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ВОВЕД

„Ова не е срам за Македонија, ова е 
срам за меѓународната заедница“

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Забелешката на еврокоме-
сарот за миграции на Ев-
ропската унија, Димитрис 

Аврамопулос,  до земјите од 
Балканот (читај Македонија и 
Србија), дека не преземале мер-
ки за затворање на балкански-
от пат на имиграцијата, е врв 
на лицемерната и понижувачка 
политика на Брисел и Атина 
кон Македонија. Небулозни-
те тврдења дека државава не 
помагала во спречувањето на 
кризата претставуваат само 
силен показател дека Брисел 
кукавички се обидува да ја 
покрие сопствената немоќ да 
се соочи со проблемот, притоа 
очигледно очекувајќи Македо-
нија да се претвори во огромен 
бегалски камп, во кој ќе ги сме-
сти сите непосакувани гости од 
Блискиот Исток. 

На кампањата во која сиромаш-
ниот Балкан треба да се прет-
стави како негостопримливо 

гарските полицајци. Нема ниту 
објаснување дека возовите, не 
само што се стари и валкани, 
туку и веројатно се оштете-
ни од секојдневниот превоз 
на илјадници емигранти. Се 
разбира, штетата повторно ја 
плаќа државата, односно ма-
кедонскиот народ. 

Да, точно е дека некој мора 
да стави крај на хаосот, но за 
тоа прстот треба да се посо-
чи кон Брисел, Берлин и кон 
Лондон, каде што всушност 
и се упатиле овие луѓе, а не 
кон Македонија, која од нераз-
бирливи причини е избрана за 
нивна попатна станица. Велам, 
неразбирливи причини затоа 
што нејасно е зошто бегалците 
кои стигнуваат во Грција а со 
тоа и стапнуваат на територија 
на ЕУ, не патуваат до Западна 
Европа преку Бугарија и Рома-
нија, (кои се, исто така, членки 
на Унијата), туку решаваат да 
излезат од нејзиното тло за да 
потоа повторно ризикуваат 
илегално да влезат?! 

Во бројните текстови и прило-
зи на германските медиуми во 
кои разбирливо се брани по-
литиката на нивната држава 
и политиката на ЕУ, исто така 
не слушавме како малата и 
сиромашна Македонија треба 
да сопре бегалско цунами кое 
всушност доаѓа од земја-членка 
на ЕУ? Ако Брисел знае како, има 
волја и минимум човечност да 
се соочи со оваа хуманитарна 
катастрофа, зошто тогаш про-
блемот не го пресретне уште на 
својата територија, на острови-
те и на брегот на Грција? Зошто 

Унијата, чија основа на постоење 
се заснова на почитувањето на 
човековите права и слободи, на 
подмолен начин ја крши кон-
венцијата за згрижување на 
бегалците, а во исто време одо-
брува организиран транспорт 
на овие напатени луѓе, меѓу кои 
и опасни терористи, до граница-
та со Македонија?

За сите тие лажни обвинувања 
и клевети пишуваат само дел од 
македонските медиуми. Плате-
ниците на Сорос не само што 
молчат, туку и не помислуваат 
да пишат ни збор критика ниту 
за непрофесионалниот однос на 
германските медиуми, ниту за 
клеветите на еврокомесарот за 
миграции, ниту пак за кој било 
европски политичар кој неос-
новано ја напаѓа Македонија 
по ова прашање. Уште помалку 
пораки од нивна страна ќе чуеме 
до меѓународната заедница и до 
овдешните странски амбасадори 
во кои отворено ќе ги повикаат 
на брза реакција за спречување 
на хуманитарна катастрофа. 

Неоправдан е рамнодушниот 
однос на амбасадорите, кои 
за време на настаните во Ку-
маново во пижами истрчаа од 
резиденциите да ѝ соопштат 
на јавноста колку полицајци 
загинале во Диво насеље и да 
предупредат на можна хума-
нитарна катастрофа во градот. 
Сега, истите тие дипломати 
никаде ги нема да пратат абер 
до земјите од каде што доаѓаат 
дека Македонија, земја-партнер 
на Западот, се наоѓа пред голем 
ризик, како хуманитарен, така 
и безбедносен. 

Ова прашање го третираат само 
дел од македонските медиуми-
те и тоа со недели наназад. Ед-

носот кон малата Македонија и 
воедно ѝ даде конкретен пред-
лог како да го реши проблемот. 

Доколку меѓународната заед-
ница во најбрз рок не го сфати 
сериозно предизвикот со кој се 
соочува Македонија и не испра-
ти итна помош, македонските 
власти не треба да се двоумат 
да ја испратат истата порака на 
Трајковски од 1999 година, сѐ 
со цел да се заштити државата 
и македонскиот народ. 

„Слушам дека на Си-Ен-Ен кру-
жи, според мене, една срамна 
констатација, дека ова е срам 
за Македонија. Ова е срам за 
меѓународната заедница. Ни-
кој од вас не прашува кои се 
проблемите на оваа влада и 
на оваа држава. Многу убаво 
ги следите настаните оддале-
ку. Јас ќе ви предложам нешто 
конкретно. Пратете сто авиони 
на скопскиот аеродром и пре-
несете ги во Стокхолм.“ 

Борис Трајковски 1999 година

тло за измачените Сиријци, а 
Балканците да се претстават 
како луѓе кои заборавиле што 
значи хуманост и како е да си 
бегалец, активно се вклучија 
германските весници и теле-
визии со серија манипулатив-
ни прилози. Во своите „профе-
сионални“ текстови паушално 
се обвинуваат македонските 
медиуми и македонските по-
литичари дека го игнорирале 
бегалскиот хаос. Во исто вре-
ме, неосновано се критикуваат 
македонските полицајци дека 
со часови ги држеле емигран-
тите под силно сонце, дека не 
им давале вода, дека не можеле 
да ги контролираат, а дека во-
зовите биле стари и валкани. 
Дури и констатираат дека некој 
мора да стави крај на хаосот. Во 
прилозите нема препорака до 
македонските полицајци да ги 
третираат емигрантите по ев-
ропски терк, со пендреци, како 
германските, француските и бу-

ноставно, не може да се очекува 
Соросовите перјаници да напи-
шат каков било текст со крити-
ки кон западни дипломати во 
кои би се заштитила државата, 
од проста причина што истите 
тие новинари и медиуми нема-
ат ниту храброст ниту желба да 
ги нарушат односите со своите 
финансиери во интерес на ма-
кедонските граѓани. 

На сличен начин беше тре-
тирана земјава и за време на 
косовската криза во 1999 го-
дина, кога Европа кукавички 
ја остави сама да се соочува со 
300.000 бегалци. И тогаш како 
и сега, наместо помош, кон Ма-
кедонија беа фрлани отровни 
стрели со сериозни критики за 
третманот на бегалците. Но, од 
тој период во вечно сеќавање 
ќе останат и зборовите на то-
гашниот заменик-министер за 
надворешни работи, сега покој-
ниот претседател на државата, 
Борис Трајковски, кој помалку 
дрско но и многу храбро ѝ пора-
ча на меѓународната заедница 
дека треба да се срами од од-

Македонија 1999 година

Македонија 2015 година

Ако Брисел 
знае како, има 
волја и мини-

мум човечност 
да се соочи 
со оваа ху-
манитарна 

катастрофа, 
зошто тогаш 

проблемот не 
го пресретне 
уште на своја-
та територија, 
на островите 

и на брегот на 
Грција? 

На сличен 
начин беше 
третирана 
земјава и 

за време на 
косовската 

криза во 
1999 година, 
кога Европа 
кукавички ја 
остави сама 

да се соочува 
со 300.000 

бегалци
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Поранешниот оперативец на сири-
ската тајна служба „Ал-мухабарат 
ал-Амах“ или Општа служба за раз-

узнавање, кој сега работи за потребите 
на воената команда на ИСИС, на свои 
западни колеги им пренел шокантни 
информации поврзани со успешно спро-
ведениот план на Исламската држава 
да инфилтририра свои оперативци 
подготвени за терористички напади на 
европска територија. Според овој опера-
тивец, повеќе од 4.000 припадници на 
ИСИС се веќе стационирани во Европа, 
од Лисабон до Варшава, од Берлин до 
Рим и од Атина до Хелсинки. Голем дел 
од нив немаат соодветен тренинг за 
извршување сложени терористички 
операции, но тие се подготвени за са-
моубиствени напади, а меѓу нив има и 
луѓе што во камповите на ИСИС пред 
заминување добиле знаење за ракување 
со експлозиви и за користење електрон-
ски направи за активирање запаливи 
материјали. Речиси сите се обучени 
за користење автоматско оружје, кое, 
според сите западни служби, за 500 до 
2.000 евра може лесно да се купи на 
црниот пазар во Европа. 

Инфилтрираните оперативци на ИСИС 
во Европа влегуваат како и стотиците 
илјади бегaлци од Сирија и од Ирак, 
најчесто преку Турција, Грција, Маке-
донија, Србија и Унгарија како прва ев-
ропска дестинација, или, пак, од земјите 
на МАГРЕБ, директно во Италија и во 
Грција. Популарна е и маршрутата од 
турските пристаништа до приморски 
градови во Грција и во Италија. Пред 
граничните власти во наведените земји 
тие даваат подготвени одговори, кои во 
согласност со конвенцијата за бегалци 
им овозможува да добијат хуманитарна 
заштита како и сите други вистински 
бегалци. Пред да тргнат на пат опера-
тивците на ИСИС добиваат специјален 
тренинг во кој учат како да се однесува-
ат пред граничните служби на земјата 
во која влегуваат, кои изјави да ги дава-
ат пред лицата што ги испрашуваат од 
Високиот комесаријат на Обединетите 
нации или Организацијата за миграции, 
па дури и како да го постават телото 
(таканаречениот говор на телото) за 
да бидат оценети како бегалци со право 
на хуманитарен третман. Со оглед на 
бројот на бегалците што го заплисна 
европскиот континент, малиот капаци-
тет на западните разузнавачки служби 
темелно да ги проверат сите баратели 
на хуманитарна заштита и, пред сѐ, ре-
чиси никаквите информации од терен 
во Сирија и во Ирак, најголем дел од 
оперативците на ИСИС стигнуваат до 
посакуваните дестинации. Дали тие 
таму остануваат како „спијачи“, однос-

но во очекување на наредба за акција, 
дали ги раскинуваат односите со ИСИС 
и се обидуваат да се интегрираат во 
земјата-домаќин или веднаш стануваат 
дел од радикални структури е помалку 
важна работа. Најважно е дека ниту 
една погранична земја на Европа, како 
Грција, Италија, Шпанија, нема капа-
цитет да ги пронајде радикалите меѓу 
илјадниците бегалци што секој ден 
пристигнуваат на нивните граници. 

Случајот со 30-годишниот командант 
на ИСИС, Лаит ал-Салех, кој минатата 
недела речиси случајно бил фотографи-
ран како со група емигранти чека да се 
качи на ферибот на грчкиот остров Кос, 
е најдобриот аргумент дека паниката 
кај западните разузнавачки служби се 
базира на реалност. Откако медиуми-
те го фотографирале Ал-Салех, било 
утврдено дека тој е еден од главните 
команданти на ИСИС што се бореле кај 
сирискиот град Алепо. Eвропските тај-
ни служби се на штрек, но, според тоа 
што го објавија во февруари неколку 
британски медиуми, веќе е доцна за 
тоа. Илјадници екстремисти веќе се на 
терен и чекаа наредби за акција. 

Македонија оставена на цедило 
Македонија е меѓу земјите што треба, 
но нема капацитет да ги провери сите 
емигранти, односно бегалци што ми-
нуваат низ нејзина територија. Иако 
официјално Скопје е во комуникација и 
координација со соседните земји, ЕУ и 
САД, засега нема потврда дека македон-
ските власти добиле пристап до базите 
со податоци на осомничени терористи, 
кои ги имаат моќните држави. Во отсу-
ство на системска поддршка од Запад, 
без македонски оперативци на терен 
во Сирија и во Ирак и поради непосто-
ење администрација во местата од каде 
што доаѓаат најголемиот број бегалци, 
досега четири милиони луѓе, македон-
ските гранични полицајци можат да ги 
користат само своето искуство, знаење 
и инстинкт, но не и технологијата и 
податоците што на високоразвиените 
земји им овозможува и до 75 проценти 

успешна обработка на податоците за 
извонредно кратко време. Практично, 
речиси е невозможно да роковите што 
ги предвидуваат нашите закони и со 
опремата и со информациите со кои 
располагаме да се утврди кој од бега-
лците е вистински маченик, кој поради 
војната го напуштил својот разурнат 
дом, а кој е на тајна мисија. 

Поддршка на терен 
Акцијата „Ќелија“, во која македонската 
полиција уапси десетина припадници 
и симпатизери на ИСИС во земјава, по-
кажа дека припадниците на оваа ми-
литантна организација имаат одлична 
логистика на својот пат кон крајната 
дестинација. За очекување е дека тие 
откако успешно во групите со вистин-
ските бегалци ќе ја поминат државната 
граница не се мачат како нив, туку се 
преземани од страна на свои приврза-
ници, кои обезбедуваат превоз, храна, 
па дури и преминување преку илегални 
премини доколку се работи за некој 
припадник на ИСИС што би можел да 
се најде во сиромашните архиви на 
балканските земји. 

Терористите не смеат да  
бидат причина за насилство  
над бегалците 
И покрај очигледната опасност меѓу вис-
тинските бегалци да има и радикални 
членови на ИСИС, македонските власти 
не смеат да ја промената својата засега 
умерена политика на однесување кон 
бегалците затоа што најголем дел од 
нив, навистина, бегаат од смрт и од раз-
орување, нешто што во неколку наврати 
го доживеале и Македонците. За среќа, 
досега во земјава не се случија терорис-
тички активности како последица на 
групи поврзани со бегалците. Иако дел 
од убиените или уапсените во Кумано-
во биле дел од радикални формации 
во Ирак и во Сирија, тие во земјава не 
влегле како бегалци туку како граѓани 
на Косово или други европски земји со 
што, за среќа, не се смени, генерално, 
позитивниот однос на јавноста кон бе-
галците. Доколку бегалците на кој било 
начин бидат поврзани со тероризам на 
македонска територија, тогаш повеќе од 
сигурно е дека ќе се соочат со дополни-
телен притисок на своето патување кон 
мирот и благосостојбата. Во таков случај, 
поради засилените мерки на полицијата 
и зголемениот антагонизам кај јавноста, 
тие би можеле да се соочат со напади, ре-
ваншизам и насилство од македонските 
граѓани и тоа неколкукратно поголем 
од криминалот и од кражбите со кои се 
соочуваат сега. █
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АКТУЕЛНОИСИС Е ВЕЌЕ ВО ЕВРОПА, ОСТАНА ЛИ НЕКОЈ ВО МАКЕДОНИЈА?

4.000 терористи ги искористиле 
бегалските маршрути

Пишува | Горан Момироски  
Фото | Ѓорѓи Личовски 

Британските медиуми 
уште на почетокот на 

годинава, повикувајќи 
се на сириски 

разузнавачки извори, 
предупредија дека 

претставувајќи се како 
бегалци илјадници 

припадници на ИСИС 
веќе се стационирале 

во голем број земји 
што се членки на ЕУ и 

во други држави



Х е до низ мот се де фи ни ра 
ка ко жи ве е ње кое се те ме-
ли на не пре суш на та жел-

ба за за до волс тво. Ка ко етич ко 
уче ње, пак, хе до низ мот го сме та 
за до волс тво то за крај но до бро 
и за ос нов на цел на чо ве ко во то 
по сто е ње. Не го во то пра кти ку ва-
ње е ра бо та на ли чен из бор, но 
проб ле мот на ста ну ва ко га ќе се 
кон фрон ти ра со кла сич на дво-
лич ност. Од ед на стра на се прет-
ста ву ва ат ка ко бор ци за сло бо да, 
ка ко ре во лу ци о не ри од ти пот на 
Че Ге ва ра (лик че сто ко ри стен на 
про те сти те), не ба ре се аске ти. 
Соз да ва ат им пре си ја кај сво е то 

членс тво де ка жи ве ат на леб и 
во да, па за тоа не да ва ат ни де нар 
за не ко ја бла го род на цел, не дај 
Бо же ху ма ни тар на, не ли? Јав но 
де ман ти ра ат ка ков и да е хе до-
ни стич ки по рив, ви ли, џи по ви, 
ки рии. Се то би ло ла га. Еден ден 
на си те ѕво на се жа лат за ре пре-
си ја и ба ра ат сме на на ре жи мот 
кој ги гу ши и не им да ва да зе мат 
здив, а друг ден од онаа стра-
на на гра ни ца та се од не су ва ат 
ка ко филм ска ѕвез да?! Грч ка та 
аван ту ра на Ше ке рин ска, се пак, 
по мог на во раз јас ну ва ње то на 
одре де ни ди ле ми. На си те оние 
кои се мис леа и ба раа спој на ни-
шка ме ѓу ли дер ски от дво ец на 
СДСМ, им ста на јас но што најм-

До ма глу мат аске ти  
и ре во лу ци о не ри,  
над вор се хе до ни сти.  
Ва ка би мо же ло на ку со  
да се опи ше дејс тву ва - 
ње то на ма ке дон ска та  
опо зи ци ска вр ху шка. До де ка  
се во др жа ва та, ќе не ги ра ат  
де ка има ат џи по ви, ки рии, ви ли и 
што ли не. Но штом стап нат над-
вор од гра ни ци те на др жа ва та, 
кај нив се слу чу ва не ве ро јат на 
транс фор ма ци ја. Во сти лот на 
Ки ре Ба на на мен кој со кас ну ва-
ње то на јуж но то овош је ста ну ва 
су пер хе рој, ма ке дон ски те опо зи-
ци ски ли де ри со ми ну ва ње то на 
па со шка та кон тро ла ста ну ва ат 
су пер хе до ни сти

ОПО ЗИ ЦИ СКИ ХЕ ДО НИ ЗАМ  
БЕЗ ГРА НИ ЦИ

МА КЕ ДОН СКА ТА ИМЕЛ ДА МАР КОСАНАЛИЗА

Пишува | Љупчо Цветановски
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но гу ги вр зу ва. Не би ло уни шту-
ва ње то на пар ти ја та, па ра лел но 
со ште та та кон др жа ва та. Не 
би ло ни ту гу бе ње то из бо ри кое 
и двај ца та го по чув ству ваа до-
де ка беа на вр вот на пар ти ја та, 
и од дел но и за ед но. Тој стру ми-
ча нец, таа скоп јан ка. Не се ни ту 
ро де ни во иста го ди на. Ги де ли 
и обра зо ва ни е то. Тој еко но мист, 
таа еле ктро ин же нер. Таа са ка 
џи по ви и јах ти, тој ли му зи ни и 
ви ли. Ко неч но, има ат и не што 
за ед нич ко. Мно гу, мно гу па ри 
и љу бов за имот во Гр ци ја. Таа 
нед ви жен, тој дви жен. Ми сте-
ри ја та е раз о ткри е на...

Исп лат ли во ста на  
по ли ти ка та и ки ри ја та

Рад ми ла Ше ке рин ска е во ма ке дон-
ска та по ли ти ка е це ли 22 го ди ни. 
Би ла на де се ти ци ви со ки функ ции 
во пар ти ја та и во вла ди те на СДСМ. 
На јиз ви ка ни ѝ се ви це пре мир ска-
та функ ци ја во вла да та и пре тсе да-
тел ска та фук ци ја во пар ти ја та. Таа 
е при мер за ма ке дон ски от сон или 
во пре вод, кол ку по ли ти ка та мо же 
да би де исп лат ли ва. Во ком би на ци ја 
со ма жач ка та и со ки ри ја та, не ли. Во 

ме ѓу вре ме, Ше ке рин ска ста на нес-
ла вен шам пи он кај по ли ти ча ри те, 
сопс тве ник на нај го лем број афе ри 
по вр за ни со имот, об ле ка, таш ни, џи-
по ви, ки рии, а се га е и не о фи ци ја лен 
ре кор дер во су ма та по тро ше на за 
од мор. Чан ти те „луј ви тон“ и „лан-
сел“ од две до три ил ја ди евра, па и 
сто ти ци те ил ја ди евра од ки ри и те 
кои се мејс тво то си ги пла ќа ло са мо 
на се бе, беа по ра зе ни од ин фор ма-
ци ја та за не ве ро јат ни 2.000 евра од 
ве чер за но ќе ва ње во лу ксуз на ви ла 
во Гр ци ја. Та ман ѝ про сти ја за јах та та 
по ска па од 100.000 до ла ри, ве ста за 

це на та на ед но но ќе ва ње ја до те-
па при каз на та. Не збо ру ва ме за 
аме ри кан ски ра пер, ту ку за по-
ли ти чар во зем ја ка де ми ни ма-
ле цот е под 140 евра. Во пре вод, 
не кој во Ма ке до ни ја ре чи си 15 
ме се ци црн чи за оваа су ма па ри. 
Друг пак, ги тро ши за ед на ве чер 
во Гр ци ја. Гли се рот оста ну ва не-
до сти жен сон за 99 про цен ти од 
Ма ке дон ци те. И Ма ке дон ки те. 
Број ки те и лу ксу зот на по ли ти-
чар ка та се својс тве ни за му зич-
ки те и за филм ски те ѕвез ди. Не 
ма ке дон ски, свет ски...

Рад ми ла и Имел да
Но Ше ке рин ска не е од оваа поп-
бран ша, ту ку ма ке дон ски по ли ти-
чар. Ре док вид по ли ти чар. Најб ли ску 
до неа би би ла Имел да Мар кос, по ли-
ти чар ка и со пру га на фи ли пин ски-
от ди кта тор Фер ди нанд. Таа оста на 
поз на та по ко лек ци ја та од не ве ро-
јат ни три ил ја ди чев ли, ка ко и по 
сли ки те на Го ген, Пи ка со, Мо не и 
Ми ке лан џе ло. Гла му роз ни от жи вот 
на Имел да, се пак, се од ви ва ше во 
вре ме то на не го ва та 20-го диш на ди-
кта ту ра. Не во ре жи мот на не го ви от 
про тив ник. Од дру га стра на, Имел да 

има и де лум но оправ ду ва ње 
за хе до низ мот. Ра сте ла жи-
ве еј ќи во га ра жа со се мејс-
тво то. Не ма ле па ри ни ту за 
еден пар чев ли. Да ли и ма-
ке дон ска та Имел да Мар кос 
ги ле чи сво и те комп ле кси 
од дет ство то? Не. До а ѓа од 
си ту и ра но се мејс тво.
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Па ри те се спој на та ни шка на со ци јал де мо-
крат ски от ли дер ски дво ец. Се на о ѓа ат и во 
љу бо вта кон Гр ци ја. Ли де рот има ви ла ко ја 
офи ци јал но ја по се ду ва не го ви от бра ту чед 
и ко ја е ку пе на по „ба га тел на“ це на, три па ти 
по мал ку од ре ал на та. Стру мич ки от гра до-
на чал ник има и авто мо бил од „са мо“ 80.000 

Стан ков ски: Опо зи ци о не ри кои тро шат ко лор до ви и ше и ци
Ба ди ја ла е сѐ, ко га 
на из бо ри си от тој 
гла мур и це ла та ма-
ги ја им се пре тво ра-

ат во по раз и гро те ска, ве ли умет-
ни кот Ацо Стан ков ски. Спо ред 
не го, за 99 про цен ти од гра ѓа ни те 
ова од не су ва ње е не сфат ли во.

СТАН КОВ СКИ: Гле дај ќи од мо ја-
та перс пе кти ва на пре жи ву вач, 
кој жи вее во нај ин ду стри ски от 
дел од Ма ке до ни ја, во Ав тко ман-
да, и кој 15 го ди ни не бил на од-
мор, по точ но - се кое ле то, се ко ја 
есен, се ко ја зи ма и се ко ја про-
лет се за ни ма вал со нај те шка-
та мож на умет ност, на ре че на 
пре жи ву ва ње, фе но ме нот што 
го гле дам од стра на на опо зи ци-
ски те мом ци и нив ни те га лант ни 
од мо ри во нај ска пи те ре сор ти 
во ре ги о нот, па и во све тот, со 
вос хит воск лик ну вам: Ка ква 
ус пеш ност, ка ква моќ и спо соб-

ност да се за ра бо тат па ри и да 
се би де тол ку без гри жен! И сѐ 
би би ло со вр ше но ка ко во не-
ко ја хо ли вуд ска ро ман са со Ме 
Вест или Ке ри Грант, до кол ку 
про та го ни сти те на овие во о ду-
ше ву вач ки лу ксу зи ра ња не би 
би ле по ли ти ча ри, при пад ни ци 
на опо зи ци ја та, кои си те овие 
го ди ни на ме сто да ги спо де лат 
сво и те средс тва со нај си ро маш-
ни те во др жа ва та во чие име 
же сто ко на ста пу ва ат ба рај ќи 
крв и отсе че ни гла ви од кон-
ку рен ци ја та на власт и во ед но 
глу меј ќи лум пен про ле те ри, тие 
без ми лос но ги ар чат „те шко“ 
за ра бо те ни те па ри на од мо ри 
до стој ни за лор до ви и за ше и-
ци. Но, ко га ќе дој дат из бо ри, 
це ла та нив на ма ги ја и гла мур се 
пре тво ра ат во по раз и гро те ска. 
За што на ро дот гле да. И за што 
ре тко кој од пре жи ву ва чи те, 
кои се 99 про цен ти во др жа ва-

та, мо же да би де тол ку за бе ган 
ка ко ме не или ка ко фа моз ни от 
Су пер хик, па да им се во о ду ше ву-
ва без ре зерв но на бо га ти те, ка ко 
да се од Бо га да де ни. Бо же, про сти 
ми што гре шам. И до де ка пре тсе-
да те лот на Вла да та на РМ се бо ри 
со сти хии, ка ко во Те тов ско, и ги 
ар чи нај у ба ви те денови од сво јот 
жи вот во друш тво на нај о чај ни-
те и нај ми зер ни те на ши бра ќа и 
се стри, пра веј ќи ин фра стру кту ра 
и но сеј ќи ин ве сти ции за по до бар 
жи вот на овие стра дал ни ци, бо-
га та ши те од СДСМ, ма ке дон ска та 
плу то кра ти ја, спо ју ва нес по и ви 
по ли тич ки иде о ло шки кон тек сти 
играј ќи си про вин ци ски бо жес-
тва, а ни ед наш ги не мам ви де но 
да спон зо ри ра ат уг не те ни и по-
ни же ни лу ѓе, ин ва ли ди, си ра ци, 
спор ти сти или умет ни ци. Изг ле-
да де ка не до ста то кот на со вест е 
глав ни от пре дус лов за ужи ва ње 
во овој, от пад нат од Бо га, свет.

АНАЛИЗА

Пан дов: СДСМ го ри, Ра да се чеш ла

Де фи ни тив но, Ше ке рин ска и За ев 
мис лат де ка на ро дот се кое утро на 
ста ну ва ње пие по ча шка до две на-
фта, ве ли ана ли ти ча рот Але ксан дар 
Пан дов.

