
нимир Јовановиќ, советник во 
Министерството за финансии 
на Драган Тевдовски, прашан 
за именувањето на вицепре
миер за економски прашања 
од бизниссекторот, како што 
е сега Кочо Анѓушев, вели дека 
тоа е како да се назначи чо
век што љуби алкохол да чува 
визба во која има складирано 
алкохол. Според него, задачата 
на бизнисот е да прави профит.

Покрај потенцијалниот судир 
на идеологии, постои и судир 
на интереси. На пример, соста
вот на новата влада избрана на 
31 мај беше објавен во „Служ
бен весник“ број 65 од први 
јуни, една страница подолу 
постои одлука на Регулатор
ната комисија за енергетика, 
донесена на 30 мај, еден ден 
пред изборот на новата влада. 
Станува збор за привремена 
дозвола за производство на 
струја на мала хидроцентрала, 
чијшто косопственик е Анѓу
шев. Во „Службен весник“ бр 
66, исто така, пред први јуни 
е објавено дека Регулаторна
та комисија одобрила статус 
на привилегиран производи
тел на електрична енергија 
на друга хидроцентрала каде 
што Анѓушев, исто така, е ко
сопственик.Засега сѐ останува 
само во рамки на доверба во 
ветувањата на Анѓушев, но 
неговата политика ќе открие 
колку биле искрени неговите 
намери. 

еконоМИЈа
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Пишува |  Ка те ри на Ми тиќ

да ту мот за ло кал ни те из бо ри е одре ден, а ние жи ве е ме 
во на деж де ка со из бор ни от молк ќе стив не и ова ан ти ре
форм ско лу ди ло во обра зо ва ни е то и ќе се за бо ра ви ка ко 
бесп ла тен по ли тич ки мар ке тинг, за жал, со фа тал ни пос
ле ди ци за уче ни ци те

АНТиРЕфОРМсКО лУДилО вО ОБРАзОвАНиЕТО 

Мон ќе произведува 
научници со 
политички инает

Со Кон кур сот за за пи шу
ва ње уче ни ци во јав ни те 
сред ни учи ли шта во Ре

пуб ли ка Ма ке до ни ја за учеб
на та 2017/2018 го ди на е пред
ви де но на пр ви сеп тем ври во 
учи лиш ни те клу пи да сед нат 
вкуп но 35.909 уче ни ци и тоа 
25.127 што ќе учат на ма ке
дон ски на ста вен ја зик, 9.830 на 
ал бан ски на ста вен ја зик, 918 
на тур ски на ста вен ја зик и 34 
на срп ски на ста вен ја зик. Во 
исти от кон курс бе ше на ве де но 
де ка „од учеб на та 2017/2018 
го ди на во сред но то обра зо ва-
ние во Ре пуб ли ка Ма ке до ни-
ја се во ве ду ва ат адап ти ра ни 
на став ни про гра ми од  Ме-
ѓу на род ни от цен тар за на-
став ни про гра ми на Кем бриџ 
по пред ме ти те ма те ма ти ка, 
би о ло ги ја, фи зи ка и хе ми ја“. 

За се га ова не ма да се слу чи. 
Ре на та Тре не ска  Де ско ска 
из ја ви де ка се ана ли зи ра ат 
за ко ни те за да се спре чи во
ве ду ва ње то на про гра ма та во 
сред но то обра зо ва ние, до да
вај ќи де ка актив но сти те мо ра 
да се де фи ни ра ат до кра јот на 

след на та не де ла би деј ќи ве ќе 
се об ја ве ни кон кур си те за упис 
во сред ни те учи ли шта.

� се пра ват на по ри за да се 
за пре во ве ду ва ње то на про-
гра ма та „Кем бриџ“ во сред-
но то обра зо ва ние  ве ли таа 
и до да ва  таа про гра ма пре-
диз ви ка не га тив ни ре ак ции 
кај ро ди те ли те, уче ни ци те и 
кај на став ни ци те. 

Со дру ги збо ро ви, ова зна чи 
де ка нај мал ку 35.909 ро ди те ли 

во зем ја та ќе здив нат ле то во, 
но не за тоа што про гра ма та 
е не дос лед на, а но ва та вла да 
е ре форм ска, ту ку за тоа што 
во при ро да та на чо ве кот е да 
да ва от пор кон не поз на то то. 
Жи во тот во за ед ни ца, пак, ги 
на у чил лу ѓе то де ка про ме ни
те поч ну ва ат со не до ста то ци, 
а, пак, но ва та вла да по втор но, 
ка ко и во слу ча јот со ек стер но
то те сти ра ње, по ну ди при вид 
на ра дост. 

� Тие што има ат искус тво во 
обра зов ни от про цес, од нос-
но на став ни ци те, по со чи ја 
де ка има мно гу не дос лед но-
сти, поч ну вај ќи од тоа ка ко 
е стру кту и ра на про гра ма та, 
не со од вет ни пред во ди што 
соз да ваа кон фу зи ја  ве ли 
Тре не ска  Де сков ска.

Искус тво со про гра ма та, за 
ко ја Би ро то за раз вој на обра
зо ва ни е то (БРО) ве ли де ка не 
прет ста ву ва ни ка ква но ви на во 
на ши от обра зо вен си стем спо
ред глав ни те ка ра кте ри сти ки: 
спи рал на на став на про гра ма, 
на уч ни истра жу ва ња и ре ша
ва ње проб ле ми, има ат на став
ни ци те од ос нов ни те учи ли шта. 
Пра шал ни ци те што ги по пол

ну ва ат на став ни ци те од ос нов
но то обра зо ва ние, кои ве ќе ја 
спро ве ду ва ат оваа про гра ма, 
по ка жу ва ат де ка по спро ве де
на та обу ка око лу 90 про цен ти 
од на став ни ци те од си те од де
ле ни ја се здо би ле со по треб ни те 
ве шти ни за да ра бо тат по но ва
та на став на про гра ма. 

И по крај тоа што се снаш ле 
со ма те ри ја та, на став ни ци те 
имаа за бе ле шки. Сме та ат де ка 
про гра ма та не е адап ти ра на на 
во зра ста на де ца та и по ка жу
ва не дос лед но сти, пре ра но и 
не ор га ни зи ра но поч на ло неј
зи но то во ве ду ва ње во ос нов
ни те учи ли шта, пр во во пр во 
и тре то од де ле ние во учеб на та 
2014/2015 го ди на. 

� „Пред де ца та се по ста ву ва-
ат проб лем ски си ту а ции, а 
тие се во фа за на кон крет-
но раз мис лу ва ње (ба рем до 
се дум го диш на во зраст). во 
пр во од де ле ние, по пред ме-
ти те ма те ма ти ка и при род ни 
на у ки се ба ра од уче ни ци те 
да за пи шу ва ат одре де ни 
иска зи. Па ра до ксот е во тоа 
што кај уче ни ци те опис ме-
ну ва ње то поч ну ва во вто ро 
од де ле ние“, пи шу ва про фе
сор ка та Ире на Хри стов ска, 
во анализата за бло гот „Рес
пуб ли ка“ (ResPublica). 

Но, таа е ве ќе во ве де на во ос
нов но то обра зо ва ние и неј зи
ни от кон ти ну и тет при род но 
про дол жу ва во сред но то обра
зо ва ние. Се пак, не кој сме та де
ка про фе со ри те во сред ни те 
учи ли шта не ма да мо жат да му 
од го во рат на пре диз ви кот и во 
пра кти ка та да нај дат ре ше ни ја 
за да ја по до брат про гра ма та.

До де ка Ми ни стерс тво то за 
обра зо ва ние и за на у ка е во 
тр ка со вре ме то ба рај ќи пра
вен ме ха ни зам да го спро ве
де за мис ле но то, се на мет ну ва 
зак лу чо кот де ка и во овој слу
чај, ка ко и во прет ход ни от, не 
ста ну ва збор за по до бру ва ње 
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на  ква ли те тот на обра зо ва ни
е то, ту ку за по ли тич ки ина ет. 
Иа ко но во то ра ко водс тво на 
МОН ам би ци оз но нај а ву ва ше 
по до бру ва ње на со стој би те во 
обра зо ва ни е то, ре фор ми, за
се га ус пеа да уки не две ве ќе 
спро ве де ни ре фор ми, ек стер
но то те сти ра ње и про гра ма та 
„Кем бриџ“, но не гле да ме де ка 
се пре зе ма ат кон крет ни че ко
ри што ќе во дат кон ре фор ми. 
Ви стин ски, су штин ски ре фор
ми во обра зо ва ни е то, ка кви 
што му се по треб ни. 

Ед на од глав ни те при до би вки 
од про гра ма та „Кем бриџ“ во 
ма ке дон ско то обра зо ва ние е 
по ква ли тет но обра зо ва ние на 
уче ни ци те ба зи ра но на ме ѓу на
род но спо ред ли ви стан дар ди. 
Ква ли те тот на обра зо ва ни е то 
се по диг ну ва би деј ќи со овие 
на став ни про гра ми се фа во
ри зи ра при ме на на со вре ме ни 
ме то ди и тех ни ки во на ста ва та 
и актив но уче ње пре ку истра
жу вач ки уче нич ки актив но
сти, што, пак, од сво ја стра на, 
ја по до бру ва пе да го ги ја та на 

по у чу ва ње то и при ста пот на 
уче ње кај уче ни ци те.

� „Ре фор ми во обра зо ва ни е то 
се ка ко де ка се по треб ни, но 
тие тре ба да се ба зи ра ат на 
цвр сти до ка зи по ткре пе ни 
со по зи тив ни ре зул та ти за 
на пре док. за да се из вр ши 
гло бал на про ме на, тре ба да 
по стои де тал на ана ли за и 
по зи ти вен ефект кај тој за 
кој се во ве ду ва про ме на та. 
Мо же би е кус пер и о дот од во-
ве ду ва ње то на нај круп на та 
ре фор ма во обра зо ва ни е то, 
адап ти ра ни те про гра ми спо-
ред про гра ма та ‘Кем бриџ’. 
се пак, до се гаш но то искус-
тво по ка жу ва де ка тие тре-
ба да се ре ор га ни зи ра ат. во 
ре ор га ни за ци ја та тре ба да 
се вклу чат струч ни ли ца од 
се ко ја об ласт (про фе со ри, 
на став ни ци, со вет ни ци, пси-
хо ло зи, пе да го зи), кои ќе ги 
усог ла сат про гра ми те, пред 
сѐ со во зра ста и со раз во-
јот на уче ни ци те, нив ни те 
мож но сти, спо соб но сти, ин-
те ре сот на де ца та во одре-

де на во зраст и, се ка ко, да се 
обез бе дат ус ло ви за ра бо та 
во учи ли шта та, за це лос на 
ре а ли за ци ја и по стиг ну ва ње 
на цел та – ква ли тет но обра-
зо ва ние“, пи шу ва Хри стов ска.

По ра неш ни от ми ни стер за 
обра зо ва ние Спи ро Ри стов ски 
оби дот да се за пре во ве ду ва
ње то на про гра ма та „Кем бриџ“ 
во сред но то обра зо ва ние го 
сме та за ан ти ре форм ски. Тој 
е де ци ден де ка со ра бо тка та со 
бри тан ски от уни вер зи тет е ко
ри сен и ква ли те тен про ект на
со чен осо бе но во изу чу ва ње то 
на ма те ма ти ка та и на при род
ни те на у ки, две об ла сти во кои 
на ши те уче ни ци по долг пер и од 
по ка жу ва ат сла би ре зул та ти.

