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ВОВЕД

Хуманоста посилна од 
пропагандата

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

имотите на граѓаните и суверенитетот 
на државата, Соросовите платеници 
ширеа шпекулации (кои потоа се по-
кажаа како невистините) за наводна 
прекумерна употреба на сила од силите 
за безбедност, за фрлен солзавец врз 
бегалците, за ранет полицаец со нож, 
за спонтани абортуси на дваесет еми-
грантки предизвикани од малтрети-
рањата на македонската полиција... Со 
оглед на фактот дека немаше никакво 
извинување за погрешно пренесените 
информации, се остава серозен сомнеж 
дека не станува збор за ненамерни или 
делумно неточни информации предиз-
викани од потребата за брзо известу-
вање, туку за намерни дезинформации 
со цел да ѝ се наштети на државата. 

Додека ја манипулираа јавноста со из-
мислени случувања, никој од нив не се 
ни потруди да побара одговор барем 
на двете најважни прашања: зошто ма-
кедонските власти го сопреа големиот 
бран бегалци на границата со Грција и 
каква е намерата на ЕУ со овие напа-
тени луѓе?

Ниту тогаш ниту во иднина во опози-
циските медиуми нема да прочитаме 
дека сегашниот прилив на емигранти 
претставува голем проблем и за многу 
поголеми земји од Македонија. Но, затоа 
без никаква совест населението што е 
пријателски настроено кон емигранти-
те и им помага (или индивидуално или 
во некоја организирана форма) свесно 
се претставува како нехумано граѓан-
ство, кое дури и се изживува со измаче-
ните бегалци. Точно е дека расположе-
нието кај граѓаните се менува, пред сѐ, 
поради долготрајноста на состојбата. 
Но, пред да се обвинат македонските 
граѓани мора да се има предвид дека 
низ транзитната маршрута секојднев-
но поминуваат илјадници луѓе, кои на 
својот пат уништуваат јавни и приватни 
површини,паркови, ниви... Емигрантите 
влегуваат и по дворовите на луѓето, 
кои почнуваат да чувствуваат дека им 
е загрозена безбедноста, но и здравјето. 
Сосема е нормална реакцијата на луѓето 
да бидат револтирани од предизвика-
ните штети на приватните имоти, како 

и од узурпацијата и од загадувањето на 
јавните површини. Истите тие медиуми 
финансирани од Сорос и од други цен-
три на моќ, не објаснија дека на сите тие 
бегалци им беше овозможен транзит од 
македонските власти во истиот момент 
кога беше обезбеден проток низ тран-
зитната маршрута (која, всушност, беше 
сопрена од Унгарија – држава-членка на 
ЕУ). Затоа, пак, преку нивните портали 
светот беше информиран дека Маке-
донија ја запечатува границата, иако 
во повеќе наврати од властите беше 
нагласено дека со преземените мерки 
се ограничува бројот на емигранти во 
согласност со капацитетите на држава-
та за овозможување помош. Со други 
зборови, дека ќе се примаат толку луѓе 
на колку што може да им помогнеме.

И во ваква ситуација, додека нивните 
манипулации и шпекулации ги поткре-
пуваа со одредени критики од меѓу-
народни претставници, но и од некои 
странски медиуми (кои, се разбира, 
информираа водејќи се од своите на-
ционални интереси), ниту еден од овие 
опозициски мегафони не само што не 
почувствува потреба јавно да ја кри-
тикува меѓународната заедница, туку 
не се осмелија ниту да прашаат што, 
всушност, сака Европа да постигне со 
емигрантите? Каков пристап разрабо-
тува ЕУ – да се сопрат или да се примат 
овие луѓе?

Ако решиле да ги примат на своја те-
риторија, во ред. Но, зошто тогаш три 
од шест земји од ЕУ на Балканот имаат 
огради на границите? Или зошто кога 
веќе влегле  во ЕУ, Грција не им органи-
зира хуман транспорт низ истата таа 
ЕУ? По воздух, по море или по копно 
– изборот е голем. 

Можеби намерата на ЕУ е да ги спречи 
илегалните маршрути и влезот на еми-
грантите во ЕУ? Ќе ја прифатиме и таа 
теза. Но, зошто тогаш со европски пари 
им се помага на емигрантите побрзо да 
транзитираат од грчките острови до 
нашата граница? И како ЕУ ги спречува 
илегалните маршрути кога никаде нема 
грчки полицајци близу до граничната 
линија со Македонија? 

Последното и најважно прашање е дали 
пред налетот на новиот бран, додека 
Соросовите медиуми водат антимаке-
донска пропаганда, ЕУ молчешкум го 
подготвува Балканот за неговата ис-
ториската улога, да биде тампон-зона 
меѓу Европа и Истокот? █

Ве молам, помогнете ни. Загубивме сѐ 
таму. Ако обезбедите мир веднаш се 
враќаме во Сирија и нема да доаѓаме 
во Европа. 

Молбата на сирискиот бегалец упа-
тена до министерот за надворешни 
работи на Австрија Себастијан Курц 
(како претставник на ЕУ) за време 
на посетата на македонско-грчката 
граница на едноставен и искрен на-
чин ја открива вистинската причина 
за бегалското цунами што ја зафати 

Европа и во исто време го покажува 
единственото функционално решение 
за решавање на овој сериозен проблем 
со кој се соочува стариот континент. 
За жал, пораката на тој несреќен чо-
век нема да има можност пошироко 
да допре до европската јавност преку 
западните медиуми, ниту, пак, да биде 
пренесена од опозициските медиуми 
финансирани од Сорос и од други 
центри на моќ, чијшто интерес ни од 
далеку не е да се претстави реалната 
страна на проблемот.

Минатонеделните настани на маке-
донско-грчката граница отворено ја 
покажаа намерата на дел од меѓународ-
ната заедница, западните медиуми и на 
Соросовите перјаници преку лицемерна 
пропаганда да се обидат да пренесат 
искривената слика за случувањата 
префрлувајќи ја вината врз граѓани-
те, полицијата и македонските власти. 

Можеби во првиот миг успеаја во наме-
рата искористувајќи го веќе провере-
ното сценарио со лиферување лажни 
информации поткрепени со тенден-
циозно селектирани фотографии, но 
ситуацијата доби поинаков тек откако 
домашната и светска јавност дознаа 

зошто беше неопходно привременото 
запирање на бегалскиот бран и кој сѐ 
е виновен за тоа. Антидржавната кам-
пања целосно крахираше неколку дена 
потоа кога повеќе високи државници 
на западноевропски земји сосема от-
ворено признаа дека случувањата во 
Гевгелија се бламажа за Европа и дека е 
неопходна итна помош за Македонија. 
Вицепремиерот на Германија посочи со 
прст кон мнозинството членки на ЕУ 
порачувајќи им дека треба да се срамат 
што мислат дека кризата не се однесу-
ва на нив. Австрискиот шеф на дипло-
матијата призна дека е неприфатливо 
бегалци да влегуваат во Македонија од 
земја-членка на ЕУ и го повика Бри-
сел итно да помогне. Слична порака 
испрати и францускиот министер за 
надворешни работи, кој гласно кажа 
дека ова не е проблем на Македонија 

и дека кризата во државата мора да се 
реши без одложување! 

За жал, и овој пат медиумите на Сорос 
останаа неми во пренесувањето на вис-
тината и за нив не постојат правила 
на игра и општествена одговорност, а 
немаат ниту минимум морални вред-
ности, кои ќе ги натераат да се извинат 
или да се поправат кога ќе бидат фа-
тени во лага. Така, на пример, додека 
полицијата ги штитеше границата, 
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Шеснаесет години по косовската 
криза, кога Македонија и покрај 
тоа што на својата територија 

прими преку 360 илјади Косовари беше 
прогласена за нехумана земја, а нејзини-
те граѓани и институции по светските 
медиуми беа третирани како нечове-
чни, кои немаат ронка разбирање за 
проблемите на косовските Албанци и 
Роми, ни се случи истото сценарио. Без 
никакви сериозни аргументи, со мала 
помош на политички инструирани тво-
рци на јавното мислење кои имаат прис-
тојни односи со европските и со свет-
ските медиуми, Македонија повторно 
беше прогласена за место во кое живе-
ат „неблагодарни луѓе“ , ксенофоби и 
криминалци кои, во бегалците гледаат 
само извор на заработка. Сите светски 
медиуми ги пренесоа сликите од оби-
дот на дел од бегалците да го пробијат 
полицискиот кордон и информациите 
за употреба на шок-бомби и лагите за 
употребен солзавец, врз основа на што 

и генералната јавност во Европа и во 
САД, но и врвните политичари, добија 
слика дека Македонија се изживува со 
луѓето што избегале од терор. Сите тие 
заборавија дека Македонија е една од 
ретките земји, а можеби и единствената 
европска земја, која експресно го смени 
своето законодавство за да добијат бе-
галците похуман третман на патот кон 
благосостојбата, дека индивидуалци 
и организации, Црвениот крст, УНХРЦ 
и државните органи и институции со 
месеци се трудеа да ги намалат маки-
те на бегалците. Не може да се негира 
дека како и на сите други места на све-
тов, така и во земјава, има и ѕверови 
кои сакаат да заработат на човечката 
мака, како што не може да се негира 
дека зад негативната генерализација 
на земјава има други скриени агенди 
кои не се поврзани само со алчноста и 
со злото што постои кај поединци, туку 
се поврзани и со конкретен интерес на 
компании, влади и групи на интереси. 

Нема механизми за брза реакција
Македонија, за жал, од својата незави-
сност не успеа да создаде механизми 
со кои навремено и ефикасно ќе им 
парира на медиумските машинерии 
на соседните и на другите европски и 
неевропски земји кои се активираат 
секогаш кога ним им е тоа од интерес. 
Она што се знае јавно, е дека во послед-
ниве 25 години земјава има потрошено 
не повеќе од неколку милиони евра за 
плаќање на странски компании кои, 
освен што би работеле за промоција 
на позитивниот македонски имиџ, би 
работеле и на создавање на механизми 
за брза реакција секогаш кога земјата 
е жртва на нечија кампања за оцрну-
вање. Таа работа не е ниту лесна, ниту 
евтина и за неа се потребни и сериозни 
финансиски ресурси и добро обучени 
и интегрирани луѓе во светот и во 
земјава, потребна е сериозна коорди-
нација меѓу државните институции, 
меѓу дипломатите во светот, странски-

те дипломати овде, туристичките 
капацитети, бизнисот, рекламните 
кампањи во странски медиуми како 
видеоспорот што се емитува на „Си-
Ен–Ен“ и другите големи медиуми и 
платените странски стручњаци, кои 
не само што можат да го подобрат 
имиџот на земјава, туку можат и 
да го спречат негативниот имиџ во 
странство. Па, така се случи неточ-
ната информација дека „полицијата 
во Гевгелија употребила солзавец“ 
со часови и денови да биде на на-
словните страници на стотина свет-
ски медиуми, а никој од земјава да 
не се потруди да ја демантира веста, 
која, реално дава слика на нечовеч-
ност кон бегалците. Македонските 
дипломатски претставништва кои 
често работат со намалени човечки 
ресурси и без речиси никаков буџет 
за дополнителни трошоци, немаат 
свои мрежи на новинари како пора-
ди неподготвеноста за медиумско 
вмрежување, така и поради немож-
носта да поканат некој од големите 
национални медиумски ѕвезди на 
ручек. Не дај боже да можат да ги 
поканат во Македонија на државен 
трошок. Партиите немаат разби-
рање ни за националните интереси. 
Една од причините за лошиот меха-
низам за одговор на кампањи во кои 
се оцрнува Македонија е непосто-
ењето на консензус меѓу партиите 
за потребата од трошење пари со 
кои ќе се создадат „пријатели“ на 
земјата и ќе се ангажираат луѓе кои 
имаат можност да се јават во редак-
циите на „Њујорк тајмс“, „Шпигел“, 
„Ла Република“ или „Либерасион“ 
и без кавга и закани и без лош тон 
ќе ја објаснат вистината за Маке-
донија. Во ситуација кога партиите 
од македонскиот блок си ги вадат 
очите за навидум поважни работи, 
илузорно е да се очекува дека може 
да дојде до договор за ненапаѓање 
во ситуација кога една влада тро-
ши пари за оваа ставка. Затоа сите 
се чуваат и можеби заштедуваат 
некакви суми, но генерално губат 
на среден рок затоа што една лоша 
вест или слика пласирана на некој 
од големите светски медиуми без 
да биде објаснета и од наша страна, 
подоцна чини цело богатство. Нега-
тивните реперкусии ги чувствуваат 
и потенцијални инвестициски лока-
ции и туризмот, но и целата држава 
која е нормално да не биде дел од 
посакуваните дестинации доколку 
помислите дека таму живеат неху-
мани луѓе и дивјаци. 
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КОЛУМНА
Со прогласување вонредна состојба на јужната граница, 
Македонија успеа да добие важна битка во обидот да го 
предизвика вниманието на светската и, пред сè, на европската 
јавност за своите (воедно и европски) проблеми со напливот на 
бегалци, но допрва следува најважната битка за изградба на 
капацитети што можат да ги поништат големите невистини на 
медиумите што циклично ѝ се случуваат на земјата. Во последниот 
случај, Македонија успеа да ги натера европските дипломати да 
дојдат во Македонија и да видат точно што се случува, успеа да го 
натера Брисел да размислува за финансиска помош за трети земји 
што претставуваат брана пред ЕУ, но со тоа проблемот не е решен

Македонија не може да се споредува 
со ниту една од своите соседи кога 
станува збор за обидот да се игра на 
глобално поле во финансиска смисла. 
Дури и ако се исклучи Грција, која, 
како голем трошаџија во убавите 
времиња кога ЕУ не вршеше кон-
трола, знаеше да потроши и преку 
една милијарда евра за промоција 
на земјата и притоа да има на платен 
список новинари од светски медиуми, 
професори од престижни катедри 
за археологија и историја, актуелни 
и поранешни политичари, извршни 
директори на медиумски куќи, да има 
десетина викендички кои бесплатно 
ги користеле новинари што сакале да 
пишуваат за земјата. 

Дури и во последниве пет години 
откако јужниот сосед е на работ на 
банкрот, во Атина не се откажаа од 
бенефициите што им се нудат на 
влијателни луѓе кои можат да влија-
ат врз донесувањето важни одлуки 
и на луѓе кои можат да ги канали-
зираат грчките пораки и интереси 
на јавното мислење во Британија, 
Германија, Италија, САД, Русија и во 
други моќни држави. Иако во далеку 
помал обем, истиот систем го корис-
тат и другите наши соседи, со тоа 
што во Албанија значителен дел од 
овие механизми се одржуваат и се 
финансираат од моќната дијаспора 
која по принцип на посебни проекти 
поддржува процеси од интерес за 
албанската држава и за албанската 
нација. Според неофицијални инфор-
мации од албанската дијаспора, во 
процесот на пристапување на Алба-
нија во НАТО, и подоцна во процесот 
на приближување на Тирана до ЕУ, 

се собрани преку 100 милиони дола-
ри, најголем дел во САД, Швајцарија, 
Германија и Италија. Огромен дел 
од оваа сума, покрај донациите за 
политичари, се потрошени на ди-
ректно плаќање на влијателни но-
винари и творци на јавно мислење 
во земјите каде што се носат или 
кои влијаат врз донесувањето на 
крупни стратегиски одлуки. Со овие 
пари беше плаќан и британскиот 
поранешен премиер, Тони Блер, кој 
беше советник на албанската вла-
да за евроинтеграции. Слично е и 
во Бугарија, Црна Гора и во Србија, 
каде што, иако со помали средства, 
се врши обид да се создаде мрежа 
на влијание во јавноста на страте-
гиските партнери. Во недостаток на 
готовински пари понекогаш дел од 
овие земји во соработка со деловни-
те моќници имаат речиси неисцрпни 
можности за бесплатно сместување 
на влијателни западни новинари во 
најскапи туристички центри. За жал, 
од она што е јавно достапно како ин-
формација, Македонија не користи 
ниту еден од наведените примери со 
исклучок на стотина илјади долари 
или евра, одвреме-навреме, за ме-
диумски кампањи и за лобирање во 
дел од светските центри на моќ. Во 
услови на економска криза можеби 
е исправно да се избере модел во кој 
спонтаноста, искреноста, правда-
та, доблеста и чесноста се главни 
аргументи за да се презентираат 
потенцијалите на земјата, но ако се 
суди според туѓите искуства, наскоро 
овој концепт или ќе се менува или 
земјата ќе остане без механизми со 
кои може да им парира на меѓународ-
ните лаги и манипулации. █

Неспоредлив буџет 

ПОБЕДЕНИ БИТКИ И ЗАГУБЕНИ ВОЈНИ 

Бегалци, вистина 
и манипулации

Пишува | Горан Момироски  
Фото | Ѓорѓи Личовски 



„Упс! Ама не, не, не! Не сме се раз-
бра ле, ама ич! Ние ни ко гаш не сме 
твр де ле де ка ќе по бе ди ме, не сме ни 
по мис ли ле на тоа! Ка кви по бед ни ци 
бре! Ма глу по сти!“ - ва ка ше го биј-
но би зву чел од го во рот во тет а тет 
ко му ни ка ци ја та на „спа си те лот“ од 
Мур ти но на по ну да та на пре ми е рот 
за из бо рен бо нус од 17 пра те ни ци за 
пар ти ја та ко ја ќе по бе ди на из бо ри те. 
А по тоа молк. Кал ма. Се оби доа со ве-

се ла ма те ма ти ка да си игра ат ше рет 
и да ја из вр тат при каз на та, но ста на 
очиг лед но оти не кој се ри оз но за бо шо-
ту вал на ча со ви. Си мо же ле де - ма ма 
ди ре ктор, та то во пар ти ја... За жал, 
вре ми ња та се сме ни ја, а па те тич ни те 
бур ле ски на твор ци те на не воз мож но-
то за вр ши ја со гро мог ла сен потс мев. 
За не ми и За ев, кој утре ден та слу чај но 
„за бо ра ви“ на бо ну сот. Го изу ми, не ли. 
Се на со чи са мо кон единс тве на та ра-
бот на за да ча, за да де на од мис ли те ли те 
на СДСМ, фа моз на та ед на из бор на еди-

ни ца. Ете ја при чи на та зо што 
гу бе ле че ти ри па ти по ред! Ве-
лат, ед на из бор на еди ни ца ќе 
им до не се по бе да, но ве ро јат но 
са мо до кол ку е ком би ни ра на 
со За кон кој ќе ги по ни шти 
гла со ви те да де ни за ВМРО-
ДПМНЕ. Со по ни шту ва ње то, 
пак, да ра ко во ди нов, најс пе-
ци ја лен об ви ни тел, пос пе ци ја-
лен здрав је. Из бран ди рект но 
од ли дер ски от дво ец на со ци-
јал де мо кра ти те. Ова би би ла 
но ва та ини ци ја ти ва, из ле зе на 
од не пре суш на та риз ни ца на 
исти те опо зи ци ски иде о ло зи 
кои не ма ат по им од ма те ма ти-
ка. За жал, „би стри те“ твор ци 
на опо зи ци ска та та кти ка во оп-
што и не сфа ти ја де ка по ну да та 
бе ше да де на ток му со цел за 
да ги раз о ткрие пла си ра ни те 
ла ги и да ја раз го ли лаж на та 
еу фо ри ја. Од дру га стра на, и 
она ка Ма ке до ни ја во нив ни-
те умо ви е „че тврт др жа ва“, 
нес по соб на за ни што, став кој 
нив ни те ме ди ум ски ју риш ни-
ци на го ле мо го прок ла ми ра ат 

По утро то де нот се поз на ва, а лаж на та еу фо ри ја по  
ин стин ктив на та, искре на ре ак ци ја на тво ре цот. Ко га  
без раз мис лу ва ње од би ва те - оној што ќе по бе ди, а  
тоа де мек сте вие, да до бие по ве ќе, ед но став но, си  
приз на ва те. Ви тре ба не ка ков им пулс, па зап ну ва те  
ка ко ма га ре за стап за ед на из бор на еди ни ца. Не ба ре 
има ме ме мо ри ја на злат на рип ка. Па СДСМ за гу би со 
200.000 гла со ви на ни во на др жа ва та

СДСМ ГАЗИ ЦВРСТО ПО СТАПКИТЕ НА ПДПАНАЛИЗА

СДСМ има  
урнебесен рецепт:
Победа во една изборна единица 
со 200.000 гласови во минус?!

Пишува | Љупчо Цветановски
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во кри за та со бе гал ци те. Ло гич но то 
пра ша ње би би ло - зо што не по ба-
ра ат и др жа ва та да ста не че тврт 
из бор на еди ни ца, ед на е мно гу. Или 
ос мин ка. Со или без јо гурт...

Два мотива за една 
изборна единица

Ба ди ја ла им пул си те. По ну да та за 
из бо рен бо нус ги ста пи са чле но-
ви те на опо зи ци ја та. За те че ни и 
збу не ти, ин стин ктив но ја од би ја. 
Из бр заа и изу ми ја де ка со бр за та 
ре ак ци ја екс прес но го ур наа и ми-
тот за на вод на та по бе да на из бо ри-
те во 2016 го ди на, за чие еу фо рич но 
ши ре ње тол ку мно гу се тру деа со 
сво и те ме ди ум ски ми ле ни чи ња. Им 
свет на, па шан са та за ре ха би ли та-
ци ја ја по ба раа во ми сти фи ка ци ја 
на важ но ста од фа моз на та ед на из-
бор на еди ни ца. Но, не за до бро то на 
СДСМ, ту ку за што по го ле ма бел ја 
на ВМРО-ДПМНЕ. Ба шка и на др жа-
ва та. Цел та е бри ше ње на ди јас по-
ра та, ко ја во нив на та ма те ма ти ка 
зна чи са мо три пра те ни ци по мал ку 
за про тив ни кот. Ни што по ве ќе, ни
ту по мал ку. Ка ко лу ѓе, Ма ке дон ци 
кои ѝ тре ба ат на оваа др жа ва, де-
фи ни тив но не ги гле да ат. Ед но став-
но, број ки. Ако ги из бри шат, тие 
не ма да има ат по ве ќе пра те ни ци, 
но Гру ев ски ќе имал по мал ку. Вр-
ски те со та тко ви на та, по вр за но ста 
на се мејс тва та, при чи на та да се ин-
те ре си ра ат уште по ве ќе за род на та 

зем ја, па и фи нан си и те до би е ни од 
стра на, не се бит ни. Сè во кон текст 
на онаа ста ра та „Да му умре ко за та 
на ком ши ја та“. Неј се што ова зна чи 
и по мал ку Ма ке дон ци во За ко но-
дав ни от дом. Ста ра та ви сти на за 
но ва та ла га, из вр ту ва ње то или во 
овој слу чај, де фо ку сот, е де ка ко га 
не ма те што да по ну ди те, а гле да те 
оти си гур но ќе из гу би те, се фа ќа те 
ка ко слеп за стап за ед на глу пост и 
од неа соз да ва те мит. Не ба ре, ако 
има ед на из бор на еди ни ца, тие ќе 
по бе де ле. Ете ка де се кри ел за ја кот 
за си те овие по ра зи! Глав ни от проб-
лем и ви сти на та за че ти ри те по ред 
из гу бе ни пар ла мен тар ни из бо ри 
ле жел во тој пуст, про пор ци о на лен 
мо дел во де вет те из бор ни еди ни ци 
(шест во Ма ке до ни ја и три во све тот 
на пос лед ни те два из бо ра). А ток му 
со овој мо дел (то гаш беа шест ИЕ) 
ја из во ју ваа и пос лед на та по бе да 
во 2002 го ди на. То гаш, СДСМ не-
ма ше ни ка ков проб лем со исти от. 
Проб ле мот, кој се гле да од ави он за 
се кој кој има мал ку па мет, е во три те 
пра те нич ки ме ста за ди јас по ра та 
и ток му тие три из бор ни еди ни ци. 
До кон ста та ци ја та де ка из бор ни от 
мо дел не чи нел, пак, чле но ви те на 
СДСМ дој доа по са мо 13 го ди ни и 
че ти ри пар ла мен тар ни фи ја ска. Се
га, екс прес но ка ко и од би ва ње то 
на бо ну сот за по бед ни кот, уви доа 
де ка со овој из бо рен си стем се соз-
да ва ле ап со лу ти стич ки ре жи ми?! 
Не ка жаа да ли та ков бил и нив ни от 

ре жим од 2002 до 2006, ко га дој доа 
на власт со исти от мо дел и ко га те-
ри то ри јал но ја пре кро и ја др жа ва та, 
та гу вај ќи де ка не кои пра ша ња не 
зас лу жу ва ле од го вор.

Ту ѓи на та пуста да 
остане, сателитите не...

Цел та, де фи ни тив но е ед на и единс-
тве на ка ко и нив на та иде ја за из-
бор на та еди ни ца. Се ви ка власт, а 
се га со о че ни со јас но ти ја та на но-
ви от по раз, се тру дат да на пра ват 
пат за во ид ни на. Ка ко и да е, би 
им од го ва ра ла што по ма ла по бе да 
на ВМРО-ДПМНЕ, ко ја би отво ри ла 
про стор за што по те шки пре го во-
ри со ал бан ски от парт нер за вла-
ди на та ко а ли ци ја. Неј се што тоа 
ќе ù до не се ште та на др жа ва та. Во 
пра ша ње е не о до ли ва, пар ти ско-
ге нет ска жел ба за не ста бил ност. 
Ста бил на вла да без нив ни ка ко не 
им од го ва ра. По и мот им пре чел 
отсе ко гаш, осо бе но по ра ди фа ктот 
што нив ни те до а ѓа ња на власт се-
ко гаш би ле по вр за ни со кри за. Зад 
ед на та из бор на еди ни ца се кри јат 
два мо мен та - ди стан ци ра ње на не-
по доб на та ди јас по ра и по тре ба та 
од ма ли те пар тии кои се га тре ба 
да оди гра ат за нив. Оние веч ни са-
те ли ти, кои се ко гаш се пи ка ат со 
го ле ми те пар тии за да дој дат на 
власт, а кои се га ис пад наа по ни же-
ни и оште те ни?! За тоа, де мо кра ти-
те од СДСМ, свес ни де ка не ма ат што 

да им по ну дат на гра ѓа ни те кои се 
над вор од ма тич на та зем ја, слич но 
ка ко и на оста на ти те кои сè уште 
се ов де, гле да ат са мо да на пра ват 
што по го ле ма ште та. Не ба ре во ед
на из бор на еди ни ца се по бе ду ва и 
со 200.000 гла со ви во ми нус?! Те-
шко...  А за од го вор на по ну да та на 
Гру ев ски за т.н. из бо рен бо нус од 
17 пра те ни ци им тре баа це ли час и 
по ло ви на. Прем но гу вре ме за ед на 
тол ку се ри оз на пар ти ја. Се то тоа се 
слу чу ва ше во ед но топ ло, не дел но 
поп лад не. По не дел нич ки, бе страш-
ни от ли дер це лос но за бо ра ви и да 
ја спо ме не по ну да та што екс прес но 
ја од би. Исти от ден, ко га Гру ев ски 
во Те тов ско изра зи сил но чу де ње 
од бр зи на та со ко ја ја од би ја, За ев 
во оп што и не ја спо ме на во Пех че-
во. Има ше за да ча да ја рек ла ми ра 
ед на та из бор на еди ни ца. Од неа не 
се пла ше ле чес ни по ли ти ча ри, ре че 
За ев и ин стин ктив но, нер воз но се 
стре се. По ра ка та дој де од ли де рот 
ам не сти ран за кри ми нал од осум 
ми ли о ни евра, за ко го во мо мен-
тот се во ди еден слу чај за ми то од 
200.000 евра во Стру ми ца и на по-
ви док е уште еден, за „са мо“ 39.000 
ми то во Штип. Зго ра на тоа  и уце-
ну ва ње то со не за кон ски сним ки 
во слу ча јот Пуч. Се га спа си те лот 
го ви де спа сот во ед на из бор на 
еди ни ца?! Мно зин ски от си стем, 
исто та ка, не чи нел, ре коа „де мо-
кра ти те“ кои ди рект но за ста наа 
про тив по тен ци ра ње то на лич но-

Додовска: СДСМ цврсто чекори по стапките на ПАСОК

Спо ред доц. д-р 
Иван ка До дов ска од 
Прав ни от фа кул тет 
во Скоп је, екс прес-
но то од би ва ње на 
СДСМ на по ну да та 

на ВМРО-ДПМНЕ е са мо по твр да 
на фа ктот де ка, ко неч но, со ци-
јал де мо кра ти те се свес ни за из-
бор ни от ре зул тат во април 2016 
го ди на, а тоа зна чи са мо би тка 
ко ја би мо же ла да до ве де до што 
по под нос лив по раз за нај го ле ма-
та опо зи ци ска пар ти ја.

