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НАСТАН НА НЕДЕЛАТАВОВЕД

Бојкотот опасна  
лекција за сите

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

СДСМ бара легализација на 
нелегалното прислушување

 По петнаесет месеци земање плата, опозициските пра-
теници се довлечкаа на работа во Собранието. Колку 
и да смета некој дека проблемот е завршен, а глупоста 
заборавена, мора да има предвид дека преседанот на 
СДСМ сериозно е на пат да стане практика невидена и 
најстрого осудувана во демократскиот свет. На првиот 
работен ден, пратениците од опозицијата, прво што 
направија, упатија закана дека за две недели може 
повторно да го продолжат бојкотот. Сега имаат нов 
услов, ново барање, нова уцена... Опасноста не е само 
во можноста бојкотот да стане алатка на Заев и компа-
нија за предизвикување штета на државата додека им 
е ќеф (и никој да не им може ништо), туку и во самиот 
факт дека утре истото може да го направи која било 
друга парламентарна партија која ќе има лидер од 
калибарот на „црпнатиот од Муртино“. А тогаш, барања-
та може да бидат многу поопасни не само за демокра-
тијата, туку и за опстанокот на државата.  

 Мора да се признае дека дел од одговорноста за несери-
озното однесување на опозициските народни претстав-
ници е и на пратениците од владејачкото мнозинство 
кои мораа строго да ги почитуваат законите и да им ги 
одземат мандатите во законски предвидените рокови. 
Како и да е, опозиционерите мораат да имаат предвид 
и дека оваа „реформа“ во политичкото дејствување 
на нашата земја, оди на душа на социјалдемократите. 
Новитетот, сакале тие или не, во април ќе биде оценет 
од народот заедно со сѐ останато „сработено“ од страна 
на СДСМ во последните две години.  
	Околу враќањето на СДСМ во парламентот се намет-
нува уште една дилема. Дали враќањето во собрание-
то значи дека Заев сега ги смета за легитимни резул-
татите од минатогодишните избори? Или, и покрај 
„нелегитимните избори“ лидерот на опозицијата при-
фати да се појави во законодавниот дом со 33(???) пра-
теници? Ако Заев не ги признава резулатите, тогаш 
зошто не дојде во придружба на 62 пратеника од СДСМ? 
Така веднаш ќе имаше мнозинство. Можеби ќе форми-
раше и влада... Или пак со онолку колку што сметаат 
самите дека освоиле на последните избори? Не слуш-
навме да се произнесе ни тој ни некој од неговите со-
работници од каде овие луѓе црпат легитимитет да 
седат во собраниските фотелји?  
	Во тек е ценкање за специјален обвинител. Условот е 
„или по мерка на Заев, или повторно бојкот“. Каков 
обвинител бара тој? Некој што ќе го затвори раковод-
ството на ВМРО-ДПМНЕ пред изборите, за да може 
конечно да победи на избори без противник? 

 Не слушнавме дека во име на неговата демократија 
која ќе сме ја доживеале како ренесанса по „собору-

вањето на режимот“, бара специјалниот обвинител да 
ги гони криминалците, туку само вмровците. Кога веќе 
се воведува  „специјален обвинител“, тој мора да има 
ингеренции да гони криминалци меѓу сите политичари, 
без разлика дали се дел од власта или од опозицијата. 
Не смееме да дозволиме и понатаму да се брани секој 
криминалец симпатизер или член на СДСМ без разли-
ка на доказите и на тежината на делото. Не дај Боже 
полицијата да реши да го уапси Заев, брат му Вицето, 
некој од неговото семејство, кираџиката Шекеринска, 
или пак некој нивни деловен партнер... уште во истиот 
момент тоа ќе биде презентирано во јавноста како удар 
врз демократијата, без некого да го интересира дали 
е вистина или не. Јавна истрага, пак, не доаѓа предвид 
за нив. Ако опозиционерите сега се заштитени како 
бели мечки, што треба да очекуваме од нив ако еден 
ден станат власт?
	Кога сме кај специјалниот обвинител и корумпираното 
судство... Никаде не слушнавме дека ослободувањето 
на првоосомничениот од случајот „Пуч“, Зоран Веру-
шевски, е поставено од Заев како услов за што било... 
Прашањето е зошто? Верува дека Верушевски е вино-
вен или важно му е само да си ја спаси својата кожа? 
Зарем Заев повторно „го заборави“ човекот „што се 
одважил да помогне со љубов кон татковината“? На 
„заслужните за враќање на слободата и демократијата“ 
лидерот на СДСМ им купува коли за во странство или 
за до затвор? 

  Опозицијата се обидува да го претстави бојкотот како 
успех преку кој успеале да издејствуваат предвремени 
избори. Да не е трагично, би било смешно. Истите оние 
што бегаат од соочување со граѓаните како ѓавол од 
крст и што сакаа да се инсталираат на Илинденска ББ 
преку насилства и поддршка од надворешни центри 
на моќ, сега изигруваат кловнови убедувајќи ја јавнос-
та дека има меморија на риба. Само за потсетување: 
Ако СДСМ сакаше избори, досега ќе ги имавме. Ако 
опозицијата навистина ја имаше поддршката од наро-
дот, оваа власт сега ќе беше минато. Заев ќе можеше 
слободно да бира не само специјален обвинител туку 
и напомош да го викне „судијата Дред“. 

 Уште поважно, кое не смее да се заборави, е фактот дека 
целата криза што ја предизвика СДСМ ќе ја немаше ако 
не беше поддржана од надворешни центри на моќ и од 
неколку западноевропски амбасадори кои сметаат дека 
се доволно моќни да менуваат власт на една држава 
кога тоа ќе им се посака. 

 Без нив Заев ќе немаше ниту бомби, ниту ќе имаше ус-
лови да се случи Куманово.  Едноставно, Заев досега ќе 
беше надвор од политиката, таму каде што му е местото.

Во обид по којзнае кој пат да ја изма-
нипулираат јавноста, одлуката на 
судот ја користат како алиби за де-

валвирање и непочитување на догово-
рот од Пржино, со надеж дека ќе успеат 
да се извлечат од претстојните избори 
во април следната година. Освен што 
како папагали во секоја реченица пов-
торуваат „скандал“, „скандал“, никој од 
нив не објаснува на кој закон ја темелат 
реакцијата и што е скандалозно? Дали 
СДСМ очекуваше од судот да го лега-
лизира нелегалното прислушување? 
Или можеби прифаќањето на нелегал-
но снимените телефонски разговори 
што ги поседува Заев треба да бидат 
исклучок во судската практика во Ма-
кедонија? Нелегално прислушувани 
разговори не можат да бидат доказ во 
ниту еден суд во светот. Токму затоа и 
се викаат нелегални – снимени се од 
непознати лица, за непознати цели и 
без одобрение од надлежни власти. 
Ова им е познато на сите правни лаици, 

дури и на оние од СДСМ, но ним не им е 
срам да се прават недоветни и да врес-
каат на цел глас, глумејќи нечии жртви. 
Напротив, тоа им е единственото што 
им останува да го прават во недостаток 
на вистински аргументи. Единствено 
што може, и тоа веќе го направи судот, 
е да ги искористи разговорите како 
основа за започнување истрага која 
треба да обезбеди (издржани) докази 
за наводниот криминал посочен од 
Заев и неговите компањони. 

Во своето соопштение, судот образ-
ложува дека снимките од телефонски 
разговори и транскрипти од истите 
приложени како доказ во предметите 
за сторено кривично дело треба да се 
издвојат како незаконски прибавени 
докази бидејќи согласно со чл. 12 с.2 
од ЗКП не може да се користат и врз 
нив да се заснова судска одлука, а со-
гласно со чл. 93 од ЗКП надлежен за 
донесување на решение за издвојување 

докази од списи е судија на претходна 
постапка најдоцна до завршување на 
истражна постапка.

Загриженоста на Заев и на соросоидите 
не е дали во случајот се постапува спо-
ред законите во државата, туку дали 
нивното неколкумесечно бламирање 
пред јавноста ќе оствари некаков кри-
вичен прогон на Груевски, Јанкуловска, 
Мијалков, Ставрески, Јанакиески, Про-
тоѓер... Скандалот според нив, не е во 
тоа дека судот не ги почитува законите, 
туку дека нивниот специјален обвини-
тел ќе немал што да работи. 

Можеби повторно чекаат некој од-
надвор да им објасни дека специјал-
ниот обвинител, како и сите други 
претставници на судската власт, ќе 

мора да се води според законите, а не 
според желбите на опозицијата. Никој 
не може да биде гонет и осудуван врз 
основа на нечии илузии и нелегални 
снимки кои се инсистира да се прифа-
тат како докази. 

Сегашната практика може да се проме-
ни само кога СДСМ ќе дојде на власт и 
кога ќе изгласа закон со кој ќе се лега-
лизира нелегалното прислушување. 
Дури тогаш, кога Македонија ќе стане 
Ел Дорадо за странските разузнавачки 
служби, судот ќе има право да ги земе 
предвид ваквите снимки, но и тогаш 
не значи дека ќе се исполни сонот на 
Заев да ги види политичките проти-
вници зад решетки, затоа што за сите 
сомнителни разговори, во секој случај, 
мора да се докаже дека се извршени 
кривични дела. 

Додека СДСМ не ги спроведе овие „суд-
ски реформи“ нема ништо друго освен 
да седи и да плаче над својот неуспе-
шен труд. За среќа до тогаш, нелегал-
ното прислушување во Македонија ќе 
остане казниво дело, а снимките од 
разговорите нема да бидат валиден 
доказ пред судовите.  █

Раководството на СДСМ и соросовите платеници глумат шокираност по 
одлуката на Основниот суд Скопје 1 да ги отфрли како неосновани докази 
нелегално прислушуваните разговори кои како „бомби“, противзаконски, 
лидерот на СДСМ Зоран Заев ѝ ги презентираше на целата јавност
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Д ел од нас сме та ат де ка, со ог лед на 
ре ал на та по ли ти ка и на исто ри ски те 
окол но сти на до ма шен, ре ги о на лен и 

на ме ѓу на ро ден план, са мо то по сто е ње ма ке-
дон ска др жа ва е огро мен ус пех. Дел сме та ат 
де ка е про пу ште на шан са уште пред 20 го ди ни 
да се би де ре ги о на лен ли дер во се кој пог лед. 
Дел се пе си ми сти де ка ва ка гра де на др жа ва 
во оп што мо же да оп ста не пред на ле тот на 
ре ал ни пре диз ви ци што сто јат пред нас, а не-
кои, пак, ди рект но ра бо тат на ис пол ну ва ње на 
ва кви цр ни сце на ри ја. Обич ни от Ма ке до нец, 
се пак, не се во ди од нив, ту ку од сво и те ста-
во ви и на деж и е уве рен де ка си те опас но сти 
што ќе нѐ снај дат ќе би дат над ми на ти та ка 
ка ко што пра ве ле илин ден ци те, пар ти за ни те 
и си те дру ги што со сво ја та хра брост, по жр-
тву ва ност, ум, итри на, стра те ги ја и ви зи ја 
се вгра ди ле во ма ке дон ска та др жав ност. А 
обич ни от Ма ке до нец, во ден од сво и те ин-
стин кти, ра ци о нал ност, искус тво од нај те шки 
пре мре жи ња и пред во ден од раз ум ни ли де ри 
ни ко гаш не мо же да гре ши.

Би тка та за не за вис ност ни ко гаш  
не ма да за пре

Соз да ва ње то не за вис на др жа ва ка ко сон на 
ге не ра ции Ма ке дон ци не зна че ше лес но вле-
гу ва ње во свет ско то се мејс тво на на ро ди те 
ка ко што се слу чи со мно гу дру ги др жа ви, кои 
сво и те со ни шта ги ос тва ри ја со под др шка од 
ме ѓу на род ни спон зо ри. За Ма ке до ни ја не за-
вис но ста зна че ше по че ток на еден трн лив пат, 
кој сѐ уште не е за вр шен и кој до пр ва тре ба 
да до не се га ран ции де ка ба рем за де се ти на 
на ред ни ге не ра ции е обез бе де но ме сто на 
свет ска та ма па на ста бил ни др жа ви, кои се 
во бла го со стој ба. Раз лич ни се при чи ни те за 
тоа зо што Ма ке до ни ја и по крај на пре до кот 
што, об је ктив но, го по стиг на не дој де на ни во 
на сред но бо га ти те европ ски зем ји. Де лум но 
за тоа мо же да се об ви ни ма ке дон ска та по-
ли тич ка ели та, осо бе но таа што ги уди ра ше 
те ме ли те на не за вис на Ма ке до ни ја, де лум но 

МА КЕ ДОН СКИ СЦИ ЛИ И ХА РИБ ДИ

Два е сет и че ти ри го ди ни др жав ност и пре диз ви ци

со се ди те, де лум но ге о стра те ги ска та по зи ци ја 
на зем ја та. Без дру го, гре шка е ако во овој кон-
текст се иг но ри ра ат и ин те ре си те на го ле ми те 
си ли, кои нај до бро ги илу стри ра из ја ва та на 
аме ри кан ски от др жа вен се кре тар Џон Ке ри, 
кој Ма ке до ни ја ја по со чи ка ко зем ја на „ли ни ја 
на ог нот ме ѓу САД и Ру си ја“.  

Син дро мот Бел град - Бри сел
Не за вис но ста од Ју гос ла ви ја, за жал, не зна-
че ше де ка Ма ке до ни ја це лос но ги от стра ни 
лин ко ви те кон Бел град и ја над ми на по тре ба-
та да би де за вис на од не ко го. За жал, ре чи си 
де се ти на го ди ни тра е ше ап сти нен ци јал на та 
кри за што вла да та во Скоп је ја пре жи ву ва ше 
отка ко ста нав ме не за вис на др жа ва. И тоа ток-
му во вре ме то ко га се по ста ву ваа те ме ли те на 
ин сти ту ци и те и на прин ци пи те на кои се га 
по чи ва ат за ко ни те, оби чај ни те пра ви ла и 
мен та ли те тот. И ме сто по па дот на Ми ло ше-
виќ и ко сов ска та кри за, ко неч но, да се от трг-
не ме од бел град ска та пре гра тка и да гра ди ме 
сво ја автен тич на по ли ти ка и др жав на стра-
те ги ја, вед наш вле гов ме во но ва пре гра тка. 
Ме сто кон Бел град, очи те ги впе рив ме кон 
Бри сел. Ме сто иде ја та за Европ ска та уни ја да 
ја вгра ди ме во на ша та на ци о нал на стра те ги-
ја, поч нав ме про цес во кој на ши те ста во ви и 
ре ше ни ја беа ис пра ќа ни на про вер ка во Бел-
ги ја, ка ко цен тар на ЕУ. Скеп ти ци те ќе ре чат 
де ка во вре ме на гло ба ли зам ни ту нај бо га та та 
европ ска др жа ва Гер ма ни ја не е во мож ност 
да ка же де ка е це лос но не за вис на од САД, па 
за тоа ни ту Ма ке до ни ја не тре ба да се за ла жу-
ва де ка мо же да би де ви стин ски не за вис на. И, 
на ви сти на, ре ал но ста е су ро ва, во си ту а ци ја 
ко га од око лу 2.500 ет нич ки гру пи на све тов 
има са мо око лу 200 др жа ви, го лем е ри зи кот 
да се ка же „не“ на САД, Ру си ја, Ки на, Гер ма ни-
ја или на Бри та ни ја. Пос лед ни те на ста ни во 
Ку ма но во и одо ле ва ње то на си те при ти со ци 
да се сме ни име то, се пак, по ка жаа де ка ко га 
е во пра ша ње на ци о нал ни от ин те рес, ко га 
прав да та е на на ша стра на, ко га се има здра ва 
аген да и план, за чу ву ва ње то на су ве ре но ста е 
мож но ду ри и ако моќ ни цен три се про ти ват 
на ва ши те од лу ки. 

Че ти ри фа зи на ма ке дон ска та  
др жав ност

Ма ке до ни ја во овие 24 го ди ни по ми на низ че-
ти ри хро но ло шки фа зи. Пр ва та е од ре фе рен-
ду мот, пов ле ку ва ње то на ЈНА и фор ми ра ње то 
на пр ва та вла да на че ло со ака де ми к Ни ко ла 
Кљу сев, сѐ до по ра зот на СДСМ на из бо ри те во 
1998 го ди на. За овој пер и од во кој вла де е ја пр-
ви от пре тсе да тел Ки ро Гли го ров и пре ми е рот 
Бран ко Цр вен ков ски е мно гу пи шу ва но. Си те 
зна е ме за швер цот со на фта, за срам ни от на чин 
на кој бев ме при ме ни во ООН, за ка та стро фал-
на та при ва ти за ци ја во ко ја ра бо та та ја за гу би ја 
сто ти ци ил ја ди лу ѓе. Тоа за што до се га мал ку се 
пи шу ва ло е не до сти гот од зна е ње и ви зи ја да 
се пре бро ди кри за та и во исто вре ме да се соз-
да дат ус ло ви за на пре док. Во де ње то по ли ти ка 
по прин ци пот „ку пи ден про дај“ ни те о рет ски 
не мо же ше да соз да де ус ло ви за под бра ид ни на, 
ко ја ние де нес ја жи ве е ме. То гаш на та по ли тич ка 
но менк ла ту ра го иско ри сти мо мен тот ко га нај-
го лем дел од гра ѓа ни те го за ме ни ја мар ша лот 
Ти то со му дри от Гли го ров и во си ту а ци ја ко га 
ни кој не зна е ше ка ко, на ви сти на, функ ци о ни ра 
ре ал на па зар на еко но ми ја, го при фа ти ха о сот 
на со ци јал де мо кра ти те на Цр вен ков ски и на 
ли бе ра ли те на Ан дов и не кри тич ки ги гол таа 
огром ни те гре шки во еко но ми ја та и во гра де-
ње то на ме ѓу ет нич ки те од но си. Мно гу ми на се га 
се уве ре ни де ка да се доз во ле ше ра бо та та на 
Те тов ски от уни вер зи тет и то гаш но то ра ко водс-
тво да има ше ви зи ја за проб ле мот со Ал бан ци-
те, во 2001 го ди на ќе не мав ме во ен конф ликт. 
Уште по ве ќе се уве ре ни де ка тие што вла де е ја 
од 1991 го ди на до 1998 го ди на да зна е ја ба рем 
„е“ од еко но ми ја и во исто вре ме да имаа чес ни 
на ме ри, во 21 век ќе вле зев ме со до бар по тен-
ци јал, а не со ил јад ни ци бан кро ти ра ни фир ми 
и за гу бе ни па за ри во по ра неш на Ју гос ла ви ја и 
во Источ на Евро па. Дол го го диш но то одр жу ва ње 
на др жав ни те мо но по ли, кои по ле ка, но си гур-
но про па ѓаа, не са мо што ја тро шеа др жав на та 
ка са, ту ку и го прод ла бо чу ваа со ци ја ли стич ки от 
мен та ли тет спо ред кој нај до бро вра бо ту ва ње е 
во др жав ни от се ктор. 

Вла да та на Љуб чо Ге ор ги ев ски
По из бо ри те во 2008 го ди на и фор ми ра ње то 
на вла да та на ВМРО-ДПМНЕ и на ДА се слу чи ја 
ни за про ме ни во при ста пот кон ре ша ва ње на 
проб ле ми те. Беа про да де ни го ле ми ком па нии 
на стран ски ин ве сти то ри ка ко те ле ко мот, „Окта“, 
скоп ска та це мен тар ни ца и дру ги ка па ци те ти. 
Бе ше на пра вен обид да се сме ни на чи нот на 
раз мис лу ва ње со во ве ду ва ње ни за дес ни чар ски 
фи ло зо фии во еко но ми ја та, но освен ус пеш но то 
во ве ду ва ње на ДДВ и кам па ња та за ку пу ва ње 
до маш ни про из во ди, кои го втур наа се гаш ни от 

пре ми ер Ни ко ла Гру ев ски во нај ви со ки те кру го-
ви на по ли ти ка та и на по ли тич ка та по пу лар ност, 
вла да та на Ге ор ги ев ски не мо же ше да се по фа ли 
со ре ал ни ре фор ми, кои, ако ве ќе не мо жеа да 
го по ка чат жи вот ни от стан дард, ба рем мо жеа 
да соз да дат пре дус ло ви за дол го ро чен на пре-
док. За бр зу ва ње то на при стап ни от про цес кон 
Европ ска та уни ја, кој поч на прем но гу доц на во 
вла де е ње то на СДСМ, е единс тве ни от про цес 
што мо же да се прог ла си за ви зи о нер ски и по-
крај тоа што пот пи шу ва ње то на До го во рот за 
ста би ли за ци ја и за асо ци ја ци ја во За греб мо же 
да се пре пи ше на оби дот на Бри сел да ја на ма ли 
тен зи ја та на ме ѓу ет нич ки план сре де во о ру же-
ни от конф ликт. Што се од не су ва до ре фор ми те 
и до зна е ње то во ад ми ни стра ци ја та, то гаш на та 
вла да, со чес ни иск лу чо ци, кои дон ки хот ски се 
оби ду ваа да вне сат за пад ни стан дар ди и при стап 
во ра бо та та, не ма ше ни ка ков ус пех. На ни во на 
вла да не ма ше јас на про гра ма ка ко зем ја та ќе ги 
над ми не де це ни ски те проб ле ми во обра зо ва ни-
е то, зем јо делс тво то, бан кар ски от си стем. Мно-
гу ми на од др жав ни те функ ци о не ри на сво и те 
фо тел ји сед наа без ни ка кво прет ход но зна е ње 
и сѐ уште сво и те ста во ви ги гра деа врз ос но-
ва на со ве ти те на по пу лар ни про фе со ри, кои 
прет ход но, во не кол ку на вра ти, ѝ ста ваа јам ка 
на ма ке дон ска та еко но ми ја со сво и те те зи, кои 
ни ка де не беа до ка жа ни. 