Напос лед но то ме ѓу на род
но те сти ра ње спро ве де но од 
Свет ска та бан ка, ма ке дон ски
те уче ни ци на 15 го ди ни се на 
пос лед ни те че ти ри ме ста ме
ѓу сво и те врс ни ци од 72 зем ји 
спо ред ре зул та ти те од при
род ни те на у ки, ма те ма ти ка и 
чи та ње. �

ОБРАЗОВАНИЕ ПАЦИЕНТИТЕ ЗАДОВОЛНИ ОД „МОЈ ТЕРМИН“ 

Пишува | Але ксан дра М. Бун да лев ска

придобивките од „мој термин“ се двојни, како за институцијата 
како давател на здравствени услуги, така и за пациентите како 
корисници на здравствените услуги. во текот на април 2013 
година здравствен дом „Скопје“ е вклучен како пилотпроект во 
националниот систем на електронско закажување „мој термин“. 
на тој начин се даде значење на институцијата затоа што во 
однос на секундарната специјалистичка служба на град Скопје 
на ниво на поликлиники, ние сме носители на таа дејност и 
следење на патот на пациентот од примарно, секундарно и од 
терцијарно здравство со цел растоварување на терцијарното 
здравство – вели директорката на јзу здравствен дом „Скопје“  
др специјалист Татајна Баевска  вучковиќ

комплексниот проект воведе  
ред во ординациите

Со долги, 
мачни и 
многу често 

непотребни чека
ња, влегување преку 
ред, губење драгоцено 
време, поминуваше секое 
одење на пациентите кај 
докторспецијалист. Со пора
нешната навика, „дојди порано 
за да завршиш работа побрзо“ 
најчесто се водеа пациентите 
што имаа мака и мораа да посе
тат специјалист. Најчесто тоа не 
завршуваше толку лесно и брзо 
колку што посакуваа. Од пред пет 
години, прво како пилотпроект, 
а потоа почна да функционира 
системот за електронско закажу
вање „Мој термин“. Најважно 

беше да се избегнат турканици
те и непотребниот метеж, кои 
се создаваа пред ординациите, 
но и пациентите да добијат 
квалитетна услуга. Прегледот 
кај специјалист го закажува ма
тичниот лекар. Времетраењето 
на прегледот кај специјалист е 
ограничено на 15 минути. 

Министерството за здравство 
најави измени во системот за 
електронско закажување 
„Мој термин“ и ја раз
гледува можноста за 
зголемување на време
траењето на прегледот 
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анкетите покажуваат дека пациентите,  
главно, се задоволни 
Во Здравствен дом „Скопје“ била спроведена и надворешна 
анкета, која го покажува ставот на пациентите за „Мој тер-
мин“. Анкетата била направена во 2015 година и спроведена 
на повеќе од 7.000 испитаници.

Дел од резултатите на Здравствен дом „Скопје“ покажуваат 
дека повеќе од 80 отсто од испитаните пациенти се задо
волни од квалитетот на услугата добиена од лекарот и од 
медицинската сестра, 98,6 отсто се задоволни од љубезноста 
на лекарите, 97,1 отсто се задоволни од љубезноста на пер
соналот, 78,6 отсто се задоволни од стручноста на лекарите, 
81,4 се задоволни од односот на шалтерските службеници.

Резултатите добиени од националниот систем „Мој тер-
мин“ покажуваат дека 60 отсто од испитаните пациенти се 
задоволни од системот за електронско закажување. Вкупно 
62,9 отсто сметаат дека се почитува закажаното време 
за преглед од страна на докторите, 100 отсто испитани 
пациенти одговориле дека не им се случило да дојдат на 
преглед на „Мој термин“, а докторот да не е присутен (и 
да не се претходно известени за тоа).

�  Од 2012 година, па досега, со актуелниот менаџерски 
тим, во согласност со потребите на заедницата, фи-
нансиските можности, просторот, опремата и кадарот, 
отворени се нови 25 специјалистички кабинети, а по-
стојните се засилени со отворање втора смена. со презе-
мање на вкупно 34 доктори специјалисти од приватно 
во јавно здравство во изминатите три години, а со цел 
следење на потребите на граѓаните за доближување 
на здравствените услуги и следење на пациентот од 
примарно, секундарно и од терцијарно здравство, со цел 
растоварување на терцијарното здравство, здравствен 
дом „скопје“ почна со сериозни засилувања на специја-
листичките служби во периферните поликлиники и 
доближување на услугите до пациентите до местото на 
живеење – објаснува др БаевскаВучковиќ.

Од 2012 до 2016 година се набавени нови медицински 
апарати во специјалистичките кабинети. Набавени се нови 
апаратури со кои биле воведени нови методи првпат во 
Здравствен дом „Скопје“ и тоа компјутерска томографија 
(КТ), електромиографија (ЕМГ), холтер, апарати за анал
гетско разбивање на калцификати, дигитален мамограф и 
гастроскопија. На тој начин е скратено и времето на чекање 
за овие дијагностички процедури. �

кај специјалист. Досега во ор
динацијата на специјалистот 
пациентите имаа по 15 минути, 
а сега се планираат измени и 
посетата кај специјалист би мо
жела да биде продолжена за 15 
минути.

Но, вакви измени веќе постојат. 
Во дел од специјалистичките 
амбуланти, во Здравствен 
дом „Скопје“ на почетокот на 
2016 година, во согласност со 
анализите за реализација на 
прегледите во врска со време
траењето на преглед, терми
ните кај оториноларинголог 
и кај дерматовенеролог од 10 
минути се зголемија на 15, а кај 
специјалист офталмолог од 15 
до 20 минути.

Проектот „Мој термин“ по
чна да функционира на први 
јануари 2012 година, прво 
како пилотпроект. Со години 
овој проект функционира во 
Швајцарија, Италија, Шведска, 
Германија. Моделот во Маке
донија е избран и копиран 
според здравствениот систем 
во Германија. Поранешниот 
министер за здравство Нико
ла Тодоров беше во посета на 
болниците во Германија и от
таму собра искуства, кои подо
цна се применија во македон
скиот модел на „Мој термин“.

Пациентите, главно, се задо
волни со воведувањето на 
„Мој термин“ бидејќи знаат 
кој ден и во колку часот ќе би
дат примени од специјалист. 
Нема веќе турканици пред вра
тите на докторите, но дел од 
пациентите имаат забелешки 
на функционирањето на „Мој 
термин“. Велат дека поминува
ат и по неколку недели за да за
кажат колоноскопија на дебело 
црево, преглед на онкологија, 
магнетна резонанција или, пак, 
компјутерска томографија.

Според дел од лекарите, не се 
случило пациент да биде вра
тен од хируршките клиники 
ако случајот бил итен, иако 
немал упат од матичен лекар. 
„Мој термин“ би можел да се 
коригира во делот на закажу

вањето на пациентите со при
оритетен упат бидејќи тие се 
прегледуваат откако докторот 
ќе заврши со закажаните паци
енти. Матичниот лекар може да 
даде приоритетен упат ако про
цени дека е потребно. Приори
тетниот упат важи седум дена. 
Ваков упат може да издадат и 
специјалистите на клиниките. 
Ако матичниот лекар издава 
приоритетен упат за клиника 
што е пренатрупана, автомат
ски таа ги блокира приоритет
ните упати. 

� Придобивките од „Мој 
термин“ се двојни, како за 
институцијата како дава-
тел на здравствени услуги, 
така и за пациентите како 
корисници на здравствени-
те услуги. во текот на април 
2013 година здравствен дом 
„скопје“ е вклучен како пи-
лот-проект во националниот 
систем на електронско за-
кажување „Мој термин“. На 
тој начин се даде значење 
на институцијата затоа што 
во однос на секундарната 
специјалистичка служба на 
град скопје на ниво на по-
ликлиники, ние сме носите-
ли на таа дејност и следење 
на патот на пациентот од 
примарно, секундарно и од 
терцијарно здравство со цел 
растоварување на терцијар-
ното здравство – вели дирек
торката на ЈЗУ Здравствен дом 
„Скопје“ др специјалист Татај
на Баевска  Вучковиќ.

комплексен проект
Според Баевска  Вучковиќ, 
спроведувањето на „Мој тер
мин“ во сите поликлиники 
на Здравствен дом „Скопје“ е 
пример за тоа како може ус
пешно да се реализира еден 
комплексен проект. 

� Огромните турканици, го-
лемата нервоза меѓу паци-
ентите, кои независно од 
услугата што им е потребна 
доаѓаа во осум часот наутро, 
е заменета со една сосема 
нова, поинаква слика каде 
што не се чека ред пред спе-

комплетно обработени, 10 от
сто се упатени од специјалисти 
на повисоко ниво, од кои три 
отсто, според анализите, биле 
на инвазивна дијагностика, а 
само седум отсто за натамош
но испитување и третман на 
терцијарно ниво.

Во 2015 година во специјалис
тичкиконсултативната служба 
се реализирани вкупно 493.689 
прегледи, што е за 24.280 пре
гледи повеќе од 2014 година, 
кога се реализирани вкупно 
469.409 здравствени услуги. Во 
2015 година само шест отсто се 
упатени на повисоко ниво на 
здравствена заштита.

Во 2016 година во специјалис
тичкоконсултативната служба 
на ЈЗУ Здравствен дом „Скопје“ 
биле реализирани вкупно 
486.418 прегледи, а од кои 
само пет отсто се упатени на 
повисоко ниво на здравствена 
заштита. За споредба, според 

податоците на Здравствен дом 
„Скопје“ во текот на 2011 годи
на во специјалистичкоконсул
тативната служба се реализи
рани 388.207 услуги.

На годишно ниво во Здравствен 
дом „Скопје“ во 2015 и во 2016 
година преку службите на при
марна, превентивна и на спе
цијалистичко консултативната 
служба се реализирани вкупно 

по еден милион здравствени 
услуги на пациенти.

� во претходните две години 
имаме зголемување на при-
ходите за три проценти, што 
најмногу се должи на зголе-
мување на видот и на бројот 
на здравствените услуги во 
специјалистичко-констул-
тативната служба – вели др 
Баевска – Вучковиќ.

цијалистичките ординации 
со часови и пациентите се за-
доволни, а ние како даватели 
на здравствените услуги ги 
имаме посакуваните резулта-
ти од електронскиот систем 
за закажување „Мој термин“. 
се намалија редиците на 
чекање во поликлиниките, 
постои поголема комуника-
ција од матичен лекар кон 
специјалист и обратно, се 
формира детален распоред 
за прием на пациенти кај 
сите доктори. се избегнува 
неинформираноста кај па-
циентите за одреден преглед 
кај специјалист и метежот 
што се правеше за добивање 
информации – вели др Баев
ска  Вучковиќ.

Според анализите и статистич
ките податоци со кои распола
га Здравствен дом „Скопје“, во 
2014 година од вкупно упатени 
пациенти од матичен лекар на 
секундарно ниво, 90 отсто се 

ЗДРАВJЕ
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Пишува |  Бил ја на За фи ро ва

ПАР лА МЕН ТАР НО ТО МНО зиНс ТвО сТА ви РАМ ПА НА БА РА њА ТА НА МАј Ки ТЕ

Со ци јал де мо кра ти те 
глас ни на уста,  
безг лас ни на де ло

Глас ни на уста, безг лас ни на де ло 
– ба рем та ков впе ча ток оста ви ја 
со ци јал де мо кра ти те и нив ни те 

ко а ли ци ски парт не ри со сво и те по
стап ки за гра ѓан ска та ини ци ја ти ва 
по ро дил но то отсус тво ме сто де вет 
ме се ци да трае 18 ме се ци. Пра те ни
ци те од пар ла мен тар но то мно зинс
тво со ста ве но од со ци јал де мо кра
ти те и од ал бан ски те ко а ли ци ски 
парт не ри ја од би ја гра ѓан ска та 
ини ци ја ти ва ка ко не у ред на. Се пак, 
дел од пра те ни ци те од вла де јач ко то 
мно зинс тво сме таа де ка ини ци ја ти
ва та фор мал ноправ но е не у ред на 
би деј ќи во заг ла ви е то на до ку мен
тот, ка де што сто јат пот пи си, не е 
на ве ден За ко нот за ра бот ни од но си 
ту ку За ко нот за по ро дил но отсус тво.

ВМРОДПМНЕ се оби де да им по мог не 
на мај ки те што ба ра ат по ве ќе вре ме 
да по ми нат со сво и те но во ро ден чи
ња, но не ма ше ин те рес од дру ги те 
пра те ни ци, ба рем до за тво ра ње то на 
овој број од не дел ни кот. Тие го не ма ат 
пот пи ша но за ко нот, кој пра те ни ци те 
од пар ти ја та на Ни ко ла Гру ев ски го 
под не соа во Со бра ние, иден ти чен со 
тој на гра ѓан ска та ини ци ја ти ва, се ка ко 
со ко ри ги ра на та гре шка, по ра ди ко ја, 
на вод но, не по ми на овој за кон. 