ПАН ДОВ: Не воз мож но е чо век по и на ку да го раз-
бе ре нив но то од не су ва ње. Во си ту а ци ја ко га уста-
та им е пол на со тоа кол ку се тие ре пре си ра ни, 
ка ко во Ма ке до ни ја не ма сло бо да, ка ко лу ѓе то 
не ма ле за леб, ние гле да ме и чи та ме ка ко во сти-
лот на ру ски те оли гар си се рас фр ла ат со па ри, 
лу ксуз и со рас кош по грч ки те пла жи. Гос по ѓа та 
се сме сти ла во ви ла од 2.000 евра по ноќ, а за ше-
тка ње по окол ни те остро ви се ка ко де ка си пар-
ки ра ла и јах та, ко ја, мо жев ме да про чи та ме де ка 
чи ни око лу 100.000 евра, се ка ко со грч ко зна ме 
на неа. Ова чи сто од по чи ту ва ње кон до ма ќи нот! 
Таа е иста та Ше ке рин ска ко ја до пред не кој ден 
ги убе ду ва ше сво и те со пар тиј ци де ка тре ба да 
црн чат на асфал тот пред вла да та на 40 сте пе ни, 
со леб и пи пер. Ни ка ко не мо же ме да го трг не ме 
на стра на и фа ктот де ка за не пол на го ди на, по точ-
но за не кол ку ме се ци, ќе има ме пар ла мен тар ни 
из бо ри, а СДСМ не ма ни „П“ од про гра ма за тие 
из бо ри. СДСМ го ри, Ра да се чеш ла е ра бо та ва. Де
ка ва кви от стил на од не су ва ње не им по ми ну ва 
кај Mаке до не цот, тоа е ве ќе јас но, но не мо жам да 
се до на чу дам ка ко сѐ уште ги тр пат во нив на та 
пар ти ја. Ако во таа пар ти ја има и ми ни ма лен број 
лу ѓе со три чи сти, одам на тре ба ше да ги на бр ка ат 
на кло ци од се ди ште то на пар ти ја та.

Пред еден ме сец ни бе ше до стап на пос лед на та ан ке-
та на ИРИ, од ко ја мо жев ме да раз бе ре ме де ка ВМРО-
ДМНЕ и по на та му има дуп ло по го ле ма под др шка од 
СДСМ, ве ли Пан дов, спо ред ко го тоа во пре вод зна чи 
де ка СДСМ - до кол ку пла ни ра да по бе ди на на ред-
ни те април ски пар ла мен тар ни из бо ри тре ба дуп ло 
по ве ќе да ра бо ти на те рен со гра ѓа ни те.

ПАН ДОВ: Но од таа ан ке та на ва му, кол ку што мо же ме 
да за бе ле жи ме, чле но ви те на ВМРО-ДПМНЕ, пред во-
де ни од сво ја та ло ко мо ти ва, Ни ко ла Гру ев ски, де ње-
но ќе се на те рен за да ги про ве рат, за си лат или да ги 
за вр шат про е кти те од про гра ма та кои им ги ве ти ле 
на гра ѓа ни те и во исто вре ме да ги слуш нат проб ле-
ми те и ма ки те на лу ѓе то, за кои, пак, или вед наш се 
пре зе ма ак ци ја за нив но ре ша ва ње или се оста ва ат 
ка ко про е кти за на ред на та из бор на про гра ма. Што 
има ме од дру га та стра на? Од дру га та стра на гле да ме 
фо то гра фии на кои сдсмов ска та ели та си ужи ва по 
пре ска пи јах ти и ви ли во со сед на Гр ци ја, а оние, пак, 
пар ти ски пр вен ци кои се оста ве ни ту ка да де жу ра ат 
во нив но име од ти пот на Нај чев ска, не би ра ат збо-
ро ви ка ко по вул гар но да го на вре дат сопс тве ни от 
на род. Во исто вре ме, до де ка слу ша ме де ка ВМРО 
под го тву ва до се га нај го ле ма и нај се оп фат на про гра-
ма, про гра ма ко ја ќе го до пре се кој гра ѓа нин, ка ко и 
до се га, и обич ни от чо век да мо же да го по чув ству ва 
бла го да тот на про е кти те од про гра ма та, во СДСМ се 
го во ри де ка единс тве но то не што за што се рас пра-
ва ат е кој на ко ја функ ци ја да би де. Ако по утро то 
се поз на ва де нот, ве ќе на се ко го му е јас но ка ков 
ре зул тат ќе гле да ме на на ред ни те из бо ри.

евра, иа ко тоа не го спре чи да оди пеш 
во иста та таа Гр ци ја. Зад не го и зад 
не го во то се мејс тво, пак, сто јат не ве-
ро јат ни 12 ми ли о ни евра. Ка пи тал кој, 
во нај го лем дел, е стек нат во вре ме 
на ре жи мот на Гру ев ски. По неж на та 
ли дер ска по ло ви на, пак, зе ма сто ти-
ци ил ја ди евра ки ри ја ко ја си ја пла ќа 
са ма на се бе за не кол ку ста но ви. Не-
ги ра ше де ка има џип. Ви кен дич ка та 
во Ма вро во би ла нас ледс тво. Чан ти те, 
пак, се ко ја од по не кол ку ил ја ди евра, 
се пак, не ги не ги ра ше. Ни ту то а ле та та. 
Ни ту гли се рот во Гр ци ја. Ни ту, пак, 
су ма та за но ќе ва ње то. Во ре ак ци ја та, 
са мо по ба ра и дру ги те да ка жат ка де 
би ле на од мор. Не ма ла што да крие. И 
тол ку... Пред фа кти те и бо го ви те мол-
чат. Са мо ед но ма ке дон ско со ро со ид но 
здру же ние ги про ве ру ва. По гре ши ле 
уште од са ми от по че ток. Фа кти те се 
фа кти. Не се про ве ру ва ат... █

Сла би те точ ки на сдсмов ски от дво ец



АКТУЕЛНО

П ен зи и те и не вра бо те но ста 
се нај го ле ми те кнед ли во 
гр ло то на СДСМ. Пар ти ја та, 

ко ја дол ги го ди ни го ко ри сте ше 
Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал-
на по ли ти ка ка ко фо тел ја за по тку-
су ру ва ње при по дел ба та на вла ста 
со ко а ли ци ски те парт не ри, во јав-
но ста оста на за па ме те на по нај а ви-
те и дејс тву ва ња та ка на ли зи ра ни 
ток му низ ова ми ни стерс тво.

Та ка на при мер, не ма пен зи о нер 
кој не ма да истак не де ка СДСМ го 
па ме ти по кра те ње то на пен зи и-
те. Тоа слав но кра те ње на осум те 
про цен ти од пен зи и те го од бе ле-
жа пре ми ерс тву ва ње то на Вла до 
Буч ков ски. За по тсе ту ва ње, таа 
2005 го ди на ед на тре ти на од пен-
зи о не ри те жи ве е ле со пен зи ја под 
5000 де на ри! Од здру же ни е то на 
пен зи о не ри те то гаш му по ра чаа 
на СДСМ де ка на след ни те из бо ри 
ќе за ста нат зад оние што ги шти-
тат нив ни те ин те ре си. Ре сор ни от 
ми ни стер, Стев чо Ја ки мов ски, ги 
ола ди нив ни те на де жи со об јас ну-
ва ње то де ка „во бу џе тот не ма па ри 
за пен зи и те“.

Во пре диз бо ри е то след на та 2006 
го ди на, Буч ков ски ди рект но им се 

обра ти ток му на пен зи о не ри те со 
ве ту ва ње за по го ле ми пен зии за 
де сет про цен ти, кои бесп лат но ќе 
им би ле до ста ву ва ни од „Ма ке дон-
ска по шта“ (!), ка ко и ле ко ви без 
пар ти ци па ции за нив. Тој ме ѓу дру-
го то, ка ко што то гаш ин фор ми раа 
ме ди у ми те, нај а ви де ка „со но ва та 
вла да ќе го ис пол ни ве ту ва ње то за 
вра бо ту ва ње по еден член од се кое 
се мејс тво“. Ова ве ту ва ње оста на си-
но ним за да ва ње лаж ни ве ту ва ња 
во из бор ни те кам па њи на СДСМ.

Ис хо дот за тоа ка ко бе ше при фа-
те но нив но то ве ту ва ње е до бро 
поз на то. От то гаш, од тие из бо ри 
во 2006 го ди на, СДСМ не мо же да 
за ста не на но зе, да кре и ра про гра-
ма на ко ја гла са чи те ќе ѝ ве ру ва ат 
и да освои из бо ри.

По го ле ми пен зии кнед ла 
во сдсмов ско то гр ло

На ја ве но то зго ле му ва ње на пен зи-
и те за пет про цен ти оста на без ко-
мен тар од СДСМ, иа ко во до го во рот 
од Пр жи но се пред ви ду ва се кто рот 
труд и со ци јал на по ли ти ка да би
де ра ко во ден од СДСМ, со ме сто за 
за ме ник-ми ни стер пред ви де но за 
ВМРО-ДПМНЕ. Отво ре на е и мож-
но ста за откуп на стаж, приз на ва ње 
на ста жот на зем јо дел ци те и ни за 

дру ги од лу ки и вла ди ни ре ше ни ја 
за кои СДСМ не ма ко мен тар. На ме-
сто нив, про по зи ци ски те ме ди у ми, 
во ана ли зи те по оваа нај а ва, се по-
ви ку ва ат на по ра неш ни ми ни стри 
уште од вре ме то ко га ПДП бе ше 
ре ле вант на пар ти ја, или по ра неш-
ни ка дри од пар ти ја та нас лед ник 
на Со ју зот на ко му ни сти те на Ма-
ке до ни ја.

Пра ша ње е зо што се гаш но то зго-
ле му ва ње на пен зи и те и дру ги-
те за фа ти оста на без офи ци ја лен 
ко мен тар од пар ти ја та, до кол ку 
на при мер, на иста та те ма спо ред 
офи ци јал на та ин тер нет-стра ни ца 
на пар ти ја та, во 2012 го ди на по-
со чи ле де ка СДСМ „е за по ви со ки 
пен зии и тоа вед наш“, па по тоа во 
2014 го ди на оце ну ва ат де ка „вла-
ста по ка жу ва ла жен и не и скрен 
од нос кон пен зи о не ри те“ за да се 
соз да де впе ча ток де ка пен зи и те ќе 
се зго ле мат за пет от сто.

Факт е де ка се кто рот труд и со ци-
јал на по ли ти ка е тес но по вр зан 
со ре со рот еко но ми ја - уште ед но 
од ни за та не ус пеш ни се кто ри на 
СДСМ. Пен зи и те и со ци јал ни те бе-
не фи ции за ви сат од др жав ни от бу-
џет, а пол не ње то на бу џе тот за ви си 
од ра бо та та на ресорот еко но ми ја и 
ус ло ви те што ги кре и ра за еко ном-
ско дејс тву ва ње. Ту ка по втор но се 
на до вр зу ва ресорот труд и со ци јал-
на по ли ти ка, со раз лич ни те број ни 
про е кти кон зго ле му ва ње на бро јот 
на вра бо те ни и на ма лу ва ње на не-
вра бо те но ста, осо бе но кај со ци јал-
но ран ли ви те ка те го рии - по втор-
но кон на ма лу ва ње на ди рект но то 
праз не ње на др жав на та ка са.

Та ква та ре ла ци ја го разд ви жи ми-
ни стерс тво то, па во пос лед ни те 
де вет го ди ни кре и ра ше про е кти 
кои до ве доа од зго ле му ва ње на пен-
зи и те, пре ку на ма лу ва ње на не вра-
бо те но ста,  до со ци ја лен ди ја лог кој 

ре зул ти ра ше со ко ле кти вен до го-
вор и за га ран ти ра на ми ни мал на 
пла та и за фа ти во сфе ра та на зем-
јо делс тво то.

Се то тоа на и ду ва ше на ни за кри ти-
ки и ко мен та ри од опо зи ци ски от 
СДСМ. До де ка трае ко ле ктив ни-
от го ди шен од мор во се ди ште то 
на СДСМ, за да ча на ме ди у ми те 
пла те ни од Сорос се не ги ра ње на 
стран ски те ди рект ни ин ве сти ции 
и на вра бо ту ва ња та. Пр ви от бран 
кри ти ки и кре и ра ње на не га тив на 
сли ка бе ше гер ман ска та ком па ни ја 
„Дрексл ма јер“, ко ја ра бо ти во ин ду-
стри ска та зо на во Ка ва дар ци, од 
ка де пла та зе ма ат по ве ќе од че ти ри 
ил ја ди но во вра бо те ни од ти кве-
шки от ре ги он. Во кри ти ки те на ин-
ве сти ци и те пред ни че ше Цен та рот 
за европ ско обра зо ва ние на Ли ди ја 
Ди мо ва, ка дро вик на СДСМ. Се га на 
удар е хо ланд ска та ин ве сти ци ја, 
фа бри ка та „Ван Хол“, ко ја, ра ка на 

ср це во оп што не за ста ну ва за ра ди 
кри ти ки те, ту ку на про тив, отво ра 
нов по гон и вра бо ту ва сто ти ци но
ви ра бот ни ци.

Кој ја во ди еко но ми ја та  
во СДСМ?

Мол кот што вла дее во СДСМ се га 
ко га се во пра ша ње те ми кои ди-
рект но нав ле гу ва ат во жи во тот и во 
џе бот на гра ѓа ни те, мо же да се дол-
жи и на не од луч но ста во пар ти ја та 
за тоа кој е за дол жен за кре и ра ње 
на еко ном ска про гра ма.

Ако до вче ра СДСМ се гор де е ше со 
Ван чо Узу нов на ме сто то пот пре-
тсе да тел во пар ти ја та кој бе ше за-
дол жен за еко но ми ја та, не го ва та 
оста вка по ми на во ти ши на и без 
ко мен та ри за при чи ни те. На вод-
ни те „се ри оз ни лич ни при чи ни“ 
се на ѕи раа уште мно гу одам на, 

Скра те ни пен зии  
и лаж ни ве ту ва ња

ПО ШТО СЕ ПА МЕ ТИ ВЛА ДЕ Е ЊЕ ТО НА СДСМ?

Си но ним за СДСМ се скра те ни те осум про цен ти од 
пен зи и те и ла га та за вра бо ту ва ње на еден член од 
се мејс тво то. Се га, пак, пред да сед нат во ре со рот 
труд и со ци јал на по ли ти ка, СДСМ не ма став ни ту за 
зго ле ме ни те пен зии и со ци јал ни те бе не фи ции. Има 
са мо кри ти ки кон еко но ми ја та, ре сор тес но по вр зан 
со труд и со ци јал на по ли ти ка
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пред пос лед ни от из бо рен по раз на 
СДСМ, со не до ра бо те на та пла тфор-
ма на со че на кон гра де ње сред на 
кла са. Ко га во јав но ста се по ја ви ја 
мно гу не до у ми ци и не до ста то ци на 
таа пла тфор ма, на ви де ли на из ле зе 
де ка го лем дел од неа би ле идеи на 
Ки ре На у мов, еден од по ми лу ва ни-
те про тив ни ци на Цр вен ков ски и 
на За ев, на ме сто на Узу нов. Узу нов 
не мис ле ше де ка тре ба да да де од-
го вор на тие пра ша ња.

За вр шу ва ње то на кри за та ова ле то 
бе ше ви стин ско вре ме Узу нов са мо 
да ја об ја ви сво ја та оста вка од пар-
ти ско то ра ко вод но те ло. На у мов 
пак, сво и те еко ном ски проб ле со ци 
ги об ја ву ва низ опо зи ци ски те памф-
ле ти во пе ча те но и ин тер нет ско из-
да ние во вид на ко лум ни. Отка ко 
пар ти ја та ја на пу шти ја или со си ла 
беа ди стан ци ра ни и еко но ми сти те 
со го лем кре ди би ли тет во пар ти ја-
та, ка ко Зо ран Јо ва нов ски или ка ко 
Игор Ива нов ски, тој се га се гле да 
ка ко нај по ви кан. На у мов ја про-
дол жу ва ни за та на кри ти ки те кон 
стран ски те ди рект ни ин ве сти ции и 
вла ди на та под др шка кон ком па ни-
и те кои се од лу чу ва ат да ин ве сти-
ра ат, или кон до маш ни те ком па нии 
кои ќе вра бо тат но ви ли ца.

Но, ка ко еден од кре а то ри те на 
по ли ти ка та кон пла тфор ма та за 
„вра ќа ње на сред на та кла са“ ни ту 
тој ни ту кој би ло друг од СДСМ не 
да ва об јас ну ва ње ка ко до неа ќе се 
дој де без вра бо ту ва ња, без пен зии, 
без суб вен ции за зем јо дел ци те, без 
по ли ти ки те за пре ква ли фи ка ци ја, 
без обу ка и под др шка за са мо вра-
бо ту ва ње, или без збор за нај а ве-
ни те по ка чу ва ња на пен зи и те, без 
ре фор ми те со кои се овоз мо жу ва 
пен зи о ни ра ње на зем јо дел ци те и 
без дру ги те вла ди ни за фа ти.

До прет ста ву ва ње то на из бор на та 
про гра ма на СДСМ има уште вре ме. 
Ве ро јат но е де ка таа ќе би де над-
град ба на иста та со ко ја ги за гу би-
ја ми на ти те из бо ри - оние на кои 
Зо ран За ев јав но убе ду ва ше де ка 
ќе би де но ви от пре ми ер, а при тоа 
од на пред го зна ел нив ни от ис ход. 
Но, за да мо же ба рем мал ку да ја 
над ми не ло ша та из бор на суд би на, 
На у мов и не го ви те пар ти ски ко ле-
ги ќе тре ба мно гу да се по тру дат да 
ја убе дат јав но ста де ка се кто рот 

Ќе во ди ли СДСМ кам па ња за тре то де те

Дел од про гра ми те кои се спро ве ду ва ат пре ку Ми ни стерс тво то 
за труд и со ци јал на та по ли ти ка се на со че ни кон суз би ва ње то на 
бе ла та чу ма. Име но, се по ка жу ва де ка во не кол ку нај за гро зе ни оп-
шти ни, бро јот на де ца, осо бе но на тре то ро де ни во ед но се мејс тво, 
сè по ве ќе рас те. Фи нан си ска та по ткре па за по ве ќе дет ни се мејс тва, 
ка ко и мож но сти те за вра бо ту ва ње, го отво ри ја па тот кон на ма-
лу ва ње на дра стич ни от пад на бро јот на де ца та во Ма ке до ни ја. 
Си те за фа ти во бор ба та со бе ла та чу ма на и доа на остра кри ти ка 
и на не ги ра ње од СДСМ, од ка де до се га не из ле зе ни е ден пред лог 
ка ко да се спре чи на па дот на на та ли те тот. Спо ред до го во рот од 
Пр жи но, до 20 октом ври СДСМ ќе го пре зе ме Ми ни стерс тво то за 
труд и со ци јал на по ли ти ка. За се га не ма ни ка кви зна ци ка ко ќе се 
од не су ва СДСМ во ова ми ни стерс тво кон про е ктот Тре то де те. Ме ѓу 
пред ло зи те кои го од бе ле жаа вре ме то на вла де е ње на СДСМ, бе ше 
и пред ло гот за на ма лу ва ње на труд нич ко то отсус тво од ра бо та за 
же ни те на са мо три ме се ци. Ва кви от од нос ди рект но вли ја е ше врз 
соз да ва ње то кли ма за на ма лу ва ње на бро јот на де ца.

Труд и со ци јал на по ли ти ка, ка ко и 
Еко но ми ја, ќе функ ци о ни ра ат ба-
рем приб лиж но ка ко што функ ци-
о ни ра ат пос лед ни те де вет го ди ни 
во де ни од ВМРО-ДПМНЕ. Би деј ќи, 
до кол ку се пог лед нат цр ни те оцен-
ки и прог но зи што ги да ва ше СДСМ 
за се кој еко ном ски че кор, ка ко и 
за за фа ти те во со ци јал на та сфе ра, 
до се га ба рем де вет па ти ма ке дон-
ска та еко но ми ја тре ба ше да би де 
на че кор до со стој би те во Гр ци ја.

Но тоа е ра бо та на СДСМ. За нив (ка
ко и впро чем за си те) е важ но се га, 
на пр ви сеп тем ври да се вра тат во 
со бра ни ски те клу пи, а до 20 октом-
ври да пред ло жат при фат ли во име 
за нас лед ник на ми ни сте рот Ди ме 
Спа сов. Овој ми ни стер, за раз ли ка 

од тој што ќе сед не во по ли ци ска-
та фо тел ја, не е наз на че но де ка ќе 
би де тех нич ки. Ка ко ќе се од не-
су ва ка дро ви кот на СДСМ, во чиј 
врат ќе ди ше за ме ник по ста вен од 
ВМРО-ДПМНЕ, во го ле ма ме ра за-
ви си и од тоа ка ков од нос мис ли 
да за зе ме опо зи ци ја та кон нај го-
ле ми от дел од гла сач ко то те ло во 
др жа ва та. Зго ра на тоа, СДСМ освен 
со пен зи о не ри те има и исто ри ја на 
ло шо искус тво ко га ста ну ва збор 
за вра бо ту ва ња, со ци ја лен ди ја лог, 
за тво ре ни фа бри ки, про те сти на 
не за до вол ни сте чај ци, зем јо дел ци, 
не ре а ли зи ра ни со ци јал ни ве ту ва-
ња. За по че ток, би мо же ле да се 
вра тат на фор му ла ци ја та од пред 
не ко ја го ди на де ка „СДСМ е за по-
ви со ки пен зии - вед наш“. █

АКТУЕЛНО

М и на то не дел на та нај а ва 
од Бел град де ка Гр ци ја 
би ла при ну де на од ме-

ѓу на род ни те кре ди то ри и од ЕУ 
да го приз нае Ко со во ако са ка 
да до бие нов па кет по мош, ги 
зго ле му ва стра во ви те де ка Ма-
ке до ни ја на ско ро би мо же ла да 
би де при ну де на да би де дел од 
по ши рок ре ги о на лен па кет во 
кој во исто вре ме би се ре ши-
ле отво ре ни те пра ша ња ка ко 
што се ста ту сот на Ре пуб ли ка 
Срп ска, вла де ни е то на Се вер но 
Ко со во и на срп ски те оп шти-
ни, спо рот за име то Ма ке до-
ни ја, грч ко-ал бан ски от спор во 
Јон ско то Мо ре бо га то со на фта 
и гас, ки пар ско то пра ша ње и 
конф ли ктот за дел од егеј ски те 
остро ви ме ѓу Гр ци ја и Тур ци ја.

До кол ку ин фор ма ци и те на 
ко сов ски те и на срп ски те ме-
ди у ми се точ ни, со ба ра ње то 
Гр ци ја да го приз нае Ко со во, 
Европ ска та уни ја ќе на пра ви 
че кор кон та квиот на чин на 
раз мис лу ва ње во кој, во рам ки 
на еден конф ликт вмет ну ва и 
дру ги ре ла тив но по мал ку важ-
ни пра ша ња со цел да се иско-

ри стат по зи ци и те на не моќ на 
дел од др жа ви те и да се над-
ми нат нап ла сте ни те проб ле-
ми. И по крај тоа што грч ки от 
ам ба са дор во Бел град твр де-
ше де ка Гр ци ја не го ме ну ва 
сво јот став за не приз на ва ње 
на Ко со во, се пак, офи ци јал на 
Ати на со под др шка та за влез 
на При шти на во ме ѓу на род ни-
те ор га ни за ции и со отво ра ње 
на кан це ла ри ја за вр ски, од-
нос но не фор мал на ам ба са да, 
де фа кто ја приз на најм ла да та 
европ ска др жа ва што и по крај 
не го ду ва ње то на Бел град е 
до бро за ре ла кси ра ње то на 
од но си те во ре ги о нот.

Она што е чуд но за Ма ке до ни ја, 
е пра ша ње то зо што Европ ска-
та уни ја, ко ри стеј ќи го ме ха-
низ мот на при ну да за Ко со-
во, не по ба ра ла од Гр ци ја да 
ја приз нае и Ма ке до ни ја под 
устав но то име или ба рем да 
при фа ти раз у мен ком про мис 
кој на две те зем ји би им дал 
мож ност да твр дат де ка се по-
бед ни ци во дол го го диш ни от 
спор. Се раз би ра де ка приз-
на ва ње то на Ко со во ни ту од-
да ле ку не е тол ку емо тив но 
пра ша ње за грч ки те гра ѓа ни 

ка ко што е пра ша ње то за име то на Ма ке до-
ни ја, ни ту пак мож но ста на ЕУ да ба ра но ви 
кон це сии од Ати на е исте че на, но, се пак, 
очиг лед но е де ка Ма ке до ни ја, ду ри и да би де 
дел од не ка ков сли чен па кет, ќе тре ба да се 
отка же и од не што свое.

Ге не рал но, на Ма ке до ни ја не ѝ од го ва ра да 
би де дел од по ши рок па кет за ре ше ние на 
бал кан ски те проб ле ми. Освен ира ци о нал ни-
те проб ле ми со Ср би ја за цр ква та, со Бу га ри ја 
за на ци о нал ни те пра ша ња и со Ал ба ни ја за 
тоа кој прв се на се лил на овие про сто ри, што 
е дел од по ли тич ки от фолк лор, Ма ке до ни ја 
не ма дру ги те ри то ри јал ни или еко ном ски 
спо ро ви со со се ди те со кои ќе мо же да тр гу ва. 
Со тоа и мож но ста за ма не вар и за тр го ви ја 
во евен ту ал ен па кет за ре ше ние е зна чи-
тел но на ма ле на. Во отсус тво на ви стин ски 
при ја те ли на ме ѓу на род на та сце на и га ран ти 
кои ќе за ста нат зад нас во фер и пра вич-
но ре ше ние на име то за Ма ке до ни ја, ка кво 
би ло впле тку ва ње во па кет за ре ше ни е на 
проблемот ќе би де аван ту ра. Од тој ас пект, 
кри ти ча ри те на Бри сел, кои од Гр ци ја ба ра-
ат приз на ва ње на Ко со во, а не и ре ше ние на 
име то, тре ба да би дат пов ни ма тел ни до кол-
ку не ги зна ат си те мож ни сце на ри ја, не кои 
од нив цр ни за Ма ке до ни ја. Ду ри и Тур ци ја 
ка ко единс твен ма ке дон ски при ја тел, кој и 
во НА ТО и во дру ги ме ѓу на род ни ин сти ту ции 
и ор га ни за ции се ко гаш прин ци пи ел но е на 
стра на та на Ма ке до ни ја, не е во мож ност да 
га ран ти ра де ка Ма ке до ни ја не ма да би де 
во по зи ти ва од ва ков раз вој на на ста ни те. 
При тис на та од вна треш ни те проб ле ми со 
курд ско то мал цинс тво, ди рект но вме ша на 
во во о ру же ни опе ра ции во Си ри ја и во Ирак, 
со о че на со но ви из бо ри во кои Ер до ган мо
же да го до бие по треб но то мно зинс тво, но 
мо же и це лос но да ја из гу би кон тро ла та на 
пар ла мен тот, те шко е да се прет по ста ви ка ко 
Турција би се по ста ви ла кон ма ке дон ски те 
проб ле ми ако на ма са та се и дру ги, за неа, 
ви тал ни пра ша ња. █

ИМЕ ТО И РЕ ШЕ НИ Е ТО

Ве ќе со го ди ни, дел од европ ски те дип ло ма ти ја спо
ме ну ва ат мож ностa, по ра ди твр ди от од нос на си те 
грч ки вла ди и цр ве ни те ли нии што се по ста ве ни кај 
јуж ни от со сед, спо рот за име то да се ре ша ва не ка ко 
би ла те рал но пра ша ње, ту ку ка ко дел од по го лем ре
ги о на лен па кет во кој би се вклу чи ле и дру ги отво ре
ни ре ги о нал ни пра ша ња кои се важ ни за европ ски те, 
но и за гло бал ни те по ли тич ки и еко ном ски трен до ви

Ма ке дон ски от ја зол  
не смее да би де ре ша ван  
ка ко дел од по го лем па кет

КОЛУМНА

Пишува |  
Горан Момироски  
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Ста ти сти ка та, до би е на врз ос но ва на по да то ци од МВР, ве ли де ка ми
на та та го ди на од др жа ва та за ми на ле 740 ма ке дон ски др жав ја ни. Не е 
иск лу че но де ка го лем број од тие што се отсе ли ле од др жа ва та не се  
при ја ви ле во МВР

Пишува | Бил ја на За фи ро ва  

Ка ко чо век што по ве ќе од 
ед на го ди на не жи вее во 
сопс тве на та зем ја, не ме 

трог ну ва ат ва кви пис ма, ни ту 
раз дел ба та со бли ски те ја до-
жи ву вам тол ку страш но. Ко га 
ќе сфа тиш де ка це ли от свет е 
твој дом, то гаш и жи во тот го 
при фа ќаш ка ко аван ту ра и су-
пер си те раш. Се кој има из бор 

во жи во тот и не мо жам да сфа-
там ка ко гле да те ус пех во тоа ко
га не кој ма ке дон ски спор тист 
ќе оди да игра во странс тво, а 
ко га јас ќе се пре се лам во дру га 
др жа ва, то гаш тоа е тра ге ди ја. 
Спор ти стот, исто та ка, за ми-
ну ва за тоа што не му чи нат 
ус ло ви те во Ма ке до ни ја, ама 
тоа е не гов ли чен ус пех што 

го ба ра ат во странс тво и гор ди 
сме. Епа еве и ме не ме ба ра ат 
во стран ска фир ма, бри тан ска. 
Гор ди ли сте Ма ке дон ци мои? 
Не по треб на па те ти ка! – ва ка 
33-го диш на та Јас на збо ру ва за 
па те тич ни те тек сто ви и ста ту-
си на тие, чиј што при ја тел за-
ми нал да жи вее не ка де над вор 
од др жа ва та.

