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ВоВед

Хајка против ВМРО-ДПМНЕ 
за уривање на Македонија

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Катица Јанева имаше исто-
риска шанса да наметне 
нови стандарди во суд-

ството и да го трасира патот 
на судските реформи кои ќе 
ја вратат нарушената доверба 
во судските органи. Ги доби 
на располагање сите потреб-
ни ресурси, ѝ беше обезбеден 
незамислив буџет за македон-
ски услови од 4 милиони евра 
годишно, беше поставена на 
функција со широк политич-
ки консензус и со огромна 
меѓународна поддршка како 
ниеден друг обвинител до сега. 
За да ги оправда поддршката 
и сите бенефиции требаше 
да исполни само една задача 
- професионално и непристрас-
но да утврди кој и со која цел 
го вршел прислушувањето 
во државата и да ги истражи 
сомневањата за наводниот 
криминал од прислушуваните 
разговори. За времетраењето 
на истрагите, на предлог на 
странците, беше договорен рок 
од 18 месеци, а врз основа на 
обемот на работа Јанева имаше 
слобода да одбере со колкав 
тим ќе работи на предметите 
во договорениот рок.

Но, и покрај сите услови за рабо-
та што ги доби, Јанева наместо 
како специјална обвинителка 
од прв ден се постави како 
егзекутор на една политичка 
партија и на политички неис-

томисленици. Во текот на це-
лото работење на СЈО наместо 
нови стандарди, видовме само 
куп скандали. Всушност СЈО се 
со о чи со ви стин ски де бакл во 
ра бо те ње то, со број ни афе ри 
и скан да ли кои се вр зу ва ат со 
СЈО и во пог лед на не по тиз-
мот, фи нан си ско то ра бо те ње 
на ин сти ту ци ја та и, нај важ но, 
бру тал но то пре че ко ру ва ње на 
ов ла сту ва ња та и кр ше ње то на 
за ко ни те… Нејзината неспособ-
ност и нестручност беше при-
кривана со напад на сите меди-
уми кои внимателно ја следеа 
и аргументирано ја критикуваа 
нејзината работа, а специјална-
та војна против ВМРО-ДПМНЕ 
беше водена преку медиумите 
на Сорос.

До последен ден Јанева остана 
да се однесува како приврзок на 
Зоран Заев и на СДС, а наместо 
на граѓаните да им служи на 
интересите на странските ам-
басадори. Буквално на истекот 
на рокот поднесе седумнаесет 
обвиненија во кои се опфатени 
94 лица од највисокото рако-
водство на ВМРО-ДПМНЕ, су-
дии, новинари и други блиски 
соработници на партијата. Во 
сите овие предмети нема ниту 
едно обвинение за членови на 
ДУИ и СДС. За неупатените чуд-
но со оглед на тоа дека прет-
ходно беа најавени истраги за 
високи функционери на ДУИ, 

но за голем дел од македонска-
та јавност очекувано знаејќи ја 
нејзината политичка улога во 
сценариото.

Тактизирањето до последен 
момент и поднесувањето об-
виненија недоволно поткрепе-
ни со докази е само показател 
дека СЈО е дел од сценариото 
за политичко уништување на 
ВМРО-ДПМНЕ, затворање на 
раководството на партијата и 
разнебитување на државата. Ус-
пехот од нејзината работа зна-
чително ќе влијае врз успехот 
на СДС на локалните избори. 
Без нејзина помош СДС ќе дож-
ивее нов изборен дебакл. Тоа ќе 
значи силен удар за квислинш-
ката власт која треба да го за-
цврсти своето владеење пред 
да го реализира сценариото 
за целосен распад на држава-
та. Токму затоа беа нејзините 
најави дека ќе продолжи со ис-
траги и покрај истекот на рокот.

Поплаките на Катица дека СЈО 
немало доволно време да ги 
истражи предметите воопшто 
не држат со оглед на фактот 
дека во изминатите 18 месеци 
Катица го трошеше времето на 
семејни веселби и брифинзи по 
странски амбасади, а истовре-
мено отпушташе обвинители 
со образложение дека немало 
толкав обем на работа. На крај 
на краиштата, како обвини-

тел требаше однапред да биде 
свесна каква улога прифаќа и 
колкава е нејзината тежина. 
Ако не може да ги одбрани 
обвиненијата, нема да биде 
ничија друга вина освен лич-
но нејзина. Впрочем затоа и е 
платена „дебело“.

Ангажманот на Катица и СЈО 
до истекот на петгодишниот 
мандат ќе ја чини државата 20 
милиони евра народни пари! 
Користејќи проста математи-
ка, може да се заклучи дека ова 
ќе бидат најскапо платените 
судски процеси во историјата 
на македонското правосудство, 
за кои ќе бидат потрошени во 
просек по еден милион евра по 
обвинение! Кога некој троши 
вакви баснословни суми за 
истраги и судски процеси, нај-
малку што очекува јавноста е 
да бидат употребени за откри-
вање на сериозни криминали 
тешки десетици, па и стотици 
милиони евра. Наместо тоа, гле-
даме дека Катица се интереси-
рала за неиспорачани шамари, 
гаќи, тенџериња... Која е логи-
ката да потрошиш милиони за 
лов на економски криминал од 
неколку десетици илјади евра 
кој има големи шанси воопшто 
да не е направен или пак нико-
гаш да не се докаже? Замислете 
основното обвинителство да 
троши милион евра на секој 
обвинителен акт од овој тип 
криминал. Колку тоа би ја чи-
нело државата?!

За сега Катица успеа да докаже 
само едно - дека во Македонија 
во моментот не владее право-
то туку силата, а со државата 
не управуваат македонските 
институции туку странските 
амбасадори. Оттука, лесно е 
да се заклучи дека најавените 
судски реформи ќе бидат само 
фарса за целосно ставање под 
контрола на судовите и судиите 
кои ќе треба да ја заокружат 
инквизицијата. Затворањето на 
партискиот врв на ВМРО-ДПМ-
НЕ ќе биде лекција за сите не-
послушни патриоти кои ќе се 
дрзнат да им се спротивстават 
на интересите на странците. 

Целосната партиска наклоне-
тост до толку ја наруши довер-
бата на граѓаните во инсти-
туцијата што дури и да бидат 
осудени обвинетите, во јав-
носта ќе остане голем сомнеж 
дека пресудите се политички, 
антидржавни и однапред до-
говорени. Штетата која Јанева 
им ја направи на државата и 
на судството со сервилниот 
однос кон Заев и амбасадори-
те е многу поголема од тие 20 
милиони евра.

Очигледно не е свесна дека еден 
ден, ќе нема кој да ја крие и ќе 
мора да даде отчет за одработе-
ното и за потрошените народни 
пари. Ќе мора да одговара за от-
кажувањето од „Пуч“, од амнес-
тирањето на Заев и Верушевски 
од одговорност, од прикривање 
на вмешаноста на странските 
служби во прислушувањето...

Убеден сум дека еден ден 
целосно ќе се расчистат ра-
ботите и дека сите учесници 
во ова сценарио за разнебиту-
вање на државата ќе понесат 
одговорност. Вклучително и 
овие од СЈО, кои имаа довере-
но исклучително одговорна 
задача, а решија да работат за 
партиски цели. Дотогаш ќе го 
регистрираме секој погрешен 
потег на инквизиторите без 
разлика на ризиците. �

Сјо Го штИтИ ПРеДавСтвото на Заев 



З ар треба некој да поверува 
дека дипломатските капа-
цитети на Македонија, па и 

под водство на Заевиот клан, се на 
колена да не може да се организира 
потпишување на еден меѓудржа-
вен билатерален договор заради 
посета на американски гостин, 
па бил тоа и потпретседателот на 
САД, и тоа не во Македонија туку 
во Црна Гора? По ваквиот настап на 
Димитров (Никола, не Божидар), 
може ли да се очекува откажу-
вање на прославата на Илинден 
од „Илинденска“ заради состанок 
на членките на Јадранската повел-
ба? Сепак, не. Дури и Заев е свесен 
дека ниту тој сега е во позиција да 
негира празници, ниту Илинден е 
„само“ верски празник во Македо-
нија, па како пред неколку години 

за Божик да замине на закажана 
средба во Брисел! Да не се лаже-
ме, по бомбастичните најави на 
Заев од Софија, при „историска“ 
посета, според Бујар Османи, дека 
проблемите за добрососедството 
се затвораат со „кафе-средба“, отка-
ко Македонија „го напушта нацио-
нализмот“, а и историјата и јазикот, 
и САД тој договор е многу поважен 
од организација на кетерингот за 
дочек на Мајк Пенс во Црна Гора.

Вистината за одложувањето на па-
рафирањето на договорот секако 
е многу посурова и со години го 
загорчува македонско-бугарско 
дипломатско „кафе“ до степен на 
отровност. Најавата за одложување 
од Димитров не е прва, Заев од па-
рафирање на договорот се огра-
ди и од собраниската говорница. 

Вистина е дека Бугарија, сепак, нема 
промена во ставот кон Македонија, 
македонската историја и особено ја-
зикот, онака како што безуспешно се 
обидуваше да се протурка во земја-
ва. Дури и во МНР под Димитров се 
свесни дека ако Софија сака да му 
излезе во пресрет на Заев, немаше 
првите три дена на националните ме-
диуми во Софија главно место да му 
отстапуваат на Димитров (Божидар) 
и неговите следбеници. Дури „во ма-
шината“ беше втурена и колешката 
на Димитров Никола, за Димитров 
Божидар за да ја „поклопи“ и како 
финале да се произнесе и заменичка-
та на бугарскиот претседател Радев, 
по чија порака од Атина дека нема 
интеграции со македонска историја, 
да надополни дека признавање на 
македонски јазик е смешно! Всуш-
ност, медиумите од Софија, наместо 
да градат атмосфера за добрососед-
ство, ликуваат по најавите од Заев за 
промена на историјата и притискаат 
за непризнавање на македонскиот 
јазик. Заземањето на таа позиција на 
бугарските медиуми е нормално и за 
очекување, бидејќи бугарските меди-
уми, сепак, застануваат зад изграде-
ните национални интереси, колку е 
тоа неточно, и уште повеќе, болно за 
Заевиот тим во пресрет на најавеното 
парафирање на договорот.

Националниот интерес 
под опсада
Медиумите се најсилната алат-
ка во сите општества, особено во 
демократијата, кога станува збор 
за зачувување на националните и 
државните интереси. Додека трае 
овој очекуван медиумски атак од 
Софија кон македонските нацио-
нални интереси, како притисок 
од јавноста кон тимот на Бојко 
Борисов да не го признае маке-
донскиот јазик, кога веќе Заев ја 
предаде историјата во согласност 
со бугарските цврсто заземени 
ставови, што и сега се надоврзу-
ва на грчките цврсти негаторски 
ставови изразени од средбата Ра-
дев - Павлопулос, во Македонија 
испливува непостоењето јасен 
консензус за македонските на-
ционални интереси. Ниту во по-
литичката ниту во медиумската, 
јавна, сфера.

Од политички аспект во услови 
на плурализам, срамно е што и 
по толку години на специјална 
војна која се води за ништење на 
македонската посебност, сѐ уште 
нема политички консензус и јас-
но заземен став за националните 
интереси. Уште посрамно е што 

новата власт упаѓа во средби и до-
говори на коишто тема се нацио-
налните интереси, а за тоа молчи. 
Истовремено во општеството се 
врши политичко-судска чистка 
врз опозицијата, а на тежок удар 
се и медиумите кај кои домини-
ра заштитата на националниот 
интерес, макар и на сметка на 
интеграциите.

Македонските медиуми и ме-
диумски дејци и во време пред 
осамостојувањето и потоа, водеа 
сметка за потребата од нагласу-
вање на македонските нацио-
нални интереси и зачувување на 
македонската посебност пред не-
гирањата од Грција и од Бугарија. 
Се водеше сметка за македонскиот 
јазик и историја, се водеше смет-
ка за македонскиот идентитет и 
посебност да се слушне што по-
далеку. Медиумите водеа сметка 
и за Македонците надвор од гра-
ниците и покрај „еквидистанцата“ 
и разно-разните исполнувања на 
барањата, како и сега, за одроду-
вање од македонската дијаспора 
и малцинства во соседствата. Де-
нес, за разлика од Бугарија и од 
Грција, во Македонија на силен 
удар покрај десноконзервативна 
опозицијата, кај која предничи на-

ционалниот интерес, се медиуми-
те кои ја продолжија таа грижа за 
македонските прашања. Наместо 
нив, во подем се медиумски акте-
ри кои се инструмент на „виши 
цели“, кои влегуваат во насилно 
девастирање на националните 
пред интегративните интереси. 
Прашањата кои се поврзани со 
тоа што би добиле, а што би из-
губиле со договорот со Бугарија, 
всушност, што сѐ тој содржи и што 
се коси со македонските интере-
си, онака како што тоа го прават 
бугарските медиуми кога се во 
прашање националните интереси 
или пак прашањата поврзани со 
сѐ потврдиот грчки став за име-
то, не наоѓаат место во нивните 
агенди. Во медиумските анали-
зи, повторно споредено со оние 
во Бугарија, изостанува аспектот 
дали на ЕУ и на НАТО им е потреб-
на Македонија со Македонци или 
само територијата, па и дали тука 
ќе запрат иредентистичките по-
риви. Напросто, се создава меди-
умски амбиент дека Македонија 
постои само и само за ЕУ и НАТО, 
или од наопаку поставено, дека 
ако не постоеле ЕУ и НАТО, не би 
постоела ниту Македонија. Вак-
вото позиционирање на медиум-
ските инструменти не е случајно, 
бидејќи јасно е дека тие прашања 
е невозможни да се затворат без 
да се помине низ доброволно бри-
шење на колективната меморија 
на македонскиот народ. А тоа, пов-
торно, е невозможно, во тоа не ус-
пеала ниту екстремно насилната 
асимилација на Македонците во 
Бугарија и во Грција, каде што и 
денес се пее на македонски јазик и 
се одржува фолклорот кој ја слави 
македонската историја.

Време за цврсти црвени 
линии
Криењето на одговорите што 
е договорено при посетите на 
Атина и на Софија, и тоа токму 
од најповиканите, оние кои со 
цела уста се залагаа за транспа-
рентност и јавна дебата за сите 
прашања, само дополнително ја 
усложнува и онака компликува-
ната атмосфера во општеството. 
Не само што националните инте-
реси и интеграциите излегуваат 
од рамките на политичка опција 
која во моментот е во позиција 
да преговара, туку молкот и ја 

Откако Заевата дружина лично во Атина и во Софија осозна дека 
пречките за евроатланските интеграции не се вМрО-ДПМне и 
Груевски со „неговата волја“, време е конечно да се заземе цврст 
став за националните интереси, зад кои со сигурност ќе застанат 
и албанските политички елити. Само така Македонија ќе биде 
вистински партнер, а општеството нема да се најде во опасност 
од нови, посилни и понасилни, интервенции од страна

актуЕлНО
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Наум Стоилковски

Време е за силни  
црвени линии на Македонија

НацИоНалНИТе ИНТереСИ Во ПрВ ПлаН
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П аралелно со доаѓањето на 
„животот“, во Македонија на 
голема врата дојде и Тиран-

ската платформа. Скромно си затро-
па по социјалдемократските владини 
порти, а Заев и компанија ја дочекаа 
силно, радосно и растреперено, во 
позиција на „низок старт“ за страс-
на прегратка, „влажни“ и желни да 
исполнат. Затоа, ја примија со црвен 
тепих и должна почит. Не е шега, да 
не беше непрокопсаната тиранска 
„чудесија“, сѐ уште ќе си дремеа на 
скопската „Павел Шатев“ и само ќе 
си сонуваа и ќе си липаа за „Илин-
денска“. Затоа, уште во првите десе-
тина денови од владеењето, нови-
те владетели ја гоштаваа гладната 
платформа со дузина национални 

специјалитети. Буквално, нацио-
нални, побуквално здравје. Има ли 
нешто понационално од името, иден-
титетот, историјата? А долгот си е 
долг, особено оној кон албанските 
им добротвори и коалиционери кои 
„поттикнати“ од „чадорот“ и ги до-
туркаа до ваму.

Сосема случајно, нели, нејзината 
реализација започна со фамозно 
воскреснатиот договор за добро-
соседство со Бугарија, а честа да ја 
„стартува“ му падна на омилениот им 
Бујар Османи, кого претходно јавно 
го обвинуваа дека ја оштетил држав-
ната каса за, ни помалку ни повеќе, 
туку „само“ 370.000 евра. Арно ама, 
сега Бујар е рехабилитиран и добар 
граѓанин, па во името на новиот „жи-
вотот“ и гротескната коалицијата го 

почестија со можноста за започну-
вање на најновиот балкански екс-
перимент, во кој странците и „меџу-
народната“ потпомогнати од редица 
домашни квислинзи ќе се обидат да 
ја сменат историјата, идентитетот и 
името на една нација.

Ако се чудите на наглата им промена 
во процената и однесувањето, се-
тете се само дека ова е партија со 
„multi personality disorder“, чијшто 
челник одамна е познат по само-
демантирањето и чиј став држи и 
трае најмногу 12 часа, а рекордот му 
е цели 48 часа. За потсетување, само 
во последните десет дена: Бујар беше 
криминалец, сега е праведник, вице-
премиер и преговарач со Бугарите; 
задолжувањето беше глупост, а сега е 
доблест; владата беше пренатрупана 

Пишува | Љупчо Цветановски

анализа

не е лесно да сте во кожата на СДСМ. не дека е во владата, за еден месец 
покажа дека нема поим од владеење и оти тоа многу-многу и не го тангира 
и онерасположува. напротив. Проблемот е во враќањето на долговите. 
Први беа нвО-активистите и „шарените“ чеда, на кои широкоградо им 
врати со редица вработувања во владата, а не ги заборави ни вмровците кои 
му помогнаа. Следуваше долгот кон Албанците, коалиционерите кои и го 
донесоа на власт, сѐ благодарение на тиранската платформа. Поразителните 
факти говорат дека таа, помалку или повеќе, е исполнета околу 90%. Останува 
тежината на најголемиот долг, оној кон „чадорот“, кој ги црпна од „Павел 
Шатев“ и насила го насади на „илинденска“. е, а за тој долг кој претполага 
промена на името, историјата и идентитетот, Заев да ти немал мандат. За него 
ќе реши народот. Го потценија ли повторно? СДСМ и „чадорова“ класика...

ЗаеВ го ИЗлажа ИВаНоВ

тиранската платформа  
се спроведува на големо

нараснува недовербата кон за-
ложбите на новата коалиција и 
долева масло и на разгорената 
меѓуетничка недоверба во Ма-
кедонија поради фактот дека 
интеграциите се клучни точки 
заедно со двојазичноста од Ти-
ранската платформа, која беше 
услов за таа коалиција. Затоа на 
Македонија сега повеќе од кога и 
да било ѝ се потребни вистински 
одговори и вистински позиции.