Пос тконф ликт на Ма ке до ни ја
Са ми от факт де ка вла да та фор ми ра на по конф-
ли ктот во 2001 го ди на и из бо ри те во 2002 го ди-
на за две го ди ни сме ни трој ца пре ми е ри (Бран ко 
Цр вен ков ски, Ха ри Ко стов и Вла до Буч ков ски) 
јас но го во ри ка ко би ла во де на Ма ке до ни ја во 
овој пер и од. Со иск лу чок на то гаш ни от Се кре та-
ри јат за евро ин те гра ции, кој по ве ќе од ус пеш но 
ја за вр ши ра бо та та со од го во рот на пра шал ни кот 
од ЕУ ка ко пре дус лов за по че ток на про це сот за 
до би ва ње кан ди дат ски ста тус, по доц на во дру-
ги те ин сти ту ции не ма ше ни ка ков на пре док во 
смис ла на во ве ду ва ње но ва пра кти ка и по ли ти-
ка. По ве ќе од ед на де це ни ја во др жа ва та сѐ уште 
има ше мо но по ли во не кол ку важ ни гран ки, без 
го ле ми на по ри да се про ме ни со стој ба та. Се раз-
би ра, се то тоа на то вар на гра ѓа ни те, кои пла ќаа 
огром ни це ни за ин тер нет, на при мер. Го ле ми те 
скан да ли, ка ко тој со про даж ба на зем ји ште во 
цен та рот на Скоп је, кои се ба зи раа на ди скре-
ци ско то пра во на ми ни стри те, се нај до бар по-
ка за тел за не до сти гот од жел ба ра бо ти те да се 
сре дат, се раз би ра, за да мо же да се про дол жи со 
ко руп тив но од не су ва ње на си те ни воа. Кол ку е 
по губ на по ли ти ка та во ко ја пла но ви те на Бри-
сел и на Ва шин гтон има ат пред ност во од нос 
на на ци о нал ни те ин те ре си на ма ке дон ски те 
гра ѓа ни, се ви де со Ре фе рен ду мот за те ри то ри-
јал на по дел ба со кој ги за до во лив ме САД и ЕУ, а 

Мо жев ме ли по до бро во овие 24 го ди ни не за вис ност? Мо же ше ли да има ме  
по до бар стан дард и пла ти ба рем од Ал ба ни ја, Ко со во или Бу га ри ја, кои од 
1945 го ди на до 1990 го ди на се ко гаш кон Ма ке до ни ја гле да ле ка ко кон Аме
ри ка? Мо же ше ли да се слу чи да би де ме дел од НАТО и од ЕУ? Мо жев ме ли да 
има ме ед но ци френ број на не вра бо те ност? Мно гу пра ша ња, мал ку кон крет ни 
и јас ни од го во ри, кои мо жат да ја об јас нат су шти на та на пра ша ња та што нѐ 
ма чат со го ди ни и кои ќе нѐ ма чат сѐ до де ка на у ка та или по ли тич ка та и еко
ном ска та пра кти ка не ги да де при чи ни те зо што сме та му ка де што сме
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за на век ги оса ка тив ме ур ба ни те лу ѓе 
во Стру га и во Ки че во, не што што не ма 
да би де за бо ра ве но ни ко гаш и по ра ди 
што СДСМ се ко гаш ќе има цр на дам ка 
на сво ја сме тка. 

Де сет та го ди на вла де е ње  
на Гру ев ски

Не го ви те кри ти ча ри ќе ре чат де ка 
единс тве на при чи на за дол го то вла де е-
ње на Гру ев ски е не го ва та стра те ги ја за 
суб вен ции на зем јо дел ци те, за трет ман 
на пен зи о не ри те, за фи нан си ра ње на 
ме ди у ми те, за вли ја ние во јав ни от се-
ктор или во судс тво то. Мал ку ми на од 
тие што са ка ат да го сим нат од власт 
раз мис лу ва ат за на чи нот на кој тој со 
хи рур шка пре циз ност им се обра ќа на 
спе ци фич ни цел ни гру пи. Се раз би ра, 
и во вла де е ње то на Гру ев ски и на но-
во то ВМРО-ДПМНЕ има ни за гре шки 
и по пу ли зам ка ко што има се ка де во 
све тот, вклу чи тел но и во ста ри те и во-
деч ки де мо кра тии, но ни кој не мо же 
да ка же де ка во вре ме то на оваа вла да 
Ма ке до ни ја не се сме ни ка ко др жа ва. 
Всуш ност, са мо мал ку ми на ја сфа ти ја 
иде ја та на Гру ев ски во сво јот ман дат 
да ја про ме ни, да ја де кон стру и ра по-
ли тич ка та остав ни на од со ци ја лиз мот, 
по доц на пре зе ме на и од СДСМ, во ко ја 
ми ни стер мо же да би де са мо не кој од 
„до бра фа ми ли ја“, ди ре ктор са мо не кој 
што е дел од де лов но то ло би гра де но 
уште во ко му низ мот, до ктор во скоп-
ски от кли нич ки цен тар мо же да би де 
са мо син на до ктор, про фе сор на фа-
кул тет да би де са мо ќер ка на про фе сор, 
ам ба са дор да би де са мо внук на го лем 
ди ре ктор или по ли ти чар и та ка на та му. 
И по крај ни за та гре шки во из бо рот на 
дел од др жав ни те функ ци о не ри, се пак, 
Гру ев ски ус пеа во сво ја та на ме ра и за-
кон ски и ка дров ски да ја де кон стру и ра 
оп шта та сли ка и со по ста ву ва ње ни за 
мла ди лу ѓе на важ ни по зи ции да соз да-

де по тен ци јал што ќе би де ко ри сен и ко га 
тој ќе за ми не од власт. Мно гу ми на на 
по че то кот на 2007 го ди на се ше гу ваа со 
од лу ка та на вла да та да се каз ну ва ат сопс-
тве ни ци те на об је кти те што не ма да се 
гри жат за хи ги е на та на сво и те то а ле ти, 
ка ко што се пра веа ше ги и за кам па ња та 
за тре то де те или за мно гу дет ни се мејс-
тва. Мно гу ми на не ги за бе ле жу ва ат про-
ме ни те на пра ве ни во зем ја та за тоа што 
нај го ле ми от дел од гра ѓа ни те па ме тат 
до три де на, а уште по го лем дел се за-
ни ма ва ат со днев на по ли ти ка ме сто со 
ре ал ни жи вот ни ра бо ти од кои најм но гу 
за ви си ква ли те тот на жи во тот. 

Гру ев ски, иа ко во пос лед ни ве де се ти на 
ме се ци мо ра ше да пов ле че ни за про е-
кти, ка ко за ко нот за хо но рар ци или за 
ви со ко обра зо ва ние, во прет ход ни ве 
де вет го ди ни ус пеа да спро ве де ни за за-
ко ни за кои Цр вен ков ски, Ге ор ги ев ски, 
Ко стов или Буч ков ски не маа ни иде ја де
ка тре ба да би дат спро ве де ни. За ко нот 
за пу ше ње во зем ја што е на вр вот во 
Евро па спо ред бро јот на пу ша чи е еден 
од при ме ри те што ка жу ва де ка ду ри и 
не по пу лар ни про е кти од кои се гу би реј-
тин гот мо ра да се спро ве дат ако со тоа 
се пре ве ни ра ат бо ле сти и ако ди рект но 
се ште ди. Со о чу ва ње то со „бе ла та чу ма“ 
од ко ја стра да це ла Евро па, ка ко и проб-
ле мот со еми гра ци ја та во странс тво, се 
уште две од пра ша ња та од кои бе гаа 
си те прет ход ни ци на Гру ев ски. Ни кој 
од нив не са ка ше ни ту да раз го ва ра на 
овие те ми иа ко уште пред рас па дот на 
Ју гос ла ви ја овие про це си поч наа да ги 
оса ка ту ва ат ма ке дон ски те се ла и гра до-
ви. За пи ра ње на про це сот на исе лу ва ње 
е, пра ктич но, не воз мож но за тоа што 
на не го вли ја ат фа кто ри ка ко гла дот 
на Гер ма ни ја и на ЕУ за све жа ра бот на 
си ла по ра ди ко ја зем ји ка ко Бу га ри ја, 
Ал ба ни ја, Ко со во и Ро ма ни ја оста наа без 
ед на че твр ти на од сво е то на се ле ние. Сѐ 
по ли бе рал ни от на чин на жи вот сил но го 

на ру ши и тра ди ци о нал но то се мејс тво 
што вли јае и на сѐ по мал број но во ро-
де ни де ца. Во дру ги вре ми ња вла ди те 
мол чеа и се на де ваа де ка ни кој не ма да 
се се ти на овие пра ша ња и та ка бе ше. 
За жал, по крај об је ктив ни те преч ки 
да се ре ши проб ле мот со сѐ по ма ли от 
број но во ро де ни, зем ја та се со о чи со 
од лу ка на Устав ни от суд спо ред кој 
пад на вла ди но то ре ше ние да се да ва 
фи нан си ска по мош на се мејс тва та на 
но во ро де ни де ца во ме ста та ка де што 
има по мал на та ли тет. Нај го ле ми от дел 
од овие ме ста се до ми нант но на се ле ни 
со Ма ке дон ци. 

Се раз би ра, сто ти на ре до ви се пре мал-
ку за да се на пра ви до бра ана ли за на 
24 го ди ни не за вис на Ма ке до ни ја и 
овој текст тре ба да се чи та ка ко суб-
је ктив на оце на на авто рот за со стој-
би те за кои лич но све до чел од сво-
е то пол но лет ство. Мно гу ра бо ти се 
про пу ште ни, но за тоа нај го лем дел 
од вас, чи та те ли те, има ат при стап до 
евтин ин тер нет пре ку кој мо же те да ги 
про ве ри те фа кти те за ма ке дон ски те 
вла ди и за нив на та уло га во соз да ва ње 
на Ма ке до ни ја за ко ја се бо ри ме, ста-
бил на, бо га та, со среќ ни лу ѓе, отво ре на 
за све тот. Тоа што не смее да се за не-
ма ри при оце на та на кој би ло по ли ти-
чар е де ка во зем ја ка ко Ма ке до ни ја, 
ка де што си те се „ква ли фи ку ва ни“ за 
пре ми е ри, ми ни стри, се ле кто ри на 
ре пре зен та ции и ка де што си те зна ат 
сѐ, а ре тко кој по чи ту ва ту ѓи ус пе си и 
на по ри, е на ви сти на те шко да се би де 
по ли ти чар. Во зем ја во ко ја од ет нич-
ки те про цен ти из бро ја ни на по пис 
за ви сат ко ле ктив ни чо ве ко ви пра ва, 
ка де што одре де ни по ли тич ки ли де ри 
ра бо тат по ком ши ски ин те ре си и ка де 
што на ци о нал ни от ка нал има об вр ска 
да об ја ву ва еми сии на се дум раз лич ни 
ја зи ци, во оп што не е лес но да се би де 
по ли ти чар. █

Постојат реални шанси „воени пријатели“ да влезат во државава заедно 
со бегалците и да останат во Македонија. Но повторно нивниот интерес 
не е дејствување и џихад во Македонија, туку низ Европа. Балканот е 
само попатна станица и подготовка за натамошно дејствување
Разговараше | Ненад Мирчевски  

█ Последнивемесецибегал-
скатакризаевоцентаротна
безбедноснитетеми.Свесни
смеситедекаовиекризисе
сериозенпроблемзасекоја
држава,апосебнозасиромаш-
ните.Колкумислитедека,ре-
ално,ќејапогодиМакедонија?
ТАНЕСКИ: Не мислам дека Ма-
кедонија е сериозно погодена 
од оваа бегалска криза во без-
бедносна смисла. Точно е дека 
државата има финансиски не-
планирани трошоци поради кои 
ќе трпат некои тековни плани-
рани работи, потоа веројатно 
треба сериозен пристап за пре-
венирање евентуални болести, 

Сметам дека Македонија не е директ-
но загрозена од бегалците. Поголем 
се повратниците од боиштата во 

Сирија и во Ирак. Ова е клучно прашање 
на кое треба да му се обрне внимание, 
предупредува универзитетскиот профе-
сор Ненад Танески. Професорот, доктор 
по науки за безбедност, вели дека Маке-
донија треба будно да ги следи активно-

стите на државите-членки на Европска-
та унија што сѐ преземаат во насока на 
намалување на негативните ефекти од 
бегалската криза, но и смета дека треба 
итно да се подготват прописи што ќе го 
регулираат движењето на емигрантите 
низ нашата територија, нивната здрав-
ствена состојба, заштита на луѓето што 
се во контакт со бегалците...

ангажирање човечки и мате-
ријални ресурси за потребите 
на бегалците, но тоа се други 
теми, кои не ја засегаат директ-
но националната безбедност. 
Но, сепак, треба да се нагласи 
дека при вакви бегалски кри-
зи секогаш постои висок ризик 
од загрозување на безбедноста 
на луѓето и на нивните имоти 
во државата-домаќин на бега-
лците. Во нашиот случај бега-
лците од воените зони, како и 
емигрантите што патуваат по 
истата маршрута, нашава држа-
ва ја поминуваат без намера да 
се задржат и поради тоа сметам 
дека Македонија не е директно 

загрозена од бегалците. Пого-
лем проблем се повратниците 
од боиштата во Сирија и во Ирак 
отколку бегалците. Повратни-
ците, пак, од друга страна, веќе 
воспоставиле блиски односи со 
џихадисти од Блискиот Исток. 
Ова е прашање на кое треба да 
му се обрне внимание. Постојат 
реални шанси „воени пријатели“ 
да влезат во државава заедно 
со бегалците и да останат во 
Македонија. Но, повторно нив-
ниот интерес не е дејствување 
и џихад во Македонија, туку низ 
Европа. Балканот е само попатна 
станица и подготовка за ната-
мошно дејствување. 

█ Тогашкојеклучниотбезбед-
носенпроблемзаМакедонија?
ТАНЕСКИ:  Бројката на бегалци 
и на емирганти што побарале 
азил во Македонија, за среќа, 
засега не е голема, па МВР, ве-
ројатно, нема да има проблем 
да ги провери. Но не очекувам 
да бидат проблем пријавените, 
туку непријавените, кои илегал-
но ќе престојуваат во државава, 
а покрај врските во Македонија, 
ги имаат и качанските врски од 
Косово, што ќе им овозможи 
лесно да се засолнуваат по по-
треба или на територија на Ма-
кедонија или на Косово. Значи, 
според мене, ова ќе биде клуч-
ното безбедносно прашање за 

Бројката на 
бегалци и на 

емирганти 
што побара-
ле азил во 

Македонија, 
за среќа, 

засега не е 
голема
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НЕНАДТАНЕСКИ,ДОКТОРПОНАУКИЗАБЕЗБЕДНОСТ



и мир. Во последно време поле-
ка се будат и националистите, 
чиишто протести ескалираат 
во судири со полицијата, а не е 
ни чудо што во некои анализи 
се зборува и за подем на неофа-
шизмот низ Европа. Повеќето 
европски лидери имаат раз-
лични ставови како да излезат 
на крај со кризата, а тоа допол-
нително ги разнишува и така 
веќе разнишаните темели на 
Унијата. И доаѓаме до точката 
на кој начин САД ќе ја спасуваат 
слабата и немоќна Европа, а 
за возврат Европа повторно, 
нови четириесет години, ќе 
им искажува благодарност на 
САД, а ќе се конфронтира со 
Русија. Ова мислење би немало 
никаква основа ако во најскора 
иднина не видиме акција од 
САД против ИСИС или дури и 
против Башар ел Асад. 

█ САДимаанамерауштево
2012годинадаизвршатудар
врзрежимотнаАсад,ноРу-
сијаиКинагиспречија.Како
бигоизвелесегатоа?
ТАНЕСКИ:  Во 2012 година САД 
сакаа врз основа на правилото 
„Одговорност да се заштити“ да 
го нападнат режимот на Асад со 
цел да се заштитат цивилното 
население и демократските 
сили во Сирија. Но единствен 
сојузник што ѝ остана на Ру-
сија во Медитеранот е Сирија, 
па заедно со Кина решително 
застанаа во одбрана на Асад. 
Само еден месец подоцна почна 
конфликтот во Украина, а мер-
ките против Русија воведени 
поради тој конфликт, сепак, ја 
забавија руската економија и 
имаат какво-такво негатив-
но влијание. Сега, откако на 
Русија ѝ отворија еден фронт 
(украинскиот) веројатноста да 
се конфронтира на уште еден 
(сирискиот) ќе биде помала. Со 
оглед на значењето што Сирија 
го има за Русија, можеме да оче-
куваме дека Русија нема тукута-
ка да дозволи уривање на Асад, 
но ако се потсетиме на Косово 
1999 година и на бегалската 
криза, која беше протолкувана 
како хуманитарна катастрофа и 
загрозување на светскиот мир 
и безбедност со 350 илјади бе-

галци, не гледам тогаш зошто 
сега, со речиси половина мили-
он бегалци во Европа, целава 
оваа бегалска криза да не се 
протолкува како хуманитарна 
катастрофа и загрозување на 
светскиот мир и безбедност. 
Единствената разлика е во тоа 
што тогаш негативецот беше 
Милошевиќ, а сега е Асад. 

█ Дапретпоставимедекастево
право.ДалимислитедекаЕв-
ропаќепреземепосериозни
меркизасопственазаштита?
ТАНЕСКИ: Јасно е дека никој 
во догледно време не очекува 
стабилизирање на состојбите 
со бегалците. Некои луѓе сме-
таат дека емиграцијата во оваа 
година зема замав од библиски 
размери, но анализите укажу-
ваат дека уште сме далеку од 
крајот. Поради тие најави, со 
време, државите-членки на 
ЕУ решија сами да наоѓаат ме-
ханизми за соочување со овој 
проблем. Унгарија го довршува 
ѕидот, Чешка бара војската да 
ја чува границата од бегалците, 
Бугарија распоредува војска по 
границите, Полска и Словач-
ка најавија дека ќе ги отворат 
вратите само за христијан-
ските бегалци, а деновиве 
таква најава дадоа и Чесите 
итн. Официјалната политика 
на државите од некогашната 
Источна Европа или „новите“ 
држави-членки на Унијата има-
ат многу потврда политика и 
предлагаат потврди мерки за 
соочување со бегалската криза 
наспроти државите од старата 
Европа. Но, мое мислење е дека 
мирољубивата и солидарна Ев-
ропа нема да воведе радикални 
мерки за соочување со кризата. 
Сепак, и овој пат веројатноста 
е поголема дека кризата ќе се 
разрешува со воведување нови 
прописи. Британија веќе почна 
(иако беше веднаш и крити-
кувана). Деновиве треба да 
стапи во сила нов закон со кој 
работата на црно не само што 
значи протерување на илега-
лецот (депортација), туку е 
надополнета со шестмесечна 
казна затвор и конфискација 
на целиот имот и заштеда. Па-
ричните затворските казни за 

работодавците на илегалните 
доселеници, како и за помага-
чите (превозници, вдомувачи 
итн) се, исто така, значително 
зголемени. И во Германија и 
во Франција постојат најави за 
заострување на нормите што 
се однесуваат на азилантите 
и на емигрантите. Примерот 
веројатно набргу ќе го следат и 
другите. Значи, преку заостру-
вање на казните и воведување 
нови правила Европа ќе се оби-
де да се соочи со кризата.

█ ДалииМакедонијатребада
преземеконкретничекориво
овиенасоки?
Секако дека Македонија треба 
будно да ги следи активностите 
на државите-членки на Европ-
ската унија што се преземаат 
во насока на намалување на 
негативните ефекти од бегал-
ската криза. Меѓутоа, покрај 
заострување на политиката за 
азиланти и илегални доселени-
ци, која, веројатно, со време ќе ја 
преземаме и ќе ја усогласуваме 
со земјите-членки на Унијата, 
можеби е попотребно уште вед-
наш да се направат анализи за 
тоа кои прописи, односно прав-
ни норми ќе можат на најсоодве-
тен начин да ја регулираат ма-
теријата што во многу сегменти 
има посредни допирни точки со 
специфичната тежина на бегал-
ската криза кај нас. Тука, пред 
сѐ, мислам дека правилата на 
заострување на азилантската 
или на бегалската политика не 
се толку неопходни колку што 
е неопходно да се регулира дви-
жењето на емигрантите низ на-
шата територија, здравствените 
прегледи и нивната здравствена 
состојба, собирање на отпадоци-
те и нивно уништување, зашти-
та на луѓето што се во контакт 
со бегалците, дезинфекција на 
возилата или, со други зборови, 
во сите наброени сегменти не 
смее да има пропусти. Веројатно 
се сеќавате на хистеријата од 
ебола и што се преземаше тогаш 
на аеродромите. Сега, за среќа, 
нема најави за посериозни боле-
сти што доаѓаат од територија-
та на Африка или од Блискиот 
Исток, но на ова прашање треба 
да му се пристапи сериозно.  █

 Никој во 
догледно 
време не 

очекува ста-
билизирање 

на состојбите 
со бегалците. 

Некои луѓе 
сметаат дека 
емиграцијата 
во оваа годи-
на зема замав 
од библиски 
размери, но 
анализите 
укажуваат 
дека уште 
сме далеку 
од крајот

Македонија во наредниот пе-
риод, повратниците, нивните 
соборци и нивните активности. 

█ Спореднекоианализишто
сепојавијаденовиве,пробле-
матичнаеогромнатабројка
мажи-бегалцинаспротиже-
ни-бегалци.Далимислите
декаимаосновазатврдењата
декасеработизаџихадисти?
ТАНЕСКИ:  Бројките се тие. Мажи 
има четири до петпати повеќе од 
жени-бегалци, но соодносот не 
е предмет за безбедносна ана-
лиза. Во моментов низ целиот 
Блиски Исток и африканските 
земји зафатени со конфликти 
има околу 15 милиони внатреш-
но и надворешнораселени лица 
и сигурно уште најмалку толку 
што зависат од хуманитарна по-
мош. Голем број од раселените 
живеат по привремени центри 
и во бегалски кампови. Веќе 
четврта година немаат каде да 
се вратат, а и губат полека на-
деж дека во иднина ќе имаат. 
На патот кон подобар живот и 
иднина (така било отсекогаш) 
прво одат мажите, кои треба да 
создадат услови за да ја повлечат 
фамилијата. Така што, не е ни 
чудно што во овој бран бегалци 
мажите, и тоа ра-
ботоспособни-
те, се повеќе 
од жените. 
Но, постојат 
и жени-џи-

хадисти, терористи-самоубијци, 
така што ваквата анализа нема 
основа. Факт е дека при улични 
демонстрации и протести или 
при давање отпор кон силите за 
чување јавен ред и мир мажите 
потешко ќе бидат совладани од 
жените, но ова прашање во никој 
случај не ја засега безбедноста на 
Македонија, повеќе е проблем 
за крајната дестинација на еми-
грантите, каде што имаат желба 
да се сместат. Засега како најпо-
сакувани крајни дестинации се 
Германија, Британија, Франција 
и Шведска. 

█ Вонекоистрански,аидо-
машнимедиумикакодирект-
нивиновницизабегалската
кризасепосочувасаудискиот
принц,кој,наводно,гифи-
нансира бегалците на пат
конЕвропа,аводругиСАД,
коипрекусвоиневладини
организациигимотивираат
бегалцитеодвојнитедатр-
гнатконЕвропа.Колкуима
вистинавоовиетврдења?
ТАНЕСКИ: Ова се сериозни 
обвинувања, кои не можат да 
се докажат и се само шпекула-
ции. Но можеме да видиме дали 
постојат и ако постојат кои се 
аргументите што би биле во 
полза на овие тврдења. Сауди-
ска Арабија се плаши од ИСИС 
идентично колку и другите 
држави. Потврда е изградбата 
на 950-километарскиот ѕид 
на нејзината граница со Ирак. 
Ѕидовите отсекогаш, па и денес, 
во модерно време, имаат иста 
цел, да се задржи редот внатре, 
а хаосот надвор. Саудиска Ара-
бија не ги контролира ИСИС, на-
против досега претрпи неколку 
упади од ИСИС, кои завршија 

со по неколку жртви. Отту-
ка, тврдењето дека Саудиска 
Арабија финансира борци 

на ИСИС на пат кон Европа 
не е многу издржано. Но, 
од друга страна, Саудиска 
Арабија се јавува како 

главен финансиер на 
сунизмот низ Европа. 
Гради џамии, дава сти-
пендии, обучува свети 
луѓе итн., со други збо-

рови, постои мож-
ност финансиски 

да помага сунити (вахабисти) 
во своите намери да заминат 
кон Европа. Значи веројатноста 
да спонзорира припадници на 
ИСИС на пат кон Европа, спо-
ред мене, е мала, но можно е да 
помага на извесен број бегалци 
на патот кон Европа. 