Те шко е ко га бли зок ќе ре ши да 
за ми не пре ку оке а нот. Те шко е 
ко га ќе по мис ли де ка кру гот 
на бли ски при ја те ли се стес-
ну ва, де ка ќе го про пу штиш 
ро ден де нот на сво ја та вну ка 
са мо за тоа што таа е ил јад ни-
ци ки ло ме три да ле ку од те бе, 
а ави он ска та кар та до та му е 
пре ска па. Но сѐ во жи во тот е 
пра во на ли чен из бор. Не кој 
сме та де ка ов де не ма ид ни на, 
друг сме та де ка не ма ид ни на за 
де ца та. Еден ре ша ва да за ми-
не, друг де те то да го ис пра ти 
на шко лу ва ње. Се кој се на де ва 
на по до бри ус ло ви. Ка ко што 
спор ти стот се на де ва де ка ќе 
има по до бри ус ло ви во не кој 
клуб над вор од зем ја ва... Ка ко 
што ра ко ме та рот од Ру си ја што 
игра за Вар дар до шол за ра ди 
по до бри ус ло ви... 

Пен зи о не ри ја  
на пу шти ле др жа ва та
По сто ја но слу ша ме де ка си те 
за ми на ле од др жа ва та, кој ќе 
ја иск лу чи све тил ка та. Факт 
де ка че сто слу ша ме де ка не кој 
поз нат за ми нал од др жа ва та. 
Но, офи ци јал ни те по да то ци об-
ја ве ни на сај тот на Др жав ни от 
за вод за ста ти сти ка ве лат де ка 
опа ѓа овој тренд на за ми ну ва-
ње од др жа ва та. Не е иск лу че-
но де ка го лем број од тие што 
се отсе ли ле од др жа ва та не се  
при ја ви ле во МВР.

Та ка, на при мер, ста ти сти ка-
та, до би е на врз ос но ва на по-
да то ци од Ми ни стерс тво то за 
вна треш ни ра бо ти, ве ли де ка 
ми на та та го ди на од др жа ва та 
за ми на ле 740 ма ке дон ски др-
жав ја ни. Во 2013 го ди на исто-
то го на пра ви ле 945 ли ца, а во 
2012 го ди на 1.330 гра ѓа ни го 
при ја ви ле сво е то отсе лу ва ње 
од др жа ва та. Во 2011 го ди на 
таа број ка би ла не што по ни ска 
– 1.143 ма ке дон ски др жав ја ни. 
Ед на го ди на прет ход но исто то 
го на пра ви ле 923 ли ца.

Ин те рес но, спо ред по да то ци-
те на За во дот за ста ти сти ка, 
од зем ја ва најм но гу за ми на ле 
ли ца по во зрас ни од 65 го ди-
ни. Ми на та та го ди на отсе лу-
ва ње од др жа ва та при ја ви ле 
72 ма жи и 50 же ни што би ле 
по во зрас ни од 65 го ди ни. Ина-
ку, се исе ли ле по ве ќе ма жи од 
же ни – 436 ма жи нас про ти 
304 же ни. По пен зи о не ри те, 
најм но гу број ни ма жи што се 
ре ши ле на ва ков че кор се тие 
на во зраст од 25 до 29 го ди ни 
– вкуп но 52, а по тоа се ма жи те 
што се од 60 до 65-го диш на во-
зраст – 40 исе ле ни. Кај же ни те, 
пак, по пен зи о нер ки те, најм но-
гу број ни што до не ле од лу ка 
да ја на пу штат Ма ке до ни ја се 
тие на во зраст од 30 до 34 го-
ди ни. Се отсе ли ле 34 же ни на 
оваа во зраст.

Ка ко нај че ста при чи на за отсе-
лу ва ње се на ве ду ва се меј на-
та – 292 ли ца. Вра бо ту ва ње то 
ка ко при чи на го на ве ле 85 ли
ца, склу чу ва ње брак 42 ли ца, 
шко лу ва ње 13, а 306 ли ца не 

по со чи ле од кои при чи ни за-
ми ну ва ат од др жа ва та. 

Од отсе ле ни те, пак, 310 ли ца 
се во брак, 136 се не вен ча ни. 
Најм но гу се отсе ли ле ли ца со 
сред но обра зо ва ние - 229, а со 
ос нов но 98, со за вр ше но ви шо 
обра зо ва ние се отсе ли ле 38 ли
ца, со фа кул тет ски дип ло ми, 
пак, 75 ли ца, а др жа ва та ја на-
пу шти ле и че ти ри ма ги стри и 
трој ца до кто ри на на у ки. За ми-
на ле 47 струч ња ци и на уч ни ци, 
31 тех ни чар, 45 ра бот ни ци во 
ус луж на деј ност... 72 ли ца од 
отсе ле ни те се со сопс тве ни 
при ма ња, до де ка 98 би ле из-
др жу ва ни ли ца. За 271 отсе-
ле но ли це не ма по да ток да ли 
има ле сопс тве ни при ма ња во 
Ма ке до ни ја.

Ка де за ми на ле? 
Нај го лем број ма ке дон ски др-
жав ја ни што ре ши ле да ја на пу-
штат зем ја та оста на ле во Евро-
па – 318 од 740 отсе ле ни ли ца. 
Нај го лем дел од нив, 101 ли це, 
ја из бра ле Гер ма ни ја за свој 
иден дом. Во Аме ри ка за ми-
на ле 234 ли ца, глав но во САД. 
Пре ку оке а нот се отсе ли ле 183 
ли ца, во Ази ја за ми на ле  са мо 
пет ли ца. Афри ка во оп што не е 
прив леч на де сти на ци ја за Ма-
ке дон ци те. Во оваа зем ја  не 
се отсе ли ло ни ту ед но ли це, 
нас про ти 36 Афри кан ци што 
ре ши ле да се пре се лат во Ма-
ке до ни ја. 

Во ре ги о нот 23 Ма ке дон ци за-
ми на ле во Ср би ја, 18 во Бу га-
ри ја, 14 во Сло ве ни ја.

Гле дај ќи спо ред ет нич ка при-
пад ност, во 2013 го ди на Ма ке-
до ни ја ја на пу шти ле 538 Ма ке-
дон ци, 113 Ал бан ци, 24 Тур ци. 
Охри ѓа ни се најм но гу број ни 
ме ѓу тие што ја на пу шти ле др-
жа ва та – ду ри 375 ли ца, што е 
по ве ќе од по ло ви на од вкуп-
ни от број исе ле ни. Еди на е сет 
ли ца за ми на ле во Ср би ја, пет 
во Сло ве ни ја, че тво ри ца во Ко-
со во, но најм но гу се за ве де ни 
под гра фа та дру ги зем ји. 

По охри ѓа ни се 117 отсе ле ни 
те тов ци. По Те то во до а ѓа Је-

гу нов це со 97 отсе ле ни ли ца, 
Дел че во со 43, Де бар ца со 37, и 
Те ар це со 31 отсе ле но ли це.  Од 
скоп ски от ре ги он се отсе ли ле 
83 ли ца, но ту ка, глав но, вле-
гу ва ат стран ци со при вре мен 
пре стој во Ма ке до ни ја. Кон-
крет но, од Скоп је се при ја ве ни 
трој ца Ма ке дон ци што ре ши ле 
де ка не са ка ат ве ќе да жи ве ат 
во Ма ке до ни ја. █

Азиј ци и Афри кан ци во  
Ма ке до ни ја
Се отсе лу ва ат, но и се до се лу ва ат во Ма ке до ни-
ја. Ста ти сти ка та ве ли де ка во 2014 го ди на во 
Ма ке до ни ја се до се ли ле 4.208 ли ца, а до ма се 
вра ти ле 265 Ма ке дон ци, што е мно гу по ма ла 
број ка од по врат ни ци те во 2013 го ди на, ко га 
се ре ги стри ра ни 490 ли ца.  Од Ав стра ли ја во 
2014 го ди на се вра ти ле 13 ли ца, од Ази ја две ли
ца, од Аме ри ка 18, а од Евро па 232 Ма ке дон ци.

Го ле ма е и бро јот на стран ци со при вре мен 
пре стој што дош ле во Ма ке до ни ја – 2.273, ка ко 
и бро јот на стран ци со про дол жен пре стој во 
зем ја ва – 1.670. Во 2013 го ди на се ре ги стри ра-
ни 1.941 стра нец со при вре мен пре стој и 1.560 
стран ци со про дол жен пре стој.

Ми на та та го ди на во Ма ке до ни ја се до се ли ле 
697 Тур ци и 322 Ал бан ци. Од Ко со во се до се ли-
ле 192 ли ца, а од Ср би ја 184 ли ца. Ма ке до ни ја 
за ме сто на жи ве е ње ја из бра ле 163 Гр ци.  

По кон ти нен ти, од европ ски те зем ји ни се 
до се ли ле 2.065 ли ца. Ин те ре сен е по да то кот 
де ка во зем ја ва се пре се ли ле 89 Азиј ци и 36 
Афри кан ци. Од Аме ри ка дош ле 39 ли ца што 
оста на ле во зем ја ва.

Нај го лем број од до се ле ни те дош ле во Скоп је 
– 1.021 ли це, Стру га, ка де што се до се ли ле 186 
стран ци, по тоа Ге вге ли ја, ко ја при ми ла 178 ли
ца од дру ги др жа ви, кои ја из бра ле Ма ке до ни ја 
за нов дом. Во Те то во се до се ли ле 112 та кви 
ли ца, а во Би то ла 102 ли ца.

Од европ ски-
те зем ји ни 

се до се ли ле 
2.065 ли ца, а 

ни дош ле и  89 
Азиј ци и 36 
Афри кан ци. 
Од Аме ри ка 

во Ма ке до ни ја 
се до се ли ле 

39 ли ца 
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ТЕМА НА НЕДЕЛАТА

Опа ѓа трен дот 
на за ми ну ва ње 
од др жа ва та

СТА ТИ СТИ КА: СЕ ОТСЕ ЛИ ЛЕ 740 МА КЕ ДОН ЦИ, ДО МА СЕ ВРА ТИ ЛЕ 265 ОТСЕ ЛЕ НИ



ЕКОНОМИJА

Иако со дознаките до дијаспората главно се гасат 
социјалните пожари, односно парите добиени на 
овој начин се користат најмногу за набавување 
на основните животни производи, како што се 
храна, облека, лекови или за образование, до 20 
отсто од средствата може да бидат достапни за 
заштеди, инвестиции или за отплата на кредитите 
за малите бизниси. Тоа од своја страна покажува 
дека дознаките, освен социјална, можат да имаат 
и значајна развојна компонента

Пишува | Александрија Стевковска  

ПАРИТЕ НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ГО КРЕПАТ СЕМЕЈНИОТ БУЏЕТ НА МНОГУ СЕМЕЈСТВА

За пет месеци 
печалбарите 
испратиле  
83 милиони евра

Печалбарите во првите пет 
месеци од оваа година во 
Македонија испратиле 

83 милиони евра. Ова се пари 
од лични трансфери што овде 
доаѓаат по официјални кана-
ли, односно преку банките, па 
како такви се регистрираат и 
можат да се пребројат. Овие 
пресметани дознаки, однос-
но парите што во Македонија 
ги праќаат иселениците, се 
во просек околу 4 проценти 
од вкупниот домашен бру-
то-производ (БДП) на земјава. 
Сепак, ова не е конечна сума 
на влезени пари во земјава од 
иселениците, односно износот 
на тие пари е многу поголем, 
бидејќи големи се износите 
што влегуваат, а не се бројат, 
затоа што доаѓаат преку не-
формални канали, во џебови, 
по автобуси и преку роднини 
и пријатели и потоа се разме-
нуваат во менувачници. Ако 
се пресметаат и овие пари, 
дознаките во државава дос-

тигнуваат до десет проценти 
од вкупниот БДП. Инаку, Ма-
кедонија влегува во групата 
земји-примачи, односно држа-
ви кон кои се насочени дозна-
ките од странство, наспроти на 
пример, Италија, Германија и 
некои други земји од каде што 
се одлеваат парите на ими-
грантите кои работат таму. И 
Русија, која е класифицирана 
како европска, а не азиска др-
жава, е на врвот на земјите-ис-
праќачи во регионот.
 
█ Со помалку од десет отсто 
од европската популација, 
Албанија, Белорусија, Босна 
и Херцеговина, Косово, Ма-
кедонија, Молдавија, Црна 
Гора, Србија и Украина при-
маат речиси половина (44 
отсто) од сите европски од-
ливи - се вели во извештајот 
„Праќајки пари дома“ на Меѓу-
народниот фонд за земјодел-
ски развој. Во три од овие 
земји, приливите од дозна-

ките од Европа надминуваат 
десет отсто од домашниот бру-
то-производ на соодветните 
земји. Во Молдавија е највисок, 
таму дознаките изнесуваат 
дури 22 отсто од БДП, потоа 
во Косово (17 отсто), и Босна 
и Херцеговина (десет отсто). 
За Македонија процената е 
многу поскромна - само два 
отсто од БДП, а двојно повеќе 
(четири отсто од БДП) доколку 
се земат вкупните дознаки кои 
во земјата пристигнуваат од 
целиот свет. Иако со дознаки-
те до дијаспората, не само кај 
нас, туку и во светот, главно се 
гасат социјалните пожари, од-
носно парите добиени на овој 
начин се користат најмногу 
за набавување на основните 
животни производи, како што 
се храна, облека, лекови или 
за образование, извештајот 
покажува дека до 20 отсто од 
средствата може да бидат дос-

тапни за заштеди, инвестиции 
или да се отплаќаат кредитите 
за малите бизниси. Тоа од своја 
страна покажува дека дозна-
ките освен социјална, можат 
да имаат и значајна развојна 
компонента.

Инаку, лани во домашниот 
буџет на семејствата што 
имаат печалбари надвор од 
земјава легнале 236 мили-
они евра. Тоа е официјалната 
бројка и таа расте од година 
во година. Во исто време се 
зголемува и сумата што ста-
сува неофицијално. Во просек, 
семејствата примаат по 12.000 
денари месечно, покажуваат 
податоците од некои истражу-
вања во земјава. Никој нема 
дилема дека дознаките се 
значаен извор на финансии и 
за државата и за многу маке-
донски семејства. Ги примаат 
најчесто на месечно ниво и 
кога ќе има потреба, кога некој 
роднина или пријател ќе доаѓа 
во родното огниште. По сто 
до двесте евра за семејство-
то во Македонија испраќаат 

месечно гастарбајтерите што 
од земјава заминале на Запад 
или во прекуокеанските земји. 
Иселеници има од целата др-
жава, но најмногу од западни-
от регион. 

█ Во Македонија, албанските 
семејства и семејствата воде-
ни од жена добиваат пого-
леми приливи од дознаки и 
нивното учество во вкупната 
потрошувачка е поголемо во 
споредба со македонските 
семејства и семејствата во-
дени од маж. Kај сиромаш-
ните семејства дознаките 
учествуваат со 91 процент 
во вкупната потрошувачка и 
се значаен извор за намиру-
вање на основните потреби 
– се вели во истражувањето 
„Миграцијата како социјална 
заштита: анализа на маке-
донски, албански и српски се-
мејства што примаат дознаки“ 
изготвено од „Фајнанс тинк“.

Според податоци од Народната 
банка, секундарниот доход во 
кој спаѓаат и личните трансфе-
ри на семејствата се зголемил 
од 640 милиони евра во 2003 
година до 1,6 милијарда евра 
во 2014 година, што е зголему-
вање за два и пол пати. Од нив, 
во 2014 година само личните 
трансфери изнесуваат 236 
милиони евра или три отсто 
од БДП. Во првите пет месеци 
од оваа година, пак, личните 
трансфери изнесуваат 83 ми-
лиони евра, што е помалку од 
минатата година кога за истиот 
период по оваа основа влегле 
107, 7 милиони долари, но се-
пак дознаките во, главно, се во 
нагорен тренд. Според динами-
ката, оваа сума расте во сите 
години од 2003 наваму, освен 

во 2013 година кога има извес-
но намалување во споредба со 
претходната. Експертите утвр-
диле дека кризата многу мал-
ку, речиси безначајно влијае 
на сумата што иселениците ја 
праќаат дома. 

█ Дознаките се споредливи 
со приливите од странски 
директни инвестиции, кои 
се четири отсто од БДП. Но, 
за разлика од инвестициите, 
кои се исклучително чувст-
вителни на промените во 
економијата и регулативи-
те, дознаките се релативно 
стабилни. И во периодите 
по големата економска кри-
за, приливите по основа на 
дознаки останаа релатив-
но стабилни и претставу-
ваа социјална заштита за 
семејствата што примаат 
дознаки –  се вели во истражу-
вањето на „Фајнанс тинк“.

Самиот социјален аспект 
на дознаките е една од нај-
суштинските карактеристики 
на трансферите. Истражувања-
та покажале дека испратените 
пари имаат улога на социјална 
заштита за семејствата што 
примаат дознаки. Се тврди 
дека семејствата што примаат 
пари од странство имаат за 27 
проценти помала веројатност 
да бидат сиромашни и за шест 
отсто поголема веројатност да 
покажат нулта ранливност од 
индексот составен од седум 
парични и непарични пока-
затели за ранливост. Повеќе 
испитувања, меѓу кои и тие 
на Народната банка, покажаа 
дека парите што иселениците 
ги праќаат дома се користат 
единствено за задоволување 
на основните потреби на се-
мејствата што ги примаат. Има 
и такви што ги собираат, па со 
нив градат куќи или купуваат 
станови. Ретко кој со тие пари 
успеал да направи свој бизнис 
или да се самовработи. Инаку, 
со процент од околу четири 
отсто од БДП со дознаки, Ма-
кедонија е во групата земји 
каде што тие се значаен дел од 
вкупниот домашен бруто-про-
извод. █

Парите што во 
Македонија 
ги праќаат 

иселениците, 
се во просек 
околу 4 про-

центи од вкуп-
ниот домашен 
бруто-произ-
вод (БДП) на 

земјава

Лани во 
домашниот 

буџет на  
семејствата 

што имаат пе-
чалбари над-

вор од земјава 
легнале 

 236 милиони 
евра
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Цвеклото е растение богато со витамини и 
со минерали. Отсекогаш се одгледувало на 
овие простории, но сепак, за добар квалитет 
и за производство потребна е примена на 
агротехнички мерки

Тоа е двегодишно растение 
кое има релативно кратка 
вегетација. Цвеклото е рас-

тение од ладните региони и се-
мето почнува да ‘рти на темпера-
тура од пет Целзиусови степени, 
додека на температура од десет 
Целзиусови степени никнува за 
десет дена. Младите растенија 
поднесуваат температури од ми-
нус три до минус четири степе-

ЦВЕКЛОТО Е РАСТЕНИЕ КОЕ ДОБРО ВИРЕЕ ВО НАШИ УСЛОВИ

Jа подобрува 
крвната слика,  
но и семејниот 
буџет

ни. Тоа може да поднесе кратки 
мразеви од минус два до минус 
четири степени. Оптималната 
температура за раст и развој 
се движи од 15 до 23 степени, 
а температури под 10 и над 30 
степени го забавуваат растот. 
Цвеклото бара многу светлина 
и поради тоа не се препорачува 
да се одгледува меѓу посев. Во-
дата во првите фази на развојот 

е потребна, а во подоцнежните 
фази потребите за вода се уме-
рени. Тоа треба да се наводнува 
во летниот период од јуни до 
август, кога посевот има добро 
развиена лисна маса.

Обработката на почвата е многу 
важна за да може задебелениот 
корен на цвеклото добро да се 
развие оттаму и затоа треба да 
се направи растресит длабок 
ораничен слој на почва. Длабо-
чината на орањето за цвеклото 
треба да биде 30 сантиметри. 
Основната обработка на поч-
вата се изведува уште наесен, 
со претходниот посев, и тоа на 
длабочина од 10 до 20 санти-
метри. Пред сеидбата се врши 
комплексна почвена обработка.

За разлика од другите зеленчу-
кови култури, цвеклото најдо-
бро го искористува фосфорот, 
поради што се препорачува ме-
шавина од ѓубрива кои го содр-
жат овој елемент. Сеењето се из-
ведува директно од семе кое за 
побрзо никнување се потопува 
во млака вода со температура 
22-23 степени во траење од два 
дена. Потоа семето се суши и 
се сее. Тоа може да се третира 
со биостимулатори и да се де-
зинфицира. Цвеклото се сее со 
меѓуредово растојание од 45 
до 50 сантиметри, а во редот од 
десет до пет сантиметри.

Проредувањето на растенијата 
се врши машински, но доколку 
посевот не е густ, тоа може да се 
направи во подоцните фази од 
40. до 50. ден со пробна берба. 
Меѓуредовата обработка може 
да се врши по секоја берба, по 
секое наводнување или појак 
дожд. Длабочината на обработ-
ката треба да биде од три до пет 
сантиметри.

Бербата може да биде рачна и 
машинска. Доколку цвеклото 
се чува, треба да се планира 
да се остават лисни дршки во 
должина од два сантиметри. При 
услови на чување со влажност од 
96 до 100 отсто и температура 
близу нула Целзиусови степени, 
тоа може да се чува до пет месе-
ци, а во контролирани услови со 
контролирана вентилација и до 
осум месеци. █

| ЗЕМJОДЕЛСТВОМАЛИ БИЗНИС СОВЕТИ 



ра ни от еле ктро тех ни чар, 
не ко га шен аси стент за од-
но си со јав ност во Фон да-
ци ја отво ре но оп штес тво 
- Ма ке до ни ја и аси стент на 
Еле ктро тех нич ки от фа кул-
тет, ова е си ро ма шти ја та на 
де неш ни на та. А, и за жа ле-
ње е. Па ни што не е неј зи но 
– ска пи от џип не е неј зин. 
Пла нин ска та ку ќа од 200 
ква драт ни ме три со двор 
од 347 ква драт ни ме три 
не е неј зи на. Тоа е имот на 
неј зи на та све кр ва.  Иа ко ме-
ди ум ска та ар хи ва го во ре ше 
за не што дру го -  са ма та из-
ја ви ла де ка таа и со пру гот ја 
из гра ди ле оваа ви ла и де ка 
таа за нив е сопс тве на ку ќа 
и втор дом. Таа ви ла е гра де-
на ток му во пер и о дот ко га 

РАДМИЛА 
ШЕКЕРИНСКА

ЗЛАТКО  
ОРИЃАНСКИ

Што се однесува до ле-
тувањето на моето се-
мејство, еве предлог до 
власта: ВЕДНАШ да ор-
ганизираат дебата на 

која секој ќе покаже документи каде го поминал 
одморот, колку тоа чинело и од каде се покриени 
трошоците. Ајде, јас немам што да кријам.

Програмата на Заев и на Шекеринска за враќање 
на демократијата предвидува организирање 
дебати наместо отчет пред граѓаните. 

Опозицијо!!! Отворете се. 
Затворени сте ко тајно 
друштво за хипноза. От-
ворете ги вашите порти и 
повикајте ги сите умни и 

надарени поединци, приберете ги ко мајка своите 
деца. Не живејте со стари замрзнати слики. Не барајте 
среќа и надеж во минатото, во ликови што низ времето 
не се промениле. Оној што не се менува, тој е досаден 
и остарен човек, промените се знак за живот во нас. 

Вакви повици се упатуваат до опозицијата десет 
години, но за жал оние што треба да го спрове-
дат тоа сѐ уште мислат дека можат со хипноза 
да го натераат народот да гласа за нив.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
БРАН КО  
ТРИЧ КОВ СКИ

На опозицијата во оваа 
битка ѝ се потребни 
про зорци на слободна-
та мисла во клучните 
меди уми и тоа на исти-
от канал на кој се емитува владината пропаганда. 
Груевски мора да биде принуден на тоа. Тој мора 
стане свесен дека секогаш кога ќе излезе нешто да 
каже или да излаже, потоа ќе следува блок уреден 
од опозицијата и од движењето Граѓаните за Маке-
донија (барем до изборите) кои ќе добијат можност 
на иститот канал, во истото време да ги соопштат 
своите оценки, видувања и факти. 

Исклучително „интелигентната“ идеја со која 
опозиционерите планираат да ја вратат слобода-
та во медиумите, предвидува воведување вести 
уредувани од опозицијата и од Сорос. Каква само 
светла иднина може да очекува новинарството 
во Македонија од овие луѓе.

ЃОРГИ  
СПАСОВ

СДСМ и партнерите не-
маат идејна, политичка 
и кадровска, а за финан-
сиската да не говориме, 
база, за да го соборат ре-
жимот и за да ја контролираат на задоволителен 
начин ситуацијата ако се случи да го соборат врз 
основа на бомбашкиот пристап!

Соросоидите го тепаат по уши Заев зашто немал 
поим што треба да направи за да ја урне власта. 
Кога тие го кажуваат тоа е сосема легитимно и 
исправно, кога сите други го критикуваат, тогаш 
е пропаганда на власта.

ЗОРАН  
ЗАЕВ

Како ќе ја градиме држа-
вата? Денеска треба да ги 
ставиме корењата на тоа 
што следува по тој 24 ап-
рил. Затоа, да подадеме 

рака на секој од нас. Заедно да се сплотиме и пред сè, 
државата, пред сè татковината, да ни биде идеја-во-
дилка. Сите заедно да се запрашаме што можеме ние 
да направиме за Македонија.

Човекот кој досега покажа само колкава штета 
може да им направи на граѓаните, допрва ќе се 
прашувал што може да направи за Македонија. 
Еден предлог – врати се во нивата, за доброто 
на сите.

Еве, повторно ќе кажам 
јасно и гласно: македон-
скиот народ е составен 
од глупаци и од цепани-
ци неделкани.

Искомплексираниот борец за човекови права 
продолжува да бара виновник за сопствените 
неуспеси меѓу македонскиот народ.  