Оттука, најрационално би било 
од новата постава предводена 
од Заев, онака и како што сѐ 
почесто и самиот тој нагласува 
дека е потребна и поддршка од 
опозицијата за интеграциите, 
да се признае дека вистинската 
сопирачка не се ВМРО-ДПМНЕ 
и Груевски со „неговата волја“, 
туку реалните крупни залаци, 
кои очигледно сега ги дават и 
Заев и Димитров. Време е дури 
и Заев да ја признае големата 
грешка и штета која ја направи 
со изјавата дека „Македонија е 
виновна за сѐ“. Доволно лично 
се увери дека работите се пои-
накви од тоа дека за шест месеци 

би се затвориле прашањата кои 
стојат на патот на интеграции-
те. Во спротивно, чекорите кои 
ги поведе најмалку ќе нанесат 
лична политичка штета. Најго-
лемата цена на штетата допрва 
би се утврдувала.

Сето ова би требало да резулти-
ра, можеби за почеток далеку од 
очите на јавноста, со обид и на 
власта и на опозицијата да се по-
стигне цврста јасна линија што 
е тоа преку што не се може, да 
се (ре)утврдат македонските на-
ционални интереси, и повторно 
да се исцртаат, па и длабоко да се 
врежат, изгравираат државните 
црвени линии преку кои ниедна 
опција на власт не би минала. На 
тој начин Македонија, вклучител-
но и која и да е политичка опција 
на власт, би била рамноправен 
партнер во преговорите и со 
Софија и со Атина и со Брисел, и 
би го вратила вистинскиот рес-
пект од меѓународната заедница, 
спротивно на лажната поддршка 
која по смената на власта ја вра-
ти реченицата „Прво името, па 
интеграции“.

Од друга страна, сето тоа би ги ре-
лаксирало и внатрешните односи. 
Зад такви цврсти црвени линии со 
сигурност ќе застанат и албанските 
политички елити во Македонија. Со 
заземање цврст долгорочен став, 
тие нема да бидат оставени во по-
зиција кој било од нив да потпаѓа, 
влечејќи ги потоа и другите, во ра-
дикални политички излети, како 
што е прифаќањето на Тиранската 
платформа.

Општеството, какво што е сега ма-
кедонското, бара вистински проме-
ни кои, пред сѐ нема бидат ставени 
во опасност да бидат негирани од 
внатре или да отвораат простор за 
други, посилни и понасилни интер-
венции од страна. Само „реформи“ 
во општеството кои ќе бидат во со-
гласност со национални интереси 
зад кои ќе застанат сите, од Македо-
нија ќе создадат вистински сериозен 
рамноправен партнер на заедниците 
кон кои се стреми, но и ќе создадат 
вистинска стабилност во земјата 
по долгогодишната криза предиз-
викана, пред сѐ, со напуштањето на 
националните интереси на сметка 
на „повисоки цели“. 

актуЕлНО
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со кадар, па наеднаш вработија 16 
нови „ко леб насушни“ партијци; 
струјата требаше да стане евти-
на, а тарифата да ти била само за 
социјалците; платата минимална 
ќе ја субвенционираат до март, по-
тоа газдите и вработените ќе си 
ја кршат главата; ВМРО-ДПМНЕ ја 
„партизираа“ државата, СДСМ во 
првиот месец сменија сѐ што треба 
и не треба. И така натаму, и натаму, 
и понатаму.

„Честа“ да биде прво заморче во 
ваква неприродна ГМО-политичка 
констелација ја доби Македонија. 
Освен охридската пастрмка и моли-
ката, ќе имаме и ендемски иденти-
тет, скроен во Брисел и Вашингтон, 
спроведен во Скопје, стартуван во 
Софија, со силно одобрување од 
Атина и Тирана. Балканската манџа 
и онака веќе одамна не е балкан-
ска, но македонската е шампион 
во квантитетот на примесите на 
различни вкусови. Нема што нема, 
а најмалку ги чувствувате токму 
македонските...

Бујар и али свечено ја 
„стартаа“ тиранската 
машинерија
Очигледно, Бујар му е милениче 
и на Али. Како поинаку да ги про-
толкувате шансата и честа што ги 
доби Османи за старт на Тиранска-
та платформа, која Ахмети само ја 
продолжи и забибери со средбата 
со Метју Нимиц? Лидерот на ДУИ 
учествуваше во првиот преседан 
од овој тип. По толку години пре-
говори, 22 од нив водени токму од 
Нимиц, албански лидер оствари 
посебна, одделна средба со ме-
дијаторот?! Не само што се срет-
наа, Ахмети (како што соопштија 
по средбата) му даде и „мудри раз-
мисли“ за решение. Лицитирал ли 
Ахмети со предлози и имиња?

Како и да е, и што и Али да му пред-
ложил на Метју, овие два настани 
го означија флагрантниот почеток 
на исполнувањето на Тиранската 
платформа во Македонија. А пус-
тата, до неодамна не постоеше. 
Прашајте ги Заев, неговите челни-
ци и пратеници и албанските му 
коалиционери. Значи, направија 
ново чудо. Воскреснаа нешто што 
никогаш и не постоело. Машала...

Поразителните факти велат 
тиранската платформа е  
90% исполнета!
„Непостоечката“ тиранска плат-
форма, која, меѓу другото, им беше 
и поделена на пратениците во 
Собранието, содржи 7 точки. Да, 
многу прецизно за непостоечка 
содржина поради која народот со 
месеци протестираше, но вистин-
скиот проблем е што тивко и неза-
бележливо, поголемиот дел од неа 
веќе е и исполнет.

Очекувавте да стартуваат со името, 
химната, знамето и грбот? Тие ве-
ројатно, како десерт се оставени за 
потврда на „крајот делото го краси“, 
но во овој случај имаме „почетокот 
владеењето го гнаси“. За наша жал, 
поразителните факти велат дека 
таа е веќе 90% остварена.

Ќе почнеме од крајот на Тиранската 
„направија“, точка по точка.

- Седмата “тиранска“ точка бара 
забрзана интеграција во ЕУ и НАТО. 
Благодарение на „чадорот“ и декла-
ративните ветувањата на Соренсен, 
Могерини и Хан доживеавме декла-
ративно исполнување на истото, 
дел од прикаската за „стапот и мор-
ковот“ и дигањето на рејтингот на 
„реформската“ влада која ќе мора да 
ги реформира името, идентитетот, 
историјата и македонскиот скеп-
тицизам кон соседите и „меџуна-
родните“ добротвори. Исполнета...

- Шестата точка предлага вклучу-
вање на Албанците во договорот 
за добрососедство со Бугарија. Го 
вклучија Бујар. Исполнета...

- Петтата предлага директно 
вклучување на Албанците во пре-
говорите за името со Грција. Ахмети 
одржа одделна средба со Нимиц. 
Исполнета...

- Четвртата претполага „создавање 
на дух на доверба во функција на 
добри меѓуетнички односи“, про-
форма точка за „дух на доверба“, 
кој Заев го оствари со своите коа-
лиционери уште со прифаќањето 
на Тиранската платформа која и 
му ја овозможи коалицијата. Така 
криминалецот Бујар стана чесен. 
Исполнета...

- Третата тиранска точка, или по-
веројатно ќе да е „чадорот“, бара 
спроведувањето на реформите, пре-
пораките на Прибе, итните препо-
раки на Европската комисија како 
и Препораките од Пристапниот 
дијалог на високо ниво со ЕУ, како и 
поддршка за непристрасно вршење 
на работата на специјалниот обви-
нител. Исполнето 100 отсто! Зако-
чија со барањето за „расветлување“ 
на случаите „Монструм“, „Сопот“ и 
„Диво Насеље“, но само поради фак-
тот што случаите и пресудите за 
првите два се чисти како солза, за 
што освен Заев, Рада и СДСМ, уште 
подобро знаат од ДУИ, Алијансата 
и Беса, па не се ни лутат за нешто 
што и не постои. Значи, реалното е 
максимално исполнето...

- На втората точка, во која се бара 
поделба на буџетот на етничко 
ниво, како и „остварување на пра-
вична застапеност во органите за 
безбедност, војската, разузнавање-
то и правдата“ се работи тивко, т.е. 

според извори, таа се крчка и се спроведува без никаква 
врева. Велат, ќе се обзнани кога ќе биде 100% исполнета. 
За мир во куќа, или поверојатно во коалиција. Во превод, 
се исполнува...

- Остана само првата точка од Тиранската платформа која 
претполагаше „дебата“ за „знамето, химната и државниот 
грб на Република Македонија со цел државните симболи да 
ја рефлектираат општествената мултиетничност и етнич-
ката рамноправност“, осудата за геноцидот во периодот од 
1912 г. до 1956 година и двојазичноста на цела територија. 
Информациите и процените на познавачите велат дека на 
последното ќе се почека за да не се рефлектира врз рејтин-
гот на СДСМ и Заев на локалните избори, но уште повеќе 
за да не влијаат овие чекори на „позитивната клима“ која 
социјалдемократските „реформатори“ (потпомогнати од 
вмровските на Михајловски, нели) треба да ја создадат како 
плодно тло за полесна реализација на главната реформа за 
која и се „црпнати“ од „Павел Шатев“ и на врат, на нос наса-
дени на „Илинденска“ од сценаристите од скопскиот рид, 
т.е. промена на името, историјата и идентитетот. Настрана 
што основната намена на првата точка од платформата 
беше гасењето на секоја, каква и да е можност ВМРО-ДПМНЕ 
да се согласи со нејзина примена, т.е. да осигура коалиција 
со подобната СДСМ. Од тој аспект првата точка целосно ги 
исполни и оправда очекувањата. Исполнета и се исполнува, 
ама целосно дури по можна промена на името...

Време за последниот, најголем долг на Заев  
и СДСМ
Ова последното претставува и дополнителен, огромен мо-
тив албанските коалиционери да работат и да притискаат 
за договорот со Бугарија, кој ќе биде првата, основна фаза 
во бришењето на македонштината. Следува популизам и 
привремена, со кус, но доволен рок, минимална плата, па 
нова бедотија од обновена препорака од ЕК за започнување 
на преговорите со ЕУ (нејсе што требаше да ги почнеме 
пред цели осум години со првата препорака), пуштање вода 
од НАТО „сменето го името, ве чекаме со раширени раце“ 
(иако условите се исполнети пред 9 години во Букурешт), 
и оп – обид за промена на името и одолжување на Заев 
за дадената шанса да владее со државата. Возможно ли 
е некој толку да го потцени македонскиот народ? Ако не 
верувате, сетете се само на преценувањето на Заев и СДСМ 
кои по цели три години „бомби“, бојкоти на Парламентот, 
НВО-активности и протести, шарени идиотски „револуции“, 
ветувања за двојазичност, 70.000 албански гласови и што 
ли не друго, не победија на избори.

Верувам дека македонскиот народ не пие нафта и оти 
овој евтин филм нема да помине. Исто така, верувам дека 
најзадолжената партија во Европа ќе стори сѐ за да ги 
врати напластените долгови. Им врати на „шарените“ 
и на НВО-секторот и ги вработи сите во владата или по 
министерствата, дел станаа и пратеници. На Албанците 
широкоградо им врати и им враќа со реализацијата на 
Тиранската платформа. Остана уште да му се врати долгот 
на најголемиот донатор. А „чадорот“ не се задоволува со 
вработување во владата и остатоци од платформа која 
самиот ја смисли. Огромен влог, а „зеленашите“, макар биле 
и политички, знаат да го вратат долгот... 

За да нема никакви забуни, мора да се потенцира дека 
тиранската платформа е противуставен и големоалбански 
документ и ништо друго, вели поранешниот амбасадор 
Ристо никовски, за кого, во основа, таа е надградба на 
охридскиот рамковен договор (оРД) и силен исчекор 
кон федерализација на земјата. Предупредува дека во 
играта водена од надвор во прашање се државата и ма-
кедонскиот народ.

НИКоВСКИ: Сите точки во платформата се токму во тие 
правци. Дури и барањата за вклучување на Албанците во 
решавањето на проблемите со Грција и Бугарија се поста-
вени како ултиматуми, што значи надвор од институциите 
на системот. Неприфатливо е тоа да биде нивно посебно, 
етничко право.

Сепак, клучно е барањето за двојазичноста на државата. 
Факт е дека од унитарниот карактер на Македонија, што 
беше една од ретките формулации во оРД кои можеа да 
се сметаат како корисни и за Македонците, преку разни 
манипулации кои беа толерирани, Албанците успееја тој 
да се сведе само на користењето на македонскиот јазик. 
Со други зборови, македонскиот јазик остана единствениот 
столб на унитарниот карактер на државата. И, нормално, 
сега се прави обид и тој столб да се урне и земјата прво 
на неформален начин да се федерализира за потоа да 
се побара и официјална верификација на таа состојба.

Играта е исклучително софистицирана и подмолна. Таа 
во никој случај не е водена од земјава – конците сигурно 
се влечат од надвор. Првата реакција беше дека сушти-
ната е во фактот дека се бара двојазичност на целата 
територија на државата, преку промена на Уставот. Тоа е 
точно, ама на сите им е јасно дека тоа не е достижно во 
блиска иднина бидејќи не може да помине во Собранието. 
Никој, меѓутоа, не обрати доволно внимание дека првич-
ната цел е – „целосна јазична еднаквост, употребата на 
албанскиот јазик на сите нивоа на власта и гаранција за 
неговата примена како фундаментално и уставно право“! 
Тука е клучот со кој треба да се урне уставниот поредок, 
на мала врата. И Талат Џафери и Теута Арифи потврдија 
дека е договорен нов закон за јазиците, кој бил услов за 
коалицијата на власт со кој се предвидува претседателот 
на Собранието и министрите во Владата да зборуваат на 
албански. Тоа значи дека седниците на Собранието ќе се 
водат на албански јазик и дека владата станува двојазична. 
Поголема двојазичност од оваа, во земјата не е можна. На 
Албанците не им треба да се зборува на албански во Штип, 
Делчево... туку во владата и така да се водат седниците во 
Собранието. Тоа е веќе чиста двојазичност, што значи и 
федерација бидејќи во светот нема унитарна држава со 
два официјални јазици. Ќе остане само таа и формално да 
се прогласи. А тоа, неизбежно, набргу ќе мора да следи.

Да потсетиме дека овој закон се носи со просто мнозинство 
и дека не би требало да има проблеми да помине. Сепак, 
добар дел од македонските пратеници ќе мораат да бидат 
на мака бидејќи со сопствениот глас ќе стават крај на 
македонскиот карактер на државата. Како ќе постапат, 
ќе зависи од нив, ама судот на историјата ќе следи и ќе 
биде жесток.

Нѐ чекаат драматични и судбоносни мигови за иднината 
на Македонија. Како ќе одиграме, зависи пред сѐ од нас 
самите. Во прашање се и државата и македонскиот народ.

НикоВСкИ:  
Не чекаат драматични 
мигови за судбината  
на Македонија!

анализа
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новата македонска влада е жртва на двојниот или троен 
пристап на меѓународната заедница, којашто во македонија 
иако изгледа како монолитна, сепак, има различни аршини, 
методи и цели кога sе во прашање земјата и регионот. 
еден ден ќе дознаеме кој од нашите западни партнери 
ја советуваше владата на заев да влезе во авантура со 
огромниот арсенал на оптимизам дека само што не сме 
влегле во еу и нато. и ако искажувањето позитивни сигнали 
кон атина и софија не може и не смее да се категоризира 
како дипломатски пропуст, затоа што секогаш е добро и 
за соседите и за брисел да покажете дека сте пријателски 
настроен, кога е во прашање општиот план за влез во нато и 
еу, дилемите се преголеми, а прашањата претешки

Пишува |  Горан Момироски
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Посетата на Нимиц дипломатско 
фијаско од невидени размери

кОлуМНаНаДежИТе Се ПреТВорИја Во КоШМарИ 

Иако е фер да се почека 100 
дена пред да се критикува 
кој било чекор на владата, 

сепак, добро е да посочиме дека 
некои работи владата во старт 
ги направи погрешно, дали по 
своја вина дали поради слепото 
верување на нашите пријатели 
од ЕУ и НАТО, кои, сепак, имаат 
и свои национални, а не само 
евроатлански интереси и цели. затоа што според генерални-

от секретар на ОН, Португа-
лецот Гутиереш, медијаторот 
во Скопје дошол на покана од 
македонската влада. Доаѓање-
то на Нимиц во Скопје и него-
вата изјава дека во наредни-
ве неколку месеци не е добро 
време за давање нов предлог 
е дипломатско фијаско од не-
видени размери.  Да ја дадеше 

Нимиц изјавата пред 25 годи-
ни, кога започна да се занима-
ва со нас, ќе беше разбирливо. 
Да кажеше дека не е време за 
нов предлог пред избори во 
Грција или кај нас, исто така ќе 
разберевме, но тој тоа го кажа 
во, според него, попозитивен 
контекст и во Македонија и во 
регионот, а притоа веднаш по 
средбите во Скопје доби абер 
од Атина ич да не се појавува 
во тамошното МНР и во вла-
дата. Се разбира, официјално 
неговите средби беа откажани 
поради преговорите за Кипар, 
во коишто Грција е засегната 
страна. 

Владата во Скопје. врз осно-
ва на досегашните искуства, 
а да не заборавиме шефот на 

дипломатијата 
долги години 

беше пре-
говарач 
за име-

то, мора-
ше да знае 

дека Нимиц ќе 
го каже тоа што го 

кажа во Скопје. Многу побез-
болно ќе беше Нимиц да ги 
повикаше двајцата прегова-
рачи во Њујорк, каде што ќе 
се зборуваше за некаква рам-
ка или идеи. Вака излезе дека 
Нимиц во Скопје бил повикан 
да му дадеме предлог за името 
којшто е сигурно далеку по-
добар од претходните и дека 
Грција и него го одбила во ис-
тиот момент кога слушнала. 
Навистина нема друго логич-
но објаснување врз основа на 
информациите што ги имаме. 

Зошто, инаку, 78-годиш-
ниот медијатор би се 

мачел да патува 10 
илјади километри и 

притоа и тој лично да 
биде понижен со одложу-

вањето на разговорите во Ати-
на. Што е тоа што го натерало 
да дојде во Македонија на наша 
покана ќе се дознае еден ден, 
но сигурно тоа за нас нема да 
бидат добри вести. 

Шекеринска во 
погрешна улога
Интересно е и прашањето кој 
од западните пријатели ги со-
ветуваше владата и СДСМ на 
местото министер за одбрана 
да ја постави Радмила Шеке-
ринска, единствениот докажан 
добар менаџер во владата и тоа 
специјалист за европски инте-
грации. За помалку од 20 дена, 
особено по посетата на Дими-
тров на Атина, се виде дека таа 
може до совршенство да ја ор-
ганизира АРМ и одбраната, но 
нема да може да направи ништо 
за влез во НАТО. По грубите изја-
ви на Коѕијас и други грчки прет-
ставници јасно е дека планот „Со 

ФИРОМ во НАТО“ пропадна уште 
пред да се случи. 

И наместо Шекеринска, која 
на сон ја знае европската ле-
гислатива да се постави таму 
каде што има некаква шанса за 
напредок, во европските инте-
грации, таа може со години да 
седи во одбраната и да чека Гр-
ција да се смилува, нешто што 
на владата во Атина не ѝ е на 
крај памет, уште најмалку две 
години, до следните избори.

Освен ако Шекеринска не биде 
некаков координатор во вла-
дата за вкупните интеграции, 
па под своја капа, макар и не-
формално, да го земе лекарот 
Бујар Османи, кој ќе може и да 
учи и да изгледа сериозно како 
вицепремиер, а во исто време 
да не пречи во процесот. 