Што се однесува до тврдењата 
дека САД се подбуцнувачите 
на кризата, повторно има аргу-
менти „против“, но има и аргу-
менти „за“. Во последнава годи-
на САД сериозно се занимаваат 
со подемот на Кина и на Русија 
и тоа е за нив клучна тема во 
меѓународните односи на која 
се фокусирани. За да не се слу-
чи по пет или десет години да 
зборуваме за „lonely America“, 
односно да не станат осаме-
ната држава, тие мораат да ја 
задржат Унијата како сериозен 
партнер. Доколку Германија 
или Франција заклучат дека 
зад оваа криза стојат САД, то-
гаш САД би останале без својот 
единствен сериозен партнер, 
ЕУ, што и геополитички и геос-
тратегиски би претставувало 
самоубиство за САД. 

Но, ајде да ги видиме аргу-
менти што одат в прилог на 
ваквото тврдење. Откако САД 
сфатија дека треба посериоз-
но да се позанимаваат со по-
зицијата на Русија, Европа се 
најде пред сериозен предизвик 
– да одбере страна. Кокетната 
Европа во неколку наврати ус-
певаше да не ги налути САД, а 
сепак да остане на линија на 
комуникација со Москва, по-
зиција што повеќе му одговара 
на Путин, а помалку на Обама. 
Историјата двапати покажа 
дека за Европа целосно да се 
сврти кон САД, треба да е под 
закана и слаба. Со бегалскава 
криза, Европа полека се со-
очува со сериозна закана и од 
економски и од безбедносен, па 
и од политички аспект. Финан-
сиските трошоци за бегалците 
се огромни, а ќе бидат сѐ пого-
леми. Демонстрации од страна 
на бегалците и емигрантите 
веќе има низ повеќе држави во 
Европа и не ретко завршуваат 
со нарушување на јавниот ред 

Во моментов 
низ целиот 

Блиски Исток 
и африкан-
ските земји 

зафатени со 
конфликти 
има околу 

15 милиони 
внатрешно 

и надвореш-
нораселени 

лица и 
сигурно уште 

најмалку 
толку што 
зависат од 

хуманитарна 
помош
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ИНТЕРВЈУ



П ро ѕир на та  фа ци јал на екс-
пре си ја на са мо прог ла се-
ни от мур тин ски спа си тел 

го из да ва се кој не гов обид за ла
га, не што што тој по сто ја но го 
пра кти ку ва, а, спо ред кон стант-
но ста, е чин за кој ве ру ва де ка 
е ро ден. Нај ве ро јат но, еки па та 
око лу не го има ед на и единс тве-
на це ла - да го ку ра жи се кој пат 
ко га пси хич ки ќе пад не и ќе ја по-
чув ству ва ви сти на та де ка е „сто-
ка“ за ед на упо тре ба, се којд нев но 
да го „ду ва“ не го во то его и има 
за за да ча на се кои пет ми ну ти да 
му ка жу ва де ка е нај до бар, нај у-

мен и нај у бав. И де ка ра бо та та 
од лич но му оди. Свес ни се де ка 
од лич но му ле жат шпан ски те 
се рии, па кон ку рен тот на Ран ду 
ја до би уло га та за „рас ки ну ва ње“ 
со дру ги от дел од „ре во лу ци о не-
ри те“. Или бе ше Ка сан дра... Та ка, 
не о че ку ва но за мно гу ми на ле ко-
вер ни, бе страш ни от ли дер из ле-
зе и сре де Стру га си ка жа де ка 
не го ва та пар ти ја из ле гу ва од т.н. 
ко а ли ци ја та „Гра ѓа ни те за Ма ке-
до ни ја“. И упс, ста ти ва - ни кој не 
се шо ки ра ше?! Па не за луд но во 
име то на оваа де мек-ко а ли ци-
ја има те чле ну ва на имен ка. Да, 
ова се „гра ѓа ни те“ за Ма ке до ни ја. 
Ток му тие, опре де ле на гру па из-

бра ни, пре до дре де ни да вла де ат 
и да да ва ат изим за ег зи стен ци ја. 
И ни кој друг. Тие се гра ѓа ни те, а 
сѐ дру го е сто ка, ов ци, сит на бо-
ра ни ја, ко ја не зас лу жу ва ни да 
би де во иста про сто ри ја со нив. 
На отво ре но мо же, но на ми ни-
мум 500 ме три рас то ја ние. Оста-
то кот се обич ни те смрт ни ци или 
гра ѓа ни, а кај нив се ГРА ЃА НИ-
ТЕ. Се ка ко, ос но вен пре дус лов 
за друж ба е да има те до стрел со 
па вер-еле мент од ми ни мум че-
ти ри ме три и да сте не за до во лен. 
Од што би ло. Же на, трет ман пред 
ко о пе ра ци ја, по зи ци ја на ра бо та, 
го ле ми на та. На при ма ња та, се 
раз би ра...

За гу бе ни во пре во дот (се га ита ли јан ски) при пре пи шу ва ње то  
на про гра ма та и мен тал но заг ла ве ни во пр ва та по ло ви на на  
де ве де сет ти те го ди ни на ми на ти от век, вр ху шка та на со ци јал - 
де мо кра ти те со ќеф и ма зо хи стич ки ја про дол жу ва ста ра та  
гу бит нич ка игра. Проб ле мот, пак, во актер ски от воз нес на СДСМ, 
го соз да ва ли де рот, не та лен ти ран за глу ма, на стра на за по ли ти ка, 
но и за зна че ње то на збо ро ви те. На при мер, нус про из вод...

За е во то  
но во ру во

НО ВА ФРА ЗА НА СДСМ - ПО ДЕ ЛИ СЕ, ПА ВЛА ДЕЈ?! АНАЛИЗА

Пишува |  
Љупчо Цветановски
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 Ра ски ну ва ње за „ма ша ла“, 
со 82 нев ла ди ни ор га ни за
ции и со 15 пар тии?!

Се пак, кол ку потс меш ли во и да 
гле да те на „рас ки ну ва ње то“ на За
ев со т.н. НВО, кои ко га, не ко гаш 
во ид ни на, СДСМ ќе по бе ди ќе мо-
ра ат да се пре кр стат во ВО или во 
НЛО, факт е де ка од овој по тег на 
ли де рот на ро дот не што и на у чи... 
Ве ру ва ле или не, но СДСМ рас ки на 
со не ве ро јат ни 82 нев ла ди ни ор-
га ни за ции?! Ни по ве ќе, ни по мал-
ку. Та мам се со зе ма те од број ни от 
шок, ко га слу ша те - има ло и це ли 
15 пар тии во ко а ли ци ја та?! Ви стин-
ски от и ре а лен проб лем на ста ну ва 
ко га ќе се оби де те да се се ти те - 
кои се тие 82 НВО и 15 пар тии? Од 
пр ва, ќе ви „тек не“ за три-че ти ри, 
ма кси мум  пет Со ро со ви че да што 
глу мат нев ла дин се ктор во Ма ке-
до ни ја (факт за кој пи шу ва и аме-
ри кан ска та „Неш нел рив ју“), но за 
по ве ќе, си гур но, не ма да се се ти те. 
Кај пар ти и те, пак, те шко де ка ќе 
стиг не те и до таа број ка.  По ЛДП 
и НСДП ќе на и де те на ќор-со как. 
Ви оди ли умот на кај ДОМ? Не, не, 
тие се „не за вис ни“. На стра на, лес но 
пре врт ли ви и мно гу зе ле ни...  Ка ко 
и да е, но ин фор ма ци ја та за са мо-
стој ни от по ход на СДСМ на овие 
из бо ри одек на исто ка ко и нив ни те 
пе тар до ид ни бом би, за кои ли де рот 
се за ка ни де ка по втор но ќе ги ста-
вел во по гон. Ка ко и се ко гаш, ако 

не се за до во ли. Ре ал ни те проб ле ми 
при пре го во ри те и до го во ри те не 
се бит ни, би тен е са мо фил мот на 
вр ху шка та на со ци јал де мо кра ти те, 
од нос но при ка ска та што са ка те да 
му ја про да де те на пот це не ти от на-
род. А тој ни ка ко да ја ку пи. Слич но 
ка ко во ше га та со Цр но го ре цот, кој 
од кел нер ка та ба ра ка фе „силно
каконегоислаткокаконеа“, а по 
вку су ва ње то ку со ве ли: „Ејмала,да
несепреценималку,а?“ Ше га та 
на стра на, но СДСМ нај а ви де ка ќе 
оди со сопс тве на про гра ма. Не ве-
ро јат но. Ко неч но, ќе има про гра ма. 
Ма кар и ита ли јан ска. Си те се во 
ис че ку ва ње на пр во то про грам ско 
че до на пар ти ја та. А пр ви те ку три-
ња се фр ла ле во во да...

За е во то но во ру во
Нај но ва та сказ на, ко ја ли чи на Ан-
дер се но во то „Ца ре во то но во ру во“, 
се за ка ну ва це лос но да ја раз го ли 
ма ке дон ска та опо зи ци ја. Раз ли ка та 
ме ѓу ле ко вер ни от цар, кој са кал да 

се пер чи пред на ро дот со па ри и да 
се об ле ку ва во нај ска па та об ле ка, и 
ма ке дон ска та опо зи ци ска вр ху шка, 
се пак, не е во ска па та гар де ро ба и 
жи во тен стил. Ли дер ски от дво ец 
на „ре во лу ци о не ри те“ во зи авто-
мо би ли и џи по ви од 80-ина ил ја ди 
евра, гли се ри од 100-ти на ил ја ди, а 
има ви ли во Гр ци ја и ки рии во Ма-
ке до ни ја од не кол ку сто ти ци ил ја-
ди европ ски банк но ти. „По у ба ва та“ 
по ло ви на од ре во лу ци о нер ни от ду
ет но си и чан ти од по три-че ти ри 
ил ја ди евра. Ма шка та, пак, има 12 

Ко стов: По ли тич ка ан ти ло ги ка, ко ја се гра ни чи со ап сурд

Ко лум ни стот Со тир 
Ко стов ве ли де ка 
Зо ран За ев, и СДСМ, 
ка ко по оби чај, пак 
пов ле коа не ло ги чен 
по тег на јав на та по-

ли тич ка сце на: Со еден кур шум 
„уби ја’’ две ко а ли ции: пр ва та, ко-
а ли ци ја та со пет на е сет те по ма-
ли по ли тич ки пар тии, со ко ја се 
раз де ли ја; и вто ра та, ко а ли ци ја та 
со гра ѓа ни те и со нев ла ди ни от се-
ктор (82 нев ла ди ни ор га ни за ции), 
со ко ја, исто та ка, „го рас ту ри ја 
бра кот од ин те рес“, кој го одр-
жу ваа Со рос и огром на та жел ба 
пре ку улич на де мо кра ти ја, зна чи 
без де мо крат ски, фер и сло бод ни 

из бо ри, ко неч но, да се дој де на 
власт.

КОСТОВ:Овојпотегевоспротив-
ностназдраватаполитичкало-
гика,којавелидекаенеoпходно
окрупнувањенаопозицискиот
блок,доколкусесакауспехна
договорените вонреднипар-
ламентарниизборивоаприлв
година,атоаеконечнодасепо-
бедиВМРО-ДПМНЕидасеосвои
властавоРМ.АЗаевгонаправи
сосемаспротивното:понезнам
којпатјараситниопозицијата,
свесноилинесвесно,тојсамиот
сизнае,апоследицатаесведува-
њенаполитичкаборанијанатоа

АНАЛИЗА

штоќеостанеодопозицијата.
Споредмене,овааполитичкаан-
тилогикасеграничисоапсурд.
Очигледно,некој,атоасеЗоран
ЗаевиСДСМ,имапогрешнаидо
максимумискривенасликаза
себе,својатапозиционираности
моментнатаполитичкамоќ.Зо-
ранЗаевсеоднесувакаколидер,
којзасебемислидекаемногу
силен,истотака,декапартија-
тамуемоќна,иетесамоштоне
победилнаизборитештопрет-
стојат.Тоаееденсладоксон,кој
воаприлвгодиназаСДСМќе
станегрдаи,понезнамкојпат,
болнареалност.Народотќеја
испорачасвојатафактура,атоа

ми ли о ни европ ски при чи ни за 
до бра ег зи стен ци ја. Но хе до низ-
мот не е единс тве на та вр ска со 
ца рот од при ка ска та. Тоа се из-
мам ни ци те. Во при ка ска та, тие 
му ве ти ја на ца рот то а ле та што 
не ма да ја ви дат глу па ви те, а на 
на ша та вр ху шка из мам ни ци те 
им ве ти ја „бом би“ со де то на ци ја 
вид ли ва за си те. 

За жал на на ши те ко рис ни ци на 
„но во то ру во“, од нос но на „бом би-
те“ (не слу чај но во на вод ни ци), се 
слу чи спро ти вен про цес од ве те-
но то и исти те пе тар ди ги при фа-
ти ја са мо со ци јал де мо кра ти те, ро-
де ни и за до е ни со комп ле ксот на 
на дре де ност. Нај го ле ми от проб-
лем го иску си ја из мам ни ци те. Кај 
Ан дер сен, тие из бе гаа ужи вај ќи 
во ца ре ви те па ри. Кај нас заг ла-
ви ја во за твор, без вра бо ту ва ње то 
во странс тво из дејс тву ва но кај 
по бра ти мот-пре ми ер на За ев. Се-

пак, ова не го оз на чи ко неч но то 
со го лу ва ње на опо зи ци ја та. До пр-
ва до а ѓа ко неч ни от чин, кој тре ба 
да по ка же де ка глав на та цел на 
нас лед ни кот на Цр вен ков ски е 
пу сто то до би ва ње на вла ста, без 
скру пу ли и из бор на средс тва што, 
за нив, се оправ да ни од цел та. Сѐ 
уште е во тек обе ло де ну ва ње то 
на сце на ри о то на ре че но „Го ле-
ма та ла га“, пре пи ша но од Ге белс, 
кој по упо тре ба та на не го во то де
ло од лу ѓе што ги кра си на зи вот 
„ко му ни сти“ или по кон крет но 
„ко му ња ри“, на го ле мо се пре вр-
ту ва во гро бот. Дел од си же то е 
и „раз дел ба та“ на СДСМ со т.н. 82 
НВО и 15 пар тии. Нав ле че ни те на 
тур ски се рии, не кои гра ѓа ни (без 
член во имен ка та) са ка ат ва кви 
ср це па ра тел ни раз дел би, но по-
ен та та е во ла га та за раз дел ба та. 
По неа, се кој си дејс тву ва сам и 
спо ред сво и те убе ду ва ња, не ли? 
Мо же би во не ко ја шпан ска или 
тур ска се ри ја, но не и во Ма ке-
до ни ја. Ов де, си те ра ко во де ни од 
еден ист цен тар ќе плу ка ат по ист 
про тив ник и ќе се при ка жу ва ат 
ка ко по себ ни. За жал, и про ѕир-
ни. Но ва фра зе о ло шка фор ма на 
ста ра та жел ба, ко ја се га се ви ка: 
„По де ли се, па вла деј?!“ Ба шка, 
ло шо зву чи, освен ко га би би ле 
во пра ша ње кло но ви.  За по го-
ле ма жал, пак, ток му за кло но ви 
и се ра бо ти. И та ка, ов ца та До ли 
по цр ве ни... █

Фроjд за спа си те лот  
од Мур ти но
„Упс! Аман, не пак...“ Ва ка, нај ве ро јат но, гла се-
ла пр вич на та, искре на ре ак ци ја на „со бор ци те“ 
од СДСМ на ли де ро ви от лап сус. Којз нае кој по 
ред. Исти от тој што збо ру ва ше за нар ко кар те ли 
во Јуж на Афри ка, го по гре ши име то на пр ви от 
ма ке дон ски ро ман, на ве де де ка има по ве ќе 
та тков ци и за ко го Ма ке до ни ја е фри гид на, 
се га ап со лут но се над ми на се бе си. Спо ред 
пси хо а на ли ти ча ри те, ова е до бар знак де ка 
про це сот на раз го лу ва ње то на ду ша та е при 
крај, а, спо ред Фројд, пак, лап сус лин гва та 
има про сто об јас ну ва ње: Тоа што го но си те 
и по тис ну ва те во се бе, ед но став но из ле гу ва. 
Та ка и бе страш ни от ли дер, исто вре ме но со 
за ка на та за но ви „бом би“ за чи не та со на пу-
шта ње на пар ла мен тот од тие што, ко неч но, 
по 17 ме се ци и по тро ше ни 800.000 евра се 
вра ти ја(?!) си го иска жа нај го ле ми от страв. Се 
ви ка из бо ри. Ни што по ве ќе. Ре че и не по ре че: 
Пред вре ме ни те из бо ри во 2016 го ди на се нус-
про из вод на до го во рот... Ќе се нај де ли ју нак 
во СДСМ да му ка же да не збо ру ва за тоа што 
не го раз би ра. Нус про из вод е не са кан ефект. 
Ба рем да про чи тал об јас ну ва ње за упо тре ба 
на лек. Ед наш...

заСДСМизаЗоранЗаевќебиде
конечен„банкротблуз-бенд“во
политиката.

На по ли ти ча рот и ли дер Зо ран За
ев при пра кти ку ва ње то на по ли ти-
ка та, та ка ка ко што тој ја сфа ќа, му 
по ми на во на ви ка да се за ка ну ва, 
по со чу ва Ко стов. Спо ред не го, тој, 
очиг лед но, е вле зен во еден, за не
го, до ма кси мум ин те ре сен филм 
во кој има не за кон ско сни ма ње 
те ле фон ски раз го во ри, не ов ла-
сте но об ја ву ва ње лен ти со та кви 
раз го во ри и гле да ме се којд нев ни 
за ка ни за сѐ и се што до се ко го во 
РМ.

КОСТОВ:Немузаканитеиуцените
вополитикатамустанаасекојд-
невнанавикаичинамдекаполе-

ка,носигурновеќеезафатенод
синдромотнацрнизлобенни-
хилизам.Неговотозаканување
соповторнофрлањеполитички
бомбијасгопоистоветувамсоза-
канитенатерориститеинаѕве-
ровитеодИСИС.Разликатаешто
тиесезакануваат,ноиотсекуваат
главинаневинилуѓе,анашиот
политичкидесперадосиправен
дилетант,фрлавербалнибомби
врзполитичари(НиколаГруев-
ски,МендухТачи,АлиАхметии
многудруги),политичкипартии
(ВМРО-ДПМНЕ,ДУИ,ДПА,аеве
сегагипредизвикуваималите
исредниполитичкипартиина
коиимоткажаљубов),нацелата
извршнавласт,насудствотои,
секако,назаконодавнатавласт,
којајаигнорираинејапочитува

веќеповеќеодеднагодина.Спо-
реднего,никојнечинииништо
невредивоМакедонија,освентој
иСДСМ.Тоаеисклучителностод
најдоленвид,политичкитерори-
замисеопштнихилизамодмар-
ксистичкииодленинистичко-
сталинистичкивид.Тојсѐуште
невлезенвособраниетоповторно
сезаканува,специјалниотобви-
нителсѐуштенеизбран,атојине-
говитевеќепоставуваатрокови
заподнесеникривичнипријави
идонесенисудскипресуди.Бог
датечува,инемојслучајноЗо-
ранЗаевдатебрани,бидејќитој
знаесамодауценуваидадржи
вополитичкизалог.Заслепенсо
политичкаомразаиодмаздапо
секојацена,тојнегледадекабу-
меранготвеќепатуваконнего.
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АКТУЕЛНО

Од ми на та та прос ла ва на не-
за вис но ста на др жа ва та, до 
овој Ос ми сеп тем ври, Ма-

ке до ни ја из ми на пат од „Се дум 
мил ји“. Мо жеа ли мно гу ра бо ти 
да се пред ви дат? Да, мо жеа. И 
беа пред ви де ни; и беа упа те ни 
пре ду пре ду ва ња. Мо жеа ли да 
се из бег нат? Е за тоа ќе тре ба да 
из ми не до вол но вре ме, да се ола-
дат не кои гла ви. Па би деј ќи низ 
оваа из ми на та го ди на „Репуб-
лика“ на пра ви ре трос пе кти ва 
за „Мрачнотовременатранзи-
цијата“, ќе мо же да се ана ли зи ра 
го ди на та на оби дот за „пуч“, за 
„бом бар ди ра ње“ на без бед нос ни-
от си стем, го ди на та на же сто ки 
на сил ни про те сти, го ди на та ко
га Ма ке до ни ја по втор но по ло-
жи жр тви про тив те ро ри стич ки 
гру па ции, џи ха ди стич ки ќе лии, 
го ди на та на со о чу ва ње то со на-
ле тот на еми гран ти...

„Кој до би ва, а кој гу би?“
Уште по об ја ву ва ње то на ве ста 
за слу ча јот „Пуч“, „Ре пуб ли ка“ об-
ја ви ана ли за во ко ја се со др жи 
су шти на та на се то тоа на што сме 
све до ци из ми на ти те шест ме се-
ци. Спо ред тоа ка ко се од ви ва ат 
ра бо ти те, ве ро јат но овој текст ќе 
ја има иста та све жи на до из бо ри-
те до го во ре ни за април в го ди на.

„Пр ва та вест што го оби ко ли све-
тот е де ка во Ма ке до ни ја има ло 
пуч, при што си те што ја слуш на-
ле ве ста за мис лу ваа тен ков ски 
ко ло ни ка ко вле гу ва ат во Со бра-
ни е то, згра да та на Вла да та и во 
пре тсе да тел ска та ре зи ден ци ја. 
Тоа без ни ка ква ди ле ма зна чи 
де ка Ма ке до ни ја е таа што најм-
но гу за гу би... На ли ста та на гу-
бит ни ци, вед наш по та тко ви на та, 

ТРЕТАГОДИНА„РЕПУБЛИКА“СОВАС

Наслови кои ќе останат

За „Ре пуб ли ка“, Де нот на не за вис но ста има уште 
ед но до пол ни тел но зна че ње. Пред це ли три го ди
ни, нов не дел ник се по ја ви на па за рот и вед наш се 
на мет на на ма ке дон ски от ме ди ум ски про стор ка ко 
су штин ски из вор на ана ли зи и на пред ви ду ва ња. 
 „Не воз мож на ми си ја“ е да се изд во јат тек сто ви што 
ја од бе ле жаа тре та та го ди на на „Ре пуб ли ка“ без да 
се да де кон тек стот што го пре жи веа Ма ке до ни ја во 
сво ја та 24. го ди на од не за вис но ста

ца, но ва бор ба за за чу ву ва ње 
на сво јот иден ти тет, на сво ја та 
по себ ност, на сво е то чо ве ко во 
пра во за са мо о пре де лу ва ње, ко
ја трае и ден- де нес. Но, ќе бе ше 
ли сѐ по и на ку до кол ку во тие 
пр ви го ди ни на др жав ност на-
ци о нал ни те ин те ре си на теж наа 
врз лич ни те ин те ре си по кои се 
во деа нас лед ни ци те на ста ри от 
си стем? Кол ка ва ли ќе бе ше еко-
ном ска та моќ на гра ѓа ни те, но и 
на др жа ва та, до кол ку не се слу-
чеа кри ми нал ни те актив но сти 
по вр за ни со при ва ти за ци ја та на 
оп штес тве ни от имот?