МИРЈАНА  
НАЈЧЕВСКА

Ро де на: 
10.6.1972 го ди на, Скоп је

Обра зо ва ние: 
ма ги стер ски сту дии по  
дип ло ма ти ја и пра во на  
„Фле чер“

Хо би: 
жи ве е ње на ви со ка но га

Ин те ли гент на, со се кој 
од ме рен збор, по ли-
ти  чар ка што ре тко 

пра ви лап сус во го во ре ње-
то. За раз ли ка од неј зи ни от 
пар ти ски ли дер, таа е же на 
што знае да ка же и вни ма ва 
ка ко ќе ка же. Да ле ку од тоа 
де ка е до бар ора тор ка ко 
неј зи ни от стар шеф, исто 
ка ко што е да ле ку од ли-
дер ски те спо соб но сти на 
исти от тој шеф (до ка жа и 
во шан са та што ѝ бе ше да-
де на), но, се пак, ја зи кот не 
ѝ е по брз од мо зо кот... 

Ама за тоа, пак, ако не кои 
дру ги се на о ѓа ат ту ка по-
ра ди лап сус, ка жа на глу-
пост, на вре да на на ро дот, 
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на пра ве на гре шка, таа на 
ова ме сто е по втор пат од 
со се ма по и на ква при чи на 
– лу ксу зен жи вот на чо век 
што са ка да по ка же де ка 
се кој друг, освен при пад ни-
ци те на вла де јач ка та пар-
ти ја, жи ве ат во бе да. 

Па та ка, ако пр ви от пат, 
пред не ка де ед на и пол 
го ди на, се нај де ов де по-
ра ди тоа што зе ма  5.317... 
во евра... за ки ри ја... за 
ни што... се га се нај де за 
лу ксуз ни от од мор со неј-
зи но то се мејс тво. Бед ни-
от од мор на пот пре тсе да-
тел ка та на СДСМ, Рад ми ла 
Ше ке рин ска, чи ни са мо 
18.000 евра... Су ма са мо за 
сме сту ва ње. Јах та та е по-
себ на при каз на. Ај де, не 
тол ку по ра ди тоа што има 
јах та што го но си име то 
на неј зи на та ќер ка, кол ку 
по ра ди тоа што јах та та е 
са мо со грч ко зна ме... Вла-
де јач ка та пар ти ја ја пра ша 
– ко га на неј зи на та јах та 
ќе се нај де ма ке дон ско то 
зна ме... Од го вор, со се ма 
оче ку ва но, сѐ уште не ма.  

А Ше ке рин ска не де ман-
ти ра ше ни што од тоа што 
бе ше об ја ве но. Ре ал но, фо-
то гра фи и те ка жаа сѐ... Пот-
пре тсе да тел ка та на СДСМ 
ба ра де ба та. Во де ба та ќе 
об јас не ла сѐ... Ќе об јас ни 
ка ко чо век од опо зи ци ја-
та што жи вее во бе да и во 
си ро ма шти ја мо же да си 
доз во ли лу ксу зен од мор од 
30.000 евра... Ма што е тоа 
– шест ки рии за ста нот што 
са ма на се бе си го из да ва.

Што е си ро ма шти ја во очи-
те на Ше ке рин ска - да жи ве-
еш во стан од 170 ква драт-
ни ме три, со скап ме бел, да 
имаш ста но ви за из да ва ње 
од кои ќе зе маш ки ри ја, да 
имаш ви ла на пла ни на на 
име на све кр ва та, пра те-
нич ка пла та и бо гат со пруг 
на ви со ка функ ци ја... За не-
кој ова е сон, но за дип ло ми-
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РEKOA И:

█ На пла жа по у ба во се пи шу ва  про гра ма.
  (ко мен тар на „Фејс бук“)

█ Ре во лу ци о не ри од си те пла жи, вра те те се.
  (ко мен тар на „Фејс бук“)

█ Ко га пла ни ра те да го трг не те грч ко то зна ме и да го 
по ста ви те ма ке дон ско то зна ме на сво ја та јах та?

█ Да ли на лу ксуз ни от од мор по ве до вте и не кој од ва ши те 
чле но ви, кои ги оста ви вте на 40 сте пе ни да се бо рат 
за сло бо да и за де мо кра ти ја до де ка вие ужи ва вте на 
ва ша та јах та?

РЕ ЧЕ И:

█ Ки ри ја та уред но сум ја при ја ви ла. За ки ри ја та што, во 
сог лас ност со ме на џер ски от до го вор за ра бо та, мо јот 
со пруг ја до би ва од фир ма та за ко ја ра бо ти, тој уред но 
пла тил да нок.  Да има ше еден до ку мент, еден пот пис и 
еден не за кон ски до би ен де нар во овие осум го ди ни, јас 
осум па ти ќе бев во за твор. Та кво не што не ма и за тоа 
мо ра да из мис лу ва ат ла ги.

█ Ин сти ту ци и те што де вет го ди ни ги ра ко во ди ВМРО-ДПМ-
НЕ сто па ти го про ве ри ја це ли от мој имот. Не нај доа ни-
што не при ја ве но или не за кон ско за тоа што не ма. Што се 
од не су ва до ле ту ва ње то на мо е то се мејс тво, еве пред лог 
до вла ста: ВЕДНАШ да ор га ни зи ра ат де ба та на ко ја се кој 
ќе по ка же до ку мен ти ка де го по ми нал од мо рот, кол ку 
чи не ло тоа и од ка де се по кри е ни тро шо ци те. Ај де, јас 
не мам што да кри јам.

бе ше пот пре тсе да тел ка на 
вла да та, во 2003 го ди на.

Ко ја е Ше ке рин ска? Во пре-
тсе да телс тво то на Цен-
трал ни от од бор на СДСМ е 
од 1999 го ди на. Бе ше ли дер 
на мла ди на та че ти ри го ди-
ни, до 1999 го ди на, а по тоа 
ед на го ди на бе ше и глас но-
го вор ник на пар ти ја та. Сво-
е вре ме но бе ше и во скоп ско-
то со бра ние, а за прв пат во 
пра те нич ка фо тел ја сед на во 
1998 го ди на. Бе ше ви це пре-
ми ер ка за евро ин те гра ции 
во пер и о дот од 2002 го ди на 
до 2006 го ди на.  Ќе би де за-
па ме те на де ка би ла пр ва та, и 
за се га единс тве на та, пре ми-
ер ка на Ма ке до ни ја. Кра тко, 
ама сла тко... █ (Р.Р.)

Рад ми ла Ше ќе рин ска-Јан ков ска
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И л јад ни ци лу ѓе, кон ти-
нен тал ни те Евро пеј ци 
во Ве ли ка Бри та ни ја, 

ка ко и др жав ја ни те на Ве ли ка 
Бри та ни ја во странс тво, се тол-
ку воз не ми ре ни од по тен ци јал-
но то вли ја ние на из ле гу ва ње то 
на Ве ли ка Бри та ни ја од Европ-
ска та уни ја врз нив ни от жи вот 
што поч ну ва ат да ап ли ци ра-
ат за втор па сош, по ка жу ва ат 
истра жу ва ња та на „Гар ди јан“.

Ед но истра жу ва ње на ин тер-
нет-стра ни ца та на „Гар ди јан“ 
до би по ве ќе од 1.200 од го во ри 
од европ ски те гра ѓа ни, а го лем 
дел од нив би ле во про цес на 
про ме на на на ци о нал но ста или 
на др жав јанс тво то, или раз мис-
лу ва ат да го на пра ват тоа. Мно-
гу ми на изра зи ја за гри же ност 
де ка без двој но др жав јанс тво, 
до кол ку Ве ли ка Бри та ни ја 
из ле зе од ЕУ, нив ни от жи вот 
ка ко гра ѓа ни на ЕУ во Ве ли ка 
Бри та ни ја, или ка ко гра ѓа ни 
на Ве ли ка Бри та ни ја во ЕУ, ќе 
ста не мно гу проб ле ма ти чен.

Ду ри и најв ни ма тел на та ек-
стра по ла ци ја од истра жу ва-
ње то би ука жа ла  де ка мно гу 
ил јад ни ци Евро пеј ци пре зе ма-
ат слич на ак ци ја.

- Нај ло ша од сѐ е не си гур но ста - ве ли 
Сте фа ни Цимс, гер ман ска др жав јан ка, 
ко ја жи вее во Един бург.

- Си те збо ру ва ат 
за из ле гу ва ње на 
Ве ли ка Бри та ни-
ја од ЕУ во пог лед 
на еко ном ски или 
по ли тич ки ус ло ви; 
ни кој не раз мис лу-
ва што би мо же ло тоа да зна чи лич но, 
за тол ку мно гу лу ѓе. Мо јот жи вот се га 
е ту ка. Да ли ќе ми тре ба ви за за да го 
по се там мо е то се мејс тво? Ми ни ма лен 
број по е ни за да мо жам да ра бо там? 
Ни кој не знае - ве ли Цимс.

Нај го ле ма та гри жа на европ ски те до се-
ле ни ци во слу чај на из ле гу ва ње на Ве-
ли ка Бри та ни ја од ЕУ е кра јот на бр зо то 
по ми ну ва ње при па со шка кон тро ла; 
вра ќа ње на ра бот ни те доз во ли за вра-
бо те ни те; на пу шта ње на ре ци проч ни те 
до го во ри во јав но то здрав ство; по стро-
ги огра ни чу ва ња за сту ди ра ње и за во-
де ње биз нис; мож ни по ви со ки да но ци 
за стран ски сопс тве ни ци на имот и при 
па рич ни транс фе ри ме ѓу зем ји те-член-
ки; и трет ма нот на стран ски те пен зии.

Всуш ност, пра ктич ни те пос ле ди ци од 
из ле гу ва ње то на Ве ли ка Бри та ни ја за 
око лу 2,4 ми ли о ни гра ѓа ни на ЕУ во 
Ве ли ка Бри та ни ја и за ре чи си два ми-

ли о на Бри тан ци што се про це ну ва де ка 
жи ве ат на кон ти нен тот, сѐ уште не се 
јас ни. Про це сот на евен ту ал но то из ле-
гу ва ње на Ве ли ка Бри та ни ја од ЕУ, при 
што ќе би дат по треб ни де це нии за да се 
сре дат за ко но дав ство то и ре гу ла ти ви те, 
нај ве ро јат но ќе по трае со го ди ни. Но, се 
чи ни де ка мал ку ми на се под го тве ни да 
оста ват сѐ на слу чај но ста.

На ту ра ли за ци jа та во по раст
Спо ред вла ди ни прес ме тки, на ту ра ли за-
ци ја та на гра ѓа ни те на ЕУ,  вклу чу вај ќи 
ги и тие од зем ји те во Источ на Евро па, 
кои при ста пи ја во Уни ја та во 2004 го ди-
на, бе ле жи го лем по раст во пос лед ни ве 
го ди ни, од по ве ќе од 10.000 во 2009 го-
ди на на не што по ве ќе од 18.000 во 2013 
го ди на.
Цимс, ко ја дош ла во Ве ли ка Бри та ни ја 
ка ко сту ден тка во 2005 го ди на и има де-
ве тго диш на вр ска со Бри та нец, пла ни ра 
да го до да де сво е то име кај Бри тан ци те 
по доц на оваа го ди на.

- Прет ход но, се ше гу вав де ка ако дој-
де на власт Пар ти ја та за не за вис ност 
на Обе ди не то то Кралс тво би мо же ла 
да би дам во не вол ја... Но, се га на ви-
сти на не е мно гу смеш но. Ќе по ла гам 

тест за до би ва ње бри тан ско др-
жав јанс тво нај бр зо што мо жам, 
а во сеп тем ври ќе ап ли ци рам за 
др жав јанс тво - ве ли таа.

Во спо ред ба со 
про це сот во дру-
ги те член ки на 
ЕУ, здо би ва ње-
то бри тан ско 
др жав јанс тво 
е ска па ра бо та. 
Фа бри цио Фа ци но, 44-го диш ни от 
еле ктрон ски ин же нер од Си ци ли ја, 
кој се пре се лил во Бри стол со сво ја-
та со пру га и со две те де ца, кои се га 
има ат де вет и шест го ди ни, ве ли 
де ка ве ќе го по ло жил те стот за бри-
тан ско др жав јанс тво кон кра јот на 
2010 го ди на и де ка ќе мо же да ап-
ли ци ра за др жав јанс тво кон кра јот 
на след на та го ди на - про цес што ќе 
го чи ни не го и не го во то се мејс тво 
по ве ќе од 3.500 фун ти.

- Не мо жам да за мис лам што, 
всуш ност, ќе се слу чи ако Ве ли-
ка Бри та ни ја из ле зе од ЕУ. Ова 
е са мо за се кој слу чај. Ги гле дам 
ко ле ги те од Ин ди ја и од дру ги-

те зем ји, кои не се член ки на ЕУ, 
низ што сѐ по ми ну ва ат за да ги 
до би јат или об но ву ва ат сво и те 
до се ле нич ки ви зи... не би са кал и 
ние да ми ну ва ме низ тоа. Ние сме 
среќ ни ту ка. Ги бро јам де но ви те 
до де ка нај пос ле не ин ве сти рам 
4.000 фун ти за че ти ри комп лет но 
но ви па со ши - ве ли тој.

Не кои сме та ат де ка не ма ат го лем 
из бор. Барт Шид лов ски, 28-го ди шен 
пол ски ин же нер за мул ти ме ди ја, 
кој до шол во Бри та ни ја на сту дии 
пред де вет го ди ни, е за гри жен де ка 
без да има ба рем ста тус на по сто јан 
жи тел, за што ќе ап ли ци ра вед наш 
штом мо же в го ди на, тој ве ќе не ма 
да би де си гу рен де ка ќе мо же да 
про дол жи да ра бо ти та му.

- Но, проб ле мот е тоа што не сум 
ни си гу рен де ка ќе мо жам да се 
вра там мно гу лес но. Жи ве ам ту ка 
мно гу го ди ни и не знам да ли ќе 
мо жам да нај дам ра бо та во Пол-
ска со мо ја та стру ка, си гур но не 
и ра бо та што ќе ми го овоз мо жи 
жи вот ни от стан дард што го имам 
ту ка - ве ли тој.

Шид лов ски ре че 
де ка раз го ва рал 
со сво ја та дол го-
го диш на де вој ка, 
Бри тан ка, за мож-
но ста за здо би ва ње 
др жав јанс тво пре-
ку брак, но ве ли де ка тоа не е до бра 
при чи на да се ста пи во брак, де ка тоа 
е че кор што би го на пра ви ле по сопс-
тве на вол ја.

Шид лов ски ве ли де ка раз би ра зо што 
вла да та на Ве ли ка Бри та ни ја мис ли де
ка е по треб но да се одр жи ре фе рен дум.

- Вие си ги гле да те ва ши те ин те ре си. 
Не мо же да ги иг но ри ра те мис ле ње то 
на лу ѓе то - ве ли тој.

Убе де ни те евро фи ли, се пак, не се тол-
ку си гур ни.

- Се то тоа прет ста-
ву ва ма ло оту ѓу ва-
ње - ве ли Ви кто ри ја 
Пи нон се ли, 27-го-
диш на Фран цу зин-
ка, кој оста на ла да 
ра бо ти во Лон дон по 
неј зи на та ма ги стра-

ту ра и ќе ап ли ци ра за по сто јан пре стој 
во Ве ли ка Бри та ни ја. По тоа ќе мо ра да 
по че ка уште ед на го ди на за да по ба ра 
двој но др жав јанс тво.

- ЕУ не е со вр ше на, но ве ру вам во 
европ ски от про ект: Се пре се лив ту ка 
пре ку Ераз мус [Европ ска про гра ма за 
раз ме на на сту ден ти] - без до ку мен-
та ци ја, без ме теж, са мо со број че за 
на ци о нал но оси гу ру ва ње. Евро па се 
за ла га за мир, раз би ра ње ме ѓу на-
ро ди те. Не сум си гур на ка ко би се 
чув ству ва ла да жи ве ам во зем ја што 
го свр те ла гр бот на тоа. Чув ству вам 
мал ку гнев. Ка ко да сум се ка чи ла на 
по гре шен коњ - ве ли таа.

Не чув ству ва ат не за до волс тво са мо 
европ ски те до се ле ни ци во Ве ли ка Бри-
та ни ја. Ри чард Рид, 35-го ди шен бри тан-
ски пе да гог, кој жи вее ту ка со сво јот 
гер ман ски парт нер, ве ли де ка го де-
при ми ра ат не до сти гот од отво ре ност и 
од ви стин ска бри тан ска де ба та та за ЕУ.

Бри тан ски те др жав ја ни на кон ти нен тот 
не се по мал ку за гри же ни. Во Фран ци-
ја, Вен ди Џо инт, пен зи о ни ра на др жав-
на служ бе нич ка, ве ли де ка неј зи но то 
членс тво во фран цу ски те здрав стве ни 
ус лу ги, ка ко и при ма ње то бри тан ска 
пен зи ја за ви сат од до го во ри те на ЕУ.

Од ра бот ни доз во ли до здрав стве на  
за шти та, од пен зии до да нок, европ ски те  
гра ѓа ни во Ве ли ка Бри та ни ја и Бри тан ци те  
во Евро па се за гри же ни да не се нај дат  
во не си гур на по зи ци ја по ре фе рен ду мот  
во 2016 го ди на

Бри тан ци те  
ва дат стран ски  
па со ши во страв  
од из лез од ЕУ

НА ВА ЛА ЗА ДВОЈ НО ДР ЖАВ ЈАНС ТВО СВЕТ
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- Ако Ве ли ка Бри та ни ја из ле зе од ЕУ, 
ќе мо ра да пре го ва ра за ре ци проч ни 
до го во ри со Фран ци ја и со дру ги те 
зем ји од ЕУ во од нос на здрав стве но 
оси гу ру ва ње за гра ѓа ни те на Ве ли-
ка Бри та ни ја ... Тоа е не си гур ност 
- ве ли таа.

Во Гер ма ни ја, Ре бе ка Сим, уред нич ка, 
ве ли де ка оста ну ва ње то та му по из ле-
зот на Бри та ни ја од ЕУ, мо же да ста не 
при лич но комп ли ку ва но.

- Од таа при чи на, но и за да мо жам 
да гла сам ту ка, ап ли ци рав за гер-
ман ско др жав јанс тво. Мо јот со пруг, 
кој е, исто та ка, Бри та нец, ќе го на-
пра ви исто то в го ди на, мо ра да пре-
сто ју ва те ту ка нај мал ку осум го ди ни 
за да мо же да ап ли ци ра те - ве ли таа.

Не кол ку бри тан ски ис пи та ни ци ре коа 
де ка бла го да ре ние на по тек ло то на ба
ба или на де до, тие го поч на ле про це сот 
на ап ли ци ра ње за ир ски па сош. И ре чи-
си си те што жи ве е ле над вор од Ве ли ка 
Бри та ни ја по ве ќе од 15 го ди ни се мал ку 
бес ни  што не им е доз во ле но да гла са ат 
на ре фе рен ду мот што би мо жел да има 
ди рект но и, мо же би, дла бо ко вли ја ние 
врз нив ни от жи вот.

Во Шпа ни ја, Џор џи на Хоџ сон ја су ми-
ра ше лич на та за гри же ност на мно гу 
до се ле ни ци.

- Це ли от мој жи вот го по ми нав во 
Шпа ни ја, би деј ќи се пре се лив ту ка 
ко га имав 18 го ди ни. Си имам ка ри-
е ра, дом и парт нер со ко го са кам 
да оста нам. Ужи вам во мож но ста 
да па ту вам низ Евро па без ви зи. Ќе 
би де ка та стро фал но ако Ве ли ка 
Бри та ни ја ја на пу шти ЕУ - ве ли таа.

Џо зи Сил ва, мла да бри тан ска учи тел-
ка што ќе ѝ се вра ти на сво ја та ра бо та 
во учи ли ште во Гер ма ни ја в го ди на, 
по за вр шу ва ње то на до пол ни тел ни те 
ква ли фи ка ции во Ве ли ка Бри та ни ја, 
ги изра зи чув ства та на мно гу ми на ко
га ре че де ка не ма да раз мис ли два па ти 
за да по ба ра двој но др жав јанс тво.

- Са кам да би дам дел од гло бал на та 
за ед ни ца и од отво ре на та ви зи ја на 
ЕУ. Не мис лам де ка тоа е со вр шен 
при мер за де мо кра ти ја или за еко-
ном ска ста бил ност, но прин ци пи те 
што ги прет ста ву ва за обич ни от 
чо век се мно гу важ ни. Ако Ве ли ка 
Бри та ни ја ја на пу шти ЕУ, се пла-
шам де ка тоа, ко неч но, ќе ја тур не 
зем ја та во про паст и во изо ла ци ја 
- ве ли таа.

Што ре коа...

Ти не Јух лерт е Дан ка, ко ја 20 го ди ни жи вее во Ве ли ка Бри та ни ја, но ду ри 
се га ап ли ци ра за бри тан ско др жав јанс тво.

- За си те на ме ри и це ли, јас сум бри тан ски гра ѓа нин. Пла ќам да но ци, имам 
хи по те ка. Ова е мо јот дом. Но алар мот поч на да ѕво ни со од лу ка та на Пар ти-
ја та за не за вис ност на Обе ди не то то Кралс тво. А ви стин ски шок бе ше ко га 
на еден мно гу бли зок при ја тел од Ка на да, ед но став но, му бе ше ка жа но да 
си ги со бе ре пар та ли те отка ко ќе за вр ши со до ктор ски те сту дии - ве ли таа.

За тоа Јух лерт ап ли ци ра за бри тан ски па сош.

- Не ми е се ед но, да би дам искре на. Да ги пла ќа те си те тие па ри са мо 
за да се прик лу чи те на клу бот на кој ве ќе сте член и ве ќе ужи ва те во 
си те не го ви при до би вки. Мис лев де ка сум ги на пра ви ла си те ра бо ти 
што тре ба ше да се на пра ви, но не е та ка - до да ва таа.

- Но, би мо же ло да се по ка же де ка ал тер на ти ва та е ви стин ска не при-
јат ност... ви зи, доз во ли, здрав ство ко га ќе са ка ме со со пру гот да ја по-
се ти ме фа ми ли ја та. Не де ка ЕУ е со вр ше на: по сто јат мно гу ра бо ти што 
мо же да се сме нат. Но, се пак, ве ру вам де ка сме по сил ни за ед но. Та ка 
што, за гри же на сум за ре фе рен ду мот - ве ли таа.

Са му ел Шварц копф, не вро лог на Уни вер зи тет ски от ко леџ во Лон дон, че сто 
по мис лу вал да ап ли ци ра за бри тан ско др жав јанс тво би деј ќи тој прв пат до-
шол во зем ја та во 1999 го ди на, но, од ло жу вал би деј ќи до не о дам на Гер ма ни ја 
не доз во лу ва ше двој но др жав јанс тво.

- Се га доз во лу ва за зем ји те што се член ки на ЕУ. Зна чи, ќе тре ба да го 
на пра вам тоа пред одр жу ва ње то на ре фе рен ду мот. Но, мо мент но сум 
са мо збу нет. Ни кој не знае што ќе се про ме ни - ве ли тој.

Шварц копф ре че де ка лич но не бил прем но гу за гри жен:

- Оже нет сум, по пет го ди ни во брак се до би ва доз во ла за по сто јан пре-
стој... Не мо жам да за мис лам де ка би ме из бр ка ле. Но, про фе си о нал но, 
тоа е дру га при каз на. Мо ја та ра бо та е фи нан си ра на од да реж лив грант 
на ЕУ, што ќе мо рам да го об но вам ко га за вр ши по три го ди ни. Што ќе 
се слу чи то гаш?

По крај мо ја та истра жу вач ка про гра ма и мно гу дру ги ќе стра да ат. Бри тан-
ско то фи нан си ра ње за истра жу ва ња бе ле жи за стој; Под др шка та на ЕУ е 
сѐ уште сил на. И на ро дот ... Раз ме на та на лу ѓе се га е тол ку лес на. Имам 
од лич ни сту ден ти, пост до кто ран ди, истра жу вач ки аси стен ти од си те 
европ ски зем ји, но са мо за тоа што се член ки на ЕУ - ве ли тој.

- Др жав јанс тво то ќе ме на пра ви да се чув ству вам по ин те гри ран. Ќе го 
за си ли чув ство то на при пад ност. Но ... не знам. Ако Ве ли ка Бри та ни ја 
на ви сти на из ле зе од ЕУ, тоа би мо же ло да ја про ме ни и мо ја та ид ни на. 
Всуш ност, би мо жел са мо да оти дам на не кое дру го ме сто. █

СВЕТ

Из вор: „Гар ди јан“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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Све ти Кли мент и де не ска 
го за шти ту ва Охрид
 По ре из град ба та на Све тик ли мен то ва та цр ква 
„Св Пан те леј мон“ ко неч но мо шти те на све ти те лот 
и за штит ни кот на гра дот се вра те ни на Пла ош
ник. Во но во из гра де на та цр ква и око лу неа има 
стак ле ни по до ви за да се гле да ат оста то ци те од 
ста ри от храм. Со чу ва ни те фре ски, во дол ни те 
зо ни од вна треш но ста се спе ци јал но прет ста ве ни, 
за што хра мот е спо ме ник на кул ту ра та

Пишува | Не ве на По пов ска

НА ПЛА ОШ НИК ОД БЕ ЛЕ ЖАН ПРАЗ НИ КОТ НА СВ. КЛИ МЕНТ, ОС НО ВАЧ НА ПР ВИ ОТ СЛО ВЕН СКИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ

Св. Кли мент е за штит ни-
кот на гра дот Охрид. Уште 
при пр ва та по се та на овој 

град, ко га во са ми от цен тар на 
пло шта дот ќе го за бе ле жи те 
спо ме ни кот на св. Кли мент, кој 
во ра ка та го др жи мо де лот на  
гра дот Охрид, сфа ќа те де ка гра-
ѓа ни те со пи е тет го прос ла ву ва-
ат ли кот и де ло то на Кли мент.

█ Уште ко га за прв пат го по-
се тив гра дот, имав чув ство 
де ка ме огре ва чу де сен зрак 

на не об јас ни ва свет ли на ко
ја не до а ѓа од сон це то, ни ту 
од Охрид ско то Езе ро. Таа 
свет ли на зра чи од ду хот на 
све те цот-за штит ник на гра-
дот, ос но ва чот на Охрид ска-
та ар хи е пи ско пи ја и неј зин 
прв епи скоп, про све ти тел и 
вте ме лу вач на ста рос ло вен-
ски от ја зик ка ко трет служ-
бен ја зик на пра вос лав на та 
цр ква, све ти Кли мент Охрид-
ски - ни ре че ед на по се ти тел ка 
на хра мот на Пла ош ник. Св. Кли мент го чув ству ва те 

ко га че ко ри те по тес ни те, ка-
ме ни улич ки во ста ри от град, 
ко га на ли це то го чув ству ва те 
„стр ме цот“, ко га вле гу ва те во 
охрид ска ку ќа ва ро са на во бе
ло, ко га ги до пи ра те ѕи до ви те 
од охрид ски те древ ни цр кви, 
во кои со о че ни со ли ко ви те од 
фре ски те и ико ни те, се со о чу-
ва те со веч но ста. Св.Кли мент 
го чув ству ва те се ка де.
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„Све ти Пан те леј мон“ ко ја ја 
из гра дил Кли мент во 863. го-
ди на на исто то ме сто. Цр ква та 
„Све ти Пан те леј мон“ би ла не-
кол ку па ти об но ву ва на сѐ до 15. 
век, ко га ко неч но би ла ур на та 
од Ос ман ли и те и на неј зи ни те 
те ме ли би ла из гра де на џа ми ја 
поз на та ка ко Има рет-џа ми ја.