Некој од нашите пријатели де-
бело згрешил кога советувал 

кој ѓавол го викна 
Нимиц да го закопа 
процесот најмалку 
половина година?
Прво на листата на прашања 
е зошто владата го повика ме-
дијаторот Нимиц во Скопје, 

приоритет да му се даде на 
НАТО наместо на ЕУ, каде што, 
сепак, има некакви шанси за 
поместување или барем „тре-
сење на возот“ за да мислиме 
дека се движи. 

Заев само до Софија и 
Брисел, лондон, Париз 
и Берлин не упатуваат 
покани 
Трето прашање кое е леги-
тимно, а не може да се нарече 
критика, е зошто премиерот 
Заев не замина на ниту една 
посета на некоја од западните 
држави кои му дадоа сериозна 
поддршка при уривањето на 
ВМРО - ДПМНЕ. 

Тоа што СДСМ ги критикуваше 
Груевски и Иванов сега го чув-
ствува на своја кожа. Обвину-
вањата за изолационизам сега 
се упатени кон себе. Зарем Заев 
мислеше дека самото влегу-
вање во владата му гарантира 
влез и во Белата куќа или на 
„Даунинг стрит 10“? Иако, за 
разлика од Груевски, тој е по-
посакуван партнер за најголем 
дел од членките од ЕУ поради 
неговата подготвеност да ги 
слуша нивните желби, сепак, и 
за него ќе важи  истиот прин-
цип кој важеше за Груевски.

И тој доколку сака да влезе 
во кабинетот на Меркел или 
Макрон, ќе мора да понесе со 
себе тешки решенија кои од 
него се очекуваат. А тие реше-
нија не се ни одблиску исти со 
тоа што го очекува македон-
ската јавност, меѓу неа и голем 
дел од неговите гласачи. Ниту 
членките на ЕУ и НАТО одам-
на не веруваат во симболика 
и муабети, бараат да се доне-
сат тешки решенија на кои не 
е подготвен ни Заев. Првата 
пригода да го увиди тоа беше 
однесувањето на Атина. Втора-
та ќе му биде Илинден. Голем 
македонски веројатно и праз-
ник што го слават и Бугарите. 
Уште потежок ден за новиот 
премиер, кој ќе треба во живо 
да ја проверува изреката сѐ што 
лета не се јаде. �



В ладата на Зоран Заев тежи по-
веќе од 38 милиони евра, по-
кажуваат податоците од анкет-

ните листови објавени од Државната 
комисија за спречување корупција. 
Речиси три четвртини од пријавениот 
имот на министрите му припаѓаат 
на вицепремиерот за економски пра-
шања Кочо Анѓушев, а симптоматично 
е тоа што Заев пријавил имот од само 
70.000 евра. Иако во јавноста во мина-
тото беа објавени информации дека 
кланот Заеви во времето на владеење-
то на ВМРО-ДПМНЕ преку дваесетина 
фирми свртеле над 200 милиони евра, 
тој се правдаше дека нема ништо со 
имотот на неговото богато семејство, 
чијшто капитал самиот во 2013 годи-
на го процени на 6-7 милиони евра, и 
уште 5-6 милиони евра во кредити.

Оттука останува отворено прашањето 
дали Заев го пријавил целиот капитал 

со кој располага или внимателно од-
брал што ќе ѝ покаже на јавноста за 
да се претстави како човек од „сред-
ната класа“. Во јавноста на големо се 
зборува дека и останатите членови 
на владиниот кабинет не биле до крај 
искрени, но дури и од јавно приложе-
ното може да се види дека голем дел 
од нив во услови на „режим“ успеале 
да „натоварат“ милиони евра капитал. 
Оние кои се жалеа на сиромаштија, 
всушност, се далеку побогати од тоа 
што го прикажуваат пред граѓаните.

од официјалните документи може 
да се види дека во владата има трој-
ца милионери...

Најбогат во владата е вицепреми-
ерот за економски прашања Кочо 
анѓушев. Имотот кој тој го навел во 
имотниот лист тежи помеѓу 27 и 28 
милиони евра. Анѓушев поседува една 
куќа и дури пет стана од кои четири во 
Скопје, а има и куќа од 214 квадратни 

метри на Халкидики, Грција како и 
стан во Белград. Тој како дополнител-
ни недвижнини пријавил и деловни 
простори во Скопје со вкупна повр-
шина од над 300 квадратни метри, 
златен накит од 6 милиони денари 
и моторен чамец од марката „регал“.

Во неговиот возен парк има луксуз-
ни автомобили како „порше каен“, 
„масерати„ и „мини кантримен“, со 

кои може да се пофали. Пријавил и 
четири рачни часовници вредни 2,5 
милиони денари, и тоа од марките 
„ролекс“, „омега“, „картие“ и „ланжин“, 
како и 20 уметнички слики и скулп-
тури од македонски автори, чијашто 
вредност е проценета на 109 илјади 
евра. Неговите депозити на банкар-
ските сметки тежат илјадници евра.

Неговиот удел во групацијата „Феро-
инвест“, каде што е содружник со 80% 
од акциите, има најголема вредност 
во анкетниот лист и изнесува над 21 
милион евра.

Со голем имот располагаат и минис-
терката за одбрана радмила Шеке-
ринска, министерот за надворешни 
работи Никола Димитров, и Зоран 
Шапуриќ, министер без ресор, за-
должен за подобрување на инвес-
тициската клима за домашните 
претпријатија.

радмила Шекеринска пријавила 
личен имот вреден речиси 100 илја-
ди евра, во што е вклучен стан од 50 
квадрати, залог и пари на сметки. До-
полнително на име на својот сопруг 
Шекеринска пријавила уште два стана 
во Скопје и еден во Охрид. Едниот во 
Скопје е во вредност од 13,2 милиони 

денари со површина од 163 квадратни 
метри, додека другиот е од 61 ква-
дратен метар, но нема податок колку 
вреди. Нема податок ни колку вреди 
станот во Охрид. Од издавање на стан 
Шекеринска месечно добива 12 илјади 
денари, а пријавила и повеќе сметки 
во различни банки.

Министерот за надворешни работи 
Никола Димитров на свое име прија-
вил стан во Скопје од 102 квадрати 
метри, вреден 5.500.000,00 денари 
или околу 90 илјади евра, на име 
на деца пријавил стан, исто така, во 
Скопје од 59 квадратни метри, вреден 
2.500.000 денари или околу 41.000 
евра и заеднички стан во Хаг, вреден 
19.432.350 денари или 316.000 евра. 
Поседува „мерцедес Б180“ вреден 800 
илјади денари или 13 илјади евра. Од 
кирија месечно заработува 30,8 илја-
ди денари. Чува средства во банка, а 
има и кредит од 17,2 милиони денари 
или 281.000 евра, кој ќе го отплаќа до 
2044 година.

Зоран Шапуриќ, еден од министри-
те без ресор, во својот анкетен лист 
пријавил три стана, од кои два се во-
дат како личен имот, додека третиот 
е заеднички. Тој поседува стан од 80 
квадратни метри во Скопје, со вредност 

од 2.850.000,00 денари или 46.300 евра, 
заедничкиот стан од 35 квадратни ме-
три се наоѓа во Скопје и вреди 18 илјади 
евра, додека станот кој, исто така, е на 
негово име, но е речиси двојно помал 
од претходниот, со 45 квадратни ме-
три, вреди 1.950.000 денари или 31.700 
евра. Како личен имот има пријавено 
акции со вкупна вредност од 329 илјади 
денари или 5.350 евра. Како месечна 
плата има пријавено 61.000 денари. 
Завидна му е и листата на орочени 
средства во евра и долари, а како бан-
карски депозит во сеф има пријавено 
личен имот од 14.000 долари и 10.000 
швајцарски франци.

Со најголем имот во странство рас-
полага семејството на министерот 
за економија Крешник Бектеши.

Новиот министер за економија Креш-
ник Бектеши во анкетниот лист запи-
шал дека поседува на свое име куќата 
во Кичево вредна 6.457.500 денари или 
околу 105 илјади евра, но и моторни 
возила „хундаи тускон“ од 1.353.000 
денари или 22 илјади евра, „мерцедес 
бенз“ од 2.460.000 денари (40 илјади 
евра) и автомобил „голф“ 180.000 дена-
ри или приближно три илјади евра. Го 
запишал и имотот на неговите родите-
ли во Приштина, два стана во Албанија 
и стан во Базел, во Швајцарија.

Првиот човек на здравството арбен 
Таравари на свое име поседува само 
автомобил марка „волво“, вреден три 
милиони денари или 49.000 евра и де-
нарски депозити. На име на брачниот 
другар пријавил два стана во Скопје, 
едниот од 94 метри квадратни, вреден 
5,7 милиони денари, другиот од 50 
метри квадратни, вреден 1,9 милион 
денари. На име на родителите прија-
вил неколку деловни простори, куќа, 
двор, градежно земјиште во Гостивар, 
а за дел од овој имот не дал податок 
како е стекнат. Како заеднички имот 
пријавил златен накит вреден 1,3 
милион денари и уметнички слики, 
вредни 245 илјади денари.

Челникот без куќа, заменикот со 28 милиони евра под перница, 
главниот на здравство има само „волво“, а првиот човек на 
внатрешни ужива во уметнички слики вредни 4000 евра

тЕМа На НЕДЕлата

Владата на Заев тежи 
над 38 милиони евра

МНогУ МИлИоНерИ ПоМеЃУ ВлаДИНИТе МИНИСТрИ

Пишува |   
Кристина Николова- Кузмаовски
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Според поднесениот анкетен лист Зо-
ран Заев на свое име има само поба-
рување за даден заем од 4.300.000,00 
денари или речиси 70 илјади евра. 
Неговата сопруга има само орочен 
девизен депозит од 7 илјади евра, а 
децата на банкарските сметки имаат 
27 илјади евра.

Хазби лика, заменик-претседател 
на Влада на РМ за спроведување на 
рамковен договор, како личен имот 
пријавил дека поседува возило од мар-
ката „форд фиеста“, со вредност од 7000 
евра. Во графата за плата Лика нема 
ништо наведено, додека за сопругата 
пријавил дека месечно добива плата 
од 30 илјади денари. На свое име има 
подигнато кредит во вредност од 54 
илјади евра, кој треба да го отплаќа до 
2028 година. Куќа, деловен простор, 
двор се наведени како имот на роди-
телите. Земјоделско земјиште, фирма 
„Лика компани“ и дуќан се наведени 
како имот на брат. Имот на брачен дру-
гар - градежно земјиште е пријавен 
во вредност од 100.000 евра, како и 
дуќан во Приштина, вреден 34.000 евра. 
„Лика компани“, според анкетниот лист, 
која се води како имот на брат вреди 
200.000 евра, куќата на родителите во 
Тетово е во вредност од 150.000 евра, 
а деловниот простор, кој, исто така, е 
на нивно име, вреден е 170.000 евра.

Вицепремиерот Бујар османи прија-
вил куќа и пензија на родителите, зел 
кредит од 3.690.000 денари или 60 
илјади евра и заем од 1.660.000 де-
нари или 27 илјади евра. Пријавил и 
автомобил „ауди А6“, кое го проценил 
на 360 илјади денари.

Со пријавен имот од близу 690 илјади 
евра е министерот без ресор рамиз 
Мерко, кој пријавил и дополнителни 
приходи од кирии за стан и земјодел-
ско земјиште, кои месечно изнесуваат 
2.100 евра.

Мерко не пријавил колку пари посе-
дува на сметките како депозити, туку 
само навел дека состојбата е „менли-
ва“, а за начинот како се стекнати е 
наведено „стекнување на друг начин“.

Тој поседува деловен простор, куќа 
, шума и земјоделско земјиште во 
Струга, но и стан во Албанија од 106 
квадратни метри вреден 2.060.250 де-
нари или 33.500 евра. Дел од неговиот 

вкупно пресметан имот се побарувања 
кои има дадено по основ на заем и тој 
и неговата сопруга.

Зорица апостолска, која исто така 
е министерка без ресор, како личен 
имот пријавила возило „форд фокус“ 
од 2010 година, додека нејзиниот 
сопруг вози „поло класик“. Како соп-
ственик на куќата од 177 квадрати во 
Скопје во анкетниот лист е наведен 
нејзиниот сопруг, во Ресен и во Росту-
ше, како и на стан во главниот град, кој 
се простира на 96 квадратни метри.

Коалицискиот партнер на Заев Сам-
ка Ибраимовски, кој е и министер 
без ресор во новата влада, има имот 
вреден над 600.000 евра. Највредна е 
фабриката која ја запишал во својот 
анкетен лист, речиси 530 илјади евра. 
И тој како и новиот премиер има поба-
рување по основ на заем од 35 илјади 
евра. Самка Ибраимовски во анкетни-
от лист запишал и стан вреден 60.000 
евра од 110 квадрати во Тетово како 
и автомобил „ситроен Ц4“.

Министерот без ресор роберт Попов-
ски во имотниот лист како личен имот 
пријавил стан од 72 квадратни метри 
во вредност од 3.800.000 денари или 
приближно 62.000 евра, како заеднич-
ки имот пријавил куќа од 175 квадрат-
ни метри вредна 6.500.000 денари или 
105 илјади евра. Пријавен е и стан на 

неговата сопруга од 85 квадратни 
метри, вреден 4.250.000 денари или 
околу 70 илјади евра како и уметнички 
слики вредни 1.200.000 денари.

Градоначалникот на Липково, минис-
тер за животна средина и екологија 
Садула Дураки, тежи безмалку 203 
илјади евра. Како личен имот прија-
вил „ауди А4“, а како заеднички имот 
има пријавено земјоделско земјиште, 
куќа, двор и трактор „фергусон“ на 
име на неговите родители.

Министерот за внатрешни работи 
оливер Спасовски има куќа во Ку-
маново од 110 илјади евра, „пежо 307“ 
од 2006 година и уметнички слики 
вредни над 4 илјади евра. Неговите 
родители пак имаат своја куќа, шума, 
земјиште, земјоделска механизација.

Министерот за информатичко општест-
во поседува „сеат алтеа“. Ова возило и 
градежно земјиште се единствениот 
личен имот на Дамјан Манчевски 
пријавен во анкетниот лист. Неговиот 
брачен сругар, исто така има имот, но и 
штедни влогови. Вкупно тежи над 25 
илјади евра или приближно исто колку 
што должи на име кредит во некои од 
комерцијалните банки.

рената Десковска, министерката за 
образование, од заеднички имот по-
седува „мазда 6“, нејзиниот сопруг има 

автомобил „ланос“, а во анкетниот лист 
има и попис на накит, но и штедни вло-
гови - сè заедно вкупно 19 илјади евра.

Министерот за финансии Драган Тев-
довски има имот вреден 118 илјади 
евра. Тој поседува стан од 67 метри ква-
драти во Скопје и гаража од 7 метри 
квадратни. Вози „тојота рав 4“, а него-
вата сопруга во банка има 20.500 евра.

Од земјоделско земјиште, па сè до 
пасишта на име на родителите и до 
автомобил на братот, Љупчо Нико-
ловски, министер за земјоделство, 
пријавил имотна состојба од скоро 99 
илјади евра. На свое име нема ништо.

роберт алаѓозовски, министер за кул-
тура, во својот анкетен лист пријавил 
дека има стан со сопругата во Скопје 
и уште еден стан на лично име, авто-
мобил и две илјади евра на девизна 
сметка. Тој не дал податоци за тоа кол-
ку средства има на трансакциските 
сметки во две банки.

Министерот за правда, пак, Билен 
Саљији како личен имот пријавил само 
долгови, односно два кредити во вред-
ност од приближно 25 илјади евра. Во 
анкетниот лист стои и дека поседува 
возило марка „фолсфаген венто“. Роди-
телите поседуваат куќа во Добридол.

Имотот на министерката за труд и 
социјална политика Мила царовска 
вреди 160 илјади евра. Нема недви-
жен имот на нејзино име. Заедно со 
родителите има долгови за кредити и 
кредитни картички од 51 илјада евра. 
Родителите поседуваат и акции, но 
нивната вредност не е наведена.

Министерот за транспорт и врски 
горан Сугаревски пријавил куќа во 
прилеп од 67 квадратни метри, вред-
на 50 илјади евра и стан во Скопје од 
45 квадрати купен во 2012 година, со 
вредност од над 40 илјади евра. Суга-
ревски пријавил дека вози „сеат кор-
доба“, а има и градежно земјиште од 
над 500 квадрати.

Новиот министер без ресор едмон 
адеми има најкраток анкетен лист. 
Во него како личен имот тој запишал 
само автомобил „Рено меган“. Сопру-
гата на Адеми има штедна книшка со 
25 илјади евра.

аднан Ќахил, исто така како ми-
нистер без ресор, пријавил стан од 
82 квадратни метри во Скопје, два 
автомобила, „форд мондео“ и „мер-
цедес“, како и 60.000 евра на сметка. 
Неговите родители имаат куќа од 
384 квадрати во Скопје и деловен 
простор. Сопругата на Ќахил има 
стан од 87 квадратни метри како и 
десет илјади евра на сметки.

Министерот за локална самоуправа 
Сухејл Фазлиу на свое име прија-
вил само автомобил „голф 2“, чија 
вредност не е утврдена. За разлика 
од него, неговите родители возат 
нов „пасат“ од 8 илјади евра, во 
Скопје имаат куќа со површина 
од 300 квадратни метри, вредна 
120.000 евра. Фазлиу пријавил и 
земјиште без локација и утврде-
на вредност. Сестрата на новиот 
министер за локална самоуправа 
вози „ауди А2“.

На веб-страницата на ДКСК го нема 
анкетниот лист на новиот генера-
лен секретар на владата Драги Раш-
ковски, а ги нема ниту анкетните 
листови на поголем дел од замени-
ците-министри бидејќи рокот за 
поднесување сѐ уште трае.

Според она што може да се види на 
имотните листови на функционе-
рите, полето за вредност на дел од 
пријавените имоти не е пополне-
то, иако имотот е наведен. Отту-
ка, според прикажаното владата 
на Заев тежи 38 милиони евра, но 
фактички нејзиното богатство е 
многу поголемо. 
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ЕкОНОМИја

новата власт има замислено проекти кои треба да 
се реализираат и за кои се потребни пари, а тие 
пари нема од каде да се обезбедат освен со нови 
задолжувања. најавено е издавање и на еврооб-
врзница, но сѐ уште не се знае во колкав износ и 
со колкава камата. сепак, повеќе пати е нагласено 
дека ќе се оди на домашно задолжување заради 
високата ликвидност на банкарскиот сектор

Пишува | Александрија Стевковска 

за еден месец ја задолжија  
државата за 60 милиони евра

УШТе еДНа лага На СДС ИЗлеЗе На ВИДелИНа
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По доаѓањето на власт ќе престане 
домашното задолжување. Вака 
барем ветуваа социјалдемокра-

тите пред изборите. Но, тоа остана 
само ветување. Задолжувањата про-
должија, а последното беше напра-
вено во вторникот на 4 јули. Во таа 
пригода државата се задолжи со 27 
милиони евра, речиси 3 милиони евра 
повеќе од планираното. Министер-
ството за финансии на аукцијата на 
државни хартии од вредност издаде 
шестмесечни државни и 12 месечни 
записи и обврзница со рок на доспе-
вање од 15 години. По основ на доспе-
ани долгови, на 5 јули на кредиторите 
им беа вратени 7,8 милиони евра. Од 
Министерството соопштија дека за-
должувањето на домашниот пазар се 
прави за да се обезбедат средства за 
покривање на дефицитот по најниска 
каматна стапка. Сепак, за што ќе се 
користат парите освен за враќање на 

доспеаните обврски, никој не кажу-
ва. На ова задолжување реагираа од 
ВМРО-ДПМНЕ, кои велат дека владата 
се задолжува повеќе отколку што е 
потребно за раздолжување и јавно 
прашуваат на што ќе бидат потро-
шени останатите пари од задолжу-
вањето. ВМРО-ДПМНЕ обвини дека 
СДСМ го зголемува државниот долг 
за 20 милиони евра.