ДОДОВСКА: Име но, се ко ја по ли-
тич ка пар ти ја ко ја оди на из бо-

ри, по себ но пар ла мен тар ни, и 
е убе де на во сво ја та спо соб-
ност, ка па ци тет и во иде ја та 
де ка ќе по бе ди на пар ла мен-
тар ни те из бо ри, пред ло гот 
по крај осво е ни те по бед нич ки 
пар ла мен тар ни ман да ти да 
до бие уште плус се дум на е сет, 
би го при фа ти ла без ни ка ква 
за др шка. Ва ков пред лог од-
би ва са мо по ли тич ка пар ти ја 
ко ја е свес на де ка ќе ги из гу би 
из бо ри те, а тоа во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја е СДСМ.

Во вр ска со ба ра ња та за ед на 
из бор на еди ни ца, спо ред До дов-

исто вре ме зна чи де ка би прет-
ста ву ва ло трик мо ти ва ци ја и 
за по ма ли те по ли тич ки пар тии 
кои се дел од ко а ли ци ски те бло-
ко ви исти те да ги на пу штат и да 
на ста пат са мо стој но. Ре зул та тот 
ќе би де по твр да за уште еден 
пар ла мен та рен по раз за со ци-
јал де мо кра ти те ка ко и це лос но 
за ми ра ње во нај го лем број на 
ма ли те по ли тич ки пар тии.

По мал ку чуд но за ед на тол ку 
„де мо крат ска“ пар ти ја, но тие се 
про ти ват на мно зин ски от мо дел 
кој ја по тен ци ра лич но ста, а не 
пар ти ја та?!

ДОДОВСКА: Овој став на СДСМ 
е са мо уште ед на коц ка плус во 

мо за и кот де ка е си гу рен 
гу бит ник на след ни те из-
бо ри. Да ли ма те ма ти ка та 
на СДСМ го во ри де ка при-
фа ќа ње то на ва кви от из бо-
рен мо дел кој го пред ла га 
ВМРО-ДПМНЕ зна чи де ка 
ќе има ме ре зул тат во сраз-
мер ност на пос лед ни те ло-
кал ни из бо ри по бро јот на 
осво е ни гла со ви спо ре де но 
со бро јот на осво е ни те гра-
до на чал нич ки ме ста!?

Пра ша на око лу игра та на 
СДСМ, ко пи ра на од ПДП во 
2006 го ди на и да ли ја че ка 
нив на та суд би на, До дов ска 
е уве ре на де ка пар ти ја та 
цвр сто че ко ри по стап ки те 

ска, ста вот на СДСМ мо же ме да го 
по ста ви ме на не кол ку по зи ции.

ДОДОВСКА: Пр во, се ко гаш да се 
оди про тив она што е став на 
ВМРО-ДПМНЕ, иа ко са мо пред 
мал ку по ве ќе од ед на го ди на по 
исто во пра ша ње СДСМ има ше 
ди ја ме трал но спро ти вен став, 
т.е. беа про тив тоа РМ да би де 
ед на из бор на еди ни ца и вто ро, 
СДСМ се оби ду ва да се дод во ри 
кон по ма ли те по ли тич ки пар-
тии де ка со из бо рен мо дел од 
ед на из бор на еди ни ца тие ќе 
ус пе ат да дој дат до еден или до 
два пра те нич ки ман да ти. Тоа во 

на грч ки от ПАСОК – од вла де-
јач ка до ми нант на пар ти ја на 
по ли тич ка та сце на кај јуж ни от 
со сед са мо за два до три пар-
ла мен тар ни цик лу си дој доа на 
пет то ме сто со ед вај по ми нат 
цен зус за влез во пар ла мен тот 
на пос лед ни те пар ла мен тар ни 
из бо ри во Гр ци ја.

ДОДОВСКА: Мо же би СДСМ и не
ма да за мре, но со тра е кто ри-
ја та со ко ја се дви жи, до кол ку 
не на пра ви про ме ни во сво јот 
при стап, пред сè кон др жав ни-
те и кон на ци о нал ни те ин те ре-
си ќе би де по ли тич ка пар ти ја 
ко ја мо же би во ид ни на не кој 
ќе ја по ка ни да би де по мал ко-
а ли ци ски парт нер.

АНАЛИЗА

ста нас пре ма пар-
ти ја та, еден од ос-
нов ни те бе ле зи на 
овој си стем. Исти те 
оние по ра ди кои на 
лан ски те из бо ри 
гра ѓа ни те до би ја 
син па лец, ама де мо-
крат ски. И се то тоа 
од пу ста жел ба, Ма-
ке до ни ја да се обои 
во си но. Пар ти ски, 
не ли. Ма кар на па-
ле цот. Тоа им ус пеа. 
На та мош но то бо е-
ње на гра ѓанс тво то 
им го по пре чу вал 
из бор ни от мо дел. 
Прет ход но бе ше 
не о бе ле жа ни от па лец, прет ход но 
со ста вот на ДИК. А ре ал но, да, се-
ко гаш е до на ро дот...

СДСМ по стапките  
на ПДП 

СДСМ по вто ру ва ед на 
ста ра игра. Ал бан ска. Во 
март во 2006 го ди на, со ба ра ње за 
ед на из бор на еди ни ца из ле зе то-
гаш сè уште вид ли ва та ПДП. ВМРО-
ДПМНЕ, пак, на исто то ба ра ње на 
ПДП, то гаш и ка ко опо зи ци ја, од-
го во ри со иден тич ни от пред лог 
ка ко и се га - вра ќа ње на мно зин-
ски от мо дел. СДСМ, тие пос лед ни 
ме се ци на власт од 2006 го ди на, 
ед но став но вра ќа ше оти про пор-

ци о нал ни от мо дел со за тво ре ни 
ли сти е до ка жа но нај до бар, про из-

ле зен од искус тво то 
во ми на то то. Па во 
2002 го ди на по бе-
ди со не го. Зас па ни 
и то гаш спо кој но 
уве ре ни во дол го 
вла де е ње, со ци јал-

де мо кра ти те ед но став но, ужи ваа 
во ре ал ни те по год но сти на се гаш-
ни от из бо рен мо дел. За нив на жал, 
во 2006 го ди на не ма ше кри за. За-
гу би ја. Ло гич но то пра ша ње е да ли 
пар ти ја та, ко ја се га го по ста ву ва 
исто то не ар гу мен ти ра но ба ра ње, 
по ана ло ги ја ја оче ку ва иста та суд-
би на ка ко и прет ход ни от ба ра тел 
на исто то? █
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Б ри тан ци те иско паа за кон стар 
еден и пол век за да го су дат 
единс тве ни от еми грант што 

ус пе ал да ги по ми не си те преч ки 
по ста ве ни ка ко од нај а по ка лип ти-
чен на уч но фа ста сти чен филм, за од 
фран цу ско то при ста ни ште Ка ле, во 
це ло сен мрак, да го по ми не евро ту-
не лот и да из ле зе во Ве ли ка Бри-
та ни ја. Фран цу зи те и Бри тан ци те 
за ед но со пал ки и со сол зав ци го 
шти тат вле зот во ту не лот од на ез-
да та на еми гран ти. Гер ма ни ја ка ко 
играч што са ка да се на мет не со до-

бра та вол ја во европ ски те игри со 
еми гран ти те, ја „сра мат“ на сил ни-
те де мон стра ции про тив ази лант-
ски те на сел би. Ита ли ја и Шпа ни ја 
апе ли ра ат со го ди ни ба рај ќи ча ре 
за ил јад ни ци те пре на тру па ни пло-
ви ла со кои од Афри ка, пре ку Сре-
до зем но Мо ре, на нив ни те бре го ви 
се исту ра ат ил јад ни ци еми гран ти. И 
до де ка сѐ уште се оста ва на вре ме то 
да за ле чи сѐ, Евро па не ма ре ше ние 
за нај го ле ма та чо веч ка еми гра ци ја 
по Вто ра та свет ска вој на не по ра ди 
фи нан си и те – ту ку, пред сѐ, по ра ди 
опас но ста од из ме на на де мо граф-
ска та ма па, ко ја би ѝ се слу чи ла 
неп ла ни ра но.

До бар дел од из бег ну ва ње то 
за ед нич ко ре ше ние ле жи и во 
нај а ва та, пре ду пре ду ва ње то, 
за ка на та што ја об ја ви ја џи ха-
ди сти те од Ис лам ска др жа ва, 
те ри то ри ја та што ја кон тро ли-
ра ат те ро ри стич ки те здру же-
ни ја пред во де ни од Ал Ка е да. 
За по тсе ту ва ње, си те европ ски 
ме ди у ми ја пре не соа по ра ка та 
на ИСИС де ка во Евро па ќе ис-
пра ќа ат по ло ви на ми ли он еми-
гран ти, сѐ до де ка не соз да дат ха
ос. Мо же би ток му во таа по ра ка, 
и во ре ал но ста што ги надв ја са 
се га европ ски те гра ни ци, ле жи 
при чи на та за оста ва ње то се ко ја 

др жа ва да по ста пу ва ка ко са ка. И 
та ка ѕи до ви те што ги по ста ви ја 
Ун га ри ја или со сед на Бу га ри ја да 
по ми нат без по го ле ма вре ва.

Во иста та таа го ле ма сли ка мо же 
да се сме сти и сфа ќа ње то на Бри-
тан ци те, чи и што соз на ни ја се 
де ка нај го ле ма та бе гал ска кри за 
се слу чу ва на нив на вра та. Ми ни-
сте рот за над во реш ни ра бо ти, Фи-
лип Ха монд во Бри та ни ја тур ка 
мис ле ње де ка нај го ле ми от број од 
еми гран ти те се Афри кан ци што 
до а ѓа ат од еко ном ски по тре би, а 
де ка Бри та ни ја за еми гран ти те е 
све ти от грал.

Но, од не су ва ње то кон еми гран ти-
те што до а ѓа ат од но ви те свет ски 
жа ри шта, ка ко Бли ски от Исток, 
др жа ви те од се ве рот на Афри ка 
за фа те ни од Арап ска та про лет, па 
и зем ји те ка ко Авга ни стан и Па-
ки стан, кон европ ски те др жа ви, 
ле жи и во фа ктот де ка го лем дел од 
озог ла се ни те џи ха ди сти на ИСИС се 
ток му лу ѓе што за ми на ле од европ-
ски те др жа ви за да се бо рат во таа 
но ва вер ска вој на пред во де на од 
Ал Ка е да. Ако не о дам на нај стра-
вич на та сце на во Ве ли ка Бри та ни-
ја бе ше ко ле жот што го из вр ши ја 
двај ца мус ли ман ски до се ле ни ци 
врз бри тан ски вој ник-по врат ник 
од Бли ски от Исток, се га до пол ни-
те лен страв сее и нај го ле ми от ег-
зе ку тор на ИСИС, кој е мом че од 
Ве ли ка Бри та ни ја. Се ка ко, ту ка се 
и стра ву ва ња та од по вто ру ва ње то 
на „Шар ли Еб до“ и ни за дру ги те-
ро ри стич ки ак ции по вр за ни со џи-
ха ди сти те, чи и што сли ки за „обу ка 
на подм ла до кот“ се ди стри бу и ра ат 
пре ку со ци јал ни те мре жи.

Еми грант ски камп  
или ре гру тен цен тар
Иа ко изг ле да де ка се пла ши од 
поп ла ва од еми гран ти и од со-
вре ме на „ис ла ми за ци ја“ и те рор 
на европ ски те ули ци, про фе со рот 
од Еко ном ски от фа кул тет, Сла ве 
Ри сте ски, кој се за ни ма ва со де мо-
граф ски те пра ша ња, по со чу ва де ка 
овој нап лив на еми гран ти, се пак, е 
дел од но ва со вре ме на ре ди стри бу-
ци ја на ра бот на си ла.

█ Спо ред мо е то мис ле ње се слу чу-
ва ат но ви про ме ни во све тот, но ва 
ре ди стри бу ци ја, но ва со вре ме-
на еми гра ци ја, про це си, мо же би, 
свес но, по не кое сце на рио за да се 
из вр ши ба лан си ра ње на ра бот-
на та си ла, ко ја Евро па ја не ма, а 
ба ра из во ри на но ва ра бот на си ла. 
На при мер, во деч ка та еко но ми-
ја, Гер ма ни ја, пос лед ни те 20-30 
го ди ни има не га тив на ста вка на 
на та ли тет - по со чу ва Ри сте ски.

█ И оваа што се слу чу ва се га е ор-
га ни зи ра на еми гра ци ја, са мо се 
тре ти ра ка ко иле гал на. Стра да ат 
же ни и де ца, но, се пак, е сце на-
рио на моќ ни си ли, на из во ри те 
на еми гра ци ја та. Во ос но ва се 
пра ви ре ди стри бу ци ја, ко ја, мо-

же би, е иле гал на, но е смис ле на. 
Се пра ви се лек ци ја на со вре ме на 
ра бот на си ла. Ви де те, на гра ни-
ца та че ка ат мла ди уба ви мом чи-
ња, кои зна ат анг ли ски и дру ги 
ја зи ци, кои се еду ци ра ни. Го ле ма-
та Евро па има не га ти вен при раст 
и стра ву ва за со вре ме на ра бот на 
си ла, не фи зич ка ка ко во 80-ти те 
го ди ни од ми на ти от век, ту ку мо-
дер на, ко ја има ка ра кте ри сти ки 
што ги на ла га ин фор ма тич ко то 
оп штес тво. Дру го, нив ни те де ца 
(во Евро па) не са ка ат да ра бо тат 
ка ко нив ни те та тков ци, ту ку тие 
се по тро шу вач ки, кон су мент ски 
на стро е ни. Та ка, европ ски те др-
жа ви стра ву ва ат не од нив, од тие 
еми гран ти, ту ку од тие што се 
пров ле ку ва ат со нив. Нав ле гу ва-
ат це ли се мејс тва, па стра ву ва ат 
од за гро зу ва ње на на ци о нал ни от 
иден ти тет, ме ша ње, иа ко со вре-
ме на та мо дер на еми гра ци ја го 
над ми ну ва тоа. На при мер, кол ку 
ми ли о ни Тур ци има во Гер ма ни-
ја? Проб ле ми со „ис ла ми за ци ја“ 
се слу чу ва ат и во Фран ци ја, на 
при мер, но та му бр зо из ле гу ва ат 
на крај со тоа. Се во ди се ле ктив на 
еми гра ци ска по ли ти ка и го лем 
дел од до се ле ни ци те се прис по-
со бу ва ат на но ви те за ко ни и про-
ме ни. Та ка, во ЕУ не се пла шат 
да ги сме стат еми гран ти те, ту ку 
са ка ат да ги „ин фи ци ра ат“ и дру-
ги те др жа ви. Та ква та си ту а ци ја 
ста ну ва опас ност за сла би те и 
не раз ви е ни зем ји, кои, исто та ка, 
има ат проб лем со на та ли те тот, 
ка ко Ма ке до ни ја и Ср би ја, на 
при мер - до да ва Ри сте ски.

Во на со ка на та кво „ин фи ци ра ње“ 
ака де мик Ка ти ца Ќу ла вко ва оце ну-
ва де ка ста ну ва збор за де мо граф-
ски ин же не ринг, од нос но нов „ред“ 
во сог лас ност со ге о стра те ги ски те 
ин те ре си. Таа јав но пра ша: „Зо што 
не на пра ват камп за ази лан ти во 
за пад но е вроп ски те др жа ви?“ Во 
сво јот став пре ку со ци јал ни те мре-
жи  зак лу чи: „Ма ке до ни ја на ско-
ро ќе ста не ази лант ски камп, а не 
тран зит на зо на на ази лан ти те“.

█ Зем ји те-член ки на ЕУ по ди га ат 
ѕи до ви пред ази лан ти те, по ста-
ву ва ат спе ци јал ни са те ли ти за 
кон тро ла на гра ни ци те, за си лу-
ва ат без бед нос ни мер ки, не из-
би ра ат средс тва да го спре чат 

Де мо граф ски ин же не ринг
ЕМИ ГРАНТ СКА ТА КРИ ЗА И ДЕ МО ГРА ФИ ЈА ТА

за европ ски ра бот ни ци

Тоа што ги пла ши 
Европeјци те не се 
тие еми гран ти што 
се еду ци ра ни и мо же 
да ра бо тат, ту ку тие 
дру ги те, кои мо же да 
вле зат со нив. За тоа 
Евро па са ка да ги 
„ин фи ци ра“ дру ги
те др жа ви, од нос но 
да ги пре тво ри во 
камп за де мо граф ски 
ин же не ринг во сог
лас ност со ге о стра те
ги ски те ин те ре си на 
го ле ми те си ли

АКТУЕЛНО
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овој бран (сти му ли ран не са мо 
од чо веч ка та не сре ќа), зна чи 
не ма ат на ме ра да ги при мат ази-
лан ти те. Ко ја им е то гаш на ме ра-
та, не е те шко да се прет по ста ви. 
Де мо граф ски ин же не ринг, соз-
да ва ње ха ос за да се на пра ви 
нов „ред“ во сог лас ност со нив-
ни те ге о стра те ги ски ин те ре си 
(те ри то ри ја, чо веч ки ре сур си, 
енер ген ти, во да за пи е ње, кул-
тур но и при род но бо гат ство), 
но ва „бал ка ни за ци ја“, ре ди зај-
ни ра ње на др жа ви те… - на пи ша 
Ќу ла вко ва.

Тоа ин фи ци ра ње и вос по ста ву ва-
ње нов ред се вр ши со фор ми ра ње 
„там пон-зо на“ со кам по ви над вор 
од гра ни ци те на ЕУ, на те ри то ри-
ја та на Ма ке до ни ја и на Ср би ја, 
до де ка Гр ци ја – ка ко член ка на 
Уни ја та – ги тур ка еми гран ти те во 
Ма ке до ни ја, а Бу га ри ја и Ун га ри-
ја гра дат ѕи до ви за да го спре чат 
не кон тро ли ра ни от про то кот на 
еми гран ти.  Ако се зе мат пред вид 
две те про фе сор ски твр де ња, кам-
по ви те би ста на ле ре гру тен цен-
тар за из бор на но ва та ра бот на 
си ла, до де ка  со „не при јат но сти те“ 
би се со о чу ва ле бал кан ски те зем-
ји. Исти те кам по ви по тоа, до кол-
ку е тоа по треб но, лес но мо же да 
би дат кон тро ли ра ни за кре и ра ње 
кри зи.

Бал ка нот ме ѓу че ка нот 
и на ко вал на та
До кол ку се разг ле ду ва слу ча јот со 
Ве ли ка Бри та ни ја и еми гран ти те 
што че ка ат во Ка ле, а во кон текст 
на твр де ња та за ре ди стри бу ци ја та 
на ра бот на си ла ме сто за при фа ќа-
ње ази лан ти, ин те ре сен е фа ктот 
де ка ла ни, од приб лиж но 26 ил ја ди 
ба ра ња за азил, др жа ва та при фа ти-
ла 10 ил ја ди. Од дру га стра на, не 
се ра бо ти за бе гал ци за ра ди си ро-
ма шти ја, ка ко што ги прет ста ву ва 
Лон дон, а ме ѓу на род на та за ед ни ца 
не го приз на ва ка ко при чи на за до-
де лу ва ње азил, ту ку по ве ќе од 70 
про цен ти од нив се лу ѓе од Си ри-
ја, Ери тре ја, Авга ни стан, Дар фур, 
Ирак, Со ма ли ја, др жа ви, кои, спо ред 
ОН, се зем ји уни ште ни од вој ни, ди-
кта тор ски уг не ту ва ња и од вер ски 
ек стре ми зам, со што се ква ли фи ку-
ва ни да до би јат за кон ско пра во да 
се за сол нат во Евро па.

Тоа што де не ска све тот све до чи 
за од не су ва ња та на Ве ли ка Бри та-
ни ја кон еми гран ти те „заг ла ве ни“ 
во Ка ле, не е мно гу по и на кво од 
од но сот што Бри тан ци те и дру-
ги те „ста ри“ Евро пеј ци го имаа 
кон Пол ја ци те, Бу га ри те или кон 
Ро ман ци те по про ши ру ва ње то на 
Европ ска та уни ја.

Ре ла тив на та еко ном ска и по ли тич-
ка ста бил ност во Уни ја та се тие што 
ја пра ват прив леч на за еми гра ци ја, 
на ве ду ва и Евро стат, аген ци ја та за 
ста ти сти ка, ко ја ги сле ди и овие 
про ме ни во Уни ја та. Пос лед ни те 
по да то ци по ка жу ва ат де ка на пр ви 
ја ну а ри 2014 го ди на во ЕУ жи ве е ле 
19,6 ми ли о ни гра ѓа ни што не се од 
Уни ја та, до де ка бро јот на си те тие 
што би ле ро де ни над вор од Уни ја та 
из не су вал 33,5 ми ли о ни гра ѓа ни. 

Об но ве ни те по да то ци од оваа го ди-
на по ка жу ва ат де ка најм но гу стран-
ци се за бе ле жа ни во Гер ма ни ја, Ве-
ли ка Бри та ни ја, Ита ли ја, Шпа ни ја 
и во Фран ци ја. Во овие пет др жа ви 
жи ве ат 76 про цен ти од вкуп ни от 
број стран ци во Уни ја та.

Про цен тот на стран ци што се пре-
бро е ни од Евро стат, всуш ност, е во 
го ле ма ме ра по вр зан со на та ли те тот 
во тие др жа ви. Ток му раз ви е ни те 
др жа ви во Евро па спо ред де мо гра-
фи ја та се зем ји со алар ман тен пад на 
на та ли те тот и на фер тил на та ба за. 
И ним најм но гу им е по треб на ре ди-
стри бу ци ја на ра бот на си ла. Стра вот 
од ши ре ње то на ек стре ми стич ки от 
ис лам, исто та ка, е го лем. И ток му 
во тој мо мент Бал ка нот е пре поз-
на ен ка ко ме сто то ме ѓу че ка нот и 
на ко вал на та.

АКТУЕЛНО

И грч ка та и ма ке дон ска та вла да во оби-
дот да ста нат искре ни при ја те ли ќе се 
со о чат со ни за преч ки, кои кол ку што 

цел та е по те шко из вод ли ва, тол ку ќе ста ну-
ва ат по го ле ми. Нај го ле ми преч ки за се га се 
на ци о на ли стич ки те кру го ви во Скоп је и во 
Ати на, кои зна ат де ка со евен ту ал но ре ше-
ние на спо рот за име то или со вос по ста ву-
ва ње при ја тел ски од но си ка ко пре дус лов 
за ре ше ние ќе ста нат дел од исто ри ја та во 
ко ја се пра веа ка ри е ри на те ма та„ Име и од-
но си со Гр ци ја“. Иа ко и кај авто рот на овие 
ре до ви, кој го лем дел од сво ја та ка ри е ра ја 
из гра ди на те ме ли те на грч ки от ек стре мен 
на ци о на ли зам и на од го во ри те од ма ке дон-
ска стра на, сѐ уште има се ри оз ни ди ле ми за 
по тен ци ја лот Ати на да се пов ле че од сво и те 
цр ве ни ли нии, се пак мо ра да се да де шан-
са на нај но ва та ини ци ја ти ва. Ду ри и да е 
таа не ус пеш на, ду ри и ако про ду ци ра уште 
по го ле ми тен зии и отво ри но ви пра ша ња, 
кои до се га беа на мар ги ни те на спо рот за 
име то, си те што има ат не ка ква уло га во до-
не су ва ње то од лу ки или што ќе учес тву ва ат 
во кон та кти те ме ѓу две те зем ји, тре ба да се 
од не су ва ат крај но од го вор но. 

Осо бе но тре ба да би дат вни ма тел ни лу ѓе то, 
чи е што по ве де ние мо же да се тре ти ра ка ко 
офи ци ја лен др жа вен став на кој дру га та стра-
на вед наш ќе ре а ги ра и ќе го за пре про це сот 
на по ми ру ва ње ме ѓу два та на ро да. Иа ко со го-
ди ни слу ша ме де ка спо рот за име то не е спор 
ме ѓу два та на ро да ту ку ме ѓу по ли тич ки те 
ели ти, се пак се ра бо ти за конф ли кт ме ѓу два та 
на ро да, кои, со иск лу чок на раз лич ни от ја зик, 
има ат ни за за ед нич ки кул тур ни, мен тал ни и 
жи вот ни ка ра кте ри сти ки, мно гу по ве ќе што 
ги по вр зу ва ат од што ги од да ле чу ва ат. Но, 
ка ко што на Бал ка нот за ед нич ки те ка ра кте-
ри сти ки че сто по ве ќе се при чи на за конф ликт 
одо што за при ја телс тво, та ка и кај грч ки от и 
кај ма ке дон ски от на род, ме сто со ли дар ност 
и при ја телс тво, во те кот на конф ли ктот се 

соз дал ани мо зи тет во кој за дел од 
Ма ке дон ци те Гр ци те се „Ци га ни“ а за 
јуж ни те со се ди ние сме див ја ци или 
„ма ла ка“ ( во при ја тел ски кон текст 
со зна че ње „бли зок дру гар“ а во не-
га ти вен „др ка џи ја“ или „анус“). Ова 
вгнез де но чув ство на не при ја телс тво 
ме ѓу два та на ро да ќе би де нај го лем 
проб лем за нив но приб ли жу ва ње. 
Фа ктот што грч ки фир ми во зем ја-
ва вра бо ту ва ат око лу 17 ил ја ди ра-
бот ни ци и што по ве ќе од 150 ил ја ди 
Ма ке дон ци лет ни от од мор и праз ни-
ци те ги по ми ну ва ат на Хал ки ди ки и 
во дру ги те ту ри стич ки де сти на ции, 
се пак не е одраз на искре но при ја-
телс тво, ту ку на ин те рес. 