█ На род но то пре да ние де ка на 
ова ме сто по стои Кли мен то ва 
цр ква и не го ва та гроб ни ца 
бе ше по твр де но по пр ви те 
ар хе о ло шки иско пу ва ња во 
1943 го ди на, ко га проф. Дим-
че Ко цо ги откри те ме ли те 
на Кли мен то ва та цр ква и во 
исто вре ме и гроб ни ца та на 
Св.Кли мент Охрид ски - ни рас-
ка жаа на Пла ош ник.

Про е ктот за из град ба та на цр-
ква та е де ло на Та ња Па ска ли 
Бун та ше ска, ди ре ктор на За вод 
и Му зеј - Охрид и во не го ва та 
изра бо тка учес тву ва ле око лу 
две сте струч ни ли ца и гра ди-
те ли. Ка мен-те мел ни кот на 
во зоб но ве на та цр ква бе ше по-
ста вен во 2000 го ди на, а об но-
ву ва ње то е из вр ше но по прет-
по ста вен изг лед, врз те ме ли те 
на ста ра та цр ква, и ка ко при мер 
би ле зе ме ни цр кви те од Охрид 
и од не го ва та око ли на.

Ко га ќе вле зе те во цр ква та 
вни ма ни е то ќе ви го прив ле-
че Све тик ли мен то ви от гроб, 
кој во но ви от храм е на ста ра-
та гроб на кон струк ци ја, це ли-
от под стак ло, а над не го има 
сар ко фаг од мер мер во кој се 
на о ѓа ков че же то со мо шти те 
на све ти Кли мент. На јуж на та 
стра на на гро бот се по ста ве ни 
ико ни на све ти Кли мент и на 
све ти Пан те леј мон. Од дру га та 
стра на се на о ѓа др ве на скулп-
ту ра на све ти Кли мент од 13. 
век про нај де на во цр ква та „Бо-

го ро ди ца Пе рив леп та“. Во но-
во из гра де на та цр ква и око лу 
неа има стак ле ни по до ви за да 
се гле да ат оста то ци те од ста-
ри от храм.

Со чу ва ни те фре ски се спе ци-
јал но прет ста ве ни во дол ни те 
зо ни од вна треш но ста, за што 
хра мот е спо ме ник на кул ту ра-
та. Од ори ги на ли те, со чу ва ни 
се ос но ви те на стол бо ви те и ед
на ко стур ни ца во цен трал ни от 
дел од хра мот. На овие ме ста е 
по ста ве но де бе ло стак ло, за да 
мо же по се ти те ли те да ја сог ле-
да ат це ла та кон струк ци ја на 
цр ква та.

Со лим се од во е ни и ста ри те 
де ло ви од со чу ва на та ар хи-
те кту ра - во дол ни те зо ни, 
вед наш над те ме ли те. На 
над во реш ни от, се ве рен дел, 
оста ве ни се бе ле зи од Сул тан-
Мех ме до ва та (Има рет) џа ми ја, 
за да оста нат и бе ле зи и од ос-
ман ли ски от пер и од.

Кам ба на та те жи три то на и е 
изра бо те на во лив ни ца во Ве-

ро на. На ѕво но то има из ле а но 
де та ли со ре ли ги оз ни те ми 
од Ста ри от и од Но ви от за вет 
ка ко и по да то ци и ли ко ви на 
кти то ри те.

Охрид, со зас лу га на Кли мент, 
до би ва зна че ње на сло вен ски 
цен тар. Свет ли на та што во Ох-
рид ја до нел Кли мент и де нес 
ка ко оре ол зра чи над гра дот и 
не го ви те лу ѓе. Тоа е онаа чуд-
на, не об јас ни ва свет ли на што 
зра чи од се кое кам че во Охрид. 
За тоа од Охрид по не се те си ед
но кам че за да не ја за бо ра ви те 
Свет ли на та. █

Мал Св. Климент

Свет ли на та 
што во  

Охрид ја  
до нел  

Кли мент и 
де нес ка ко 

оре ол зра чи 
над гра дот 
и не го ви те 

лу ѓе

Кли мент 
бил еден од 
нај до бри те 
уче ни ци на 
св. Ки рил и 
Ме то диј, кој 
учес тву вал 
во нив на та 
Мо рав ска 

ми си ја

Ле ген да та ве ли де ка ко га св. 
Кли мент стиг нал во Охрид, не 
са мо што поч нал да ги по ду-
чу ва не го ви те жи те ли на гла-
гол ско то пис мо, ту ку, гле дај ќи 
де ка лу ѓе то жи ве ат во ко ли би 
по кри е ни со сла ма поч нал да 
ги по ду чу ва и ка ко да гра дат 
уба ви ку ќи од ка мен. 

Пр во ја со ѕи дал сво ја та цр ква, 
а по тоа си те поч на ле да ѕи да ат 
уба ви ка ме ни ку ќи. Ги учел да 
са дат и да ка ле мат ово шки, ги 
ле ку вал со тре вки и со раз ни 
рас те ни ја, ги по ду чу вал ка ко 
да из бег нат оп са ди на осво ју-
вач ки вој ски.

Кли мент бил еден од нај до-
бри те уче ни ци на св. Ки рил 
и Ме то диј, кој учес тву вал во 
нив на та Мо рав ска ми си ја. По 
смрт та на сво и те учи те ли, тој и 
не го ви те со у че ни ци би ле про-
те ра ни од Мо ра ви ја и Па но ни ја 
и се  упа ти ле во об ла ста Кут ми-
че ви ца, во око ли на та на Охрид. 

Кли мент око лу се бе со брал 
3.500 уче ни ци и за тоа се сме та 
за ос но во по лож ник на Пр ви от 
сло вен ски уни вер зи тет. Се дум 
го ди ни пре ве ду вал еван ге ли-
ја, ги по ста вил ос но ви те на 
цр ков нос ло вен ски от ја зик, ја 
соз дал пр ва та цр ков на биб ли о-
те ка на Бал ка нот, бил му зич ки 
пе да гог и ком по зи тир на ду-
хов ни твор би. Теч но збо ру вал 
и пи шу вал ла тин ски, хе лен ски, 
хе бреј ски, ха зар ски, а го поз на-
вал и арап ски от ја зик.

Над гра дот Охрид, на бре гот на 
Охрид ско то Езе ро го из гра дил 
ма на сти рот „Св. Пан те леј мон“, 
а по гре бан е во гро бот кој са-
ми от си го под го твил, од дес-
на та стра на на пре дол тар ни от 
про стор, во не го ва та цр ква на 
Пла ош ник. 

Во вре ме то на Ос ман ли и те не-
го ва та цр ква би ла пре тво ре на 
во џа ми ја, а мо шти те то гаш му 
би ле пре не се ни во цр ква та на-
ре че на „Мал Све ти Кли мент“. 
Цр ква та поз на та ка ко „Мал 
Све ти Кли мент“ се на о ѓа ме ѓу 
ку ќи те, во ср це то на ста ри от 

дел на гра дот Охрид, на ули-
ца та „Ме то ди Пат чев“,  вед наш 
над поз на та та Ку ќа на Ро бев ци. 

█Оваа цр ква ѝ при па ѓа на ма-
ли те ед но ко раб ни охрид ски 
цр кви од 14. век. Фре скос-
ли карс тво то на не поз на ти-
от ло ка лен зо граф е ед но од 
по до бри те ос тва ру ва ња во 
Охрид. Тре ба да се спо ме не де
ка во 14 век, ко га ма на сти рот 
„Све ти Пан те леј мон” е пре-
тво рен во џа ми ја, мо шти те 
на св. Кли мент се пре не се ни 
ток му во оваа цр ква - ни рас-
ка жаа ко га ја по се тив ме оваа 
цр квич ка.

Ов де доз на ва ме де ка по доц на 
мо шти те на св. Кли мент би ле 
пре не се ни во цр ква та „Бо го ро-
ди ца Пе рив леп та“, ко ја на ро-
дот спон та но ја на ре ку ва „Св. 
Кли мент“. По ре из град ба та на 
Све тик ли мен то ва та цр ква „Св 
Пан те леј мон“ во 2002 го ди на, 
ко неч но мо шти те на све ти те-
лот и за штит ни кот на гра дот 
се вра те ни на Пла ош ник.

Цр ква та „Све ти Кли мент и 
Пан те леј мон“ прет ста ву ва 
реп ли ка на по ста ра та цр ква 



пре диз ви ка ни од ба кте ри ски, га-
бич ни ин фек ции или, пак, да би дат 
одраз на не кое дру го за бо лу ва ње, 
ка ко што се кар ди о ва ску лар ни те, 
бу бреж ни за бо лу ва ња или, пак, за-
бо лу ва ња на цр ни от дроб. Се пак, 
мо же би 50 от сто од си те за бо лу ва ња 
на но кти те на но зе те от па ѓа ат на 
га бич ни те ин фек ции.

█ Га бич на та ин фек ци ја на но кти-
те е нај че ста, ќе мо же ли да ги 
об јас ни те при чи ни те зо што се 
по ја ву ва?
ПЕШЕВСКА: При чи ни те мо же да 
би дат нај раз лич ни ви до ви га би. 
Нај го ле ма гру па се дер ма то фи ти. 
Тоа се ми кро ор га низ ми што жи ве ат 
во по вр шин ски от, рож ни от слој на 
но кти те и се хра нат со ке ра ти нот, 
кој, всуш ност, е стру кту рен про те-
ин на но кти те. Та ка ги уни шту ва ат 
но кти те. На вто ро ме сто се не дер-
ма то фи ти те, по тоа се квас ни ци те, 
ка ко што е поз на та та кан ди да. За 
овие ми кро ор га низ ми пре ку мер но 
да се разм но жат и да пре диз ви-
ка ат бо лест на но ктот, по треб но 
се не кои дру ги фа кто ри на ри зик 
ка ко што се по сто ја но ме ха нич ко 
оште ту ва ње на но кти те при ра-
бо та, ра бо та со во да. Ко га ста ну ва 
збор за но кти те на но зе те, проб лем 
се тес ни те обу вки, зго ле ме но по-
те ње и слич но. По сто јат лу ѓе што 
се пре дис по ни ра ни по лес но да до-
би ва ат га бич ни ин фек ции. Тоа се 
лу ѓе што има ат на ма лен иму ни тет 
и кај нив по лес но се на ка ле му ва ат 
га бич ни ин фек ции, ка ко и лу ѓе то 
што има ат дру ги бо ле сти ка ко што 
се ди ја бе ти ча ри те. Кај нив има на-
ру ше на пер и фер на цир ку ла ци ја 
– но кти те пос ла бо се хра нат и на 
та кви но кти по лес но се на ка ле му-
ва ат га бич ни ин фек ции.

█ Да ли оваа ин фек ци ја е по че ста 
кај не кои лу ѓе што се за ни ма ва ат 
со одре де на про фе си ја?
ПЕШЕВСКА: Кај спор ти сти те има 
зго ле ме но то по те ње, дол го вре ме 
се во исти обу вки, а ист е слу ча јот и 
кај про фе си о нал ни те вој ни ци. Тие 
го лем дел од де нот го ми ну ва ат 
во чиз ми и кај нив го има тој фа-
ктор на зго ле ме но по те ње, топ ла 
и влаж на сре ди на. Во оваа гру па 
се и лу ѓе што по сто ја но ра бо тат 
со во да, бар ме ни на при мер, ли ца 
што ра бо тат во куј на.

█ Ка ко се пре не су ва га бич на-
та ин фек ци ја? Кои се, ус лов но 
ка жа но, опас ни те ме ста ка де 
што мо же да ја до би е ме оваа 
ин фек ци ја?
ПЕШЕВСКА: Би деј ќи ста ну ва збор 
за ин фе ктив но за бо лу ва ње, мо же 
да се пре не се пре ку за ед нич ко ко-
ри сте ње при бор за се че ње но кти, 
кр пи и дру ги пред ме ти за лич на 
упо тре ба. Ус лов но ка жа но, опас-
ни ме ста мо же да би дат јав ни те 
ба зе ни, про сто рот око лу нив, за ед-
нич ки туш-ка би ни. Но, се пак, за да 
на ста не бо лест, по крај ова тре ба да 
по стои не кој фа ктор на ри зик, од-
нос но да се соз да де сре ди на во ко ја 
се разм но жу ва ат га би те, од нос но 
таа сре ди на е топ ла и влаж на.

█ Кои се зна ци те по кои мо же да 
пре поз на е ме да ли има га бич на 
ин фек ци ја на но кти те? Ка ко се 
ма ни фе сти ра?
ПЕШЕВСКА: Но кти те пр во ја ме ну-
ва ат бо ја та. Од ро зо ви и про ѕир ни, 
ста ну ва ат млеч но бе ли, за ма те ни, 
жол те ни ка ви. Ако се по ме ша ат со 
га бич на ин фек ци ја, мо же да ста нат 
и зе ле ни ка ви и ка фе ни. Мо же да се 
сме ни и стру кту ра та на но ко тот. 
Од те нок ста ну ва зде бе лен, крут, 
се ро ни, има мно гу не при јат на ми-
риз ба, мо же да се де ли во сло е ви. 
Ка ко што на пре ду ва бо ле ста, та ка 
се ме ну ва и но ко тот. За тоа е мно гу 
важ но ко га ќе се за бе ле жат пр ви те 
про ме ни на но ко тот да се пој де на 
ле кар и да се поч не на вре ме ле ку-
ва ње то. Та ков но кот мно гу по лес но 
се ле ку ва, откол ку тие што се во 
по на пред ни те фа зи.

█ Кои се со вре ме ни те ме то ди за 
трет ман на га бич на та ин фек ци ја 
на но кти те? Кои се пред но сти те 
на овие ме то ди во од нос на кон-
вен ци о нал ни те?
ПЕШЕВСКА: Ако до не о дам на за 
трет ман на га бич ни ин фек ции се 
ко ри стеа иск лу чи тел но орал ни, 
од нос но си стем ски ан ти ми ко ти ци, 
кои зна ат да да дат мно гу не га тив-
ни ефе кти по це ли от ор га ни зам, а 
најм но гу по цр ни от дроб, во по но-
во вре ме сѐ по ве ќе се пре ми ну ва 
кон ло ка лен трет ман на овие ин-
фек ции. Са ми от трет ман за ви си од 
со стој ба та во ко ја се на о ѓа но ко-
тот. Ако е по чет на фа за, вед наш се 
пре ми ну ва на те ра пи ја со ло кал ни 

про из во ди, кои се на не су ва ат на 
но ктот. Ако но ко тот е зде бе лен, 
се пра ви прет ход на под го то вка на 
но ко тот, од нос но се пра ви хе ми ска, 
ме ха нич ка абра зи ја на тој дел што 
е зде бе лен и го от стра ну ва ме. По-
тоа тој но кот по лес но се тре ти ра. 
Нај нов при стап е ла сер ски от трет-
ман на но ко тот.

█ Го спо ме на вте и ла сер ски от 
трет ман за но ко тот. На кој на-
чин дејс тву ва? Да ли при ста пот 
е хи рур шки?
ПЕШЕВСКА: Тоа е со се ма без бе ден, 
не хи рур шки при стап. Ме ха низ мот 
на дејс тво на но ви те ла се ри, кои се 
бли ску до ин фра цр ве ни от спе ктар, 
се те ме ли на чув стви тел но ста на 
га би те на топ лин ска енер ги ја. На-
јед но став но ка жа но, овие ла се ри 
ја за гре ва ат пло ча та на но ко тот 
до сте пен да се уни штат га би те, а 
при тоа зра кот на ла се рот е пул сен, 
ме сто кон ти ну и ран, ка ко што бе ше 
до пред не кое вре ме, при што се 
овоз мо жу ва во исто вре ме за гре ва-
ње на пло ча та на но ко тот и ла де ње 
и ко ла те рал но то оште ту ва ње на 
окол но то тки во е ми ни мал но.

█ Се ле ку ва ли ед наш за се ко гаш 
оваа га бич на ин фек ци ја? Ка кви 
пре вен тив ни мер ки тре ба да се 
пре зе мат за да се спре чи по втор-
на по ја ва на ин фек ци ја та?
ПЕШЕВСКА: Да, се ле ку ва, но мно гу 
че сто се ле ку ва мно гу дол го, по себ-
но ако ста ну ва збор за ин фек ци ја во 
на пре ден ста ди ум. Кај но кти те на 
но зе те ова ле ку ва ње мо же да трае 
и до ед на го ди на. Но кти те рас тат 
мно гу бав но. Но кти те на пал ци те 
на но зе те рас тат еден ми ли ме тар 
ме сеч но ко га се здра ви, а ко га се 
бол ни мо же во оп што да не рас тат. 
Трет ма нот трае до де ка не израс-
не здрав но кот. Мно гу че сто има 
ре ци ди ви и за тоа е мно гу важ на 
пре вен ци ја та и по из ле ку ва ње то. 
Важ но е да се из бег ну ва, кол ку што 
е воз мож но, тра у ми на но кти те, 
да се но сат удоб ни обу вки, обу вки 
изра бо те ни од при род ни ма те ри ја-
ли, кои ќе ѝ овоз мо жат на но га та 
да се вен ти ли ра, да се из бег ну ва ат 
чо ра пи од син те ти ка, да се но сат 
па муч ни чо ра пи што ап сор би ра ат 
вла га, ако има зго ле ме но по те ње 
да се ко ри сти талк, да се ме ну ва ат 
ре дов но чо ра пи. █

ЗДРАВJЕ
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Га бич ни те ин фек ции  
на но кти те се ле ку ва ат,  
но тоа мо же да трае  
мно гу дол го

ИН ТЕРВ ЈУ | Д-Р МАРИНА ПЕШЕВСКА

Кај но кти те на но зе те ова ле ку ва ње мо
же да трае и до ед на го ди на. Но кти те 
рас тат мно гу бав но. Но кти те на пал
ци те на но зе те рас тат еден ми ли ме тар 
ме сеч но ко га се здра ви, а ко га се бол
ни мо же во оп што да не рас тат. Трет ма
нот трае до де ка не израс не здрав нокт, 
ве ли д-р Пе шев ска

Пишува | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Александар Ивановски

Г а бич ни те ин фек ции на но кти-
те на но зе те и на ра це те не 
се естет ски, ту ку здрав ствен 

проб лем. Про ме ни те на но кти те 
мо же да би дат пре диз ви ка ни од ба-
кте ри ски, га бич ни ин фек ции или, 
пак, да би дат одраз на не кое дру го 
за бо лу ва ње, ка ко што се кар ди о ва-
ску лар ни те, бу бреж ни за бо лу ва ња 
или, пак, за бо лу ва ња на цр ни от 
дроб, ве ли во ин терв ју за „Ре пуб-
ли ка“ д-р Ма ри на Пе шев ска.

█ Кои се нај че сти те проб ле ми со 
но кти те со кои се сре ќа ва те во 
се којд нев на та пра кти ка?
ПЕШЕВСКА: Иа ко на но кти те не им 
се при да ва го ле мо зна че ње би деј ќи 
лу ѓе то проб ле ми те по ве ќе ги сме та-
ат за естет ски, откол ку за здрав стве-
ни, во ле то има по ве ќе па ци ен ти. 
Но, лу ѓе то ста ну ва ат по свес ни де ка 
ста ну ва збор за здрав ствен проб лем 
и кон сул ти ра ат ле кар. Про ме ни те 
на но кти те на но зе те мо же да би дат 
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нај ве ро јат но во вто ра та по ло ви на 
на октом ври 1941 го ди на.

Ју гос ло вен ски от про ект ги пред ви-
ду вал след ни ве ор га ни на уни ја та, 
кои би се со ста ну ва ле по вре ме но: 
по ли тич ки, во ен, еко ном ски и фи-
нан си ски, ка ко и ед но по сто ја но би
ро, кое би со др же ло три сек ции, по-
ли тич ка, еко ном ска и фи нан си ска 
и во е на. Со на црт-пред ло гот, исто 
та ка, би ло пред ви де но де ле га ци и те 
на др жа ви те-член ки да се со ста-
ну ва ат ре дов но ед наш или по ве ќе 
па ти го диш но, и да ре ша ва ат за си те 
пра ша ња од за ед нич ки ин те рес, кои 
ќе им би дат под не се ни од ком пе-
тент ни те ор га ни на уни ја та.

И со грч ки от на црт-пред лог се 
пред ви ду ва ле исти те ор га ни на 
уни ја та, ка ко и со ју гос ло вен ски от. 
Спо ред грч ки от пред лог, пре тсе-
да те ли те на Со ве тот на др жа ви-
те-член ки на уни ја та тре ба ло да 
се со ста ну ва ат ко га ус ло ви те ќе 
по ба ра ат да се ди ску ти ра за пра-
ша ња од општ ка ра ктер што се од 
ин те рес за уни ја та.

Овој до го вор, спо ред грч ки от пред-
лог „е еден пре ли ми на рен текст, 
кој ги вос по ста ву ва ге не рал ни те 
ос но ви на ор га ни те на Бал кан ска-
та уни ја“. Би ло пред ви де но де тал-
ни те мо да ли те ти и де фи ни тив-
ни от текст да би дат изра бо те ни 
од ед на за ед нич ка ко ми си ја, наз-
на че на од стра на на две те вла ди 

во по жел но вре ме. До го вор ни те 
стра ни  дек ла ри ра ле де ка тие со 
за до волс тво ќе го пла ни ра ат ид-
но то учес тво во овој до го вор на 
дру ги бал кан ски др жа ви, во де ни 
од стра на на сло бод ни и ле гал но 
кон сти ту и ра ни вла ди.

Грч ки от пред лог пред ви ду вал 
до го во рот да би де пот пи шан од 
пре тсе да те ли те на Со ве тот и ми-
ни стри те за над во реш ни ра бо ти 
на до го вор ни те стра ни.

Бри тан ски от за ме ник-се кре тар за 
над во реш ни ра бо ти, Ор ме Сар џент 
(Ser Orme Sardzent), на 17 но ем ври 

1941 го ди на, го ин фор ми рал Нин-
чиќ де ка ју гос ло вен ски от про ект 
за Бал кан ска та уни ја, про у чен од 
си те не го ви ас пе кти од стра на на 
бри тан ски те струч ња ци, бил при-
фа тен од грч ка та вла да. █

про дол жу ва...
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Во сво и те по ли тич ки пла но ви за по во е но уре ду ва ње, вла да та на Ве ли
ка Бри та ни ја на сто ју ва ла уште во те кот на Вто ра та свет ска вој на да го 
обез бе ди сво е то вли ја ние во Евро па, а по себ но во Ју го и сточ на Евро па. 
По а ѓај ќи од ва ква та стра те ги ја, бри тан ски от по ли тич ки врв поч нал да 
го пот тик ну ва и спро ве ду ва ре а ли зи ра ње то по себ ни ви до ви ин те рес ни 
сфе ри пре ку соз да ва ње фе де ра ции, кон фе де ра ции и унии ме ѓу зем ји те 
од Источ на и од Ју го и сточ на Евро па

Пишува | м-р Але ксан дар Ма ној лов ски

Ју гос ло вен ско-грч ки те пре го во ри  
за соз да ва ње Бал кан ска уни ја

(1941-1942)

П о крај ан ти со вет ски от ка-
ра ктер, ва кви те об ли ци 
на ре ги о нал но гру пи ра ње 

во те кот на вој на та, тре ба ло да 
ја обез бе дат и зац вр стат бри тан-
ска та до ми на ци ја и кон тро ла во 
Евро па, од нос но на Бал ка нот по 
за вр шу ва ње то на вој на та. Во Бал-
кан ска та уни ја, Ве ли ка Бри та ни ја 
ви де ла од бра на на сво и те ге о по ли-
тич ки, во е но-стра те ги ски и еко-
ном ски ин те ре си во зад ни на та на 
Источ но то Сре до зем је, Бли ски от 
Исток и Дар да не ли те. За ре а ли-
зи ра ње на оваа иде ја, бри тан ско-
то Ми ни стерс тво за над во реш ни 
ра бо ти фор ми ра ло спе ци јал на 
екс перт ска гру па на че ло со Ро-
берт Ви ли јам (Robert William) и 
со Фре де рик Вајт (Sir Frederick 
White), де ле га ти во Ко мо ра та на 
оп шти ни те.

Вед наш по при стиг ну ва ње то во 
Лон дон, по по ра зот на Ју гос ла ви ја 
во Април ска та вој на во 1941 го ди-
на, ју гос ло вен ска та вла да на сто ју-
ва ла кол ку што е мож но по ве ќе да 
го зац вр сти сво е то при ја телс тво 
со Ве ли ка Бри та ни ја, по ра ди што 
са ма по се бе се на мет на ла и по тре-
ба та за нив ни по че сти кон та кти и 
поб ли ска со ра бо тка. Во при друж-
ба та на ми ни сте рот за над во реш ни 
ра бо ти Мом чи ло Нин чиќ, пре тсе-
да те лот на ју гос ло вен ска та вла да 
Ду шан Си мо виќ на 26 ју ни 1941 
го ди на, го по се тил пре тсе да те лот 
на вла да та на Ве ли ка Бри та ни ја 
Вин стон Чер чил, во не го ва та служ-
бе на ре зи ден ци ја. След ни от ден, на 
27 ју ни Си мо виќ го по се тил и бри-

тан ски от ми ни стер за над во реш ни 
ра бо ти Ан то ни Идн. Цел та на овие 
по се ти би ла на вла да та на Ве ли ка 
Бри та ни ја да ѝ се иска же вер ност 
на ју гос ло вен ска та еми гра ци ја и 
неј зи на бла го дар ност за по мо шта 
што бри тан ска та вла да им ја ука-
жа ла на кра лот и ју гос ло вен ска та 
вла да за вре ме на пре ми ну ва ње то 
во еми гра ци ја.

Де ле га ци ја на бри тан ска та вла да, 
во ко ја по крај В. Чер чил, би ле и 
ми ни сте рот за над во реш ни ра бо-
ти Идн, и ми ни сте рот за ко ло нии 
Еме ри (Amery), на 2 ју ли ја воз вра-
ти ла по се та та на ју гос ло вен ска та 
еми грант ска вла да. Оваа по се та не 
би ла са мо од кур то а зен ка ра ктер. 
Две те де ле га ции во де ле раз го во ри 
за над во реш но-по ли тич ки те проб-
ле ми и за мож но сти те за фор ми ра-
ње ју гос ло вен ски во о ру же ни си ли 
во еми гра ци ја. За вре ме на овие 
раз го во ри, бри тан ска та де ле га ци ја 
на вла да та на Си мо виќ ѝ го прет-
ста ви ла зна че ње то за соз да ва ње 
ју гос ло вен ско-грч ка фе де ра ци ја 
и ѝ пред ло жи ла да пре зе ме ини-
ци ја ти ва за фор ми ра ње Бал кан ска 
уни ја.

Пред ло гот на Вин стон Чер чил ју-
гос ло вен ска та вла да да пре зе ме 
ва ква ини ци ја ти ва бил да ден во 
вре ме ко га во Ве ли ка Бри та ни ја 
сѐ уште не би ле при стиг на ти грч-
ки от крал Ге ор ги Вто ри и грч ка та 
вла да, ра ко во де на од Ема ну ел Цу-
де рос. Тие на бри тан ска те ри то ри ја 
при стиг на ле на 27 сеп тем ври 1941 
го ди на. Исто та ка, во Лон дон не би
ле при стиг на ти си те ју гос ло вен ски 
ми ни стри за кои би ло ре ше но да 

пре сто ју ва ат и да дејс тву ва ат во 
оваа зем ја.