�  Министерот Тевдовски побрза да 
се правда, но дилемата останува 
зошто СДС одлучи да повлече цели 
3 милиони евра повеќе од тоа што 
беше објавено во проспектот. Со 
последната аукција, за само еден 
месец, владата предводена од СДС 
ја задолжи државата со над 60 ми-
лиони евра по основ на издавање 
на државни хартии од вредност 
- изјави Лилјана Кузмановска од 
ВМРО-ДПМНЕ.

Од овие 60 милиони евра, според неа, 
граѓаните досега ништо не виделе, не 
е покачена ниту минималната ниту 
просечната плата.

Експертите прогнозираат дека за-
должувањата ќе продолжат бидејќи 
тоа е нормален начин за сервисирање 
на обврските.

� Министерството за финансии 
објаснува дека во најголем дел се 
задолжува за да се раздолжи. Ние 
не можеме да знаеме дали новите 
задолжувања значат и ново зго-
лемување на јавниот долг, но нас-
коро ќе има податоци за висината 
на јавниот долг, по што може да се 
дознае дали владата се задолжу-
ва да се раздолжи или и за други 
цели. Инаку, задолжувањето ќе про-
должи. И за раздолжување, но има 
и скромни најави за финансирање 
на нови проекти, за кои средствата 
треба да се обезбедат со задолжу-
вање бидејќи тоа е најевтин начин 
за финансирање - вели професорот 
Томе Неновски. 

Тој овој заклучок го извел од изјави на 
претставници на власта.

� Потпретседател на владата најави 
дека тие имаат замислено проекти 
кои треба да се реализираат и за 
кои се потребни пари, а тие пари 
нема од каде да се обезбедат освен 
со нови задолжувања. Најавено е 
издавање и на еврообврзница, но 

сѐ уште не се знае во колкав износ 
и со колкава камата. Сепак, повеќе 
пати е нагласено дека ќе се оди на 
домашно задолжување заради ви-
соката ликвидност на банкарскиот 
сектор - објаснува Неновски, кој пора-
ча да се внимава со задолжувањето на 
надворешниот пазар, поради висината 
на каматната стапка.

� Мислам дека може да се најде 
модел за девизно задолжување во 
земјата. Тоа би било побезболно фи-
нансирање на буџетскиот дефицит 
и помало загрозување на девизните 
резерви - нагласува Неновски.

Поранешниот министер за финансии 
Кирил Миноски смета дека за време 
на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ не-
потребно се давала политичка конота-
ција на задолжувањето, кое е нормал-
на процедура во функционирањето на 
секоја власт.

� Сметам дека непотребно се дава-
ше политичка конотација на една 
редовна активност на Министер-
ството за финансии, како што е 
издавање на домашни хартии од 
вредност. Сосема е нормално во 
согласност со објавениот календар 
и максимално одобрениот износ за 
задолжување на домашниот па-
зар да се спроведуваат аукции на 
хартии од вредност. Исто така, во 
зависност од понудата и побару-
вачката и постигнатата цена Ми-
нистерството може да ја користи 

поволната состојба со ликвидноста 
на домашниот пазар и на тој на-
чин да управува со јавниот долг 
на република Македонија преку 
намалување на просечната камат-
на стапка на долгот и на неговата 
рочност. За жал, кога ние го пра-
вевме тоа, бевме непринципиелно 
критикувани од страна на тогашна-
та опозиција – вели Миноски.

Кога се зборува за задолжување, треба 
да се истакне дека покрај задолжу-
вањето на домашниот пазар постои и 
задолжување на надворешниот пазар 
и тоа најчесто се прави преку изда-
вање на еврообврзници. 

� Издавањето на еврообврзниците 
се базира на лимитите што ги оп-
ределуваат законите за јавен долг 
и буџет и се спроведува низ строго 
регулирана постапка на меѓународ-
ните финансиски пазари. еврооб-
врзницата што ја издадовме во мое 
време и аукциите беа користени 
за финансирање на буџетскиот 
дефицит во 2016 и 2017 година. 
Впрочем, се покажа дека токму 
тие средства обезбедија стабилно 
финансирање во 2016 и 2017 го-
дина, многу значајно во услови на 
политичка криза. Задолжувањето 
и раздолжувањето континуирано 
се спроведуваат во која било др-
жава. Клучното прашање е за што 
се задолжува една држава, покрај 
за редовни активности преку за-
должувањето ние настојувавме да 

обезбедиме и средства за импле-
ментација на капиталните инвес-
тиции во инфраструктурата кои 
имаат позитивен ефект на растот 
на БДП и имаат долгорочно пози-
тивен ефект врз економијата. од 
почетокот на 2017 година во со-
работка со Светската банка и ММФ 
започнавме со спроведување на 
проект за јакнење на капацитетите 
на МФ за управување со јавниот 
долг, а исто така инициравме и вос-
поставување на фискални правила, 
што јасно ја покажа нашата ориен-
тацијата за одговорно и транспа-
рентно управување со јавниот 
долг. За жал, постоеше прекумерна 
политизација на ова прашање, се 
објавуваше и календар на долгот, 
но денеска не го гледаме. На истиот 
календар, доколку се погледне, ќе 
видиме дека македонскиот долг по 
глава на жител е еден од најниски-
те во светот - објаснува Миноски. 

Тој ги отфрла инсинуациите дека Ма-
кедонија е високозадолжена држава.

� Македонија спаѓа во редот на уме-
ренозадолжени држави со јавен 
долг кој на крајот на април 2017 
година изнесуваше 45,9 отсто од 
БДП. На Балканот ние сме најниско 
задолжена држава по Бугарија, која 
во 1997 година го воведе Валутни-
от борд. По ниту еден параметар 
Македонија не е високозадолжена 
земја - заклучува поранешниот ми-
нистер за финансии. �



К линички центар ќе се 
гради во Македонија, но 
уште не се знае на која 

локација и колку ќе чини. На 
19 мај годинава Никола Тодо-
ров, тогашен вицепремиер и 
министер за здравство, го пот-
пиша договорот за изградба на 
нов клинички центар „Мајка 
Тереза“ во Скопје со претстав-
ниците на компаниите „Гра-

нит“, „Бетон“ и италијанската 
„ИНСО“. Вредноста на потпи-
шаниот договор е 72 милиони 
евра и со него се предвидува 
градежните работи да се за-
вршат во рок од 45 месеци од 
почетокот на градбата. Кли-
ничкиот центар, според тој 
договор, треба да се изгради 
во кругот на Универзитетските 
клиники во Скопје, на местото 
на стариот објект на Клиниката 
за гинекологија и акушерство.

Но, во почетокот на недела-
та, Арбен Таравари, најави 
дека на Македонија ѝ е по-
требен комплетно нов кли-
нички центар кој ќе биде 
лоциран на друго место. Во 
јавноста се споменуваше 
дека тој би се градел надвор 
од Скопје, за возилата на ит-
ната медицинска помош од 
другите градови да имаат 
подобар пристап и да има 
паркинг. Но, освен ставот 

дека клиничкиот центар треба да се 
гради на друго место, од Министер-
ството за здравство не ја соопштија 
својата одлука зошто сметаат дека 
на државата ѝ е потребен комплетно 
нов центар кога веќе е потпишан 
договор за градба. Не кажуваат ни 
кога би почнала изградбата, ниту 
пак дали договорот кој веќе е пот-
пишан е обврзувачки клиничкиот 
центар да се гради на местото на 
стариот објект на ГАК.

„На Македонија ѝ треба комплетно 
нов клинички центар имајќи пред-
вид дека местото и местоположба-
та на сегашниот клинички центар 
воопшто не се адекватни.

Сакаме да изградиме клинич-
ки центар според врвните 
светски стандарди, каде што ќе 
има повеќе влезови, паркинг, 
меѓусебно поврзани клини-
ки, како што препорачуваат 
стручните лица и инженерите 
специјализирани во оваа об-
ласт“, пишува во соопштението 
од Министерството за здравство.
Скандалозна е најавата на Тара-
вари да се прекине еден капита-
лен проект во здравството како 
што е градењето на клинички 
центар, за кој веќе е подготвен 
проект, обезбедени се средства 
од Европската централна банка 
и за кој сѐ е подготвено само да 
се почне да се гради, сметаат од 
ВМРО-ДПМНЕ.

- оваа негова намера ќе на-
прави штета на здравствениот 
систем – вели Марија Андонов-
ска од ВМРО-ДПМНЕ.

Според неа, Таравари има одго-
ворност и пред граѓаните и пред 
пациентите да даде одговори.

- Недозволиво и неодговор-
но е да оспорува готов проект 
кој чини 72 милиони евра за 
да најави нов проект кој ќе 
чини повеќе од 450 милиони 
евра и за чија реализација ќе 
треба да се чека најмалку де-
сет години. Таравари ќе биде 
одговорен за тоа што најмал-
ку десет години нема да има 
подобри услови за лекување 
на пациентите и десет години 
медицинскиот кадар ќе рабо-
ти во полоши услови – вели 
Андоновска.

Според Андоновска, Таравари 
мора да каже кои ќе му бидат 

аргументите пред Европската 
централна банка дека проек-
тот кој го подготвувале, одо-
бриле и ќе го финансираат не 
е според неговиот архитектон-
ски стандард.

- Таравари и неговиот на-
редбодавец Заев мора да му 
кажат на народот дека ако 
го стопираат постоечкиот 
проект кој чини 72 милиони 
евра и почнат проект од 450 
милиони евра, ќе треба да се 
задолжат со нови 380 мили-
они евра, односно да плати 6 и 
пол пати повеќе, за ефект кој 
се постигнува во многу покра-
ток рок – додава Андоновска.

Клиничкиот центар „Мајка Те-
реза“ треба да овозможи врвен 
третман на пациентитеСпоред 
договорот кој беше потпишан 
на 19 мај Клиничкиот центар 
„Мајка Тереза“, треба да се 
простира на површина од 17 
хектари и да се состои од 32 
независни субјекти и вкупен 
персонал од 3.400 лица. Пла-
нот предвидува и хелидром. 
Низ комплексот клиники на 
годишно ниво минуваат по-
веќе од 800.000 посетители, 
односно околу 2.200 посети-
тели дневно.- Имајќи го пред-
вид стратешкото значење на 
клиничкиот центар за држа-
вата, одлучивме да изградиме 
комплетно нова зграда со не-
то-површина од 46.987 метри 
квадратни корисен простор и 
6.416 метри квадратни проод-
ни тераси и покривни градини 
и хелидром од 531 квадратен 
метар. Објектот ќе се состои од 
едно подземно ниво, приземје, 
9 ката и современ хелидром за 

недозволиво и неодговорно е да оспорува готов проект кој чини 
72 милиони евра, за да најави нов проект кој ќе чини повеќе 
од 450 милиони евра и за чија реализација ќе треба да се чека 
најмалку десет години. таравари ќе биде одговорен за тоа што 
најмалку десет години нема да има подобри услови за лекување 
на пациентите и десет години медицинскиот кадар ќе работи во 
полоши услови – вели Марија Андоновска од ВМРО ДПМНЕ

Владата неодговорно кочи проект 
тежок 72 милиони евра

здраВстВо

Пишува | Але ксан дра М. Бун да лев ска

КлИНИЧКИоТ цеНТар ЧеКа НоВа ДИјагНоЗа

www.republika.mk20 петок, 7 јули 2017 година www.republika.mk 21петок, 7 јули 2017 година



лгБТ ЗаеДНИцаТа ја 
ЗДрМа КоалИцИјаТа

кој ги активира 
„дивите меса“ во 
СДС и во ДуИ?!

Пишува |  Билјана Бабиќ

Во политиката нема ништо 
случајно! А за постигну-
вање на целите се користат 

сите расположливи средства. 
Тоа се докажа и со покренување-
то на дебатата за истополови-
те бракови. Двете диви меса во 
двете политички партии кои 
се дел од владината коалиција 
излегуваат со ставови кои го на-
рушуваат угледот на партиите 
кои ги претставуваат. Згора на 
сѐ, едниот од нив е дури и пот-
претседател на партија.

Најстариот пратеник во Собра-
нието, единствениот Македо-
нец од редовите на ДУИ, кој се 
декларира како православен 
Албанец, Бранко Манојловски, 
порача дека хомосексуалците 
треба да имаат право на брак.

� Многу прекрасни луѓе. Треба 
да им се дадат сите права на 

кој има цел да направи турбуленции во партиите кои се на 
власт? кој кому му испраќа порака? смее ли пратеник да 
направи нешто без консултација со оние кои го ставиле на 
таа листа за да седне во собраниската сала, освен, секако, 
тоа не е направено во консултација на некој од надвор?

хомосексуалците во оваа ре-
публика. Сите, дури и правото 
на брак. Ќе речете, зошто тоа? 
еве зошто. Тие заедно рабо-
теле и направиле една куќа и 
едниот потоа умрел. И сега, тој 
не може да ја наследи куќата, 
затоа што бил хомосексуалец, 
изјави Манојловски.

Врати дивото месо кај социјал-
демократите. Потпретседате-
лот на партијата и пратеник во 
Собранието, Мухамед Зекири, 
си даде за право да искаже свој 
став, повикувајќи се на религи-
озни побуди, притоа повику-
вајќи и на насилство.

� „јас сум теолог и сум против 
геј-бракови и против хомо-
сексуалноста, тоа е мој личен 
став. Да биде проклет оној што 
го прави тоа што го прават 
луѓето на лот. Да биде проклет 

тој што ќе убие некој во нечие 
име, освен во име на Бог. Да 
биде проколнат тој што имал 
односи со животни. Да биде 
проклет тој што е непослушен 
на своите родители. Да биде 
проколнат тој што ќе ја омажи 
неговата жена или ќерка“, сме-
та социјалдемократот Зекири.

Реферирањето на пророштво-
то на Лот традиционално се 
користи за да го демонстрира 
неодобрувањето на исламот за 
силувањето и хомосексуалноста.

Зекири и Манојловски 
спротивно на 
партиските идеологии
„Клетвите“ против ЛГБТИ-за-
едницата што ги упати левата 
рака на Зоран Заев во партија-
та ја отворија Пандорината ку-
тија и создадоа хаос во до вчера 
„големата љубов и разбирање“ 
меѓу социјалдемократите и 
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трансфер на пациенти на де-
сеттото ниво. „Мајка Тереза“ е 
најголем здравствен комплекс 
во Македонија, а со изградбата 
на новиот клинички центар ќе 
бидат поставени нови стандар-
ди за квалитет на здравствени-
те услуги во Македонија – изја-
ви Тодоров на потпишувањето 
на договорот.

На проектирањето на новите 
објекти и инфраструктура на 
клиничкиот центар четири 
години интензивно работеле 
тимови проекти од италијан-
ска компанија во соработка со 
меѓународни консултантски 
тимови составени од експерти 
од Шпанија, Германија, Грција 
и други западноевропски земји 
со целосна поддршка на Бан-
ката при Советот на Европа.

- На овој проект јас и мојот 
тим работевме напорно и 
посветено. За цело време ја 
имавме полната поддршка 
од Владата и од премиерот, 
но овој проект не е само наш 
проект, ова е национален 
проект. Проект на држава-
та република Македонија. 
Здравјето не препознава по-
литичка, етничка или каква 
било припадност и затоа нај-
важно е овој проект целосно 
и навремено да се реализира 
со цел што е можно побргу 
придобивките од новиот 
клинички центар да ги имаат 
граѓаните и државата – изја-
ви тогаш Тодоров.

Новиот клинички центар тре-
ба да овозможи врвен третман 
на пациентите. Проектиран по 
највисоки меѓународни стан-
дарди за енергетска ефикас-
ност на зградите, објектите 
треба да бидат интегрирани 
и од аспект на современо авто-
матизирано и централизирано 
управување преку билдинг-ме-
наџмент систем. Планирано 
беше да се применува пневмат-
ски транспорт на биолошки 
материјал што досега воопшто 
го немало во јавното здравство 
и бројни други најсовремени 
технологии при изградба на 
објекти од ваков тип.

- Во новиот објект, откако 
ќе биде завршен, ќе има и 
целосно нова медицинска 
опрема, медицински мебел 
и сѐ што е потребно како 
попратна содржина на но-
виот објект на комплексот 
клиники „Мајка Тереза“ во 
Скопје, којшто е терцијар-
но здравство и во којшто ќе 
бидат сместени 32 клиники. 
Станува збор за капитален 
објект – рече Тодоров.

Нов клинички блок, нова згра-
да на лаборатории, хелидром...

Тендерот за изградба на нови-
от Универзитетски клинички 
центар „Мајка Тереза“ беше 
објавен во официјално гласило 
на Европската унија. Вкупната 
инвестиција беше 72, односно 
128 милиони евра за целиот 
комплекс. Градежните работи 
требаше да почнат кон почето-
кот на годинава.

Проектот предвидува изград-
ба на нов клинички блок, 
нова зграда на лаборатории 
и адаптација и реконструк-
ција на зградата на Хируршки 
клиники. Објектите на Карди-
ологија, Детска клиника, Онко-
логија, Клиниката за инфек-
тивни болести, Клиниката за 
гинекологија и Клиниката за 
стоматологија ќе продолжат 
да функционираат во своите 
постојни објекти интегрирани 
во локацијата на реорганизи-
раниот клинички центар, со 
тоа што клиниките за гинеко-
логија, хирургија и онкологија 
ќе бидат и физички поврзани 
со новиот клинички блок и со 
зградата на лаборатории.

Во новиот клинички блок се 
сместени: нуклеарна медици-
на со радиофармацевтската 
лабораторија, нуклеарна меди-
цинска IN-VIVO дијагностика, 
фармација со сите потребни 
одделенија, клиниките за оф-
талмологија, оториноларинго-
логија заедно со аудиологија и 
со сите потребни помошни и 
заеднички простории, радио-
дијагностка.

На горниот дел од објектот е 
предвидена хеликоптерска 
платформа – посебна кон-
струкција со кружна писта за 
слетување и полетување – хе-
лидром, што значи пациентите 
директно ќе се внесуваат во 
лифт до соодветната клиника, 
а не како досега да се транс-
портираат од хеликоптер до 
клиниката по колички по от-
ворени улици меѓу згради.

Новиот клинички блок е про-
ектиран со вкупно 855 кре-
вети, од кои 720 кревети за 
болничка нега, 101 кревет за 
дијагностички функции, ин-
тензивна нега и рехабилита-
ција и 34 кревети во дневни 
болници.