Исто ка ко што Ма ке дон ци те да има-
ат дру га по е вти на и по у ба ва ва ри-
јан та ни ко гаш не би оде ле во Гр ци-
ја, та ка и грч ки те сто панс тве ни ци 
ни ко гаш не би дош ле во зем ја ва со 
ин ве сти ции ако во Ал ба ни ја има ат 
по до бри ус ло ви за оп ло ду ва ње на 
сво јот ка пи тал. Иа ко и во две те зем ји 
има мно гу лу ѓе што се кол нат де ка 
кај со се ди те не до жи ве а ле не га тив на 
ре ак ци ја са мо за тоа што се Гр ци или 
Ма ке дон ци, се пак е об је ктив но е де
ка ме ѓу два та на ро да при ја телс тво то 
не е на ни во ка ко што, на при мер, е 
ме ѓу Ма ке дон ци те и Ср би те. Ток му 
за тоа лу ѓе то што раз мис лу ва ат ка ко 
да се спро ве дат мер ки те за до вер ба 

мо ра да би дат искре ни и пред јав но-
ста и пред се бе и да приз на ат де ка 
по ли тич ки те ели ти, кои, во нај го лем 
дел (по крај исто ри ски те со би ти ја од 
кра јот на де вет на е сет ти от и по че то-
кот на 20 век) ги соз да доа ло ши те 
чув ства со сво ја та на ци о на ли стич ка 
ре то ри ка, мо ра ат пр во да го ин фор-
ми ра ат на ро дот што е цел та и ка ко 
ќе се дој де до неа. Гра ѓа ни те мо ра да 
зна ат што е тоа што мо же да се до-
бие со мер ки те за гра де ње до вер ба 
и во исто вре ме што е тоа што мо же 
да се за гу би. Се ко ја ма ни пу ла ци ја и 
кри е ње фа кти и ви сти ни по доц на 
мо же да се вра ти ка ко бу ме ранг. За 
по че ток, до бро е да се под го тви ме 
де ка ед на од нај о че ку ва ни те фра зи 
во те кот на гра де ње то на до вер ба та 
ќе би де „се до го во рив ме де ка не ма ме 
до го вор“ за одре де ни пра ша ња. Сѐ 
што е по ве ќе од тоа ќе би де ќар. По-
ве ќе за Ма ке до ни ја откол ку за Гр ци ја 
за тоа што, об је ктив но, Гр ци ја не ма 
кра тко роч ни це ли, кои ѝ ви сат на 
врат и по ра ди кои стра да. Освен ако 
грч ка та по ли тич ка ели та не сфа ти ла 
де ка и за неа е нај до бро на сво ја та се-
вер на гра ни ца да има ста би лен со сед 
на кој мо же да се пот пре и ко га ќе се 
за па ли шу ма та во Ха ни о ти, и ко га 
ќе не ма стру ја во те кот на ле то то и 
ко га ќе тре ба да се би јат по го ле ми те 
би тки ка ко га со во дот „Тур ски тек“ 
или „Вар дар ска До ли на“. █

МЕР КИ ЗА ДО ВЕР БА БЕЗ ДО ВЕР БА ВО МЕР КИ ТЕ

Пред ло же ни те мер ки со кои Ма ке до ни ја и Гр ци ја по ре чи си три де це
нии вер бал ни и дип ло мат ски су ди ри тре ба да го вра тат при ја тел ски от 
тон во ме ѓу себ ни те од но си се ре чи си не воз мож на ми си ја. Но на Ма
ке до ни ја ѝ од го ва ра тие да се спро ве дат во се кој слу чај, ду ри и ако 
не до ве дат до бр зо ре ше ние за име то. Во си ту а ци ја ва, не тре ба да се 
ба ра влак но во јај це то и не е важ но што грч ки от ми ни стер за над во
реш ни ра бо ти во Скоп је мер ки те ги прет ста ви ка ко ини ци ја ти ва на 
грч ка та стра на. Без раз ли ка што нај го лем дел од нив беа пред ло же ни 
уште пред три го ди ни од ма ке дон ска стра на, ако од дру га та стра на 
има ви стин ски ин те рес да се оди на пред, тре ба да ги при фа ти ме ка ко 
по да ва ње ра ка од грч ка стра на. Сѐ со цел ра бо ти те да мрд нат од ме
сто, ако тоа е во оп што мож но

Гр ци jа и  
Ма ке до ни jа пред  

не воз мож на  
ми си jа

АКТУЕЛНО

Пишува |  
Горан Момироски  
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Спо ред истра жу ва ња та на „Хе ра“ 
спро ве де ни во на ша та зем ја, са мо 
1,3 от сто од мла ди те де вој ки до 29 
го ди ни ко ри стат орал на хор мон ска 
кон тра цеп ци ја.  Во че ти ри зем ји од 
ре ги о нот стап ка та на упо тре ба на 

мо дер ни те кон тра цеп ци ски ме то ди 
е по ма ла од 20 от сто, и е мно гу под 

про се кот од зем ји те во За пад на 
Евро па (по ве ќе од 60 от сто)

Др жав ни от за вод за ста ти сти ка сѐ уште ги не ма об ја ве но по да
то ци те за бро јот на абор ту си во 2014 го ди на. За кон ски те из ме ни 
ста пи ја во си ла не ка де на сре ди на та на 2013 го ди на. Спо ред тоа 
што го по ка жу ва ста ти сти ка та за 2013 го ди на, бро јот на абор ту си 
се на ма лил. Во 2013 го ди на се за ве де ни 4.983 абор ту си, што е за 
450 абор ту си по мал ку од 2012 го ди на

Пишува | Бил ја на За фи ро ва  

Ед на же на во 2014 го ди на се об ви ну ва 
за про тив прав но пре ки ну ва ње бре-
ме ност и за  при сил на сте ри ли за ци ја. 

Со до не су ва ње то на За ко нот за абор тус, 
со кој се огра ни чи ја уста но ви те што мо-
жат да вр шат пре кин на бре ме ност и се 
во ве доа одре де ни со ве ту ва ња пред да се 
пре ки не бре ме но ста,  се пред ви де и каз на 
за твор до три го ди ни за тој до ктор што 
ќе из вр ши пре кин на бре ме но ста спро-
тив но на одред би те на овој за кон. Ед на 
же на се об ви ну ва ток му за пре кр шу ва ње 
на овој за кон. 

Др жав ни от за вод за ста ти сти ка сѐ уште 
ги не ма об ја ве но по да то ци те за бро јот 
на абор ту си во 2014 го ди на. За кон ски-
те из ме ни ста пи ја во си ла не ка де во 
сре ди на та на 2013 го ди на. Спо ред тоа 
што го по ка жу ва ста ти сти ка та за 2013 
го ди на, бро јот на абор ту си се на ма лил. 
Во 2013 го ди на се за ве де ни 4.983 абор-
ту си, што е за 450 абор ту си по мал ку од 
2012 го ди на. Од нос но, на 100 жи во ро де-
ни де ца во 2012 го ди на се абор ти ра ни 
23 фе ту си, а во  2013 го ди на таа број ка 
е по ни ска – 21,5 фе ту с.

Спо ред  по да то ци те на „Џон сонс ар хив“, 
од оса мо сто ју ва ње то на Ма ке до ни ја до 
2010 го ди на се из вр ше ни 218.338 абор-
ту си.  До 2013 го ди на ста ти сти ка та не 
поз на ва го ди на во ко ја има ло по мал ку од 
5.000 абор ту си. Во 2011 го ди на се ре ги-
стри ра ни 5.324 абор ту си, во 2010 го ди на 
5.079, а во 2009 го ди на 5.601 абор ту си. 
Во 2000 го ди на има ло ду ри 11.407 ре-
ги стри ра ни абор ту си.

До кто ри те ве лат де ка на мер ни те абор ту-
си за 2014 го ди на се со по мал број во од-
нос на не на мер ни те из вр ше ни абор ту си . 

Та ка, на при мер, ми на та та го ди на во Штип 
има ло 74 не са ка ни, нас про ти 25 на мер ни 
абор ту си. Во Ра до виш тој од нос е 33 не на-
мер ни, нас про ти 22 на мер ни абор ту си.

Мла ди те де вој ки че сти па ци ен ти
Тоа што за гри жу ва е сла ба та ин фор-
ми ра ност за упо тре ба та на кон тра цеп-
ци ја, што ре зул ти ра со ви сок про цент на 
мла ди де вој ки што се ре ши ле за пре кин 
на бре ме но ста. Ако во 2008 го ди на би ле 
ре ги стри ра ни 146 абор ту си на во зраст 
по ма ла од 20 го ди ни, во 2013 го ди на, спо-
ред по да то ци те на Ин сти ту тот за јав но 
здрав је, бро јот се зго ле мил ре чи си за 100, 
од нос но ду ри 237 пре ки ни на бре ме ност 
кај оваа по пу ла ци ја. Са мо во глав ни от 
град вкуп но 53 де вој чи ња на во зраст од 
15 до 19 го ди ни се ре ши ле да абор ти ра ат. 
На Kли ни ка та за ги не ко ло ги ја во 2013 
го ди на од вкуп но 196 абор ту си, пет би ле 
на пра ве ни кај ма ло лет нич ки. Од ја ну а ри 
2014 го ди на  до сеп тем ври иста та го ди на 
на Кли ни ка има ло 191 пре кин на бре-
ме ност, од кои пет се кај пом ла ди од 18 
го ди ни. Спо ред по да то ци те на скоп ски от 
Цен тар за јав но здрав је, во 2013 го ди на 
се ре ги стри ра ни 53 абор ту си кај адо лес-
цен тки на во зраст од 15 до 19 го ди ни.

Кон тра цеп ци ја та та бу-те ма
На ше то оп штес тво е ме ѓу тие во кое има 
мно гу пре дра су ди и ди ле ми по вр за ни 
со оваа те ма, со кои, пак, мла ди те се-
којд нев но се со о чу ва ат. По ра ди се то ова 
мла ди те по сто ја но се пра шу ва ат: Зо што 
кон тра цеп ци ја? Ка ко се упо тре бу ва? Кои 
се мож ни те не га тив ни те по ја ви? Да ли 
има по зи тив ни стра ни ко га се ко ри сти 
кон тра цеп ци ја? И мно гу пра ша ња што 

поч ну ва ат со: А, што ако...? Од Цен та рот 
за јав но здрав је, ка ко и од нев ла ди ни те 
ор га ни за ции што се за ни ма ва ат со еду ка-
ци ја на мла ди те за за шти та од не са ка на 
бре ме ност и од се ксу ал но пре нос ли ви 
бо ле сти ве лат де ка мла ди те зна ат мно гу, 
но мал ку при ме ну ва ат. 

Се пак, прем но гу ин фор ма ции и раз ни 
по да то ци пра ват ха ос во гла ви те на мла-
ди те. Тие, ка ко што са ми те ка жу ва ат, од 
ин фор ма ции до би е ни пре ку ин тер нет, 
ве ру ва ат де ка ако ко ри стат орал на кон-
тра цеп ци ја ќе се зде бе лат, ќе оста нат сте-
рил ни или ќе им по рас нат влак на. Спо ред 
истра жу ва ња та на „Хе ра“, спро ве де ни во 
на ша та зем ја, са мо 1,3 от сто од мла ди те 
де вој ки до 29 го ди ни ко ри стат орал на 
хор мон ска кон тра цеп ци ја.  Во че ти ри 
зем ји од ре ги о нот (Ал ба ни ја, Бос на и Хер-
це го ви на, Ма ке до ни ја и Ср би ја) стап ка та 
на упо тре ба на мо дер ни те кон тра цеп ци-
ски ме то ди е по ма ла од 20 про цен ти и е 
мно гу под про се кот од зем ји те во За пад на 
Евро па (по ве ќе од 60 от сто). 

█ На по че то кот бе ше во ред да пла ќам 
за ап чи ња та, но не мо жев да си доз во-
лам се кој ме сец да од во ју вам по 700 
де на ри. Во тоа вре ме бев сту ден тка и 
до би вав са мо џе пар лак од мо и те 
ро ди те ли. Ми бе ше те-
шко би деј ќи по крај 

ап чи ња та ку пу вав ме и кон до ми, па, 
исто та ка, ми тре баа па ри и за кон-
до ми. Мај ка ми че сто ми ку пу ва ше 
ап чи ња би деј ќи јас не мо жев да си 
доз во лам да ги ку пу вам од мои па ри 
– ве ли ед на мла да де вој ка.

Мно гу ми на сме та ат де ка таб ле ти те за 
кон тра цеп ци ја тре ба да вле зат на по зи-
тив на та ли ста, ток му по ра ди мож но ста 
да би дат по при стап ни до мла ди те. Но, 
це на та на кон тра цеп ци ја та се чи ни де ка 
не е глав на при чи на што вли јае на упо-
тре ба та на кон тра цеп ци ја та ме ѓу же ни те 
во ур ба ни те сре ди ни, а ни ту кај тие што 
до а ѓа ат од се мејс тва со сред ни при ма ња. 
Це на та е, се ка ко, фа ктор, но не и пре су-
ден, освен за нај си ро маш ни те гру пи и 
кај дел за тие што жи ве ат во ру рал ни те 
сре ди ни. Дел од до кто ри те пре по ра чу ва-
ат мла ди те да ко ри стат кон до ми ме сто 
орал на кон тра цеп ци ја или спи ра ла. 

█  Јас сум за кон до мот би деј ќи е нај пра-
кти чен и нај без бе ден по здрав је то. Не 
сум мно гу за орал на та кон тра цеп ци ја. 
Што се од не су ва за спи ра ла та, ве ќе 
збо ру ва ме за ту ѓо те ло... – ве ли еден 
до ктор во истра жу ва ње то на „Хе ра“.

Фар ма це вти те сме та ат де ка ги не ко ло-
зи те не се до вол но фи нан си ски мо ти ви-
ра ни да ги со ве ту ва ат сво и те па ци ен ти 
за кон тра цеп ци ја, ко ја, спо ред нив но то 
мис ле ње, е ед на од при чи ни те за ни ска та 
упо тре ба на мо дер на та кон тра цеп ци ја 
во Ма ке до ни ја

█ Са мо де сет от сто од на ши те ги не ко-
ло зи обр ну ва ат вни ма ние на ква ли-
тет но со ве ту ва ње и ин фор ма ци ја. Јас 
мис лам де ка тие не се сти му ли ра ни да 
го пра ват тоа. Про цен тот на упо тре ба 
на орал на кон тра цеп ци ја е по мал од 
два от сто. Ова е страш на ста ти стич ка 
број ка на ко ја не кој тре ба да ѝ обр не 
по го ле мо вни ма ние – ова е ко мен та рот 
на фар ма цевт вклу чен во истра жу ва ње то 
на нев ла ди на та ор га ни за ци ја.

 Кон до ми те со сво ја та це на се до стап ни 
за ре чи си си те же ни. За тоа тие се глав но 
средс тво за за шти та кај мла ди те, но, ге-
не рал но, се ко ри стат евти ни и не до вол но 
си гур ни средс тва за за шти та.  Истра жу-
ва ње спро ве де но од ком па ни ја та „Ду-
рекс“по ка жу ва де ка 54 от сто од ти неј-
џе ри те ин фор ма ци и те за упо тре ба на 
пре зер ва ти ви ги до би ва ат од ин тер нет, а 
27 от сто од кру гот на нив ни те при ја те ли.

█ До би е ни те по да то ци ука жу ва ат на 
тоа де ка сту ден ти те што се во пол на 
се ксу ал на актив ност има ат поз на ва ња 
ка ко да се за шти тат се бе си и парт не-
рот, но по стои ед на тен ден ци ја врз ко ја 
тре ба да вли ја е ме еду ка тив но, а тоа е, 
мо же би, нај важ ни от сег мент. Број ка та 
де ка 40 от сто сме та ат де ка ма шко то 
тре ба да се гри жи за ку пу ва ње пре-
зер ва ти ви е за гри жу вач ка, за тоа што 
збо ру ва за не до вол на та свес ност за се-
ксу ал на та об вр ска и од го вор ност кон 
се бе си и кон парт не рот. Спо ред ова, ќе 
соз да де ме актив но сти за по диг ну ва-
ње на се чи ја свест за од го вор но ста во 
се ксу ал ни от чин – ре че во ед на при го да 
Еле на Га гиќ од „Мер кур трејд“, ге не ра лен 
за стап ник за „Ду рекс“ во Ма ке до ни ја.

Мно гу мла ди сме та ат де ка пре ки ну-
ва ње на од но сот пред еја ку ла ци ја та е 
до бра за шти та од не са ка на бре ме ност. 
Се пак, тоа се сме та за не без бе ден на-
чин, а ве ро јат но ста за за бре ме ну ва ње 
из не су ва 18 от сто.

Ин те ре сен е по да то кот де ка и дел ги не-
ко ло зи те пре по ра чу ва ат тра ди ци о нал на 
кон тра цеп ци ја. 

█ Спер ми ци ди те не се мно гу без бед ни. 
Јас ги со ве ту вам Ром ки те да ап сти-
ни ра ат од се ксу ал ни од но си во те кот 
на пер и о дот на ову ла ци ја. Ште та е за 
тол ку кра тко вре ме да се ко ри сти кон-
тра цеп ци ја – ко мен ти ра ги не ко лог со 
кој е пра ве но ин терв ју за исто то истра-
жу ва ње на „Хе ра“.

По ве ќе еду ка ци ја во учи ли шта та
Спо ред истра жу ва ње то на „Хе ра“, 55 от сто од уче ни ци те из ја ви ле де ка на учи ли-
ште здо би ва ат ин фор ма ции за се ксу ал но то и ре про ду ктив но здрав је, 63 от сто 
од сред но школ ци те со кои е пра ве но ин терв ју из ја ви ле де ка по би о ло ги ја учат 
за за шти та од ХИВ, а са мо 21 от сто од нив ка жа ле де ка уче ле за упо тре ба на 
кон дом по исти от пред мет.  Са мо 13 от сто од уче ни ци те од ал бан ски те па ра-
лел ки уче ле за упо тре ба на кон дом по пред ме тот би о ло ги ја.

Иа ко из ја ви ле де ка се, ге не рал но, за до вол ни од на чи нот на кој се пре да ва, уче-
ни ци те по ба ра ле да се по све ти по ве ќе вре ме на овие те ми, а на став ни ци те да 
раз го ва ра ат по о тво ре но. Од „Хе ра“ ко мен ти ра ат де ка во учи ли шта та мла ди те 
учат за кон до мот ка ко за шти та, но се за по ста ве ни дру ги те мо дер ни кон тра-
це пи ски ме то ди ка ко што е орал на та кон тра цеп ци ја. █

www.republika.mk18 петок, 28 август 2015 година www.republika.mk 19петок, 28 август 2015 година

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА

Се на ма лу ва бро јот  
на абор ту си, но не и 
кај мла ди те де вој ки

 ЗА КОН СКИ ТЕ ИЗ МЕ НИ ДА ВА АТ РЕ ЗУЛ ТА ТИ, НЕ ДО СТИ ГА СЕ КСУ АЛ НА ЕДУ КА ЦИ ЈА



ЕКОНОМИJА

Во неопходните реквизити за следење на училишната настава 
влегуваат ранците, тетратките, блоковите, водните и темперни 
бои, линијар, шестари и сѐ што е потребно за следење на 
различните предмети, кои се составен дел од наставната 
програма. Но тука се и трошоците за нив, кои треба добро да се 
менаџираат за да може семејниот буџет да ги издржи, посебно 
ако во домот има два или повеќе ученика

Пишува | Александрија Стевковска  

НА ПРАГ СМЕ НА УЧИЛИШНАТА ГОДИНА И НА ТРОШОЦИТЕ ЗА НЕА

Најмалку 150 евра за 
опремување ученик

Додека децата сѐ уште ги 
прераскажуваат доживу-
вањата од летниот рас-

пуст и уживаат во неговите 
последни денови, родители-
те на големо се подготвуваат 
за септември, месецот кога 
почнува училишната година, 
кога почнуваат подготовки-
те за зима. Летната безгриж-

ност е далеку зад нив и тие 
веќе прават математика, како 
да се „преживее“ финансиски 
најтешкиот месец во годината. 
Продавниците се преполни со 
сите реквизити за на училиште, 
кои мамат со своето шаренило 
и омилени ликови од позна-
тите серии. Тука се ранците, 
тетратките, блоковите, водни-

те и темперни бои, линијари, 
шестари и сѐ што е потребно за 
следење на различните пред-
мети, кои се составен дел од 
наставната програма. Но тука 
се и трошоците за нив, кои тре-
ба добро да се менаџираат за 
да може семејниот буџет да ги 
издржи, посебно ако во домот 
има два или повеќе ученика. 
Значи сѐ треба да се купи ново. 
Единствено што не се плаќа се 
учебниците, кои ги обезбедува 
Министерството за наука и за 
образование, кои, пак, спасу-
ваат стотина евра по ученик. 
На оваа помош се надоврзува 
и намалениот трошок за учи-
лиштен прибор, чијшто ДДВ 
од минатата година се нама-
ли од 18 на пет проценти. Без 
оваа владина поддршка, пре-
живувањето на септември ќе 
беше многу потешко.  Сѐ на сѐ, 
според слободната пресметка 
на некои родители трошоците 
за опремување на едно дете 
за на училиште достигнуваат 
до 10.000 денари, вклучувајќи 
нови обувки, панталони, есен-
ска јакна. Се разбира, овој тро-
шок може да биде или помал 
или поголем, во зависност од 
желбата и од изборот на роди-
телите, но и на децата, дали 

ќе изберат поевтина или поскапа 
варијанта на опремата за училиште 
и на гардеробата.    

█ Откако е почнат владиниот проект 
за поделба на бесплатни учебници, 
трошоците за опремување на еден 
ученик се повеќе од преполовени. 
Да требаше и учебници да купува-
ме, не знам како ќе го протуркав-
ме почетокот на учебната година. 
Забележувам разлика и во цените 
на училишниот прибор. Ама и ние 
не сме веќе наивни. Ќе прошета-
ме, споредиме цени и ќе го купиме 
најевтиното. Мора така, посебно за 
семејствата што имаат повеќе деца 
во училиште – вели Лена Ангеловска, 
мајка на два ученика.

Според неа, парите што порано оде-
ле за учебници, а изнесувале стотина 
евра, сега ги користи за купување раз-
ни блокови, колажи, моливи, пенкала, 
гуми, острилки, линиари, чантички 
за прибор, боички. На овој список се 
додава пристоен ранец, за кој треба да 
се плати околу 1.000 денари.

█ Има ранци и за 500 денари, но тие 
не се анатомски, што значи дека 
може да му се искриви рбетот на 
детето, а плус тоа ќе се искинат за 
два месеца и пак ќе треба да купу-
вам. Вака подобро ќе дадам 1.000 
денари или повеќе за ранец, барем 
знам дека ќе го носи една година 
– додава Ангеловска.

Доброинформираните родители, кои 
имаат искуство во шетање, спореду-
вање цени и купување, велат дека 
има разлика во цените.

█ Во некои книжарници цените се 
повисоки, во некои пониски. До-
бро е што и во маркетите може да 
се најде прибор за училиште, па 
има избор, а може да се заштеди 
ако се прошета добро – вели Пан-
че Стефановски, родител на деца, 
кои освен што добиваат бесплатни 
учебници, добиваат и покривање на 
патни трошоци до училиштето, со 
оглед на тоа дека живеат во рурал-
на средина, каде што училиштето е 
подалеку од 2,5 километра.

Откако учениците ќе се опремат со 
учебници и со прибор, ранци, останува 
трошокот за облека, кој е и најголем, 
па најмногу ги загрижува родителите, 

бидејќи доаѓаат студени денови, па 
треба да се купат панталони, блузи со 
долги ракави, јакни, чевли или патики.

█ Новата гардероба чини многу, а 
треба да се купи сѐ ново бидејќи 
облеката од лани е мала. Попусти 
нема, а и децава избираат, ова са-
кам, ова не сакам, па мислам дека 
најмалку сто евра ќе потрошам 
само на облека – вели една мајка.

Со оглед на тоа дека ресорното ми-
нистерство ги покрива трошоците за 
учебници, од таму појаснуваат кол-
ку е септември олеснет во однос на 
почетокот на училишната година од 
пред неколку години.         

█ Министерството за образование 
и за наука веќе шест години по 
ред го спроведува концептот на 
бесплатно образование, односно 
бесплатни учебници за сите учени-
ци во основно и во средно образо-
вание, за што досега се вложени 35 
милиони евра или годишно околу 
шест милиони евра. И тој концепт 
ќе продолжи да се спроведува и по-
натаму, како бенефиција за околу 
200.000 родители на 280.000 уче-
ници, кои за разлика од некои дру-
ги времиња, мораа да плаќаат за се-
кој учебник по 300, 400, 500 денари 
и повеќе (односно од 100 до 150 
евра за комплет учебници), сега 
тоа е обврска на државата и исто 
како и обезбедувањето бесплатен 
превоз за учениците што посету-
ваат училишта што се оддалечени 
повеќе од 2,5 километри од нивни-
те домови. Бесплатниот превоз го 
организира локалната самоуправа, 
за што министерството редовно им 
префрла средства преку дотации. 
Учебниците од прво до трето одде-
ление се заменуваат со нови секоја 

година, бидејќи се ра-
боти за таканаречени 
„работни учебници“ 
во кои децата пишу-

ваат, цртаат и слично. 
Учениците од четврто од-

деление, па нагоре, имаат обвр-
ска на крајот од учебната година да 
ги вратат учебниците, кои бесплат-
но ги користеле - појаснуваат од 
МОН.

Според МОН, особено важно за уче-
ниците од основните и од средните 
училишта е дека од септември ќе 
биде извршена целосна замена на 
учебниците по речиси сите предмети. 
-Значи, не само што ќе бидат замене-
ти тие учебници што се пријавени 
како најоштетени и употребата им е 
практично невозможна, туку на це-
лиот тираж по соодветниот предмет. 
Практично, Министерството за обра-
зование и наука ќе изврши печатење 
на нови учебници од прво до деветто 
одделение во основно образование и 
од прва до четврта година во средно 
образование за кои ги има авторските 
права, а ќе го набави и потребниот 
тираж на адаптираните учебници од 
странство за предметите математика 
и природни науки, како и работните 
тетратки за кои не ги поседува ав-
торските права. Во тој дел, исклучок 
се учебниците по математика и по 
природни науки во седмо, осмо и во 
деветто одделение, кои во согласност 
со акцискиот план за воведување 
образовниот систем според „Кем-
бриџ“ ќе бидат воведени во септем-
ври 2016 година-додаваат од МОН. 
За оваа намена, според пресметките, 
годинава ќе бидат инвестираат околу 
седум милиони евра во овој проект.