Во по че то кот на октом ври, ју гос-
ло вен ски те и грч ки те дип ло ма-
ти во сво и те ме ѓу себ ни кон та-
кти сѐ по ве ќе го упо тре бу ва ле 
збо рот уни ја. Во из ве шта јот што 
на 16 октом ври 1941 го ди на го 
ис пра тил до Ан то ни Идн, Рен дел 
(Rendel, George William), ам ба са дор 
на Ве ли ка Бри та ни ја при Кралс-
тво то Ју гос ла ви ја во еми гра ци ја, 
го ин фор ми рал сво јот прет по ста-
вен за сред ба та што ја имал на 15 
октом ври со М. Нин чиќ. Нин чиќ, 
во раз го во рот го за поз нал Рен дел 
де ка, прет ход ни от ден вос по ста-
вил кон такт со грч ки от пре ми ер 
Ема ну ел Цу де рос, при што му ги 
из нел ју гос ло вен ски те пред ло зи 
за евен ту ал на уни ја ме ѓу Ју гос ла-
ви ја и Гр ци ја. Нин чиќ во раз го во-
рот со Рен дел за го ва рал поц вр ста 
за ед ни ца со Гр ци ја, ко ја би има ла 
единс твен ца рин ски и мо не та рен 
си стем, ар ми ја, над во реш на по ли-
ти ка, и ко ја по за вр шу ва ње то на 
вој на та би пос лу жи ла ка ко ја дро 
за соз да ва ње по ши ро ка бал кан ска 
асо ци ја ци ја на др жа ви.

За поз нат мош не до бро со не тр пе-
ли во ста што вла де е ла во ре до ви те 
на ју гос ло вен ска та вла да, Рен дел 
му ука жал на сво јот со го вор ник де
ка, не оп хо ден пре дус лов за ка ква 
би ло асо ци ја ци ја со Гр ци те или со 
ко ја би ло дру га бал кан ска др жа ва, 
Ју гос ло ве ни те ме ѓу се бе да ги ре-
шат сво и те раз ли ки и да вос по ста-
ват по до бра со ра бо тка ме ѓу Ср би те 
и Хр ва ти те. Тоа го пот тик на ло Нин-
чиќ, не што по доц на да го из ве сти 
Рен дел де ка се кон сул ти рал со хр-
ват ски те и сло ве неч ки те чле но ви 
на вла да та Кр ње виќ и Крек, и де ка 
тие ја да ле сво ја та сог лас ност да 
се ста пи во пре го во ри со Гр ци ја.

Пр ви от на црт-план за ид на та Бал-
кан ска фе де ра ци ја бил под го твен 
од ју гос ло вен ска та вла да и до ста вен 
на разг ле ду ва ње на грч ка та вла да, 
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КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА 
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА[  АНТОЛОГИЈА  ]

Мозаиците „Македонија - 
светла земја“ и „Македонија 
- земјата памети“ се дело на 
реномираниот македонски 
уметник Глигор Чемерски. 
Тие се симбол на македон-
ската историја и култура.

Мозаиците се поставени на 
два ѕида во Свечената сала 
на претседателската рези-
денција и низ нив е прет-
ставена Македонија низ 
вековите.

ДА СЕ ОСЛОБОДАМ
Зошто не ми дозволувате анималност, 
зошто не: воен инстикт, освојување; 
зошто да не ја обожувам страста? 
Дозволете ми ги осветите, лукавствата 
лутините, сладострастијата! 
Зошто не ми доверувате  
сознанија и мудрост, 
зошто не ми давате моќ да поставам цели! 
Целта да биде точката - вон Умопретставата, 
Целта е кај зборот што е над секој звук! 
 
Зошто се плашите да не го засакам злото? 
Да не ги љубам демонските обреди. 
Со надумни средства умот се шири! 
Зошто да не создавам мит, “чудесна 
невистина” - мит за новиот век? 
Зошто не, средба со ирационални зборови? 
 
Зошто предупредувањето: ако ти се јави 
Нешто натприродно, отвори очи и извикај: 
“Не сакам да го видам! 
Не сум достоен да видам, 
ако ова видение е од Бога”. 
Зошто одвраќање од демонското 
заведување? 
Дозволете му на се што се влива во мене, 
што нурнува во телово. 
Дозволете му на ликот на зборот  
сам да се образува! 
 
Дајте ми упорност да не се плашам од 
опасности. 
И од скок мртовечки. 
Во непознатото и во неочекуваното 
да не застанам на половина пат. 
И да не паднам во малодушност,  
срџба и очајание! 
 
Напор, вртлог и бесмисла, дајте ми - 
да летам и да не паднам, 
како тешка птица да летам право, 
како гавран не кривејќи се, не виткајќи се ... 
 
Дајте ми волја, уживање, властољубие, 
себичност 
Љубов дајте ми! 
Преумножете се што ќе ме истроши. 
И - да се ослободам!

ПРО Е КТОТ „МУ ЗИ КА УНИ ВЕР ЗА ЛИС“ ПРЕД АМЕ РИ КАН СКА ТА ПУБ ЛИ КА
Светлана ХристоваЈоциќ (19412012)

Мозаик „Македонија – светла земја“  
од Глигор Чемерски

Емин Џи јан и пи о не рот на де тро ит ска та тех носце на, Де рик 
Меј, на ста пи ја на го ле ми от ле тен му зич ки фе сти вал под отво ре
но не бо во пар кот „Чен“ во Де тро ит, САД. На ши от вр вен му зи
чар и ди ри гент, Емин Џи јан, кој на пра ви аранж ма ни на му зи ка та 
на Меј, ди ри ги ра ше со Де тро ит ски от сим фо ни ски ор ке стар

Од Бал ка нов, ре чи си ни кој до-
се га не мал шан са да на ста пи 
со овој сим фо ни ски ор ке стар, 

кој е еден од нај ста ри те во САД. Ова 
е че твр та по ред со ра бо тка на „Из-
лет мју зик“, Де рик Меј и Емин Џи јан. 
Пр ви от на стап се слу чи во Ан тич ки-
от те а тар во Охрид за ед но со Ма ке-
дон ска та фил хар мо ни ја, ка де Меј ја 
пре зен ти ра ше сво ја та еле ктрон ска 
му зи ка низ кла си чен ма нир, спо ред 
му зич ки те аранж ма ни на Џи јан. По-
тоа оваа трој ка на ста пи со Фла ман-
ски от сим фо ни ски ор ке стар во цр-
ква та „Све та Ана“ во Гент, Бел ги ја, а 
не о дам на и во Па риз во пре крас ни от 
парк „Вен сен ска шу ма“ во рам ки на 
го ле ми от му зич ки фе сти вал „Ведр 
фе сти вал“, ка де Меј на ста пи со сим-
фо ни ска фор ма ци ја од 40 му зи ча ри 
под ди ри генс тво на Џи јан.

И овој кон церт во Де тро ит бе ше спој 
од еле ктрон ска и кла сич на му зи-
ка, фан та стич ни свет лос ни ефе кти, 
ви де о под др шка и ау ди о под др шка.

█ Кон цер тот во Па риз по ми на фан-
та стич но. Пуб ли ка та бу квал но 
ур ла ше по за вр ше то кот на  се ко ја 
ком по зи ци ја. На ви сти на уба во 
чув ство и по твр да де ка ова што 
го пра ви ме е до бро, би деј ќи за 
ме не се ко гаш пуб ли ка та е таа 
што од лу чу ва. Се на де вам де ка 
и на ста пот на овој ре но ми ран 

Емин Џи јан и Де рик Меј на ста пи ја со 
Де тро ит ски от сим фо ни ски ор ке стар

му зич ки фе сти вал во Де тро ит 
ќе би де уште ед но не за бо рав но 
искус тво. Фе сти ва лот го ди на ва 
прос ла ву ва ју би леј ни 30 го ди-
ни од сво е то по сто е ње и во не го 
ќе учес тву ва и култ на та пе јач ка 
Аре та Френк лин - ве ли Џи јан пред 
за ми ну ва ње то во САД. 

Це ли от про ект за поч на ми на та го-
ди на под нас лов „Му зи ка уни вер-
за лис“ ко га Меј на ста пи за ед но со 
Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја во Ан-
тич ки от те а тар во Охрид. И то гаш 
ор га ни за то ри те ве ти ја де ка тоа ќе 
би де по че ток на еден цик лус од на-
ста ни, кои ќе да дат но ва вред ност, 
не са мо во на ши от кул ту рен жи вот, 
ту ку и на свет ска та сце на. 

Де рик Меј  е еден од пи о не ри те на 
тех но-сце на та во Де тро ит, а кри-
ти ка та го на ре ку ва Мајлс Деј вис во 
све тот на тех но-му зи ка та по ра ди 
не го ви от ори ги на лен, комп ле ксен 
и ме лан хо ли чен стил. Од лад ни те 
и без жи вот ни ма ши ни, Меј соз да-
ва топ ли на, про ду хо ве ност и фан-
та стич на инс пи ра ци ја. Не го ви те 
на ста пи се поз на ти по тоа што тој 
има ре тка моќ пуб ли ка та да ја до-
ве де до лу ди ло. Овој не гов нај нов 
про ект со сим фо ни ски от ор ке стар 
ја со е ди ни ар ти фи ци ел на та му зи ка 
со бла го род ни от звук на кла сич ни-
те ин стру мен ти. █ (Н.П.)

ДИРЕКТНО ОД КОМПТОН
STRAIGHT OUTTA COMPTON

Заработка: 60.200.000 $

Жанр: драма
Режија: Ф.Гери Греј

Актери: О'Ши Џексон Јуниор,  
Кори Хокинс,  

Џејсон Мичел

НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА: 
ОДМЕТНИЦИ

MISSION IMPOSSIBLE – 
ROUGE NATION

Заработка: 17.200.000 $

Жанр: акција
Режија: Кристофер Мекори

Актери: Том Круз,  
Ребека Фергусон,  

Џереми Ринер

ШИФРА ВУЈЧЕ
THE MAN FROM U.N.C.L.E

Заработка: 13.400.000 $

Жанр: акција
Режија: Гај Ричи

Актери: Хенри Кавил,  
Арми Хамер,  

Алиша Викандер

ФАНТАСТИЧНА ЧЕТВОРКА
FANTASTIC FOUR

ЗЗаработка: 8.200.000 $

Жанр: акција
Режија: Џош Транк

Актери: Мајл Тилер,  
Кејт Мара,  

Мајкл Б. Џорадан

ПОДАРОКОТ
THE GIFT

Заработка: 6.500.000 $

Жанр: трилер
Режија: Џоел Едгертон

Актери: Џејсон Бејтман,  
Џоел Едгертон,  

Ребека Хол

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов

Чемерски е роден во Кавадарци 
(1940). Се образувал во Скопје, Бел-
град и во Париз. Често престојува, 
работи и изложува во Париз. Освен 
во палатата на претседателот, него-
вите монументални дела се наоѓаат и 
во централата на Стопанска банка. █
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рот е та лен ти ран, ќе мон ти ра ка ко 
што тре ба. По те шко е на те ле ви зи ја, 
ко га сни маш со три-че ти ри ка ме ри 
и се сни ма сце на по сце на. Мо ра да 
го на у чиш тек стот. Нај те шко е во 
те а тар, мо раш кон ти ну и ра но да жи-
ве еш. Ни ед на прет ста ва не е иста, 
ка ко што и жи во тот не е ист. Игра ње 

прет ста ва зна чи во кон ти ну и тет да се 
истрае, од по че ток, сре ди на и крај. Јас 
ги са кам и фил мот и те ле ви зи ја та, ама 
врв на та умет ност е во те а та рот.

█ Офи ци јал но то за ми ну ва ње в пен-
зи ја за мно гу ми на зна чи и крај на 
про фе си о нал ни от ан гаж ман, но Вие 
уште но си те страст за жи во тот. Што 
Ве „др жи“ жив?
ГРОЗДАНОВ: Отка ко сум во пен зи ја од 
2008 го ди на по сто ја но сум ан га жи ран. 
Ни ко гаш до се га не сум мо лел за уло га. 
Ка ко пен зи о нер сни мив по ве ќе се рии 
од „Ма ке дон ски при каз ни“ на „Ка нал 5“, 
по тоа за „МТВ“, бев по ка нет и за „Случ-
ки од жи во тот“. Не са кав да играм, да не 
би дам здо де вен, но ко га ќе се раз бо ле ше 
не кој ме не ме ви каа. Сни мав и за „Си тел“, 
„Пос лед ни от ста рец“. Ра бо та та си ја те рам 
про фе си о нал но. Од Драм ски за ми нав во 
пен зи ја до сто инс тве но, ка ко што тре ба, 
со ве ли чес тве на прет ста ва.

█ Да ли се кој од нас има пет ми ну ти во 
жи во тот што  знае да ги иско ри сти: 
Кои се ва ши те пет ми ну ти?
ГРОЗДАНОВ: Се кој има свои пет ми ну ти 
и не по стои не та лен ти ран чо век на све-
тот. Но, за ви си за ка де му е та лен тот. Ќе 
дој дат бол но ам би ци оз ни ро ди те ли нив-
но то де те да би де актер. Ко га ќе кон ста-
ти рам де ка не е та лен ти ра но, им ве лам: 
нај де те му го та лен тот на ова де те, не е 
за ту ка. Под го тву вав две де ца, ама зна ев 
де ка не се та лен ти ра ни и им ре ков да си 
ја про ба ат сре ќа та во дру га про фе си ја. По 
ед на го ди на дој доа двај ца та – ед ни от со 
„де се тки“ на Пра вен фа кул тет, вто ри от 
со „де се тки“ на Ма шин ски фа кул тет. Ми 
ре коа: „Фа ла чич ко Ми те, ми го спа си 
жи во тот“. Ду ри по три го ди ни ро ди те-
ли те ми про сти ја. От то гаш, ко га под го-
тву вам де ца за на фа кул тет ги ви кам и 
ро ди те ли те, да им ка жам да ли се де ца та 
та лен ти ра ни. До се га не сум по гре шил во 
из бор на та лент и во по дел ба та на уло ги. 
Ко га ќе го згре шам тоа, са мо ќе глу мам.

█ Што са ка те да гле да те де не ска во те а тар?
ГРОЗДАНОВ: Нај до бар екс пе ри мент е до-
бра прет ста ва. Мно гу са кам да гле дам до бра 
прет ста ва. Од до бро то се учи ка ко тре ба да 
се на пра ват, а од ло шо то ка ко не тре ба да 
се на пра ват. Не ма тре то.

█ Да ли жа ли те за не што во Ва ша та ка-
ри е ра?
ГРОЗДАНОВ: Жа лам што не го оди грав 
Ри чард Тре ти во мла до ста. То гаш бев пре-
за фа тен со дру ги уло ги. Во мла до ста играв 
мно гу глав ни уло ги на исто ри ски лич но сти 
од кои на пет ли чам автен тич но - Ни ко ла 
Ка рев, Ко ча По по виќ, Адолф Хит лер, Бер-
толт Брехт и Ан тон Че хов. Би би ло до бро, 
до де ка ме др жи сна га та, да го оди грам лу-
ди от Ал берт Ајн штајн. Ве ќе сум по бе лен во 
ко са та. Са кам да го оди грам и крал Лир, но 
и чор ба џи Те о дос.

█ Во „Сут је ска“ глу ме вте по крај Ри чард 
Бар тон. Ка же те ни не што по ве ќе за 
искус тво то?
ГРОЗДАНОВ: То гаш имав ме су дир со Бар тон. 
Не сом не но, тој е го лем актер. Но има ше по-
ста ве но еден глу пав ус лов во фил мот – си те 
ју гос ло вен ски акте ри да го во рат на анг ли ски 
би деј ќи тој не мо же да го во ри срп ско хр ват-
ски ја зик. Тој има ше огром на днев ни ца, во 
од нос на на ша та. Се кој ден го но се ше хе ли-
коп тер од Ку па ри до ме сто то на сни ма ње. 
Еден ден на сни ма ње то им ре ков: „Ка же те 
му на Сти пе Де лиќ де ка ако не го во рам срп-
ско хр ват ски да не ги вклу чу ва ка ме ри те“. 
Ја из вр шив за да ча та, го на у чив тек стот на 
анг ли ски ја зик иа ко ни ко гаш не сум учел 
анг ли ски, но ин си сти рав на срп ско хр ват ски 
и на крај ди ја ло гот го сни мив ме на срп ско-
хр ват ски, а не на анг ли ски. Се со браа си те 
глум ци – од Ба та Жи во и но виќ, Бо рис Двор-
ник, Ми ле на Дра виќ, Ру жи ца Со киќ, Ко ле 
Ан ге лов ски. Во ед но ин терв ју Жи во и но виќ 
приз на де ка Ми те Гроз да нов бил единс тве-
ни от то га шен актер што им го обе лил обра-
зот на ју гос ло вен ски те акте ри.

█ Што са ка те да им по ра ча те на де неш ни-
те ге не ра ции, на мла ди те што жи во тот 
до пр ва тре ба да ги на у чи не кои лек ции?
ГРОЗДАНОВ: Мла ди те да има ат сна га ка ко 
ме не и да љу бат ка ко ме не. Да гле да ат да 
на пра ват ква ли тет, а по тоа да гле да ат да 
на пра ват па ри.  А тие пр во па ри ба ра ат, 
а по тоа ква ли тет. А ква ли те тот ни ка ков. 
Ни ко гаш да не се воз др жу ва ат. Без ста рец 
не ма искус тво. Зна чи, ако не за и гра ат за-
ед но ста ри и мла ди не ма ид ни на те а та рот 
во Ма ке до ни ја. Ри сто Сте фа нов ски по сто-
ја но при ма ше мла ди ка дри во Драм ски, 
но ста ри те по сто ја но играа. Мно гу ги по-
чи ту вав ме по ста ри те, а тие не се бич но ни 
да ваа сѐ од се бе. За тоа Драм ски бе ше пр вак 
во Ју гос ла ви ја, се ка де ка де што одев ме по 
фе сти ва ли им ги зе мав ме на гра ди те. █

КУЛТУРА

Н е о дам на за вр ши сни ма ње-
то на кра тко ме траж ни от 
филм „Бор ба за смрт“, кој 

се сни ма ше во ма ри ов ско то се ло 
Ка лен, спо ред сце на рио и во ре-
жи ја на Еле о но ра Ве ни но ва. Во 
глав ни те уло ги се Ми те Гроз да нов 
и Или ја Стру ме ни ков ски, кои тол-
ку ва ат ли ко ви на двај ца стар ци, 
кои се рас пра ва ат за пос лед но то 
гроб но ме сто во ед но за пу сте но 
ма ке дон ско се ло. „Бор ба за смрт“ 
е па ра до ксал на дра ма, ко ја ги раз-
о ткри ва ди ле ми те за тоа што ќе 
се слу чи ако на чо век, кој жи во тот 
го свел на ис че ку ва ње на смрт-
та, одед наш не кој му го уни шти 
пла нот за уми рач ка. Фил мот се 
ре а ли зи ра во про дук ци ја на „ДНФ 
филмс“, про ду цент е Го це Кра лев-
ски, а ди ре ктор на фо то гра фи ја 
е Ди мо По пов. „Бор ба за смрт“ го 
фи нан си ра Аген ци ја та за филм 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а e под-
др жан и од те ле ви зи ја „Ка нал 5“.

Со еден од бар до ви те на ма ке дон ско то 
глу ми ште Ми те Гроз да нов (71) се до-
го во рив ме да по раз го ва ра ме отка ко 
за вр ши сни ма ње то на „Бор ба за смрт“, 
чи ја што пре ми е ра се оче ку ва на е сен. 
Иа ко е во пен зи ја ве ќе се дум го ди ни, 
тој е не у мо рен. Ра бо ти, сни ма, глу ми, 
ре жи ра, под го тву ва кан ди да ти за при-
е мен ис пит на Фа кул те тот за драм ски 
умет но сти. Тој е под виж на ен цик ло пе-
ди ја, има тол ку мно гу да рас ка же, пред 
сѐ бла го да ре ние на про фе си о нал ни от 
ба гаж што го но си со се бе, но, се ка ко, 
и жи вот но то искус тво. Не мо жат да се 
на бро јат си те не го ви глав ни рол ји во 
фил мо ви, те ле ви зи ски се рии, те а тар-
ски прет ста ви... Тој е еден од ре тки те 
акте ри што мо же да се по фа ли де ка 
глу мел со хо ли вуд ска та ѕвез да Ри-
чард Бар тон во „Сут је ска“. Се ко гаш е 
под го твен за чам че му а бет и со мла до 
и со ста ро, и со поз на ти и со по мал ку 
поз на ти ли ко ви од не го во то се којд-
не вие. Автор е на три кни ги по е зи ја 
и на че ти ри дру ги кни ги. 

█ Ка ков е ли кот што го тол ку ва те во „Бор-
ба за смрт“?
ГРОЗДАНОВ: На Ми лој ко, ли кот што го тол-
ку вам во „Бор ба за смрт“, на сон му се ја ви ла 
по чи на та та же на за да му ка же да се под го-
тву ва да дој де кај неа. Но, до а ѓа Јан ко и ту ка 
на ста ну ва ка ра ни ца та за гро бот. Јан ко има 
проб ле ми со ср це то. Пр во ре жи сер ка та мис-
ле ла јас да го тол ку вам ли кот на Јан ко, но ѝ 
по со чив де ка овие реп ли ки се на пи ша ни за 
ме не. Од лу ка та, се пак бе ше неј зи на и таа ре ши 
на кра јот јас да го тол ку вам ли кот на Ми лој ко. 
Кра тка та при каз на е Ми лој ко и Јан ко цел ден 
се ка ра ат ко му му при па ѓа гроб но то ме сто. 
На Јан ко му па ѓа ат ап чи ња та од ко шу ла та, се 
лиз ну ва и па ѓа во гро бот, Ми лој ко да му по-
мог не, да ги изв ле че, па ѓа и тој во гро бот. На 
ка ра ни ци те им не ма крај цел ден, но на крај 
одат да се на пи јат по „ед на“.

█ Ве ли те де ка нај лес но се игра на филм, 
по те шко на те ле ви зи ја, а нај те шко во те-
а тар. Зо што?
ГРОЗДАНОВ: Кол ку и да е те шка ма те ри ја та, 
фил мот се сни ма ка дар по ка дар. Ако ре жи се-

Жа лам  
што во  
мла до ста  
не го оди грав  
Ри чард Тре ти
Мла ди те да има ат сна га ка ко ме не и да љу бат  
ка ко ме не. Да гле да ат да на пра ват ква ли тет, а  
по тоа да гле да ат да на пра ват па ри. А тие пр во  
па ри ба ра ат, а по тоа ква ли тет. А ква ли те тот  
ни ка ков. Ни ко гаш да не се воз др жу ва ат. Без  
ста рец не ма искус тво. Зна чи, ако не за и гра ат  
за ед но ста ри и мла ди те а та рот во Ма ке до ни ја  
не ма ид ни на, ве ли Ми те Гроз да нов
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ТРИ ТЕ „АСА“: КИ РОВ, ЏАЈ КОВ СКИ И НОШ ПАЛ СО ПРЕТ СТА ВА ТА „5 ДО 12“ НА „ДОЛ НИ СА РАЈ„ КУЛТУРА

Пишува | Невена Поповска

Ра бо та та на 
Ки ров е поз-

на та на го лем 
број европ-
ски сце ни.  
За тоа по-

твр ди и ди-
ре кто рот на 
Ба ле тот на 
ХНК, Дин ко 

Бог да ниќ, кој 
ре че де ка за 
ра бо та та на 

Ки ров за прв-
пат слуш нал 
во Гер ма ни ја

Со секој купен број 
на „Република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„Милениум“

важи од 21.8. - 27.8.2015

50
попуст

денари

По ба лет ско то де ло „14 ча са“, 
кое из во нред но ја прет ста-
ви Ма ке до ни ја на сце ни те 

во Ви е на, Рим, Па риз, а од де кем-
ври е ве ќе тре та се зо на на ре-
дов ни от ре пер то ар на Ма ке дон-
ска та опе ра и ба лет, ти мот во 
со став: Игор Ки ров, ко ре о граф, 
Ки рил Џај ков ски, ком по зи тор и 
Але ксан дар Нош пал, ко сти мо-
граф, на сце на та во Сплит и на 
„Дол ни са рај“ во Охрид до не соа 
но во ба лет ско ос тва ру ва ње, под 
нас лов „5 до 12“. Овие три аса ве
ќе го прет ста ви ја де ло то на сце-
на та на Сплит ски от фе сти вал 
во со ра бо тка со ХНК од Сплит, 
Ре пуб ли ка Хр ват ска.

Ба лет ска та прет ста ва „5 до 12“ 
на „Дол ни са рај“  пре ку ба лет-
ска та игра до ло ви мош не ин-
те рес на при каз на. На сце на та 
се по ста ве ни ма гич ни коц ки, а 
коц ка та, ка ко и сѐ во жи во тот се 
вр ти, пре вр ту ва и ја пре не су ва 
по ра ка та.

█ Нас ло вот „5 до 12“ го из брав 
за тоа што че сто во жи во тот 
мно гу од лу ки до не су ва ме во 
5 до 12, а мо же би и во 12 и 5. 
Меч та ев за со вр ше но ста на 12 
коц ки во 12 сце ни со 12 игра-
чи, ко ја ни ко гаш не мо жев да 

Игор Ки ров: Ко га ќе ја отво риш ду ша та мо же да ви диш што, на ви сти на, се слу чу ва во жи во тот

ја до би јам, би деј ќи ток му ко
га ќе по мис лев „ја по стиг нав“ 
- сѐ се ур ну ва ше ка ко ку ла од 
кар ти и пак ја поч ну вав но ва-
та игра на мо јот жи вот на ре-
че на, ед но став но, „5 до 12“, 
ве ли ко ре о гра фот Игор Ки ров.

Спо ред не го, да се жи вее во вре-
ме ко га се ко гаш коц ки те се фр-
ла ат или па ѓа ат во 5 до 12, зна чи 
да се би де под го твен на сѐ.

█ Се ко гаш са кам пуб ли ка та 
са ма да вле зе во мо јот свет 
и гле да чи те са ми да се про-
нај дат во тоа што ќе го ви дат. 
Та ка е и овој пат. Во ова мое 
ап стракт но ви ду ва ње на ед
на но ва бо ја од мо јот жи вот, 
жи вот на коц ки ис пол нет со 
бои пре ле а ни со енер ги ја, 
разд ви же ни со му зи ка и изи-
гра ни со љу бов. Жи во тот е 
коц ка што се вр ти и пре вр ту-

ва, а отка ко ќе пад не са ми те 
ре ша ва ме да ли ќе го при фа-
ти ме ре зул та тот или не. Ние 
жи ве е ме на Бал ка нот, а да се 
жи вее во вре ме ко га коц ки те 
се ко гаш се фр ла ат или па ѓа-
ат во 5 до 12, а по не ко гаш и 
во 12 и 5, зна чи де ка се ко гаш 
тре ба да сме под го тве ни на 
сѐ - ве ли Ки ров.

Прет ста ва та пр вич но има ла 
друг нас лов, но по доц на ја нас-
ло вил „5 до 12“. Пред неа ни го 
прет ста ви ба ле тот „14 ча са“. Од 
ка де оп сед на то ста со број ки... 

█ На де нот пред пре ми е ра та, 
ко ја се игра ше во Сплит на 
отво ре на сце на ка ко оваа на 
„Дол ни са рај“ во Охрид, вр-
не ше и ду ва ше мно гу си лен 
ве тер. Цел ден има ше сон це, 
но во 17 ча сот поч на да ду ва 
и да вр не. Во 21 ча сот пуб ли-
ка та поч на со ча до ри да вле гу-
ва. Ди ре кто рот на Ба ле тот на 
ХНК, Дин ко Бог да ниќ из ле зе 
на сце на та и го нај а ви по че-
то кот на прет ста ва та. Вед наш 
по тоа не бо то се за тво ри и дож-
дот пре ста на. Зна чи до 5 до 12 
не се зна е ше да ли ќе се одр жи 
прет ста ва та - рас ка жа Ки ров. 