Низ ре до ви те на фељ то нот 
„Мрачнотовременатранзи-
цијата“ се пре не се ат мо сфе ра та  
што вла де е ше во Ма ке до ни ја ко
га рас тот на БДП бе ше во ми нус-
но сал до, ко га не вра бо те но ста 
рас те ше се којд нев но, инф ла ци-
ја та се диг на до 15 про цен ти на 
ме сеч но ни во, а др жа ва та соз да-
ва ше моќ ни ци кои упра ву ваа со 

жи во ти те на лу ѓе то, зло у по тре-
бу вај ќи ја вла ста во ус ло ви на 
еко ном ска бло ка да од ју гот кон 
Ма ке до ни ја и свет ско ем бар го 
кон се вер на та гра ни ца.

Фељ то нот не слу чај но поч на во 
сеп тем ври, ме сец што се по вр-
зу ва со по че то кот на па дот на 
СДСМ и не го ви от по сто јан ли-
дер. Ме сец и да тум, 15 сеп тем-
ври, ден кој жр тви те на тран зи-
ци ја та го од бе ле жу ва ат ка ко ден 
на из гу бе ни те на де жи, ден на 
ил јад ни ци сте чај ци, из ма ме ни 
ште да чи, не вра бо те ни, со ци јал-
ни слу чаи, зем јо дел ци, пен зи о-
не ри, 150 за тво ре ни ком па нии 
и по ве ќе од 200 ил ја ди из бр ка ни 
од ра бо та. За да не се за бо ра ви. 
За да не се по вто ри.

Пуч, бом би, на силс тво
Ка ко тоа по сто ја но ко га е во не-
вол ја, СДСМ до би ва прис лу шу-
ва ни ма те ри ја ли? - ана ли зи ра 

„Република“ во „Петразузна-
вачинаквадратенметар“. Во 
неа се ко ри стеа све до че ња на 
истак нат член на опо зи ци ја та 
- про фе со рот Ми лан Ба ба но ски, 
по ра не шен шеф на Служ ба та 
за др жав на без бед ност, кој ди-
рект но по со чу ва на ме ди ум ски 
ку ќи вме ша ни во шпи он ски 
игри. За вол ја на ви сти на та, 
ток му Ба ба но ски бе ше за бе ле-
жан ка ко ма ни пу ли ра со мла-
дин ци те во пр ви те ре до ви на 
про те сти те пред вла да та, кои 
по тоа ста наа на сил ни и во кои 
беа по вре де ни по ве ќе по ли ци-
ски служ бе ни ци.

„Ма ке до ни ја, за раз ли ка од Ср-
би ја, Укра и на и од Еги пет е ед на 
од зем ји те ка де што те о ри ја та 
на Џин Шарп не ма ус пеш на ре-
а ли за ци ја на те рен, пред сè, по-
ра ди ло шо исп ла ни ра но то сце-
на рио на стран ски те аген ту ри 
и по ра ди не ма ње то ми ни мум 
ка па ци тет кај опо зи ци ско то 
ра ко водс тво, вклу чу вај ќи ги 
и Со ро со ви те ин ста ла ции, да 
го спро ве дат  пла нот што им е 
сер ви ран на тац на, во кој пре-
циз но се оз на че ни це ли те кон 
кои тре ба да се дејс тву ва“, ана-
ли зи ра „Република“во март, а 
во кон текст на од не су ва ње то на 
опо зи ци ја та спо ред Со ро со ви от 
„Во дич за во ста ни ја“.

 Око лу су ве ре но ста и стран ски-
те прес ме тки, „Република“ го 
ана ли зи ра ше и од не су ва ње то на 
ме ди у ми те. „Бе ше по треб но вре-
ме, но су ве ре но то ма ке дон ско 
оп штес тво ја над ми на ин фе ри-
ор но ста на мет на та од по ли ти-
ча ри те кои за се кој свој че кор 
ба раа ами ну ва ње од стран ски-
те ам ба са до ри... Акту ел на та 
по ли тич ка кри за по втор но ги 
акти ви ра но ви нар ски те деј ци 
да се оби дат на го ле ма вра та да 
ги вра тат ’Гу вер не ри те и гу вер-
нан ти те’ на Ма ке до ни ја“- пре-
ду пре ди „Република“во март.

„Ти ка жу вам ќер ко,  
се ти се снао“
Нап ли вот на бе гал ци со кој се га 
се со о чу ва ат Ма ке до ни ја, бал-
кан ски от ре ги он и ЕУ не е из не-
на ду вач ки, ако се зе меа пред вид 
ана ли зи те и пре ду пре ду ва ња та 
што до а ѓаа од грч ка та стра на.

е Зо ран За ев. Освен ако не ма цел 
при це лос но то про па ѓа ње да го 
пов ле че со се бе и пре ми е рот Гру-
ев ски, не ма ни ка ква ло ги ка зо-
што тој вле зе во сце на ри о то  што 
го сле ди ме со де но ви. Во зем ја во 
ко ја тој има че ти ри па ти по мал 
број под др жу ва чи од Гру ев ски, 
во зем ја во ко ја по ли тич ка та под-
др шка не ре тко се да ва и по ра ди 
ли чна при до би вка, но, пред сè, 
по ра ди тра ди ци о нал ни иде о ло-
шки прет по ста вки, За ев не мо же 
да се на де ва де ка со ин фор ма ци-
и те, па ду ри и тие да се нај страш-
ни, ќе си ги за ме нат ме ста та со 
пре ми е рот... Пред сè за тоа што 
ма ке дон ски те гра ѓа ни ќе зна ат 
да ги каз нат тие што вр ше ле не-
за кон ски де ла ако се до ка же де ка 
на ви сти на вр ше ле, но не ма да ги 
на гра дат тие што, освен тоа што 
не ма ат ни ка ква иде ја за на чи нот 
на кој би вла де е ле со зем ја та, не-
ма ат ал тер на ти ва за се гаш на та 
по ли ти ка, не ма ат стру кту ра и 
по крај тоа што нај а ви ја вла да во 
сен ка. Дру га та при чи на е јас на 
- не се да ва на гра да на тој што, 
мис леј ќи де ка има моќ но оруж је 
в џеб, оти шол да пре го ва ра и да 
се па за ри за не што за што ни кој 
нор ма лен по ли ти чар не смее да 
пра ви па зар. Тоа што не кол ку-
па ти јав но не ги ра ше одре де ни 
де ла, па по тоа приз на ва ше де ка 
ла жел е ве ќе ста ра при каз на“, 
стои во ана ли за та „Којдобива,
акојгуби?“, об ја ве на на по че-
то кот на фе вру а ри.

„Мрач но то вре ме на  
тран зи ци ја та“
8 Сеп тем ври е де нот ко га Ма ке-
до ни ја се опре де ли за др жав ност. 
От то гаш, Ма ке до ни ја и Ма ке-
дон ци те отво ри ја но ва стра ни-

„Но ви от ми ни стер за од бра на на 
Гр ци ја, кон тро верз ни от Па нос 
Ка ме нос, кој бе ше и во вла да та 
на трој на та ко а ли ци ја пред во-
де на од Са ма рас, ги збу ни грч-
ки те парт не ри во НА ТО и во ЕУ 
со сво ја та из ја ва де ка ако кре-
ди то ри те не ги при фа тат ба ра-
ња та на но ва та вла да во Ати на, 
тој и не го во то ми ни стерс тво ќе 
про пу штат ми ли о ни бе гал ци од 
Бли ски от Исток и од Афри ка, 
ме ѓу кои ќе има и џи ха ди сти. 
Ка ме нос, се пак, не ка жа ни што 
но во. Гр ци ја со го ди ни го пра ви 
тоа, кон тро ли ра но про пу штај ќи 
пре ку пла ни на та Ни џе сто ти-
ци, нај че сто си ри ски и ирач ки 
бе гал ци кон Ма ке до ни ја. Ток му 
се вер ни от грч ки со сед е тој што 
тре ба да се пла ши од за ка ни те на 
ли де рот на ’не за вис ни те Гр ци’... 
Сце на ри о то спо ред кое би мо-
же ла по ра ди не до стиг од па ри 
или од по ли тич ки при чи ни, да ја 
за пре кон тро ла та на гра ни ца та 
со Тур ци ја ќе зна чи ил јад ни ци 
чле но ви на Ал Ка е да и на ИСИЛ 
на пат кон зем ји те ка де што мо-
жат да нај дат под др шка, ка ко во 
Ма ке до ни ја, Ср би ја, Бос на, а по-
тоа и влез во отво ре ни от шен ген 
про стор“, ана ли зи ра„Републи-
ка“на по че то кот на март.

Ме сто зак лу чок
Не воз мож но е да се об ја ват 
си те ана ли зи по све те ни на 
акту ел но сти те што се ре-
деа ка ко на филм ска лен та 
ме ѓу лан ска та и го ди наш-
на та прос ла ва на ма ке дон-
ска та не за вис ност. Или по-
точ но, во тре та та го ди на 
отка ко „Република“е со 
вас. Тоа, пак, што го по са-
ку ва ме ка ко ре дак ци ја е 
во след ни от ро ден ден ски 
број, во след на та ре трос-
пе кти ва на ана ли зи те, да 
пре ов ла ду ва ат нас ло ви 
по све те ни на зго ле ме ни от 
на та ли тет, на еко ном ски-
от по раст, ана ли зи што ќе 
при до не сат кон де мо крат-
ски от раз вој и по ли тич ка-
та зре лост на др жа ва та. 
Во ат мо сфе ра до стој на 
за за ед нич ка прос ла ва на 
25-го диш ни на та на не за-
вис но ста на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја.  █



ЕКОНОМИJА

Пресметките покажуваат дека за да се направи зимница за 
просечно четиричлено домаќинство, што подразбира туршија, 
ајвар, лутеница, цвекло, мешана салата, кисели краставички, 
џем, по сегашните цени, ќе биде потребно да се потроши 
од 100 до 150 евра. Поевтино може да се помине доколку 
зеленчукот и овошјето се набават на пазарите на големо, каде 
што овие производи се продаваат по цени за 20 до 30 отсто 
пониски од тие на зелените пазари и во маркетите
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НЕКОЈНАПАРЧЕ,НЕКОЈНАГОЛЕМО,НОСЀПОМАЛКУСЕПРАВИЗИМНИЦА

Резервите храна за во зима 
стануваат луксуз

Некогаш популарните 
зимници стануваат сѐ 
помалку популарни. 

Граѓаните соочени со дилема-
та дали да инвестираат повеќе 
пари во зимница одеднаш, или 
да купуваат од маркет, тегла 
по тегла во текот на зимата, сѐ 

почесто се решаваат за втора-
та варијанта. Септемврискиот 
семеен буџет, соочен со него-
вото сериозно празнење за 
подготовките за училиште и 
за обезбедување греење за во 
зима, речиси нема сила да ги из-
држи и финансиските трошоци 

за омилените ајвар, лутеница, 
слатко. Можеби на прв поглед 
цените на овошјето и на зелен-
чукот не изгледаат како голем 
секојдневен трошок, но ако тре-
ба да се подготват поголеми 
количини одеднаш, трошокот 
станува проблем. Токму затоа 
некои од семејствата поради ак-
туелните цени на зеленчукот и 
на овошјето, но и поради недос-
тигот од време, годинава ќе се 
откажат од правење зимница. 
Семејствата, пак, кои, сепак, ќе 
решат да ги наполнат оставите 
со тегли, ќе мора од домашни-
от буџет да издвојат поголема 
сума пари бидејќи цените на зе-
ленчукот и на овошјето, за овој 
период од годината, и натаму се 
високи. Пресметките покажу-
ваат дека за да се направи зим-

ница за просечно четиричлено 
домаќинство, што подразби-
ра туршија, ајвар, лутеница, 
цвекло, мешана салата, кисели 
краставички, џем, по сегашните 
цени, ќе биде потребно да се 
потроши од 100 до 150 евра. 
Поевтино може да се помине 
доколку зеленчукот и овошјето 
се набават на пазарите на голе-
мо, каде што овие производи се 
продаваат по цени за 20 до 30 
отсто пониски од тие на зеле-
ните пазари и во маркетите. Е 
сега секој може да си направи 
математика и да реши дали ќе 
прави зимница или не.

Причината за повисоките цени 
на овошјето и на зеленчукот 
годинава се поплавата и висо-
ката температура, кои го зедоа 
својот данок преку редукција 
на земјоделското производ-
ство, што автоматски ја крева 
побарувачката и нивната цена. 
Земјоделците што одгледале 
пиперка ајварка во пластеник 
со задоволителен квалитет, на 
пазарот ја нудат по 30 денари 
од килограм на големо, додека, 
пак, на мало цената достигну-
ва и до 50 денари, за разлика 
од минатата година, кога еден 
килограм ајварка можеше да се 
најде и за 25 до 30 денари. Дека 
има недостиг од квалитетни 
пиперки од сортата куртовска 
капија потврдуваат и произво-
дителите, но и пазарџиите.

█ Оваагодинаетешка.Пипер-
китесескапи,пролеттаима-
шепоплави,алетотопомина
бездождинемамногурод.За-
тоапиперкитесескапи.Лани,
например,обичнитепипер-
кибеапо10денари,асегасе
20,паи25денари- вели една 
одгледувачка и продавачка на 
земјоделски производи. 

█ Ценитесезапетдодесет
денариповисоки,нониетра-
диционалноправиме,така
штоиоваагодинанемада
изостане - вели една граѓанка.

Граѓаните велат дека земјо-
делските производи се скапи 
и од година во година ги на-
малуваат количините на до-
машно подготвена зимница. 

Освен што нема пари за да 
се подготви зимница, дел од 
граѓаните немаат ни услови 
за подготовка на ајвар, дома-
шен кечап, малиџано или лу-
теница. Некои од нив прават 
мали количини на шпорет на 
струја, што бара исто време на 
подготовка како и поголема 
количина, што, пак, значи ист 
трошок, а се добива помалку.   
 
█ Ете малку ќе правиме на
електричен шпорет, колку
заиштав,амавооснованесе
исплатидасеправизимни-
ца.Подоброготовазимница
дасикупишотколкудомада
правиш,иакокупечкотонее
какодомашното- вели една 
скопјанка.

Додека повозрасните, од објек-
тивни причини, во намален 
обем од претходната година 
или од годините пред тоа, раз-
мислуваат и планираат да на-
полнат тегли со ајвар и со дру-
ги македонски специјалитети, 
поголем број од младите велат 
дека или немаат време, немаат 
услови или, пак, полесно им е 
да купат во маркетите. За нив 
традицијата може да „почека“ 
некои други времиња. 

Стручњаците се едногласни 
дека климатските промени 
го направија своето. 

█ Временскитенепогодисе-
какодекавлијаејаврзземјо-
делскотопроизводство,кое
епомало,штозначидекана
пазаротимаипомалапонуда
наземјоделскипроизводи.По-
малатапонудазначипораст
нацените - вели деканот на Фа-
култетот за земјоделски науки 
и храна, Драги Димитриевски.

Производителите, пак, ве-
лат дека преработувачите се 
заштитени од повисоките цени 
на зеленчукот и на овошјето, 
но не и граѓаните.  

█ Ипоплавитеисушатапри-
донесоа зараздвижување
наценитеназемјоделските
производи.Ценитенакур-
товскатакапија,корнишо-
нитеинадругитепроизводи,
договорени воМинистер-
ствотозаземјоделство,шу-
марствоизаводостопанство
сопроизводственитекапа-
цитети се почитуваат, но
граѓанитејаплаќаатсмет-
катанаклиматскитепроме-
ниитукаништонесеможе.
Количините се намалени,
порадиштоцените сепо-
високиза15отстовооднос
налани.Неизвесноеидали
ќеможемеситепотребида
гизадоволимесодомашното
производство,илиќетреба
да се увезуваат земјодел-
скипроизводинеопходни
законзервнатаиндустрија
изапотребитенаграѓаните 
- вели Никола Стаменов, прет-
седателот на Федерацијата на 
фармери.    
       
Ваквата состојба со неповол-
ните временски услови и висо-
ките цени на пазарот на храна 
покажува дека климатските 
промени влијаат врз земјо-
делството и затоа треба да се 
направи соодветна стратегија 
за соочување со предизвиците 
што нѐ очекуваат од новонаста-
натите временски услови и кои 
ќе влијаат врз земјоделските 
култури, сметаат од ФФРМ. █

Причината за 
повисоките 
цени на ово-

шјето и на 
зеленчукот 
годинава се 
поплавата 
и високата 
температу-
ра, кои го 

зедоа својот 
данок преку 
редукција 

на земјодел-
ското произ-
водство, што 
автоматски ја 
крева поба-
рувачката и 

нивната цена
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Пишува | Александрија Стевковска  

КАРФИОЛ - ПРИПАДНИК НА ФАМИЛИЈАТА ЗЕЛКА, НО СОСЕМА ПОИНАКОВ ОД НЕА

Идеален извор на витамин Ц  
во зимските месеци

| ЗЕМJОДЕЛСТВОМАЛИ БИЗНИС СОВЕТИ 

Карфиолот (Brasica oleraceae var.botrytis) претставува 
зелјесто растение со пријатен деликатесен вкус. Содржи 
многу хранливи материи, а мали калорични вредности, 
односно на 100 гр хранлив дел, содржи 25 калории. 

За исхрана се употребува 
цветот, кој е доста збиен 
во главица, која е прем-

ногу богата со витамин Ц. 
Содржи протеини, растителни 
масла, шеќери, минерали (кал-
циум, калиум, фосфор, сулфур, 
железо). Меснатата средина 
на карфиолот претставува 
збиени цветови во облик на 

главица, а покрај неа се шират 
зелени и крупни листови. Кар-
фиолот наменет за употреба 
во свежа состојба треба вед-
наш да се користи, бидејќи 
е склон на брзо расипување 
или гниење. Тешко е сварлив 
за човечкиот организам, би-
дејќи содржи доста целулоза, 
или 0,91 отсто. Карфиолот се 

користи во свежа состојба, 
смрзнат или закиселен.

Бидејќи ѝ припаѓа на фамилија-
та зелки, условите на одгледу-
вање се доста слични во текот 
на целиот период на одгледу-
вање. Се засадува во различно 
време во годината, посебно по 

опасноста од доцни пролетни 
мразеви. Ако се засади во топли 
и сончеви периоди, тогаш доаѓа 
до пожолтување на плодот и тој 
има горчлив вкус.

Кај нас претежно се одгледу-
ва во доцните есенски денови, 
кога температурата е пониска, 
за разлика од летниот пери-
од. Семето на карфиолот треба 
да биде засеано во затворени 
простории или леи, кои на по-
четокот треба да бидат доста 
засенчени, посебно во текот 
на поникнувањето, кога е и 
најосетлив. Расадот редовно се 
надгледува во текот на вегета-
цијата, се полива, се заштиту-
ва и се прихранува. Исто така, 
карфиолот е многу осетлив 
на недостатокот на елемен-
тот бор. Растенијата, кога ќе 
добијат висина од околу 15 
см, односно по 3-4 недели, се 
засадуваат на постојано место, 
на растојание од околу 50 см. 
Пред засадувањето, се отстра-

нуваат првите два листа кои 
се формирани најниско и се 
засадуваат на веќе подготве-
ната површина. Карфиолот 
бара големи количини храна 
и хранливи материи во текот 
на вегетацијата.

Во зависност од сортата на 
карфиолот, бербата треба да 
биде кога пречникот ќе дос-
тигне од 15 до 30 см или од 0,5 
до 2 кг. Многу е важно бербата 
на карфиолот да биде пред да 
се отворат цветовите. Плодот 
е со кружна или сплескана 
форма. Ако пупките од цвето-
вите бидат отворени во време 
на бербата, тогаш карфиолот 
губи од својот квалитет и вкус. 
Кога се бере карфиолот, ко-
ренот треба да биде отсечен 
што поблиску до главицата. 
Карфиолот стасува за берба за 
околу 60 дена од сеидбата на 
постојаното место. Пакување-
то треба да биде внимателно 
и во соодветна амбалажа. █



нивната пратеничка листа. 
Тоа што на последните из-
бори беше на второ место во 
првата изборна единица... ма 
што е битно тоа, таа сама си 
се изборила за гласовите... 
и никогаш не била со коа-
лицијата. Ете се фали, била 
против некои закони. Била 
и „за“...ама таа може, Павле 
не може. Кој ти дал право да 
мислиш со своја глава... 

И Павле е интересна личност 
за оваа позиција, ама тоа во 
некоја следна пригода.  Сега е 
време за Лиле. А која е Лиле?! 
Прилепчанка со завршен Тех-
нолошко-металуршки факул-
тет, магистер по технички на-
уки. Првото работно искуство 
го имала во „Алкалоид“, каде 
работела и во истражување 
и развој, но и во маркетинг. 
Потоа, од 1993 година основа 
своја фирма во која работи 
до 1998 година. Тука почну-

НИ КО ЛА  
ГРУ ЕВ СКИ

МИР ЈА НА  
НАЈ ЧЕВ СКА

Пет на е сет ме се ци 
зе маа пла та без 
да ра бо тат. До ста 
бе ше. Не ма чо век 
во Ма ке до ни ја што 

мо же  да го до бие тоа. Не ка поч нат да си ја 
за ра бо ту ва ат пла та та. 

Подолговремеседењедомаиземањепо
околу18.000евраодпратеник,конечно
народнитеизбранициодСДСМрешија
дајапочитуваатволјатанаграѓаните.
Тоаштотиегодобијанеможеникојда
годобиеникаде,несамовоМакедонија.

Аха ха ха ха. Глу пав 
на  род. Це па ни ци 
не дел ка ни. А бре 
ни ка де во све тот го 
не ма ова. Аха ха ха ха. 

Ибезнејзиноимеибезнејзинафотогра-
фијаќезнаетедекасеработизаискомпле-
ксираниотборецзачовековиправа,кому
македонскиотнародмуекривзасопстве-
нитенеуспеси.Овојпатпричинаеобикол-
ницатазатворенапорадиснимањефилм.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
АЛЕ КСАН ДАР 
ТОР ТЕВ СКИ

Не во ди те сме тка 
за Ма ке до ни ја, вие 
ше та те по си те ко а-
ли ции. По пов ска ги 
гле да ра бо ти те до 
ди ре ктор ски те ме ста.

Некоилуѓеедноставнонегифаќамес-
то...Коганаедноместонетичини,може
даепроблемдооколината,амакога
секаденештонетичинизапрашајсе
штоесотебе.

JАН КО 
БА ЧЕВ

И без ова ре ше ние 
на су дот, раз го во-
ри те не мо жеа да 
се ко ри стат во по-
стап ка та и на нив не 
мо же да се зас но ва суд ска пре су да.

АштомислеаадвокатитенаСДСМиЗа
ев,коипокојзнаекојпатправатпогре-
шенчекор?!Илипотребнобешелогично
решениенасудотзанелогичнареакција
наСДСМсокојаќесеобидатдајамани-
пулираатјавноста?!

ЗО РАН  
ЗА ЕВ

Да ги вра ти ме де-
мо крат ски те ин-
сти  ту ции, а ка ко 
нус про из вод на 

кра јот да би дат сло бод ни, фер и ре гу лар-
ни из бо ри.