� Ко ле ги те ја отфр ла ат ка ко не у-
ред на ини ци ја ти ва та пот пи ша на 
од 217 гра ѓа ни иа ко са ми от нив ни 
пре тсе да тел Але ксан дар Ки ра цов-
ски, на сед ни ца та на  Ко ми си ја та 
за по ли тич ки си стем ја ста ви на 

дне вен ред ка ко из ме на на за кон 
за ра бот ни те од но си. има ше нив ни 
пра те ни ци што зе доа збор по со чу-
вај ќи де ка е јас но за што се ра бо ти, 
де ка же ни те што се пот пи ша ле на 
ини ци ја ти ва та не се из ма ни пу ли-
ра ни. Но тие не при фа ти ја – ни из
ја ви пра те нич ка та на ВМРОДПМНЕ 
Но ла Ис мај ло ска  Ста ро ва.

217 гра ѓа ни што ја пот тик наа ини ци
ја ти ва та се пот пи шаа во про сто ри и те 
на ДИК. По пред лог на ДИK, исто та ка, е 
до ста вен и акт со кој тре ба да се ис пра
ви и ко ри ги ра на ста на та та гре шка и со 
тоа ини ци ја ти ва та да би де ис прав на. И 
по крај под не се ни от акт, со ци јал де мо
кра ти те ја отфр ли ја оваа ини ци ја ти ва 
ка ко не у ред на.

� Оваа гре шка е за бе ле жа на отка ко 
поч на про це сот за со би ра ње на пот-
пи си те, ме ѓу тоа, би деј ќи се ра бо ти 
за ли ца-пот пис ни ци во чув стви те-
лен пер и од од жи во тот, име но мај ки 
што ги оста ва ат сво и те бе би ња и 
де ца за да го оста ват пот пи сот, ДиK 
скоп је за да ни из ле зе в пре срет нѐ 
ин фор ми ра, од нос но нѐ со ве ту ва ше 
да со ста ви ме акт со кој би се ко ри-
ги ра ла гре шка та на тој на чин што 
ќе ве из ве сти ме за тоа пре ку актот 
 гла си дел од тек стот што Сне жа на 

Kуз ма нов ска, ка ко ов ла стен пред ла
гач, го до ста ви ла до Со бра ни е то.

Ме ѓу тоа, не се слу чи. По ро дил но то 
отсус тво и жел ба та да се би де по дол го 
до ма со но во ро ден че то заг ла ви низ со
бра ни ски те про це ду ри, а со пи рач ка та, 
глав но, се по ја ви од со ци јал де мо кра
ти те.  Куз ма нов ска нај а ви но ви пот пи
си, но пра те нич ки те од ВМРОДПМНЕ 
ја пре зе доа ра бо та та во свои ра це со 
цел да ја за бр за ат по стап ка та за да 
им се по мог не на мај ки те што тре ба 

од но во да ја по вто ру ва ат це ла та по
стап ка до Со бра ни е то. Пра те ни ци те 
на ВМРОДПМНЕ и на ко а ли ци ја та 
„За по до бра Ма ке до ни ја“ ги под не соа 
не оп ход ни те из ме ни на За ко нот за 
ра бот ни те од но си што се од не су ва ат 
на по ро дил но то отсус тво. Тие, ка ко 
што по со чи ја, са каа да им из ле зат в 
пре срет на овие гра ѓа ни и ве ќе во ју
ли да се до не сат овие из ме ни, за во 
август ид ни те мај ки да се изра ду ва ат 
на бе не фи ти те од про дол жу ва ње то на 
по ро дил но то отсус тво. Но, со ци јал
де мо кра ти те и нив ни те ко а ли ци ски 
парт не ри, пак, со но ва рам па – се га не 
ја пот пи шу ва ат ини ци ја ти ва та.

� са кав ме да ја за бр за ме по стап ка-
та, но се по ка жа де ка тоа што сДсМ 
го иска жу ва ше ка ко став, од нос но 
нив на та под др шка за за кон ска та 
из ме на, е по ве ќе фар са, еве ди ску-
ти ра ме за гра ѓан ска та ини ци ја ти ва, 
откол ку што, на ви сти на, кај нив по-
стои рас по ло же ние да се под др жи – 
ко мен ти ра Но ла Ис мај ло ска  Ста ро ва.

Јав на рас пра ва за  
по го ле ми про ме ни
Таа сме та де ка за кон ска та из ме на 
што ја има ат под не се но тре ба да би
де са мо еден че кор од из ме ни те што 
тре ба да се на пра ват во од нос на по
ро дил но то бо ле ду ва ње.

� На ко ми си ја та што ја имав ме пред-
ло жив ме јав на рас пра ва на ко ја ќе се 
разг ле да ат по ве ќе пра ша ња -  ка ко, 

на при мер, тра е ње то на по ро дил но-
то отсус тво за ро ди тел на пред вре-
ме но ро де но де те, за ро ди тел ско 
отсус тво, за по дел ба ме ѓу парт не-
ри те со од вет но ка ко што ќе се до-
го во рат... цел та е да ги сог ле да ме 
не до ста то ци те и по тоа, аманд ман-
ски, да се до да дат ра бо ти што пре-
ку јав на та рас пра ва се де фи ни ра ат 
ка ко оправ да ни и из др жа ни. Ние 
има ме на ши ана ли зи, но не са ка-
ме да ја укра де ме ини ци ја ти ва та 
на гра ѓа ни те, ту ку автен тич но ја 
пре не сов ме со цел да ја за бр за ме 
по стап ка та. Дру ги те ра бо ти до пол-
ни тел но би се пред ло жи ле аманд-
ман ски – до да ва  Ис мај ло ска  Ста ро ва.

Пиш ман за пла ти те,  
пиш ман за по ро дил но то
Да ли, на ви сти на, СДСМ има по зи ти
вен став за ва кви те про ме ни. Или 
по втор но се пиш манаџи ја. Пав ле 
Бо го ев ски, „ша ре ни от пра те ник“, ја 
по ка жа таа не ре ши тел ност на пра
те нич ка та гру па на ко ја при па ѓа.  Од 
ед на стра на, ини ци ја ти ва та тре ба да 
би де при фа те на без да се со би ра ат 
по втор но пот пи си. Ама, од дру га стра
на, тре ба да се на пра ват прес ме тки, 
та ка ка ко што тре ба да се прес ме та 
да ли нив ни от ли дер Зо ран За ев дал 
ре ал но ве ту ва ње ко га ка жа де ка ако 
дој дат со ци јал де мо кра ти те на власт, 
про сеч на та ма ке дон ска пла та ќе из
не су ва 30.000 де на ри. А таа пла та би 
ја до би ле за по ве ќе од две го ди ни...

� Крај на та од лу ка ќе за ви си од фи-
нан си ски те имп ли ка ции. Тре ба да 
до би е ме ма те ри ја со фи нан си ски-
те имп ли ка ции што ќе ги пре диз-
ви ка ова ба ра ње за три, шест и за 
де вет ме се ци и, исто та ка, кол ку 
би ја чи не ло др жа ва та до кол ку пр-
ви те де вет ме се ци од по ро дил но то 
се суб вен ци о ни ра ат од др жа ва та 
– по со чи тој. 

Са кав ме да ја за бр за ме по стап ка та, но се по ка жа де ка 
тоа што го иска жу ва ше СдСм ка ко став, од нос но нив
на та под др шка за за кон ска та из ме на е по ве ќе фар са, 
откол ку што, на ви сти на, по стои рас по ло же ние да се 
под др жи, ко мен ти ра но ла ис мај ло ска  Ста ро ва

По ро дил ни отсус тва низ све тот
Искус тва та од дру ги те зем ји во вр ска со вре ме тра е ње то на по ро дил но то отсус тво се 
раз лич ни. До кол ку по ро дил но то отсус тво се зго ле ми од де вет ме се ци на 18, Ма ке до-
ни ја ќе би де единс тве на др жа ва во ре ги о нот со тол ку дол го отсус тво на ра бот нич ки те 
по ра ди ра ѓа ње де те, по ка жу ва ат спо ред бе ни те по да то ци со зем ји те од по ра неш на 
Ју гос ла ви ја. во европ ски те др жа ви по ро дил ни те отсус тва се по кра тки. на при мер, 
Швед ска, ве ли ка Бри та ни ја и Гер ма ни ја има ат по 14 не де ли по ро дил но отсус тво, 
при што са мо Гер ма ни ја го исп ла ќа це лос но, до де ка во Швед ска и во ве ли ка Бри-
та ни ја ком пен за ци ја та е по 80 от сто. во Фран ци ја и во Хо лан ди ја на мај ки те им се 
доз во ле ни по 16 не де ли отсус тво од ра бо та, во Ка на да и во Гр ци ја по 17 не де ли, а 
по 18 не де ли доз во лу ва ат Фин ска и Дан ска. во Пол ска по ро дил но то отсус тво е 26 
не де ли, во Бу га ри ја 32 не де ли, а во нор ве шка 35. �

По ве ќе вре ме за здрав  
пси хо фи зич ки раз вој  
на бе бе то
Под но си те ли те на таа ини ци ја ти ва 
сме та ат де ка пер и о дот на по ро дил-
но то отсус тво е не до во лен за да се 
соз да де здрав пси хо фи зич ки раз вој 
на бе бе то. ве лат де ка е по греш но да 
се гле да на гра дин ки те ка ко ме сто број 
еден во рас те ње то на де ца та. До пол-
ни тел но, дел од мај ки те се обра ќа ат 
за по мош кај свои бли ски род ни ни или 
при ја те ли, или, пак, ан га жи ра ат да дил-
ки, но не мо жат си те да си го доз во лат 
тоа. За тоа мно гу мај ки се при си ле ни да 
ја од бе рат гра дин ка та. Че сто та му ги 
пре срет ну ва пре пол на со ба ка де што е 
не воз мож но ед на или две вос пи ту вач-
ки да им се по све тат на си те бе би ња. 
огро мен проб лем со кој се којд нев но 
се со о чу ва ат мај ки те што ги оста ва ат 
де ца та на не со од вет на во зраст во гра-
дин ки те е бол на та раз дел ба. 

Уште еден проб лем со кој се со о чу-
ва ат мај ки те е до е ње то. Па у за та што 
за кон ски им сле ду ва од еден и пол час 
нај че сто не е до вол на би деј ќи по ве ќе-
то жи ве ат на од да ле че ност од ба рем 
по ло ви на час од сво е то ра бот но ме сто.  
ос нов на цел за ра ди ко ја се пред ла га 
до не су ва ње то на овој за кон е, пред 
сѐ, за шти та на пси хо фи зич ко то здрав-
је на бе би ња та, со про дол жу ва ње то 
на по ро дил но то отсус тво од де вет на 
18 ме се ци ќе се овоз мо жи не оп хо ден 
пра ви лен по раст и раз вој на бе би ња та.
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Ќе преживее ли 
тереза Меј како 
премиерка?

Колку долго може да остане Мeј 
во „Даунинг стрит“ - доколку 
се формира малцинска влада?

� Како актуелна премиерка и 
како лидерка на партијата со 
најмногу освоени пратенички 
места Меј прва го доби манда
тот да формира нова влада. 
Меј останува на премиерското 
место, освен ако не ја изгуби 
довербата во Долниот дом.

Дали ДУП ќе го поддржи гово-
рот на кралицата (штом стигне 
до Парламентот)?

� Северноирската партија се 
чини дека не се согласува со 
обидот на Меј да ги натера да 
кажат дека веќе е постигнат 
договор. Разговорите повтор
но почнаа во вторникот, но 
сите индикации се дека ДУП 
на крајот ќе попушти, во заме
на за поголеми дополнителни 
средства за Северна Ирска.

Но, дали конзервативните пра-
теници би можеле да одлучат 
да се ослободат од Меј?

тереза Меј се бори за својот по
литички живот соочувајќи се 
со гневот на конзервативните 

пратеници и членови по изборниот 
неуспех, при што го загуби мнозин
ството во Парламентот.

Сега говорот на кралицата е одложен 
на неколку дена бидејќи преговори

те на конзервативците со северно
ирската Демократска унионистичка 
партија (ДУП) за поддршка на мал
цинска влада одат потешко отколку 
што се очекуваше.

Дали премиерката ќе преживее   и дали 
тоа ќе значи уште едни општи избори 
ако таа е принудена да се повлече?

� Да, тоа би можело да се слу
чи. Гласањето недоверба во 
нејзиното раководство ќе се 
активира ако 48 пратеници 
му достават барање на Греам 
Брејди, претседателот на пар
ламентарната група „Комитет 
1922“, да го побара тоа. Се веру
ва дека некои веќе испратиле 
такво барање. Тогаш Меј ќе 
биде принудена да поднесе 
оставка ако не успее да освои 
мнозинство при гласањето.