Како друг трошок што одвреме-на-
време го празни џебот на родителите 
се и екскурзиите. Според правилни-
кот за екскурзии, учениците може да 
одат на екскурзии и излетите може 
да се организираат најмногу двапати 
годишно и во траење од еден до три 
дена. Но, за тоа треба согласност од 
најмалку 30 проценти од родителите 
за нивните деца да одат на излет. 
Наставата во природа за учениците 
од четврто одделение трае од три до 
седум дена, а за да одат учениците, 
потребно е согласност од половина 
од родителите на децата во одделе-
нието. Излетите и екскурзиите ги 
плаќаат родителите. █
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Пишува | Александрија Стевковска  

ОДГЛЕДУВАЊЕ ЛЕН

Култура што се користи 
и во текстилната и во 
маслодајната индустрија

| ЗЕМJОДЕЛСТВОМАЛИ БИЗНИС СОВЕТИ 

Ленот (Linum usitatissimum) 
е ценета индустриска 
култура, која припаѓа во 

фамилијата Linaceae. Се одгле-
дува за добивање влакно и за 
добивање масло. Во зависност 
од целта на производството, 
постојат одделни видови, од-
носно сорти, со можност секоја 
од нив, со поголем или помал 
успех во одредени случаи, да 
се одгледува комбинирано 
(истовремено за влакно и за 
семе). Според тоа, се разлику-
ваат три типа: - влакнодаен 

лен (elongata), маслодаен лен 
(brevimulticaulia) и преоден 
(двонаменски) лен (intermedia) 
– ги има карактеристиките и 
од маслодајниот и од влакно-
дајниот лен. 

Не може со сигурност да се твр-
ди од каде потекнува ленот. 
Денеска ленот е распространет 
речиси во сите земји во све-
тот. Главните реони за одгле-
дување на маслодајниот лен се 
наоѓаат во Аргентина, Северна 
Америка, Индија, во јужните 

делови на Русија (до Кавказ) 
и во земјите околу Средоземно 
Море. Влакнодајниот лен најм-
ногу е застапен во северните 
делови на Русија, прибалтич-
ките републики, Холандија, 

Белгија и во северна Франција. 
Оваа култура бара структурни 
почви со добар водно-возду-
шен режим како што се песо-
кливо-иловестите, лесните, 
хумусните или иловесто-пе-
сокливите почви, кои се про-
пустливи и со слабо кисела 
до неутрална реакција. Не му 
одговараат почви со голема 
природна плодност, богати 
со вар, суви, песокливи, теш-
ки глинести, на кои подолго 
стои површинска вода или има 
високи подземни води.

Ленот не поднесува одгледу-
вање во монокултура поради 
еднострано искористување на 
хранливите елементи, опасност 
од појава на плевел, болести и 
штетници, концентрација на 
токсини во почвата. На иста 
површина треба да дојде по 
пет до седум години. Најдобри 
преткултури се жито, кое овоз-
можува навремена и темелна 
подготовка на почвата. Добра 
преткултура може да биде и 
пченката, под услов да се за-
ора до почетокот на ноември. 
Ленот како преткултура рано 
се прибира и не ја исцрпува 
почвата. По него може да се од-
гледуваат пченица, ̓ рж, јачмен, 
компир или шеќерна репка.

Оптималниот период за сеид-
ба е меѓу 15 март и 15 април. 
Меѓутоа, во средината на март 
сè уште е присутна опасноста 
од ниска температура, а особе-
но од обилни врнежи. Засеан 
во средината на април многу 
брзо ги поминува вегетатив-
ните фази на развој и, по пра-
вило, растенијата остануваат 
ниски, со мала содржина на 
влакно. Затоа е најдобро да се 

Во денешно време ленот доживува ренесанса, така 
што неговото вклучување во системот на организирано 
земјоделско производство, од една страна, доведува 
до обезбедување суровини за текстилната, односно 
маслодајната индустрија, а од друга страна, добивање 
суровина за нови производи, пред сè, домашни ракотворби, 
кои, главно, имаат туристичка ориентираност

сее при крајот на март и поче-
токот на април. 

Најзастапениот, влакнодаен 
лен се собира кога растенијата 
ќе добијат зеленожолта боја. 
Прибирањето е со корнење, за-
едно со коренот. За таа намена 
постојат специјално констру-
ирани земјоделски машини. На 
помали површини се бере рач-
но, без никаков физички напор. 
Должината на вегетацијата е од 
110 до 120 дена. За одвојување 
на влакното од дрвенестиот дел 
е потребно водна средина (спе-
цијални базени или реки) каде 
што ќе се изврши натопување 
на стеблата. Денес, за потре-
бите на индустриското про-
изводство, се конструирани 
специјални турбини во кои се 
одвива процесот на одвојување 
на влакното од стеблото и че-
шлање на заостанатите делови 
од стеблото и кратките влакна 
од долгото влакно. █



ја та, фи на, ми ла, кул тур на, 
ма кси мал но то ле рант на... 
Ни кој ка ко нив. Да не се тие 
те шко нас...те шко на це ла та 
др жа ва и на се кој што вле гу-
ва во неа. 

И отка ко по де ли крем-ба-
на ни, Ре мен ски си зе де за 
пра во да ка же де ка сме та 
де ка овие на ста ни не сме-
ат и не тре ба да би дат те ма 
за по ли тич ки по е ни. Па по 

ЦВЕТИН 
ЧИЛИМАНОВ

КАТИЦА  
ЌУЛАВКОВА

Разумен компромис: Да 
се дадат плус 17 прате-
ници на партијата што 
ќе победи на анкетите 
на „Рејтинг“!

Идеален предлог за компромис. Како анекс на 
предлогот може само да се додаде анкетата да 
се спроведе во седиштето на СДСМ. 

Земјите-членки на ЕУ поди-
гаат ѕидови пред азиланти-
те, поставуваат специјални 
сателити за контрола на 
границите, засилуваат без-

бедносни мерки, не избираат средства за да го спречат 
овој бран (стимулиран не само од човечката несреќа), 
значи немаат намера да ги примат азилантите. Која им е 
тогаш намерата, не е тешко да се претпостави. Демограф-
ски инженеринг, создавање хаос за да се направи нов 
„Ред“ во согласност со нивните геостратегиски интереси 
(територија, човечки ресурси, енергенти, вода за пиење, 
културно и природно богатство), нова „балканизација“, 
редизајнирање на државите... 

Интенцијата на Брисел е јасна како ден. Еднакво 
лицемерна колку и нејзините медумски покро-
вители како во Европа, така и во Македонија. 

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
РАМАДАН 
РАМАДАНИ

Да сум „дете бегалец 
од Егејска Македонија“ 
некако непријатно ќе 
ми беше да сум пасивен 
во однос на бегалскава 
криза. Што знам?

Знае ли Борјан дали ѝ е непријатно на меѓуна-
родната заедница што не мрда со прст? Знае 
дека не ѝ е, ама побитно е да си ги одработи 
десетиците илјади евра што годишно ги до-
бива за да ја напаѓа сопствената држава.  

БОРЈАН  
ЈОВАНОВСКИ

Нема поголем демант 
за сите конспирации 
и стравови дека од 
нешто однадвор ќе ни 
дојде таксиратот од 
веста дека полицаецот во Гевгелија се самопо-
вредил на палма! Ни емигранти, ни ЦИА, ни ИСИС 
ни Сорос ни бутур, и таксиратот на оваа влада е 
од нејзино сопствено лудило! Но, ете тоа стана. 
Неука и невешта влада ти приредува светски 
срам и бламажа. 

Таксиратот на Рамадани и на неговите прија-
тели од опозицијата е во нивната лицемер-
ност, која многу проѕирно ја промовираат. 
Среќата на другите е во тоа што одамна никој 
не им верува. 

ЗИГМАР  
ГАБРИЕЛ

Сметам дека ова е огромен 
срам што овде мнозинство-
то земји-членки велат дека 
ова не се однесува на нас. 
Сметам дека е бламажа што 

ОН се активни на грчки остров, кој припаѓа на Европа - 
тие затоа постојат, или во Македонија; за да им помогнат 
на земји како Либан или Јордан, а Европа е во длабок 
сон и не може да излезе од состојбата на летен одмор.

Вицеканцеларот на Германија јавно го призна 
срамот на ЕУ и силно ја критикуваше за кри-
зата со бегалците. Во исто време Соросовите 
стручњаци за да не си ги налутат донаторите не 
смеат да гукнат против Европа. Доволно јасно 
каква демократија ни нудат борците за слобода. 

Ме изнасмеа предлогот 
на човекот со глупави 
маички, со смешни па-
тичиња и со намокре-
ни ногавици, сега во 
функција на премиер во заминување, да се вовел 
мнозински изборен модел, ама победничката 
партија да добиела 17 пратенички места гратис 
за да можела да владее „стабилно“ и „без уцени“.

Геро се скинал од смеење кога чул дека треба 
да се победи на избори за да се добие власт.

БРАНКО  
ГЕРОСКИ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

MИ СИ ЈА „КРЕМ-БА НА НА“

РEKOA И:

█ За си те тие што ги со жа лу ва ат „ку три те“ еми гран ти и 
др ско ја осу ду ва ат ак ци ја та на вој ска та и на по ли ци-
ја та – дој де те во Ге вге ли ја за да ви ди те ка ко др ско и 
агре сив но се од не су ва ат бе гал ци те. Ка ко уни шту ва ат 
сѐ пред се бе и ка ко кра дат. Ка ко сѐ пре тво ри ја во де по-
ни ја. Вле гу ва ат на при ва тен имот, во дво ро ви, вле зо ви 
на згра ди и ако ги за мо лиш да из ле зат од го ва ра ат со 
агре си ја.  Се те па ат ме ѓу се бе. Нај го лем дел се ма жи 
на во зраст од 20 до 40 го ди ни. Ако ре ши тол па та да 
де мо ли ра не ма да нѐ спа си ни св. Пе тар. Ќе би де Си-
ри ја и ту ка. Да, на ви сти на, има 3.000 на гра ни ца и се 
оче ку ва ат уште. Ка ко мал град, Ге вге ли ја не мо же да 
се но си со тол кав бран бе гал ци. Не дај бо же и вам да ви 
дој дат во двор, па да ве ви дам што ќе пра ви те. Пре ку 
гла ва ми е од жа ле ње на бе гал ци те, да ги со жа лу ва те 
ед наш со на род ни ци те свои, хм?! (Бор че Ста ме нов)

РЕ ЧЕ И:

█ Де не ска, имав бли ска сред ба и за ем но фо то гра фи ра ње 
со прет став ни ци на „тај на та“ по ли ци ја, кои во не ве што 
„ста тич но и мо бил но ја пон ско сле де ње“ тај но го наб-
љу ду ва ат се ди ште то на СДСМ. Ме фо то гра фи раа и ги 
фо то гра фи рав. 

█ По за вр шу ва ње то на ман да тот на пре ми е рот, не би 
тре ба ло да му сле ди обез бе ду ва ње би деј ќи не ма та ква 
пра кти ка во ни ту ед на зем ја во Евро па. 

ѓа во ли те же но, што пра ве-
ше ти?! Што бе ше тоа ако 
не бе ше обид за со би ра ње 
по ли тич ки по е ни?! Ма дај, 
Со ци јал де мо крат ски от со-
јуз е искрен во на ме ра та и 
во ука жу ва ње то на проб ле-
мот со еми гран ти те, а по-
ли ци ја та, вој ска та, вла да-
та што фор ми ра ла кри зен 
штаб е не се ри оз на... Не ма 
што да ра бо ти по ли ци ја та, 
па отиш ла да те па не ви ни 
лу ѓе на гра ни ца. Ај, по ми-
не те во Ге вге ли ја и пра шај-
те ги ге вге ли ча ни ка ко им 
е ним... Па по тоа со бе ре те 
ги нај ран ли ви те и вдо ме те 
ги. Ху ма но ста, впро чем, не 
поз на ва гра ни ци, не ли. Та ка 
ќе ја по ка же те под го тве но-
ста на СДСМ да ги ста ви на 
рас по ла га ње си те свои ка-
па ци те ти, чо веч ки, за да им 
по мог не на над леж ни те во 
ре а ли зи ра ње на мер ки те 
за гри жа на оваа, ка ко што 
ве ли те, ран ли ва ка те го ри ја 
гра ѓа ни. █ (Р.Р.)

Ро де на: 
22.2.1977 го ди на,  
Кри ва Па лан ка
Обра зо ва ние: 
Фи ло зоф ски фа кул тет,  
до ктор на на у ки
Про фе си ја: 
про фе сор ка, по ли ти чар ка

При вре ме ни те ре ше ни-
ја и фор ми ра ни от кри-
зен штаб од стра на на 

Вла да та на РМ не се до вол ни 
за да мо же РМ со од вет но да 
од го во ри на овој пре диз вик. 
Из ло жу ва ње то на при пад ни-
ци те на ар ми ја та, на по ли-
ци ја та и на еми гран ти те на 
ри зи ци од ме ѓу себ ни су ди ри 
при спро ве ду ва ње на мер-
ки те на шта бот, ги ста ва во 
опас ност од пре че ко ру ва ње 
на нив ни те ов ла сту ва ња и 
трет ма нот на оваа ран ли ва и 
ме ѓу на род но-прав но за шти-
те на ка те го ри ја ли ца – ре че 
и оста на жи ва... Ај што оста на 
жи ва, ту ку и се за ки ти со ти-
ту ла – лич ност на не де ла та.

Обра зо ва на, но не и ре чи-
та. Мо же би на чи та на но не 
и пра кти чар ка... Фро си на 
Ре мен ски, пот пре тсе да тел-
ка та на Цен трал ни от од бор 
на СДСМ се оби де да ја иско-
ри сти со стој ба та со еми гран-
ти те во Ге вге ли ја за свои 
по ли тич ки по е ни, ка ко и за 
по е ни на по ли тич ка та пар-
ти ја на ко ја ѝ при па ѓа... Но 
по па мет но ќе бе ше ме сто да 

ка же де ка спро ве ду ва ње то 
на мер ки те на шта бот ште ти 
на уг ле дот на др жа ва та да ка
же де ка неј зи но то по ја ву ва-
ње пред екра ни те ште ти на 
неј зи ни от уг лед и на уг ле дот 
на неј зи на та пар ти ја. 

Ве ро јат но ко га се гле да се-
бе си ка ко да ва из ја ва од 
сти лот са кам ка жам не знам 
ре чам (ако во оп што со бра-
ла си ли да се ви ди) си ве ли 
„зи ни зем јо, голт ни ме“... Се-
ка ко, не е иск лу че на ни ту 
мож но ста да е гор да на се бе 
за сво јот „ин те ле кту а лен“ 
го вор, по ткре пен со не ка-
ква те о ри ја за ко ја чи та ла. 
Иа ко неј зи на та те о ри ја во 
рам ки те на мож но сти те се 
спро ве ду ва на те рен, ток му 
од тие што таа ги по ви ка да 
би дат се ри оз ни, таа нај се ри-
оз но за ста на и се оби де да се 
на пра ви па мет на...  

И зго ра на сѐ, па мет на та 
про фе сор ка се по ка жа де ка 
е и Мај ка Те ре за, де леј ќи 
им крем-ба на ни на де ца та... 
Ах, кол ку са мо тро га тел но 
и емо тив но изг ле да ше... 
И до де ка Ре мен ски и неј-
зи ни те со пар тиј ци да ваа 
крем-ба на ни, по ли ци ја та 
ги„те па ше“ еми гран ти те 
со ши ши ња во да, ги мал-
тре ти ра ше пре фр лај ќи ги, 
пре не су вај ќи ги де ца та, 
при др жу вај ќи ги сла би те. 
И ни кој не е ху ман во др жа-
ва та кол ку што е опо зи ци-

Фро си на Ре мен ски
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Н ај го ле ма та ин тер вен ци ја на 
ки не ски от ва лу тен па зар за 
по ве ќе од две де це нии ги 

по тре се ме ѓу на род ни те фи нан-
си ски па за ри.

Не на деј на та од лу ка на ки не ска та 
цен трал на бан ка да го на ма ли кур-
сот на ју а нот спре ма аме ри кан ски-
от до лар ги шо ки ра ше гло бал ни те 
па за ри на ка пи тал. Де вал ва ци ја та 
на ју а нот за три про цен ти во те кот 
на 11 и на 12 август бе ше нај го ле-
ми от по тег од 1994 го ди на.

Ин тер вен ци ја та се сме та ка ко по-
че ток на но ва рун да од гло бал на та 
вој на на ва лу ти.

Со на ма лу ва ње на еко ном ски от по раст, 
раз ни ша на та бер за и из во зот пред ко-
лапс во ју ли, се чи ни де ка де вал ва ци-
ја та бе ше со вр ше но тем пи ра на за да 
ѝ за да де удар на вто ра та по го ле ми на 
еко но ми ја во све тот.

Но, дру ги от дел од све тот тоа го гле да 
со страв. Соз на ни ја та ука жу ва ат де ка 
Ки на се га ќе го во ди па дот во не кон тро-
ли ран цик лус од „кон ку рент ска де вал-
ва ци ја“, ка де што го ле ми те еко но мии 
ќе се бо рат за удел во из во зот, ќе се 
со о чат со деф ла ци ски при ти со ци и ќе 
по ста ву ва ат тр гов ски преч ки.

Вра ќа ње во  
1930 го ди на?
Иде ја та за про тек ци о ни стич-
ки тр гов ски вој ни е мно гу 
важ на за јав на та свест.

На За пад, Ва шин гтон се потс-
ме ва со мо ти ви те на на ви-
дум мер кан ти ли стич ки от 
Пе кинг.

Во 2012 го ди на, пре тсе да тел-
ски от кан ди дат на Ре пуб ли-
кан ска та пар ти ја, Мит Ром ни, 
ве ти де ка штом ќе дој де на 
ра бо та, ќе ја прог ла си Ки на 
за ма ни пу ла тор со ва лу ти.

По по те гот на ки не ска та цен-
трал на бан ка, цел хор гла со-
ви во САД скок наа за прог-
ла су ва ње по че ток на но ва 
рун да во вој на та на ва лу ти.

Се гаш ни от пре тсе да тел ски-
от кан ди дат на Ре пуб ли кан-
ска та пар ти ја До налд Трамп 
наг ла си: „Тие нѐ уни шту ва-
ат. Тие ги де вал ви ра ат сво-
и те ва лу ти сѐ до де ка не ја 
по стиг нат вред но ста што 
ја по са ку ва ат. Дра стич но го 
на ма лу ва ат ју а нот, а тоа ќе 
би де ка та стро фал но за нас“.

Ше фо ви те на ин ду стри и те 
ги по ви каа сво и те вла ди да 
ги за шти тат од по те гот на 
Пе кинг и да зе мат удел во 
свет ски от из воз. Нај го ле мо-
то тр гов ско те ло на Ин ди ја 
стра ву ва де ка не го ви те из-
воз ни ци ќе ста нат „ко ла те-
рал на ште та“ во гло бал на та 
тр ка кон дно то.

Но, по крај гам би тот на Ки на, се 
чи ни де ка де вал ва ци ја е ед вај до-
стој на на сво јот на зив.

- Де вал ва ци ја та на Ки на е сит на 
ри ба - ве ли Бен џа мин Ко ен, про-
фе сор по ме ѓу на род на по ли тич ка 
еко но ми ја на Уни вер зи те тот во 
Ка ли фор ни ја.

- Јас но е де ка пре те ра ни те нас-
ло ви за на ма лу ва ње то на ки не-
ски от ју ан беа по греш ни. Ако 
Ки на, на ви сти на, са ка ше да зе ме 
по го лем дел од свет ски от из воз, 
те шко е да се за мис ли де ка неј-
зи ни те кре а то ри на по ли ти ка та 
би се сог ла си ле со та кво скром-
но прис по со бу ва ње - ве ли Ко ен.

Во тр гов ски мер ки, ки не ски от ју ан 
се има за си ле но за 50 про цен ти од 
2004 го ди на. Ед но сла бе е ње и не 
го по го ду ва мно гу. Воз др жа но ста 
на Пе кинг да доз во ли на ма лу ва ње 
на ју а нот вед наш бе ше очиг лед-
на. Вла сти те беа при ну де ни да ја 
ку пат ва лу та та и да го со прат на-
ма лу ва ње то не кол ку ча са отка ко 
пре ми на во но ви от ре жим на де-
виз ни от па зар.

Во 30-ти те го ди ни на ми на ти от 
век, пак, раз ви е ни те свет ски еко-
но мии беа под ло же ни на про сеч-
ни де вал ва ции од 10 про цен ти, 
на пу штај ќи го ве ќе не по стој ни от 
зла тен стан дард.

Мно гу при чи ни се на бро ју ва ат за 
ви стин ски те мо ти ва ции на Ки на. 
Мно гу ми на ука жу ва ат на тоа де ка 
Ки не ска та цен трал на бан ка игра 
лаж на игра за по ле ка да кон стру-
и ра по кон ку рен тен ју ан.

Но, нај ве ро јат ни от мо тив е и нај-
ед но ста вен.

Ки на одам на ба ра офи ци ја лен 
ста тус на ре зерв на ва лу та, кој го 
до де лу ва Ме ѓу на род ни от мо не та-
рен фонд пре ку сво ја та ва лут на 

кош нич ка за спе ци јал ни пра ва 
на вле че ње. До ла рот, фун та та, 
је нот и евро то во мо мен тов ги 
со чи ну ва ат спе ци јал ни те пра ва 
на вле че ње.

Ли бе ра ли за ци ја на ки не ски от 
ју ан, за да мо же да се дви жи кон 
по па зар на утвр де на вред ност, 
одам на е пре дус лов за неј зи но 
вклу чу ва ње во кош нич ка та. Со 
ме ну ва ње то од кур сот на ло кал-
на та ва лу та, Пе кинг ги пре зе де 
пр ви те че ко ри за да ста не офи-
ци јал на гло бал на ре зер ва.

- Дол го роч но то раз мис лу ва ње 
ѝ до не се на Ки на не кои кра-
тко роч ни проб ле ми - ве ли Џо-
шуа Ме ка лум, шеф на од де лот за 
фи ксен при ход во Обе ди не та та 
бан ка на Швај ца ри ја.

- Ова по ве ќе ли чи на по ну да за 
ва лут но по ми ру ва ње откол ку 
ва лут на вој на - ве ли тој.

- Ако Ки на са ка ше да до бие 
кон ку рент на пред ност во од нос 
на тоа ка де се на о ѓа се га, ќе ја 
оста ве ше ва лу та та да флу кту и-
ра и ќе доз во ле ше да се на ма ли 
за 10 про цен ти или по ве ќе. Но, 
ду ри и ако Ки на го на пра ве ше 
тоа, ни кој еко но мист не би го 
на ре кол тоа ва лут на вој на ако 
па за рот ја опре де лу ва це на та 
- до да ва тој.

Од мазд нич ки те на по ри од стра на 
на со сед ни те еко но мии, исто та ка, 
тре ба вни ма тел но да се разг ле да ат, 
ве лат ана ли ти ча ри те.

Цен трал на та бан ка на Ви ет нам 
бе ше ме ѓу пр ви те што ја ос лаб-
на сво ја та ва лу та, дон гот, за еден 
про цент, и што го про ши ри рас по-
нот спре ма до ла рот. Но, ин тер вен-
ци ја та по ве ќе оста ну ва иск лу чок 
откол ку пра ви ло во Источ на Ази ја.

Цен трал на та бан ка на фи ли ја ла-
та Ха ној се дви жи кон по го ле ма 
фле кси бил ност на де виз ни от курс. 
По крај чув стви тел но ста на ви ет-
нам ски от из во зот во Ки на, ва лу-
та та пад на за мно гу по мал ку во 
од нос на ва лу ти те на со сед ни те 
еко но мии.

Не експ ло ди ра на  
на пра ва?
Пре диз ви ку ва чи те на ва лут на вој-
на, исто та ка, за бе ле жу ва ат де ка 
пос ла би от де ви зен курс се га е мно-
гу по мал ку ефе кти вен во обез бе-
ду ва ње кон ку рент но за си лу ва ње 
за из воз ни ци те откол ку што бе ше 
слу чај со ме ѓу во е ни от пер и од.

Да ли де вал ва ци ја та на Ки на е  
ми ров на по ну да по греш но раз бра на од све тот?

ГЛО БАЛ НА ВА ЛУТ НА ВОЈ НА СВЕТ

Соз на ни ја та ука жу ва ат де ка Ки на се га ќе го во ди  
па дот во не кон тро ли ран цик лус од „кон ку рент ска  
де вал ва ци ја“, ка де што го ле ми те еко но мии ќе се бо рат 
за удел во из во зот, ќе се со о чат со деф ла ци ски  
при ти со ци и ќе по ста ву ва ат тр гов ски преч ки
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Ед на се оп фат на сту ди ја за 46 
еко но мии од стра на на Свет ска-
та бан ка по ка жа де ка во екот на 
фи нан си ска та кри за, епи зо ди те 
на го ле ми де пре си ја ции има ле 
ма ло вли ја ние врз из во зот.

Пре но сот од по ни зок де ви зен 
курс и по е вти ни про из во ди 
ста на не ја сен по ра ди крај но то 
про из водс тво, кое се пот пи ра на 
гло бал ни снаб ду вач ки син џи-
ри. Би деј ќи по го ле ми от дел од 
сто ка та ве ќе не се про из ве ду ва 
са мо во ед на еко но ми ја, вли ја-
ни е то на де вал ва ци и те се на ма-
ли. Ки на не е иск лу чок би деј ќи 
са ка да се свр ти кон по ви со ко 
крај но про из водс тво то, ста ну-
вај ќи за вис на од преп ла ву ва-
ње на све тот со евти но ки не ско 
про из водс тво.

Не по стои по до бра по уч на 
при каз на за не експ ло ди ра на-
та на пра ва на де пре си ја ци ја та 
на вред но ста на ва лу та та од 
најб ли ски от еко ном ски ри вал 
на Пе кинг, Ја по ни ја. Ре ал ни от 
ефе кти вен де ви зен курс на је-
нот пад на на нај ни ско ни во во 
пос лед ни те 40 го ди ни по ра ди 
ма сив но то кван ти та тив но олес-
ну ва ње што го спро ве де пре ми-
е рот Шин зо Абе. До де нес, тоа не 
ус пеа да го за жи вее бо гат ство то 
на тре та та по го ле ми на еко но-
ми ја во све тот.

Вла сти те се вни ма тел ни за 
граб ли ви от гам бит да се на ма-
ли вред но ста на ју а нот да не ги 
оса ка ти ки не ски те ком па нии, 
кои се на то ва ре ни со дол го ви 
де но ми ни ра ни во до ла ри. Исто 
та ка, ќе прив ле че го ле ми ме ѓу-
на род ни кри ти ки, по пре чу вај ќи 
ги на по ри те на ре жи мот да им 
кон ку ри ра на САД ка ко гло бал-
на „ме ка си ла“.

Се пак, ду ри и ако све тот не вле зе 
во же сто ка ва лут на вој на, са мо за-
до волс тво не тре ба да ги од вра ти 
твор ци те на по ли ти ка та од на у чу-
ва ње на нај го ле ма та лек ци ја од 30-
ти те го ди ни од ми на ти от век - по-
тре ба та од ко ор ди ни ра на ак ци ја за 
за жи ву ва ње на гло бал ни от по раст.

- Нај до бро то не што се га ќе би де 
ако кре а то ри те на по ли ти ка та се 
оби дат да сед нат за ед но на ма са 
и да ре шат што по на та му - Ве ли 
Мајкл Еве ри, шеф за истра жу ва ње 
на па за рот во Ра бо банк во Хон гконг.

- Не за вис но од тоа, се ко ја зем-
ја во ди гри жа за сво ја та сла ба 
еко но ми ја, но не ус пе ва ат си те 
да спро ве дат стру ктур ни ре фор-
ми - ве ли тој.