НаЗаевмусе„лизна“признание.Тојприз-
надеканесакадасесоочинаизбори
сополитичкатаконкуренција,декатој
непосакуваизбори.Занегоизборитесе
нуспроизвод,затоаштотојбинаправил
сѐиститеданесеодржат.

Оп ти ми сти сме за 
на ста пи те во Хр ват-
ска, но исто та ка и 
ре ал ни, се ко ја на ша 
по бе да во За греб ќе би де го лем ус пех за 
Ма ке до ни ја.

Македонскитекошаркаризаминаана
ЕП.Македонијанавивазавас!Ситесме
оптимисти!

МАР ЈАН  
СР БИ НОВ СКИ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

РEKOA И:

█ Веднаш штом се здружи со СДСМ, Лиле почна со мани-
пулации да ја замајува јавноста. (СтевчеЈакимовски)

█ Поповска ја користи партиската инфраструктура за нов 
политички блок и кокетира со различни политички 
субјекти. (ЛДП)

█ Лилјана Поповска да каже дали е православна или не. 
(Метрополитг.Петар)

█ Кога ќе се присетам на ликот на Лиле Поповска, токму 
тогаш  мислите ме водат  кон онаа прекрасна песна што ја 
напиша Прличев, „Песна за патријархот - 1762 лето“, каде 
се опева нашиот последен патријарх Арсениј, и токму во 
онаа строфа „ќе ве дават, ќе ве стрижат, ќе  ве м ΄лзат до 
крв... лицем светсци срцем в΄лци“. (СтевчеЈакимовски)

РЕ ЧЕ И:
█ Моето повлекување од пратеничката група е поврзано 

со подолготрајно несогласување со севкупната политика 
што ја поддржуваме како пратеници, како и со моето 
спротивставување да гласам против својата волја и убе-
дување, со безрезервно следење на партиски директиви.

█ Да се внесе сексуалната ориентација во Законот за не-
дискриминација.

█ Ку пу вам чанти оттука, и тоа претежно од „Мона“, но 
најчесто чантите ми се од странство, и тоа кога сум на 
аеродром. 

ва политичката кариера на 
Лиле. Прво е советник  на 
град Скопје од 1996 година 
до 1998 година, за да стане 
потоа заменик-министер за 
развој. Една година подоцна, 
доаѓа на позицијата совет-
ник на скопскиот градона-
чалник, до 2002 година. По 
ова почнува нејзината пра-
теничка кариера... Беше во 
ЛДП, од каде замина зашто 
не ѝ давале да размислува со 
своја глава. Подоцна оформи 
своја партија. Кога замина од 
ЛДП, нејзините екс сопартиј-
ци коментираа дека го осуе-
тила планот на тогашниот 
партиски лидер, Ристо Пенов, 
да биде исклучена од изврш-
ниот одбор. Централниот 
одбор требало да ја избрка 
Поповска од своите редови. 
Таа беше побрза од своите 
сопартијци - оставката стиг-
на пред нејзиното формално 
исклучување.█ (Р.Р.)

Ро де на: 
24 мај 1956 година, Прилеп
Обра зо ва ние: 
магистер по технички науки
Про фе си ја: 
по ли ти чар ка

Кога јас сум во прашање, 
сѐ  ми е дозволено, но за 
другите е забрането, не-

морално, неодговорно... Кога 
јас добивам, никој не смее 
да коментира, ниту пак има 
потреба јас да размислувам 
совесно... Но кога треба да 
нападнам друг, „совеста“ ми 
работи 200 на саат. 

Ова е карактеристика на 
многумина, а меѓу нив се 
вбројува и Лилјана Попов-
ска, претседателката на 
Демократската обнова на 
Македонија. Кога таа излезе 
од коалицијата, беше дозво-
лено нејзините директори 
да останат на позициите, 
иако партијата веќе не е дел 
од владејачката гарнитура. 
Ама нели, тоа е оправдано, 
зашто никој друг не може 
толку добро да раководи со 
тие позиции, како што можат 
луѓето од нејзината партија.

Ама кога е во прашање 
друг... е тука нема така. Се 
знае, не може да се седи на 
две столчиња, или ваму 
или таму. Е драга, Лиле, во 
право си кога... Ама ај прво 
измети си го сопствениот 

двор, па потоа ѕирни во 
дворот на соседот.

Е сега, Павле Трајанов мора 
да реши дали ќе настапува 
опозициски или позициски. 
Ма што е важно што мисли 
тој конкретно за некој закон. 
Ако е со власта, чини, ако е 
со опозицијата, не чини. Ако 
син ми скршил прозорец - се 
случува, ако скршил прозо-
рец синот на комшијата, тоа е 
дерле, невоспитано детиште,  
дете на незаинтересирани 
родители...

█  Ниесмеразговаралесо
другитенезависнипрате-
ницидаформирамепрате-
ничкагрупаидадејствува-
мезаедно,новотаагрупа
можедавлезесамооној
што,какоиние,решилда
настапува опозициски - 
вели Поповска. 

Ма со вакви размислувања 
не е ни чудно што во сè се 
гледа партиска страна – од 
избор на претседател на 
куќен совет, преку избор на 
мис на земјава и фестивали 
на секакви музики, па сѐ до 
големи и до одговорни по-
зиции. Ти немаш право на 
свое мислење - ти си дел од 
стадото... Зар Лиле?!

Лиле реши да си замине од 
коалицијата пред Павле... 
Ама таа, иако била во ко-
алицијата, не била дел од 

Лилјана Поповска

ДА МУ УМРЕ КОЗАТА НА КОМШИЈАТА
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ста рен, ту ку и го иг но ри ра 
по сто е ње то на Афри ка и на 
Ла тин ска Аме ри ка.

Кри ти ча ри те твр дат де ка 
Со ве тот за без бед ност е 
пла тфор ма за вче раш ни от 

на ме сто за утреш ни от 
свет. Тој не ну ди про стор за 

по стој ни те го ле ми си ли ка ко 
Гер ма ни ја или Ја по ни ја, или за 
рас теч ки те си ли ка ко Бра зил, 
Ин ди ја и Јуж на Афри ка.

Во те о ри ја, Ге не рал но то со бра-
ние на ОН не стра да од овој ос-
но вен не до ста ток на де мо крат-
ски ле ги ти ми тет: Та му се ко ја 
член ка има ед на ква по зи ци ја, 

па та ка Ки на има исто пра во на гла са ње ка
ко, на при мер, Ре пуб ли ка На у ру, остров од 
21 ква дра тен ки ло ме тар кој брои на се ле ние 
од 9.500.

Но, со де мо кра ти ја та до а ѓа и ха о сот: Ед наш 
го диш но, се кој сеп тем ври, ор га ни за ци ја та се 
транс фор ми ра во ви стин ски ха ос ме ѓу си те 
ли де ри во све тот, си те се бо рат за вни ма ние, 
а не за мир.
 
Ко ме ди ја та во ОН
Да ле ку од обез бе ду ва ње ко хе рент ност, Ге не-
рал но то со бра ние обич но обез бе ду ва бесп-
лат на за ба ва.

Та ков е слу ча јот со пре тсе да те лот на Ве не цу-
е ла, Ху го Ча вез, кој во 2006 го ди на го поч на 
сво јот го вор пред со бра ни е то на ре ку вај ќи го 
пре тсе да те лот на САД, Џорџ Буш, „ѓа во лот чиј 
ми рис сѐ уште е при су тен во про сто ри ја та“.

Мал ку ми на мо жат да за бо ра ват на ли би ски-
от ли дер Мо а мер Га да фи, кој во 2009 го ди на 
го над ми на вре ме то од 15 ми ну ти што се кој 
ли дер го има ше за го вор за 70 до пол ни тел ни 
ми ну ти со на стап кој вклу чу ва ше ки не ње на 
ко пи ја од ос но вач ка та По вел ба на ОН и фр-
ла ње на стра ни ци те во пуб ли ка та.

Дол ги го ди ни де се ти ци ли де ри при ре ду ваа 
ви стин ски спе ктакл ко га ја на пу штаа со бра ни-
ска та са ла се ко гаш ко га иран ски от пре тсе да тел 
Мах муд Ах ма ди не џад ќе поч не ше да го во ри за 
ед на од не го ви те смеш ни те о рии на за го вор 
во вр ска со „из мис лу ва ње то“ на Хо ло ка у стот.

Но, нај не за бо рав ни от на стан во оваа спе ци јал-
на ка те го ри ја на ко ме дии во ОН му при па ѓа на 
со вет ски от ли дер Ни ки та Хруш чов, кој за вре ме 
на го диш на та пле нар на сед ни ца на Ге не рал но то 
со бра ние во 1960 го ди на го из ва ди сво јот че вел 
и го трес на на ма са та во знак на про тест про тив 
прет став ни кот на Фи ли пи ни те, кој Хруш чов 
јав но го на ре ку ва ше „шу трак“. На вод но, бри-
тан ски от пре ми ер Ха ролд Мек ми лан поч нал 
да се ки ко ти ка ко и по ве ќе то во про сто ри ја та и 
по ба рал пре вод за го во рот на со вет ски от ли дер.

Но, се пак, иа ко оваа ни за на жал би и смеш ни 
анег до ти сѐ уште е дла бо ко вре жа на во ме мо-
ри ја та на лу ѓе то и не при до не су ва за по до бру-
ва ње то на ре пу та ци ја та на Обе ди не ти те на ции, 
не тре ба да се сфа ќа прем но гу се ри оз но.

СВЕТ

ис ход, а дип ло ма ти те 
ги пла ни ра ат сво и те 
из ли ви на гнев од на пред. 
Тоа е игра со ко ја се ри зи ку ва 
пре о ста на ти от кре ди би ли тет 
на ОН, ко ја оваа го ди на сла ви 
70 го ди ни од сво е то ос но ва ње.

Кри ти ки те за со ста вот и за 
функ ци и те на Со ве тот за без-
бед ност на ОН се ле ген да и до-
се га до бро се спра ву ваа со нив.

Пет те по сто ја ни член ки на 
ор га ни за ци ја та, т.н. гру па П5, 
со ста ве на од Ве ли ка Бри та-
ни ја, Ки на, Фран ци ја, Ру си ја и 
САД, прет ста ву ва ат по ре док 
соз да ден по Вто ра та свет ска 
вој на, кој не са мо што е за-

Добредојдовте во надреалниот свет на Обединетите  
нации, каде што резолуциите се ставаат на  
маса повеќе за ефект отколку исход, а  
дипломатите ги планираат своите изливи  
на гнев однапред. Тоа е игра со која се  
ризикува преостанатиот кредибилитет  
на ОН, која оваа година слави  
70 години од нејзиното основање

ОН ризикува да се претвори во Театар на комедиjа
70 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

Ве то то на Ру си ја на ре зо лу ци ја та на ОН да се 
фор ми ра три бу нал за со бо ру ва ње то на ма ле-
зи ски от ави он со лет „MH-17“ прив ле че бес, 
но бе ше и це лос но оче ку ва но. По сто ја ни те 
член ки не тре ба да го ко ри стат Со ве тот за 
без бед ност на ОН во обид да се по сра мо тат 
про тив ни ци те.

Бри тан ски от ам ба са дор во Обе ди не ти те на-
ции, Мет ју Рај крофт, ги опи ша на ста ни те од 
ми на та та не де ла, ко га Со ве тот за без бед ност 
на ОН пред ло жи да се фор ми ра ме ѓу на ро ден 
три бу нал за со бо ру ва ње то на ма ле зи ски от 
ави он со лет „MH-17“ над Укра и на пред точ но 
ед на го ди на, ка ко жа лос ни, фру стри рач ки и 
раз о ча ру вач ки.

По ве ќе то член ки на Со ве тот за без бед ност 
се сог ла си ја де ка тре ба да се фор ми ра та ков 
три бу нал, освен Ру си ја, ко ја го упо тре би сво-
е то ве то за да се оси гу ри де ка ре зо лу ци ја та 
не ма да ус пее. Тоа зна чи де ка не ма прав да 
за 298 пат ни ци кои ги за гу би ја жи во ти те, 
не ра зу мен ис ход што си гур но ќе ја раз бу ди 
све ста на си те ам ба са до ри.

Единс тве на та преч ка е тоа што, иа ко гне вот 
на ам ба са до рот Рај крофт бе ше искрен, су-
ди рот со Ру си ја што го тол ку го воз не ми ри 
бе ше, исто та ка, крај но пред вид лив.

Др жа ви те, ка ко што е Ве ли ка Бри та ни ја, што 
ја под др жаа ре зо лу ци ја та, уште од по че ток 
зна е ја де ка Ру си ја ни ко гаш не ма да ја при фа-
ти, но се пак го сто ри ја тоа иа ко зна е ја де ка 
нив ни те на по ри не ма да ус пе ат.

До бре дој до вте во на дре ал ни от свет на 
Обе ди не ти те на ции, ка де што ре зо лу ци и те  
се ста ва ат на ма са по ве ќе за ефект откол ку 
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Се уш те ко рис но 
и ре ле вант но
И по крај си те ко ме дии и гре-
шки, Ге не рал но то со бра ние сѐ 
уште си ја вр ши ра бо та та што 
му се до де ли по ос но ва ње то на 
ОН во 1945 го ди на: да би де пар-
ла мен тот на чо веш тво то, ед на и 
единс тве на гло бал на пла тфор-
ма ка де што се ко ја го ле ма или 
ма ла на ци ја има вро де но пра во 
да збо ру ва и да би де слуш на та.

И тој прин цип не е ше га.

Исто то мо же да се ка же и за Со-
ве тот за без бед ност. Иа ко не-
го ви от со став е ана хро ни чен и 
не о прав дан, оста ну ва фа ктот 
де ка си те неј зи ни член ки П5 
се нук ле ар ни си ли и, за ед но, 
сѐ уште ва жат за нај го ле ма та 
еко ном ска та моќ во све тот.

Про ши ру ва ње то на кру гот на 
ко рис ни ци те на ве то не ма да му 
по мог не на Со ве тот за без бед-
ност да функ ци о ни ра по до бро, 
но би мо же ло да го па ра ли зи ра 
за се ко гаш, та ка што не о би чен 
е ар гу мен тот што ука жу ва де ка 
Со ве тот тре ба да има по ве ќе 
прет став ни ци, ду ри и ако тоа се 
по ка же ка ко по мал ку ефи кас но.

По крај тоа, Ве ли ка Бри та ни ја 
и Фран ци ја не се тие што ги 
бло ки ра ат ре фор ми те, ту ку 
Ки на и Ру си ја, кои се про ти ват 
на ка ква би ло про ме на на по-
стој ни от со став на Со ве тот за 
без бед ност; ми на та та не де ла 
Ки на го го спре чи ин ди ски от 
обид да до ста ви пред лог за све-
жи ре фор ми до Ге не рал но то со-
бра ние на ОН.

Но, иа ко член ки те П5 по вре-
ме но го сме та ат Со ве тот за 
без бед ност за не мо ќен, при-
до не сот на ор га ни за ци ја та за 
гло бал на та без бед ност оста ну-
ва впе чат лив.

Ми ров ни те опе ра ции на ОН 
се со се ма пре стру кту и ра ни од 
кра јот на Сту де на та вој на. За 
се кој конф ликт кој се иг но ри ра, 
по сто јат мно гу дру ги за кои Со-
ве тот за без бед ност дејс тву ва 
ед ног лас но.

Проб ле мот со член ки те  
што има ат пра во на ве то
Се пак, ви стин ски те проб ле ми на Со-
ве тот за без бед ност се зна чи тел но 
го ле ми. Гла вен ме ѓу нив е фа ктот де
ка Ру си ја сѐ по ве ќе го ко ри сти сво е то 
пра во на ве то - не за пра ктич на цел 
за од бра на на сво и те на ци о нал ни 
ин те ре си, ту ку ка ко сим бол на неј-
зи на та моќ и ста тус на го ле ма си ла.

Ни кој во Со ве тот за без бед ност не ма 
та ков оп стру кти вен при стап и ако 
Ру си ја про дол жи со тоа од не су ва ње 
ќе пре диз ви ка ви стин ска ка та стро фа 
во ор га ни за ци ја та.

Но, и за пад ни те си ли се од го вор ни 
за пот тик ну ва ње то на та кво то од не-
су ва ње на Ру си ја.

Отка ко за вр ши Сту де на та вој на, За-
па дот ја убе ду ва Ру си ја да гла са или 
да се сог ла су ва со усво ју ва ње то на 
ре зо лу ци и те за раз лич ни кри зи.

Си те тие ре зо лу ции на по че то кот 
беа прет ста ве ни од за пад ни те вла ди, 
зго ле му вај ќи ја мож но ста за упо тре-
ба на си ла са мо во ек стрем ни окол-
но сти. Но, штом ре зу лу ци и те ќе по-
ми неа низ Со ве тот, раз лич ни во е ни 
ко а ли ции пред во де ни од САД им 
да ваа на ред би што да пра ват  и тие 
ни ко гаш по втор но не го из не су ваа 
проб ле мот пред ОН.
 
Ток му тоа се слу чи во 1995 го ди на, 
ко га НА ТО поч на да во ју ва со Ср би ја; 
во 1999 го ди на, ко га во е на та али јан-
са во Евро па пред во де на од САД ја 
за поч на вој на та во Ко со во; во 2003 
го ди на, ко га САД из вр ши ја ин ва зи ја 
врз Ирак; и во 2011 го ди на ко га за-
пад ни те си ли за поч наа воз душ ни 
на па ди во Ли би ја, ве ту вај ќи им на 

Ру си те де ка нив на та цел е це лос но 
ху ма ни тар на, де ка не са ка ат про ме на 
на ре жи мот, ту ку са мо да се со бо ри 
по стој на та ли би ска вла да.

И се га, за пад ни те вла ди одат сѐ по да ле-
ку, да ва ат пред ло зи за ре зо лу ции зна-
еј ќи де ка Ру си те не ма да ги при фа тат, 
сè са мо со цел да се по сра мо ти Мос ква.

Ру ски те офи ци јал ни ли ца со не де ли 
пре ду пре ду ваа де ка ќе ста ват ве то на 
ини ци ја ти ва та да се фор ми ра ме ѓу-
на ро ден три бу нал за да им се су ди 
на од го вор ни те за со бо ру ва ње то на 
ави о нот на ком па ни ја та „Ма ле зи ја 
ер лајнс“. Но, се пак, ре зо лу ци ја та се 
про тур ка са мо за да им пре диз ви ка 
не при јат ност на Ру си те.

На Ру си ја ни ко гаш не тре ба да ѝ се 
доз во ли да ја на ма ли сво ја та од го-
вор ност за тра ге ди ја та на „Ма ле зи-
ја ер лајнс“. Но, иско ри сту ва ње то на 
Со ве тот за без бед ност на ОН ка ко 
ос но ва за по ни жу ва ње на Ру си те без 
по себ на пра ктич на цел, прет ста ву ва 
са мо ед на са мо у ни шту вач ка игра.

На крај, тоа го на ма ли зна че ње то на ОН 
и на вла де е ње то зас но ва но на ме ѓу на-
род ни от си стем кој За па дот по сто ја но 
ба ра од Ру си ја да го по чи ту ва.

ОН ни ко гаш не ма да би де ин сти ту-
ци ја што ќе ги за до во ли стре ме жи те 
на неј зи ни те ос но ва чи. И Со ве тот за 
без бед ност нај ве ро јат но ни ко гаш 
не ма да се ре фор ми ра.

Но, во нај ма ла ра ка, нај важ ни от без-
бед но сен фо рум во све тот ќе оче ку ва 
од сво и те по сто ја ни член ки по мал ку 
дет ски бе ли и по мал ку оби ди за од-
ме ру ва ње на си ли те.

СВЕТ
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Из вор: „Стрејтс тајмс“
Пре вод: Ана Цве та но ска

Га ли чи ца ста на  
глав на атрак ци ја и за 
стран ски те ту ри сти
Во на ци о нал ни от парк има 350 ки ло ме три па те ки за пе ша че ње 
и ве ло си пед ски па те ки, а нај а тра ктив но ме сто за па раг лај де ри
сти те, но и за љу би те ли те на при ро да та, е ме сто то ви ка но Ба ба. 
Источ на та стра на на Га ли чи ца ну ди не по втор ли ва гле тка на 
Прес пан ско то Езе ро, а нај по се ту ва но из лет нич ко ме сто е Ко
рит ски рид, од ка де што Охрид ско то Езе ро и це ло то крај бреж је 
мо жат да се ви дат ка ко на длан ка
Пишува | Не ве на По пов ска

ЌЕСТАНЕЛИОХРИДИСТОВРЕМЕНОИЛЕТЕНИЗИМСКИТУРИСТИЧКИЦЕНТАР?

Спе ле о ло зи те откри ја но ва, 
до се га не и стра же на пе ште-
ра на пла ни на та Га ли чи ца, 

ко ја изо би лу ва со при род ни уба-
ви ни. Пе ште ра та би ла откри е на 
во рам ки те на пр ви от спе ле о ло-
шки камп што во ор га ни за ци-
ја на СК „Зла то врв“ – При леп и 
„Бо том тајм“ – Охрид, се одр жа 
овој ме сец на Га ли чи ца.

█ Откриенабешеновапропаст
воблизинанаЕлшани.Таане
емногутуристичка,малкуе
ризичназаобичнипосетите-

█  Целтанакампотбешедасе
потврдатпознатитеинфор-
мациизапештеритенаГали-
чица,дасеоткријатновика-
наливопознатитепештери
идасеоткријатновипеште-
ринаГаличица.Воедноовој
камппретставувапочеток
напосериозниспелеолошки
истражувањаипроучувања
на Галичица кои треба да
претстојатвоиднина - ве лат 
ор га ни за то ри те.

█ Согласносопланот,голем
делодпредвиденитезада-
чибеареализирани,меѓу-
тоавременскиотпериодне
нидозволидареализираме
сѐодпредвиденото.Покрај
истражувањата, кампот
имашеипедагошказадача,
панеколкупомладичлено-
виимааможностзапрвпат
посериознодасевклучат
воспелеолошкиистражу-
вања,соштосеградиеден
видбазазаидниспелеоло-
шкиистражувања.Млада-
таекипапријатноизнена-
ди,паоткриновапропаст
воблизинатанапропаста
Рблок,соштоцелосного
оправданивнотоучество
накампот - истак наа од „Бо-
том тајм“.

На кам пот учествуваа 11 спе ле-
о ло зи. Беа истра жу ва ни че ти ри 
пе ште ри, од кои две се но ви, а 

ли,потребнаеопремаидобра
подготвеностбидејќивнатре
имаодрониитребадасевни-
мава – ве ли Ни ко ла Па ска ли од 
„Бо том тајм“.

На пла ни на та Га ли чи ца по с-
то  јат мно гу број ни пе ште ри 
кои има ат го лем ту ри стич ки 
по тен ци јал кој за се га не е иско-
ри стен. За да се ста ват во функ-
ци ја на ту риз мот по треб но е 
тие да се ос по со бат за по се ти, 
од нос но да се обе ле жат и со од-
вет но да се освет лат.