Тоа е уште еден до каз де ка жи-
во тот е ка ко Ру би ко ва коц ка, 
а ма ке дон ска та му зи ка е уште 

еден сег мент што асо ци ра на 
Бал кан. Таа се про те га низ прет-
ста ва та и ве се ла и таж на и бр за 
и бав на... На сце на та се 12 коц ки 
и 12 тан ча ри: 6 ма жи и 6 же ни. 
Коц ки те се со раз лич ни бои, а 
са мо ед на е про ѕир на, изра бо-
те на од пле ксиг лас.

█ Ко га ќе ја отво риш ду ша та мо
же да ви диш што, на ви сти на, 
се слу чу ва во жи во тот - наг-
ла су ва Ки ров. Мош не е сре ќен 
што му зи ка та за прет ста ва та 
ја на пи ша Ки рил Џај ков ски 
би деј ќи ова е че твр та го ле ма 
ба лет ска прет ста ва што ја ра бо-
та та за ед но. Прет ста ва та трае 
око лу еден час, а тан ча ри те се 
об ле че ни во ко сти ми инс пи ри-
ра ни од ма ке дон ски ет но мо ти-
ви, ма ке дон ска на род на но си ја, 
а ги изра бо ти ко сти мо гра фот 
Але ксан дар Нош пал.

█ Ме не ми е дра го, пред сѐ за-
тоа што ова е ма ке дон ска пре-
ми е ра. Дра го ми е ко га на ша та 
пуб ли ка до бро ќе го при фа ти 
тоа што го ви дов ме на „Дол ни 
са рај“. Сто еч ки ова ции по са-
ку ва се кој ко ре о граф и се кој 
тан чар - ве ли Игор Ки ров.

Спо ред не го, му зи ка та на Џај ков-
ски би ла по чет на инс пи ра ци ја 
за не го ва та ин вен тив на ко ре о-
граф ска кре а ци ја.

Ра бо та та на Ки ров е поз на та на 
го лем број европ ски сце ни. За 
тоа по твр ди и ди ре кто рот на 
Ба ле тот на ХНК, Дин ко Бог да-
ниќ, кој ре че де ка за ра бо та та 
на Ки ров за прв пат слуш нал во 
Гер ма ни ја, а со не го ва та ра бо-
та се за поз нал во Бел град ка де 
што Игор до бил на гра да за ко-
ре о гра фи ја, а Дин ко бил член 
на жи ри то.

█ То гаш си ре ков де ка еден 
ден, ко га по втор но ќе би дам 
ди ре ктор на Ба ле тот ХНК, 
ќе го по ви кам да го сту ва во 
на ша та ин сти ту ци ја и тоа се 
слу чи. Ова е прв пат ма ке дон-
ски ко ре о граф да ра бо ти ко-
ре о гра фи ја во Сплит, со на ши 
тан ча ри и со ко ре о гра фи ја 
што им ја по да ри. Дру ги те 
ра бо те ле ко ре о гра фии, но 
не ги по да ру ва ле. Ки ров го 
про би мра зот со ан гаж ма нот 
што тра е ше се дум не де ли и 

бе ше мош не на по рен. Мо и те 
игра чи се кла сич ни игра чи, 
но јас са кав да има ат фан-
та стич но со вре ме но дви же-
ње, кое е ра бо те но за нив. Во 
ба ле тот „5 до 12“ ко сти ми те 
што ги изра бо ти Але ксан дар 
Нош пал со др жат ор на мен ти 
од ма ке дон ски от фолк лор и 
тие пре ку ин тер на ци о нал ни-
те учес тва на ко ре о гра фот 
Игор Ки ров ја пре зен ти ра ат 
Ма ке до ни ја, ет но му зи ка та 
и фолк ло рот над вор од гра-
ни ци те на др жа ва та - ве ли 
Дин ко Бог да ниќ. █

Ние жи ве е ме на Бал ка нот, а да се жи вее во 
вре ме ко га коц ки те се ко гаш се фр ла ат или 
па ѓа ат во 5 до 12, а по не ко гаш и во 12 и 5, 
зна чи де ка се ко гаш тре ба да сме под го тве ни 
на сѐ, ве ли Ки ров
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Колку нешта се собраа 
во еден живот

АРСЕН ДЕДИЌ, АВТОРОТ ШТО ПИШУВАШЕ ЗА ТРИФУН, КАРОЛИНА, ВЛАТКО...

Пишува | Ма ри на Ко стов ска

Токму пред неговиот 75. роденден, кога прославуваше 
50годишнина од својата кариера, овој неуморен музички 
работник овде повторно ќе каже: Можеби токму сега ми 
оди одјавната шпица

СЦЕНА

Кога би 
бил убав, 

богат, млад 
и глупав – јас 

би ја завел 
Каролина. Но, 
јас сум стар, 
сиромашен и 
умен, па не ги 
исполнувам 

условите да ѝ 
се додворувам

„Долазио сам тешко из пустиње 
до гора, долазио с муком из утвр-
де до мора“ и не е најмаркантни-
от стих оставен во аманет меѓу 
небројните авторски дела на 
Арсен Дедиќ, но е стих во кој 
се крие неговата приказна. За 
песната „До свега сам долазио 
теже“, Дедиќ вели е негова, ав-
тобиографска.  А, токму неа ја 
испеа со поранешниот скопски 
градоначалник, бизнисменот 
Трифун Костовски. 

Песната е една од ретките, но 
драгоцени оставини на Дедиќ, 
конкретно за македонската му-
зика. Човекот што барал утеха, 
бегство и одговори во лист хар-
тија и молив, во непроценливо-
то творештво на композиции, 
текстови и поезија, остварил 
само неколку  соработки со ма-
кедонските музичари. Но, и тоа 
е доста. Остави многу хитови 
во историјата на југословен-
ската музичка сцена, кои ги 
пејат генерации и генерации. 
„Не дај се Инес“ е само една од 
многуте песни кои ќе нѐ пот-
сетуваат на Дедиќ.

Во Скопје првпат запеал по 
големиот земјотрес, во, тогаш, 
новата Универзална сала. От-
тогаш се броеја гостувањата 
овде, кога тој одново и одново 
го достигнуваше врвот на Бал-
канот. Не забораваше да каже 
дека сака да се враќа „таму каде 
што сонцето вечно сјае - таму 
каде што е Македонија“.

Сепак, бегаше од фестивалите, 
па ниеднаш не запеа или не ком-
понираше за „Макфест“ или за 
„Скопски фестивал“.

Затоа пак, на почетокот на 
2006 година, во период кога 
ретко ја напушташе Хрватска 
поради болеста, без многу пом-
па се најде во несекојдневен 
амбиент,  во Театарот за деца 
и младинци во Скопје. Дедиќ ја 
работеше музиката за хрват-
ската детска претстава „Три 
древни приказни“, а со неа 
на покана од тогашниот ди-
ректор на театарот, Љубомир 
Чадиковски, со кого случајно 
се сретнале на загрепскиот 
аеродром, гостуваше во Скопје.

Во интервју за „Утрински весник“ 
тогаш рече дека во Скопје решил 
да дојде чисто од љубов.
Покрај неколкуте песни за 
Влатко Стефановски, Дедиќ 
не штедеше на епитети кога 
зборуваше за соработката и со 
Каролина Гочева. Неа ѝ ја пода-
ри „Лејди Годива“, песна која се 
најде на антологискиот албум 
со 93 песни на Дедиќ сместени 
на четири цедеа.

█  Кога би бил убав, богат, млад 
и глупав – јас би ја завел. Но, 
јас сум стар, сиромашен и 
умен, па не ги исполнувам 
условите да ѝ се додворувам 
– се шегуваше Дедиќ во него-
вото последно интервју за ма-
кедонски медиум, во весникот 
„Граѓански“ со Иван Бечковиќ, 
во декември 2012 година.

Габи Новак, партнер во добро и во зло
Ја запознал кога била млада, убава и на почетокот на 
нејзината кариера, но вели дека тоа не било љубов 
на прв поглед. Дури подоцна, кога и двајцата веќе 
завршиле со претходните врски и бракови, сфаќаат 
дека се еден за друг, а таа станува неговиот камен-
темелник. Се земаат во 1970 година и остануваат 
заедно до крајот. Во една пригода тој ќе рече: Да не 
беше добро немаше да трае толку долго.

- Сите облици на насилство ние двајца ги 
поминавме заедно. И пожар во куќата, и загубата 
на првото дете, и сè што ѝ правеа неа и сѐ што ми правеа мене... – вели тој.

Го имаат синот Матеја, познат хрватски џез-музичар, и внуката Лу. Од првиот брак ја 
има ќерката Сандра, денес мајка на неговата втора внука и сопруга на Ален Славица.

Рекоа и...
„Секогаш имав намери јасни, што 
сакам да бидам кога ќе пораснам – јас 
ќе бидам Арсен“, стих од песната на 
Ѓорѓе Балашевиќ посветена на Дедиќ. 

„Не ти е ништо, не боли, тоа е сѐ 
на плејбек, брзо ќе ти помине“, 
неговиот другар во песната и 
здравствените проблеми, сега 
покојниот Кемал Монтено.

„Ми јавија дека си се откажал од 
понатамошното дружење со светот. 
Светот никогаш нема да се откаже 
од дружењето со тебе драг, голем 
и единствен Арсене“, последниот 
поздрав на Зафир Хаџиманов до 
неговиот другар.

Рече и...
„Во Габи најдов поддршка. Баш овие 
денови ми рече: Kога гледам низ што 
поминуваше и низ што поминуваш, 
јас до крајот со својата снага ќе те 
штитам. Тоа е убаво да се чуе од жена 
која има толку години“ 

„Најсреќен сум поради една  
работа: Ниедна од моите песни не 
ме понижува. Може да издржат и 
 до денес“.

„Велите дека младите луѓе сакаат 
да пеат бидејќи мислат дека тоа 
е работа што носи многу пари и 
овозможува лесен живот? Што? Кој 
лесен живот, која лесна работа? Па, 
дури и да успееш не е лесно. Ама 
ако поминеш просечно, што тогаш? 
Како ќе го храниш семејството? Каде 
ќе работиш? А, мене ме интересира 
работата пред сè, бидејќи човек без 
работа не е човек“.

Се појави во шеесеттите години, со 
одреден стил, дотогаш непознат на 
југословенската сцена, не толку при-
фатен и сосема поинаков од тогаш 
популарниот хибрид на италијански 
и на евергрин мелодии. Првите негови 
понудени песни прво биле одбиени од 
секој фестивал, за да подоцна останат 
засекогаш запишани на овие простори.

- Се разликував затоа што веројат-
но прв почнав во прво лице еднина 
да зборувам за својата состојба, за 
чувствата и идеите, што денес е со-
сем нормално. Тогаш, во тоа време, 
се појавив како спротивност на ма-
сивната фестивалска структура и 
таквиот тип граѓански песни – изјави 
во една пригода Дедиќ.

Но, преку ноќ работите се менуваат. 
Арсен Дедиќ, шибеничанец кој живо-
тот го помина во Загреб, отвори нова 
страница на популарната музика и 
стана еден од втемелувачите на за-
грепската школа на шансоната, со што 
ја отвори вратата на лавина нови му-
зичари, романтичари, наследници на 
неговата идеја.

Со музиката се запознал на шестго-
дишна возраст. Оттогаш не преста-

нал со свирење (некогаш бил еден од 
најдобрите флејтисти на просторите), 
компонирање, создавање историја.

Автор на небројни хитови, Дедиќ сни-
мил повеќе од 30 албуми, звучно опре-
мил над 70 филмови и повеќе од  150 
театарски претстави, напишал голем 
број поетски збирки.

Неговите најпознати песни остануваат 
„Не дај се Инес“, „О младости“, „Модера-
то кантабиле“, „Твоје нежне године“, 
„Човек као ја“...

За својата Габи Новак, пак, ги напи-
шал „Памтим само сретне дане“, „Он 
ме воли на свој начин“... Автор е на 
легендарните „Једина“ и „Загрли ме“ 
за Здравко Чолиќ, „Лоше вино“ за 
„Бијело дугме“, „Живот мој“ за Јоси-
па Лисац...

Поради проблеми со црниот дроб често 
останувал врзан за креветот, а во 2004 
година му бил пресаден нов орган. Во 
2014 по незгоден пад морал да оди со 
стап, но поради неиздржливите болки 
го оперирал колкот на почетокот на 
оваа година. По неколку компликации 
во закрепнувањето, Дедиќ почина во 
загрепската болница.

Арсен Дедиќ (28 јули 1938 - 17 август 2015)

Токму пред неговиот 75. ро-
денден, кога прославуваше 
50-годинишнина од својата 
кариера, овој неуморен музич-
ки работник овде повторно ќе 
каже: Можеби токму сега ми 
оди одјавната шпица.

█ Колку нешта се собраа во 
еден живот, ни мене не ми се 
верува – додава тој.

Дедиќ вели дека во здравстве-
на смисла поминал низ сѐ што 
може еден човек да помине. Со-
очувајќи се рано со проблемите 
на црниот дроб, меланхолијата 
и некоја си едгараланповска де-
пресија се чувствуваа во секое 
негово следно интервју, следна 
песна, следна легенда.

█ Не знам уште колку време ми 
останува. Брел почина на 49 
години. Кога Булат Окуџава, 
мојот голем пријател, беше во 
Загреб, имаше 57 години, а јас 
мислев дека е старец. А сега јас 
сум во својата седумдесет и пе-
тта година. Вистинските кан-
тавтори заминуваат порано. 
Можеби јас не сум вистински-
от, па затоа и живеам подолго 
– го завршува тој разговорот. █
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Хрватскиот бисер има многубројни прекрасни плажи, но макарската 
ривиера крие и многу неистражени и неискомерцијализирани плажи, кои 
можете и сами да ги откриете. Тие за кои вистински одмор претставува 
секојдневно уживање на сонце, море и водни спортови, Макарска е 
идеално место. Тука и најголемите хедонисти нема да имаат забелешки
Пишува | Ја на Јо си фо ска

Над Макарска 
се простира 

Биоково, пла-
нина прогла-
сена за „парк 
на природата“ 

поради раз-
новидната 
вегетација 
(од алпска 

вегетација до 
медитеранска, 
во зависност 

од надморска-
та височина), и 
животинските 

видови

Срцето на Далмација
Во срцето на Далмација, под 

планината Биоково, се на-
оѓа едно од најпосетувани-

те места во Хрватска, Макарска. 
Макарската ривиера е една од 
најпознатите туристички дес-
тинации и се наоѓа на најубави-
от дел на Јадранот, меѓу Сплит 
и Дубровник. Препознатлива 
е по долгите, карпести плажи, 
чистото море и природните уба-
вини, по културно-историските 
споменици и богатите гастро-
номски понуди во рестораните 
со традиционална далматинска 
храна и вино.

Овој дел е најтоплиот дел во Хр-
ватска, со медитеранска клима 
и со просечна годишна темпера-
тура преку 20 Целзиусови сте-
пени. Неговата специфичност 
придонела тамошните жители 
доминантно да се занимаваат со 
туризам и овој крај да го напра-
ват рај за сите тие што сакаат 
да уживаат во сонце, море и во 
бескрајна убавина.

Идеално место за тие што 
сакаат вистински одмор
Преку туристичките агенции се 
наоѓаат економични аранжмани. 
Во летниот период, најевтини се, 

секако, аранжманите во јуни и во 
септември, каде што со вклучен 
автобуски превоз и приватно 
сместување се наоѓаат понуди 
од 170 евра, па нагоре. Секако, 
можете да патувате и со сопствен 
превоз и сами да си обезбедите 
сместување. Во Макарска има 
богата понуда за сместување, од 
апартмани до луксузни хотели.

Хрватскиот бисер има мно-
губројни прекрасни плажи, 
но макарската ривиера крие и 
многу неистражени и неиско-
мерцијализирани плажи, кои 
можете и сами да ги откриете. 
Тие за кои вистински одмор 
претставува секојдневно ужи-
вање на сонце, море и водни 
спортови, Макарска е идеално 

место. Тука и најголемите хедо-
нисти нема да имаат забелешки. 

По должината на макарското 
шеталиште на истоименото 
гратче опколено со борови, 
се наоѓаат разни туристички 
објекти, хотели, ресторани и, 
секако, Качиќевиот плоштад во 
центарот на градот, каде што 
се случуваат сите културни и 
забавни настани. 

На плоштадот се наоѓа и црквата 
„Св. Марко“, која е изградена во 
1700 година и фонтана што да-
тира од 1775 година и сведочи 
за времето кога првата вода за 
пиење стигнала во градот. На 
влезот од црквата се наоѓа олтар 
во кој се чуваат коските на св. 
Климент, заштитникот на гра-
дот и на макарската бискупија. 
Овој град низ историјата ги ме-
нувал владетелите, еден период 
бил под власт на Венеција, но и 
под турска власт и под власт на 
Млетачка Република. Вистински 
развој на туризмот почнува за 
време на француското и на ав-
стриското владеење.

Прекрасна природа и 
карневалски ноќи
Над Макарска се простира Би-
оково, планина прогласена за 
„парк на природата“ поради раз-
новидната вегетација (од алпска 
вегетација до медитеранска, во 

зависност од надморската висо-
чина), и животинските видови. 
Составен дел на паркот е бота-
ничката градина Котишина, во 
која можат да се пронајдат сто-
тина видови билки.

Макарска е и карневалски град, 
каде што секое лето на почето-
кот на август се одржува летен 
карневал. Маскираната поворка, 
музиката и забавата, собираат 
многу пејачи, танчари, туристи, 
деца и возрасни, а целиот брег 
ја презема карневалската атмос-
фера, со маскирани ликови на 
секој чекор.

Освен оваа манифестација, 
поз ната е и манифестација-
та Ноќта на Калеларга, која 
се одржува од 1994 година и 
е неизоставен дел од програ-
мата на макарското културно 
лето. Станува збор за забава 
каде што гостите уживаат со 
далматински песни, со далма-
тински танци и со разновидна 
културна програма, дегустира-
ат домашни специјалитети и 
вино, а  по должината на ули-
цата Калеларга се гледа светли-
ната на фенерите, која му дава 
посебен дух на овој настан.

Во текот на летните месеци се 
одржува и Макарското лето, 
кое е најголемата, најпосете-
на и најквалитетна макарска 
културна и забавна манифе-
стација, која опфаќа поп-ро-
керски концерти, фолклорни 
вечери, театарски претстави 
и концерти со класична му-
зика. Уште една автентична 
манифестација се Рибарските 
вечери, познати по натпрева-
рувања во стари далматин-
ски игри. Интересно е што 

сите победници во овие игри 
освојуваат прочуена далма-
тинска пршута.

Ако летувате на Макарска, не 
пропуштајте да ги посетите 
блиските острови Брач, Хвар 
или Корчула. Организирано, 
со туристички бродови, кои се-
којдневно ги возат туристите 
до некој од островите, имате 
можност да ја видите целата 
разнобојност на овие предели 
и убавината што ја нудат.

За крај, задолжително пробајте 
ги традиционалните рибји спе-
цијалитети од локалните жи-
тели, кои ќе ви приредат мала 
гастрономска авантура во от-
пуштена атмосфера, за целосен 
впечаток на вашето патување. █

АТРАКТИВНИ ТУРИСТИЧКИ ДЕСТИНАЦИИ – МАКАРСКА
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Бела маица  
како да ја 
комбинирате?

Најчесто ја носиме со фармерки, 
памучна кошула и патики, но и со куси 
или со долги здолништа, кои може да 
бидат и кожени, во комбинација со 
чевли со високи потпетици

Белата обична памучна 
маица е едно од тие 
парчиња облека што е 

во ист ранг со класичната 
кошула и со фармерките. 

Ова парче облека секогаш 
го освежува изгледот и же-
ните го обожаваат. Лесно 
се комбинира со различ-

ни варијанти и тоа за сите 
пригоди.

Најчесто ја носиме со фар-
мерки, памучна кошула и 
патики, но и со куси или 
со долги здолништа, кои 
може да бидат и кожени, 
во комбинација со чевли 
со високи потпетици.

Белата памучна маица се приспособува на 
сите трендови, безвременска е и може да 
се носи и со долги панталони и сандали 
со високи платформи, или, пак, со хеланки 
и со балетанки.

Нема жена, која во својот орман нема ма-
кар една убава бела памучна маица. Без 
разлика дали сакате лежерен, секојдневен 
изглед или сакате да изгледате женствено, 
ова парче облека може да го комбинирате 
апсолутно со сè.

Ако комбинирате фармерки со бела маица, 
имате суперизглед. Можете да го збогатите 
вкупниот впечаток со модни детали или 
пак со чевли по ваш избор во која било 
боја. Има многу можности. █



УБАВИ ЖЕНИ

Ма ри он Ко ти јар е фран-
цу ска актер ка и пе јач-
ка-тек сто пи сец. Исто 

та ка е и еко ло гист и порт па-
рол на ор га ни за ци ја та „Грин-
пис“.  Има до би е но го лем број 
свет ски приз на ни ја и на гра ди 
за уло ги во по ве ќе фил мо ви. 
Во 2007 г. Ко ти јар ја глу ме ше 
фран цу ска та пе јач ка Едит Пјаф 
во „Жи вот во ро зо во“, уло га ко
ја ѝ до не се не кол ку на гра ди, 
вклу чу вај ќи и „Оскар“, „БА ФТА“, 
Це зар“ и „Зла тен гло бус“ за 

нај до бра актер ка. Таа е пр ва-
та и единс тве на актер ка што 
има до би е но „Оскар“ за уло га 
во фран цу ски филм. Во 2010 г., 
фил мот „Де вет“ ѝ до не се но-
ми на ции за на гра ди те „Зла тен 
гло бус“ и „Из бор на кри ти ча ри-
те“. Во 2012 г. до би мно гу број ни 
приз на ни ја за уло га та во „‘Рѓа 
и ко ска“, ка ко и но ми на ции за 
„Зла тен гло бус“, „БА ФТА“, „Из бор 
на кри ти ча ри те“, „Скрин акторс 
гилд“ и „Це зар“. Во 2014 г. до би 
по зи тив ни кри ти ки за уло ги те 

во „Ими гран тка“ и во „Два де на, 
ед на ноќ“, ко ја пак ѝ ја до не се и 
вто ра та но ми на ци ја за „Оскар“

Дру ги неј зи ни поз на ти фил мо-
ви се „Клое“ (1996), „Фу ри ја“ 
(1999), „Ли за“ (2001), „Уба ви 
ра бо ти“ (2001), „Го ле ма ри ба“ 
(2003), „Ти и јас“ (2006), „До-
бра го ди на“ (2006) , „Јав ни не-
при ја те ли“ (2009), „Пол ноќ во 
Па риз“ (2011), „За ра за“ (2011), 
„По де мот на Мрач ни от ви тез“ 
(2012) итн. █
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МА РИ ОН КО ТИ ЈАР Родена:  
30 сеп тем ври 1975 (39 г.) 
Па риз, Фран ци ја

Про фе си ја:  
актерка, пе јач ка

Активна од:  
1993 година

Сопруг:  
Ги јом Ка не (од 2007 г.)

Де ца:  1

Ци та ти:
# „ На ви сти на е воз не ми ру вач ки ко га ќе се  

ви ди те се бе си на ви де ос ним ка што при ја те ли те 
ја на пра ви ле за вре ме на лет ни от од мор.“

# „Мис лам де ка не мо же да се на у чи ка ко да  
се глу ми, ту ку ка ко да се ко ри стат емо ци и те и 
чув ства та“

# „ Ка ко актер ка, са кам да рас ка жу вам уба ви  
при каз ни.“

www.republika.mk48 петок, 21 август 2015 година www.republika.mk 49петок, 21 август 2015 година



ОДБЕРЕТЕ ЈА ВИСТИНСКАТА 
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ПАЈАКОВ ЦВЕТ

МИЛЕНИЦИ

Изгледа одлично речиси во секоја 
цветна комбинација, одлично оди со 
далии и со сончоглед. Пајаковиот цвет 
не е лесно да се одгледува, но трудот, 
секако, ќе ви се исплати.

Оваа едногодишна билка расте до ви-
сочина од околу еден метар, цвета во 
розова и во бела боја, но може да се 
видат и цветови во нијанси на лаванда.
На пајаковиот цвет му одговара сонце, а 
може да поднесе и повремена суша, но не 
смее да се дозволи целосно да се исуши. 
Изгледа многу убаво во жешките летни 
денови, но кон крајот на летото цвето-
вите на стеблото почнуваат да паѓаат.

Пајаковиот цвет е бодлив, така што тре-
ба да бидете внимателни кога работите 
со него. Листовите се декоративни, а 
има и многу впечатлив мирис. Поради 
силната арома, можеби, не треба да ги 
чувате овие цвеќиња во спалната соба.

Пајаковиот цвет може да биде одличен 
додаток во вашата градина, без разлика 
дали имате цели леи засадено со него 
или само неколку саксии. Ова цвеќе 
одушевува со височината и со тексту-
рата на стеблото. 

Негата на влакната подраз-
бира капење, чешлање и 
стрижење, но еднакво е 

важна и исхраната, како и емо-
тивната состојба и задоволство 
на миленикот.

Урамнотежена исхрана богата 
со протеини и со аминокисели-
ни, ќе го зацврсти влакното, 
а во консултација со ветери-
нар, можете да му дадете и 
дополнителни суплементи и 
витамини.

Сериозно поведете сметка за 
крлежите, болвите и за други 
паразити што го загрозуваат 
здравјето на вашиот миленик. 
Мрсно и валкано крзно е погодна 
средина за размножување и за за-
држување паразити, кои предиз-
викуваат алергија и иритација 
на кожата, а можат да го дове-
дат кучето и во смртна опасност. 
Така, ако забележите црвенило, 
исипување или континуирано 
чешање, одете до ветеринар да 
проверите што не е во ред.

Ќелавост на одредени места, е 
симптом што може да се мани-
фестира како кај луѓето, така 
и кај кучињата. Неа може да ја 
предизвикаат многу болести, 
како што се хормонални про-
блеми, тумори, но честа е и како 
последица на стресот. Кај некои 
кучиња може да се јави во текот 
на промена на крзното наесен 
или во пролет, но, сепак, не ја 
сфаќајте несериозно бидејќи 

може да биде показател на сери-
озни проблеми. Мирисот е след-
на работа на листата што морате 
да ја проверувате. Секое куче 
има карактеристичен мирис, 
кој не смее да се промени меѓу 
две капења. Силен непријатен  
мирис често укажува на бакте-
риски инфекции, глисти, болви 
или сува кожа. Ако забележите 
вакви промени, задолжително 
посетете ветеринар.
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Среќно и здраво куче има цврсто и сјајно 
влакно. Крзното на вашиот миленик многу 

може да ви открие за неговата физичка, но 
и емотивна состојба. Затоа е важно да го 

одржувате и да се грижите за него

Крзното многу 
зборува за 
нивното здравје

Изборот на боја за кујната треба да 
ви одговара вам
Без разлика дали сте искусни готвачи 
или почетници, треба да постои нешто 
инспиративно во вашата кујна. Кујната 
не е само место за готвење, туку и прос-
тор за разговор и за дружење. Размисле-
те која боја ве прави среќни. Дали сакате 
потемни тонови или посветли... Уредете 
ја така што ќе уживате таму.

Кујната не мора да биде усогласена 
со другиот дел од домот
Зависно од распоредот во домот, односно 
дали имате отворен план или не, вашата 
кујна не мора да ја има истата палета на 
бои како другиот дел од домот. Со малку 
повеќе креативност, поиграјте си со бо-
ите. Но, сепак пожелно е да има некоја 
линија на континуитет. Исто така, не на-
сочувајте го вашето внимание само на 
ѕидовите, променете го паркетот или про-
најдете нова боја за работната површина.