Операциските сали на првиот 
кат во новиот Клинички блок 
се четири и поврзани со ком-
плетно реконструираните 12 
операциски сали на објектот 
на хирургија оформуваат опе-
ративен блок од 16 операциски 
сали, кај кои карактеристичен 
е најсовремениот начин на 
градба кој содржи монтажни 
системи на ѕидови и плафони 
изработени и монтирани од 
специјализирани компании. 
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хомосексуалната заедница во 
Македонија. Иако социјалдемо-
кратијата во Европа и во светот 
се залага за унапредување на 
состојбата со човековите пра-
ва, особено на маргинализи-
раните заедници меѓу кои е и 
ЛГБТИ-заедницата, потпретсе-
дателот на социјалдемократите 
излезе со еден поинаков став 
-  дека хомосексуалноста е за 
секаква осуда. За тоа како овие 
ставови се вклопуваат во со-
цијалдемократските вредности 
кои тој како потпретседател на 
СДСМ треба да ги споделува, Зе-
кири вели дека секогаш имало 
исклучоци од таквата пракса.

� Зекири вели дека е ставот 
личен, и во голем дел е така. 
Тоа што заборава е дека не-
говиот личен став има по-
литичка конотација, како 
човек кој високо котира во 
владејачката партија која 
се декларира за реформска 
и прогресивна. Неговиот 
наводно личен став, кој во 
суштина е политички став, 
е токму тоа, политички став 
формиран и моделиран од 
религиски став и поглед на 
нештата... Сега, мојот став 
е нешто поинаков, кон она 
што го гледам како срамен 
несензибилитет пред мошне 
конкретниот проблем каков 
што се правата на хомосек-
суалците, и дали воопшто 
за нив во иднина треба да 
одлучуваат луѓе чии поли-

тички ставови се базираат 
на религиски догми и веру-
вања  – коментира Ивор Миц-
ковски, кој иако беше дел од 
Социјалдемократскиот сојуз 
во земјава, се повлече пора-
ди низа несогласувања околу 
функционирањето и раковод-
ството на партијата.

Со која цел се прави ова? ДУИ 
се оградува од ставот на својот 
пратеник. Како тоа се ограду-
ва?! Што е со координацијата 
во партијата?! Кој му дал на-
лог за ова?! Зарем Манојловски 
се осмелил сам да даде ваква 
изјава?! И социјалдемократите 
со став дека Зекири искажува 
личен став, а не партиски – 
човек кој е потпретседател на 
партија и човек кој е пратеник 
во Собранието. Двете диви меса 
во партиите предизвикаа вна-
трепартиски турбуленции. Се 
појавија и луѓе кои се обидоа 
да најдат оправдување за Зе-
кири. Веројатно да ја оправдаат 
онаа скриената политичка цел 
за која и зборуваме. Новинари 
блиски до социјалдемократи-
те го оправдуваат правото на 
јавен став. Но, се чини дека 
медиумскиот клан на Заев не 
успеа да го испере Зекири. Ста-
рите социјалдемократи бараат 
разрешување на Зекири и ис-
клучување од партијата. 

� „СДСМ не го делел ставот 
на Мухамед Зекири за хомо-
сексуалноста, па уште елабо-

риран со поткрепa од рели-
гиозни книги, од Куранот? 
Збориме за оној Зекири, кој, 
онака најслучајно, стана тазе 
и инстант потпретседател и 
пратеник на партијата СДСМ? 
По ваквата реакција од пар-
тијата човек да се запраша 
дали СДСМ ги дели „сам со 
себе,“ не пак да ги брани од 
противниците и отворените 
непријатели, своите политич-
ки вредности, својата идео-
логија, својот статут и про-
грамски документи, значи, се 
она што ја прави смисловна и 
функционална нејзината пар-
тиско-политичка егзистен-
ција, зачленувањето во неа, 
симпатизерството кон неа, 
гласањето за неа?,  запраша 
поранешната пратеничка од 
СДСМ, професорката од Прав-
ниот факултет Каролина Рис-
това – Астеруд.

Таа смета дека тој треба да биде 
исклучен од партијата:

� „ако има некаква доблест, 
наместо сега да „плаче“ дека 
има/ло бурни реакции на 
осуда и неодобрување за 
неговите ставови, по истата 
таа слобода на говор, наместо 
да се прави „глупи август“ во 
однос на реакциите (па кај 
мисли дека се наоѓа, на Блис-
ки Исток или среде европа?), 
треба да си поднесе оСТаВКа, 
и од пратеничката функција, 
и од партиската функција, 
како и од партиското член-
ство во СДСМ! ако не е толку 
доблестен, а не верувам дека 
е (оти, тогаш, ради своите 
убедувања, и не би се пикнал 
во партија како СДСМ, туку, 
на пример, во Беса и слични 
политички сили, со кои, па-
тем, допрва ќе имаме смртно 
сериозни проблеми), тогаш 
СДСМ треба да го раЗреШИ 
И ИСКлУЧИ, ама ПроНТо!“.

И Мицковски негодува околу 
обидот на социјалдемокра-
тите да се оградат од својот 
потпретседател.

� „Вау вау, најјаката теза што 
излезе досега гласи: СДСМ е 
демократска партија, Зеки-

ри има слободен став. Ниту 
е првото, ниту е второто, 
contradictio in adiecto, зашто 
не можеш да користиш демо-
кратска група за да оправдаш 
висок недемократски член, 
ниту пак висок недемократ-
ски член дека придонесува за 
демократски колективитет. 
Притоа мајндфакот е дупли, 
оти ни групата, ни персоната 
не се демократски ориенти-
рани“, коментира тој.

Заедничкиот именител 
„ора“ низ партиите
Кој има цел да направи тур-
буленции во партиите кои се 
на власт? Кој кому му испраќа 
порака? Смее ли пратеник да 
направи нешто без консулта-
ција со оние кои го ставиле на 
таа листа за да седне во собра-
ниската сала, освен, секако, тоа 
не е направено во консултација 
на некој од надвор? Особено, 
пак, кога станува збор за нешто 
што е спротивно на партиската 
идеологија. Тие имаат еден за-
еднички именител - странците. 

Членовите на ДУИ не се либе-
рални за да можат да прифа-
тат таков предлог од нивната 
партија, тоа е контра нивното 
членството. Поради тоа и ДУИ 
се оградува од изјавата на Ма-
нојловски. Од другата страна, 
ставот на Мухамед Зекири е 
контра идеологијата на со-
цијалдемократијата.

Дали инсајдерите во Социјал-
демократскиот сојуз и во ДУИ, 
Зекири и Манојловски, го на-
рушуваат кредибилитетот на 
партијата кога на некого од 
надвор тоа му е потребно – ед-
ноставно, кога им треба да се 
дестабилизираат партиите ги 
активираат инсајдерите.

Софија Теодор, јавна личност 
припадник на заедницата на 
удар од Зекири, со кого е и со-
партиец, јавно повика дека ако 
не може Заев, американската 
амбасада да ги координира чле-
новите во партијата. Таа побара 
од САД, Холандија и Норвеш-
ка да гледаат на кого ги делат 
парите во Македонија, кога 

станува збор за грантовите на 
амбасадите за ЛГБТИ-здруже-
нијата во Македонија.

Од друга страна, се направи 
таква фама во јавноста, што 
вниманието на јавноста се свр-
те кон темата хомосексуални 
бракови. Главните проблеми се 
ставија под тепих. Некако дојде 
премногу удар – договорот со 
Бугарија, одговорот од Грција, 
педофилијата, проблемите во 
енергетиката, „средната кла-
са“ на лидерот на социјалде-
мократите, Зоран Заев, која 
тежи милиони, кои се покажаа 
со објавувањето на имотните 
листови, најавата за замину-
вањето на Заев во Шпанија по 
само еден месец од седнување-
то во фотелјата.

� „Со педофилија се покрива 
дипломатски скандали. Со 
геј-бракови скандалите во 
секторот енергетика. Како се 
тргна со гафови, нема секс да 
остане без „дебата“ во јавнос-
та“, стои во еден коментар на 
социјалните мрежи. �
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ИлуЗОРНОСт
кОлуМНа

Пишува | Ацо Станковски

Може оваа состојба да биде и поволна за нелегално детронизи-
раната влада, да се разобличи илузорноста која толку жестоко 
и фанатично ја наметна оваа власт која во предизборието 

создаде Вавилонска кула од ветувања и светли визии, воедно кле-
ветејќи ја тогашната владејачка гарнитура за сѐ и сешто, а најмногу 
за тоа дека е фашистичка. Сето ова лесно минува кај електоратот, 
бесовите емитираат силни енергии за едно бестијално оргијашење 
на секој план, па и на општествено-политичкиот. 
Конструкциите и обвиненијата на бившата опозиција, потхранети 
на сите начини од таканаречената „меѓународна“ (НАТО и ЕУ) и 
нивните агентури, дадоа одредени резултати. Тука ќе го додадеме 
и инженерингот со албанскиот електорат, па купувањето гласо-
ви од социјалноранливите категории, па кршењето на Мајскиот 
договор од страна да ДУИ, под патронат на „длабоката држава“ со 
директива, која беспоговорно треба да се спроведе. А токму ДУИ и 
„меѓународната“ го наметнаа тој таканаречен Мајски договор, кој 
обезбедуваше учество на политичката волја на етничките заедни-
ци во креирањето на разните политики на државата. Договор, кој 
требаше да ја спречи мајоризацијата на Албанците во политич-
киот процес, а, сега, со кршењето на овој договор е заобиколена 
победничката партија на овие избори, а кон тоа, и политичката 
структура на Македонците – најголемата етничка заедница во 
сопствената држава. 
Ова е една огромна илузорност, која курентната влада ни ја продава 
како ноторна вистина, а судејќи по нејзината ревност во уништу-
вањето на слободните медиуми – како догма. 
Во овие неколку недели владеење, воопшто не губеа време. Прво 
почнаа со она, што им стана историска карактеристика – да ги 
нудат штедро нашите национални интереси. Уште и не зацарија 
а веќе тргнаа во распродажба. Прво кај Грците – еве ви го името, 
на! Сакате Горна, Долна, Северна Македонија!?

• Охи! – Грците си имаат свои проекции и сопствени лудила. Во 
трговијата се веќе со милениуми, а оваа новокомпонирана држава 
од страна на големите сили трае веќе добри 170 години, и покрај 
нејзините периодични банкроти, но Западот тоа повторно и 
повторно го санира, зошто ако се откаже од Грција, тогаш Русите 
ќе го платат долгот и ќе дојдат кај братскиот православен грчки 
народ. Грција никогаш не го изгубила клерикалниот карактер 
на нејзиното општество. Комунизмот не играл во Грција, како 
што мајмун не игра во Прилеп. 

• Сакате, можеби – Вардарска, Вардарска Македонија!?

• Охи – Грците се итри. Една полска поговорка вели – пет Полјака 
– еден Евреин, пет Евреи – еден Грк. Гледате, со такви родени и 
избрусени трговци тешко се излегува на крај. 

• Знаете, „Вардарска“ се појави како предлог, што вашите меди-
уми го понудија како прифатливо решение за вашата влада!?

• Охи, охи, охи, Вардар тече до Солунски Залив. „Вардарска“ тогаш 
може да пројави територијални аспирации на целата таа тери-
торија. Ние не се коцкаме со националните интереси. Сакаме 
ова столетие нашата нација да има сигурност и просперитет!

Ова навистина ги депримира преговарачите на Зеко, тие нови 
надобудни емисари, кои со нивниот абнормален ентузијазам 
тргнаа да лобираат за прием на нашата држава во НАТО и ЕУ под 
привременото име Ф.И.Р.О.М. Но, се судрија со ѕид од ригидност 
и неразбирање во Атина. 

• Со Бугарија лесно ќе го решиме проблемот, конечно, Бугарите 
не сметаат за свои, за „с’шти хора“, за идентичен народ, кој по 
волјата на Сталин и Коминтерната бил разделен и така, со 
помош на силна индоктринација и политичка пропаганда бил 
вештачки вообличен како македонски. 

Ееееј, каква елегија е тоа. Еј, каков цвилеж се дига и вибрира од 
Скопје до Софија виа Струмица! Па, ова ќе биде, бе Зеко, национал-
но будење и помирување со библиски пропорции. „Враќањето на 
блудниот син“, каде „блудниот“ е персонификација за забеганиот 
Бугарин, кој мислел дека е Македонец, но не по негова вина, туку 
по вина на Коминтерната, која го создала поради определени 
идеолошки и геополитички интереси. 
Но бугарските дидакти никако да сфатат, дека само Бог создава 
народи, а не некакви организации од типот на Коминтерната или 
НАТО и ЕУ. Но, поаѓајќи од психоанализата на Фројд, тука има 
еден неизговорен феномен, кој силно зрачи во потконтекстот, 
а тоа е индицијата дека, всушност, за Бугарите во времето на 
комунизмот Коминтерната имала значење на божество и била 
третирана како деистички култ. Сега, кога конвертираа во нова 
религија, наречена НАТО и ЕУ, Коминтерната поприма демонски 
обележја, пекол, од кој ѓаволите излегувале и талкале по светот, 
создавајќи нови народи, отцепени од старите, историски вери-
фицирани народи, како што е бугарскиот, на пример. 

• Лесно е кога те сакаат – вели Зеко. 

• Со Бугарите брзо ќе склопиме договор, во кој тие ќе го добијат 
тоа што го сакаат, а нашите нема ни да знаат што сме догово-
риле со нив. Ако, пак, опозицијата почне да скока, ќе им кажеме 
на луѓето, дека договорот е ист како оној, што го потпиша 
Кублај Кан-от, нивниот бивш лидер. Гледаш, илузорноста дава 
предност, само треба да ти текне – триумфално парадира Зеко 
пред своите восхитени послушници. 

Но, со Грците нештата одат многу потешко. Тие нѐ мразат. Со 
нив сме во конфликт со милениуми, уште од антиката. 
Ретко ќе најдете таква омраза, како што е оваа помеѓу нашите 
два народа. Уште од времето на Филип Втори и Александар Трети 
Велики, кои ја окупираа Елада. Па низ сите овие периоди кои 
следеа низ историјата: средновековието, новиот век, конечно, 
сѐ до Граѓанската војна во Грција и до ден денешен. Грците нѐ 
мразат, а ние упорно одиме по нивните плажи. Дали се работи 
за мазохизам? Кај Грците, пак, за садизам, кој го манифестираат 
со ветата за НАТО и ЕУ, во кои ние сме запнале да влеземе како 
мутави во Дизниленд. 

• Добро, какво име сакате?! Можеби – Курвинска Република 
Македонија?!

• Охи! Без Македонија! Само Курвинска Република, а!? Е, тогаш 
може да влезете во НАТО и ЕУ. Тогаш може, како Курвинска 
Република. �
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ВаскО  
ЕфтОВ

ОлиВЕР 
аНДОНОВ

Дечки, да не ви се 
лути Албанците по-
ради ЕЛЕМ? Да не 

сте им го ветиле ЕЛЕМ како компензација за 
нивната медиумска поддршка да дојдете на 
власт? Да не беше забраната на мојата емисија 
на Алсат М дел од тој договор? И сега ќе правите 
друга бонбона-математика во врска со ЕЛЕМ, 
во која ќе нема „многу струја“ за Албанците!?

Тоа што СДСМ го 
прави денес не е 
македонска опција, 

никој во Македонија не е цврсто убеден дека 
ВМРО-ДПМНЕ мора да биде на власт, но која било 
македонска политичка партија да биде на власт 
не смее да ги уништува националните интереси.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
слаѓаНа 
ДиМишкОВа

Јасно е дека на органи-
заторите на ова сце-
нарио неколку години 
по ред им се брза што 
поскоро да ја завршат работата со постоењето на 
македонска држава и да ја стават под контрола 
единствената политичка партија која е гарант за 
независна и суверена македонска држава и поради 
тоа сме сведоци на правни бламирања, медиумски 
хајки, специјална пропаганда против партијата 
ВМРО-ДПМНЕ и против сите родољубиви Македон-
ци кои во изминативе три и повеќе години застанаа 
во бранење на државата. 

ЦВЕтиН 
ЧилиМаНОВ

Здружението на нови-
нари на Македонија 
преговара со владата 
без да биде вклучен 
другиот дел на фелата, односно членовите на Ма-
кедонската асоцијација на новинари. Ние тоа еднос-
тавно го цениме како момент во кој нема разговор 
со фелата, туку има разговор со истомисленици, 
што значи дека не е воспоставен дијалог за она 
што тие го викаат реформи за медиумскиот сектор.

лиРиМ  
ДулОВи

Во однос на догово-
рот за законот за ја-
зиците што го имаат 

постигнато ДУИ и СДСМ се чувствува дека од 
страна на СДСМ постои отпор тој да биде из-
гласан пред почетокот на локалните избори, 
веројатно калкулираат да не загубат гласови на 
локалните, а истовремено албанските партии 
чувствуваат притисок од албанските гласачи 
да го испорачаат законот пред почетокот на 
локалните избори. Во ваква ситуација би имале 
придобивка повеќе СДСМ и Беса. 

Ги гледаме автопа-
тиштата, зградите се 
прекрасни. За мене оваа 
власт градела, создава-
ла. Парите што толку ги зборуваат ги гледам во из-
градени дела. Ако притоа имало незаконски одлив 
на тие пари, ако се докаже во судска постапка, ред е 
некој да одговара, но ако не се докаже, ќе ни останат 
непобитните факти дека парите се вградени во 
темелите на Република Македонија, во нејзината 
култура и нејзината економија.

сОтиР  
кОстОВ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

свет, на социјалната заед-
ница. Низините зборови 
се зборови на државата, на 
академскиот крем, на нају-
чените во државата. Затоа 
твитот на Ќулавкова е срам, 
а не будалаштина.

Второ: За да ја разбере чо-
век што сакала да каже, 
треба да знае да толкува 
поезија, а за да се згрози 
или за да се навреди довол-
но е да е човек. 

Демек, охриѓани нека се 
спокојни, мир во душата 
на сите Македонци, ниту 
земјотрес ќе го срамни 
Охрид ниту ќе се пишеме 
Бугари. 

Трето: Два стиха напишани 
на тоалетната хартија за 
„Златен венец“ на Струш-
ките вечери на поезијата. 
Можеби Ќулавкова не се 
согласува со уредувачката 
политика на манифеста-
цијата, можеби не ѝ бил по 
вкус изборот, но не е вкусно 
ниту овие два стиха тоалет-
на поезија да ги номинира 
за толку престижна награ-
да. Уште и македонска.

Четврто: Она последното, „Да 
живее господинот Заев“ е 
низок полтронски препев на 
„Да живее другарот Тито“. 
Ете, толку е тажно кога ака-
демик од Македонската ака-
демија на науките и уметно-
стите ќе воскликне „Аве, аве, 
претседателе!“ � (р.р.)

Катица Ќулавкова

Којзнае кој им е филмот, 
кога и Македонија ја 
претворат во монархија. 

Или во султанат, имајќи го 
предвид источниот ветер 
кој дува на „Илинденска“. 

несмасно, како да е тви-
терџија, безобразно твитна: 

Ако Охрид го срамни 
земјотрес, нека биде тоа 

знак дека сме Бугари, а ова 
мое прво хаику за „Златен 
венец“ во Струга. Да живее 

господинот Заев“.