На пла ни на та 
Га ли чи ца  
по с то  јат  

мно гу број ни 
пе ште ри кои 
има ат го лем 
ту ри стич ки 
по тен ци јал 

кој за се га не е 
иско ри стен
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Во на ци о нал ни от парк има 350 
ки ло ме три па те ки за пе ша че-
ње и ве ло си пед ски па те ки, а 
ед но од нај а тра ктив ни те ме ста 
за па раг лај де ри сти те, но и за 
љу би те ли те на при ро да та е ме-
сто то ви ка но Ба ба. Источ на та 
стра на на Га ли чи ца, пак, ну ди 
не по втор ли ва гле тка на Прес-
пан ско то Езе ро.

Но, по втор но за жи ву ва и ста ра-
та иде ја и не ис пол не та жел ба 
на мно гу ге не ра ции, Охрид да 
би де исто вре ме но и ле тен и 
зим ски ту ри стич ки цен тар. Таа 
мо же би ќе до бие ко неч на ре а-
ли за ци ја. Име но, се по ја ви ја ин-
фор ма ции де ка АД МЕП СО ба ра 
ре но ми ра на ком па ни ја ко ја ќе 
ин ве сти ра во из град ба та и ќе 

сто па ни су ва со ски-цен та рот и 
со од мо ра ли ште то „Га ли чи ца“. 
МЕП СО изра бо тил студија за 
економска оправданост и ур-
банистички план за из град ба 
на ски-цен тар и од мо ра ли шта во 
НП „Га ли чи ца“. Со про е ктот, кој 
ќе се ре а ли зи ра во не кол ку фа зи, 
се пред ви ду ва да има две гон до-
ли за осум пат ни ци, се дум ски-
ли фта од кои два-три ќе би дат со 
че ти ри се ди шта, ски-ли фто ви, 
тип си дро и под виж ни лен ти 
на ме не ти за де ца и по чет ни ци. 
Ед на гон до ла тре ба да по а ѓа од 
ре ги о нот над се ло то Пе шта ни, 
на баз на ста ни ца на ви со чи на од 
840 ме три, да има ед на ме ѓу ста-
ни ца на 1.580 ме три и крај на та 
ста ни ца да би де на 1.890 ме три. 
Вто ра та гон до ла, ко ја би тре-
ба ло да се гра ди во пос лед на та 
фа за, тре ба да го по вр зе прес-
пан ски от дел, пре ку ту ри стич-
ка та на сел ба Оте ше во до пла то-
то на Су во По ле, на ви со чи на од 
1.480 ме три, ка де што се на о ѓа 
ба за та на по стој ни от ски-цен-
тар кој не ра бо ти по дол го вре ме. 
Про е ктот пред ви ду ва ски-цен-
та рот „Га ли чи ца“ да би де од 
сред на го ле ми на со ка па ци тет 
да при ми око лу 3.500 ски ја чи 
днев но, ски-ли фто ви те да мо-
жат да при мат 8.800 ски ја чи 
на час и ски-па те ки со дол жи-
на од око лу 12 ки ло ме три. Во 
рам ки те на цен та рот се пла ни ра 
ве штач ка аку му ла ци ја, си стем 
од снеж ни то по ви за пра ве ње 
снег, спе ци јал ни ма ши ни за снег 
– ра трак, кои по крај ос нов на-
та опре ме ност ќе мо ра да има-
ат и до пол ни тел на опре ма за 
сов ла ду ва ње на стрм ни де ло-
ви со по ве ќе од 70 про цен ти. 
Низ це ли от комп лекс се пред-

ви де ни и до пол ни тел ни по ма ли 
ту ри стич ки об је кти, ре сто ра-
ни, хо те ли и за бав ни со др жи-
ни план ски ор га ни зи ра ни и 
ко рис ни во те кот на це ла та го-
ди на (кар пи за ка чу ва ње, па те-
ки за ве ло си пе ди зам). По крај 
па те ки те за алп ско ски ја ње, 
пред ви де на е па те ка за нор-
ди ско ски ја ње, а це ли от ски-
комп лекс ќе се про те га на ви-
со чи на од 1.580 до 1.930 ме три. 
При ана ли за та на пла нин ски от 
те рен е зе мен пред вид и јуж ни-
от дел по поз нат ка ко Ста ра Га-
ли чи ца, ка де што се на о ѓа ат и 
нај ви со ки те вр во ви Ма га ро со 
2.252 ме три и Ко та Ф10 на 2.265 
ме три, ко ја спо ред ана ли зи те 
ну ди мно гу по вол ни ски-ус ло ви 
имај ќи пред вид де ка тој дел од 
Га ли чи ца е свр тен кон се вер-се-
ве ро и сток, со го ле ми до ли ни и 
те рен ска стрм ни на од 40 до 70 
про цен ти и ни ска сон че ва из ло-
же ност, ка де што сне гот се за др-
жу ва по долг пер и од. █

во ед на бил откри ен нов ка нал, 
ре ги стри ра ни би ле две но ви ду-
ва ла, а за поч на и истра жу ва ње-
то на из во рот Ту ши ма. По крај 
тоа би ла из ве де на и веж ба на 
спе лео (СРТ) тех ни ки, а дел од 
учес ни ци те за прв пат про баа 
и да нур ка ат во отво ре ни во ди.

Си те овие но ви ни, ка ко и при-
род ни те уба ви ни, при до не соа 
Га ли чи ца го ди на ва да ста не 
глав на атрак ци ја за стран ски те 
ту ри сти. Зго ле му вај ќи ја ту ри-
стич ка та по се те ност, Га ли чи ца 
е на до бар пат да пре рас не во 
европ ски на ци о на лен парк. Пла-
нин ска та уба ви ца ка ко маг нет 
вле че ту ри сти од це ли от свет. 
Го ди на ва е го лем бро јот и на 
стран ски те ту ри сти што кам-
пу ва ат на Га ли чи ца. Нај број ни 

се ту ри сти те од Гер ма ни ја, Пол-
ска и Че шка, но го лем е бро јот и 
нa кам пе ри кои до а ѓа ат од про-
сто ри те на по ра неш на Ју гос ла-
ви ја. Пар кот го ди на ва бе ле жи 
до се га ре корд на по се те ност. Ин-
тен зив на та про мо ци ја вро ди со 
плод и сѐ по го лем е бро јот на 
оние што се обра ќа ат до Упра ва-
та на пар кот за да ре зер ви ра ат 
тер мин, ба рај ќи ин фор ма ции 
и ди ги тал ни кар ти. От та му со 
апел, до си те љу би те ли на овој 
не до прен дел од ра јот.

Упра ва та во мо мен тов има двај-
ца ли цен ци ра ни во ди чи за пла-
ни на, а ор га ни зи ра ле обу ка и 
за во ди чи те кои ги ан га жи ра ат 
ту ри стич ки те аген ции, за тоа 
што не ре тко на ту ри сти те им 
ка жу ва ле раз лич ни ин фор ма-

ции за Га ли чи ца. На пла ни на та 
мо же да одат са мо оние што се 
при ја ви ле во Упра ва та на пар кот 
и ку пи ле влез ни ца, а кам пе ри те 
пред да дој дат, от та му до би ва ат 
де тал ни ин фо ма ции.

Кам пе ри те мо жат да кам пу ва ат 
на Ко ри та, про стор кој по ле ка 
се уре ду ва со цел да ги за до во ли 
си те ус ло ви кои се по треб ни за 
кам пу ва ње. 

Паркoт пле ни со уни кат на уба-
ви на, ша ре ни ло од бои и жи во-
пис ни пре де ли. Ед но од нај по-
се ту ва ни те из лет нич ки ме ста 
е Ко рит ски рид, единс тве но то 
ме сто од ка де што ка ко на длан-
ка мо жат да се ви дат Охрид ско-
то Езе ро и це ло то крај бреж је. 

 Зго ле му вај ќи 
ја ту ри стич ка та 

по се те ност, 
Га ли чи ца е на 
до бар пат да 
пре рас не во 

европ ски на ци-
о на лен парк. 
Пла нин ска та 
уба ви ца ка ко 
маг нет вле че 
ту ри сти од 
це ли от свет
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(дам ки), пос ле ди ци на фо то-
ста ре е ње то, ка ко и за израм-
ну ва ње на пли тки те брч ки и 
ли нии.

█ Какосоовојтретманќе
сеподобриквалитетотна
кожата,колкутретманисе
потребниикакваепостап-
ката?
БИТОЉАНУ:Ми кро дер мо-
а бра зи ја та всуш ност прет-
ста ву ва ме ха нич ки пи линг, 
од нос но лу пе ње на по вр шин-
ски те сло е ви на ко жа та кои се 
из гра де ни од ве ќе изу мре ни 
кле тки, со по мош на кри стал-
чи ња од ди ја ман ти. При тоа, 
исто вре ме но тие луш пи, од-
нос но кле тки се вшму ку ва ат. 
Овој трет ман не е агре си вен, 
за што се от стра ну ва ат са мо 
не кол ку по врш ни сло е ви на 
ко жа та, па та ка тие сло е ви 
мно гу бр зо се об но ву ва ат, 
што зна чи де ка тре ба да се 
по вто ру ва на се кои две до 
че ти ри не де ли, за вис но од 
па ци ен тот. Со от стра ну ва ње-
то на сло е ви те од мр тви те 
кле тки, всуш ност, кле тки те 
на ко жа та под нив по лес но 
се об но ву ва ат, а со тоа ко-
жа та до би ва по у бав изг лед, 
свеж, од мо рен, и има изед-
на чен тен.

█ Освензаподобрувањена
квалитетотнакожата,се
препорачувадасенаправи
изафотостареење,заре-
дуцирањенабрчките,ак-
нитеистриите.Колкупа-
циентитесеедуцираниза
овојтретманиколкумина
сакаатдавложатвосвојот
изглед?Накојавозрасте
препорачливодасезапоч-
не,доколкуимаатпробле-
мисокожата?
БИТОЉАНУ: Па ци ен ти те 
ге не рал но се еду ци ра ни за 
овој трет ман, ме ѓу тоа мно гу 
че сто тре ба да им се по јас нат 
не кои пра ша ња. Има ин те рес 
за овој трет ман за тоа што не 
е агре си вен и по ста пен, па му 
од го ва ра за се кој чо век кој са
ка да вло жи во сво јот изг лед 
на дол ги па те ки, ка ко што 
е и нај до бро. Ток му за ра ди 

тоа мо же да се при ме ну ва кај 
пом ла ди те на при мер, ве ќе 
од пер и о дот на пу бер те тот, 
па на го ре, до по зре ла та во-
зраст.

█ Третманитесодермороле-
рисенабазанаприроден
начин,какосеодвиваати
заштосепотребни?
БИТОЉАНУ:Дер мо ро ле ри те 
се всуш ност вал ја чи ња со 540 
иг лич ки со раз ли чен ди ја ме-
тар, кои се ко ри стат за спро-
ве ду ва ње на ме зо те ра пи ја, 
од нос но вбриз гу ва ње на ко-
кте ли во ко жа та во раз лич-
ни це ли. Со овој дер мо ро лер, 
всуш ност, се по ми ну ва ко жа-
та ко ја се тре ти ра (ли це, врат, 
сто мак, де кол те, кос мат дел 
од гла ва и др.) и се пра ват ма
ли убо ди до тоа ни во на ко жа-
та до кое е по треб но, па се на-
не су ва ат ко кте ли (ви та ми ни, 
хи ја лу рон ска ки се ли на, ан ти-
о кси дан си, пот тик ну ва чи на 
кле тки те на ко жа та, еле мен-
ти во тра го ви и др.). По тоа се 
на не су ва хи дра тант на кре ма. 
Овој трет ман се ко ри сти за 
спре чу ва ње на про це сот на 
ста ре е ње (соз да ва ње брч ки 
и опа ѓа ње на то ну сот на ко-
жа та), но и за по до бру ва ње 
на изг ле дот на ко жа та, ка ко и 
за от стра ну ва ње на по лес ни 
хи пер пиг мен та ции (дам ки), 
на ма лу ва ње на по ри те при 
ле ку ва ње на лес ни об ли ци 
на ак ни, спре чу ва ње на ди се-
бо реа и ег зе ми ка ко и за от-
стра ну ва ње на луз ни и стрии. 
Мо же да се ко ри сти и про тив 
опа ѓа ње на ко са та.

█  Интересно е дека има
микроиглички, како тие
влијаатнанашатакожана
лицето?
БИТОЉАНУ:Освен убо ди те, 
ми кро иг лич ки те, исто та ка, 
агре сив но вли ја ат на кле тки-
те на ко жа та и со тоа од бран-
бе но ги акти ви ра ат, при што 
соз да ва ат раз лич ни ма те рии 
со кои се об но ву ва ат. Исто-
вре ме но се зго ле му ва и соз-
да ва ње то на крв ни са до ви и 
се по до бру ва ис хра не то ста 
на ко жа та.

█ Заколкунеделибисепо-
стигнал ефективен трет-
ман,односноби јаимале
посакуваната видливост
накожатаналицето?
БИТОЉАНУ:Ефе ктот се по-
стиг ну ва за вис но од во зра ста 
на па ци ен тот, од со стој ба та на 
не го ва та ко жа, од неј зи ни от 
од го вор, та ка што би рек ла 
де ка вре мен ски от ин тер вал 
за кој би се ви дел ефе ктот е 
ин ди ви ду а лен, но, еве, ако ге-
не ра ли зи рам, нај че сто за три 
до че ти ри трет ма ни ве ќе би 
се ви дел ефект. Тоа зна чи по 
три до че ти ри ме се ци, за што 
трет ма ни те се пра ват нај че-
сто ед наш ме сеч но.

█ Колкуепрепорачливоовие
третманидасенаправатво
текотналетниотпериод?
БИТОЉАНУ:Ми кро дер мо-
а бра зи ја та и дер мо ро ле рот 
мо же да се пра ват и за вре ме 
на лет ни от пер и од, но мо ра 
да се из бег ну ва сон це то и да 
се ко ри стат кре ми со ви сок 
за шти тен фа ктор (50), по себ-
но пр ви те два-три де на по 
трет ма нот, но и по тоа да се 
вни ма ва кол ку што е мож но 
по ве ќе. Се раз би ра, мо јот со-
вет е да се на пра ват нај доц на 
ед на не де ла пред да се оди 
на од мор, а би би ло по у ба во 
и по ра но.

█ Важноепостојанода ја
негувамекожата,особено
кожатаналицето.Какода
сезаштитимевотекотна
летото?
БИТОЉАНУ:Нај важ но од сѐ е 
да се за шти ти ме од сон це то. 
Тоа зна чи во пер и о дот од 11 
ча сот до 16 ча сот во оп што да 
не до а ѓа ме во кон такт со сон-
це, а дру ги от дел од де нот и 
ко га мо ра да сме из ло же ни 
на сон це, да но си ме об ле ка 
во бе ла бо ја или по све жа бо ја 
коjа не прив ле ку ва сон че во 
зра че ње, шап ки со го лем обод, 
очи ла за сон це и се раз би ра, 
кре ми со ви сок за шти тен фа-
ктор. Исто та ка, тре ба да се 
пи јат теч но сти и да се ко ри-
стат хи дра тант ни кре ми кои 
нав лаж ну ва ат и ла дат. █

Нај важ но од 
сѐ е да се 
за шти ти ме 
од сон це то. 
Тоа зна чи 

во пер и о дот 
од 11 ча сот 
до 16 ча сот 
во оп што да 
не до а ѓа ме 

во кон такт со 
сон це, а дру-
ги от дел од 
де нот и ко га 
мо ра да сме 
из ло же ни на 
сон це, да но-
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во бе ла бо ја 
или по све жа 

бо ја

Со от стра ну ва ње то на  
сло е ви те од мр тви те кле тки,  
ко жа та до би ва по у бав изг лед

ИН ТЕРВ ЈУ | Д-РВЕРОНИКАБИТОЉАНУ, ДЕР МА ТО ЛОГ, ЕСТЕТ СКО-ДЕР МА ТО ЛОШ КА ОР ДИ НА ЦИ ЈА „ВИ ВИ ДЕРМ“

К о жа та е нај го ле ми от ор-
ган кај чо ве кот. Ка ко што 
од ми ну ва вре ме то, таа 

ста рее. За об но ву ва ње на ко жа-
та, за по до бру ва ње на неј зи ни-
от ква ли тет, за израм ну ва ње на 
пли тки те брч ки и ли нии, ка ко 
и за дру ги те трет ма ни со кои 
мо же да се по до бри изг ле дот на 
ко жа та, раз го ва рав ме со д-р Ве-
ро ни ка Би то ља ну, дер ма то лог 
од естет ско-дер ма то ло шка та 
ор ди на ци ја „Ви ви дерм“.

█ Заштосекориститретма-
нот микродермоабразија,
особенокајжените?
БИТОЉАНУ:Трет ма нот ми-
кро дер мо а бра зи ја мо же да се 
ко ри сти и кај ма жи те и кај же-
ни те. Се ко ри сти во раз лич ни 
це ли: за об но ву ва ње на ко жа та, 
за ле ку ва ње на лес ни до уме ре-
ни об ли ци на ак ни, пли тки луз-
ни од ак ни или дру ги со стој би, 
по врш ни хи пер пиг мен та ции 

Ми кро дер мо а бра зи ја та, всуш ност, 
прет ста ву ва ме ха нич ки пи линг, 
од нос но лу пе ње на по вр шин ски те 
сло е ви на ко жа та кои се из гра де ни 
од ве ќе изу мре ни кле тки, со по мош 
на кри стал чи ња од ди ја ман ти. Овој 
трет ман не е агре си вен, за што се 
от стра ну ва ат са мо не кол ку по вр шин
ски сло е ви на ко жа та, па та ка тие 
сло е ви мно гу бр зо се об но ву ва ат, 
ве ли д-р Би то ља ну

Пишува | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Александар Ивановски
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На 10 ја ну а ри 1942 го ди на, Сар-
џент во име то на Ми ни стерс-
тво то за над во реш ни ра бо ти 
на Ве ли ка Бри та ни ја ја ко мен-
ти рал иде ја та за Бал кан ска фе-
де ра ци ја: 

„Одпропаганднагледнаточ-
каособеноеважнодасеза-
земеопределенапозиција
потоапрашањеиданесоз-
давамевпечатокнаколебли-
востивоздржаност.Сметам
декаСАДмногуверојатноќе
бидатвосостојбадададат
благословнатакватаидеја.
Единственпроблемкојоста-
нуванерешенепозицијата
насоветскатавлада–Русите
неизразиленеодобрување
когабилеинформираниод
претставницитенагрчката
инајугословенскатакрал-
скавлада...Веројатнозасега
советскатавладанемаразра-
ботенонекаковопределен
плани тој процес во сите
случаиќезависиодидниот
развојнавоенитенастани,
нотоанеможедабидеос-
новазанасданеразрабо-
тимемеркизадабидемево
состојбадајапресретнеме
секојатенденцијаодстрана
насоветскатавлададалови
воматнитебалканскиводи.
Восегашниотмомент,единс-

твенинструментнанаше
располагањееполитиката
насоченаконформирање
наБалканскафедерација,
ијассметамдекаследува
ниедаизвлечемеколкушто
можемепоголемакористод
неа.Затоа,бипрепорачал,
веднашпосклучувањетона
грчко-југословенскиотдо-
говор,дајаподдржимеотво-
реноисоцелосрцеидејата
заБалканскафедерација,
којаќегивклучиБугарија
иРоманија.Следувадаго
направиметоа,безкаквии
дабилопретходниконсул-
тациисосоветскатавлада.

Природно,другиотинстру-
ментсокојрасполагамеза
да се спротивставиме на
рускотовлегувањенаБал-
канот,бешепоткажаноод
генералСимовиќ–даиспра-
тименашиекспедицискиси
ливореонотнаБалканот
конкрајотнавојната...но,
засегасѐштосмевосостојба
данаправимезадавоспо-
ставимеконтроланадбал-
канскатаситуацијаедаја

пропагирамеипопуларизирамеидејата
засоздавањефедерација“.

Од на ве де ни от ко мен тар мо же ме да зак-
лу чи ме де ка вла да та во Лон дон би ла за-
гри же на од не о дре де ни от став на Мос ква. 
Ва ква та за гри же ност ќе трае сѐ до де ка не 
би де про ме нет од но сот на во е ни те си ли 
во Евро па. █

ИсториJа

продолжува...

(1941-1942)

До де ка, кон кра јот на 1941 го ди на, ју гос ло вен ска та и грч ка та вла да во
де ле пре го во ри за фор ма лен до го вор со кој би се вос по ста ви ла Бал кан
ска уни ја, во бри тан ско то Ми ни стерс тво за над во реш ни ра бо ти се ди ску
ти ра ло да ли отво ре но да се из ја ви ка ко се на де ва ат де ка во таа уни ја на 
кра јот ќе при ста пат и Бу га ри ја и Ро ма ни ја, или да се отка жат од та ква та 
из ја ва за да не се пре диз ви ка по го ле мо со вет ско сом не ва ње

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

Уло га та на Ве ли ка Бри та ни ја во ре а ли зи ра ње то  
на иде ја та за ју гос ло вен ско-грч ка уни ја

J у гос ло вен ски те по ли ти ча-
ри во Лон дон, за раз ли ка 
од грч ки те, не кри е ле де ка 

се за ин те ре си ра ни за Бал кан ска 
уни ја ка ко бра на „одкомуниз-
мотисоветизацијата“. Ју гос ло-
вен ски от ам ба са дор во Мос ква, 
МиланГавриловиќ, по сво е то 
до а ѓа ње во Лон дон „сѐисекого
предупредувалданеверувана
никаквосоветскоуверување
декаќесевоздржиодтоада
продреконЕгејскотоМореи
конСредоземнотоМореидека
немадавоспостависвојасфе-
ранавлијаниенаБалканот“. 
Овие пре ду пре ду ва ња че сто ги 
по вто ру ва ле хр ват ски те и сло-
ве неч ки те по ли ти ча ри, чле но-
ви на вла да та. Пре тсе да те лот на 
ју гос ло вен ска та вла да, Душан
Симовиќ, и не кои дру ги ју гос-
ло вен ски по ли ти ча ри во сво ја та 
про бри тан ска рев ност, на овие 
пре ду пре ду ва ња го пот тик ну ва-
ле бри тан ско то Ми ни стерс тво за 
над во реш ни ра бо ти, бла го вре-
ме но на Бал ка нот да ис пра ти 
еден екс пе ди ци ски кор пус, кој 
би при стиг нал пред до а ѓа ње то 
на Цр ве на та ар ми ја.

Ми ни стерс тво то за над во реш-
ни ра бо ти на Ве ли ка Бри та ни ја 
би ло упор но во на ме ра та да ја 
ре а ли зи ра иде ја та за соз да ва-
ње ју гос ло вен ско-грч ка та уни ја 
и да соз да де ос но ва за ид на та 
Бал кан ска фе де ра ци ја. Оваа не-
го ва пре о ку па ци ја би ла изра-
зе на во де кем ври 1941 го ди на, 
на Мо сков ска та кон фе рен ци ја 
на ми ни стри те за над во реш ни 

ра бо ти на Ве ли ка Бри та ни ја и на 
Со вет ски от Со јуз.

Ве ро јат но, не ус пе хот на Бри тан-
ци те на оваа кон фе рен ци ја да го 
за ин те ре си ра ат Со вет ски от Со јуз 
за бри тан ски те кон фе де ра тив ни 
про е кти на Бал ка нот, бил еден од 
глав ни те по во ди ју гос ло вен ско-
грч ки от про ект за уни ја бр зо да 
се при ве де до кра јот.