Дали конзервативните пратени-
ци се подготвени да го преземат 
тој драконски чекор?

� За време на викендот, Џорџ 
Озборн ја нарече премиерката 
„жив мртовец“, а Ники Морган 
изјави дека за неа сè може да 
заврши наскоро, но и двајца
та се противат на „Брегзит“. 
Конзервативците против ЕУ 
ќе ја поддржуваат сѐ додека 
таа се држи до својата цврста 
политика за „Брегзит“. И са
миот Брејди рече: „Не гледам 
никаква врева од моите колеги 
за избор на лидер“.

Што е со предлогот за соочување 
со нејзините пратеници?

� Тоа ќе се случи в понеделник 
во 17.00 часот. Меј ќе мора да 
прифати дека има направено 
сериозни грешки и да вети 
дека ќе биде поинаков лидер 
во иднина, дека ќе остварува 
подобра соработка со нејзини
от кабинет и пратеници. Но, 
дури и ако на крајот го добие 
традиционалното среќно тро
пање по клупите, тоа не значи 
дека е безбедна на подолг рок.

Дали се можни нови општи из-
бори ако Меј се симне од власт?

� Не. Не се одржаа веднаш 
избори откако таа го замени 
Дејвид Камерон минатата го
дина и Законот за фиксен пар
ламентарен мандат останува 
да важи, а за да се изгласаат 
предвремени избори потребно 
е двотретинско мнозинство. 
Тоа би значело дека е потребна 
поддршка и од конзервативци
те и од лабуристите, како што 
се случи кога беа распишани 
минатонеделните избори. Се
пак, многу ториевци страву
ваат дека симнувањето на Меј 
од власт може да предизвика 
низа настани, при што ќе бидат 
неизбежни нови избори каде 
што Џереми Корбин ќе биде 
фаворит. Ако има гласање за 
недоверба, сите партии имаат 
14 дена за да формираат влада. 
Ако никој не успее во тоа, се 
одржуваат нови избори.

Што е со членовите на Конзер-
вативната партија?

� Според една анкета спрове
дена за време на викендот, ре
чиси 60 отсто од ториевците 
изјавиле дека премиерка мора 
да си ги признае грешките су
герирајќи дека конзерватив
ните пратеници ќе се соочат со 
силен притисок за да се соочат 
со предизвикот за лидерство. 
Сепак, само тие пратеници 
можат да дејствуваат за да ја 
симнат од власт.
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Из вор: „Индепендент“
Пре вод: Ана Цве та но ска

БРенД концеПтИ 

курт кобејн

Пишува |  Сотир Костов 

Поп-рок божеството на генерацијата

осумдесеттите години во САД 
беа чудно време за рокенрол. 
Владеењето на Роланд Реган 

симболично почна со убиството на 
Џон Ленон, со што беше најавена по
бедата на конзервативниот дух, кој 
жестоко се спротивставуваше на секоја 
индивидуалност. Влијанието на пан
кот, слабо и во почетен налет, остана 
заклучено во гаражите и во подруми
те, далеку од главната сцена. Но, друга 
револуција, содржана во три букви – 
„ЕмТиВи“– ја потресе тинејџерската 
популација од темел. Големите ѕвезди 
на видеоерата најдобро се чувствуваа 
на подиумите за игра, додека роксце
ната беше оставена на проверените 
легенди од минатото и на неверојат
ниот бран нашминкани момчиња, кои 
повеќе се грижеа за изгледот на своите 
фризури, отколку за својот музички 
талент. Оваа состојба на масовно при
влекување глупости имаше само една 
добра страна – некаде зад заклучените 
врати на гаражите и на подрумите се 
подготвуваше соодветна реакција. Се 
појави алтернативната музичка група 
„Нирвана“, предводена од креативниот 
и харизматичен лидер Курт Кобејн. 
Начинот на кој „Нирвана“ го освои 
музичкиот пазар и шоубизнисот во 
музиката беше единствен. Не личеше 
ниту на еден друг. Практично непозна
тата „Нирвана“ за неполна година ги 
освои сите топлисти, и тоа благода
рение на нумерата „Smells Like Teen 
Spirit“ и агресивниот глас на Кобејн, 
кој стана глас на цела една генерација. 
Поточно, „Нирвана“ стана предводник 
на таканаречената генерација X, а Курт 
Кобејн, како харизматичен водач на 
бендот, од медиумите беше прогласен 
како гласник на генерацијата. Кобејн, 

Нирвана. цвеќе. Парфеми. 
Кукли. Љубов.
(Реклама за „Nevermind“)

Како Хамлет, 
морам да изберам 

меѓу животот и 
смртта.

(од проштална  
порака во Рим)

Па, до кога ќе издржи премиерката?

� Тоа е невозможно да се каже, 
но никој не верува дека кон
зервативната партија ќе ѝ 
дозволи да се бори на уште 
едни општи избори. Освен тоа, 

СВет

предвидувањата се движат од 
неколку месеци до околу една 
година, што би значело дека 
ќе има смена на лидерството 
во Британија на пола пат на 
преговорите за „Брекзит“  без 
сомнение, на ужас на Брисел.

Колку ќе трае договорот со ДУП?

� Во петокот премиерката 
тврдеше дека нејзината нова 
влада ќе трае цели пет години, 
но администрациите на мал
цинска влада имаат несреќна 
историја, се распаднаа по само 
10 месеци во 1924 година и по 
нешто повеќе од две години 
во 1929 година. Џејмс Калаган 
во 70тите години траеше 17 
месеци. Тие ја немаат стабил
носта на формалната коали
ција меѓу Камерон и Клег, која 
траеше цели пет години.

Дали овој парламент може да 
трае до 2022 година, како што 
е планирано?

� Мала е веројатноста за тоа, 
особено затоа што се чини 
дека не е можен друг сојуз на 
партии, со оглед на аритмети
ката на Долниот дом. Обложе
те се на предвремени избори 
 во одреден момент. �
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БРенД концеПтИ 
иако имаше кратка музичка кариера, 
успеа да создаде армија следбеници, 
која сега е помногубројна со секоја 
нова генерација. Дојде од никаде и ни
кому не му беше познат, и веднаш тр
гна да го промени светот. Во суштина, 
тој беше рокѕвезда каква што порано 
никогаш не била видена. Повеќе беше 
антиѕвезда, отколку славна личност. 
Одбиваше да го посочуваат како ѕвез
да, а во сѐ што работеше внесуваше 
огромен сензибилитет. Беше многу 
неформален, а многу често и чуден во 
однесувањето. Беше личност со ком
пликуван карактер. Еден вид контра
дикторен мизантроп. Имаше силна 
волја за работа и за успех, но имаше и 
омраза кон самиот себе. Без разлика 
на сѐ, беше грижлив, добродушен и 
мил. Неговата етика за обожавателите 
се базираше на панкрок размислу
вањето дека ниту еден бенд не е толку 
посебен, а ниеден музичар не е крал. 
Доколку имаш гитара и душа, само 
исфрли нешто од себе и застани зад 
тоа, и веднаш си суперѕвезда. Тој на тоа 
ниво им се обраќаше на обожаватели
те и така ги освојуваше нивните срца. 
Само го фаќаше ритамот и оставаше 
мелодијата сама да истекува од срцето. 
Публиката знаеше да го препознае тоа.

Роден е на 20 февруари 1969 година, 
во гратче во државата Вашингтон, 
САД, од мајка Венди Елизабет и тат
ко Доналд Лиланд Кобејн. Како што 
самиот ќе изјави подоцна, имал среќно 
детство, но само до деветтата година, 
кога неговите родители се разделиле. 

Тој прво живее со својот татко, потоа 
со мајка му, но кога се скарал со неа, 
се иселил и престојувал кај роднини, 
пријатели, а еден период поминал и 
како скитник и бездомник. Од најрани 
години покажувал интерес за музика 
и за уметност. Неговиот живот ќе се 
промени кога од чичко му Чак ќе до
бие гитара и ќе почне да слуша панк
рок. Станува немирен дух и е апсен 
за цртање графити со непристојна 
содржина, поради опивање и скитање. 
Разочаран од родителите и од животот, 
ќе најде прибежиште во музиката, на 
која ќе ѝ биде верен до крајот на својот 
живот. Во 1987 година се среќава со 
басистот Крис Новоселиќ, подоцна и 
со тапанарот Арон Буркхард, со кои го 
прави бендот „Нирвана“. Прво го изда
ваат синглот „Love Buzz“, а потоа, по две 
години гаражи, училишни приредби и 
мали клубови, следува и првиот албум 
„Bleach“, во јуни 1989 година. Преку 
овој албум тие првично се забеле
жани како нов бенд, со нов тапанар 
Чад Чанинг. Комерцијалниот успех ќе 
изостане, но, сепак, тој за првпат го 
демострираше својот талент за пишу
вање текстови и за компонирање и во 
иницијална фаза ќе го покаже својот 
карактеристичен звук, на посебна 
комбинација од панк и од хевиметал. 
Може да се констатира дека тоа беше 
борбен албум, кој се занимаваше со 
половата борба, хомосексуалноста и 
со симпатиите на Кобејн кон панкот. 
Во поголем дел тоа беше хардрок, 
со квалитетни попмоменти, како 
во нумерите „About a Girl“ и „Sifting“. 

Битно е да се истакне дека на овој ал
бум се гледа дека Кобејн како главен 
автор е растрагнат меѓу влијанието на 
агресивните алтернативни бендови 
и сопственото совршено чувство  за 
мелодија, здобиено уште во детството 
кога ги слушал „Битлс“. Кобејн помину
ва период на созревање во кој е прити
снат со чувство на неприспособеност. 
Но, музиката, дефинитивно, му стана 
свет во кој наоѓаше сигурност и кому
никација, каква што му недостигаше 
во тинејџерските денови на разочара
ност. Сѐ на сѐ, тоа беше албум по кој за 
Нирвана се велеше дека е група што 
ветува. Се насетуваше подоцнежниот 
звучен идентитет на Нирвана. Тоа се 
гледаше и од меѓусебната хемија на 
членовите на групата, кои покажу
ваа дека се подготвени да му го прет
стават на светот својот музички хи
брид од групите „Лед цепелин“, „Секс 
пистолс“ и „Битлс“. Следува албумот 
„Nevermind“ и другото е историја. Ал
бумот е издаден во септември 1991 
година, постигна голем првичен успех, 
но тоа не е ништо во споредба на ин
тересирањето што следуваше за таа 
музика и за „Нирвана“.

Новиот албум беше низа од бомбас
тични гренџхимни, како најсовршено 
чувство на Кобејн за попмузиката. Во 
него има еден вид музика на „Битлс“, ис
комбинирана со мелодични секвенции 
на специфичниот глас на Кобејн. Мно
гумина велат дека да можел Џон Ленон 
да ги чуе мелодиите од овој албум на 
„Нирвана“, тој би бил горд на Кобејн и 
на музиката што тој ја создал. За млади
те тоа беше моќна плоча со агресивна 
музика. „Nevermind“ беше вистинско 
ремекдело со универзална привлеч
на моќ. Ги задоволуваше вкусовите на 

широк круг слушатели и обожаватели. 
Музички квалитет, во вистински време 
и на право место. Носечката „Smeells 
Like Teen Spirit“, цели токму на сушти
ната, на тоа чувство на одвоеност, а 
токму тоа чувство се провлекува низ 
целиот албум. Тоа е обраќање на фрус
трираната генерација, која се давеше во 
културното ништавило на околината. 
Фасцинантен беше носечкиот гитарски 
риф на оваа музичка химна, при што 
магијата се состоеше во начинот на 
кој Кобејн ја гради мелодиската ли
нија преку едноставна основа. Тука не 
треба да се заборави и разорната моќ 
на спектарот на динамичкиот набој, од 
шепот на строфата, до грмотевица на 
децибели во рефренот. Сепак, тоа што 
новата песна на Кобејн ја претвори во 
нова химна на цела една генерација, 
беше текстот. Кобејн користи неколку 
крикови од забавите („Load up on gus!“ 
и „Here we are now entertain as!“). Потоа, 
во стил на Боб Дилан, си поигрува со 

братскиот поздрав („Hello!“) и со кон
статацијата „How low!“, а и ги цитира 
двата најупотребувани зборови на ге
нерацијата „Whаtevr!“ и „Nevermind“. 
Кога на тоа ќе се додаде и незаборав
ниот видеоспот, приказната е целосна. 
Така едно име на дезодоранс за млади, 
прераснува во музичка химна на една 
разочарана и загубена генерација. Ста
вен во овој контекст, крикот на Кобејн 
доби вистинска моќ на крик на цела 
генерација, убиена во поим, несфатена 
и отфрлена на маргините на општест
вените збиднувања. Кобејн им помогна 
на младите да го отфрлат теророт на 
прераскажување на туѓата слава од 
минатото и да го надминат неинспи
ративното предвидување на сопстве
ната иднина. Албумот „Nevermind“ се 
искачи на врвот на сите топлисти и 
таму остана долго време. Овој албум 
означи почеток на нов вид музика – ал
тернативен рок наречен гренџ. Кобејн 
покажа на дело дека е одличен музичар. 
Најважен елемент е тонот со кој „Нир
вана“ ја обележи музичката сцена на 
деведесеттите години од 20 век. Таа 
музика беше оригинална и идејно бо
гата. Во нејзиниот центар беше гласот 
на Кобејн, кој личеше на отворена рана, 
низ која се изразуваше чувствителнос
та на неговата тажна лирика. Имаше 
невидена промена и трансформација. 
Во еден момент се чини дека некој луд 
демон го распарчува неговиот глас, до
дека во друг момент тој веќе пее мело
дија слична на песните на Џон Ленон. 
Ретко може да се слушне ваква стилска 
противречност на гласот каква што ни 
понуди Курт Кобејн. 