Ќулавкова, која несмасно 
го избра црниот хумор за 
да покаже колку нехуман 
може да биде човек зале-
жан во удопството што го 
нуди државната фотелја, 
онаа во МАНУ, не смееше да 
си го дозволи овој твит од 
неколку причини – таа не е 
твитерџија ами академик, 
а твиот е одраз на нејзина-
та нечовечност и партиска 
определеност. 

Ќе се правиме дека твитот 
е вистинит, зашто можеби 
е, зашто можеби тогаш ќе 
сфатат академиците колку 
е опасно што академска-
та фела ја доведуваат во  
швалерски однос со поли-
тиката. 

Прво: Твитерџија ќе твитне, 
ќе го осудат следбениците, 
ќе заскокотка некое раз-
мислување, ќе поттикне, ќе 
испровоцира или ќе помине 
незабележано. И ќе се обиде 
повторно. Но, кога тоа го 
прави академик, тежината 
е друга, ништо не поминува 
туку-така, низ вода. Многу 
покомплексна и излегува 
од рамките на виртуелниот 

Како што на секој двор има-
ло поет кој ги опевал голе-
мите подвизи и херојства 
на владетелот, дали бил 
тој монарх или султан, за 
да може народот да чуе и 
да разбере за нив, така и на-
шиов од Муртино си доби 
поет. Пардон, поетеса. Ка-
тица Ќулавкова се самопро-
гласи за поетеса за владина 
пропаганда. СДСМ ќе свири, 
Катица ќе стихува.

Академик Ќулавкова го ис-
користи своето присуство 
на социјалните мрежи и 

Родена на:   
11 декември 1951 година  
во Велес

Образование:   
Филозофски факултет на 
Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје

Професија:   
Поетско крило на СДСМ

аве Заев!
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П осебен акцент е ставен 
на крајот на манифестот, 
што јасно покажува дека 

ториевците сакаат да воведат 
големи промени во начинот на 
кој функционира интернетот.

„Некои луѓе велат дека не 
треба владата да биде таа 
што ќе регулира кога ста-
нува збор за технологија и 
интернет“, се вели во мани-
фестот. „Ние не се согласу-
ваме.“

Висок претставник на тори-
евците потврди за „Базфид 
њуз“ дека тоа укажува дека 
владата има намера да воведе 
огромни ограничувања на тоа 
што луѓето може да објавуваат 
и да споделуваат на интернет.

„Плановите ќе ѝ овозможат 
на Велика Британија да ста-
не глобален лидер во регу-
лирањето на употребата на 
личните податоци и интер-
нетот“, тврди манифестот.

Тоа доаѓа брзо откако стапи 
на сила Законот за истраж-
ни овластувања. Тој закон ѝ 
овозможи на владата да ги 
принуди интернет-компани-
ите да водат евиденција за 
историјата на прелистување 
на нивните клиенти и да им 
дадат на министрите моќ да 
ги пробијат апликациите како 
„Вацап“ за да може да се про-
читаат пораките.

Манифестот се осврнува на 
зголемените овластувања, ве-
лејќи дека владата ќе работи 
уште понапорно за да се оси-
гура дека нема безбеден прос-
тор во кој терористите можат 
да комуницираат на интернет. 

Тоа е очигледно референца да 
се поттикнат технолошките 
компании да изградат бекдорс 
во своите шифрирани сервиси 
за пораки - што ѝ овозможува 
на владата да ги чита пора-
ките на терористите, но исто 
така ја ослабува безбедноста 
на пораки од сите други, пре-
дупредуваат технолошките 
компании.

Се чини дека владата сега за-
почнува со слична радикална 
промена во начинот на кој 
функционираат социјалните 
мрежи и интернет-компании-
те. Додека голем дел од интер-
нетот во моментов е контро-
лиран од приватни бизниси, 
како што се „Гугл“ и „Фејсбук“, 
Тереза Меј има намера да ѝ доз-
воли на владата да одлучува 
што ќе се објавува, а што не, 
се вели во манифестот.

Новите правила ќе вклучува-
ат закони кои го отежнуваат 
пристапот до порнографски и 
други интернетски страници. 
Владата ќе може да го огра-
ничи гледањето содржини 
за возрасни и сите исклучо-
ци ќе треба да се оправдаат 
пред министрите, се вели во 
манифестот.

Манифестот дури најавува 
дека владата може да ги за-
пре пребарувачите како „Гугл“ 
да ги насочуваат луѓето кон 
порнографски интернетски 
страници.

„Ние ќе ја ставиме одговор-
носта на индустријата да не 
ги насочува корисниците - 
дури и ненамерно - да го мра-
зат говорот, порнографијата 
или други извори на штета“, 
пишуваат конзервативците.

Законите, исто така, би ги 
принудиле технолошките 
компании да избришат нешто 
што лице под 18 години го 
објавило.

Но, можеби и ќе бидат прину-
дени да им помогнат на кон-
троверзните владини шеми, 
како што е Стратегијата за 
превенција, преку промови-
рање на контраекстремис-
тички наративи.

„При искористување на ди-
гиталната револуција ние 
мора да преземеме чекори 
за да ги заштитиме ранли-
вите и да им дадеме доверба 
на луѓето за користење на 
интернет без страв од зло-
употреба, криминал или 
изложеност на ужасни содр-
жини“, се тврди манифестот 
во делот „Најбезбедното ме-
сто на интернет“.

Плановите се во согласност 
со заложбите на ториевците 
дека интернет-светот мора 
да биде регулиран исто како 
и реалниот и дека истите пра-
вила треба да се применуваат 
и во двата.

„Нашата почетна точка 
е дека онлајн правила-
та треба да ги одразуваат 
оние кои го контролираат 
нашиот живот“, се вели во 
манифестот на конзерватив-
ците, објаснувајќи го ова оп-
равдување како ново ниво на 
регулација.

„Силеџиството онлајн треба 
да биде неприфатливо како 
и тоа во реалниот живот, 
грижата за децата онлајн 
треба да биде иста како и 

СВЕт

тереза Меј ќе создаде нов интернет  
кој ќе биде контролиран од Владата

тереза Меј планира да воведе огромен број 
регулативи за начинот на кој функционира 
интернетот, овозможувајќи ѝ на владата да 
одлучува за сѐ што се објавува на интернет
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БРЕНД кОНцЕПтИ 

Пинк Флојд: 
Извонреден звук, прекрасна поезија и неверојатно визуелно доживување

Пишува |  Сотир Костов 

Пинк Флојд е една од највлијател-
ните и најуспешни рок-групи на 
сите времиња. Со својата квали-

тетна мелодика и извонредна хармо-
нија си обезбеди почесно место во 
историјата на рокот, и е на самиот врв 
на светската музика. Ако за некоја му-
зичка група може да се каже дека ги 
премостила психоделичниот рок од 
60-тите години на 20 век и електрон-
ските рок-експерименти од 70-тите 
години, сигурно, тоа е Пинк Флојд. 
Од самото формирање на групата, 
клавијатуристот Ричард Рајт просто 
маѓепсувал со егзотични, вселенски 
електронски звуци на оргулите од 
марката „фарфиса“, низ апаратот 
„бинсон ехорек“. Токму тој 
апарат произведувал 
неверојатно чудни 
ехоефекти кои 
совршено 

ги надополнувале психоделичните 
светлосни ефекти по кои Пинк Флојд 
е и најпозната. Овие истражувања 
и експерименти на групата не биле 
ограничени само на клавијатурите, 
туку тоа се однесувало и на гитарски-
те ритамски секции и бас-делници, 
отсвирени од Роџер Вотерс и Дејвид 
Гилмор, па така групата извршила 
значајно влијание врз прогресивните 
рок-групи од почетокот на 70-тите 
години на минатиот век, кои, пак, 
ги однеле своите расфрлани инстру-
ментални пасажи до симфониски 
крајности. Сепак, групата најмногу 

е препознатлива по музичката креа-
тивност, неконформистичкиот став 
на нејзините членови, и по духот 
на авантурата на поетите-битници, 
андерграунд-писателите и поети, 
Вилијам Бароуз, Џек Керуак и Алан 
Гинзберг. 

Оригиналноста на Пинк Флојд, пак, 
се состои во нивниот иновативен му-
зички стил, филозофско-политичките 
текстови на нивните песни, звучните 
експериментирања, визуелните кон-
цертни перформанси, концептуални-
те музички албуми, модернистичките 
дизајни на кориците на тие албуми, и 
секако, по психоделичните мелодии, 
испеани во вид на прогресивен, арт, 
блуз, симфониски, експериментален 
и хард рок. Тоа е музичка и животна 
приказна за Пинк Флојд, почнувајќи 

од нејзините корени во Кембриџ, 
преку глобалниот успех со 

албумот „The Dark 

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

СВЕт

www.republika.mk32 петок, 7 јули 2017 година

надвор, пристапот на децата 
до насилна и деградирачка 
порнографија на интернет 
треба да се оневозможи 
исто како и на улица, треба 
да биде исто тешко да се на-
прави криминал дигитално 
како и физички.“

Манифестот, исто така, пред-
лага интернет-компаниите да 
плаќаат такса, како таа што мо-
ментално ја плаќаат коцкар-
ските фирми. Исто како и со 
коцкањето, тие пари ќе се ко-
ристат за рекламирање шеми 
за да ги информираат луѓето 
за опасностите од интернет, 
особено за подигнување на 
свеста и превентивни актив-
ности за да се спречат штетите 
на интернет.

Конзервативците, исто така, 
ќе се обидат да ги регулираат 
вестите што се објавуваат на 
интернет и како се платени 

компаниите за тоа. Ако биде 
избрана, Тереза Меј ќе преземе 
чекори за да ја заштити веро-
достојноста и објективноста 
на информациите што се од 
суштинско значење за демо-
кратијата и ќе преземе мерки 
против „Фејсбук“ и „Гугл“ за 
да осигура дека новинските 
компании добиваат доволно 
пари за рекламирање.

Ако интернет-компаниите од-
биваат да се придржуваат до 
регулациите, тогаш ќе постојат 
строги начини да се казнат.

„Ние ќе воведеме санкци-
ски режим за да обезбедиме 
усогласување, давајќи им 
можност на регулаторите 
да ги казнат или да ги гонат 
оние компании кои не успе-
ваат во нивните законски 
обврски и да наложат от-
странување на содржината 
кога јасно го крши законот 

на обединетото Кралство“, 
се вели во манифестот.

Во својот план за зголемена 
регулација, ториевците пред-
видуваат и одбиваат потен-
цијални критики дека таквите 
правила би можеле да изложат 
луѓето на ризик.

„Иако не можеме сами да ја 
создадеме оваа рамка, затоа 
што владата, а не приватните 
компании, треба да ја зашти-
ти безбедноста на луѓето и 
да обезбеди правичност на 
правилата кои ги почиту-
ваат луѓето и бизнисите“, се 
вели во документот. „Ниту, 
пак, ние се согласуваме дека 
ризиците од таков пристап 
ги надминуваат потенцијал-
ните придобивки.“ 
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БРЕНД кОНцЕПтИ 
Side Of The Moon“ (Темната страна на 
Месечината), и горчливото распаѓање 
на групата во 80-тите години на 20 
век, до нивното историско собирање за 
„Лајф 8“ во 2005 г., до смртта на основа-
чот Сид Берет во 2006 година, смртта 
на Ричард Рајт во 2008 г., и сѐ после тоа 
до денес. Музиката на групата најдобро 
можеме да ја опишеме како извонреден 
звук, прекрасна поезија и неверојатно 
визуелно доживување. Метафорично 
изразено, нивната музика е еден вид 
апстрактно сликарство. Секој што ја 
слуша и е нејзин обожавател, различ-
но ја восприема, и уште поразлично 
ја доживува. Музиката на флојдовци 
е толку голема што го придвижува 
воздухот, а кога ја слушаме, имаме не-
одоливо чувство дека дишеме Пинк 
Флојд. Тоа е бавно градење на мелоди-
ите, неверојатни видео и аудиоефекти 
и целосно избегнување на вообичае-
ната структура на песните. Посебен 
и оригинален музички космос – Пинк 
Флојд. Во него има отчукување на ср-
цето, зуење на хеликоптер, ѕвечење на 
железна каса полна со железни монети, 
испрекинато смеење, кое се претвора 
во хистеричен крик, снопови на свет-
лост од рефлектори, видеоекран, со 
најразлични игри на бои, чудни про-
мени, тресења, електронски вибрации, 
и сето тоа спакувано во една зачуду-
вачка, неповторлива и заводлива ау-
дио-визуелна хармонија. На моменти, 
човек да помисли дека тоа е надреална 
музика, еден вид луда грандиозност. 
Но, еден близок соработник на групата 
одамна ја спуштил топката велејќи 
дека нивната музика е како преубава 
девојка која оди по улица, но одбива 
да разговара со кого било. Како и да е, 
нивната музика и концертните перфор-
манси, музичките критичари одамна 
ги опишуваат како запалени светил-
ки во темнината, блескава прашина 
во ветрот, и возбудливо патување кон 
темната страна на Месечината. Музика 
со ефекти, но и убедувања. Едноставно, 
Пинк Флојд се креативни мајстори на 
музичката драматургија. 

Главниот виновници се Роџер Вотерс, 
творецот на музичкиот концепт Пинк 
Флојд, и нивниот прв концептуален 
музички албум „The Dark Side Of The 
Moon“. Овој иновативен музички про-
ект-концепт, потполно им ги промени, 
како концепцијата на живи настапи, 
така и статусот во светот на музиката. 
Со издавањето на овој албум, групата, 
како допрена со магично стапче од 
некоја добра вила, од андерграунд гру-
пана англиската музичка сцена(со не 

така голем број следбеници), се прет-
вори и израсна во најголема светска 
мега атракција на 70-тите години на 
минатиот век. Овој музички албум ги 
надмина сите дотогашни рекорди на 
продавање и непрекинат престој на пр-
вото место на музичките топ листи од 
две години. Кога и да ги преслушувам 
музичките нумери од овој албум, имам 
неодоливо чувство дека флојдовци 
на многу магичен и мистичен начин 
се лансираат од едната страна на му-
зичкиот спектар, до другата, а потоа, 
повторно се враќаат на почетокот, со 
полни џебови неверојатни песни. И 
чиниш, сето тоа можеш да го објасниш 
единствено преку научно-фантастич-
на метафора, во стилот дека си изло-
жен на удари на ветришта по главата, 
со звучни проблесоци, создадени во 
некои мрачни, злокобни ќошиња на 
Сончевиот систем.

Приказната за четворката музичари, 
познати како Пинк Флојд, започнува 
во англискиот универзитетски град 
Кембриџ. Тројца тинејџери Роџер 
Вотерс, Дејвид Гилмор и Сид Берет ја 
откриле заедничката страст за музика. 
Тие, поради преселување во Лондон и 
продолжување на школувањето, при-
времено ќе се разделат (Дејвид и Сид 
ќе се запишат во уметничка школа и 
ќе настапуваат како фолкдует, а Роџер 
се одлучува за архитектура, каде што 
ќе сретне нови музички истомислени-
ци во Ник Мејсон, тапанар, и Рик Рајт, 
клавијатури), но подоцна, патиштата 
повторно ќе им се вкрстат. Најпрвин, 
во 1964 година, Роџер Вотерс, Ричард 
Рајт и Ник Мејсон, ќе го основаат бен-
дот Сигма 6, кого подоцна ќе го пре-
именуваат во Т-сетс. Во 1965 година 
бендот повторно го менува името, и 
тоа неколку пати (The Meggadeaths, 
The Abdabs, The Screaming Abdabs), за 
да на крајот си го врати името Т-Сетс. 
Во тоа време Сид Берет пишува песни, 
под влијанието на психоделичниот рок 
од САД, но на негов начин со вметну-

вање на цинизам и хумор. Со таква 
музика станаа омилени во андергра-
унд движењето во Велика Британија, и 
почнаа да свират во атрактивни места 
како клубовите „УФО“, „Марки“ и „Ра-
ундхаус“. Во март 1967 година, групата 
го издаде синглот „Arnold Lajne“ (за 
склоноста на едно машко да облеку-
ва женска облека), а во јуни, истата 
година и „Seed Emily Play“ (за редовна 
посетителка на тогашните лондонски 
психоделични рејвови) и тие веднаш 
станаа вистински хитови. Единството 
на спротивности во музиката на група-
та, помогнаа да се создаде посебноста 
која ја издвои Пинк Флојд од армијата 
нови групи од тоа време.

Првиот албум „Гајдаџија на капија-
та на зората“ (Piper At The Gates Of 
Dawn), издаден 1967 година, на кој 
е ставено името Пинк Флојд, беше 
одлично прифатен како еден од те-
мелите на британската психоделија. 
Инаку, името Пинк Флојд е добиено 
од имињата на двајца познати блуз 
музичари Пинк Андерсон и Флојд 
Консил. Песните на него, претежно 
напишани од Берет, искажуваа пое-
тични текстови и електрична комби-
нација на музика. Тоа беше авангарда, 
која се сретнува во песната „Interstllar 
Overdrive“, до импулсивни песни, каква 
што е „The Scarecrow“, инспирирана 
од фолкмузика од регион близу до 
Кембриџ. Текстовите на овој албум 
се нереални и надреалистични, кои 
имаат врска со фолклорот, како што 
е песната „The Gnome“. Веќе во оваа 
фаза се забележува користење на нови 
технологии во електрониката, како 
што е употребата на стереопанинг, 
обработка на снимките, ехоефекти и 
електронски клавијатури. Во тоа вре-
ме се јавија и првите проблеми со Сид 

Берет, во тоа време најкреативниот 
член на групата, и авторот на песните 
што ги создаваа. Тој како зависник од 
опојни дроги, беше целосно физички 
и психички истоштен и имаше ком-
плетно непредвидливо однесување 
на сцената и надвор од неа. Стариот 
пријател Дејвид Гилмор беше повикан, 
најпрвин како петти член, да ги по-
полни празнините, а од 5 април 1968 
година Сид Берет беше отстранет од 
групата. Спротивно на очекувањата 
на скептиците и на нивните менаџе-
ри, иако без главниот текстописец и 
композитор, групата успеа да опстане. 
Неискусни во пишување песни, Вотерс, 
Гилмор, Мејсон и Рајт, се посветија на 
создавање на звучни пејзажи, кои беа 
во духот на постпсиходеличниот чил-
аут (chill-out). Следните албуми како 
што се двојниот албум „Ummagumma“ 
(1969), и „Atomheart Mother“ (1970), го 
претставија бендот во експериментал-
на симфо-рок фаза, за која, подоцна 
изјавија, дека не бил правецот во кој 
требало да се движат. Но, затоа пак, ал-
бумот „Meddle“ (1971), на кој се најдоа 
познатите нумери „One Of These Days“ 
и „Echoes“, дефинитивно го дефинира-
ше звукот кој во неколкуте наредни 
години ќе ги следи, и со кој, од година 
в година, го зацврстуваа статусот на 
култна андерграунд музичка група. 
Во тоа време (1968/69г.) современи-
те филмски режисери, како славниот 
италијански режисер Микеланџело 
Антоњони и Барбер Шредер (познат 
француски режисер на филмови за 
хипидвижењето), нарачуваа музика 
од нив за своите филмови.