Спро ти пот пи шу ва ње то на до го-
во рот за Балканскаунија, Ми ни-
стерс тво то за над во реш ни ра бо ти 
на Ве ли ка Бри та ни ја поч на ло да 
сме та на мож но со вет ско про ди ра-
ње на европ ски от ју го и сток. Пир-
сонДиксон, спе ци јал но за дол жен 
во бри тан ско то МНР за бал кан-
ски те пра ша ња за бе ле жал де ка 
по се та та на Идн по ка жа ла де ка 
Мос ква има одре де ни пла но ви кон 
Ро ма ни ја и кон Ју гос ла ви ја – со јуз 
со пр ва та и про ши ру ва ње на вто-
ра та, ка ко про ти вте жа на Ита ли ја. 
Не го не го сми ру ва ла ни ту остра та 
кри ти ка на Сталин кон Бу га ри ја, 
од нос но не го во то ба ра ње таа да се 
каз ни. Тој се пла шел од она што мо
же да на ста пи во мо мен тот на де-
тро ни за ци ја та на царотБорис. Ди-
ксон ги пред ла гал след ни те мер ки 
за за шти та од мож на та со вет ска 
опас ност: пр во, да се под др жи ан-
ти со ве тиз мот кај ју гос ло вен ска та 
и кај грч ка та вла да; вто ро, да се 
за бр за пот пи шу ва ње то на до го-
во рот ме ѓу Ју гос ла ви ја и Гр ци ја за 
Бал кан ска фе де ра ци ја ко ја би би ла 
бе дем „ипротивгерманскатаи
противсоветскатаекспанзија“. 
За таа цел, спо ред Ди ксон, тре-

ба ло да се под др жи вклу чу ва ње то 
на Бу га ри ја во фе де ра ци ја та. Тре то, 
Тур ци ја тре ба ло да би де по сред но 
свр за на со Бал кан ска та фе де ра ци ја, 
но во за вис ност од сте пе нот на тур-
ски те сом не жи во Со вет ски от Со јуз; 
во пр во вре ме тие сом не жи тре ба ло 
да се от стра ну ва ат, а по доц на да се 
оне воз мо жи тур ско-ру ско то збли-
жу ва ње; че твр то, при фа ќај ќи го пла-
нот на Си мо виќ, Ди ксон пред ло жил 
пред кра јот на вој на та во Ју го и сточ на 
Евро па да се ис пра ти ед на со јуз нич-
ка ар ми ја, но без со вет ски вој ни ци, 
ко ја би обез бе ди ла ста бил ност во 
бал кан ски те зем ји. Сар џент, на 11 
ја ну а ри 1942 го ди на за бе ле жал де ка 
на ви сти на по стои опас ност од Со вет-
ски от Со јуз. Тој на ве ду ва две мож-
но сти пре ку кои Ве ли ка Бри та ни ја 
би се спро тив ста ви ла на „ру ско то“ 
про ди ра ње на Бал ка нот: соз да ва ње 
на Бал кан ска фе де ра ци ја и ис пра ќа-
ње на екс пе ди ци ска вој ска на овие 
про сто ри.

На 9 ја ну а ри 1942 го ди на, на Ду шан 
Си мо виќ му би ла изра зе на не до вер-
ба. Си те чле но ви на ју гос ло вен ска та 
вла да накралотПетарII му упа ти ле 
ко ле ктив на оста вка. Ју гос ло вен ски-
от крал, отка ко ја при фа тил оста-
вка та, на 11 ја ну а ри 1942 го ди на го 
пот пи шал ука зот со кој Си мо виќ и 
оста на ти те чле но ви на не го ва та вла-
да ги ста вил на рас по ла га ње. За нов 
пре тсе да тел на вла да та и ми ни стер 
за вна треш ни ра бо ти го по ста вил 
Сло бо дан Јо ва но виќ.

Исти от ден ко га ју гос ло вен ска та вла-
да под не ла оста вка, ме ѓу чле но ви те 
на бри тан ски от Во ен ка би нет бил 
рас про стра нет до вер лив до ку мент, 
про ект за склу чу ва ње до го вор ме ѓу 
еми грант ски те вла ди на Ју гос ла ви ја 
и на Гр ци ја, со кој се пред ви ду ва ло 
вос по ста ву ва ње тес ни вр ски ме ѓу 
две те стра ни „наменетидајаизгра-
датосноватанаиднатаБалканска
федерацијаповојната,којаќебиде
отвореназададругитебалкански
земјисеприсоединатконнеа“.
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КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА 
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:

100НАЈУБАВИСЛИКИНАСИТЕВРЕМИЊА[  АНТОЛОГИЈ
А  ]

„Синокоса“ е дело на  
шпанскиот сликар Дидие 
Лоренцо, кој е роден во Бар-
селона 1968 година. Почнал 
да работи во студиото за пе-
чатење на својот татко кога 
имал само 19 години.

Во 1995 година отвори свое 
студио. Неговите слики, графи-
ки, скулптури може да се видат 
во Њујорк, Хонгконг, Мадрид, 
Барселона, Сингапур.█

ПРВОТО ПИСМО

(Од циклусот „Пет љубовни писма“)

Ништо не е повидливо 
и ништо не е поприсутно од  
твоето отсуство: 
ни детските шепоти што ги откривав 
во сеидбите на дождовите, 
ни закажаната бура во пајажините 
од крајпатните меанчиња, 
ни воздушните патишта,  
осветлени од ластовиците 
ни она што добива форма  
само во мојот слух, 
ни мојот слух додека во него 
задоцнетиот штурец 
го навиваше својот ноќен часовник, 
ни родилните маки на  
фрленото семе, 
ни разгорениот пожар на  
главата од петелот 
додека бега од сенката што  
слегува од небото, 
ни просторот што ми остана  
меѓу твоите раце, 
меѓу твоите два припека, 
ни змијата што го возбудува  
врвот од житата, 
ни снежните намети и налети во 
афионовите полиња, 
ни пламенот што надојдува,  
како есенска магла, 
во низата од пиперките, 
ни љубовта и омразата меѓу  
клучот и катанецот, 
ни притаената светлина во  
купениот кибрит; 
ништо не е повидливо од  
твојата трага 
пред мене и зад мене,  
со мене и во мене.

ПОЧНУВАТРАДИЦИОНАЛНАТАМАНИФЕСТАЦИЈА
ВОСЛОЕШТИЦА

Петре М. Андреевски (19342006)

 „Синокоска“ од 
Дидие Лоренцо

Во Сло е шти ца, на Го ле ма Бо го ро ди ца, со бе се да на Ели за бе та 
Ше ле ва бе ше оз на чен по че то кот на го ди неш но то, де вет то по 
ред, „Сла ве ње на пи ре јот“. Сло е шти ца е род но то ме сто и веч но
то по чи ва ли ште на истак на ти от ма ке дон ски пи са тел Пе тре М. 
Ан дре ев ски, во чи ја чест се одр жу ва ма ни фе ста ци ја та

█ КајПетреМ.Андреевскиљубо-
втаконроднатаземјаинацио-
налнатакултурнатрадицијапри-
родносекондензира,вооблик
наисконска,искренаемоција,
достојназанајголемитеинајви-
сокитекреативнипредизвици.
Таалојалностиљубовспремата-
тковинатанееплоднабесрамна
кокетерија,реторичкапоза,ниту
конформистичкододворување
конмоментните„авторитети“на
власта.Вотаасмисла,Петреоста-
нуванеумоливоостарикрити-
чен,какоисекојвистински,непо-
ткупливавтор,којдостоинствено
држелпредсѐдосвојотличенин-
тегритетичест–знаејќи,дека,
како„човекназборот“-тоаесѐ
штоима,алесноможедагоза-
губи,доколкубигиизневерил
сопственитестроги,артистички
принципииличнатанепоткуп-
ливост - ве ли Ше ле ва.

Де вет то „Сла ве ње на пи ре јот“  
во чест на Пе тре М. Ан дре ев ски

Про гра ма та ќе про дол жи на умет-
нич ко то гум но, ка де што ќе би де 
отво ре на из лож ба на де ла та соз-
да де ни за вре ме на ме ѓу на род на та 
умет нич ка ре зи ден ци ја на „Арт По-
инт – Гум но“ 2015, ка ко и на пор трет 
фо то гра фии на умет ни ци те од Са шо 
Н. Алу шев ски.

На гум но то ќе би дат про мо ви ра ни 
и ре зул та ти те од про е ктот „Поз-
дра ве те ги пти ци те од Илин ска и 
Пла кен ска Пла ни на“ што ор га ни-
за то ри те го спро ве ду ва ат со под-
др шка од Ма ке дон ско то еко ло шко 
друш тво и Еу ро на тур од Гер ма ни ја.

По се бен за чин на про гра ма та ќе би
де ори ги нал на та сцен ска из вед ба: 
„Слојч ки при каз ни ка жа ни од Де до 
Или ја Ко чов ски“ во из вед ба на мла-
да актер ска трој ка (си те со по тек ло 
од Сло е шти ца) и ре жи ја на Ан дреј 
Цве та нов ски. █ (Н.П.)

ДИРЕКТНО ОД КОМПТОН
STRAIGHT OUTTA COMPTON

Заработка: 13.100.000 $

Жанр: драма
Режија: Ф.Гери Греј

Актери: О'Ши Џексон Јуниор,  
Кори Хокинс,  

Џејсон Мичел

ВОЕНА СОБА
WAR ROOM

Заработка: 11.400.000 $

Жанр: драма
Режија: Алекс Кендрик

Актери: Присила Ц. Ширер,  
Т. Ц. Стелингс,  

Карен Еберкромби

НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА: 
ОДМЕТНИЦИ

MISSION IMPOSSIBLE – 
ROUGE NATION

Заработка: 8.200.000 $

Жанр: акција
Режија: Кристофер Мекори

Актери: Том Круз,  
Ребека Фергусон,  

Џереми Ринер

НЕМА БЕГАЊЕ
NO ESCAPE

Заработка: 8.100.000 $

Жанр: акција
Режија: Џон Ерик Доудл

Актери: Лејк Бел,  
Пирс Броснан,  

Овен Вилсон

ЗЛОКОБЕН 2
SINISTER 2

Заработка: 4.700.000 $

Жанр: хорор
Режија: Киран Фои

Актери: Шанин Сосамон,  
 Џејмс Рансон,  
Николас Кинг

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов
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МАКЕДОНСКАТАОПЕРСКАПЕВИЦАКОЈАЌЕНАСТАПИВОФИЛМОТСОЖЕРАРДЕПАРДЈЕ

КУЛТУРА

Еле на Го ло ме о ва: Кул ту ра та не  
поз на ва ре ли ги Jа и не знае за гра ни ци

Се оби ду вам да ги по вр зам ма ке дон ска та 
и фран цу ска та кул ту ра, а до кол ку до
би јам по ка на од Ма ке дон ска та опе ра и 
до кол ку тоа мо же да се вкло пи со мо и те 
ан гаж ма ни, се ка ко де ка со за до волс тво 
би на ста пи ла на ма ке дон ска та сце на

Пишува | Не ве на По пов ска

Со секој купен број 
на „Република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„Милениум“

важи од 4.9.  10.9.2015

50
попуст

денари

█ Колку времеживеете во
Францијаипосакувателида
севратитенамакедонската
оперскасцена?
ГОЛОМЕОВА:Во Фран ци ја жи-
ве ам по ве ќе од 15 го ди ни, нај пр-
во во Ни ца, ка де дип ло ми рав, а 
по тоа за ми нав за Па риз ка де ма-
ги стри рав. Це ли от овој пер и од 
имав под др шка од Фран цу ски от 

█ Какваесостојбатанаумет-
ницитевоЕвропа?Сооглед
наискуствотоштодосегаго
стекнавте, сметате ли дека
македонските уметници и
уметноставоМакедонија,во-
општо,сесоодветновреднува-
ниитретиранивоспоредбасо
европскитедржави?Ованесе
однесувасамонаприходите,
тукунапосетеностанаоперски
итеатарскипретстави,излож-
би,купувањеуметничкидела...
ГОЛОМЕОВА:Ви де те, не мо жам 
мно гу обем но да ви од го во рам на 
пра ша ње то со ог лед на тоа што 
ве ќе по долг пер и од на на зад не 
сум на ста пу ва ла во Ма ке до ни ја 
и не сум има ла мож ност да пов-
ле чам па ра ле ла ме ѓу ов деш на та 
сце на и европ ски те сце ни. Но, мо-
жам да ви ка жам де ка јас до а ѓам 
од др жа ва ка де што кул ту ра та е 
вред ну ва на на нај ви со ко ни во. 
Во Фран ци ја се вло жу ва во обра-
зо ва ни е то на де ца та уште ко га 
тие се ма ли, по тоа се вло жу ва во 
мла ди те пре ку кла сич ни из вед би 
на де ла за нив во те а три те и на 
опер ски те сце ни. На умет но ста ѝ 
се при да ва огром но вни ма ние и 
сме там де ка на ша та др жа ва тре-
ба да го зе ме при ме рот од фран-
цу ски от по ре док.

█ ЗоштојаизбравтеНицаи
МонтеКарлозасвојадести-
нација?Штобешепресудно?

Еле на Го ло ме о ва по тек ну ва од Штип, но пос лед ни ве 15 го-
ди ни ра бо ти на фран цу ска та опер ска сце на. Пр ви те че ко ри 
во пе е ње то ги на пра ви ла на дет ски те фе сти ва ли „Ве се ло 

штур че“ и на „Злат но сла веј че“, но па тот ја од ве де до опер ски те 
сце ни во Ни ца и во Ту лон, Фран ци ја.

Ма ке дон ска та пуб ли ка  ја па ме ти ка ко „Ти на та ти на“, спо ред 
исто и ме ни от дет ски хит кој сѐ уште се вр ти на про гра ми те, ка
ко и „Дроп ки-соп ки“, „Де до ба ра зел ник“ и дру ги, сни ме ни ме ѓу 
1994 и 1996 го ди на. Еле на сво јот жи во тен пат ѝ го по дре ди ла 
на му зи ка та. За вр ши ла сред но му зич ко учи ли ште во Штип и во 
Скоп је, а по тоа се упа ти ла на до о фор му ва ње на обра зо ва ни е то во 
Ни ца и во Па риз. Во кла са та на про фе сор ка та Ма ри Жо зе Ро лан 
Га ње за вр ши ла сту дии по со ло пе е ње, а по тоа и ма ги стра ту ра, 
по што сле ду ва ле и пр ви те уло ги. 

кул ту рен цен тар и од ам ба са да-
та на Фран ци ја во Ма ке до ни ја. 
На овој на чин се оби ду вам да ги 
по вр зам ма ке дон ска та и фран-
цу ска та кул ту ра. До кол ку до-
би  јам по ка на од Ма ке дон ска та 
опе ра и до кол ку тоа мо же да се 
вкло пи со мо и те ан гаж ма ни, се-
ка ко де ка со за до волс тво би на-
ста пи ла на ма ке дон ска та сце на.

█ Досегастенастапувалена
бројниоперскисцени,стетол-
кувалезначајниулоги,наско-
роќенастапитеивофилмсо
францускатафилмскаѕвезда
ЖерарДепардје.Сметателиде
кауметностаможедагоспаси
светот?
ГОЛОМЕОВА:Кул ту ра та, а и 
умет но сти те пре ку неа, е таа 
што е гла вен но си тел на нај-
важ ни те по ра ки во све тот. Са мо 
пре ку неа се ко гаш се до а ѓа ло до 
за ед нич ки ја зик во мно гу број-
ни конф ликт ни си ту а ции. Таа 
не поз на ва ре ли ги ја и не знае 
за гра ни ци, ме ѓу тоа не оп ход на 
ѝ е на се ко ја на ци ја пре ку ко ја 
иста та се де фи ни ра и се прет-
ста ву ва. Ка ко што ве ли Ан дре 
Ма лро, „са мо умет но ста не поз-
на ва вре ме тра е ње“.

ГОЛОМЕОВА:Ви де те, Азур ни от 
Брег кој се прет ста ву ва пре ку 
гра до ви те што ги спо  ме на вте - 
Мо на ко и Мон те Кар ло, но и Кан, 
Сен Тро пе, се мон ден ски ме ста. 
Тие се ед ни од нај у ба ви те ме ста 
на све тот и чо век мно гу лес но 
се од лу чу ва да жи вее во тој дел 
од све тот. Во еден ист ден мо-
же те да оди те на ски ја ње, за тоа 
што Ал пи те се на са мо два е сет 
ми ну ти па ту ва ње од крај бреж-
је то, за да се вра ти те по лад не 
и да оди те на мо ре. Има мош не 
по вол на кли ма, а тоа е еден од 
нај важ ни те ус ло ви за ме не. █

Кул ту ра та, а и 
умет но сти те 
пре ку неа, 
е таа што е 

гла вен но си-
тел на нај важ-
ни те по ра ки 

во све тот. 
Са мо пре ку 
неа се ко гаш 
се до а ѓа ло 
до за ед нич-
ки ја зик во 

мно гу број ни 
конф ликт ни 

си ту а ции
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█ Новаљубов,папрстен,сѐсе
случирелативнобрзо,вопо-
малкуодеднагодина.Беше
лиљубовнапрвпоглед?Како
сезапознавте?Штонајмногу
тепривлечекајХристина?
АНДОНОВСКИ: Се за поз нав-
ме со се ма слу чај но на еден мој 
на стап во При леп и од пр ви от 
мо мент ко га ја ви дов ме об зе-
де чув ство што дол го вре ме го 
не мав по чув ству ва но  за де вој-
ка. Во тој мо мент си по мис лив 
де ка оваа де вој ка мо ра да би де 
мо ја. И ете жел ба та ста на ре ал-
ност. Хри сти на е же на та со ко ја 
са кам да го по ми нам жи во тот.

█  Коганахуманитарниоткон-
цертјазапросипредсите,рече
декаХристинаедевојкаташто
тевративоживот.Когазнаеше
декатааетаавистинската?
АНДОНОВСКИ:Хри сти на е де-
вој ка што се кој би по са кал да ја 
има во сво јот жи вот. Ед но став-
но, ме ку пи со сво ја та искре-
ност и ед но став ност. Мал ку ми 
тре ба ше да сфа там де ка таа е 
ви стин ска та.

█ Планирателинаскоросвадба?
АНДОНОВСКИ:Свад ба та ве ќе 
поч на. На 22 август се ре ги-
стри рав ме. На 6 сеп тем ври ќе 
има ме двој на прос ла ва, ко га 
мо јот ро ден ден  ќе го прос ла-

Хри сти на ме ку пи со неј зи на та 
искре ност и ед но став ност

ДИМИТАРАНДОНОВСКИСТАПНУВАНАЛУДИОТКАМЕН

Пишува | Ма ри на Ко стов ска

Ова е го ди на на свад би. Се чи ни си те по бр заа да за ста нат 
пред ол тар, пред да ста пи пре стап на та го ди на за ко ја по стои 
ве ру ва ње де ка не е по год на за склу чу ва ње брак. И пе јачoт 
Ди ми тар Ан до нов ски вле зе во гру па та естрад ни умет ни ци, кои 
2015 го ди на ќе ја па ме тат по го ле ма та про ме на во нив ни от 
жи вот. Тој сво ја та из бра нич ка Хри сти на ја за про си за вре ме на 
ху ма ни та рен кон церт, а не че ка ше дол го за да за ста не пред ма
ти чар. Ви кен дов ќе се ре ги стри ра, а ве ќе за октом ври е за ка жа
на и го ле ма та свад бе на прос ла ва

СЦЕНА

Ги са кам де ца-
та и мо ја жел ба 
е што по ско ро 

да ста нам 
та тко. Со Хри-
сти на ни е во 
план го ле мо 

се мејс тво

вам во Би гор ски от ма на стир 
и ќе го до би јам нај у ба ви от ро-
ден ден ски по да рок – на ша та 
љу бов ќе ја ове ко ве чи ме пред 
Бо га, а на 17 октом ври ќе би де 
го ле ма та прос ла ва та за си те 
при ја те ли и род ни ни.

█ Однеодамнасиивујко,една
однајдобритеработинасве-
тот.Сакашлидеца?Сакашли
големосемејство?
АНДОНОВСКИ:Ни ко лај е нај го-
ле ма та сре ќа во на ше то се мејс-
тво. Тој ни до не се по зи ти вен 
дух, а не го ва та пре крас на нас-
ме вка ста на на ше се којд не вие. 
Ги са кам де ца та и мо ја жел ба е 
што по ско ро да ста нам та тко. 
Со Хри сти на ни е во план го ле-
мо се мејс тво.

█ Преднеколкулетанемаше
неделавокојатиитвоитеко-
легинемавтебаремподва
закажанинастапa.Каквае
ситуацијатасега?Штосепро-
мени?
АНДОНОВСКИ:Сме там де ка 
не до сти га при сус тво то на ма-
ке дон ски из ве ду ва чи во ме ди-
ум ски от про стор. На ша та му зи-
ка сѐ по мал ку  е за ста пе на на 
те ле ви зи ја и на ра дио, а нап-
ли вот од му зи ка та на на ши те 
со се ди е во по сто јан по раст. Ги 
не ма спон зо ри те и ме на џе ри те, 

кои ка ко не ко гаш се гри жеа 
за пе ја чи те, вло жу ваа во нив 
гра деј ќи ста бил на ка ри е ра и 
естра да. Мно гу ра бо ти тре ба да 
се про ме нат, по тре бен е нов на-
чин на ра бо та и но ва енер ги ја. 
До кол ку не се слу чи тоа на ско-
ро, сме там де ка естрад на та ќе 
до жи вее уште по го ле ма кри за.

█ Имашинтереснипроекти
задсебе-настаписофилхар-
монија,концертнадуховна
музика,албум...Штоподго-
твувашследно?
АНДОНОВСКИ:Имав ме пре-
кра сен ве лиг ден ски ду хо вен 
кон церт „Стра да ња Гос по до ви“ 
со Ма ке дон ска та фил хар мо ни-
ја, во ор га ни за ци ја на Би гор-
ски от ма на стир, но, исто та ка, 
и два кон цер та во Би то ла со 
мо јот драг ко ле га Лам бе Ала-
ба ков ски. Мо мент но со мо и те 
со ра бот ни ци Ла зар и Маг да ле-
на Цве тко ски ра бо ти ме на нов 

ма те ри јал, мал ку по и на ков од 
прет ход но то. На ско ро ќе има 
мно гу но ви те ти, а и но ва пес на.

█ Неодамназапрвпатпишу-
вашемузика за театарска
претстава.Каквобешетоа
искуствозатебе?
АНДОНОВСКИ:Открив но ва 
љу бов, но ва страст. Мо рам да 
му се заб ла го да рам на ре жи-
се рот Ан дреј Цве та нов ски, кој 
ми да де шан са и ме вне се во 
све тот на те а та рот што по ле ка 
ста ну ва мо ја глав на оку па ци-
ја. Имав ме од лич на со ра бо тка 
за прет ста ва та „Крал Иби“ во 
Ве ле шки от  те а тар, што бе ше 
од лич но искус тво за ме не. Ток-
му тоа искус тво ми ги отво-
ри вра ти те кон но ви про е кти. 
При тоа  сле ду ва ше му зи ка та 
за до ку мен тар ни от филм со 
нас лов „Жи во ти ште“ во чест 
на по чи на ти от ре жи сер Вла до 
Цве та нов ски. Мо мент но ра бо-
там  му зи ка за прет ста ва та „Тај-
но то оруж је“ со текст на Бра-
тис лав Ди ми тров, во ре жи ја на 
Не над Ви та нов во Би тол ски от 
на ро ден те а тар. 