Шарените кујнски елементи можат 
да бидат добро решение
Трендот во кој сите елементи се во иста 
боја, полека поминува. Во денешните 
модерни кујни ќе видиме разни комби-
нации на бои и стилови. Модерниот стил 
се меша со традиционален, скандинав-
ски, индустриски, итн... Забележлив е 
еклектичен спој, кој користи една до три 
бои на елементите во кујната. Бидете 
храбри и мешајте го стилот и боите. █
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Лет на та се зо на е при крај, но мно гу лу ѓе го пла ни ра ат од-
мо рот ток му во овој пер и од од го ди на та. По тре ба та да се 
из бе га од же шки от асфалт и од се којд нев ни те об вр ски е 
се ко гаш при сут на. Иде ал но ме сто за та кво не што е при ро-
да та, ко ја се ко гаш ну ди не што но во, не што не се којд нев но.

Еден од пред ло зи те е и кам пу ва ње во при кол ка за двај ца, 
ко ја е по ве ќе од до вол на за ин тим на друж ба.

Сло ве неч ка та ком па ни ја за про из водс тво на камп-опре ма 
и при кол ки „Адри ја“, оваа го ди на ја пу шти во про даж ба, 
мо же би, нај у ба ва та при кол ка про из ве де на до се га, ко ја 
мо же да сме сти са мо две ли ца.

Се пак, иа ко 
тол ку ма ла, таа 
овоз мо жу ва 
го ле мо ужи-
ва ње со си те 
при друж ни 
еле мен ти и со-
став ни де ло ви 
што му се по-
треб ни на еден 
кам пер или љу би тел во при ро да та.

Со дол жи на од са мо че ти ри ме три и со вна тре шен про-
стор од са мо се дум ква дра ти, мо де лот „екшн 361 ПД“ ги 
за до во лу ва си те ос нов ни ка ра кте ри сти ки на ед на камп-
при кол ка.

Ка ро се ри ја та е изра бо те на од алу ми ни ум ска ле гу ра за да 
се до бие по ма ла те жи на, ко ја е пре кри е на со слој од по-
ли е стер за да се до бие комп лет на за шти та од над во реш ни 
вли ја ни ја, дожд, сон це, гро мо те ви ци. 

Во вна треш но ста во го ле ма ме ра е ко ри сте но др во за 
изра бо тка на ме бе лот, до де ка ме тал ни те де ло ви се со ста-
вен дел од куј на та и од ба ња та.

Куј на та е комп лет но опре ме на со шпо рет, ми јал ник, фри-
жи дер, ра бот на ма са и до вод за во да. Са ма та при кол ка е 
опре ме на со ре зер во а ри за во да за пи е ње и за тех нич ка 
во да што овоз мо жу ва по дол го ко ри сте ње без да се има 
по тре ба од до пол ну ва ње на ре сур си те.

На над во реш на та стра на оваа пре крас на при кол ка ги има 
си те прик лу чо ци што се по треб ни за во да, стру ја, те ле ви-
зи ја, ка ко и за ин тер нет.

Це на та на „адри ја екшн 361 ПД“, ко ја е прог ла се на за 
нај у бав мо дел за 2015 го ди на, из не су ва не што по ве ќе од 
15.000 евра.

за двај ца кам пе ри

Подготви: Бојан Момировски

Ин тим но кат че

Подготви |  
Бојан Момировски

Авто мо би лот со во до род ни ќе лии со 
еден ре зер во ар мо же да по ми не 500 
ки ло ме три, што го пра ви пр ви от мо дел 
што ну ди тол ку го ле ма ки ло ме тра жа со 
ед но пол не ње. 

Ка ко што е об ја ве но, пр ви от се ри ски 
авто мо бил на „То јо та“ е прид ви жу ван 
од еле ктро мо тор што ко ри сти енер ги ја 
ка ко ре зул тат на хе ми ска ре ак ци ја на 
во до род и на кис ло род и ос ло бо ду ва 
моќ ност од 155 коњ ски си ли, што овоз-
мо жу ва за бр зу ва ње од 100 ки ло ме три на 
час за де вет се кун ди. 

Се кој сопс тве ник на „то јо та ми раи“ во 
Евро па ќе рас по ла га со бесп лат но го ри во 
за пер и од од три го ди ни и ќе има при-
стап до сер вис ни ус лу ги 24/7 на тро шок 
на фир ма та, исто та ка, во тра е ње од три 
го ди ни. Што се од не су ва до га ран ци ја та, 
таа е осум го ди ни или 150.000 ки ло ме три. 

„То јо та“ оче ку ва со лид на про даж-
ба во Евро па би деј ќи „ми раи“ е со 
ну ла еми си ја на штет ни га со ви, за-
тоа што при со го ру ва ње на во до род 
се до би ва во деа па реа. Це на та на 
авто мо би лот из не су ва око лу 50.000 
евра, во за вис ност од ни во то на 
опре ме ност на во зи ло то. 

Го ле ма пред ност во од нос на кла-
сич ни те еле ктрич ни авто мо би ли 
на кои из во рот на енер ги ја им е 
ба те ри ја, е што за да се на пол ни 
ре зер во а рот со во до род, кој е под 
го лем при ти сок, ќе би дат по треб ни 
три до пет ми ну ти. 

Оваа го ди на „То јо та“ пла ни ра да 
про из ве де 700 при ме ро ци „ми раи“, 
а во след на та 2.000 авто мо би ли. 
Број ка та во 2017 го ди на ќе по рас не 
до 3.000 единици. █
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„ТО ЈО ТА МИ РАИ“  
ПРИ СТИГ НА  

НА ЕВРОП СКИ ОТ ПА ЗАР

Ја пон ски от про из во ди тел на авто мо би ли и ли дер на свет ски от па зар 
за авто мо би ли на ал тер на тив но го ри во, „То јо та“, ко неч но, во Евро па го 
до не се сво јот мо дел „ми раи“, кој ра бо ти на во до ро ден по гон

Прв се ри ски  
авто мо бил со  
по гон на во до род

„Сам сунг“ нај а ви де ка ра бо ти на под го то вка на 5,7-ин чен 
екран со ре зо лу ци ја од 11К. Ко реј ска та вла да во парт-
нерс тво то со „Сам сунг“ и уште 13 дру ги ком па нии вле-
гу ва со 26,5 ми ли о ни до ла ри во овој ме га-про ект, кој се 
оче ку ва да трае пет го ди ни.

Про е ктот до би по зи тив ни кри ти ки од мно гу љу би те ли на 
тех но ло ги ја та, но не кои струч ња ци ве лат де ка тол ка во 
зго ле му ва ње на бро јот на пи ксе ли ќе би де не за бе леж ли-
во за чо веч ко то око.

Се гаш ни те нај до бри екра ни за мо бил ни уре ди има ат 
„квард Ха-Де“, од нос но 2K ре зо лу ци ја од 2.560 x 1.440 
пи ксе ли. Те ле ви зо ри те вле гу ва ат во ран гот на 4K, од нос-
но 3.840 x 2.160 пи ксе ли. 

Ре зо лу ци ја та на овој 
екран би би ла 11.264 x 
6.336 пи ксе ли, со што 
би се до би ла гу сти на 
на пи ксе ли од 2.250 ппи 
(pixels per inch). За спо-
ред ба, се гаш ни те нај-
до бри те ле фо ни ед вај 
до би ва ат гу сти на на пи-
ксе ли над 500 ппи. Цел та на „Сам сунг“ е да се фо ку си ра 
на три ди мен зи о нал ни от ефект и вир ту ел на та ре ал ност, 
за ко ја тре ба ек стрем но ви со ки ре зо лу ции. 

Соз да ва ње то екра ни со кол ку што е мож но по ве ќе де та ли 
во мо мен тов е ра бо та на пре стиж кај ком па ни и те што се 
за ни ма ва ат со нив но про из водс тво. Прет ход но го ди на ва, 
„Ел-Џи“ пре зен ти ра ше ди зајн на екран од еден ми ли ме-
тар, со де бе ли на на лист хар ти ја.

Пр ви от се ри ски авто мо бил на во
до род „ми раи“ ве ќе при стиг на на 

европ ски от кон ти нент во пет при ме ро ци 
и со тоа, по свет ска та пре ми е ра што ја 
има ше на Са е мот за авто мо би ли во Же-
не ва, во март, поч на ера та на авто мо би ли 
на ал тер на тив но го ри во.

„То јо та ми раи“ на ја пон ски от па зар се 
про да ва уште од де кем ври 2014 го ди на, 
а во Евро па по го ле ми кон тин ген ти се оче-
ку ва да при стиг нат во сеп тем ври и тоа на 
анг ли ски от, гер ман ски от и на дан ски от 
па зар. Са мо то име на авто мо би лот на 
ја пон ски зна чи „ид ни на“, што зна чи де
ка „То јо та“ има на ме ра се ри оз но да се 
за ни ма ва со про из водс тво на овој мо дел. 

Со но ви от мо дел „То јо та“ е во са ми от 
врв на на пре до кот на тех но ло ги ја та и 
ја про дол жу ва ус пеш на та при каз на на 
хи брид на та тех но ло ги ја, поч на та 
уште од мо де лот „при ус“. 

Таа е единс тве на та фа бри ка во све-
тот што со ус пех ја раз ви ва тех но ло-
ги ја та на во до род ни ќе лии, бла го да-
ре ние на спо соб но ста и на искус тво то 
што го има  по 20 го ди ни ра бо та со 
ва ква тех но ло ги ја. 

„Ми раи“ на го ле мо ќе при до не се во 
осве жу ва ње то, зго ле му ва ње то на тех-
но ло шки от раз вој и во при фа ќа ње то 
на во до род ни те ќе лии ка ко ал тер на-
ти вен из вор на енер ги ја и, се ка ко, во 
на та мош но то раз ви ва ње ин фра стру-
кту ра  на пол на чи на во до род.

За таа цел, „То јо та“ пла ни ра со ра бо-
тка со др жа вни и со при ват ни ком па-
нии за да ин ве сти ра ат во из град ба 
на ста ни ци што ќе ну дат пол не ње на 
ре зер во а ри те со во до род. 

„Сам сунг “ 
пра ви екран  
со ре зо лу ци ја од 11К

Автомобилизам
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им од го во ри: Не, не и не. Не 
ни тре ба пет то то ме сто. Тоа 
не е ус пех и до бра фи ло зо-
фи ја. Оди ме на осво ју ва ње на 
ти ту ла та, беа збо ро ви те на 
срп ски от стра тег. Ус пе хот на 
Гер ма ни ја од по го ле ми от дел 
од струч ња ци те за ко шар ка 
е ран ги ран ка ко из не на ду ва-
ње број еден во исто ри ја та на 
европ ски те пр венс тва.

Грч ка сен за ци jа за 
исто ри jа

Гр ци те се ме ѓу осум те зем-
ји-член ки, кои ја фор ми ра ле 
Ин тер на ци о нал на та ко шар-
кар ска фе де ра ци ја во 1932 
го ди на, но по ве ќе од по ло ви-
на век по тоа не маа ни ка кви 
ус пе си во овој спорт. Ни кој не 
ги сме та ше за европ ска си ла 
во ко шар ка та до Европ ско то 

пр венс тво во 1987 го ди на, кое го ор-
га ни зи раа во Пи ре ја, во са ла та „Мир и 
при ја телс тво“.

Ге не ра ци ја та на из во нред ни от Ни кос 
Га лис, аме ри кан ски сту дент со грч ко 
по тек ло, по ткре пе на со Па на јо тис Ја на-
кис, Фа су лас и Хри сто ду лу ја по ко ри ја 
Евро па. И ја нај а ви ја грч ка та ко шар ка 
ка ко ве ле си ла во свет ски рам ки.

И при каз на та е слич на на гер ман ска та 
би деј ќи Гр ци те во фа за та по гру пи беа 
че твр топ ла си ра ни и во че твр тфи на ле то 
играа со не по ра зе ни те Ита ли јан ци, кои 
беа фа во ри ти. Ни кос Га лис по стиг на 38 
по е ни, а „аѕу ри те“ не го из др жаа при-
ти со кот од три би ни те и беа не моќ ни 
да ги над ми нат и су ди ски те по пу сти за 
до ма ќи нот, па Гр ци ја се нај де во по лу фи-
на ле то. Га лис про тив Дра жен Пе тро виќ 
во би тка на двај ца та нај до бри европ ски 
бе ко ви во тој пер и од. По втор но Га лис бе
ше не за држ лив и до маш на та се лек ци ја 
сла ве ше про тив то гаш на Ју гос ла ви ја, 
ели ми ни рај ќи ги по сил ни те од се бе. Во 
фи на ле то пад на и моќ на та Ру си ја по про-
дол же ни ја за го ле мо сла ве ње на Гр ци те. 
За нив тоа е исто ри ја и прв европ ски 
тро феј во кој би ло ко ле кти вен спорт. 
От то гаш оваа зем ја ја раз ви ко шар ка та 
на врв но ни во, освои уште ед на европ ска 
ти ту ла, а Олим пи ја кос и Па на ти на и кос 
ста наа ги ган ти во клуп ска та ко шар ка 
со ти ту ли во Евро ли га та. На шам пи о-
на тот во 1987 го ди на Га лис за бе ле жи 
не со бор лив ре корд со 37 по е ни во про-
сек по нат пре вар и бе ше из бран за МВП 
на тур ни рот.

Ма ке дон ска фа лан га ги 
освои ср ца та на Евро пеj ци те

Ма ке дон ска та бај ка во Ли тва ни ја за 
ме не е ед но од нај го ле ми те из не на ду-
ва ња во исто ри ја та на европ ска та ко-
шар ка. Ма ке дон ци те играа пре крас но, 
со огро мен мо тив и со ју нач ко ср це. Ги 
осво и ја сим па ти и те на си те вљу бе ни ци 
во ко шар ка та, из ја ви слав ни от Ду шан 
Ивко виќ - Ду да по за вр шу ва ње то на 
ЕП во Ли тва ни ја пред че ти ри го ди ни.

Ле стер Бо Ме кеј леб ста на Бор че Ме кеј ле-
бов ски, То дор Ге чев ски се про мо ви ра ше во 
хра бри от во ин што мо же и са ка да игра и 
со по вре ди на две те ра це, Пе ро Ан тиќ со-
зреа и ста на ви стин ски ли дер на на ша та 
ре пре зен та ци ја, ко неч но си от по тен ци јал 
го пре зен ти ра ше и Ѓор ѓи Че ков ски, а Вла до 
Или ев ски за се ко гаш ќе оста не во ме мо ри-
ја та на ма ке дон ски от спорт со трој ка та 
про тив Ли тва ни ја. И со из ја ва та: „Ле ле 
лу ѓе што на пра вив ме“.

А, 2011 го ди на е за не за бо рав, бла го да ре ние 
на си те из бра ни ци на се ле кто рот Ма рин 
До ку зов ски. Бај ка што се ра ши ри во свет ски 
раз ме ри, што се пре ра ска жу ва ше дол го и во 
нај поз на ти те свет ски ме ди у ми, иа ко Ма-
ке до ни ја не ста на европ ски пр вак, ту ку го 
освои че твр то то ме сто. Но, за се ко гаш ка ко 
вре ден спо мен ќе оста нат хра бри те ма ке дон-
ски ко шар ка ри, кои ја дек ла си раа Гр ци ја, ги 
на ди граа и сил на та Хр ват ска, БиХ, Фин ска, 
Гру зи ја и Сло ве ни ја. Во че твр тфи на ле то за 
свет ска сен за ци ја го над му дри ја до ма ќи-
нот Ли тва ни ја, во меч за ин фаркт. Трој ка та 
на Или ев ски на 11 се кун ди до крај ја фр ли 
Ма ке до ни ја во не ви ден транс, а ги расп ла ка 
Ли тван ци те, кои беа во шок. Ели ми ни ра ни 
од ма ла та Ма ке до ни ја, ко шар кар ски Да вид 
во би тка та со Го ли јат. Во по лу фи на ле то не-
мав ме си ли, ни ту ре ше ние за по пу лар ни от 
„Ла бом ба“ Ху ан Кар лос На ва ро и Шпа ни ја, иа
ко оди грав ме цвр сто, хра бро, без комп лекс, 
про тив се лек ци ја со огром на тра ди ци ја, ко ја 
по тоа ста на и европ ски пр вак. Мал ку ни не-
до сти га ше да ја на ди три ме и моќ на та Ру си ја 
во ме чот за брон за, но ед на топ ка и утка та во 
фи ни шот на Дам јан Сто ја нов ски нѐ оста ви 
без исто ри ски ме дал. Сто ја нов ски го са ка ше 
нај до бро то и бе ше еден од на ши те нај до бри 
ко шар ка ри на шам пи о на тот, но хра бри те не 
се ко гаш ги сле ди сре ќа та, па Ру си ја го освои 
тре то то ме сто. За Ма ке до ни ја и че твр то то 
ме сто бе ше огро мен ус пех, а при каз на та што 
ја рас ка жаа мом ци те во цр ве но-жол ти дре-
со ви е не ве ро јат но сим па тич на и ви стин ски 
мо дел за ус пех во спор тот и на по ма ли те 
зем ји. Ка ко на гра да Ма ке до ни ја им при ре ди 
ве ли чес твен пре чек со око лу 100.000 лу ѓе 
што из ле гоа на ули ци те да ги поз дра ват 
сво и те спорт ски хе рои. Па тем, Ма ке до ни ја 
си нај де свое ме сто на европ ска та ма па и 
фа ти ри там со три учес тва ед но по дру го на 
ЕП, сме тај ќи го и тур ни рот што сле ду ва од 
5 до 20 сеп тем ври. █

Н а пра гот на че ти ри е сет то то 
европ ско пр венс тво во ко шар-
ка што за прв пат ќе се одр жи 

во че ти ри зем ји ко до ма ќи ни од 5 до 20 
сеп тем ври се по тсе ту ва ме на нај при-
јат ни те из не на ду ва ња на прет ход ни те 
шам пи о на ти, на се лек ци и те што пра веа 
чу до и ис пи шу ваа пре крас ни и не о че-
ку ва ни при каз ни.

Из бо рот на „Ре пуб ли ка“ во топ 3 сен за-
ци о нал ни на ста пи на европ ски те ре пре-
зен та ции се ма ке дон ска та бај ка од Ли-
тва ни ја во 2011 го ди на, грч ко то сир та ки 
од 1987 го ди на во Ати на и гер ман ско то 
чу до од Мин хен во 1993 го ди на.

Без тра ди ци jа  
до европ ска ти ту ла

Со цел да ја про мо ви ра ат ко шар ка та 
во сво ја та зем ја и да се оби дат да се 
прик лу чат кон европ ски от врв во 
овој спорт, Гер ман ци те се кан ди ди раа 
и ја до би ја ор га ни за ци ја та на Европ-
ско то пр венс тво во 1993 го ди на. Точ-
но 16 се лек ции играа во три гра да, 
Бер лин, Карл сруе и Мин хен по во о би-
ча е ни от си стем на нат пре ва ру ва ње, а 
сѐ дру го на тур ни рот бе ше во зна кот 
на не о че ку ва но то, на шо кант ни от 
три ум фа лен од на до ма ќи ни те. Без 
не ко ја по себ на тра ди ци ја и ус пе си 
во ко шар ка та, Гер ман ци те, пред во де-
ни од се ле кто рот Све тис лав Пе шиќ, 
се иска чи ја на вр вот на Евро па и се 
за ки ти ја со ти ту ла та.

Ус пех што ни кој не го оче ку ва ше, од 
ре ла тив но ано ним ни те ко шар ка ри 
пред во де ни од Крис Велп, кој бе ше 
прог ла сен за играч на тур ни рот. До-
маш ни от те рен се ко гаш е до пол ни-
тел на пред ност, но факт е де ка Гер-
ман ци те не маа со став што ве ту ва ше 
ва ква сен за ци ја, ве ро јат но и нај го-
ле ма во исто ри ја та на европ ски те 
пр венс тва. Чу до то е уште по го ле мо 
ако се зе ме пред вид де ка до ма ќи-
ни те во фа за та по гру пи поч наа со 
по раз од Есто ни ја, а по тоа во вто ра-
та фа за по гру пи на ни жаа уште два 
по ра за од Фран ци ја и од Хр ват ска и 
во но ка ут-фа за та трг наа ка ко пос лед-
ноп ла си ра ни. Од че твр та та по зи ци ја 
во гру па та Ф во че твр тфи на ле то се 
су дри ја со Шпан ци те, кои го осво и ја 
пр во то ме сто во гру па та Е и от то гаш 

поч наа шо кант ни те ели ми на ции на 
фа во ри ти те во ре жи ја на до маш на та 
се лек ци ја. Пр во пад на Шпа ни ја, по тоа 
и Гр ци ја и во фи на ле то и моќ на та 
Ру си ја.

Пред по че то кот на шам пи о на тот но-
ви на ри те на нај поз на ти от ма га зин 
за ко шар ка во Гер ма ни ја пред ви доа 
де ка нај ви сок мо жен до стрел на Гер-
ман ци те е пет то то ме сто, а се ле кто рот 
Пе шиќ на прес-кон фе рен ци ја вед наш 

Из бра ни ци те на Ма рин  
До ку зов ски во 2011 го ди на 
рас ка жаа ви стин ска ко шар
кар ска бај ка, спо ред мно гу
ми на вред на за по чит и ранг 
во вр вот на нај при јат ни те 
из не на ду ва ња на европ ски те 
пр венс тва. Ма ла та, но хра бра  
ма ке дон ска екс пе ди ци ја го 
освои че твр то то ме сто на 
Евро ба ске тот во Ли тва ни ја  
пред че ти ри го ди ни и се 
сме сти во топ 3 сен за ции во 
исто ри ја та на кон ти нен тал
ни те шам пи о на ти, за ед но со 
Гер ма ни ја и со Гр ци ја

Ма ке дон ска баj ка,  
грч ко сир та ки и гер ман ско чу до

КОШАРКА – НАЈГОЛЕМИТЕ СЕНЗАЦИИ НА ЕВРОПСКИТЕ ПРВЕНСТВА
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– Што се случува во твојот 
живот?

– Врска немам, прашај ги  
комшиите.

 Трпе запира такси и го 
прашува:

– Извинете, колку ќе ме чини 
да ме однесете до центарот?

– 100 денари.
– А ако се качи и жена ми?
– 100 денари.
– Виде ли ма, ништо не вредиш.

– Мамо одам надвор да си 
играм!

– До каде ќе одиш сине?
– До кај што има сигнал за  

вај-фај.

– Де види пишува ли чоколадо 
во диетата?!

– Не пишува
– Е па ај допиши!

Не се откажувајте од вашите соништа,  
продолжете да спиете!

ДАРКО ЗА СЀ

Здраво телефанатици. Постојат неколку „гласови“ во македонскиот етер. На прсти се 
бројат, но нивниот радиофоничен глас ретко кому му смета. Дали е Александар, Јово, 

Борко, па нека е и Викса вброен овде (кој не го сака Викса има вошки и спие по тавани).
Има и „Алфа“ еден радиофоник, му го заборавив името, ама ќе го викаме Дарко.  

Дарко чита сѐ што има да се чита во телевизијата. Ако ви е тешко и имате проблем,  
барајте го Дарко, тој е д мен.

Значи, Дарко чита од „Работа акција“, преку вести, надгласови, па сѐ до  
најглупавите „реални“ серии некогаш направени и пуштени во етер овде,  

продуцирани токму од телевизијата.
Проблемот е што Дарко не го бива, ама кој да му каже. Проблемот е што Дарко има глас, 
ама не знае што да му прави. Тоа ти е како кога имаш одлични играчи, кои прават растур, 

ама ги пушташ на Европска лига со автобус без клима на пат долг 1.600 километри.
Дарко може е срцка, дечкото може е супер, но за кој? Само за истите кои ги  

прават овие горенаведени емисии. Може за вкусовите не се расправа, ама за  
стандардите барем да се ‘рчнеме.

За крај, една „бавча“ од „Офф.нет“ најдобро ќе го долови ова. Читнете ја таму  
Емили со „Супер си е Албанија!“ А јас ојдов на одмор!

Малиот брат 

ТВТЕКА

█  21 август 1897 го ди на 
 Англискиот лекар Роналд 

Рос го открил видот кома-
рец што пренесува мала-
рија, што било пресудно за 
искоренување на болеста 
што предизвикала смрт на 
милиони луѓе. Тој е еден 
од првите нобеловци за-
медицина во 1902 година.

█  22 август 1864 го ди на
 Дванаесет земји ја пот-

пишале Првата женевска 
кон венција. Основан е Цр -
вениот крст.

█  25 август 1903 го ди на
 Илинденско востание: 

Вос таниците го нападнаа 
и ослободија гратчето Не-
веска, нахиски (општински) 
центар во леринска околија. 
Ослободувањето на Неве-
ска е еден од најзначајни-
те настани во времето на 
Илинденското востание.

█  25 август 1944 година
 Селото Шешково, Кавада-

речко, е формирана пр-
вата македонска дивизија 
на НОВЈ, во чијшто состав 
влегоа Втората, Деветтата 
и Десеттата македонска 
бригада.

█  26 август 1922 година
 Турската војска предводена 

од Мустафа Кемал Ататурк 
почнала офанзива против 
грчките сили кај Измир, која 
довела до целосна загуба 
на грчките територии во 
Мала Азија и иселување на 
околу еден милион Грци од 
Турција.

█  26 август 1945 го ди на
 Во  Битола  бегалците од 

Егејска Македонија излегоа 
на протестен митинг со ба-
рање да престане теророт 
и прогонот на Македонците 
спроведуван од страна на 
грчките власти.

█  27 август 1944 го ди на
 Формирана Петнаесеттата 

поречка бригада кај селото 
Брезница.

ВРЕМЕПЛОВ

Вадам селфи стап и баба ми ми вика "убаво помини 
по ќошевите горе"

Сакам едноставни работи, еве едноставно сакам 
да биде по мое!

Сите шефови се како облаци, кога ќе ги снема,  
денот е прекрасен.

Па нормално дека во Кина нема кучиња бездомници. 
Вие во Македонија сте виделе прасе бездомник?!
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https://mk.wikipedia.org/wiki/1902
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%88
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1


СОСТОJКИ:

• 2 пилешки стека

• чешне лук

• сол и црн пипер

• мелено семе од коријандер

• прстофат мелено  
мускатно оревче

• ситно сечкан рузмарин

• свеж копар

• ливчиња нане

• ’рдоква

• рукола

# Во мало тенџере ставете вода и одржувајте ја температурата на  
85 степени. 

# Отворете го пилешкиот стек, прекријте го со фолија и истенчете го.
# Лукот исечкајте го на ситни парчиња, ставете го во помал сад, 

 додајте ги солта и пиперот, меленото семе од коријандер и  
мускатното оревче. Додајте и малку ситно сечкан рузмарин.

# Пржете го кратко рузмаринот со лукчето во мало тавче и  
прелејте го преку месото. Со зачините прекријте го пилешкото и 
наредете свеж копар.

# Замотајте го пилешкото и затворете го убаво од двете страни,  
за да не истекуваат течностите. Пилешкото треба да се приготвува 
во сопствените течности. Спуштете го во тенџерето со вода и  
нека се вари 20 минути.

# Сервирајте со декорација од нане, ’рдоква, рукола и копар.
# Температурата не мора да биде точно 85 степени, но, секако,  

мора да внимавате да не зоврие водата.

ПОДГОТОВКА: 
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КуJнски тефтер

Ролни од пилешко  
со зачини на „суви“ начин