Де пре сив на та до маш на по ба ру-
вач ка и ос лаб на та та свет ска тр-
го ви ја се пер фект ни ус ло ви за да 
се одр жу ва ну ла та су ма на кон ку-
рент на де вал ва ци ја. Те шко де ка 
Ки на ќе го оз на чи по че то кот на 
ва лут на та вој на. █

Да ли сме во ва лут на вој на?
Ва лут на та вој на е, исто та ка, поз на та и ка ко 
„кон ку рент ска де вал ва ци ја“. Во се гаш на та 
ера на флу кту и рач ки де ви зен курс, ка де што 
ва лут ни те вред но сти се утвр ду ва ат со па зар-
ни те си ли, де пре си ја ци ја та на вред но ста на 
ва лу та та, обич но, се изра бо ту ва од стра на на 
цен трал на та бан ка на на ци ја та пре ку еко ном-
ска по ли ти ка што мо же да ја на ма ли вред но-
ста на ва лу та та, ка ко што се на ма лу ва ње на 
ка мат ни те стап ки или „кван ти та тив но олес ну-
ва ње“. Тоа во ве ду ва по го ле ма комп лекс ност 
на ва лут ни те вој ни од пред не кол ку де це нии, 
ко га фикс ни от де ви зен курс бил по при су тен 
и ед на на ци ја мо же ше да ја де вал ви ра сво ја та 
ва лу та со на ма лу ва ње на де виз ни от курс за 
кој би ла вр за на ва лу та та.

Ва лут на та вој на не е тер мин за кој се збо ру-
ва от пу ште но во све тот на еко но ми ја та и на 
цен трал но то бан карс тво и ток му за тоа по ра-
неш ни от бра зил ски ми ни стер за фи нан сии 
Гви до Ман те га пре диз ви ка ла ви на ре ак ции 
во сеп тем ври 2010 го ди на, ко га пре ду пре ди 
за поч ну ва ње то ме ѓу на род на ва лут на вој на. 
Но, со по ве ќе од 20 зем ји што ги на ма ли-
ле ка мат ни те стап ки или спро ве ле мер ки 
за уб ла жу ва ње на мо не тар на та по ли ти ка од 
ја ну а ри до април 2015 го ди на, пра ша ње то 
од ед на ми ли јар да до ла ри е да ли ве ќе сме 
сре де ва лут на вој на?

СВЕТ

Из вор: „Те ле граф“, „Ин ве сто пе ди ја“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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Цр ква та „Св. Бо го ро ди ца“ 
во За ум е пос лед но  
кра је зер ско уто чи ште
Ме ѓу на ро дот поз нат ка ко  „Св. За ум“, ме сто то е ви стин ски дар 
од при ро да та за ко го се пре ра ска жа ни мно гу број ни ле ген ди и 
при каз ни, поч ну вај ќи од град ба та на цр ква та, ко ва ни ца та „за
ум“, охрид ски от бер муд ски три а гол ник, при каз ни те на Мар ко 
Це пен ков, па сѐ до стр ме цот и чуд ни те ве три шта кои што се 
спо ју ва ат во За ум ски от За лив од две те стра ни на езе ро то

Пишува | Не ве на По пов ска

НЕ О ТКРИ Е НА УБА ВИ НА ВО БЛИ ЗИ НА НА СЕ ЛО ТО ТР ПЕЈ ЦА, ПОЗ НА ТО КА КО МА КЕ ДОН СКО ТО СЕН ТРО ПЕ
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На два е сет ти на ки ло ме-
три од Охрид, во не по-
сред на бли зи на на се-

ло то Тр пеј ца, поз на то ка ко 
ма ке дон ско то Сен Тро пе, се 
на о ѓа ме сто то За ум. За ова 
ме сто се поз на ти мно гу ле-
ген ди, не о дам на бе ше акту-
ел на ле ген да та за охрид ски от 

бер муд ски три а гол ник, ка де 
што ед на од точ ки те бе ше ток-
му За ум.

Ка ра кте ри стич но за ова ме сто 
е што до оваа уба ви на не ма пат 
по коп но, ту ку до не го се стиг-
ну ва са мо по во да.  Цр ква та е из-
гра де на во 1361 го ди на, изо би-

лу ва со ми стич ност, вред ност и 
уни кат ност. Ток му по ра ди тоа 
се исп ле те ни го лем број ле ген-
ди за ова ме сто. Ед на од нив е 
ле ген да та за ед на де вој ка од 
Охрид, ко ја са ка ла да го преп-
ли ва езе ро то, но вре ме то би ло 
не по год но и неј зи на та мај ка 
се про ти ве ла на тоа, не са ка ла 
сво ја та ќер ка да ја пу шти во 
езе ро то на та кво не вре ме.  Но 
ќер ка та би ла упор на во сво ја та 
жел ба и трг на ла. И, на ви сти-
на, има ло не вре ме, а жи во тот 
на де вој ка та бил во опас ност. 
Мај ка та се мо ле ла це ло вре ме 
за сво ја та ќер ка да оста не жи ва 
и во сво и те мо ли тви ве ту ва ла 
де ка до кол ку неј зи на та ќер ка 
оста не жи ва ќе из гра ди цр-
ква.  За сре ќа, езе ро то ја исфр-
ли ло де вој ка та жи ва на бре гот, 
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ве на тра ди ци ја та да се бо гос лу-
жи во овој ма на стир на 4 ју ли и 
на 21 сеп тем ври, ко га е мно гу 
по се тен од стра на на жи те ли те 
на се ла та Пе шта ни и Тр пеј ца, 
ка ко и од Охрид. Ста ре ши на на 
ма на сти рот е све ште ник Ата нас 
Ка зан џи ски, па рох пе штан ски.

Про сто рот се га е збо га тен со 
но ви от ма на стир ски ко нак, 
кој не о дам на бе ше из гра ден. 
По ста ри те се се ќа ва ат де ка и 
по ра но по сто ел та ков об јект 
и по ра ди тоа пред не кол ку го-
ди ни За во дот изра бо ти иде ен 
про ект за не го ва ре кон струк-
ци ја. Бил изра бо тен и ела бо-
рат за ре ви та ли за ци ја на ма-
на стир ски от комп лекс.

Лен че Мој со ска, исто ри чар ка на 
умет ност и ма ги стер по кон зер-
ва ци ја на ѕид но сли карс тво од 
За вод и му зеј во Охрид, ве ли де
ка цр ква та изо би лу ва со бо гат 
фре ско жи во пис и де ка кон зер-
ва тор ски те за фа ти на цр ква та 
„Све та Бо го ро ди ца“ има ат го-
ле мо зна че ње по ра ди ме ха нич-
ки те оште ту ва ња, при сут на та 

вла га, ка ко и ру и ни ра ње то на 
цр ква та низ ве ко ви те.

Мој со ска, ка ко осо бе но ин те-
ре сен го по со чу ва мо мен тот на 
ре тки те прет ста ви на фре ски 
што ги има цр ква та „Све та Бо-
го ро ди ца“. 

Но, ова ме сто не би оп сто ја-
ло ка кво што е, без не го ви те 
жи те ли. Ко га ќе стап не те во 
За ум ве до че ку ва ат со топ ло 
до бре дој де, ча шка ра ки ја, ме зе 
и по не ко ја при каз на... Освен 
охрид ски те фа ми лии што по-
вре ме но по во ден пат до а ѓа ат, 
пре сто ју ва ат, за ми ну ва ат и го 
одр жу ва ат ло ка ли те тот За ум 
во жи вот, ту ка се и га ле би те, 
кор мо ра ни те, па тки те, вод ни-
те змии, ли си ци те, ку ни те...

Во не по сред на бли зи на на „За
ум“ се на о ѓа и из вор што до а ѓа 
од дла бо чи ни те на Га ли чи ца, 
од ка де што по те ку ва ре тко 
би стра и чи ста во да. За ум е 
ме сто што дла бо ко се вре жу-
ва во се ќа ва ње то на си те тие 
што го по се ти ле, а мно гу ми-
на со не тр пе ние ќе че ка ат на 
топ ли те де но ви, за по втор но 
и по втор но да се на вра тат на 
ра јот по крај езе ро то. █

Про сто рот 
се га е збо га-
тен со но ви от 
ма на стир ски 
ко нак, кој не-
о дам на бе ше 

из гра ден. 
По ста ри те 
се се ќа ва ат 
де ка и по ра-
но по сто ел 

та ков об јект 
и по ра ди тоа 
пред не кол ку 
го ди ни За во-
дот изра бо ти 
иде ен про ект 
за не го ва ре-
кон струк ци ја

Изградба на конаците

Ме ѓу на ро дот 
поз нат ка ко  
„Св. За ум“, 
ме сто то е  
ви стин ски 

дар од при ро-
да та за кое се 
пре ра ска жа-
ни мно гу број-
ни ле ген ди и 

при каз ни

ток му на ме сто то ка де што е 
де нес За ум. Ту ка мај ка та из гра-
ди ла цр ква, ко ја до ден де нес 
по стои, автен тич на. А име то 
За ум е ко ва ни ца од за ум, што 
би рек ле ста ри те за ука, во се-
ќа ва ње на де вој ка та што не ја 
пос лу ша ла сво ја та мај ка.

Ова пар че ди ви на на бла ги те 
езер ски во ди на охрид ски от во-

ден би сер е ед но од пос лед ни те 
кра је зер ски уто чи шта ка де што 
вла дее не на ру ше на ти ши на, ко
ја, за жал, е одам на за бо ра ве-
на на дру ги те пла жи. Ме сто то 
ве ќе со де це нии ѝ пр ко си на 
за бр за на та ур ба ни за ци ја на 
источ но то крај бреж је, ме сто 
што  за мно гу ми на прет ста ву-
ва ви стин ски рај крај езе ро то.

Ме ѓу на ро дот поз нат ка ко  „Св. 
За ум“, ме сто то е ви стин ски дар 
од при ро да та за кое се пре ра-
ска жа ни мно гу број ни ле ген ди 
и при каз ни, поч ну вај ќи од град-
ба та на цр ква та, ко ва ни ца та „за-
ум“, охрид ски от бер муд ски три-
а гол ник, при каз ни те на Мар ко 
Це пен ков, па сѐ до стр ме цот и 
до чуд ни те ве три шта кои што се 
спо ју ва ат во За ум ски от За лив од 
две те стра ни на езе ро то.

Спо ред за чу ва ни от нат пис, цр-
ква та е по диг на та и нас ли ка-
на во 1361 го ди на од Гр гур за 
вре ме на де вол ски от епи скоп 
Гри го рие, а нај но ви те истра-
жу ва ња по ка жу ва ат де ка по-

тек ну ва од три на е сет ти век. 
Гра де на е во фор ма на впи шан 
крст со цен трал на ку по ла што 
се пот пи ра на че ти ри стол ба и 
со ос мо стран там бур. Ѕи да на е 
од би гор, ка мен и ту ла. Во по-
че то кот, цр ква та има ла и при-
пра та, ко ја би ла за сво де на со 
по лу круж ни сво до ви.

Тоа што прив ле ку ва вни ма ние 
кај по се ти те ли те е прет ста ва та 
на све та Ана Мле ко пи та тел ни ца, 
ка ко ја дои ма ла та Бо го ро ди ца.

Иа ко при ста пот да ма на сти рот е 
са мо пре ку езе ро то, се пак е мно-
гу по се тен, осо бе но во лет ни от 
пер и од. Во по но во вре ме е об но-



ЗДРАВJЕ

и до две и пол го ди ни де те то ги има 
си те млеч ни за би. Трај ни те за би поч-
ну ва ат да ник ну ва ат во ше ста та го ди на 
и со ник ну ва ње то на ум ни ци те, око лу 
18 го ди ни, се фор ми ра трај на та ден-
ти ци ја. По пра ви ло, млеч ни те за би се 
по ма ли од трај ни те, со по ма ла ко рон ка, 
а бо ја та им е по бе ла од таа на трај ни те 
за би. Де бе ли на та на гле ѓта и ден ти нот 
кај млеч ни те за би е зна чи тел но по ма-
ла откол ку кај трај ни те. Ко ре ни те на 
млеч ни те за би во од нос на ко рон ка-
та се зна чи тел но по дол ги откол ку кај 
трај ни те за би. Млеч ни те за би по бр зо се 
тро шат - абра ди ра ат. На кра тко, фор ма та 
и го ле ми на та на млеч ни те за би од го ва-
ра сраз мер но на го ле ми на та на де те то, 
сог лас но со не го ва та во зраст.

█ Што мо жат да сто рат ро ди те ли те 
за да не го бо ли де те то неп це то при 
рас те ње то на за би те?
ДИ МИТ РОВ СКА: Она што ро ди те ли те 
мо жат да го на пра ват во пер и о дот на 
ник ну ва ње на млеч ни те за би е бла га ма-
са жа на неп це то, да ку пат цвр сти гриц-
кал ки со кои де те то ќе го трие неп це то, 
ако се по ја ви алер ги ја, да го мач ка ат со 
не у трал ни кре ми, ка ко на при мер, „пав-
ло ви ќе ва маст“. За сми ру ва ње на бол ка-
та на неп це то се пре по ра чу ва упо тре ба 
на ге ло ви, на при мер „ден ти нокс“, кои се 
на ба за на ане сте ти ци. Нив но то дејс тво 

е кра тко трај но, па се пре по ра чу ва да не 
се пре те ру ва со нив на та упо тре ба.

█ Ко га прв пат тре ба да се по се ти сто-
ма то лог и кол ку че сти тре ба да би дат 
тие по се ти?
ДИ МИТ РОВ СКА: Пр ва та по се та на сто-
ма то лог се пре по ра чу ва ко га ќе ник нат 
млеч ни те за би на де те то и ко га сè уште 
не се по треб ни ни ка кви сто ма то ло шки 
ин тер вен ции, за тоа што то гаш по се та-
та на сто ма то лог де те то ќе ја до жи ве 
ка ко по зи тив но искус тво, што е осо бе но 
важ но за да се из бег не по доц неж ни от 
страв од сто ма то лог. Пре по ра чу ва ме 
кон тро ли те да се пра ват на се кои шест 
ме се ци, освен ако сто ма то ло гот не утвр-
ди по и на ку.

█ Што им пред ла га те на ро ди те ли те 
за да ги за шти тат де ца та од проб ле-
ми со за би те?
ДИ МИТ РОВ СКА: За да ги за шти тат де-
ца та од проб ле ми со за би те по треб на е пр
во пра вил на здра ва ис хра на, вне су ва ње 
по ве ќе овош је, зе лен чук, мле ко и млеч-
ни про из во ди, а на ма ле но вне су ва ње 
ше ќе ри, сла тки и на зас ла де ни со ко ви, 
осо бе но на ве чер. По треб но е соз да ва ње 
на ви ки за ре дов на хи ги е на, ми е ње на 
за би те, на у тро и на ве чер пред лег ну ва-
ње, усво ју ва ње на пра вил на тех ни ка на 
че тка ње на за би те и ре дов на по се та на 

сто ма то лог, кој ќе вли јае еду ка-
тив но, пре вен тив но и ќе пре зе ме 
на вре ме ни ин тер вен ции, до кол-
ку е тоа по треб но.

█ Зо што на не кои де чи ња 
млеч ни те за би им се цр ни и 
што пред ло жу ва те за за шти та 
од та ква та со стој ба? 
ДИ МИТ РОВ СКА: Кај не кои де-
чи ња за би те се цр ни по ра ди тоа 
што има ат цир ку ла рен ка ри ес 
или та ка на ре чен „baby bottle 
tooth decay“ кој пак се ја ву ва 
ток му по ра ди пре ку мер но вне-
су ва ње ше ќе ри (нај че сто со ко ви 
кои ги пи јат на ве чер со ши ше 
со цуц ла). Пре вен ти ва та се од-
не су ва на пра вил на та ис хра на 
од нос но из бег ну ва ње на упо тре-
ба та на со ко ви, осо бе но на ве чер 
пред спи е ње, да не му се доз во-
лу ва на де те то да зас пие на ве чер 
со цуц ла та во уста со ши ше сок 
кој е пре бо гат со ше ќер, ка ко и 
ре дов на и пра вил на хи ги е на на 
уста та на де те то. Цир ку лар ни от 
ка ри ес мо же да се отстрани ако 
на вре ме но се по се ти сто ма то лог. 
Уста та и за би те прет ста ву ва ат 
пор та за број ни за бо лу ва ња на 
ор га низ мот. От ту ка, здра ви и 
уба ви за би, здра ва уста и здра ва 
нас ме вка се пре дус лов за до бро 
оп што здрав је, ка ко кај де ца та 
та ка и кај во зрас ни те.

█ Отко га ќе ник нат за би те, 
на кра тко, би мо же ле да ја об-
јас ни ме по тре ба та од дет ска 
про те за, зо што, ко га и ка де се 
при ме ну ва?
ДИ МИТ РОВ СКА: Кај нај го лем 
дел од де ца та од школ ска и 
прет школ ска во зраст се ја ву ва 
по тре ба од ор то донт ска про те за. 
Ге нет ски те пре дис по зи ции, ло-
ши те на ви ки ка ко ци ца ње цуц ла, 
ци ца ње прст, ќе бе, гриц ка ње то 
но кти, ти ска ње на ја зи кот, ка ко и 
не пра вил ни те функ ции - не пра-
вил но гол та ње, ка ко и ди ше ње то 
на уста се нај че сти те при чи ни 
за по ја ва на ор то донт ски ано ма-
лии кај де ца та. Нај до бро вре ме за 
поч ну ва ње со трет ман  е ток му 
пер и о дот на сме на на млеч на со 
трај на ден ти ци ја (ме ѓу 6 и 8 го-
ди ни). Ова е и пер и од ко га тре ба 
да се по се ти ор то донт коj ќе ја 
утвр ди по тре ба та за но се ње на 
ор то донт ско по ма га ло и ќе да де 
пра ви лен план за по на та мош на 
ор то донт ска те ра пи ја. █

Де ца та не сме ат  
да зас пи ва ат со  
цуц ла та со ши ше  
пол но сок

ИН ТЕРВ ЈУ | Д-Р ИРЕ НА ДИ МИТ РОВ СКА, СТО МА ТО ЛОГ, СТО МА ТО ЛОШ КА ПО ЛИК ЛИ НИ КА „ЃОР ЃИ О СКИ“

З а да се за шти тат де ца та од проб-
ле ми со за би те, по треб на е пра-
вил на здра ва ис хра на, вне су ва ње 

по ве ќе овош је, зе лен чук, мле ко и млеч-
ни про из во ди, а на ма ле но вне су ва ње 
ше ќе ри, сла тки и зас ла де ни со ко ви, осо-
бе но на ве чер. По треб но е соз да ва ње 
на ви ки за ре дов на хи ги е на, ми е ње на 
за би те, на у тро и на ве чер пред лег ну-
ва ње, ве ли во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“ 
д-р Ире на Ди ми тров ска, сто ма то лог.

█ Пр во то зап че е ра дост на се кое се-
мејс тво, кои се пр ви те симп то ми на 
ник ну ва ње на за би те? На ко ја во-
зраст всуш ност поч ну ва ат да ник-
ну ва ат за би те?
ДИ МИТ РОВ СКА: Пе ри о дот на до ен че 
и пер и о дот на прет школ ско де те, од 6 
ме се ци до 2,5 го ди ни, се ка ра кте ри зи-
ра со ник ну ва ње на за би те, од пр ви от 
мле чен заб, па до офор му ва ње на комп-
лет на млеч на ден ти ци ја. Во при ро да та 
не по стои точнa  вре мен ска одред ни ца 
ко га не кои ра бо ти се слу чу ва ат, ту ку вре-
мен ски пер и од. Цен трал ни те ин ци зи ви 
„еди ни ци“ ник ну ва ат во пер и о дот ме ѓу 
4 и 10 ме се ци, ла те рал ни те ин ци зи ви 
„двој ки“ ме ѓу 6 и 12 ме се ци, ка ни ни те 
„трој ки“ ме ѓу 15 и 22 ме се ци, пр ви мо-
ла ри „че твор ки“ ме ѓу 11 и 18 ме се ци и 
вто ри те мо ла ри „пе тки “ ме ѓу 19 и 30 
ме се ци. Нај че сто пр во ник ну ва ат дол-
ни те, па гор ни те цен трал ни ин ци зи ви, 

па дол ни те па гор ни те ла те рал ни ин ци-
зи ви. По па у за од 2-3 ме се ци ник ну ва ат 
дол ни те па гор ни те пр ви мо ла ри, па 
сле ду ва ат дол ни те па гор ни те ка ни ни. 
Пос лед ни ник ну ва ат вто ри те мо ла ри, 
дол ни те, па гор ни те. Ник ну ва ње то на 
млеч ни те за би кај ро ди те ли те пре диз-
ви ку ва сре ќа, но бе би ња та нај че сто го 
преп ла ку ва ат тој пер и од. Се ја ву ва зго-
ле ме на ла че ње на плун ка т.е. „ли га ве-
ње“, воз не ми ре ност и дру ги про ме ни 
на рас по ло же ни е то, осип око лу уста та, 
мо же да се ја ви по ка че на тем пе ра ту ра 
и ди ја реа. Зго ле ме но то ла че ње плун ка 
мо же да до ве де до осип око лу ус ни те и 
тоа мо же да би де по год но ме сто за ин-
фек ции. Се пре по ра чу ва на не су ва ње на 
не у трал ни кре ми и мас ла.

Осет ли во ста на слуз ни ца та на ме сто-
то на ник ну ва ње на зап че то бе бе то ја 
по ка жу ва со до пи ра ње на ме сто то и 
со гриц ка ње на сè што ќе му дој де под 
ра ка. За не у тра ли за ци ја на бол ка та се 
пре по ра чу ва ат раз лич ни играч ки за 
гриц ка ње или ед но став на ма са жа. Раз-
лич ни те ге ло ви за ник ну ва ње на за би-
те во ос но ва се ло кал ни ане сте ти ци 
и не тре ба да се пре те ру ва со нив, а и 
нив но то дејс тво е кра тко трај но. За ра ди 
кра тко трај но то дејс тво на ло кал ни те 
ге ло ви, тие се пре по ра чу ва ат во слу чаи 
ко га де те то има по го ле ма бол ка, при 
што мо же да би де на ру шен апе ти тот. 
За тоа, во овој слу чај се пре по ра чу ва ат 
пет ми ну ти пред обро кот, за да мо же 
де те то да се опу шти, да се ре ла кси ра и 
по мир но да го зе ме сво јот оброк.

█ Во ко ја во зраст за вр шу ва рас-
те ње то на млеч ни те за би и од 
ко ја до ко ја во зраст се ме ну ва ат 
млеч ни те за би во трај ни за би? 
ДИ МИТ РОВ СКА: Млеч на та ден-
ти ци ја се фор ми ра со ник ну ва-
ње то на вто ри от мле чен мо лар, 
не ка де до три е сет ти от ме сец на 
де те то. Пр ви те трај ни за би се по-
ја ву ва ат око лу ше ста та го ди на и 
тоа се или дол ни те цен трал ни 
ин ци зи ви, или пр ви те трај ни мо-
ла ри,  од нос но „шес тки“. По тоа се 
по ја ву ва ат гор ни те ин ци зи ви, па 
во ос ма та го ди на пре мо ла ри те. 
Вто ри от тра ен мо лар и ка ни ни те 
ник ну ва ат пос лед ни, ме ѓу 11 и 13 
го ди на. „Ум ни ци те“, од нос но тре-
ти те мо ла ри се ја ву ва ат пос лед ни, 
по 16 го ди на, но че сто и не до сти-
га ат или оста ну ва ат „за ро бе ни“ 
во ви ли ца та, со стој ба  на ре че на 
им пак ци ја.

█ Ко ја е раз ли ка та ме ѓу млеч ни-
те и трај ни те за би?
ДИ МИТ РОВ СКА: Раз ли ка та ме ѓу 
млеч ни те и трај ни те за би пред сè 
е во вре ме на нив но то ник ну ва ње, 
во го ле ми на та, об ли кот, бо ја та и 
во де бе ли на та на заб ни те тки ва. 
Млеч ни те за би поч ну ва ат со ник-
ну ва ње во те кот на пр ва та го ди на 

Цир ку лар ни от ка ри ес мо же да се отстрани ако на вре ме
но се по се ти сто ма то лог. Уста та и за би те прет ста ву ва ат 
пор та за број ни за бо лу ва ња на ор га низ мот, ве ли сто ма то-
ло гот д-р Ире на Ди ми тров ска

Пишува | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Александар Ивановски
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де ка не се со ве ту вал со со вет ски от 
ам ба са дор, наг ла су вај ќи де ка не ма 
ни што про тив до пол ни тел но да го 
на пра ви тоа. Та ка на оваа ми ни-
стер ска сед ни ца на чел но е усво ен 
грч ко-ју гос ло вен ски от до го вор, кој 
по доц на е и ра ти фи ку ван, а при се
то тоа Со вет ски от Со јуз не игра ше 
ни ту со ве то дав на ни ту фа ктич ка 
уло га“.

Чу бри ло виќ бил све сен де ка „над-
во реш на та по ли ти ка на ју гос ло-
вен ска та вла да би ла це лос но во 
бри тан ски ра це“. По приз на ни е то 
на Нин чиќ де ка со вет ски те дип ло-
мат ски прет став ни ци во Лон дон 
не би ле ин фор ми ра ни за пре го-
во ри те што се во дат за соз да ва ње 
бал кан ска уни ја, Чу бри ло виќ „сме-
тал де ка е по треб но“ за те кот на 
оваа сед ни ца да ги из ве сти со вет-
ски от ам ба са дор во Ве ли ка Бри-
та ни ја Мај ски, ка ко и со вет ски от 
ам ба са дор при Кралс тво то Ју гос ла-
ви ја во еми гра ци ја, Бо го мо лов. На 
Иван М. Мај ски, Чу бри ло виќ, ме ѓу 
дру го то, му ре кол де ка „на по ви док 
се по го ле ми и по ма ли фе де ра ции и 
кон фе де ра ции на др жа ви“. Спо ред 
Чу бри ло виќ, нај но ви от ју гос ло вен-
ско-грч ки до го вор, ка ко и под го-
то вки те за сли чен че хос ло вач ко-
пол ски до го вор, „по сѐ изг ле да ат 
ка ко са ни тар ни бло ко ви спре ма 
Со ве ти те“. Мај ски во раз го во рот не 
го иска жал сво е то мис ле ње, иа ко 
на Чу бри ло виќ му се чи не ло де ка 
тој е за до во лен со не го во то „рас у-

ду ва ње за са ни тар ни те бло ко ви“. 
Од раз го во ри те што ги во дел со 
Бо го мо лов на 8 и на 10 де кем ври 
1941 го ди на, Чу бри ло виќ доз нал 
де ка ју гос ло вен ски те и грч ки те 
прет став ни ци со не го не са мо 
што не раз го ва ра ле, ту ку и де ка 
не го ин фор ми ра ле за на ме ра та 
да соз да дат бал кан ска уни ја.

Ју гос ло вен ски от ми ни стер за 
над во реш ни ра бо ти бил мно гу 
не стрп лив, за го ва рај ќи го ста-
вот „сѐ или ни што“. Нин чиќ, на 
5 де кем ври 1941 го ди на, во раз-
го во рот со Рен дел отво ре но го 
изра зил сво е то не за до волс тво 
од грч ки те кон тра пред ло зи, кои 
ја по ни шту ва ле глав на та цел на 
пред ло зи те до ста ве ни од ју гос-
ло вен ска та вла да.