Следуваше албумот „In Utero“, кој е 
многу помрачен од претходниот. Кога 
ги слушаме песните од него имаме 
чувство дека навлегуваме во најдла
боките конфузии и очајни мисли на 
Кобејн. Некои стихови од овој албум се 
многу интересни, но и чудни: „самоу-
биството сметај го како добра стара-
на на работите“ („Milk it“); „Тинејџер-
скиот бес добро се исплатуваше, но 
сега сум сит и стар“, „се извинувам 
за сѐ, сѐ е моја грешка“. Во албумот, 
тематски, провејуваат интимни то
нови. Еден вид лично исповедување. 
Песната „Radio Friendly Unit Shifter“, 
сведочи за длабоко чувство на вина, 
фрустрации и страв. Овој албум зазе
ма централно место во музиката на 
„Нирвана“. Тоа беше еден вид тест за 
издржливоста на нивните обожавате
ли: дали и по оваа претенциозна пло
ча, ќе ја сакаат групата. Симболично, 
тоа беше едно грубо откажување од 

„јас знам дека некогаш сум 
вистински дркаџија, 

а понекогаш е толку лесно да 
ме повредиш.

Такви се и моите песни. 
Такви се луѓето на  

мои години:
 саркастични во еден момент, 

а чувствителни во следниот.
 Тоа е тешко да го објасниш, 

доколку и сам не се 
чувствуваш така“.

Курт Кобејн

титулата попбожество, која Кобејн 
никогаш и не ја сакаше, а ја доби по 
албумот „Nevermind“. Во меѓувреме 
се одвиваа големи светски турнеи на 
„Нирвана“ низ САД, Европа, Австра
лија и низ Азија. Како што секогаш и 
бива, со славата дојдоа и проблемите. 
Членовите на групата беа фрлени во 
епицентарот на вителот на животот: 
Новоселиќ сѐ повеќе тонеше во алко
холот, Грол стана познат по синдромот 
„зголемена сексуална желба“, а Кобејн 
од нирваноманијата се заштитуваше 
со хероин и со алкохол. Колку што по
веќе тонеше во пеколот на дрогата, сѐ 
повеќе сакаше мирен семеен живот. Но 
и како таков, неговата привлечност 
растеше. Чувствителен гениј, кој за 
младите претставуваше идеална икона 
на деведесеттите. Но, непобитен факт е 
дека тој беше способен да донесува од
луки. И кога се разочара од родителите 
и побегна од домот, и кога направи 
бенд, и кога одлучи да пишува и да ком
понира, и кога се ожени со Кортни Лав, 
и кога стана родител на малата Френ
сис Бин Кобејн. Сепак, како на крајот да 
изгуби вера во животот и не сакаше да 
го продолжи. Беше тажно, бесмислено 
и непотребно да се прекинува животот 
на еден извонредно талентиран човек. 
Тие што го прогласуваат за маченик, 
како да забораваат дека неговата смрт 
не беше ништо ново. Во историјата на 
рокот тој им припаѓа на тие посебните, 
кои живееја опасно, брзо и кратко. Тоа 
се членовите на „Клубот 27“, генијал
ци од првиот до последниот (Брајан 
Џонс, Џенис Џоплин, Џим Морисон, 
Џими Хендрикс). Тоа е проколнатата 
возраст и продолжување на митот, за 
посебен животен стил, голема креа
тивност, иновативност и инвентив
ност, но и незаобиколна зависност од 
дрогата и од алкохолот. Зошто Курт 
Кобејн одлучи веќе да не живее? Беше 
славен, имаше пари, прекрасна ќерка, 
жена што ја сакаше, бенд прогласен 
најдобар на светот. Како тоа да не беше 
доволно. Како и да е, Курт Кобејн беше 
највлијателен музички творец на гене
рацијата, а „Нирвана“, револуционерна 
музичка група во музичкиот шоубиз
нис. Секоја генерација има право на 
свој херој, а Кобејн е, несомнено, еден 
од нив. Не е лесно да се биде жива ле
генда. Живите легенди најчесто тешко 
живеат со товарот на славата. Дрогата, 
љубовните приказни и медиумско
то лудило се тука само за да свртат 
внимание на фактите. Ќе го паметиме 
како брилјантен текстописец, кој го 
прослави андерграундот, а зад себе 
остави класика.  �
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сТРАНци вО МАКЕДОНијА

Барбара јариш од полска од 2011 година живее, учи и работи 
во македонија. земјата ја запознала преку организирана 
екскурзија, па, како што открива за „република“, веднаш се 
вљубила во македонија и по извесен период решила да дојде 
и да живее овде. ја почитува македонската култура, а посебен 
впечаток ѝ оставил македонскиот фолклор. Барбара вели 
дека охрид е градот што секој странец треба да го посети, но 
вевчани и вевчанскиот карневал им ги препорачува на сите 
свои пријатели од полска како нешто што никако не смее да се 
пропушти. ја сака македонската традиционална кујна, ужива 
да поминува време во Старата скопска чаршија, има многу 
пријатели и вели дека веќе потешко ѝ е да се адаптира на 
полскиот начин на живот затоа што во срцето веќе е Балканка

Пишува | Кристина Николова - Кузмановски

� Кога првпат дојдовте во Македо-
нија? 
БАРБАРА: Тоа беше во мај 2011 година. 
Дојдов со поголема група студенти 
од мојот факултет, имавме организи
рана екскурзија за Македонија и за 
Бугарија. Тогаш студирав етнологија 
и балканистика (со македонскиот и 
со албанскиот јазик). Претпоставу
вав дека, на некој начин, во иднина ќе 

бидам поврзана со Вашата земја, ама 
никогаш не мислев дека ќе останам 
овде толку долго. Веднаш се вљубив во 
Македонија, македонската култура и 
во сѐ што е поврзано со оваа земја. Кога 
студирав, најмногу се занимавав со 
фолклор, поконкретно со македонски
те карневали и поради тоа доаѓав чес
то за да правам истражувања, особено 
во Прилеп, Вевчани и во Струмица. Бев 

во Скопје на студентска размена, прв
пат само еден семестар, а потоа уште 
два во рамки на програмата „Ерасмус 
плус“. Сега, исто така, сум поврзана со 
„Ерасмус плус“, поточно со ЕВС. Волон
тирам во Скопје во Центар за младин
ски активизам „Крик”. Проектот трае 
една година. Заедно правиме многу 
интересни и добри работи, мене ми 
е најблиска работата со деца со ош
тетен вид и слух, со кои имав многу 
работилници. 

� Доаѓате од земја со поинаква кул-
тура и традиција од Македонија, 
како се навикневте на начинот на 
живот овде?
БАРБАРА: Воопшто не ми беше теш
ко. Мислам дека некако сум родена со 
балканска душа. Да кажам искрено – 
тешко ми е кога се враќам во Полска 
и кога пак мора да се адаптирам на 
полскиот начин на живеење. Обратно 
никогаш немам проблем. Македонија 
е сега дел од мене. Тука ги имам моите 
спомени, емоции, искуства, пријател
ства… Македонија е зависност и не ми 
дозволува да ја заборавам. Секој што  
ја вкусил разновидноста на Балканот, 
ќе посака да се врати повторно – за ова 
сум сигурна. Старата чаршија е мојот 
втор дом, а на БитПазар се чувствувам 
како кралица. Никаде во Полска кога 

Веднаш се вљубив 
во Македонија

мора да купам нешто за ручек не се 
чувствувам толку убава колку таму, 
хаха. И луѓето не се исти, многу ми се 
допаѓа и тоа што во Чаршија може да 
се сретнам со многу различни етнич
ки групи. Ме интересира, буквално, 
сѐ што е ново и поинакво од тоа што 
веќе го знам. Има и такви работи што 
многу ме нервираат, ама не мора да 
зборуваме за нив, (се смее).

� Кое е вашето мислење, каков е ма-
кедонскиот народ, знае ли да подаде 
рака кога е потребно?
БАРБАРА: Да, секако! Многу пати бев 
во такви ситуации кога непознати луѓе 
ми помогнале и не сакаат да им дадам 
нешто за возврат. И тоа во однос на 
различни работи, мали – кога прашу
вам, на пример, за некое место кон кое 
треба да се упатам, најчесто тие ме 
земат за рака и одат со мене до таму 
до каде што сакам. Ама Македонците 
знаат да подадат рака и кога имаш 
посериозна потреба за помош. Кога 
правев истражувања за карневали, 
во Вевчани немав никакви контакти, 
а по еден час имав толку материјали 
што не би ги добила ниту преку цела 
година во Полска. Никогаш не се чув
ствував сама или во опасност. По еден 
час од мојот престој во ова место се 
чувствував како и јас да сум вевчанка.

� Какво е вашето мислење за маке-
донскиот народ?
БАРБАРА: Мислам дека Македонци 
се многу гостопримливи и не водат 
многу брз начин на живот. Многу често 
се шегувам со другарите дека живот 
во Македонија е пауза. Сите доцнат и 
ништо не е на време. Секој секогаш има 
време за да пие кафе со пријателите, 
никој не е под стрес, а и животот оди 
побавно. И сето ова, освен доцнење
то, мене ми одговара. Кога доаѓам во 
Македонија се релаксирам. Македон
ците се многу топли луѓе, кои ќе ти 
помогнат секогаш кога ќе се најдеш во 

некоја лоша ситуација. Многу сакате 
и да разговарате, особено со странци. 
Имав многу интересни разговори во 
такси, кафеани или во кафулиња со 
луѓе што не ги знам. Во Полска не ми 
се случува ова многу често. Нашиот 
народ е повеќе затворен и постуден. 
Само што ние танцуваме повеќе од 
Вас. Во Македонија кога одиш на за
бава многу ретко можеш да најдеш 
некој што ќе игра надвор од својата 
група, ако танцуваш тогаш веднаш те 
гледаат чудно.

� Дали сакате македонска храна?
БАРБАРА: Многу ја сакам македон
ската кујна. Вкусот на ајвар, баклава, 
шопска, шарска – тоа е за мене вкусот 
на среќата. Во Полска никогаш нема 
да најдам толку вкусни овошје и зе
ленчук како овде. Многу ми се допаѓа 
балканската традиција на правење 
скара. Во Чаршија седиш, нарачуваш 
и гледаш како се прави твоето јадење. 
Така си сигурен дека сѐ ќе биде свежо и 
направено со срце. Многу сакам слат
ко, се смее. Најомилено ми е албанско 
трилече и баклавата со урма. Бакла
ва може да се купи понекогаш и во 
Полска, исто како ајвар и сирење, ама 
вкусот не е ист. Сите што ми доаѓаат 
од Полска на гости се лутат дека по
тоа се враќаат подебели. Ама така е, 
македонско јадење е превкусно и не 
е можно да се остане на диета. Јас не 
пијам алкохол, ама моето семејство 
и другари велат дека немаат пиено 

повкусно вино од ова што сум им го 
донела од Македонија. 