Сепак, групата е најпозната по кон-
цептуалните музичките албуми „The 
Dark Side Of The Moon“ (1973), „Wish 
You Were Here“ (1975), „Animals“ 

(1977) и „The Wall“ (1979). За првиот 
од нив, „The Dark Side Of The Moon“, 
Роџер Вотерс се почувствува доволно 
зрел да напише концептуална цврста 
приказна за лудилото на животот во 
трката за современа цивилизација. 
Овој албум ја доведе групата на самиот 
музички врв. Со музиката застапена во 
него, се покажа интензивен и многу 
фокусиран. Со овој албум започнува 
нивната музика на „откачени звуци“, 
како и познатите стихови „Вдиши, 
вдиши воздух...“, со кои постепено ќе 
го градат нивниот посебен музички 
космос. Со овој албум групата ќе пока-
же дека сака моќна музика, но и дека 
има потреба пастелно да ја обојува, 
дури и кога таа е агресивна. Во таа 
смисла, албумот почнува и завршува 
со звуци од отчукувања на срцето, во 
него има преплетени чувства и иску-
ства, преку кои се истражуваат стра-
вот, неуспехот, лакомоста и лудилото. 
Тежината на неговите теми – пари, 
време на глобализација и обезличу-
вање и ментално заболување – сосема 
одговара на музиката во песните, како 
што се „Brain Damage“ и „On The Run“.
Плочата во целина е прекрасно от-
свирена и вообличена за публика која 
ги исполнува спортските стадиони. 
Со овој концептуален албум, Роџер 
Вотерс, прави обид од групата да ја 
симне етикетата „вселенски рок“, да 
побегне од психоделичните клишеи и 
Пинк Флојд да го приближи кон поли-
тичките и филозофските теми. 

Албумот „Wish You Were Here“ музички 
е неверојатно прагматичен, а технички 
добро структуиран и организиран. На-
словите како „Welcome To The Machine“ 
(Добродојдовте во машината), „Have a 
Cigar“ (Послужете се со цигара/пура), 
зборуваат, и тоа многу сликовито, 
за дијалогот кој Роџер го водеше со 
лакомата и бескруполозна музичка 
индустрија. Најбитна е нумерата „Shine 
On You Crazy Diamond“, посветена на 
Сид „лудиот дијамант“, првиот фронт-
мен на групата. Во неа е содржан еден 
од најпознатите инструментали во 
музиката. Во основата е едноставен 
блуз, со звучен колорит и сугестивен 
мелодиски израз. Гилмор од својот 
„стратокастер“ исцедува три уводни 
ноти, што во историјата на рок-музи-
ката се вреднува многу повеќе од сите 
зилиони, триоли и квадрали од седу-
мдесеттите години од минатиот век. 
Тоа е колосална и длабоко емотивна 
посвета на стариот пријател Сид. Во 
неа на преден план доаѓа впечатливо-
то свирење гитара од Гилмор. Кај него 

се чувствуваат влијанието на блузот, 
изразеноста и чувствителноста, а во 
техничка смисла има многу бендинг 
и долги ноти. 

За нивниот албум „Animals“, пак, снимен 
1977 година, тие креирале екстензивни 
аудиоколажи, употребувајќи снимени 
звуци, како егзотични, така и обични, 
што потоа ги обработувале во студио, 
давајќи им необична, дури и чудна 
музикалност. Песните од овој албум 
спаѓаат во едни од најотворените, но и 
најзајадливи остварувања на Роџер Во-
терс. Сите се една експлозивна свирка, а 
свирењето на гитаристот Гилмор е врв-
но и генијално. Неговиот вокал на теш-
ките стихови на Роџерс им дава една 
слатка обланда. Ова особено се однесу-
ва на песната „Dogs“, чијашто природа 
се споредува со едно од клучните дела 
на бит-генерацијата – поемата „Крик“ 
на Алан Гинзберг. Нумерата „Pigs (Three 
Diferent Ones)“, има воедначен фанки 
ритам, со повторување на ударот врз 
ѕвоното на тапаните, при што Гилмор 
почнува со блузерско филување на ри-
тамот. Неговата генијалност, звукот го 
доведува на ниво на музичка уметност. 
Не знам дали воопшто треба да се пи-
шува за значењето и моќта на албумот 
„The Wall“. Тоа е мегаконцепт, досега 
ненадминат во историјата на музиката. 
Се занимава со отуѓеноста на рокенрол 
ѕвезда на врвот на кариерата и лошите 
комуникации на големите ѕвезда со 
публиката. 

Музиката во насловната нумера 
„Another Brick in the Wall“, е един-
ствена, со уникатен звук – вистинска 
рок-опера.

Членовите на групата се покажаа како 
музички мистици, кои создаваат и сви-
рат мистична психоделична музика, 
зачинета со авангарден вселенски свет-
лосен амбиент, заднински проекции на 
бината и најразлични звучни ефекти. 
Нивната музика влијаеше на повеќе 
познати изведувачи како Дејвид Бо-
уви, Џенезис, Квин, Јес и многу други. 
Вистината вткаена во музиката и тек-
стовите на Пинк Флојд, претставуваше, 
и сѐ уште претставува, клуч за нивната 
трајна привлечност за слушателите. 
Сите тие стихови и мелодии, денес 
имаат смисла, како и пред четириесет 
и повеќе години. Пинк Флојд никогаш 
нема да можат да побегнат од своето 
минато. Тоа што Дејвид Гилмор го на-
рекува „некоја чудна магија“, денес е 
еднакво опиплива колку и во минатото, 
ако не и многу повеќе. �
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СТраНцИ Во МаКеДоНИја

млада, креативна и трудољубива катерина микрут од полска е 
единствената жена-чевлар во македонија. таа по професија е 
лингвист, но бидејќи не успева да најде работа според својата струка, 
врти друга страница и своето хоби од дете го применува како своја 
егзистенција. катерина од дете умее да дизајнира, најпрво почнала со 
облека, чанти за понатаму да го научи и занаетот - чевларството. од 
нејзините муштерии дознавме дека е врвна во својата работа, а таа за 
„република“ откри дека ако некогаш се врати во полска, занаетот што 
го научила во македонија, ќе продолжи да го работи таму

Пишува | Кристина Николова - Кузмановски

Единствената жена-чевлар во Македонија е катерина од Полска

� Кога прв пат дојдовте во Маке-
донија?
КаТерИНа: Тоа беше пред десет го-
дини. Јас студирав на факултет за 
лингвистика во Полска, во Краков 
завршив славистика и чешки јазик. 
Во рамки на студиите во четврта 
година требаше да се избере и трет 
словенски јазик за изучување, па 

така јас го избрав македонскиот 
јазик, сметајќи го за егзотичен. Ис-
крено, мислев дека нема да имам 
можност никаде да го зборувам, но 
сум погрешила, според тоа каде сум 
сега, сум ја донела вистинската од-
лука. Прв пат дојдов во Македонија 
додека сѐ уште студирав, преку лет-
на школа за јазици. За време на тој 

престој овде се запознав со Македо-
нец, кој подоцна беше причината по-
ради која јас се вратив да живеам во 
оваа земја. Се омажив и имам ќерка.

� Иако сте дипломиран лингвист 
вие во Македонија се занимавате 
со дизајнирање и чевларство, како 
се решивте на тој чекор?
КаТерИНа: Дизајнот е мое хоби од 
детството, отсекогаш сум сакала да 
дизајнирам облека, подоцна и че-
вли, а сега дури вршам и поправка 
на обувки. Освен во мојата продав-
ница, како моделар работам во фа-
брика во Кочани. Среќна сум што го 
работам ова бидејќи ме исполнува. 
Немав среќа да најдам работа како 
лингвист, но затоа пак имав среќа 
да учам чевларство од најдобриот 
и единствениот мајстор во Македо-
нија за изработка на чевли по мерка, 
Исмет Абдулаку. Веќе три години се 
занимавам со оваа работа, а од сеп-
тември отворив и свое место. 

� Се цени ли во Македонија рач-
ната изработка, креација од ди-
зајнер?
КаТерИНа: Има многу пречки, затоа 
што пазарот е полн со евтина облека, 
чанти и чевли. Најчесто на луѓето не 
им исплатливо да побараат поправка, 
полесно им е да си купат ново. Да 
сум во Полска, ќе бидам позадоволна 
бидејќи рачната изработка во мојата 
земја многу се цени, дури и се награ-
дува, се создаваат услови за луѓето 

кои се занимаваат со таа дејност. 
Заработката е многу поголема и со 
сигурност ќе имам повеќе средства 
за пристоен живот. Овде со моите 
дизајни сум настапувала на модни 
ревии во Битола и Скопје, на саеми, 
но во Македонија луѓето се плашат од 
креации, повеќе се навикнати своите 
пари да ги дадат на парчиња од некој 
познат дизајнер, изработени во Кина. 
Затоа сметам дека потребно е повеќе 
време за луѓето да ја сфатат вистин-
ската вредност на рачното израбо-
тување. Љубовта додека го правиш 
производот и идејата се нешто кое е 
нема цена, а е единствено.

� од каде ја добивате инспирација-
та за изработка на одреден дизајн?
КаТерИНа: Старата скопска чар-
шија е местото кое мене најмногу 
ме инспирира, таму доволно е една 
прошетка да направите и ќе добиете 
многу идеи. Колоритноста, плете-
ните изработки самата атмосфера е 
таа која буди живост во вас. Секако 
и материјалите се тие кои ме инспи-
рираат, доволно е само да ги видам. 
Покрај шиењето јас многу сакам да 
изработувам и плетени парчиња кои 
во оваа земја навистина се застапе-
ни. Она што сакам да се обидам да 
изработам се македонски опинци, не 
сум се обидела досега, но постојано 
ги забележувам техниките во мојата 
изработка, па во иднина ќе ми бидат 
предизвик.

� Доаѓате од земја со различна кул-
тура и традиција од македонската, 
беше ли тешко да се адаптирате на 
начинот на живот овде?
КаТерИНа: Ми беше тешко, да. По-
себно првите пет години бидејќи 
живеев во Преспа, па местото беше 

мало, позатворено, со помалку 
можности. Тоа за мене беше многу 
голема разлика и во менталитет и 
начинот на живот, поради што ре-
шивме да се преселиме во Скопје. Тие 
разлики во главниот град помалку 
се чувствуваат. 

� Што мислите, знае ли Македо-
нецот да подаде рака кога е по-
требно?
КаТерИНа: Јас лично досега сум 
немала лошо искуство, но и добри 
искуства не сум имала многу. Сѐ 
што сум постигнала, сум морала да 
направам сама. Чест на исклучоци.

� Која е вашата оцена, ви се допаѓа 
ли животниот стил на македон-
скиот народ?
КаТерИНа: Искрено, ми се допаѓа 
што народот овде е секогаш релак-
сиран, што многу сака дружење и 
забава. Меѓутоа, тоа што јас овде не 
можам да го прифатам, тоа што мене 
лично ми пречи е немањето желба за 
работа. Овде и професионалното, во 
однос на други земји со кои сум рабо-
тела, не е на завидно ниво. Ми се чини 
дека луѓето се премногу опуштени, а 
помалку посветени на работа.

� Сте имале ли време да ја истра-
жите Македонија?
КаТерИНа: Да, сум била на многу 
места во оваа земја. Скопје навис-
тина многу ми се допаѓа, Битола е 
многу убав град. Охрид е прекрас-
но туристичко место, многу убава 
природа, ми се допаѓа што туризмот 
таму е многу развиен. Навистина има 

што да се види и да се посети. Покрај 
работата немам многу слободно вре-
ме, но сакам да одам на културни 
настани, а во Скопје многу има и тоа 
е една од причините поради кои ми 
се допаѓа главниот град.

� Ви се допаѓа ли македонската 
традиционална кујна?
КаТерИНа: Во Македонија народот 
треба да е среќен бидејќи имате убав 
зеленчук и овошје. Јас многу сакам 
да јадам салати, а од македонска 
традиционална храна можам да го 
издвојам како омилена тавче-грав-
чето. Искрено јас не консумирам 
месо и масна храна која овде е доста 
застапена, но затоа пак се радувам 
на вкусот на салатата и овошјето кои 
ги има во оваа земја.

� Ви недостига ли родната земја?
КаТерИНа: Секако дека ми недос-
тигаат. Во моите десет години овде 
никој од моите сѐ уште ме нема по-
сетено, но затоа пак секој одмор јас 
го користам да заминам во Полска. 
Би сакала и тие да дојдат, иако сега 
со модерната технологија се гледаме 
и се слушаме речиси секој ден.

� Кои се вашите планови, остану-
вате ли во Македонија?
КаТерИНа: Засега да. Имам прија-
тели овде, луѓе со кои го поминувам 
времето, но се зависи од иднината. 
Мојата 17-годишна ќерка учи овде, 
таа ми е главниот мотив за кој се бо-
рам и додека таа учи, нашиот престој 
ќе биде во оваа земја, понатаму не 
се знае. �
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на преубавото јадранско море во црна Гора е 
легендарниот свети стефан. тиркизна морска вода, 
сонце, песочни плажи – сето ова мора да се види за 
да се поверува дека навистина постои

Свети Стефан, бисерот на јадранот
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Свети Стефан е населен остров во 
Црна Гора во близина на Будва. 
Тој е еден од најлуксузните ле-

тувалишта на цел Јадран и е познат 
како град-хотел.

Островче поврзано со копното со 
земјен насип се истакнува уште од 15 

век, кога се изградени првите тврдини 
и цркви, пред Турците, кои претходно 
го освоиле Котор.

Всушност, според пишувањата, Свети 
Стефан бил симбол на победата над 
Турците, кога которците заедно со 
црногорското племе Паштровиќи 

успеале да го ослободат градот и од 
одземеното богатство на освојува-
чите да изградат куќи за членовите 
на ова племе.

На највисока точна на островот се на-
оѓа црквата „Свети Стефан“, по која и 
островот го добил името, а тука е и 
црквата „Александар Невски“. Најма-
лата, црквата посветена на светото 
Преображение ги чека посетителите 
на самиот влез на ова преубаво место.

До островот се стигнува пешки пора-
ди големата песочна плажа која води 
до самиот остров.

покажуваат пред гостите, главно од 
земјите од Западна Европа и Русија, 
историските моменти на ова един-
ствено место.

За туристите со подлабок џеб секој кој 
летувал на овој остров, го препорачува 
ресортот „Аман Свети Стефан“. На 32 
хектари, меѓу 800 маслинови дрвја, 
како во мало гратче со плоштади и 
улички, изградени се 58 суперудобни 
вили со поглед кон морето. Лоциран 
во центарот јадранскиот брег во Црна 
Гора на овој ресорт му припаѓаат два  
километри неверојатни розови пе-
сочни плажи, плажата Милочер и рес-
таврираната Кралска плажа.

Има повеќе ресторани, со свежа 
морска храна или со најдобрите 
европски кујни, кафетерии на пла-
жа, коктел-барови, фитнес-центри. 
Најважното им е да ги задоволат 
вкусовите и на најпребирливите. Се 
нудат прошетки по средновековните 
гратчиња и по Которскиот Залив, или 
риболов, нуркање, планинарење и ве-
лосипедизам… Тврдината изградена 
во 15 век ги поврзува минатото и се-
гашноста со иднината, привлекувајќи 
сѐ повеќе гости.

Погледот кон морето го одзема зди-
вот, а совршената слика ја надополну-
ваат и прекрасниот изглед на заливот 
и новоизградените луксузни градби 
на црногорскиот брег. 

Не е ни чудно што светските ѕвезди 
како Силвестер Сталоне и Софија 
Лорен, Марија Шарапова, одлучиле 
неколку дена да поминат токму на 
островот Свети Стефан. И самиот Но-
вак Ѓоковиќ не можеше да избере поу-
баво место за венчавка од ова. Роберт 
Де Ниро овде отвори и ресторан. 

Не заборавајте дека за вистинско 
уживање на ова место треба да си 
понесете и повеќе пари со вас бидејќи 
важно е да знаете дека на плажата 
Милочер изнајмување опрема на пла-
жа чини 75 евра. Влез за плажа на 
Свети Стефан чини 50 евра, а шише 
вода 3,20 евра. Сместување може да 
си резервирате преку интернет и се-
како агенциски. Сместување во „Аман 
ресорт Свети Стефан“ за една ноќ со 
појадок кон средината на месецот ќе 
ве чини 850 евра по лице. За дете до 
12 години во придружба со двајца 
возрасни сместувањето е бесплатно. 
За оваа услуга минималниот престој 
треба да биде две ноќи. �

Островот во педесеттите години на 
минатиот век стана ексклузивно од-
моралиште. „Аман ресортс“ ги пре-
зеде островот и Милиочер во 2006 
година. Раскошната „Вила Милочер“, 
некогашна летна резиденција на 
кралицата Марија Караѓорѓевиќ, се 
простира на брегот на површина од 
32 хектари. Покрај неа се издигнува-
ат повеќе од 800 маслинови дрвја и 
раскошна борова шума. За туристи-
те Свети Стефан е место за совршен 
одмор и мир.

И ден-денес потомците на племето 
Паштровиќ на платото пред црква-
та во носии и со специјалитети ги 
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Понудата на аспостолки е раз-
лична – од онакви во живи бои 
до такви со додатоци,  ремен-
чиња и панделки.

Исончаните стапала посебно 
доаѓаат до израз во апостол-
ките и се совршен избор за 
летните денови. 

Апостолките потекнуваат од 
египетските сандали, праве-
ни од папирус, а се нарекува-
ат уште и јапонки, тајванки, 
бразилки, јадранки, римјанки.

Летото секогаш дозволува 
низа креативни комбинации, 
така што торбите и обувките 
за на палжа може да бидат до-
бар додаток кој ќе ви помогне 
да си поиграте со стилот.

За да се носат апостолки, 
потребно е средено стапало. 
Овие обувки се идеални за 
летните горештини и најдо-
бро можно решение и за ма-
жите и за жените.

Тие уште се познати и како 
најнеофицијални обувки во 
лето и прилично се едностав-
ни во конструкцијата. Избо-
рот е навистина голем – од 
наједноставни со едно ремче, 
до високи на платформа со 
најразновиден дезен. �
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Влечки, апостолки и 
платнена торба е сÈ што 
ви треба за на плажа
летото секогаш дозволува низа креативни 
комбинации, така што торбите и обувките 
за на палжа може да бидат добар додаток 
кој ќе ви помогне да си поиграте со стилот

АТРАКТИВНО

Влечките, апостолките и 
платнената торба во која 
ќе ги ставите крпите и мле-

кото за сончање е сѐ што ви е 
потребно за на плажа. Со раз-
лични комбинации, влечките 
и апостолките може да бидат и 

дел од вечерните излегувања, 
посебно за прошетки покрај 
море. Со лежерна облека, овие 
летни обувки може идеално да 
се вклопат со големи платнени 
торби кои освен за на плажа, 
може да се носат и преку ден.