Од до ку мен та ци ја та со ко ја рас по-
ла га ме, мо же ме да зак лу чи ме де ка 
Нин чиќ во раз го во рот со Рен дел 
за прв пат ја из нел мож но ста да ги 
на пу шти пре го во ри те со грч ка та 
вла да. Име но, Нин чиќ, на сво јот 
со го вор ник отво ре но му со оп штил 
де ка, до кол ку грч ка та стра на го 
за др жи сво јот се га шен став „ќе би
де бе ско рис но да се про дол жи со 
про е ктот“, од нос но, де ка тој, иа ко 
со го ле мо жа ле ње, „би го на пу штил 
це ли от план“. █

КРАЈ

Ју гос ло вен ски от ми ни стер за над во реш ни ра бо ти, на 20 но ем ври 1941 
го ди на, во раз го во рот со Сар џент го изра зил сво е то раз о ча ру ва ње од  
од го во рот што го до бил од грч ка та вла да во вр ска со не го ви от пред лог 
за бал кан ска фе де ра ци ја. Нин чиќ сме тал де ка Цу де рос од би ва да се  
со о чи со це лос но то спро ве ду ва ње на тоа што би прет ста ву ва ла  
бал кан ска та фе де ра ци ја, до кол ку би би ла, на ви сти на, ефи кас на

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)

С по ред Нин чиќ, Цу де рос, ед-
но став но, раз мис лу вал за 
со ју зи од пред вој на та, во 

кои се ко ја др жа ва би го со чу ва ла 
це лос ни от су ве ре ни тет. „Всуш ност, 
до кол ку Цу де рос го до бие тоа што 
го са ка, му ре кол Нин чиќ на Сар-
џент, ние са мо ќе ви ди ме по вто ру-
ва ње на бал кан ска та ан тан та, ко ја 
бе ше те сти ра на пред вој на та и се 
до ка жа де ка е комп лет но бе ско рис-
на“. Спро тив но на ва кви те ста во ви 
на грч ки от пре ми ер, Нин чиќ се за-
ла гал за фе де рал на др жа ва со ед на 
ца рин ска уни ја, за ед нич ка ар ми ја и 
за ед нич ка над во реш на по ли ти ка. 
Сар џент го уве ру вал ју гос ло вен-
ски от ми ни стер де ка, бри тан ска та 
вла да е „ек стрем но“ за ин те ре си-
ра на за фе де рал на та иде ја и де ка 
со го ле мо вни ма ние ќе го про у чи 
ју гос ло вен ски от на црт-план, ка ко 
и грч ки от на црт- кон трап лан. Исто 
та ка, Сар џент го за мо лил сво јот 
со го вор ник да не се обес хра бру ва 
ако на пре до кот во пре го во ри те не 
се од ви ва со по са ку ва но то тем по, 
„би деј ќи проб ле мот е ек стрем но 
те жок и си гур но ќе ба ра не о гра-
ни че но тр пе ние“.

Из не су вај ќи ги сво и те пог ле ди во 
вр ска со бал кан ска та фе де ра ци ја, 
Нин чиќ во раз го во рот со Сар џент 
ја спо ме нал и Ал ба ни ја ка ко еден 
од проб ле ми те што тре ба да би дат 
ре ше ни. Тој стра ву вал од евен ту ал-
ни грч ки ас пи ра ции за ане кси ја на 
де ло ви од Јуж на Ал ба ни ја под из-
го вор де ка се на се ле ни со Гр ци. Ва-
кви те ас пи ра ции, спо ред Нин чиќ, 
би мо же ле да ги раз го рат ју гос ло-
вен ски те пре тен зии кон одре де ни 

ал бан ски те ри то рии, осо бе но кон 
Ска дар, со што би би ла за гро зе на 
по зи ци ја та на Ал ба ни ја ка ко не-
за вис на др жа ва. Ка ко ре ше ние за 
овој проб лем, Нин чиќ на Сар џент 
му пред ло жил вклу чу ва ње на Ал-
ба ни ја во неј зи ни те то гаш ни гра-
ни ци ка ко рам но прав на член ка на 
фе де ра ци ја та.

Цу де рос, мал ку по доц на, во раз го-
во рот со Ха у ард (Howard Dauglas 
Frederick), ра ко во ди тел на јуж ни от 
од дел во бри тан ско то Ми ни стерс-
тво на над во реш ни ра бо ти, го уб-
ла жил сво јот став на сто ју вај ќи да 
до ка же де ка, што се од не су ва на 
ју гос ло вен ско-грч ки от до го вор, не-
го ва та вер зи ја е ре чи си иста ка ко 
и ју гос ло вен ска та. Единс тве на та 
раз ли ка, спо ред не го, се од не су ва-
ла во вр ска со пра ша ње то по вр за но 
со ар ми ја та. Име но, Цу де рос сме тал 
де ка не е „му дро вед наш да се ка же 
де ка ќе има ед на ар ми ја за две зем-
ји“. Иа ко не ја отфр лал иде ја та за 
единс твен Ге не рал штаб, или не кој 
друг вид за ед нич ка ко ман да, тој не 
мо жел да се сог ла си за ка кви би ло 
пре циз ни де фи ни ции и за ид ни от 
ста тус на ар ми и те, под из го вор де
ка по крај се бе во Лон дон не мал 
во е ни струч ња ци што би мо же ле 
да го со ве ту ва ат во тој пог лед. На 
за бе ле шка та на не го ви от пред лог 
да се има со вет на по тсе кре та ри за 
над во реш ни ра бо ти, Цу де рос ре кол 
де ка тој не бил са мо за со вет што 
би го со чи ну ва ле др жав ни по тсе-
кре та ри, ту ку за два со ве та: еден 
што би бил со ста вен од пре ми е ри, а 
би се со ста ну вал по вре ме но и друг 
кој би го со чи ну ва ле ми ни стри те за 
над во реш ни ра бо ти и по тсе кре та-

ри те и кој би дејс тву вал по сто ја но. 
Цу де рос не ја иск лу чу вал иде ја та за 
ца рин ска уни ја, ме ѓу тоа стра ву вал 
од панс ла ви стич ки те струи во дел 
од ре до ви те на ју гос ло вен ска та 
вла да, кои, спо ред не го, пре тен-
ди ра ле на не кои грч ки те ри то рии. 
Не му му од го ва ра ле ста во ви те на 
Нин чиќ, па от ту ка изра зил под го-
тве ност да го про дол жи ди ја ло гот 
за уни ја та.

Раз ли ки те ме ѓу ју гос ло вен ска та и 
грч ка та вла да би ле при сут ни и во 
след ни ве на црт-пла но ви за ид на та 
бал кан ска уни ја.

На сед ни ца та на ју гос ло вен ска та 
вла да, одр жа на на 26 но ем ври 1941 
го ди на, Мом чи ло Нин чиќ ре фе ри-
рал за те кот и ре зул та ти те од пре-
го во ри те со грч ки от ми ни стер и 
пред ло жил склу чу ва ње до го вор за 
фе де ра ци ја ме ѓу Ју гос ла ви ја и Гр-
ци ја, ко ја тре ба ло да би де ос но ва во 
ко ја по доц на би влег ле Ро ма ни ја, 
Бу га ри ја и Ал ба ни ја. Вла да та на-
чел но го при фа ти ла склу чу ва ње то 
еден ва ков ју гос ло вен ско-грч ки 
до го вор.

Ми ни сте рот Бран ко Чу бри ло виќ, 
кој при сус тву вал на оваа сед ни ца, 
во сво и те спо ме ни на ве ду ва де ка 
по ве ќе то чле но ви од вла да та би ле 
„из не на де ни од са ми от пред лог, кој 
по кра тка ди ску си ја бил при фа тен 
та ка ка ко што г. Нин чиќ го сфа ќал и 
пред ла гал“. За ова пра ша ње на сед-
ни ца та, ме ѓу дру ги те, ди ску ти рал и 
Чу бри ло виќ. „...Зе дов збор, пи шу ва 
Чу бри ло виќ, и го пра шав гос по дин 
Нин чиќ, да ли за овој ју гос ло вен-
ско-грч ки до го вор го кон сул ти рал, 
по крај Анг ли ја, и гос по дин Идн, 
што, си гур но, го на пра вил, исто 
та ка, и прет став ни кот на Со ве ти-
те, ам ба са до рот Бо го мо лов. Иа ко 
по стру ка не бев дип ло мат, се пак 
сво е то пра ша ње го образ ло жив со 
тоа што, тоа тре ба ло да се на пра-
ви и по ра ди со вет ски те ин те ре си 
што ги има ат на ју гот од сво ја та 
др жа ва... Гос по дин Нин чиќ приз на 

пРо дол жу вА од пРетходниот бРоЈ...
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КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА 
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА[  АНТОЛОГИЈА  ]

„Девојки“ или „Две другарки“ 
е дело на Густав Климт (1862-
1918), кое го насликал во пери-
од од 1916 до 1917 година.

Климт е австриски сликар, 
симболист и еден од најпозна-
тите членови на движењето на 
виенската сецесија. Познат е по 
своите слики, мурали, скици и 
други уметнички дела. Основен 
објект на Климт е женското 
тело, а во неговите дела се за-
бележува директен еротизам.█Т’ГА ЗА ЈУГ

Орелски крилја как да си метнех,  
И в наши ст’рни да си прелетнех!  
На наши места ја да си идам,  
Да видам Стамбол, Кукуш да видам,  
Да видам дали с’нце и тамо 
Мрачно угревјат како и вамо. 
 
Ако как овде с’нце ме стретит,  
Ако пак мрачно с’нцето светит 
На п’т далечни ја ќе се стегнам 
И в други ст’рни ќе си побегнам,  
К’де с’нцето светло угревјат,  
К’де небото ѕвезди посевјат.  
 
Овде је мрачно и мрак м’ обвива 
И темна м’гла земја покрива:  
Мразој и снегој и пепелници,  
Силни ветришча и вијулици;  
Околу м’гли и мразој земни,  
А в гр’ди студој и мисли темни.  
 
Не, ја не можам овде да седам,  
Не, ја не можам мразој да гледам!  
Дајте ми крилја ја да си метнам,  
И в наши ст’рни да си прелетнам:  
На наши места ја да си идам,  
Да видам Охрид, Струга да видам.  
 
Тамо зората греит душата 
И с’нце светло зајдвит в гората:  
Тамо дарбите природна сила 
Со с’та роскош ги растурила:  
Бистро езеро гледаш белеит 
Или од ветар сино – темнеит;  
Поле погледниш или планина,  
Сегде божева је хубавина.  
 
Тамо по срце в кавал да свирам,  
С’нце да зајдвит, ја да умирам. 

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ТА „ПО ЕТ СКА НОЌ ВО ВЕ ЛЕ СТО ВО“ ВО  
ЧЕСТ НА ВЕ ЛЕ СМИ ЛЕВ СКИ

Константин Миладинов (18301862)

 „Две другарки“ од Густав Климт

Го ди на ва, во охрид ско то се ло Ве ле сто во, во рам ки те на ма
ни фе ста ци ја та „По ет ска ноќ во Ве ле сто во“ бе ше прет ста ве но 
по ет ско то тво реш тво на по е тот, ро ман си ер, ли те ра ту рен кри ти
чар, есе ист и до ктор по фи ло ло шки на у ки, Ве ле Сми лев ски

█ Ве ле Сми лев ски е автор на им-
поз на тен по ет ски и кри тич ко–есе-
и стич ки опус, ви со ко вред ну ван 
и од кри ти ка та и на гра ду ван со 
пре стиж ни ме ѓу на род ни и на ци-
о нал ни приз на ни ја, ме ѓу кои и со 
др жав на та на гра да „11 Октом ври“ 
за жи вот но де ло. Не го ви пес ни се 
за ста пе ни во ан то ло ги ски из бо ри 
од Со вре ме на та ма ке дон ска по-
е зи ја, а не го ви те по ет ски кни ги 
се пе ча те ни и на по ве ќе стран ски 
ја зи ци. Сми лев ски е автор што из-
гра дил си стем на вред но сти. Во 
сво е то бо га то по ет ско тво реш тво 
за ста пу ва и по ет ско-афо ри стич ки 
израз со што чи нот на умет нич ка-
та по ра ка се наг ла су ва мно гуз нач-
но. Тој ја прет по чи та аван ту ра та 
кон збо рот - ре че Ра де Сил јан.

█ Ве ле сто во е, всуш ност, еден об-
лик на по ет ско вдах но ве ние и 
ед на све че на илу ми на ци ја што 
грее на да ле ку. Мо же би и за тоа 
„По ет ска та ноќ во Ве ле сто во“ е 
единс тве на со тол ку ви со ка свет-
ли на - ве ли неј зи ни от иде ен тво рец 
и по кре ну вач, по е тот Сла ве Ѓор ѓо 
Ди мо ски, ро дум од ова се ло.

Ве ле Сми лев ски: Са кам да ве ру вам 
де ка ед на од ѕвез ди те над Ве ле сто во 
е мо ја та!

А Сми лев ски со сво е то им пре сив-
но и мош не емо тив но обра ќа ње 
из ну ди дол ги ап ла у зи кај пуб ли-
ка та.

█ Се то ова што се слу чи ве чер ва 
ме по тсе ту ва на ед на син таг ма на 
Бла же Ко не ски, ко ја е во вр ска со 
тво реш тво то на Мар ко Це пен ков 
и ве ли: „Сла до ста на му а бе тот“. 
Ете тоа е дел од таа па ра диг ма на 
бе се де ња, ко ја „По ет ска та ноќ во 
Ве ле сто во“ на им пре си вен на чин 
ве ќе тре та де це ни ја ја не гу ва на 
чу де сен сплет ме ѓу тра ди ци о-
нал но то и ино вант но то. Та ка ве-
чер ва ги до жи ве ав и бе се де ња та 
на мо и те ге не ра ци ски со пат ни-
ци и ко ле ги. Би деј ќи ни што не 
е слу чај но и мо е во до а ѓа ње во 
овој бо жес твен пре дел ме ѓу две 
не ба што се пот пи ра на мит ски-
те стол бо ви над езер ска та шир, 
нај ве ро јат но, не е слу чај но. Во 
пр ви от дел од име то на се ло то 
Ве ле сто во е на пи ша но мо е то име 
Ве ле. Про сте те ми, ама са кам да 
ве ру вам де ка ед на од ѕвез ди те 
над Ве ле сто во е мо ја та ѕвез да - 
ре че Сми лев ски. █ (Н.П.)

ДИРЕКТНО ОД КОМПТОН
STRAIGHT OUTTA COMPTON

Заработка: 26.800.000 $

Жанр: драма
Режија: Ф.Гери Греј

Актери: О'Ши Џексон Јуниор,  
Кори Хокинс,  

Џејсон Мичел

НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА: 
ОДМЕТНИЦИ

MISSION IMPOSSIBLE – 
ROUGE NATION

Заработка: 11.700.000 $

Жанр: акција
Режија: Кристофер Мекори

Актери: Том Круз,  
Ребека Фергусон,  

Џереми Ринер

ЗЛОКОБЕН 2
SINISTER 2

Заработка: 10.600.000 $

Жанр: хорор
Режија: Киран Фои

Актери: Шанин Сосамон,  
 Џејмс Рансон,  
Николас Кинг

ПЛАТЕН УБИЕЦ: АГЕНТ 47
HITMAN: AGENT 47

Заработка: 8.200.000 $

Жанр: акција
Режија: Александар Бах

Актери: Руперт Френд, 
Хана Вер 

Закари Кинто

ШИФРА ВУЈЧЕ
THE MAN FROM U.N.C.L.E

Заработка: 7.400.000 $

Жанр: акција
Режија: Гај Ричи

Актери: Хенри Кавил,  
Арми Хамер,  

Алиша Викандер

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов
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ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ВО ВЕНЕЦИЈА КУЛТУРА

Џејк Гиленгхал и Џони Деп  
се главните ѕвезди на годинaшната Мостра
Долгометражниот игран филм „Банат“ во 
режија на Андријано Валерио, копродукција 
меѓу Италија, Македонија, Романија и Бугарија, 
ќе биде прикажан во натпреварувачката 
програма „Недела на критиката“.  
Македонскиот копродуцент на овој проект  
е „КТ филм и медија“
Пишува | Александра М. Бундалевска

Фестивалот во Венеција, 
кој е најстар светски 
филмски фестивал, оваа 

година ќе се одржи од 2 до 12 
септември, а долгометражниот 
игран филм „Банат“ во режија на 
Андријано Валерио, копродук-
ција меѓу Италија, Македонија, 
Романија и Бугарија, ќе биде 
прикажан во натпреварувачката 
програма „Недела на критиката“. 
Македонскиот копродуцент на 
овој проект е „КТ филм и медија“.

Од Македонија на овој копро-
дукциски проект работеа Ро-
берт Јанкуловски, кој беше ди-
ректор на фотографија, потоа 
Никола Матоски, кој е менаџер 
на продукција, асистент на ре-
жија е Саша Станишиќ, шминка-
та е на Марина Цигарида, асис-
тент-сценограф и менаџер на 
локации е Петар Трајчевски, а 
Бурим Муслиу е асистент-кос-
тимограф.

Филмот пролетва се снимаше 
во Битола и во селата Рибарци и 
Буково и во околината на прес-
панското село Дупени. Освен во 
Македонија, филмот се снима-
ше и во Романија, Бугарија и во 
Бари, Италија.

Главните улоги во „Банат“ ги 
толкуваат Едуардо Габриели-
ни од Италија и Елена Радон-
чиќ од Црна Година. Филмот е 
приказна за дилемите и за кон-
фликтите со кои двајца млади 
и вљубени луѓе се соочуваат во 
потрагата по подобар живот во 
свет што се менува и глобали-
зира. „Банат“ е првиот филм 

финансиски поддржан од Аген-
цијата за филм на Македонија 
по новите правила на финанси-
рање во 2015 година, во делот за 
малцински копродукции.

Инаку, меѓу ѕвездите на најс-
тариот светски филмски фес-
тивал во Венеција ќе бидат 
Џејк Гиленгхал и Џони Деп. На 
годинашното, 72. издание ќе 
бидат прикажани 55 нови фил-

мови од нови и истакнати 
режисери. Директор на фес-
тивалот е Алберто Барбера, 

а претседател на биеналето е 
Паоло Барата. 

Бернар Таверние ќе ја добие на-
градата „Златен лав“ за живот-
но дело, објави организаторот.

Во конкуренцијата од 21 дело за 
престижниот „Златен лав“ има 
неколку американски филмови, 
што Барбера ги нарече едни од 
најразновидните на фестивалот. 
Меѓу американските режисери, 
во конкуренција се „Срце на 
куче“ на Лори Андерсон, „Ѕве-
рови без нација“ на Кери Фуку-
нага, Дјук Џонсон и оскаровецот 
Чарли Кауфман со анимираниот 
филм „Аномалиса“, кој не е за 
деца, драмата на Том Хупер за 
периодот на 20-тите години на 
минатиот век „Данската де-
војка”, футуристичката љубов-
на приказна на Дрејк Доремус 
„Еднакви“, и светска премиера 
на трилерот „Сети се“ на ка-
надскиот режисер Атом Егојан. 
Марко Белокјо доаѓа во Венеција 

со „Крв на мојата крв“, Пјеро 
Месина со „Очекување“, Џузепе 
Гаудино со „За ваша љубов“ и 
Лука Гвадањино со „Поголем 
бран“ во кој глумат Тилда Свин-
тон, Ралф Фајнс и Дакота Џонсон, 
Јиржи Сколимовски со „11 ми-
нути“, Александар Сокуров со 
„Франкофонија“. Во конкурен-
ција се и документарниот „Бехе-
мот“ на Жао Лианг, „Кланот“ на 
Аргентинецот Пабло Траперо, 
„Барајќи ја Грејс“ на Су Брукс. 
„Еверест“ на Балтазар Корма-
кур ќе го отвори фестивалот, а 
„Господин Шест“ на кинескиот 
режисер Ху Гуанг ќе го затвори.

Надвор од конкуренција ќе би-
дат прикажани и „Црната миса“ 
на Скот Купер, „Рефлектор“ на 
Том Мекарти и документарните 
филмови „Џенис“ на Ејми Берг 
и „Де Палма“ на Ноа Баумбах 
и на Џејк Полтроу и кратката 
комедија на Мартин Скорсезе 
„Аудицијата“ со Роберт де Ниро, 
Леонардо ди Каприо и Бред Пит, 
„Настан“ на Сергеј Лозница, „По-
пладне“ на Цаи Минг Лијанг.

Алфонсо Куарон е претседател 
на жирито во кое се и Елизабет 
Бенкс, Дајен Кругер, Павел Па-
вликовски, Франческо Мунзи, 
Хоу Хсијао Хсиен, Лин Ремзи, Ема-
нуел Кер и Нури Билге Џејлан.

Куарон е американски режисер 
со мексиканско потекло, кој 
освои седум награди „Оскар“ за 
филмот „Гравитација“. Куартон и 

Со секој купен број 
на „Република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„Милениум“

важи од 28.8. - 3.9.2015

50
попуст

денари

претходно претставил неколку 
филмови на популарната „Мос-
тра“ меѓу кои и „И јас тебе мајка 
ти“ во 2001 година за кој доби 
„Оскар“ за најдобро сценарио. 
Куарон (53) ја почна кариера-
та во 1983 година, но светската 
слава ја здоби дури во 1998 го-
дина благодарение на филмот 
„Големите очекувања“. Тој сни-
ми и комерцијални хитови како 
„Хари Потер и затвореникот од 
Азкабан“, и „Потомци“. █

Бернар Таверние Сцена од 
филмот  
„Банат“

Џони Деп во филмот 
„Црната миса“

 „Банат“ е 
првиот филм 
финансиски 
поддржан од 

Агенцијата 
за филм на 
Македонија 
по новите 
правила 

на финан-
сирање во 

2015 година, 
во делот за 
малцински 

копродукции
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КУЛТУРА

█ „Стру шки те ве че ри на по е зи-
ја та“ се обе леж је на Ма ке до ни-
ја. Ста ну ва збор за нај ста ри от 
по ет ски фе сти вал во Евро па. 
Не кол ку го ди ни сте ди ре ктор 
на оваа ин сти ту ци ја. Те шко ли 
е? Ви по ма га ли искус тво то од 
дру ги те свет ски по ет ски фе-
сти ва ли со ог лед на фа ктот де
ка го ди на ва во Стру га до а ѓа ат 
не кол ку ди ре кто ри на европ-
ски по ет ски фе сти ва ли?
СТЕ ФО СКИ: Да се дој де на по зи-
ци ја та ди ре ктор на нај ста ри от 
по ет ски фе сти вал во све тот со 
пе де се тго диш на тра ди ци ја не е 
ед но став на ра бо та. Таа исто ри ја 
на фе сти ва лот, се то тоа што го 
нап ла стил и оста вил ка ко тра-
ди ци ја, ја ус лож ну ва ра бо та та. 
Од ед на стра на се то тоа тре ба 
да се по чи ту ва, да не се на ру ши, 
а од дру га стра на да се на пра-
ват че ко ри што се нуж ни за да се 
осо вре ме ни, да би де атра кти вен, 
мо де рен, прив ле чен за ед на но ва 
пуб ли ка, од ед но дру го вре ме. Се 
раз би ра де ка тоа не е лес но. Ама 
по ма га тоа што ни ту јас, ни ту 
пре тсе да те лот на Управ ни от од-
бор, Сла ве Ѓор ѓо Ди мо ски, ни ту, 
пак, си те со ра бот ни ци не го сфа-
ќаме ова ка ко ра бо та. Стру шки те 
ве че ри на по е зи ја та се страст, не 
ра бо та. Та ка се не ко гаш соз да де-
ни, та ка ние де нес ги по и ма ме. 
Сѐ што по тоа до а ѓа ка ко идеи, 
кон цеп ти, стра те гии за нив ни 
раз вој про из ле гу ва од таа страст. 
Ве ру вај те, во овие збо ро ви не ма 
ни ту тро шка пре у ве ли чу ва ње. 
Ист та ков при стап има ме и ко га 

ПОЧ НУ ВА 54. ИЗ ДА НИЕ НА НАЈ СТА РИ ОТ ПО ЕТ СКИ ФЕ СТИ ВАЛ ВО СВЕ ТОТ

Ми те Сте фо ски: Стру шки те ве че ри на по е зи ја та се страст, не ра бо та
Публикатаетааштонаправи
Стругадабидеместотоштона
светскатапоетскамапаќебиде
единствено.Стружанипо54.пат
ќебидатдомаќининасветската
поетскаелита.Адоаѓаатпоети
штосетокмутоа

Пишува | Не ве на По пов ска

се ра бо ти за ме ѓу на род на та со-
ра бо тка, за што таа е важ на од 
раз ни ас пе кти. Во таа смис ла 
раз ме на та на искус тва та со на-
ши те ко ле ги е не про цен ли ва. 
По не ко гаш и на ви дум нај без-
на чај ни от по да ток мо же да би
де дра го цен, а ка мо ли оп сеж ни 
со ра бо тки, кои по драз би ра ат 
де тал но по ве ќе го диш но пла ни-
ра ње, што вклу чу ва и за ед нич ки 
на стап пред тре ти ин сти ту ции, 
ка ко на при мер Европ ска та ко-
ми си ја во слу ча јот со „Вер со по-
лис“ и но ви от про ект што го 
под го тву ва ме.

█ Дој до вте со те мел но под го-
тве на про гра ма и пла но ви за 
раз вој на фе сти ва лот, ин сти-
ту ци ја та и за пре зен та ци ја на 
Ма ке до ни ја и на ма ке дон ско то 
тво реш тво во странс тво. Ко га 
ќе се свр ти те на зад, кол ку од 
пла ни ра но то ус пе а вте да ре-
а ли зи ра те? За до вол ни ли сте 
од по стиг на то то?
СТЕ ФО СКИ: Се слу чи та ка во три 
го ди ни да би дат ре а ли зи ра ни 
че ти ри из да ни ја на фе сти ва-
лот. Во си те овие го ди ни на ши-

от пог лед це ло вре ме е свр тен 
на на пред, кон ид ни на та, бр зај ќи 
да стиг не ме та му ка де што сме 
за мис ли ле во си те на ши пла но-
ви и стра те гии. Та ка ќе би де и 
по на та му, за што ни ту иде и те и 
за мис ли те ни се истро ши ле, ни
ту жа рот ни се уга сил. Ко га ве ќе 
ба ра те да пог лед нам на на зад, 
мис лам де ка има мно гу не шта од 
кои тре ба да би де ме за до вол ни, 
но и мно гу не шта што сме мо же-
ле уште по до бро да ги на пра ви-
ме или ре а ли зи ра ме. Тие што го 
зна ат фе сти ва лот од на тре, кои 
го зна ат по дол го, мо жат уште по-
пре циз но да оце нат и да опи шат 
ка де бил и ка де е се га. Си те ние 
во СВП сме по мал ку за не се ни од 
тоа де ка по втор но, ама по и на ков 
и во дру го вре ме, фе сти ва лот ќе 
си оста не тоа што бил отсе ко-
гаш, најз на ча ен по ет ски со бир 
во све тот. Ама по са ку ва ме да би
де та ков во ова но во вре ме, во 
овие окол но сти во кои жи ве е ме 
се га. От та му и на ше то по сто ја но 
на сто ју ва ње да се пре ис пи ту ва 
кон цеп тот, да се по до бру ва, да се 
дви жи кон не што што ќе до не се 
и акту ел ност, атра ктив ност се га. 
Пог ле дот на на зад, со са мо про-
ста спо ред ба на про грам ски те 
со др жи ни, спо ред ба на на чи нот 
на функ ци о ни ра ње то на ин сти-
ту ци ја та по ка жу ва де ка мно гу 
ра бо ти те мел но се про ме ни ле. 
Фе сти ва лот во мно гу де ло ви 
што не би ле та кви ста нал про-
фе си о на лен, се со о бра зил со 
не кои од окол но сти те во кои 
функ ци о ни ра ат дру ги те слич-

ни ин струк ции во све тот. Ама 
во не кои и ра ди кал но се про ме-
ни, но сеј ќи не кои но ви ни, кои 
се га и дру ги те ги сле дат. А та ка 
би ло отсе ко гаш, за тоа што СВП 
би ле пред вод ни ци, пи о не ри во 
про мо ви ра ње то на мно гу та кви 
кон цеп ти. Тоа што е до пол ни-
тел но не што што за овие три 
го ди ни е дра стич но про ме не то 
и очиг лед но е ме ѓу на род на та со-
ра бо тка и вра ќа ње то на ме сто то 
на СВП во ме ѓу на ро ден кон текст. 
Ту ка бес по штед но се за ла га ме 
и ус пе ва ме во тоа да би де ме ме
ѓу тие не кол ку та кви ин сти ту-
ции што ги до би ва ат ме сто то 
и уло га та да би дат кре а то ри на 
кул тур на та по ли ти ка на по ле то 
на по е зи ја та. Ова не се праз ни 
фра зи, за тоа што „Вер со по лис“ 
е ди ре ктен до каз, а Ин тер на ци-
о нал на та асо ци ја ци ја на по ет ски 
фе сти ва ли до пр ва ќе да де пло-
до ви во иста та на со ка.