� Колку имате време да ја истражи-
те Македонија? што мислите, кое 
место е најубаво да се види во Ма-
кедонија?
БАРБАРА: Сега немам многу време за 
шетање низ Македонија, но имам виде
но многу места овде. Патував често за
ради моите етнолошки истражувања. 
Нема да биде ништо оригинално ако 
кажам дека секој што доаѓа во Маке
донија мора да се прошета низ Охрид... 
Ама не е само Охрид интересен. Мене 
многу ми се допаѓа Вевчани. Не само 
поради карневалот, туку и поради 
убавата природа и познатите извори. 
Историјата, исто така, им е многу ин
тересна, имам дури и вевчански пасош. 
Исто така, многу ми се допаѓа Крушево, 
градот на Тоше Проески. Убаво е и во 
Тетово, има многу интересни места 
како Шарената џамија или Арабатиба
ба теќе. 

� Дали ви недостига вашата земја?
БАРБАРА: Хммм, не баш многу. Повеќе 
ми недостигаат луѓето, а не самото 
место. Нормално дека би сакала да 
се гледам почесто со роднините и со 
моите другари, но морав да изберам 
меѓу нив и баклава, се шегувам – ги 
канам овде. Кога доаѓаат почнуваат 
да разбираат зашто сум толку вљубена 
во Македонија. Јас сакам да бидам во 
Полска, дома, само кога ги ќе ги почув
ствувам земјотресите... Од нив многу 
се плашам.

� Кои се вашите планови, останувате 
ли во Македонија?
БАРБАРА: Мојата виза завршува заед
но со ЕВС програма на крај на септем
ври. Засега мислам дека ќе имам пауза 
од Македонија, ама не ми се верува 
дека ќе биде многу долга. Сигурна 
сум дека ќе доаѓам овде секогаш кога 
ќе имам време. Како што кажав, Ма
кедонија е дел од моето срце и овде 
се чувствувам најсреќна. И не знам 
што ќе правам во Полска без трилече 
и баклава... Па, сигурно ќе мора да се 
враќам овде одвременавреме. �
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изобилството со ресторани, кафетерии, дискотеки, 
продавници, како и два водни паркови во близината 
на градот, од кои едниот е меѓу најголемите во 
светот, ви гарантираат незаборавен летен одмор

незаборавен летен одмор во кушадаси
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некогаш малото рибарско место 
Кушадаси денес претставува 
еден од најизградените турис

тички центри на Егејско Море. Топла
та гостопримливост, големиот избор 
на хотели, богатиот и забавен ноќен 
живот го прават Кушадаси една од 
најпосакуваните дестинации за одмор.

Благата медитеранска клима за време 
на летните месеци ви нуди можност 
за релаксиран одмор за време на го
лемите летни горештини. Неговите 
плажи: Градската плажа, Женската 
плажа и Долгата плажа го олеснуваат 
вашиот избор за место под сонцето.

Неговото име во превод значи остров 
на птиците, а го добил името по ма
лиот остров, кој е поврзан со копното 
преку насипи. На средината на остро
вот е изградена камена тврдина, која 
датира од 15 век и станала заштитен 
знак на градот.

Споменатиот полуостров доминира 
со погледот и ако кон Кушадаси се 
приоѓа од страна на морето и ако се 
прелетува со авион. На полуостровот 

протега поглед кон соседна Грција 
и островот Самос. Во околината на 
Кушадаси се и античките градови 
Ефес (18 км), Дидим, Пријена и Милет.

Изобилството со ресторани, кафете
рии, дискотеки, продавници, како и 
двата водни парка во близината на 
градот, од кои едниот е меѓу најголе
мите во светот, ви гарантираат неза
боравен летен одмор.

Иако развиено летувалиште, градот 
нема сопствен аеродром, туку се ко
ристи аеродромот „Аднан Мендерес“ 
во Измир и „МиласБодрум“ во Милас, 
кои се оддалечени 85 км, односно 120 
км. Градот има марина (мало приста
ниште) и пристаниште за прекуоке
ански бродови, кои се секојдневни 
гости на Кушадаси.

Според процените, Кушадаси има 
околу 1.000 хотели, пансиони и 
апартмани од сите категории. Еден 
од најстарите хотели во градот е 
„Имбат“, изграден во 1975 година, 
се наоѓа на Женската плажа, а може 
да се види и од центарот на градот.

Доколку сте од тие туристи што 
сакаат повеќе да истражуваат, не 
пропуштајте да ги посетите позна
тите Памучни тврдини или Дворци 

се наоѓа тврдина, светилник и мала 
зоолошка градина.

24 километри јужно од Кушадаси 
се наоѓа национален парк, од кој се 

од памук – Памук Кале. Карпите од 
бел вар, со термални извори и базе
ни, настанувале илјадници години. 
Легендата вели дека за ова волшеб
но место знаела и Клеопатра, па во 
близина се наоѓа нејзината бања, со 
прекрасен базен во мозаик, каде што 
таа ја негувала својата убава кожа.

На растојание од 14 километри од 
Кушадаси, пак, ќе имате можност да 
го видите едно од седумте светски 
чуда, Артемидиниот храм во Ефес. 
Храмот бил речиси четири пати по
висок од познатиот Партенон, денес 
на тоа место останал само еден един
ствен столб. Според старите легенди, 
градот Ефес го основале жените бор
ци, познатите Амазонки. Ефес бил 
организиран многу подобро од не

кои денешни градови, што може да 
се заклучи по остатоците од улици, 
јавни тоалети, бањи, канализации, 
водовод, пазари и околни куќи.

Агенциски аранжмани за Кушадаси 
со автобуски превоз за сместување од 
10 дена од средината ја јуни почнува 
од 169 евра, па до  377 евра по лице, 
во зависност од изборот на хотел. 
Во цената е вклучено: Превоз со ту
ристички автобус на релација Скопје 
 Кушадаси – Скопје, сместување во 
хотел. Во цената не е вклучена полиса 
за патничко осигурување.

Постои и можност да патувате 
авионски со аранжман што би ве 
чинел околу 400 евра за летување од 
десет дена. Секако, постои и можност 

сами да си резервирате сместување 
преку интернет. Во Кушадаси цените 
не се многу високи: Лежалка со пија
лак е околу пет евра. Ако сакате да 
посетите и други плажи, освен таа 
што е во рамки на хотелот, има пре
воз со комбија, кој чини една лира, а 
ќе ве однесе до кое и да сакате место.

Со такси, пак, за која било релација 
се плаќа по 10 лири. Ако сте љубите
ли на пазарење и, секако, атмосфера 
што може да се види само во стари
те чаршии со тие мали дуќанчиња, 
тогаш на Кушадаси го имате и тоа 
задоволство.  Ако патувате со ави
он не заборавајте дека ќе слетате 
во Измир, па по еден и пол час со 
автобуски превоз ќе бидете во Ку
шадаси. �
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Ако еден тренд се повторува веќе не
колку сезони, тоа, дефинитивно, е 
тантелата, која само добива поголе

ма популарност, без разлика дали е зима 
или лето. Затоа фустанот од тантела е се
когаш добра инвестиција, со него секогаш 
сте во тренд.
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Тантелата во обликот во кој ја 
познаваме денес потекнува од 
доцниот 15 век и со својата еле
гантност, префинетост и завод
ливост ќе биде вистински хит 
ова лето. Многубројни светски 
дизајнери ја вметнаа во своите 
колекции, а истото тоа важи и за 
модните куќи како „Зара“, „Ман
го“, „Х и М“...

Не ја користат сите истата тан
тела, ниту, пак, боја, но кај сите 
тантелата е незаменлив дел од 
сезонските колекции. Без раз
лика дали се работи за францу
ска тантела или за некоја друга, 
важно е само да знаете како да 
ја комбинирате и да ја носите.

Тантелата треба да изгледа ро
мантично, но не премногу ста
рински, сензуално, но не со нега
тивни конотации. И, се разбира, 
да биде вкусно комбинирана. �
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ТРЕНД

ова жешко лето 
ќе се носат 
фустани од 
тантела

Фустан од тантела е 
добра инвестиција, се 
носи во сите сезони и 
секогаш е популарен

АТРАКТИВНО



НАУКА и ТЕХНОлОгијА

ком па ни и те што ра бо тат на уна пре ду ва ње то и на усо вр шу ва ње то на 
еле ктрич ни те авто мо би ли ре чи си се кој ме сец пре зен ти ра ат но ви ре
ше ни ја, тех но ло гии за ди зајн, но ви ба те рии и раз ни до да то ци што ќе 
ги зго ле мат ко ри сте ње то и ква ли те тот на овие во зи ла

Со но ви те ба те рии, еле ктрич ни те во зи ла  
ќе мо жат да по ми нат 1.000 ки ло ме три  

без пол не ње

С е пак, за бе ле шки те на 
сопс тве ни ци те и на тие 
што се ин те ре си ра ат да 

ку пат ва ков авто мо бил е де ка 
ба те ри и те сѐ уште се еден од 
нај проб ле ма тич ни те де ло ви 
во во зи ла та, кои најм но гу ги 
огра ни чу ва ат би деј ќи мо ра 
да се пол нат ре чи си се кој ден 
или по по ве ќе па ти ко га се па
ту ва. Оваа не га тив на стра на 
уште одам на се наг ла си ка ко 
нај го ле ма ма на на еле ктрич
ни те во зи ла, ка ко и фа ктот 
де ка пол не ње то мо же да трае 
пре дол го. Се пак, ка ко што се 
нај а ву ва, се то ова на ско ро би 
мо же ло да се сме ни.

На ова по ле актив но ра бо
те ле истра жу ва чи те и ин
же не ри те од Ин сти ту тот 
за ке ра мич ки тех но ло гии и 

еле ктрич ни те авто мо би ли. 
Мно гу по важ но од стру кту ра та 
на ба те ри ја та, ка ко што наг ла
су ва ат од ком па ни ја та, е те кот 
на стру ја та во неа, кој ќе би де 
пре ку ди рек но по вр зу ва ње на 
ќе ли и те и тоа пре ку це ла та по
вр ши на на ба те ри ја та. Со ова се 
на ма лу ва еле ктрич ни от от пор 
и се зго ле му ва ка па ци те тот на 
ба те ри ја та при ист или по мал 
во лу мен, што ќе им овоз мо жи 
на еле ктрич ни те во зи ла со са
мо ед но пол не ње да по ми нат 
по ве ќе од 1.000 ки ло ме три, со
оп штил при прет ста ву ва ње то 
на ба те ри и те Ма ре кие Вол тер, 
про ект ни от ме на џер на ИКТС 
„Фра ун хо вер“.

Овие ба те рии на „Фра ун хо вер“ 
ко ри стат це лос но но ви еле
ктро ди со ме тал ни лен ти, кои 
од две те стра ни се об ло же ни 
со ке ра ми ка, ко ја, пак, всуш

ност, ќе слу жи за скла ди ра ње 
на енер ги ја та. Овој про цес зву чи 
на ви сти на сло же но, но од спо
ме на та та ком па ни ја ве лат де ка 
нив ни те те сто ви и екс пер ти зи, 
ка ко и искус тво то во про из водс
тво на ке ра ми ка им овоз мо жу ва 
да ги ди зај ни ра ат и про из ве дат 
ва кви те еле ктро ди, кои ќе мо
жат да скла ди ра ат мно гу по ве ќе 
енер ги ја.

си сте ми „Фра ун хо вер“ (ИКТС 
Фра ун хо вер), кои кре и ра ле 
нов тип ба те ри ја, ко ја мо же да 
има мно гу по го лем ка па ци тет 
од тие што се ко ри стат се га, а 
ќе би де и во по ма ло па ку ва
ње. Нив ни от кон цепт е мно гу 
ед но ста вен  да се на ма ли го
ле ми на та на ку ќи ште то око лу 
се ко ја ќе ли ја во ба те ри ја та со 
што ќе се овоз мо жи по ве ќе од 
во лу ме нот да се ко ри сти за 
за чу ву ва ње енер ги ја.