О вие возила се дел од 
иницијативата „Смарт 
Дубаи“, а автомобили-

те се големи приближно колку 
детски електрични колички. 
Освен сензорите за движење, 
на себе ќе имаат и камери кои 
се вртат за 360 степени. Со 
помош на современите соф-
твери за препознавање кои 
ќе бидат инсталирани во нив 
ќе можат да скенираат кри-
миналци за кои е распишана 
потерница или осомничени 
лица. На тој начин ќе ѝ бидат 
од голема помош на полиција-
та во разни акции и истраги. 
Овие авомобили-роботи се оп-
ремени и со популарниот ЛИ-
ДАР-систем, но и СЛАМ-техно-
логија за навигација, која му 
овозможува на возилото да ги 
препознава објектите на сто 
метри далечина.

Роботите се дело на стартап 
компанијата „ОТКАБ дигитал“ 
од Сингапур и го носат името 
О-Р3. Дубаи ќе биде првиот град 
во светот кој ќе ги користи О-Р3 
за секојдневно патролирање. 
Од полицијата, сепак, нагласу-
ваат дека немаат намера по-
лициските службеници да ги 
заменат со роботи.

До крајот на оваа година полицијата во Дубаи ќе има нови возила кои ќе 
патролираат по улиците, во кои нема да се возат полициски службеници. 
Станува збор за мали автономни автомобили-роботи кои ќе бидат дел од 

таканаречената мобилна надзорна едница на полицијата на Дубаи

автономни полициски 
возила ќе патролираат  
во Дубаи

НаУКа И ТеХНологИја

Автомобилите-роботи ќе се 
полнат автоматски, а во склоп 
на нивната единица ќе има и 
повеќе дронови кои ќе можат 
да скенираат и да снимаат ло-
кации и места до кои нема да 
можат да стигнат О-Р3 роботите. 
Нивната прва мисија ќе бидат 
туристичките места каде што 
циркулацијата на пешаци е по-
голема. О-Р3 е дел од планот на 
полицијата со 2030 година 25 
проценти од полициската сила 
на Дубаи да бидат роботи.

Со тежина од 125 килограми и 
максимална брзина од 20 кило-
метри на час, О-Р3 нема да има 
способности да брка или да 
учествува во потерна по кри-
миналци. Сепак, и тој има свои 
адут кој е сместен во неговиот 
багажник. Се работи за дрон кој 
по потреба ќе може да биде ак-
тивиран и ќе може да достигне 
брзина од 55 километри на час.

Калин Насер Алазоки од поли-
цијата на Дубаи потврдил за 
„Си-ен-ен“ дека О-Р3 роботите и 

нивните алатки освен за иден-
тификација на лица, ќе бидат 
користени и за лоцирање на 
возила што се бараат и за ло-
цирање на сомнителни објекти 
како бомби или импровизира-
ни експлозивни направи.

- Полицијата прво ќе воведе 
една ваква единица за да ги 
добиеме резултатите и пода-
тоците од нејзината работа. 
Потоа е планирано зголему-
вање на бројот на ваквите 
единици во следните три го-
дини, според потребата која 
ќе ја имаме, истакнал Алазоки.

Како што најавиле од поли-
цијата во Дубаи, ова е само 
еден чекор во нејзиното мо-
дернизирање и користењето 
на технологијата во нивната 
служба, а следно нешто на кое 
работат е ставање во употреба 
на автономни возила од моде-
лите на Тесла. 

www.republika.mk42 петок, 7 јули 2017 година www.republika.mk 43петок, 7 јули 2017 година



www.republika.mk44 петок, 7 јули 2017 година www.republika.mk 45петок, 7 јули 2017 година

миленици
По

дг
от

ви
 |  

К.
Н.

К

градинадом

НЕ ја БРкајтЕ ја 
Мачката кОга Сака Да 
СЕ МИлуВа
Кога мачката се милува околу нозете, 
таа ѝ ја пренесува позитивната енер-
гија на личноста околу која се мота

Затоа не е убаво да ја оттурнете од вас 
плашејќи се од влакна. За мачките се 
вели дека се магични суштества, па до-
колку не сакате негативна енергија во 
домот, тогаш галете ја вашата мачка со 
двете раце почнувајќи од главата, па сѐ 
до опашот или галете ѝ ја левата шепа.

Мачките имаат позитивна аура и се 
познати како чувари на куќата. Ин-
тересно за мачките е и дека најмногу 
се задржуваат на места каде што има 
негативна енергија, па затоа во Русија 
има ритуал при вселување во нова 
куќа. Русите најпрвин пуштаат мачка 
да влезе во куќата за да ја елиминира 
негативната енергија.�

ПРИчИНИ За чуВањЕ 
цВЕќЕ ВО ДОМОт
Воздухот денес во просториите во кои 
живееме и работиме ни станува сериоз-
на опасност за здравјето. Но, знаете ли 
дека присуството на одредени билки 
го намалува загадување на воздухот во 
просториите?

Се препорачува збогатување на прос-
торот со што повеќе зеленило така 
што ќе се создаде еден вид екокултура. 
Присуството на некои билки во домот 
го намалува внатрешното загадување. 
За време на фотосинтезата се отвораат 
порите на листовите и во себе го впи-
ваат јаглеродниот диоксид, а го враќаат 
кислородот.

Некои видови растенија имаат посебни 
ензими и бактерии познати како мети-
лотрофи, кои ги анулираат гасовите и ги 
метаболизираат штетните состојки кои 
се причина за внатрешното загадување, 
па затоа се познати и како билки кои го 
„јадат“ отровот.

На пример, ставете хризантема во днев-
ната соба, ја намалува концентрацијата 
на формалдехид и сулфурдиоксид, алое 
верата ја намалува концентрацијата на 
формалдехид, лилјаните ја намалуваат 
концентрацијата на амонијак, кактусот 
ја намалува концентрацијата на испар-
ливите органски материи и го апсорбира 
електромагнетното зрачење, ја намалува 
концентрацијата на штетните гасови, 
како што се јаглеродниот диоксид и ја-
глеродниот моноксид. �

Неколку чекори  
пред трендовите – 
дневна соба со  
мебел за градина

Да бидеме на чисто, ако го изберете овој начин на уредување 
не очекувајте дека ќе заштедите, но ќе добиете подолготрајно 
уреден дом со поиздржлив мебел. �

Во последните години брзо се менуваат трендовите во 
уредувањето на домот. Сепак, на постојаните промени 
на трендовите може да им се фати крајот без тоа да чини 
цело богатство. Бидете неколку чекори понапред од 
актуелниот тренд – внесете нешто необично

Овојпат ви нудиме идеја да 
ја уредите дневната соба со 
мебел за градина. На овој 
начин ќе добиете релаксиран 

дом, зашто мебелот за градина 
асоцира на лето, на одмор, а 
и лесно ќе го пренамените за 
неколку години. 



 Трета година по ред од ев-
ропската лига се закитивте со 
сребро. Кои се впечатоците од 
турнирот и колку сте задовол-
ни од овој резултат?
ЃоргИеВ: Импресиите се и уба-
ви и лоши. Tажни сме што не 
стигнавме до тоа што го сону-
вавме, но имаме и причина да 
бидеме задоволни. Квалитетот 
на европската лига не беше тол-
ку висок како минатите годи-
ни, а нашата група беше малку 
послаба. Ние одигравме многу 
подобро и позрело за разлика од 
минатите години. За жал, дефи-
нитивно нешто ни фалеше за да 
стигнеме до тој златен медал. По 
финалето со Украина бев многу 
разочаран, па и сѐ уште сме разо-
чарани. Јас никогаш не барам оп-
ревдувања и резултатот мора да 
го прифатиме таков каков што е. 
Сепак, кога ќе погледнеме некои 
работи, како на пример дека ние 

до средината на мај немавме 
селектор, имаме многу слаба 
домашна лига и уште неколку 
други работи, кога ќе се земе 
сѐ предвид, може да се каже 
дека ова е голем успех. Но, не 
сакаме да тапкаме во место, 
па затоа поразот во финалето 
тешко ни падна.

За жал, можам да кажам дека 
финалниот турнир не го оди-
гравме најдобро. Подобро иг-
равме во групната фаза, откол-
ку на финалниот турнир кога 
беше најпотребно. Можеби и 
ментално малку сме послаби 
кога ќе дојдат клучните мо-
менти, но и тоа доаѓа од многу 
фактори. Ете ситуацијата е так-
ва, па дел од играчите и немаат 
клубови, дел играат во послаби 
лиги, за да можат да бидат на 
потребното ниво на таквите 
наптпревари. Тоа прави еден 
домино-ефект, се повлекува 
една работа со друга.

 Во полуфиналето напра-
вивте резултатски пресврт 
против Данците за да стиг-
нете до финалето. Какви беа 
очекувањата пред дуелот со 
Украина?
ЃоргИеВ: Јас искрено бев 
убеден дека ќе стигнеме до 
златото, особено по победата 
над Данска. Го гледавме полу-
финалето Украина – Шведска, 
во кое многу лесно можеше и 
Швадска да помине, но, сепак, 
не стигнаа до финалето. Бевме 
подготвени, со искуството 
од претходните две години, 
имавме елан и желба. За жал, 
реалноста е таа, стигнавме до 
среброто. Има позитивни рабо-
ти кои ќе ги извлечеме од овој 
турнир на кои ќе се надграду-
ваме и ќе работиме на концепт 
за успех со репрезентацијата.

 Што ѝ недостасува на еки-
пата и што треба да се про-
мени за репрезентацијата да 

го добие тој клучен фактор кој 
ѝ недостасува за стигне до ти-
тулата?
ЃоргИеВ: Најважно е прво сите 
да се здрави и подготвени, но и 
да најдат добри клубови во кои 
ќе се натпреваруваат. Клуб каде 
што ќе играат, каде што ќе можат 
да се развиваат, да настапат на 
многу натпревари во сезоната. 
Дел од нив треба и да излезат од 
домашната лига, бидејќи толку 
сме колку што сме, нема којзнае 
колкав избор на играчи.

Уште една работа што би сакал 
да се случи е селекторот Балтиќ 
да продолжи да работи со репре-
зентацијата, затоа што измина-
тите три циклуси ги работевме 
со три различни селектори, тоа 
за нас играчите е тешко. Секој 
има различен пристап, си има 
свој метод и начин на работа. 
Имавме краток период за да се 
подготвиме со новиот селектор, 
немавме пријателски натпрева-

ри и тоа беа некои од факто-
рите кои не ни одеа во полза.

 Каков впечаток ти остави 
новиот селектор Балтиќ и 
колку може тој да ѝ помогне 
на репрезентацијата?

ЃоргИеВ: Одличен тренер, ин-
телигентен човек кој многу ја 
разбира одбојката и она што 
најмногу ми се допаѓа, е многу 
дисциплиниран и тоа го бара 
и од играчите - дисциплина на 
и надвор од теренот. Се води 

спОРТ интерВjу

Изминатиот викенд заврши 
Европската лига во одбојка, 
од која последните три 
натпревари кои одлучуваа 
за медалите се одиграа во 
Данска. Нашите одбојкари 
трета година по ред стигнаа 
до финалето, но за жал и 
овој пат не успеаја да стигнат 
до првото место и оттаму 
се вратија со сребро. За 
турнирот, импресиите од него, 
но и последните случувања 
и промени во одбојкарската 
репрезентација, „Република“ 
разговараше со капитенот на 
македонската одбојкарска 
репрезентација Никола 
Ѓоргиев

Разговараше | Горан Зивчевски

Разочарани сме што не стигнавме до златото,  
не сакаме да тапкаме во место

НИКола ЃоргИеВ, КАПИТЕН НА МАКЕДОНСКАТА ОДБОЈКАРСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
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сметка и за облеката и на сите 
најмали детали за да изгледа-
ме како репрезентација. Овој 
циклус на секој тренинг, на 
секое појавување изгледавме 
како вистински тим. Тие рабо-
ти се важни бидејќи има ефект 
над тимскиот дух.

Јас би сакал тој да продолжи 
бидејќи нам ни треба и моќен 
селектор со влијание во Ев-
ропа, кој ќе може на нашите 
млади играчи да им помогне 
да излезат во Европа и да ја 
развијат и надградат својата 
игра. Ни треба човек кој и со 
малку лобирање ќе им помогне 
и преку сезоната ќе ги следи. 
Тие и ќе бидат таа дополнител-
на сила, тој фактор што ќе нѐ 
донесе до злато во Европската 
или во Светската лига.

 Во репрезентацијата сѐ по-
голема минутажа добиваат 
младите играчи кои имаа 
што да покажат на европ-
скиот лига. Колкав е нивни-
от потенцијал да ѝ помогнат 
на репрезентацијата во ид-
нина?
ЃоргИеВ: Во репрезентација-
та има прекрасни млади момци 
и талентирани играчи, но да се 
направи една споредба со до-
машната лигата кога јас играв 
во моите тинејџерски години 
и каква е лигата сега во која 
тие играат на 18-19 години, 
за жал, сега не многу послаба. 
Со самото тоа доаѓаат послаби 
натпревари, послаби тренин-
зи, послаб фокус. Така, сега 
во Македонија моментот не е 
најдобар за младите одбојкари.

 По двете одлични сезони во 
јапонија, летово потпиша за 

оНИКо Варшава. Зошто се 
одлучи токму за Полска и 
кои се очекувањата од но-
виот тим?
ЃоргИеВ: Во кариерата се 
движам по своја патека, на 
која Полска ми беше поставена 
како една од земјите каде што 
бев решен да играм. Одбојката 
во Полска е многу популарна, 
арените се секогаш исполне-
ти и лигата е многу силна. Во 
2014 игравме квалификации 
таму и кога дававме изјави за 
новинарите, јас им реков дека 
еден ден ќе играм таму.

За ОНИКО Варшава се одлучив 
бидејќи таму е тренер Стефан 
Антига, еден од најдобрите 
на светот во моментов, кој со 
Полска освои светско првен-
ство. Започнуваат еден нов и 
многу интересен проект. Оваа 
година во клубот влегува ком-
панијата ОНИКО како спонзор 

и има цел клубот од главниот 
град да го направи шампион-
ски, нешто што долги години 
не се случило во одбојката. 
Павел Загумни, легендата на 
полската одбојка, е директор 
на клубот. Организациски се 
феноменално поставени. Ми 
доставија убава понуда која се 
издвојуваше од другите кои 
ги добив.

Амбициите на клубот се висо-
ки и уште на разговорите кои 
ги водевме пред да потпишам, 
јас отворено им реков дека ако 
планираат да се бориме за ме-
сто на средината на табелта, 
нема да им се приклучам. Но, 
добив потврда дека целите на 
тимот се да се качи на врвот. 
Нема да биде воопшто лесно, 
полската лига е силна и бидејќи 
се гради нов тим, прво ќе це-
лиме на медал. Неодамна до-
биме и една позитивна инфор-
мација. Системот на Полската 
лига беше таков што првите 
четири екипи играа плејоф и 
се бореа за титулата. Сега има 
измени, па во игра влегуваат и 
петто и шесто пласираниот во 
доигрувањето за шампионска-
та титула. Тоа ја отвора вратата 
за уште два клуба. Моментал-
но екипата е составена, мислам 
дека се бараат уште еден или 
двајца играчи, а подготовките 
со ОНИКО Варшава ќе ги започ-
нам околу 10 август. 

спОРТ интерВjу
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� Цветан Димов

 Цветан Димов e македонски 
синдикален деец, комунист, 
учесник во ноБ, народен херој.

 Роден е во Скопје на 5 март 
1910. Пред втората светска 
војна работел како шивач и ис-
такнат работнички организатор 
во Скопје, организирајќи разни 
штрајкови. Бил синдикален акти-
вист од 1928 година, а во 1933 
година станал член на КПј. во 
1936 година е член на Меѓус-
труковиот синдикален одбор на 
Скопје. Бил член на МК на КПј, 
на ПК на КП во Македонија и се-
кретар на Покраинскиот одбор 
на Црвена помош (1939).

 во втората половина на мај во 
1942 година бил избран ПК на 
КПј за Македонија, во состав на 
Цветко Узуновски, Мирче ацев, 
Љупчо арсов, Цветан Димов и 
Мара нацева, кој особено 
внимание му обрна на орга-
низирањето на вооружените 
борби. За таа цел ПК на КПј за 
Македонија извршил промени 
и го преименува Покраинскиот 
воен штаб во Главен штаб на 
ноПо на Македонија во состав: 
Михаило апостолски, Цветан 
Узуновски, Љупчо арсов, Мирче 
ацев и Страшо Пинџур, кој во 
јуни издава директива за орга-
низација и начинот на дејству-
вање на партиските одреди и 
развивањето на пропагандо-по-
литичката активност.

 Како секретар на МК на КПј во 
Скопје (од почетокот на 1942), 
работел на формирањето на 
вториот скопски ноПо (17 
април 1942). Кон крајот на мај 
1942 година влегува во соста-
вот на Привремениот покра-
ински комитет на КПј за Маке-
донија. но, набрзо, во почеток 
на јули, е уапсен и, по тешки 
измачувања, убиен е од бугар-
ските фашисти во обласната 
полициска управа во Скопје.

 За народен херој на Македонија 
е прогласен на 29 јули 1945 г.

ВремеПлоВ
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https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9E%D0%91
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%98
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/1910
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/1928
https://mk.wikipedia.org/wiki/1933
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%88
https://mk.wikipedia.org/wiki/1936
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/1942
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%88
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1945
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За ТЕСТоТо ќе ви треба:

# 1 кг компири

# 1 жолчка

# 100 г путер

# брашно и сусам за валкање

За ФИЛоТ ќе ви треба:

# 300 г пилешки стек

# 2 млади кромитчиња

# 50 г суво грозје

# 1 гранче магдонос

# 1 гранче мајчина душица

# 1 јајце

Ќе ви треба и:

# коцка за пилешка супа

# Сварете ги компирите во лонец.
# Проварете го пилешкото месо десетина минути во  

посолена вода.
# Сварете го и јајцето, и растворете ја коцката за супа.
# За подготовка на филот, исечкајте го ситно кромидот и  

пропржете го на маслиново масло. Додадете го свареното пи-
лешко, поделено на ситни парченца и додадете ја растворена-
та коцка пилешка супа. Оставете да покрчка додека не испари 
водата, а потоа посолете и наросете бибер по вкус. Додадете 
ситно сечкан магдонос, мајчина душица, исечканото варено 
јајце и сувото грозје. Промешајте и оставете на страна.

# За подготовка на пирето, додадете ги путерот и жолчката во 
компирите и мешајте со миксер додека смесата не се изедначи.

# Со лажица земете од пирето и ставете на набрашнета маса. 
Натапкајте со рака, на средината ставете го филот и направете 
ќофтиња. Извалкајте ги во брашно промешано со малку сусам. 
Нам ни излегоа 15 парчиња.

# Загрејте го маслото и ставајте ги да се потпржат, па внимател-
но превртете ги бидејќи се меки. Пржете ги кратко, готови се 
кога ќе заруменат. Извадете ги на хартија да се впие маснотија-
та, па сервирајте и декорирајте по желба.

# Овие ќофтиња се и одлична основа за убав, домашен сендвич – 
со сосови и свеж зеленчук.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

ќофтиња од компир со 
фил од пилешко

КуJнски тефтер



Елит ПлаЗа - Хотел и бизнис центар скопје

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади 

Универзалната сала 
во Скопје

Елит ПлаЗа  
Хотел и бизнис центар – скопје

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

на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

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

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

послужена во елитен ресторан

www.eliteplaza.mk

тел: +389(0) 2 5514 888  |  info@eliteplaza.mk | reception@eliteplaza.mk