Ме пра шу ва те да ли сум за до во-
лен? Не, не сум. Ни ко гаш не сум 
за до во лен. От та му жел ба та и 
про све те но ста за да би де по и-
на ку и по до бро. На кра јот, мо ја-
та оце на е не бит на во слу ча јот. 
Фе сти ва лот по стои за ра ди про-
мо ци ја на по е зи ја та, во неј зи на 
чест и сла ва, за ра ди твор ци те. 
Тие тре ба да ка жат да ли сме на 
до бар пат. 

█ Ми ни стерс тво то за кул ту ра 
во рам ки те на  го диш на та про-
гра ма за про е кти од на ци о на-
лен ин те рес фи нан си ра дел од 

актив но сти те на фе сти ва лот. 
Ка ко из ле гу ва те на крај со дру-
ги те актив но сти те што тре ба 
да се ре а ли зи ра ат, а за кои се 
по треб ни го ле ми ме на џер ски 
спо соб но сти?
СТЕ ФО СКИ: Стру шки те ве че-
ри на по е зи ја та се на ци о нал на 
ин сти ту ци ја, и тоа ед на од не-
кол ку те од нај ви сок ранг и со ин-
тер на ци о на лен ка ра ктер. Со се ма 
нор мал но е Ми ни стерс тво то за 
кул ту ра да си ја фи нан си ра сво ја-
та ин сти ту ци ја. Тие фи нан си ски 
средс тва тре ба да би дат ста бил-
на та ос но ва за нор мал но функ-
ци о ни ра ње на ин сти ту ци ја та. Се 
раз би ра, во овој слу чај. Но ди ре-
кто рот на ед на та ква ед на ин-
сти ту ци ја не мо же да би де са мо 
ди стри бу тер на тие средс тва. Мо
ра да се нај дат и дру ги на чи ни за 
да би дат ре а ли зи ра ни не кои од 
актив но сти те, пла ни ра ни те про-
е кти и за мис ли. Мно гу од на ши-
те актив но сти се фи нан си ра ни 
од ин сти ту ции, фон да ции и сл., 
ка ко Кре а тив на Евро па, НОРЛА, 
Ав стра ли ски от кул ту рен со вет, 
ам ба са ди, ком па нии итн. Се раз-
би ра, на ши те ре дов ни спон зо ри, 
тие не кол ку, но до бри и се ри оз-
ни парт не ри, мно гу до бро зна ат 
де ка си те средс тва се од го вор но 
по тро ше ни и де ка при до би вка та 
е мно гу крат на. Имам са мо збо-
ро ви на нај го ле ма бла го дар ност 
кон нив.

█ По е ти те до а ѓа ат во Стру га ка
ко во свој дом. Гра дот е поз нат 
во све тот ка ко град на по е зи-

ја та. Под го тве на ли е Стру га за 
го ди наш но то из да ние и кои се 
по е ти ќе учес тву ва ат го ди на ва 
на по ет ски от фе сти вал?
СТЕ ФО СКИ:Ние ка ко ин сти ту ци-
ја сме под го тве ни, а Стру га по 54. 
пат ќе жи вее во фе сти вал ска та 
ат мо сфе ра, не што по што е пре-
поз нат ли ва во све тот. Пуб ли ка-
та е таа што на пра ви Стру га да 
би де ме сто то што на свет ска та 
по ет ска ма па ќе би де единс тве-
но. Стру жа ни по 54. пат ќе би дат 
до ма ќи ни на свет ска та по ет ска 
ели та. А до а ѓа ат по е ти што се 
ток му тоа. По крај го ди наш ни от 
ла у ре ат Беи Дао, кој, раз бир ли во, 
ќе би де во фо ку сот, да не за бо ра-
ви ме де ка и си те дру ги стран ски 
учес ни ци се ед на кво зна чај ни и 
атра ктив ни, Ју сеф Ко мун ја ка од 
САД, кој е до бит ник на Пу ли це-
ро ва на гра да, Ха сан За ктан од Па-
ле сти на, до бит ник на Гри фи но ва 
на гра да, Лин да Ма ри ја Ба рош, 
до бит ник на гра да та „Апо ли нер“, 
Су џа та Бхат од Ин ди ја. На кра јот 
да го спо ме не ме и на ши от ла у-
ре ат Адо нис, но и ма ке дон ски те 
по е ти на таа ли ста, до бит нич-
ка та на на гра да та „Бра ќа Ми ла-
ди нов ци“ за 2014 го ди на Ве ра 
Чеј ков ска, ка ко и трој ца та ма-
ке дон ски по е ти што оваа го ди-
на ќе би дат во фо ку сот, Ка ти ца 
Ќу ла вко ва, Сан де Стој чев ски и 
Бран ко Цве тко ски. Ште та е што 
сум при ну ден да спо ме нам са мо 
не кои, а не да ја на ве дам це ла та 
ли ста, за што на неа се кој од учес-
ни ци те со се ма зас лу же но си го 
има сво е то ме сто. █

Ние ка ко ин-
сти ту ци ја сме 
под го тве ни, а 
Стру га по 54. 
пат ќе жи вее 
во фе сти вал-
ска та ат мо-

сфе ра, не што 
по што е пре-
поз нат ли ва во 

све тот.

Си те ние во 
СВП сме  
по мал ку 
за не се ни 

од тоа де ка 
по втор но, 

ама по и на ков 
и во дру го 

вре ме,  
фе сти ва лот 
ќе си оста не 
тоа што бил 
отсе ко гаш, 
најз на ча ен 

по ет ски  
со бир во 

све тот
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И јас бев пр ва че
НЕ КОЈ СО СОЛ ЗИ, ДРУГ СО НАС МЕ ВКА – СПО МЕ НИ ОД ПР ВИ ОТ УЧИ ЛИ ШТЕН ДЕН

Пишува | Ма ри на Ко стов ска

Таа ноќ не спи ев. Го че кав го ле ми от ден. И след ни те го ди
ни не спи ев на тој ден – но не за што го че кав на ред ни от ден, 
ту ку за тоа што се пра шу вав зо што го ди на ва пр ви сеп тем ври 
не е во са бо та... И ден де не ска се пра шу вам  зо што во на ше 
вре ме 1 сеп тем ври ни ко гаш не се па ѓа ше во са бо та

СЦЕНА

Пр ви сеп тем ври... ве ро јат но 
си те се при се ту ва ме на на-
ши от „фа мо зен“ пр ви сеп-

тем ври, ко га на ше то сло бод но 
дет ство за вр ши. Об вр ска да се 
оди во учи ли ште, до маш ни за да-
чи, пис ме ни за да чи, оцен ки, но и 
мно гу игра, дру же ње и за ба ва... 

Тоа ле то ед вај че кав да дој де пр
ви сеп тем ври. Се кој ден ги пра-
шу вав мо и те кој да тум е утре... 
Сѐ до мо мен тот ко га не слуш нав 
ка ко мај ка ми ми ка жу ва – пр ви 
сеп тем ври. Таа ноќ не спи ев. Го 
че кав го ле ми от ден. И след ни те 
го ди ни не спи ев на тој ден – но 
не за што го че кав на ред ни от 
ден, ту ку за тоа што се пра шу вав 
зо што го ди на ва пр ви сеп тем ври 
не е во са бо та... И ден де не ска се 
пра шу вам  зо што во на ше вре ме 
1 сеп тем ври ни ко гаш не се па ѓа-
ше во са бо та.

Се се ќа вам на мо јот пр ви сеп-
тем ври ко га мај ка ми ме од не се 
на мо јот прв учи ли штен ден. Со 
но ви свет на ти бе ли чев лич ки, 
уба во па муч но ле ле а во фу стан-
че... Пан дел ка та на гла ва бе ше 
не из беж на. Сто ев ме во учи лиш-
ни от двор и че кав ме да нѐ про-
чи та ат. Си го слуш нав име то... 
Бев гор да... А зо што?! Ве ро јат но 
за тоа што си го слуш нав име то 
– не кој знае де ка по сто јам, ме 
по ка ни да вле зам во згра да та за 
ко ја се ко гаш се пра шу вав ка ко 
ли изг ле да вна тре... Еден куп 
збу не ти и за гу бе ни де чи ња... 
Се чи ни таа не со ни ца по ра ди 
воз бу да та де ка се слу чу ва не-
што по и на ку во на ши от жи вот 
е при сут на кај се кое пр ва че. 
Акте рот То ни Ми хај лов ски се 
при се ту ва на не го ви от пр ви 
сеп тем ври во се дум де сет ти те 
го ди ни на ми на ти от век.

█ Страш но искус тво. Ку ма но во 1974 го ди на, 
мис лам бе ше. ОУ „Вук Ка ра џиќ“ - ма ке дон-
ска па ра лел ка. Има ше и ал бан ски па ра лел-
ки во исто то учи ли ште. Но ќта пред тој ден 
спи ев ка ко за ја че, на ед но око. Не одев во 
за ба ви ште, та ка се ви каа то гаш гра дин-
ки те. Ед вај че кав да трг нам на учи ли ште, 
та ка што пот трч ну вав пред мај ка ми, ко ја 
ме но се ше на кај учи ли ште то. Учи ли штен 
двор и сто ти ци де ца. Рај, а јас во не го – се 
при се ту ва Ми хај лов ски.

Низ нас ме вка рас ка жу ва за пр ви те сол зи во 
учи лиш на та клу па.

█ Нѐ по де ли ја и вле гов ме во сво и те учил ни-
ци. Пр ва клу па до вра та. Сед нав и ги кре нав 
но зе те на клу па се деј ќи на зад ни те но гал ки 
на стол че то. Учи тел ка та Ве ра Стој ков ска, 
пре у ба ва и пре ви со ка гос по ѓа, со нас ме-
вка се упа ти кон ме не. И јас се нас ме ав. 
Таа дој де до клу па та, ја зе де те тра тка та 
што бе ше пред ме не и фи но ме исп ле ска 
со неа по гла ва та. Це ло од де ле ние поч на 
да се смее на глас, а јас поч нав да пла чам 
ка ко не кој да ме ко ле. Трг нав да си одам и 
ви кав по мај ка ми. След ни те по ло ви на час 
ме убе ду ваа де ка тре ба да оста нам и де ка 
не е во ред да се кре ва ат но зе на клу па. 
След ни от ден ед вај ме на те раа да трг нам 
на кај учи ли ште то. Ни ко гаш по ве ќе не ги 
ка чив но зе те на клу па – се смее То ни, кој 
за цел жи вот ја па ме ти пр ва та „лек ци ја“ од 
учи тел ка та Ве ра.

То ни  
Ми хај лов ски

Ви ктор  
Пе тров - Ви кса

Ан дри ја на  
Ја нев ска

Поз на ти от ра ди о во ди тел Ви-
ктор Пе тров - Ви кса во свој 
стил збо ру ва за пр ви от ден в 
учи ли ште... И тој ка ко и То ни 
сво јот пр ви сеп тем ври го имал 
во се дум де сет ти те го ди ни на 
ми на ти от век. Бил пр ва че во 
скоп ско то учи ли ште „Јо хан Хај-
нрих – Пе ста ло ци“ во Цен тар.

█  Јас сум ге не ра ци ја 1978-
1986 го ди на. И тоа вре ме 
бе ше мно о о гу по и на кво од 
де нес... На при мер, знам, 
имав мо би лен број со че ти-
ри број ки , а на ин тер нет се 
ка чу вав ме со ска ла... – ве ли 
Ви кса. 

Да, во вре ме то ко га ние бев ме 
пр ва чи ња не зна ев ме ни де ка 
ќе по сто јат мо бил ни  те ле фо-
ни, за ин тер нет, пак, во оп што 
не пра ви ме му а бет. Но за тоа 
зна ев ме за џам лии, зна ев ме 
за кри ен ка, за „џа ми ја“... Бев ме 
де ца и имав ме дет ство.

И Ви кса, ка ко и То ни, ќе ја па-
ме ти „жи вот на та лек ци ја“ од 
сво ја та учи тел ка.

Пе јач ка та Ан дри ја на Ја нев ска, 
ка ко и се кое де вој че, ја до жи ве-
а ло сво ја та на став нич ка ка ко 
нај у ба ва. 

█ Мно гу до бро се се ќа вам на 
пр ви сеп тем ври ко га бев пр ва-
че. Имав нај у ба ва на став нич ка. 
Се ви ка ше Ке ри ма Ве ли. Ед вај 
ед вај че кав да поч не ме да учи-
ме. Учев во ОУ „Ацо Шо пов“  во 
Ра ди ша ни и имам на ви сти на 
уба ви спо ме ни – ве ли Ан дри ја на.

Таа со не тр пе ние оче ку ва но ва 
воз бу да за пр ви сеп тем ври – тој 
пр ви сеп тем ври ко га пр ва че ќе 
ста не неј зи но то пр во син че.

█ Пр ви от ама нај пр ви от ден, 
знам, има ше мно гу лу ѓе во 
учи лиш ни от двор и ни кој не 
зна е ше што тре ба да се пра ви. 
А, се пак, има ше ор га ни за ци ја 
во цел тој сре ден не ред. Бев 
во од де ле ни е то на учи тел ка-
та Ду шка, ко ја не до а ѓа ше на 
ра бо та со... ц ц ц баш сте агре-
сив ни, не пу шка ,ту ку кру шка.  
Ду шка нѐ уче ше раз ни ра бо ти 
за жи во тот ко га ќе по рас не ме. 
Се се ќа вам на ед на ре че ни ца 
што и ден де нес ми е вгра де на 
ка ко пра ви ло - де ка не тре ба 
да лег нам на ма са до де ка пи-
шу вам. Од неа ми е и пра ви ло-
то де ка се ко гаш ко га мо жеш 
тре ба да им по ма гаш на си те 
око лу те бе, без ус лов но. Тоа 
пра ви ло мно гу ми се на о ѓа во 
де неш но во функ ци о ни ра ње. 
Впро чем, ко га им по ма гаш на 
си те си по ма гаш на се бе... и 
дру ги те си гур но ви ка ат „остај 
го не го луд е кој го...“  Па ме там 
де ка имав ме ра бот на об ле ка 
за да се по кри јат раз ли ки те во 
пла ти те на на ши те ро ди те ли 
– рас ка жу ва Ви кса за сво јот прв 
учи ли штен ден.

█ И се га ед вај че кам Ди ми тар 
да поч не да оди на учи ли ште 
за да си ги осве жам спо ме-
ни те. На фа кул тет ќе поч нам 
со пре да ва ња од октом ври, 
но се ка ко сум ед на кво воз-
бу де на за тоа што ова е но во 
пог лав је во мо јот жи вот – по-
со чу ва Ја нев ска. █
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Омиленото монденско лету-
валиште на египетскиот и 
европски џетсет, Шарм ел 

Шеик, се наоѓа на самиот југ на 
Синајскиот Полуостров, во земја-
та на фараоните. Комбинацијата 
на сонце, море и на песок, луксуз-
ни хотели, пазарење, луди заба-
ви на секој чекор и разновидни 
спортови на вода, го прави ова 
место мека за љубителите на не-
обичен, авантуристички и луксу-
зен одмор. Сето тоа зачинето со 
арапска убавина, е сликата што 
ве очекува на првото запозна-
вање со Шарм Ел Шеик.

Интересно е што тие што се 
решиле да го посетат еднаш во 
зима, со задоволство му се враќа-
ат токму во ова време од годи-
ната. Велат дека од јануари до 
март, Шарм ел Шеик е едностав-
но неодолив. Не ја губи летната 
магија, а има идеална, пролетна 
температура, од околу 25 степе-
ни, кога сонцето не пржи, туку 
милува. Морето е постудено за 

еден –два степена, па пливањето 
од средината на јануари е сосема 
вообичаено.

Најдобар избор за патување до 
оваа дестинација е авионскиот 
превоз. Туристичките агенции 
најчесто нудат аранжмани со 
вклучен превоз и сместување, 
кои реално се поскапи, но со 
оглед на фактот дека Шарм ел 
Шеик е синоним за луксуз, не 
треба да изненадува високата 
цена. Сепак, доколку имате мож-
ност да го посетите, ви нуди не-
заборавно искуство за сите пари.

Магичен подводен свет 
и пустинска авантура
Поради прекрасниот подводен 
свет, Шарм ел Шеик во текот на 
целата година е незаобиколиво 
одредиште на нуркачите од це-
лиот свет, а препорачливо е ни 
вие да не ја пропуштате можнос-
та да нурнете во еден нов свет, со 
кристално чисто море, шарени 
рипчиња и корални гребени, по-
ради што ова место е единстве-

но. А ако не се препуштите на 
нуркачко уживање, подводната 
магија на Шарм ел Шеик може да 
ја видите во полуподморници-
те. Доволно е да одите до некоја 
од марините, да слезете во пот-
палубата и да се препуштите на 
посебно едночасовно уживање. 
За ова искуство најдобро е да 
ги одберете Рас Мухамед или 
заливот Нама.

Во Нама беј, пак, имате мож-
ност за друга страст – типично 
ориентално пазарење. Шарена 

жива улица, со мириси на раз-
ни зачини и јасмин што ве оп-
иваат и преполни продавници 
во кои има, буквално, сè. Вис-
тинска атракција се типични-
те ресторани од кои одекнува 
арапска музика, додека гостите 
релаксирано лежат на големи 
перници уживајќи со наргиле 
или пијалак.

За туристите е привлечна и 
мистичноста на пустината, па 
многумина се упатуваат низ 
Синајската Пустина до нома-

дите, кои нудат јавање камили, 
возење со џип, ракотворби од 
дрва, номадски чаеви...

Ако, пак, за време на зимските 
месеци се најдете во Шарм ел 
Шеик, ќе ве фасцинира уште 
една појава – ѕвезденото небо, 
кое е посебно во овој период. 
Расфрланите ѕвезди по небе-
скиот свод се чини дека светат 
уште појасно и посветло отколку 
на кое било друго парче од не-
бото. Ако им се приклучи уште и 
полната месечина, која изгледа 
како да нурка во Црвено Море, 
нема да ѝ одолеете на магијата 
на Шарм ел Шеик.

Тутанкамонов музеј
Пред извесно време во Шарм 
ел Шеик е отворен и Тутанка-
монов музеј. Во две одвоени 

постановки, изложени се по-
веќе од 250 предмети. Едни се 
од Тутанкамоновата гробница, 
а други од времето на други 
фараони. Станува збор за ве-
рни реплики на предмети од 
Националниот музеј во Каиро, 
кои и по неколку години ги из-
работувале најдобрите египет-
ски историчари на уметност, 
сликари, кујунџии и резбари.

„Света Катерина“ – 
еден од најстарите 
православни манастири
Пријатните летни денови може 
да ги искористите за посета на 
монументалната коптска црк-
ва во Шарм ел Шеик, а, исто 
така, вреди да се посети „Света 
Катерина“ во подножјето на 
Синајска Гора, еден од најс-
тарите манастири на светот. 
Убаво искуство е и посетата 
на долината на цвеќињата во 
која се наоѓаат манастирите 
на свети Павле и на свети Ан-
тонијо, како и на многубројни 
светци на коптите. █
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Поради прекрасниот подводен свет, Шарм ел Шеик во 
текот на целата година е незаобиколиво одредиште на 
нуркачите од целиот свет, а препорачливо е ни вие да 
не ја пропуштате можноста да нурнете во еден нов свет, 
со кристално чисто море, шарени рипчиња и корални 
гребени, поради што ова место е единствено

Пишува | Ја на Јо си фо ска

Луксузен арапски шарм
АТРАКТИВНИ ТУРИСТИЧКИ ДЕСТИНАЦИИ – ШАРМ ЕЛ ШЕИК



АТРАКТИВНО

Иако розовиот тренд почна уште 
минатата есенско-зимска година, 
во следниот период за есен-зима 

2015-2016 година, розовата би требало 
да биде една од боите кои ќе бидат 
најатрактивни.

Боја на вино
Оваа многу елегантна, темна, 
пастелна розова боја со при-
меси на сиво, изгледа одлич-
но во свечени комбинации.

Боја на руменило
Ова е најнежната нијанса на 
розова боја која во сите ком-
бинации изгледа многу меко, 
ненаметливо, прозрачно.

Циклама
Оваа раскошна розова боја 
ќе одушеви многу жени кои 
сакаат живи, женствени бои.

Боја на гума за џвакање
Оваа боја некого ќе го потсети на 
бојата на Барби, можеби не е за 
сечиј вкус, но едно е сигурно – таа 
е многу интересна и впечатлива. 
Ако не може себеси да се видите во 
комплетно розово издание, може-
би решение е да употребите некој 
детаљ во таа боја и со тоа да го 
подобрите вашиот имиџ.

Розова прашина
Оваа нежна пастелна розова 
нијанса сигурно ќе им се допадне 
на многумина. Вистински пого-
док за есен или зима е капут или 
костим во оваа нијанса. █
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Пет бои розово 
за оваа есен
Оваа година есента нема да биде само во темни, земјени бои. 
По сѐ изгледа, ќе биде розова, што се однесува на модата. 
Компанијата „Тренд консил“ која, меѓу останатото се занимава 
со предвидување на модните трендови, но и со боите кои 
ќе се носат во некое идно време, најавува пет нијанси на 
розовата боја, кои ќе се најдат во бројните колекции



УБАВИ ЖЕНИ

Ема Стоун е американска 
актерка. Таа го имаше 
своето филмско деби 

во комедијата „Кул момци“ 
(2007). Во 2010 година, Сто-
ун дебитираше со главна 
улога во комедијата „Лесна 
девојка“, за која доби номи-
нација за „Златен глобус“ за 
најдобра актерка во мјузикл 
или комедија. Другите фил-

мови на Стоун ги вклучуваат 
романтичната комедија-драма 
„ Луда, глупава, љубов“ (2011), 
драмата „Домашните помош-
нички“ (2011), филмската серија 
„Чудесниот Спајдермен“ (2012, 
2014) како Гвен Стејси и аними-
раната комедија „Семејството 
Крудс“ (2013).

Во 2014 година, Стоун глумеше 
во романтичната комедија на 
Вуди Ален „Магија под месе-
чевата светлина“ и во филмот 
на Алехандро Гонзалес Инариту 
„Брдмен (Неочекуваната доб-
лест на незнаењето)“. Улогата 
во „Брдмен“ ѝ  донесе номина-
ции за наградите „Избор на кри-
тичарите“, „Скрин акторс гилд“, 
„Златен глобус“, БАФТА и „Оскар“ 
за најдобра споредна женска 
улога. На 11 ноември 2014 годи-
на Стоун го имаше своето деби 
на Бродвеј како Сали Боулс во 
мјузиклот „Кабаре“, каде што 
настапуваше до 15 февруари 
2015 година. Доби позитивни 
критики за изведбата. █
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ЕМА СТОУН Про фе си ја:  
Емили Џин Стоун

Родена:  
6 ноември 1988 година  
(26 години)

Скотсдејл, Аризона, САД

Про фе си ја:  
актерка

Активна од:  
2004 година

Ци та ти:
# „ Добро изгледав како дете. Никогаш не се почувствував 

глупаво. „Да, ова се моите протези. Ги носам отсекогаш.“

# „Само поради тоа што немам универзитетска диплома не 
значи дека не сум паметна!“

# „ Драмите ми се тешки. Полесно ми е да се смеам  
отколку да плачам.“
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ИДЕИ ЗА ДЕКОРАЦИЈА  
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ДЕЛОСПРЕМА

МИЛЕНИЦИ

Необично убавото цвеќе делоспрема е 
чест украс во медитеранските градини. 
Потекнува од африканскиот конти-
нент и затоа одлично  приспособува 
на сушните места. Едноставна е за од-
гледување, не бара залевање со вода, 
освен ако долго време не врне дожд, па 
цвеќето почнува да се суши. Цвета од 
јуни, па сè до првите мразеви. 

Многу е декоративна во текот на цела-
та година, а нејзините листови и цве-
тови светкаат како да се прекриени 
со ледени кристали. Поради тоа и го 
добила името леден цвет.

Има сочни, тесни сивозелени листови 
и меснато стебло. Тоа ѝ овозможува да 
чува поголеми количини вода и да го 
преживее долгиот сушен период. Во 
зависност од видот, може да порасне 
и во височина од 10 до 15 сантиметри. 
Цветовите растат поединечно или во 
групи и потсетуваат на бела рада. Мо-
жат да бидат жолти, розови, виолето-
ви и црвeни, а хибридните форми се 
повеќебојни.

Во текот на денот, на сонце, цветовите 
се отворени, а навечер и тогаш кога 
времето е облачно, се затворени. Леде-
ниот цвет најдобро успева на сончево 
место и добро исушено земјиште. Може 
да поднесе температура и до минус 20 
степени. Најчесто се сади покрај фон-
тани и езера во дворови, но и во жар-
диниери и саксии на тераси. Се сади на 
растојание од 15 до 20 сантиметри.█

Доколку вашето куче 
нервозно лае додека се 
возите во автомобил, 

тоа е показател на претера-
на возбуденост, но и премал 
контакт и контрола од страна 
на сопственикот. Поголемиот 
дел од кучињата се чувству-
ваат најпријатно во близина 
на својот газда, а превозот не 
би требало да претставува 
проблем.

Ова се неколку совети како да 
го научите вашиот миленик да 
нема проблем со возењето во 
автомобил:

1|Без викање и галама
Однесувањето на вашето 
куче во автомобилот е по-
казател на вашиот однос со 
него. Викањето и нервоза-
та нема да дадат резултати. 
Кучето станува сѐ повозбу-
дено и повеќе лае бидејќи 
смета дека сопственикот со 
својот глас му го одобрува 
моментното однесување. И 
колку што повеќе вашиот 
глас станува нервозен и по-
силен, неговото лаење ста-
нува погласно.