Но ви от ба те ри ски си стем на 
ИКТС „Фра ун хо вер“ ќе има ќе
лии што ќе би дат по ста ве ни 
ди рект но ед на врз дру га, ме
сто ин ди ви ду ал ни ќе лии што 
се по ста ве ни ед на до дру га 
ка ко што се се га кон стру и
ра ни нај го ле ми от дел од ба
те ри и те што се ко ри стат во 

Те сти ра ње то на овие ба те
рии, ка ко што ин фор ми ра ле 
од ИКТС „Фра ун хо вер“, ве ќе се 
спро ве ду ва, а по нив но то усо
вр шу ва ње, спо ред про це ни те, 
за ко мер ци јал но упо тре ба би 
тре ба ло да се пу штат нај доц на 
за три го ди ни.
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Се ПлаШИте лИ оД 
кучИња? еВе коИ 
наЈчеСто каСаат
Кога ќе прочитате дека некого го 
каснало куче, веднаш помислувате 
на кучињата што ги перципираме 
како агресивни

Кога ќе прочитате дека некого го касна
ло куче, веднаш помислувате на кучиња
та што ги перципираме како агресивни. 

Сепак, ако треба да се избере најголе
миот гризач меѓу негуваните кучиња 
тоа не се ротвајлерот или булдогот, 
туку лабрадорот, омиленото и највесе
ло милениче на секое семејство. 

Зад лабрадорот се германскиот овчар, 
бултериерите и шкотскиот овчар. Се
како, една од причините што најчесто 
касаат лабрадорите е фактот што се мно
гу популарни домашни миленичиња, 
а колку што повеќе се чуваат, току се 
поголеми шансите и да каснат некого.

Најчесто жртви се поштари и други 
доставувачи, исто како во филмовите. 
Почесто се цел мажите, отколку жените.

Психологот за животни Роџер Магфорд 
вели дека колку што побрзо се сприја
телите со кучето, толку подобро. Ку
чињата многу добро ги проценуваат 
луѓето, вели тој и потврдува дека не е 
мит дека кучињата чувствуваат кога 
човекот е преплашен.

Магфорд објаснува и зошто мажите се 
почеста цел од жените:

� Поголеми се шансите мажите да 
бидат цел затоа што се поагресив-
ни и се бранат, а со тоа само ја вло-
шуваат ситуацијата, ги разлутуваат 
кучињата. �

ослободете се  
од лошите мириси 
во кујната
ви нудиме неколку начини како да ги отстраните  
мирисите од кујната што остануваат по приготву-
вањето вкусен ручек

кафето прави чуда
Во фрижидер, замрзнувач 
или на работната маса ста
вете сад со свежо мелено 
кафе и ќе ги неутрализира 
непријатните мириси. Ако 
пиете турско кафе, по слат
киот ручек, сварете си кафе 
– ем ќе ги неутрализирате 
мирисите во кујната ем ќе се 
отпуштите со кафето.

И јагленот е решение
Поради хемиските својства 
јагленот може да се користи 
за впивање на мирисите. 
Набавете природен јаглен 
без адитиви и можете да го 
користите  во фрижидерот 
или за впивање на мирис на 
влага. Парче јаглен ставете 
во чорап и ставете те го не
каде далеку од очите. Ќе си 
ја заврши работата.

градина

каланХоа
Каланхоата е вистинското растение за 
сите љубители на цвеќиња што немаат 
знаење за одгледување растенија. Идеал
на е за сите заборавени и презафатени, 
кои забораваат на растенијата во својот 
дом, бидејќи ако ја оставите жедна некој 
ден, таа, сигурно, нема да ви забележи. 
Ја има во повеќе бои. Во зима цвета ако 
е сместена на јужниот прозорец, а во 
лето на тераса. 

Залевајте ја на секои 1215 дена во зима, 
а на 710 дена во лето. Најдобро е да ја 
допрете земјата, и кога е сува и растре
сита, да ја залеете. Ако забележите дека е 
тажна, со навалени листови, а во земјата 
се појавила и мувла, тогаш сте претерале. 
Отстранете ги гнилите гранки, оставете 
ја да исуши и веројатно ќе се поврати. 
Никогаш не оросувајте ѝ ги листовите. 
Се размножува од семе и со помош на 
изрежани делови од растението.

Каланхоата е лековито растение, има 
антиинфламаторно и антисептичко и 
тонизирачко дејство. Не е отровно и со 
него може да се чистат и лекуваат рани, 
а го намалува и воспалението. Особено 
добри резултати се постигнуваат при 
лекување изгореници и скршеници. �

лимон или оцет, 
лавров лист, ванила
Лимонот варете го исто како 
и циметот. Исечкана кора од 
лимон или кора од други цит
руси, лавров лист, ванила, руз
марин и други билки можат 
да направат чуда во борбата 
со мирисите. Пред и по гот
вењето користете јаболков 
или алкохолен оцет. Поставе
те садови со оцет на неколку 
места во кујната и препуште
те му се на готвењето. Оста
вете го оцетот на стратегиски 
места неколку часа откако ќе 
завршите со готвење. �

Содабикарбона како освежувач на воздухот
Семоќната содабикарбона дејствува како меленото кафе. 
Ставете ја во сад на работната маса во кујната и ќе ги впие 
мирисите. А ако зовриете содабикарбона со вода, ќе добиете 
еколошки освежувач на воздухот. 

чистете зад себе
Како што ќе употребите некој 
сад, заплакнете го. Не дозво
лувајте да ви се натрупаат не
миени садови додека готвите. 
Водата ќе ги измие парчињата 
храна, а со тоа ќе се намали 
и мирисот што се шири од 
немиените садови. Ако има
те машина за миење садови, 
пред да почнете да готвите, 
испразнете ја ако во неа имало 
чисти садови. Подгответе ја 
да ја полните како што ќе за
вршувате да користите некој 
сад. Така, на крајот ќе добиете 
чиста кујна, полна машина 
и помалку мириси од кои ќе 
треба дополнително да се ос
лободувате. Ручекот во рерна, 
машината вклучена.

лукот и кромидот 
победете ги со цимет  
и со чоколада
Ако не можете да го отстра
ните мирисот од кромид, месо 
или од лук, надмудрете го. Ис
печете чоколадни колачи. Исто 
така, можете да ставите некол
ку стапчиња цимет во вода и 
да ги вриете околу половина 
час. Нивниот пријатен мирис 
ќе ја исполни кујната. 

Исперете ги крпите
Крпите, завесите и дру
гите ткаенини во домот 
имаат моќ да впиваат 
мириси. Затоа, откако 
ќе завршите со готвење 
и ќе искористите некој 
од магичните начини за 
отстранување мириси, 
исперете ги перничиња
та, завесите, крпите. 
Ем ќе се ослободат од 
мирисите ем ќе го ра
шират свежиот мирис 
од омекнувачот. 
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О ва бе ше прв пат на ша 
фуд бал ска ре пре зен
та ци ја да обез бе ди на

стап на Европ ско то пр венс тво, 
но се га овие мом ци ги оче ку ва 
уште по го лем пре диз вик на го
ле ма та сце на во Пол ска. Утре 
тие ќе го оди гра ат пр ви от меч 
про тив се лек ци ја та на Шпа ни
ја, а ни што по лес ни не ма да им 
би дат ни след ни те два про тив 
Пор ту га ли ја и Ср би ја, кои се во 
на ша та гру па.

Пред за ми ну ва ње то за Пол
ска, „Ре пуб ли ка“ раз го ва ра ше 
со се ле кто рот на мла дин ци те 
Бла го ја Ми лев ски, кој откри 
не што по ве ќе за тоа ка ко те
че ле под го то вки те и кои се 
не го ви те оче ку ва ња од ова 
нат пре ва ру ва ње.

 со плас ма нот на Европ ско-
то пр венс тво ис пи ша вте 
исто ри ја со овој млад тим, 
но се га во Пол ска ве че ка 
уште по го ле ма за да ча. Ка ко 
те чат под го то вки те и кол ку 
сте за до вол ни од тоа што го 
при ка жу ва ат игра чи те во 
под го тви тел ни от пер и од ?
МилЕвсКи: Се ка ко де ка мо
ра да би дам за до во лен ко га 
се си те здра ви и ма кси мал но 
под го тве ни и мо ти ви ра ни да 
од го во рат на тоа што ни прет
стои во Пол ска. Под го то вки те 
по ми ну ва ат во нај до бар ред, а 
се на де вам де ка ќе оста не та ка 

до са ми от по че ток на пр венс
тво то. Сѐ до са ми от по че ток 
на под го то вки те игра чи те си 
ги обра бо ти ја об вр ски те во 
сво и те клу бо ви и ме ра ду ва 
фа ктот де ка пред кра јот на 
пр венс тва та ре чи си си те беа 
стан дард ни во сво и те ти мо ви, 
што, на не кој на чин, им бе ше и 
од лич на под го то вка пред ова 
пр венс тво.

Тие и со сво и те игри за ре
пре зен та ци ја та во те кот на 
ква ли фи ка ци и те во це лост ја 
зас лу жи ја до вер ба та на тре
не ри те во клу бо ви те, а на нив 
оста ну ва за да ча та да го за др
жат пр во тим ски от ста тус.

 На што ра бо те вте најм но гу 
во те кот на овие под го то вки 
за Европ ско то пр венс тво?
МилЕвсКи: Со ог лед на тоа 
кол ку вре ме имав ме за под го
то вки, не ма ше по тре ба мно гу 
да се ра бо ти на фи зич ка та под
го то вка на игра чи те, па ак цен
тот е ста вен на тех нич кота
ктич ки те ра бо ти, кои, спо ред 
на ши те про це ни и ана ли зи 
што ги пра вев ме, оце нив ме 
де ка на овие сег мен ти тре ба 
да им по све ти ме најм но гу вре
ме и ра бо та пред пр венс тво то.

 Ова ќе би де на стап на пр во 
го ле мо пр венс тво во оп што 
за наш на ци о на лен фуд бал-
ски со став. Чув ству ва те ли 
при ти сок пред на ста пот на 
го ле ма та сце на и кол ка ва е 

воз бу да та кај на ши те ре пре-
зен та тив ци, со ог лед на тоа 
што ста ну ва збор за мла ди 
фуд ба ле ри?
МилЕвсКи: Се ка ко, има воз
бу да, а не гле дам при чи на при
ти со кот да би де по го лем од тој 
што го имаа мом ци те низ те кот 
на ква ли фи ка ци и те ка де што 
имав ме мно гу те шка гру па. Ка
ко што од ми ну ваа нат пре ва ри
те во гру па та, ус пе си те до а ѓаа и 
шан са та за плас ман на пр венс
тво то рас те ше, па та ка и при
ти со кот ста ну ва ше сѐ по го лем. 
Се пак, мом ци те по ка жаа де ка 
и тоа ка ко зна ат да се но сат со 
не го, па за тоа и не сме там де ка 
ќе им би де проб лем.

 што би мо же ле да изд во и те 
ка ко нај сил на стра на на оваа 
на ша мла да ре пре зен та ци ја, 
но и ка ко најс ла ба?
МилЕвсКи: До се га нѐ кра се
ше тим ски дух и по све те ност, 

ко ја вла дее ме ѓу ре пре зен
та тив ци те, но ту ка мо рам да 
го изд во јам и од но сот што го 
има ат мом ци те кон ма ке дон
ски от дрес. Без раз ли ка на на
ци о нал на та при пад ност и на 
си те дру ги раз ли ки, мис лам 
де ка игра чи те ста ви ја не кои 
па ра ме три и гра ни ци, кои ќе 
мо ра да се по чи ту ва ат и во ид
ни на за тоа ка ко мо ра да се од
не су ва еден ре пре зен та ти вец 
на те рен со ма ке дон ски от дрес.

 ждреп ка та, се чи ни, не ни 
бе ше нак ло не та, па ја до-
бив ме гру па та со шпа ни ја, 
Пор ту га ли ја, ср би ја... ко мен-
тар за про тив ни ци те и ка кви 
нат пре ва ри оче ку ва те... или 
ка де мо же да ја ба ра ме на ша-
та шан са?
МилЕвсКи: Ко га се збoру ва за 
ква ли те тот на на ши те про тив
ни ци, ту ка, пред сѐ, мис лам на 

Шпа ни ја и на Пор ту га ли ја, не 
мо же да се иг но ри ра нив на та 
си ла. Шпа ни ја е че ти ри кра тен 
осво ју вач на европ ски те пр
венс тва, Пор ту га ли ја е ви це
шам пи он, а не мо же да се пот
це ни ни ту Ср би ја, ко ја до а ѓа 
со ге не ра ци ја што сѐ уште е 
акту е лен свет ски пр вак. Та ка 
што, са ми от тој по да ток сам 
по се бе го во ри кол ку се ква
ли тет ни на ши те про тив ни ци.