2|Доколку е потребно, 
набавете транспортер
Постојат многу хумани и ед-
ноставни начини да се избегне 
непожелното однесување на 
кучето во автомобил. Еден од 
нив е набавка на транспортер 
за кучиња. Освен што двајцата 
ќе бидете сигурни во возење-
то, брзо ќе го постигнете поса-
куваниот ефект.

3|Научете го кучето 
да лежи во текот на 
возењето
Научете го вашето куче да 
легне на ваша наредба. Во таа 
положба ќе му биде потешко 
да лае. На добро истренира-
но куче ќе му требаат само 
неколку дена вежби во раз-
ни простории и ситуации, за 
однесувањето во целост да се 
промени на подобро.

Освен што ќе постигнете мир 
во возилото, со вежбање на 
таа наредба ќе постигнете и 
поголема контрола над се-
којдневното однесување на 
својот миленик.

Возењетосоавтомобил
понекогашзакучињата
енеизбежнаиредовна
појава,панеопходно
есекоекучедаго

научитенаосновните
чекоризаоднесување

воовааситуација.
Зажал,сликатаод
неконтролиранои

возбуденокуче,какои
нервозенифрустриран

сопственикемногу
честа,аможедабиде

иопасна.Лаењето
епоказателна

внатрешнатасостојба
накучетоичестое

проследеносогребење,
скокањеисоудирање

постаклото

4|Влегувањето и 
излегувањето од 
автомобилот мора да 
биде смирено
Обрнете внимание на тоа како 
кучето приоѓа кон автомоби-
лот и  како вие реагирате на 
тоа. Кога ќе пристигнете на 
посакуванат дестинација, ни-
когаш не пуштајте го возбу-
деното куче надвор, туку при-
чекајте да се смири и веднаш 
наградете го таквото негово 
однесување со дозвола за из-
легување.

Излегувањето од возилото не 
смее да биде неконтролирано 
и насилно, а вие не смеете да 
демонстрирате ни со гласов-
ни, ниту со телесни реакции 
недостиг од авторитативност. 
Затоа е најдобро со кучето се-
којдневно да вежбате разни за-
поведи на основна послушност, 
во кои обајцата ќе се развивате 
и учите. █
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Научете го вашето 
куче како да 
се однесува во 
автомобил

Приспособете ги завесите  
по свој вкус
Шарените геометриски текстури, навис-
тина, можат да го променат изгледот на 
вашата туш-кабина или када. Одберете 
дизајн на завеси што го истакнуваат ва-
шиот карактер и ви одговараат бидејќи 
завесата покрива прилично голема повр-
шина, така што промената навистина би 
влијаела на атмосферата.

Нагласете го подот
Секаде можете да пронајдете разно-
видни и разнобојни теписи за бањи. 
Имате евтини и скапи опции, а вие 
одберете ја таа што одговара на ваши-
от вкус. Но, сепак, внимавајте како би 
се вклопил со другиот дел од бањата.

Додајте оригиналност  
низ додатоци
Секој додаток ќе ја комплетира атмосфе-
рата што сте ја замислиле. Тоа може да 
биде рустикален стол што отскокнува од 
целиот дизајн или интересна масичка. 
Ставете слики на ѕидот, или сами земете 
четка и препуштете се на иновативноста.

Винтаж плочки
Сите ги знаеме оние ситни шарени ке-
рамички плочки. Тие често можат да се 
најдат во старите згради, а таквиот дизајн 
е повторно модерен. Со нив, ќе ја испол-
ните вашата бања со необичен шарм. █
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По крај ос но ви те еле мен ти што еден кам пер мо ра да ги 
има, ка ко за дол жи тел на опре ма е и вна треш ни от ме бел, 
кој е по жел но да има по ве ќе функ ции за да мо же да се 
ко ри сти по ве ќе про стор во еден ша тор или при кол ка.

Ед на та ква со фа е про из во-
дот на бри тан ска та ком па ни-
ја што про из ве ду ва опре ма 
за кам пу ва ње „Сан камп“. 

Оваа со фа та има по ве ќе 
на ме ни. 

Мо же да се иско ри сти ка ко 
кре вет за две ли ца со ди мен-
зии ка ко во о би ча ен кре вет 
во до мот, ка ко кре вет за ед но 
ли це со двој на под ло га или 
ка ко кре вет за дне вен од мор.

На пра ве на е од ви со ко ква ли те тен ма те ри јал, кој се ко-
ри сти за про из водс тво на на стреш ни ци и на гу ме ни про-
из во ди што се ду ва ат. Кај овој мо дел, исто та ка, по ве ќе то 
де ло ви се спо е ни со ле пе ње за да не дој де до пу ка ње на 
ше во ви те од по го ле ма те жи на. 

Отво рот за ду ва ње има 
по себ на зап ти вка, ко ја не 
доз во лу ва ис пу шта ње на 
воз ду хот во два та прав ца. 
Пум па та што се ко ри сти е со 
двој но по го лем отвор за да 

се скра ти вре ме то на ду ва ње и за да мо же што по бр зо 
да се ко ри сти. 

Це ла та „со фа“ мо же да се скло пи во ед на ма ла тор ба 
и е лес на за но се ње би деј ќи неј зи на та вкуп на  те жи на 
из не су ва не по ве ќе од 2,5 
ки ло гра ма. 

„Сан камп“ пред ви дел де ка 
овој про из вод мо же да при-
стиг не до се ко ја адре са во 
све тот по пат на на рач ка пре-
ку ин тер нет и е со прив леч на 
це на, ко ја не ја по ми ну ва 
гра ни ца та од 75 фун ти, во за вис ност од ме сто то ка де 
тре ба да би де до ста ве на.

во еден кре вет за 
кам пу ва ње

Подготви: Бојан Момировски

Пет функ ции

Ма кси мал на та бр зи на еле ктрон ски 
е огра ни че на на 250 ки ло ме три на 
час, но на ку пу ва чи те ќе им би де по-
ну де на опре ма АМГ драјв, со ко ја ќе 
се до бие не о гра ни че на вер зи ја ко ја 
раз ви ва 290 ки ло ме три на час. 

За ку пу ва чи те кои се жел ни за по го-
лем адре на лин, „Мер це дес“ под го-
тви и по сил на вер зи ја на овој мо дел 
кој се крие под оз на ка та „АМГ Ц63 
С ку пе“. Во тој слу чај, исти от мо тор 
раз ви ва 510 коњ ски си ли и 700 њутн-
ме три вр те жен мо мент. По да то ци те 

за ма кси мал ни те бр зи ни оста ну ва ат 
исти, но за бр зу ва ње то од 0 до 100 
ки ло ме три на час е по до бре но за 0,1 
се кун да. 

Во сог лас ност со мож но сти те на мо-
то рот, мер це де сот „АМГ Ц63 ку пе“ е 
опре мен со спорт ска прис по соб ли ва 
сус пен зи ја и про ши ре ни тра ги на тр-
ка ла та, а вид ли ва е не га тив на ко си на. 
Авто мо би лот, исто та ка, има и огра ни-
че на бло ка да на зад ни от ди фе рен ци-
јал, а има и по себ ни др жа чи за да до бие 
мо то рот по го ле ма ела стич ност. █

Во пресрет  
на есенскиот  

Саем за автомобили  
во Франкфурт, многу 

производители на  
автомобили  

се подготвуваат  
за презентација  

на своите  
нови модели

АвтомобилизамТехнологиJа
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„МЕР ЦЕ ДЕС“  
ОФИЦИЈАЛНО ГО ПРЕТСТАВИ 

МОДЕЛОТ „АМГ Ц63 КУ ПЕ“

Главна ѕвезда  
на Саемот во Франкфурт

Пли ва ње то од еден до друг крај во ба зен во пра ва ли-
ни ја е мно гу по лес но откол ку во езе ро или во отво ре ни 
во ди. Но, но ви те очи ла за пли ва ње „гог лис“ мо жат да ве 
одр жат во по са ку ва ни от пра вец во кој пли ва те и да ви 
по мог нат да про дол жи те да се дви жи те во во да во пра ва 
ли ни ја со по мош на неж ни ЛЕД-ди о ди.

Со по мош на ви со ко пре ци зен ком пас, ак це ле ро ме тар и 
ми кро про це сор, очи ла та „гог лис“ се не ве ро јат но лес ни 
за упо тре ба до де ка сте во во да. До вол но е са мо да пог-
лед не те кон цел та во да ле чи на кон ко ја са ка те да пли-
ва те и да ја ме мо ри ра те со при ти ска ње коп че сме сте но 
стра нич но на очи ла та, со што сте под го тве ни за пли ва ње.

Ко га пли ва те во ви стин ски пра вец, све тил ки те со ЛЕД 
над две те очи све тат зе ле но. Ко га, пак, ќе за стра ни те од 
кур сот, све тил ки те по е ди неч но све тат жол то, а по тоа 
цр ве но, со што ве пре ду пре-
ду ва ат де ка пли ва те во по-
греш на на со ка.

Ко га ќе стиг не те до по са-
ку ва на та цел и са ка те да го 
про ме ни те кур сот, до вол но е 
да пог лед не те во но ва та цел 
и по втор но да при тис не те на 
коп че то.

Овие очи ла сѐ уште не се во про даж ба, а се оче ку ва да 
чи нат око лу 200 до ла ри, но ако са ка те да ги по ра ча те 
се га и ако не ви пре чи да ги до би е те во фе вру а ри, ќе ве 
чи нат 150 до ла ри.

Очи ла 
за пли ва ње што  
ве во дат пра во до цел та

Подготви | Бојан Момировски

Мерцедес официјално го престави 
новиот „АМГ Ц63 ку пе“, своето 

милениче, кое тре ба да би де глав на 
ѕвез да на прет стој ни от са ем, кој ќе се 
одр жи од 17 до 27 сеп тем ври.

Авто мо би лот, зад кој стои мер це де со-
ви от од дел за тју ни ра ни во зи ла, АМГ, е 
пред ви де но  да се по ја ви во про даж ни те 
са ло ни во Евро па во март, 2016 го ди на. 
Во од нос на пос ла ба та вер зи ја на ку пе, 
од над вор е пре поз нат лив по но ви те 
бра ни ци, по по себ ни те на со чу ва чи на 
воз ду хот и ма ска та АМГ на ла дил ни кот 
на мо то рот. На зад ни от дел е вгра ден 
спој лер на пок ло пе цот на ба гаж ни кот, 
ка ко и ди фу зер, за ед но со че ти ри из-
дув ни за вр ше то ци. 

Ова ку пе има ви со ки из вед би и е 
опре ме но со спорт ски се ди шта и 
во лан со ра мен до лен дел, а вгра-
де ни се и по ве ќе оз на ки АМГ кои 
тре ба по сто ја но да по тсе ту ва ат 
де ка ова не е стан дар ден мо дел 
на „Мер це дес-Бенц“.

„АМГ Ц63 ку пе“ го прид ви жу ва 
че ти ри ли тар ски мо тор со двој на 
тур би на и осум ци лин дри, кој раз-
ви ва 476 коњ ски си ли и 650 њутн-
ме три нај го лем вр те жен мо мент. 
Пре но сот на си ла та се вр ши пре ку 
се дум сте пен ме ну вач АМГ „спид-
шифт МЦТ“, со кој авто мо би лот за 
че ти ри се кун ди за бр зу ва од 0 до 
100 ки ло ме три на час. 

http://avtoplus.mk/vesti/zanimlivosti/toyota-mirai---nad-500-kilometri-so-edno-polnenje


на ѕвез да им бе ше Ан хел ди 
Ма ри ја, кој при стиг на ток му 
од Ре ал Ма дрид за су ма од 
83 ми ли о ни евра. Ар ген тин-
ско то кри ло оста на во Ман-
че стер са мо ед на се зо на и 
ова ле то се пре се ли во Па ри 
сен Жер мен за 63 ми ли о ни 
евра. Два транс фе ра за две 
ле та, за ед но вред ни 146 ми-
ли о ни евра.

Ре ал е прв, но има друг 
клуб што е по че сто во 
топ 10

На оваа ли ста со нај го ле ми-
те по тро шу ва чи оче ку ва но 
има ме сто са мо за ги ган ти-
те, но ин те рес но е што Ре ал 
Ма дрид, иа ко е на вр вот и 
е нај тро фе ен, се пак за о ста-
ну ва во од нос на еден клуб 
во ед на ин те рес на ка те го-
ри ја. Ман че стер си ти има 
че ти ри ме ста во топ 10 и, 
спо ред тоа, е клуб број еден 
во исто ри ја та на фуд ба лот. 

Де се тка та рас ит ни ре чи си  
две ми ли jар ди евра
Фуд ба лот е моќ на ин ду стри ја, а са ми от по да ток 
де ка нај го ле ми те де сет клу бо ви по тро шу ва чи во 
лет ни от пре о ден рок по тро ши ја фан та стич ни ед на 
ми ли јар да и 800 ми ли о ни евра е од ли чен по ка за тел 
за мо ќта на нај важ на та спо ред на ра бо та на све тот.
Еве ка ко изг ле да веч на та ли ста:

❶ Ре ал Ма дрид, 2009 го ди на – по тро ше ни се 
272 ми ли о ни евра. Гла вен тро шок ан гаж ма нот на 
Кри сти ја но Ро нал до за 118 ми ли о ни евра.

❷ Ман че стер ју нај тед, 2014 го ди на – по тро ше ни 
се 204 ми ли о ни евра. Гла вен тро шок ку пу ва ње то 
на Ан хел ди Ма ри ја за 83 ми ли о ни евра.

❸ Ре ал Ма дрид, 2013 го ди на – по тро ше ни се 
198 ми ли о ни евра. Глав на ѕвез да бе ше Ге рет Бејл, 
играч за кој „кра ле ви те“ пла ти ја 120 ми ли о ни евра.

❹ Ман че стер си ти, 2014 го ди на – по тро ше ни се 
195 ми ли о ни евра. Нај ска по за си лу ва ње е Кар лос 
Те вез за су ма од 65 ми ли о ни евра.

❺ Ли вер пул, 2014 го ди на – по тро ше ни се 165 
ми ли о ни евра. Адам Ла ла на го пред во де ше но-
ви от бран на „Ен филд Ро уд“ со транс фер вре ден 
35 ми ли о ни евра.

❻ Бар се ло на, 2014 го ди на – по тро ше ни се 160 
ми ли о ни евра. Лу ис Су а рез ја ур на сто тка та со 
транс фер вре ден 105 ми ли о ни евра.

❼ Чел си, 2003 го ди на – по тро ше ни се 155 ми ли о-
ни евра. Ер нан Крес по дој де на „Стам форд Бриџ“ 
за 23,5 ми ли о ни евра.

❽ Ман че стер Си ти, 2010 го ди на – по тро ше ни се 
150 ми ли о ни евра. Точ но 36 ми ли о ни евра „гра ѓа-
ни те“ уп ла ти ја на сме тка та на Ва лен си ја за Да вид 
Сил ва.

❾ Ман че стер Си ти, 2011 го ди на – по тро ше ни 
се 147 ми ли о ни евра. Сер хио Аге ро при стиг на во 
клу бот за су ма од 53 ми ли о ни евра.

❿ Ман че стер Си ти, 2015 го ди на – до се га се по-
тро ше ни 140 ми ли о ни евра, а пре од ни от рок е до 
по че то кот на сеп тем ври. Ра хим Стер линг е број 
еден тро шок за сопс тве ни ци те на Си ти, кои изд-
во и ја 68 ми ли о ни евра за офан зи ве цот, кој дој де 
од Ли вер пул.

Де сет те клу бо ви што најм но гу по тро ши ле во еден 
ле тен пре о ден рок за ед но има ат ин ве сти ра но 1,8 
ми ли јардa евра во но ви игра чи. Ре кор дер е Ре ал 
Ма дрид со по тро ше ни 272 ми ли о ни евра во 2009 
го ди на, ко га на „Сан ти ја го Бер на беу“ при стиг на 
Кри сти ја но Ро нал до, а, се пак, има еден клуб што  
е по че сто на веч на та топ 10 ли ста нај го ле ми  
по тро шу ва чи за ан гаж ман на но ви фуд ба ле ри  
од крал ски от клуб

И до кра јот на овој пре о ден 
рок мо жат да му се за ка нат 
на де се ткрат ни от европ ски 
пр вак де ка ќе го сим нат од 
тро нот. Со по тро ше ни 140 
ми ли о ни евра до се га ле то-
во, тој е на де сет та та по зи-
ци ја, но ну ди и око лу 70 ми-
ли о ни евра за Де Брујн, што 
би го исфр ли ло на вто ра та 
по зи ци ја зад Ре ал Ма дрид. 
Нај го лем тро шок ле то во 
за се га му е ан гаж ма нот на 
Ра хим Стер линг, играч што 
дој де од Ли вер пул за 68 
ми ли о ни евра. По пу лар-
ни те „гра ѓа ни“, бу квал но, 
се рас фр лаа со па ри и во 
2009 го ди на за че твр та та 
по зи ци ја на веч на та ли ста 
со по тро ше ни 195 ми ли о-
ни евра (нај ска по за си лу ва-
ње Кар лос Те вез, пла тен 65 
ми ли о ни евра), по тоа и во 
2010 го ди на и во 2011 го-
ди на, ко га по тро ши ја по 150 
ми ли о ни евра, најм но гу на 
ѕвез ди те Сил ва и Аге ро. █

Р е ал Ма дрид е нај тро феј-
ни от европ ски клуб со 10 
ти ту ли европ ски пр вак, а 

до ми ни ра и спо ред тро ше ње то 
па ри, и тоа бас нос лов ни су ми 
за за си лу ва ња, осо бе но во лет-
ни те пре од ни ро ко ви.

И го ди на ва „крал ски от клуб“ 
по твр ди де ка знае да игра на 
па за рот со ек стра-ска пи фуд ба-
ле ри, пла ќај ќи за Ма тео Ко ва-
чиќ огром ни 35 ми ли о ни евра. 
Хр ват ски от ти неј џер пот пи ша 
шес тго ди шен до го вор, а фуд-
бал ски те струч ња ци беа из-
не на де ни од су ма та што Ре ал 
Ма дрид ја пла ти за по ра неш-
ни от играч на Ин тер. Но, Ре ал 
е крал ски клуб и не пра шу ва 
за це на, што мно гу па ти се по-
твр ди во до се гаш на та фуд бал-
ска исто ри ја. И е клуб што е 
ре кор дер спо ред по тро ше ни 
па ри во ле тен пре о ден рок во 
исто ри ја та на оваа игра.

Лу до ле то во 2014 го ди на  
и ап со лу тен ре корд на  
„кра ле ви те“ во 2009 го ди на

Лан ско то ле то ур на мно гу ре кор-
ди, а осо бе но беа актив ни анг ли-
ски те клу бо ви, кои по тро ши ја 
по ве ќе од ед на ми ли јар да евра за 
но ви игра чи. И таа го ди на да ва 
најм но гу клу бо ви што се во топ 
10 спо ред по тро ше ни те па ри за 
за си лу ва ња во ле тен пре о ден рок. 
Ман че стер ју нај тед, Ли вер пул и 
Бар се ло на се на веч на та ли ста со 
тро шо кот што го на пра ви ја пред 
ед на го ди на на лет ни от па зар со 
игра чи.

Се пак, еден клуб е дол го на вр вот, 
а тоа е Ре ал Ма дрид со по тро ше-
ни те ре корд ни 272 ми ли о ни евра 
во 2009 го ди на. Во ова же шко ле то 
опас но се приб ли жу ва Ман че стер 
си ти. Ако ус пее да го ку пи Ке вин де 
Брујн, си ни от дел од Ман че стер ќе 
има тим од со ни шта та, а бо га ти те 
сопс тве ни ци од Арап ски те Еми ра-
ти ќе по тро шат це ли 200 ми ли о ни 

евра. А ро кот за транс фе ри трае до 
по че то кот на сеп тем ври, што зна-
чи де ка мо же да до не се уште мно гу 
воз бу ду ва ња, пре свр ти и, мо же би, 
сме на на „кра лот“ од Ма дрид од 
вр вот на веч на та ли ста со нај го-
ле ми по тро шу ва чи на па за рот за 
транс фер.

Во 2009 го ди на ра ко водс тво то на 
ма дри ѓа ни те на пра ви ви стин ски, 
но и ек стра-скап по тег со ан гаж ма-
нот на Кри сти ја но Р о нал до. Еден 
од нај до бри те игра чи на де неш ни-
на та, па и на си те вре ми ња, при-
стиг на на „Сан ти ја го Бер на беу“ за 
су ма од не ве ро јат ни 120 ми ли о ни 
евра. Са мо че ти ри го ди ни по доц на, 
Ре ал Ма дрид по втор но на пра ви 
спе кта ку ла рен транс фер со до-
ве ду ва ње то на Ге рет Бејл за су ма 
мал ку по ви со ка од таа што ја пла ти 
за Ро нал до. И со вкуп но по тро ше-
ни 200 ми ли о ни евра е и прв и трет 
на веч на та ранг-ли ста. На вто ро-
то ме сто е Ман че стер ју нај тед со 
204 ми ли о ни евра по тро ше ни за 
за си лу ва ња ми на то то ле то. Глав-

Ре ал Ма дрид
крал ски игра

и тро ши
па ри

ФУДБАЛ НАЈГОЛЕМИТЕ ПОТРОШУВАЧИ  
ВО ПРЕОДНИТЕ РОКОВИ

Пишува | Зо ран По пов ски
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–  Пушти ми Сексот и Градот.
– Не може, гледам фудбал.
–  Дај даљинското ајде
– ЈА СУМ МУШКО ЈА ЌЕ ТИ 

СМЕНАМ ОК ??!!

 Browsing history на маж кој е 
дома сам 1 ден:

1. Како се варат јајца
2. Како се варат макарони
3. Колку време можеш да 

живееш без јадење

–  Сите ќе гориме во пеколот 
–  Ја не горам, одма поцрнувам.

 На интервју за работа:
–  Почетната плата е 9000 

денари, ама покасно се 
зголемува.

–  Аха, епа ај јас ќе дојдам 
покасно.

Ракија поправа расипан фломастер, а не па  
расипана душа.

И ТОА НЕ Е СЕ..

Здраво телефанатици. Mинатата недела се нервирав за гласовите и сега ќе си продолжам. 
Да, за македонските „гласови“. Оние што ги читаат рекламите, кои после не можеме да преста-
неме да си ги потпевнуваме, оние што ги читаат прилозите, вестите, емисиите. Не ги начнувам 

тука синхронизациите, тоа е болно колку и првата изгореница што ја добив утрово и, веројатно, 
запекот што ќе го добијам утре по три изедени гира.

Затоа ќе плукам по нешто помало, да не речам, ќе останам во плиткото и не одам длабоко.
Прво, реклама за сувомеснати производи која ја чита вашата наставничка по биологија. Барем 
така звучи. Значи, рекламата која треба да ве однесе во рајот на месото, саламчињата, куленче-

то, и нa мортаделата... е иста ко да ја правеле „Анима мунди“, експертите за контраефекти.
На истата телевизија оди рекламата за „Свети вид“. Одлична болница, вечно благодарен што 
на шест месеци мојата внука ја доби соодветната и професионална грижа. Ама „Свети вид“ е 

во Белград. Па кога се преведува српска реклама, сигурно не може да се каже дека болницата 
„ја постави нашата офталмологија на врвот“, бидејќи тоа не е наша офталмологија. Ако веќе 
на секој петпарачки портал во Македонија, пополнет само од двајца кои си работат по дома 

од кои, со сигурност тврдам дека еден е цело време по гаќи, се пишуваат од свадби до погреби 
случени во Србија, не значи дека се наши.

Да беа, ќе пишуваа и тие за нас, ќе нè вбројуваа во живите. Ама очигледно и овие јужниве, што 
демек не нѐ сакаат, повеќе ни удираат рецка. За Србија ние сме дебелата девојка со мозол-

чиња заљубена во нив и би нè смотале само ако претераат со ракијата.!

Малиот брат 

ТВТЕКА

█  28 август 1929 го ди на 
 Рударите од рудникот „Ло-

јане“, Кумановско, стапија 
во штрајк. Поради тоа овој 
ден е прогласен за Ден на 
рударите на Македонија.

█  28 август 1991 го ди на
 Во Скопје, во издание на 

НИП „Нова Македонија“, 
излезе првиот број на не-
делниот спортски магазин 
„Скок“.

█  28 август 1996 го ди на
 На православниот хрис ти-

јански празник Успение на 
Света Богородица во црква-
та „Света Богородица“ кај 
Берово, од громовите што 
удрија во масата од 10-15 
илјади луѓе, загинаа девет 
лица, а 40 беа повредени.

█  30 август 1922 го ди на
 Силите на основачот на 

модерна Турција Кемал 
Ататурк однесоа решавачка 
победа над интернациона-
листичките западни сили. 
По тој повод овој датум се 
прославува како национа-
лен празник на Република 
Турција.

█  2 септември 1944 година
 Президиумот на АСНОМ 

на својата трета седница, 
што ја одржа во манастирот 
„Свети Прохор Пчињски“, 
еден месец по историското 
Прво заседание на АСНОМ, 
донесе одлука за основање 
телеграфска агенција на 
Македонија - ТАМ. Оваа 
агенција одигра мошне 
важна улога во ширењето 
на вистината за праведна-
та борба на македонскиот 
народ за национално и за 
социјално ослободување.

█  3 септември 1901 година
 Четниците на Јане Сандан-

ски и на Христо Чернопеев 
ги киднапирале протестант-
ската мисионерка мис Елен 
Стоун и нејзината при  друж-
ничка.

ВРЕМЕПЛОВ

Секогаш кога и да го најдам клучот на среќата,  
некој ќе ја смени бравата.

Некoи не се присутни ни кoгa им се прaви бебето, 
a кaмoли кoгa се рaѓa.

Јас сум борец за еднаквост и барам после 5 работни дена 
да следуваат 5 неработни.

Изгледа имам смарт машина за перење. Само што 
влезе во дневна да ми каже дека е скоро готова.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9F_%E2%80%9E%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%E2%80%9C
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%9C
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1


СОСТОJКИ:

Ќе ви треба (чаша 240 мл):
• 1 лажица мелено ленено семе
• 3 лажици вода
• 1 чаша пченкарно брашно
• 1/2 чаша бело брашно
• 1/2 лажичка прашок за печиво
• 1 рамна лажичка сода 
• малку сол
• кора од еден лимон
• 2 лажици сок од лимон
• 4 лажици мед (или 2 лажици мед, 2 

лажици јаворов сируп)
• 1 чаша растително млеко 

# Во сад измешајте го меленото ленено семе со водата и 
оставете гo да отстои десет минути.

# Во друг сад измешајте ги сувите состојки, пченкарното 
и белото брашно, прашокот за печиво, содата, солта и 
кората од лимон.

# Во трет сад измешајте ги течните состојки, сокот од 
лимон, медот и јаворовиот сируп со растителното млеко.

# Сите состојки измешајте ги и додадете им три лажици 
масло за да се спојат убаво. Мешајте додека не добиете 
хомогена смеса.

# Загрејте ја тавата за палачинки на ниска температура и 
печете околу една минута.

# Сервирајте со мед, јаворов сируп или чоколаден прелив 
како засладувач, со овошје и јатки по желба.

# Внимавајте да не ставите премногу сода, бидејќи тогаш 
палачинките ќе горчат.

ПОДГОТОВКА: 
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