Се пак, без раз ли ка на нив на та 
си ла, ние имав ме и тоа ка ко 
ква ли тет ни про тив ни ци во 
гру па та, ка ко на при мер Фран
ци ја, ко ја, спо ред си те фуд бал
ски струч ња ци во Евро па и 
спо ред ква ли те тот е ед на од 
нај до бри те во све тот. Но ние и 
ква ли фи ка ци и те ги стар ту вав
ме ка ко ау тсај де ри, од пе ти от 
ше шир, и за прв пат по стиг нав
ме ре зул тат ко га ед на ре пре

Фуд ба ле ри те на ма ке дон ска та мла дин ска ре пре зен та ци ја  
до 21 го ди на ја изра ду ваа на ци ја та и ве ќе по стиг наа го лем 
ре зул тат отка ко из бо ри ја плас ман на Европ ско то пр венс
тво во Пол ска, кое поч ну ва овој ви кенд

МАКЕДОНСКАТА МЛАДИНСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЕВРОПСКОТО ПРВЕНСТВО ВО ПОЛСКА спОРТ интерВjу

Разговараше | Горан Зивчевски

зен та ци ја из бо ри ла плас ман на 
европ ско стар ту вај ќи от та му. 
Та ка што, не гле дам при чи на 
да не ма ме ус пеш ни на ста пи и 
во Пол ска.

 Од са бо та, ко га очи те на 
европ ска та фуд бал ска јав-
ност ќе би де свр те ни кон 
нај до бри те мла дин ци, што 
би са ка ле на ши те мом ци да 
ѝ по ка жат на Евро па?
МилЕвсКи: Јас во овој мо мент 
би мо жел да по са кам са мо да 
би дат здра ви и под го тве ни си
те за да го да дат сво јот ма кси
мум, тоа ни е нај важ но. А, се ка
ко, би са кал и на це ла Евро па 
да ѝ по ка же ме де ка зна е ме да 
игра ме фуд бал.

Да и по ка же ме на евро па  
де ка зна е ме да игра ме фуд бал
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Евро па ќе ја ви ди мла да та Ма ке до ни ја

на ши те мла дин ци по офи ци јал но то ис пра ќа ње од пуб ли ка та 
што го до би ја на „Фи лип вто ри“ пред ме чот што се ни ор ска та 
ре пре зен та ци ја го оди гра со Шпа ни ја, од по не дел ни кот се во 
Пол ска ка де што се сме сте ни во Со пот, во лу ксуз ни от хо тел 
„Ме ри от“. Со пот ќе би де „ба за та“ на на ша та ре пре зен та ци ја, 
а нат пре ва ри те ќе се игра ат во Гди ња и во Бид гошч.

во Пол ска на ши те мла дин ски ре пре зен та тив ци имаа че ти ри 
де на да се ак ли ма ти зи ра ат, да тре ни ра ат на те ре ни те та му и 
да ги фи ни ши ра ат под го то вки те пред пр ви от меч, кој ќе го 
оди гра ат про тив Шпа ни ја в са бо та, со по че ток од 20.45 ча сот.

во ле то то ко га фуд бал ски те обо жа ва те ли не ма да има ат 
мож ност да ужи ва ат во нат пре ва ри те на нај сил ни те се-
лек ции, би деј ќи го ди на ва не ма свет ско ни ту европ ско пр-
венс тво, вни ма ни е то ќе би де свр те но кон нај та лен ти ра ни те 
мла ди фуд ба ле ри на ста ри от кон ти нент. на ста ди о ни те во 
Пол ска, освен на ви ва чи те, со си гур ност ќе би дат при сут ни и 
лов ци на та лен ти на нај до бри те европ ски клу бо ви, кои дел 
од сво е то вре ме и вни ма ние ќе им го по све тат на на ши те 
фуд ба ле ри, кои и тоа ка ко има ат што да по ка жат.

еден од на ши те мла дин ци што оста ви ја од ли чен впе ча ток 
во ква ли фи ка ци ски от цик лус е игра чот од сред ни от ред 
енис Бар ди. тој има ше и од лич на се зо на со сво јот Уј пешт 
во Ун га ри ја, ко ја ја за вр ши ка ко нај до бар стре лец во сво јот 
клуб со по стиг на ти 12 го ло ви, кои му обез бе ди ја тре то ме сто 
на ли ста та на нај до бри стрел ци во ли га та.

Бар ди со си гур ност ќе би де ед на од глав ни те ал ки во сред-
ни от ред на ма ке дон ска та мла дин ска ре пре зен та ци ја, а 
не го ви те од лич ни игри за на ци о нал ни от тим, ка ко и за Уј-
пешт, не оста наа не за бе ле жа ни, па за не го ин те рес по ка жаа 
по ве ќе го ле ми клу бо ви, ме ѓу кои и укра ин ски от шам пи он 
Шахт јор и Ди на мо За греб.

Ме ѓу тие на кои на ши те про тив ни ци ќе тре ба да им обр нат 
по ве ќе вни ма ние е и 17-го диш ни от елиф ел мас, кој бе ше 
прог ла сен за нај до бар млад играч во Ма ке до ни ја за 2016 
го ди на. та лен ти ра ни от ел мас, кој има тур ско по тек ло, е 
играч на Ра бот нич ки, а сво е то де би го има ше и за ма ке дон-
ска та се ни ор ска ре пре зен та ци ја на ме чот про тив Шпа ни ја 
во не де ла та, ко га оди гра це ло вто ро по лу вре ме.

- Ма ке до ни ја до би го лем би сер со не го. На тие го ди ни да 
оди гра та ка про тив тол ку го лем про тив ник и да вне се све-
жи на во игра та е не ве ро јат но. Мис лам де ка Елиф Ел мас е 
го ле ма перс пе кти ва на ре пре зен та ци ја та - из ја ви по ме чот 
со Шпа ни ја се ле кто рот Игор Ан ге лов ски.

ел мас е дел од шко ла та на Ра бот нич ки од 12-го диш на 
во зраст, а во ма ке дон ско то пр венс тво де би ти ра ше во се-
зо на та 2015-2016 го ди на. Ми на то то ле то за и гра и во ква-
ли фи ка ци и те од ли га та на  евро па и тоа со гол во пр во то 
ква ли фи ка ци ско ко ло про тив Бу дуќ ност Под го ри ца отка ко 
вле зе од клу па та за ре зер ви.

Уште еден млад и перс пе кти вен фуд ба лер од на ши от тим, 
кој ќе са ка да по ка же што по ве ќе на го ле ма та сце на во Пол-
ска, е Да вид Ба бун ски. Про ду ктот на мла дин ска та шко ла 
на Бар се ло на, по епи зо да та во Цр ве на ѕвез да во ко ја не 
до би зна чи тел на ми ну та жа, се га е во Јо ко ха ма во Ја по ни ја 
ка де што не му тре ба ше мно гу вре ме за да ѝ се прет ста ви 
на пуб ли ка та со од ли чен гол од да ле чи на, кој го по стиг на 
на сво јот де би тант ски на стап.

во шпи цот на на па дот на Ма ке до ни ја за вре ме на ква ли фи-
ка ци и те нај стан дар ден бе ше Ки ре Мар ко ски, кој, нај ве ро-
јат но, ќе го пред во ди на па дот и во Пол ска. охри ѓа не цот е 
ве ќе пет се зо ни во Ра бот нич ки, а мла ди от гол ге тер, си гур но, 
ќе прет ста ву ва го ле ма опас ност за од бра ни те на Шпа ни ја, 
Пор ту га ли ја и на Ср би ја. 

� 19 јуни 1913 година
 Почнало тиквешкото востание, прв орга-

низиран масовен народен вооружен отпор 
против српската власт, која ја окупирала 
вардарска македонија по повлекувањето 
на турските сили по Првата балканска војна. 
востанието почнало на 19 јуни1913 година, 
во тиквешко и траело седум дена. тиквешко-
то население го организирало спонтано и 
самостојно, а било раководено од локалните 
дејци, револуционери и војводи на организа-
цијата, а потпомогнато од четите на вмРо.

 востанието е предизвикано од насилствата 
вршени од српските окупаторски власти врз 
населението при напорите за асимилација 
и за посрбување. Српските власти упатуваат 
јавна закана до населението дека секој тој 
што ќе се спротивстави на новата власт 
ќе биде погубен.Со поддршка на вмРо е 
свикано собрание со делегати од речиси 
сите места во тиквешко. на собранието 
едногласно е решено да се крене востание 
и е создаден востанички штаб, составен од 
видни војводи од тој крај, кои учествувале 
и во Илинденското востание, меѓу кои 
биле: Дончо Лазаров, михаил Шкартов, 
Коце Сеизов, Диме Пинџуров, тодор Камчев 
и други. Бројот на востаниците изнесува 
околу 1.000, од кои 200 луѓе се обични 
граѓани што земаат пушка в рака, а другите 
се комити од четите на вмоРо.

 востанието почнало на 19 јуни 1913 година, и 
покрај неготино и Кавадарци, ослободени се 
и педесетина села во областа тиквеш. Четите 
на Дончо Лазаров и на михаил Шкартов ги 
напаѓаат и ги протеруваат српските војски 
од неготино. Српските власти испраќаат 
свои чети од околните села кон неготи-
но, но сите тие се разбиени. востаниците 
продолжуваат понатаму и успеваат да ги 
протераат српските чиновници и писари од 
општинската зграда во Кавадарци и симну-
вајќи го српското знаме, го поставуваат 
тиквешкото револуционерно знаме. на 20 
јуни е одржано и свечено собрание на кое 
е избрана и градска управа составена од 
12 видни кавадарчани, а слободата траела 
само седум дена. По седум дена Србите 
испраќаат голема војска предводена од 
василие трбиќ, како и од јован Бабунски и 
јован Долгач. на помош на српската војска 
дошол и башибозук на јаја-ага со 250 воо-
ружени души. тиквешките востаници, заедно 
со четите на војводите Христо Чернопеев 
и на Петар Чаулев се оставени сами да се 
соочат со српската војска, но не успеваат 
во своите напори. во востанието загинале 
околу 1.000 жители од  тиквешко од кои на 
500 имињата со сигурност им се знаат, меѓу 
кои голем број мажи, жени, деца и старци 
биле убиени, заклани и живи изгорени.150 
кавадарчани се врзани на колци во центарот 
на градот и се оставени да висат 30 часа под 
пеколното сонце, а потоа заедно со уште 50 
други кавадарчани се одведени во местото 
Полјаната и стрелани. Биле запалени повеќе 
од илјада куќи, а биле затворени 2.700 луѓе. 
војниците вршела страшен терор и во реонот 
околу Криволак - колеле луѓе, а децата ги 
гореле во фурни.

ВремеПлоВ
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%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
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%98%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1913
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E_(%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%9F%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%98%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1913
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%88
https://mk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%98%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%98%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%9C
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%87
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B0%D1%98%D0%B0_%D0%90%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A7%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%88


# 180 гр солен путер

# 30 гр шеќер во прав

# 3 жолчки

# 1 лажичка екстракт  
од ванила

# 150 гр просеано брашно

# 45 мл млеко

# 3 белки

# 70 гр шеќер

# Во сад за матење ставете ги путерот и шеќерот во прав.  
Матете ги додека не се спојат во еднаква смеса. Во секој  
колач подобро е да користите шеќер во прав бидејќи така  
се добива подобра структура.

#Додајте ги жолчките една по една со постојано матење.  
Додајте го екстрактот од ванила, просеаното брашно и  
млекото. Мешајте.

#Во друг сад изматете ги белките во слаб снег, додајте го  
шеќерот и продолжете со матењето. Снегот додајте го во  
првата смеса и мешајте со шпатула.

#Ставете ја смесата во тавата и печете на 160 степени, на 
најдолната решетка, 35 минути. Потоа зголемете ја темпера
турата на 180 степени и печете уште 10 минути, или прове
рете со чепкалка дали е печено.

#Сервирајте го колачот на парчиња попрскан со малку  
шеќер во прав!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  Пред да го исечете колачот, почекајте малку  
да се излади.

 Холандски колач 
со путер
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