█ Летовосеоткажааконцер-
титенаЛепаБрена,Шабан

ШаулиќинаАцаЛукас,а,од
другастрана,веќенаесеннѐ
очекуваатнастапинаимиња
какоМорисеји„Вајтснејк“.
Сметашлидекапубликата
сепрезаситиодбалкански-
темузичариилидекатреба
уштевремезадасеповрати-
меодтојнаплив?
АНДОНОВСКИ:Не мам ни што 
про тив  ни ко го. Се кој из би ра 
ка ква му зи ка ќе слу ша и на ка-
ков кон церт ќе би де при су тен. 
Јас се ко гаш ги под др жу вам ква-
ли тет ни те му зич ки ими ња и би 
по са кал во Ма ке до ни ја да има 
што по ве ќе кон цер ти на умет-
ни ци од свет ски ка ли бар. █
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Некогаш малото рибарско 
место на брегот на Егејско 
Море, денес прерасна во 

едно од најпознатите турски 
летувалишта. Кушадаси или 
„островот на птиците“ секогаш 
крие многу изненадувања, без 
оглед на тоа дали за избор на таа 
дестинација ве мамат климата, 
надалеку прочуените слатки, 
занаетчиските работилници 
полни со традиција или бурните 
ноќи со одлична забава.

Кушадаси е многу живо и мо-
дерно летувалиште. Во превод, 
неговото име значи остров на 
птиците, а го добил името по 
малиот остров што е поврзан 
со копното преку насипи. На 
средината на островот е из-
градена камена тврдина, која 
датира од 15 век и станaла 
заштитен знак на градот.

Спој на ориентален и  
на модерен дух
Туристичките агенции нудат 
економични аранжмани за ле-

тување во Кушадаси. Во летни-
от период, најевтини се аранж-
маните во јуни и во септември, 
каде со вклучен автобуски пре-
воз и сместување се наоѓаат 
понуди од 150 евра, па нагоре. 
Секако, можете да патувате и 
со сопствен превоз и сами да си 
обезбедите сместување. 

Кога ќе стигнете во Кушадаси, 
прво ќе го почувствувате мири-
сот на цимет од слаткарниците, 
кои ги има по десетина во секој 
кварт. Веднаш штом ќе стапне-
те таму и вашите сетила ќе се 
разбудат, нов, егзотичен свет 
почнува да ве мами веднаш да 
тргнете во обиколка на најскри-
ените катчиња на градот.

Тоа е град со тесните улички, 
начичкани со работилници со 
крзно, сувенири и злато, освет-
лени со разнобојни фенери, кои 
создаваат прекрасна слика. Сите 
куќи скалесто се спуштаат до 
заливот, па имате впечаток дека 
секој момент ќе паднат во море-
то. Стариот дел на градот прет-
ставува чуден сплет на необични 
улици поплочени со калдрма, со 

куќи во отомански стил, мали 
ресторани и туристички барови. 
Шетајќи по овие улички ќе забе-
лежите дека покрај секоја клупа 
има масички со стаклени чаши 
на нив од кои се шири мирис на 
прочуениот турски чај.

На прв поглед, заедно со око-
лината, Кушадаси претставува 
специфична културна, верска 
и митолошка ризница. Не е из-
ненадувачки, бидејќи низ исто-
ријата во градот продефилирале 
Грци, Персијци, Римјани, Визан-
тијци, крстоносци и гусари, за 
што денес сведочат многу архе-

олошки остатоци во близина на 
градот. Целиот град е поврзан со 
минибуси т.н. долмуши, кои за 
неколку евра да ве одвезат до 
која било дестинација во градот 
и надвор од него.

Сепак, главен украс на ова уба-
во место се прекрасните пла-
жи од кои најпознати се „Лонг 
бич“, „Лејдис бич“, „Кустур бич“ 
и „Памучак бич“, кои посебно 
ги привлекуваат туристите. 
Задолжително треба да го по-
сетите и националниот парк 

„Мили“, 30 километри јужно 
од Кушадаси, каде што ќе го 
пронајдете одамна забораве-
ниот мир, недопрени природни 
плажи и кристално чиста вода. 
Тука има и карпести плажи, но 
многу пријатни: од една стра-
на море, од друга густа борова 
шума. Преку ден оттаму може 
да го видите грчкиот остров Са-
мос, оддалечен нешто повеќе 
од еден час патување со брод.

Во околината на градот се на-
оѓаат и четири аквапарка, од 
кои „Аква фантази“ е еден од 
најголемите во Европа. Изгра-
ден во стил на Дизни, со раз-
новидна понуда, а туристите, 
дефинитивно, најмногу ужи-
ваат во вештачките бранови и 
танцување со водни прскалки 
во ритамот на музиката.

Ефес и Памукале
Во близина на Кушадаси, на рас-
тојание од 14 километри, се на-
оѓа едно од седумте светски чуда 
– Артемидиниот храм во Ефес. 
Иако храмот бил речиси четири-
пати повисок од познатиот Пар-
тенон, денес на тоа место оста-

нал само еден единствен столб. 
Според старите легенди, градот 
Ефес го основале жените борци, 
познатите Амазонки. Ефес бил 
организиран многу подобро за 
разлика од некои денешни гра-
дови, што може да се заклучи 
по остатоците од улици, јавни 
тоалети, бањи, канализации, во-
довод, пазари и околни куќи. За 
градот редовно да се снабдувал 
со вода се направени аквадукти 
во должина од 100 километри.

На неколку часа возење од Ку-
шадаси се наоѓаат познатите 
„памучни тврдини“ или „дворци 
од памук“ – Памукале. Карпите 
од бел вар, со термални извори 
и базени, настанувале илјадни-
ци години. Легендата вели дека 
за ова волшебно место знаела и 
Клеопатра, па во близина се на-
оѓа нејзината бања, со прекрасен 
базен со мозаик, каде што таа ја 
негувала својата убава кожа. █
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Кога ќе стигнете во Кушадаси, прво ќе 
го почувствувате мирисот на цимет од 

слаткарниците, кои ги има по десетина 
во секој кварт. Веднаш штом ќе стапнете 

таму и вашите сетила ќе се разбудат, 
а нов и егзотичен свет почнува да ве 

мами веднаш да тргнете во обиколка на 
најскриените катчиња на градот

Пишува | Ја на Јо си фо ска

Во близина на 
Кушадаси, на 
растојание од 
14 километри, 
се наоѓа едно 

од седумте 
светски чуда – 
Артемидиниот 
храм во Ефес.

Стариот дел 
на градот 

претставува 
чуден сплет 
на необични 
улици попло-
чени со кал-

дрма, со куќи 
во отомански 

стил, мали 
ресторани и 
туристички 

барови

Од мало гратче до турска 
престолнина на забавата

АТРАКТИВНИТУРИСТИЧКИДЕСТИНАЦИИ-КУШАДАСИ



АТРАКТИВНО

Маица во  
„V“ израз
Најобична 
маица во „V“ 
израз има 
неверојатна 
моќ визуелно 
да ја издолжи 
вашата фигура, 
а истовремено 
ќе создаде 
кежуал изглед.

Едноставен црн фустан
Ништо не е подобро од едноставен 
црн фустан. Ова парче облека 
прилега на секој облик на телото. Од 
вас и од вашиот стил зависи како и 
со што ќе го комбинирате фустанот 
и ќе му дадете сопствен белег.

Темни фармерки
Темни фармерки секоја фигура ќе ја направат поженствена 
и попривлечна. Темните тонови ги сокриваат сите 
евентуални недостатоци и ви овозможуваат да изгледате и 
да се чувствувате најдобро што можете.

чевли со шпиц
Високите потпетици ги издолжуваат 
вашите нозе и тоа не е некоја новина. 
Но, за подобар резултат има уште еден 
трик. Одберете високи потпетици 
со шпиц, бидејќи со таков елегантен 
модел ќе добиете на висина за уште 
некој сантиметар плус.

Здолниште 
со висока 
половина
Што е убавината 
на здолниште со 
висока половина? 
Ова здолниште од-
лично ја истакнува 
силуетата и секое 
тело ќе го направи 
поженствено, без 
разлика на градба-
та. Ова класично 
здолниште создава 
чисти, долги линии, 
а истовремено ќе го 
задржи професио-
налниот изглед.
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Пет парчиња 
кои мора да 
ги имате 
Некои парчиња облека и чевли кои им прилегаат 
на сите типови и облици на телото, всушност се 
најобични парчиња кои секој од нас ги има својот 
орман. Постојат пет парчиња кои едноставно 
мора да ги имате



УБАВИ ЖЕНИ

Џоди Фостер е американска 
актерка, режисерка и про-
дуцентка. Фостер почна-

ла да се појавува на реклами 
уште кога имала три години, 
а нејзината прва значајна уло-
га ја добива во 1976 година во 
филмот „Таксист“, за која доби 
номинација за „Оскар“ за најдо-

бра споредна женска улога. Во 
1989 година таа доби „Оскар“ за 
најдобра актерка за улогата во 
филмот „Обвинетата“. Во 1991 го-
дина го толкуваше ликот на Кла-
рис Старлинг во „Кога јагнињата 
ќе стивнат“, за што доби многу 
меѓународни признанија и неј-
зиниот втор „Оскар“ за најдобра 
актерка. Улогата во „Нел“ (1994) 
ѝ ја донесе третата номинација 
за „Оскар“ за најдобра актерка. 
Други нејзини најпознати филмо-
ви се: „Контакт“ (1997), „Соба за 

паника“ (2002), „План на летот“ 
(2005), „Човек однатре“ (2006), 
„Храбрата“ (2007) и „Елиси-
ум“(2013). Џоди го имаше режи-
серското деби со филмот „Малиот 
човек Тејт“ (1991); таа, исто така, 
ги режираше филмовите „Дома за 
празниците’ (1995) и „Дабарот“ 
(2011). Освен двете награди „Ос-
кар“, таа има освоено и три награ-
ди БАФТА, три награди „Златен 
глобус“ итн. Често се наведува 
како една од најдобрите актерки 
на нејзината генерација. █
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ЏОДИ ФОСТЕР Целосно име:  
Алиша Кристијан Фостер
Родена:  
19 ноември 1962 година  
(52 години)
Лос Анџелес, Калифорнија, САД
Про фе си ја:  
актерка, продуцентка, 
режисерка
Активна од:  
1968 година
Сопруга:  
Александра Хедисон  
(во брак од 2014 година)
Де ца:  2 Ци та ти:

# „Дасеплашитеодсамотија,адаиматеочајна
потребазаосаменост.Отсекогашмемачела
таакомбинација.“

# „Мојатадефиницијазапријателенекојшто
веобожаваипокрајтоаштогизнаеработите
одкоинајмногусесрамите.“

# „Мисламдеказборот„судбина“есамоеден
замислензборзапсихолошкатасостојба.“
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ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОСТОРОТ 
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ЧУВАР НА КУЌАТА

МИЛЕНИЦИ

Скромна и отпорна, способна да прежи-
вее и најнеповолни услови, цвеќе чие 
природно место се планинските масиви 
на Европа и Азија, чуварот на куќата 
е идеален избор за сите љубители на 
цвеќе кои имаат мали градини. Хибри-
дните форми се повеќе чувствителни 
на влага и бавно се размножуваат.

Постојат 40 вида и дури 3.000 култи-
вирани форми со различни бои и со 
различни облици. Нијансите варираат 
од бледи до темнозелени, потоа сивока-
фени и црвени, речиси до црни. Боите 
се менуваат во зависност од годишното 
време и најинтензивни се во пролет. 

Ова се неколку идеи како да го реши-
те проблемот со празниот простор под 
скалите во вашиот дом

1. Полица за работите  
што се вишок

Секаде постојат работи што се вишок, 
кои просто не знаеме каде да ги сме-
стиме. Решение:Под скалите. Можете 
да направите многу малечки полици 
со неколку големи. Ако се решите за 
отворена полица, тогаш ќе имате совр-
шен простор за оставање на работите 
со малку додатен рустикален шарм, а 
доколку, сепак, полицата е затворена, 
ќе може да го покриете сиот неред и 
ќе имате убаво средена просторија.

2. Куќичка за игра
Ако имате деца, тие без сомневање ќе 
се одушеват со оваа идеја. Направе-
те мал простор за игра под скалите, 
а децата ќе го обожаваат своето мало 
ќоше. Детската фантазија нема крај, 
па потрудете се да го уредите што е 
можно покреативно.

3. Шпајз
Теглите со вкусен џем и со зимница 
може да си го најдат своето место 
токму под вашите скали. Заградете 
го овој простор, ставете мала врата и 
ќе добиете совршен шпајз за работите 
што не можат да стојат во кујната. █

Листовите на некои видови се голи, на 
други се покриени во фини влакненца 
кои потсетуваат на пајажина. Во свои-
те задебелни меснати листови чуваат 
резерви на вода и така ги преживуваат 
сушните периоди. Листовите се сочни, со 
шилести врвови. Цветната дршка расте 
од 10 до 30 сантиметри. Бојата на цвеќе-
то е најчесто црвена, а може да биде и 
бела, жолта или розова, а сезоната на 
цветање трае од април до септември. 
Земјата мора да биде добро пропустлива, 
односно најдобро е да е мешавина. Треба 
да се прихранува на две до три години 
со растворено течно ѓубриво. █

Сите сопственици на домашни 
миленици сакаат тие да бидат здрави 
и среќни. Сепак, некогаш забораваме 
некои важни аспекти во нивните 
животи. Ова се неколкуте најчести 
грешки кои ненамерно ги правиме во 
одгледувањето мачки

2| се лутите на мачката 
бидејќи го гребе 
мебелот?

Вашата мачка го гребе мебелот 
и останатите работи веројатно 
затоа што не сте ѝ обезбедиле 
гребалка или нешто што всуш-
ност може да го гребе. Мачката 
не го прави тоа затоа што е лута 
или затоа што не ѝ се допаѓа ва-
шиот мебел, туку затоа што тоа 
е во нејзината природа. Обезбе-
дете ѝ површина за гребење и 
немојте да се лутите!

3| Ја пуштате надвор 
без надзор?

Ако вашата мачка сака да про-
шета без надзор, постои ризик 
да доживее траума или да се 
зарази со некоја болест. Ако 
мачката живее во стан или во 
куќа, секогаш надгледувајте ја 
кога шета.

4|Непримерно 
однесување

Многу мачки сакаат да се вал-
каат на грб покажувајќи го сто-
макот. Но всушност, ретко која 
мачка сака да ја галат по стома-
кот. Исто така, никогаш не треба 
да ја поттикнете мачката да ве 
изгребе или да ве касне на ра-
цете, дури ни во игра. Наместо 
тоа, набавете ѝ играчка со која 
ќе смее да го прави тоа.

5| Советување на 
Интернет наместо 
ветринар

На веродостојни извори на Ин-
тернет може да пронајдете број-
ни информации за симптоми и 
болести на милениците. Но, ако 
вашата мачка е во неволја или е 
повредена, не губете драгоцено 
време на Интернет – одведете ја 
на ветеринар! █

1| Проблеми со кутијата со песок
„Мојата мачка не ја користи кутијата со песок“ – ова е една 
од најчестите жалби на сопствениците. Поради овој проблем 
често се случува мачките да бидат напуштени. Меѓутоа, 
понекогаш тие престануваат да ја користат кутијата токму 
поради грешките на своите сопственици: ако кутијата не се 
чисти доволно често, не е доволно голема или се наоѓа на 
несоодветно место; ако мачката мора да ја дели кутијата со 
друга мачка или едноставно, не ѝ се допаѓа.
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Најчести грешки 
кои ги прават 
сопствениците 
на мачки



на за да се ос ло бо ди до пол ни те лен 
про стор. Се ди ша та се кон стру и ра ни 
спо ред тех но ло ги ја та на НА СА, ко ја 
но си по до бре на ер го но ми ја со што 
се сма лу ва за мо рот и се зго ле му ва 
буд но ста на во за чот. Од оста на та-
та опре ма, вред но е да се спом не и 
дво зон ска та авто мат ска кли ма, ко ја 
мо же да се ко ри сти и за пат ни ци те 
на зад ни те се ди шта.

Над во реш ни от ди зајн, кој е во хар-
мо ни ја со по тре би те на па за рот во 
Евро па, се од ли ку ва со ро бу стен, но 
исто вре ме но, со спорт ски ди зајн, бла-
го да ре ние на хар мо нич но кон стру и ра-
ни те кон кав ни и кон векс ни по вр ши ни 
кои го пре не су ва ат ди на мич ки от ди-
зајн. Но ва та пред на ма ска и днев ни те 
ЛЕД свет ла во об лик на бу ме ранг се 
пре поз нат ли ви ка ко ос нов ни ди зај-
нер ски еле мен ти на „Ни сан“. 

Ја пон ски от про из во ди тел на авто мо би ли,  
„Ни сан“, го прет ста ви со се ма но виот  

ди зај ни ран пи кап „на ва ра НП300“ и се 
чи ни, се над ми на се бе си, а ги над ми на и 

кон ку рен ти те во оваа кла са

Автомобилизам

Со но ви от пи кап ќе се осво ју ва све тот

Но ви от 2,3-ли тар ски ди зел ски агре гат е за 24 
про цен ти по е фи ка сен од прет ход ни от мо дел 
и е нај штед лив и нај чист мо тор во сво ја та 
кла са. До ста пен е во две ни воа на си ли на од 
160 и 190 коњ ски си ли. По сил на та вер зи ја е 
опре ме на со дво ен тур бо пол нач и га ран ти ра 
ма ли тро шо ци за одр жу ва ње и ни ско ни во на 
еми си ја на штет ни га со ви.

Си ла та на мо то рот се вр ши пре ку пре но сот 
на шес тсте пен ра чен и се дум сте пен авто мат-
ски ме ну вач на пред на та оска или на си те 
че ти ри тр ка ла. Си сте мот на по гон на две те 
оски е раз ви ен на те ме ли те на по го нот од 
прет ход на та ге не ра ци ја и га ран ти ра си ли на 
на вле че ње и на нај те шки па ти шта. 

За да мо жат но ви те сопс тве ни ци да иско ри-
стат по ве ќе про стор во сан да кот, тој е до-
пол ни тел но про дол жен за 67 ми ли ме три во 
ка ро се ри ска та из вед ба со двој на ка би на и 
се га из не су ва 1578 ми ли ме три и е нај го лем во 
сво ја та кла са, до де ка дол жи на та на сан да кот 
кај мо де лот со ед на ка би на из не су ва 1788 ми-
ли ме три. Вкуп на та но си вост на но ва та „НП300 
на ва ра“ из не су ва по ве ќе од 1000 ки ло гра ми, 
а се пак не се на ру шу ва ни во то на си гур ност, 
удоб но ста, воз ни те својс тва и за ед но со но ва-
та тех но ло ги ја ко ја е вгра де на и пра ктич на та 
опре ма ка ко и ма ли те тро шо ци за одр жу ва ње, 
го пра ват овој авто мо бил иде а лен парт нер за 
ра бо та и за сло бод ни актив но сти.

Мо де лот „НП300 на ва ра“ на „Ни сан“ сво ја-
та свет ска пре ми е ра ќе ја има на Са е мот за 
авто мо би ли во Фран кфурт, кој за поч ну ва 
на 15 сеп тем ври, ко га ќе би дат об ја ве ни и 
до пол ни тел ни ин фор ма ции. Ко неч на та спе-
ци фи ка ци ја и це на та ќе се раз ли ку ва во за-
вис ност од па за рот и од по тре би те, а ќе би дат 
об ја ве ни ка ко што ќе се наб ли жу ва да ту мот 
на по че то кот на про даж ба та. █
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„НИ САН“  
ГО ПРЕТ СТА ВИ  

НО ВИ ОТ МО ДЕЛ  
„НП300 НА ВА РА“

„Гугл“ ја пла си-
ра ше ап ли ка ци-
ја та „Ан дро ид 
ве ар“, со ко ја 
си те ај фон џии 
ќе мо же да ги 

ко ри стат смарт ча сов ни ци те од но ва та ге не ра ци ја на „Ху-
а веи“, „ЛЏ“ и „Асус“.  Со ова е на пра вен пр ви от по тег на 
ури ва ње на ба ри е ри те ме ѓу „Ан дро ид“ и „ИОС“.

Со оваа ап ли ка ци ја ва ши от ча сов ник ќе мо же да се по вр-
зе со „ај фон“ и на тој на чин да ги до би е те си те из ве сту-
ва ња за по ра ки те, по ви ци те и но ви те тите во со ци јал ни те 
мре жи. Оваа ап ли ка ци ја ќе ва жи за си те но ви смарт ча-
сов ни ци кои ќе из ле зат во на ред ни от пер и од и мо же да 
се ин ста ли ра од „Еп стор“.

Ру ше ње на ба ри е ри те ме ѓу 
„Ан дро ид“  

и „ИОС“

Подготви | Бојан Момировски

Во деч ки от про из во ди тел на овој 
сег мент на во зи ла ги за др жа 

кон цеп тот и пра ве цот за да про-
из ве де ро бу стен и уба во кон стру-
и ран авто мо бил кој има но си вост 
од по ве ќе од 1000 ки ло гра ми. Во 
раз во јот на но ва та „на ва ра НП300“, 
ин же не ри те на „Ни сан“ се стре меа 
кон по до бру ва ње на удоб но ста и на 
над во реш ни от изг лед, а се пак ги 
за др жаа воз ни те својс тва.

Но ви от мо дел е со се ма но ва вер зи ја 
во од нос на прет ход на та ге не ра ци ја 
со ро буст на и со из држ ли ва ша си ја, 
ко ја се од ли ку ва со број ни тех нич ки 
ре ше ни ја, ба го да ре ние на ве ќе по-
стој ни те мо де ли „ка шкаи“, „икс-тра-
ил“ и „џук“, кои се ли де ри во сво и те 
кла си. Во ве ду ва ње то на га ран ци ја 
од пет го ди ни или 160.000 ки ло ме-
три, до се га не поз на та во сег ме тот 
на пи ка пи, све до чи за ка ра кте ри-
сти ки те на во зи ло то и на во за чот 
му га ран ти ра без гриж ност. 

За да се за др жат воз ни те својс тва на 
прет ход ни от мо дел, „Ни сан“ раз ви 
со се ма но ва зад на сус пен зи ја со пет 
раз лич ни по зи ции што зна чи тел но ја 
по до бри удоб но ста во во зе ње то и воз-
ни те спо соб но сти, а по крај тоа до би и 
20 ки ло гра ми по ле сен авто мо бил, иа ко 
се ра бо ти за пи кап со двој на ка би на. 

Во хар мо ни ја со но ви те ино ва ции на 
„Ни сан“, но ва та „на ва ра НП300“ е 
опре ме на со ши ро ка па ле та но ва тех-
но ло ги ја. Па но рам ски от екран и но ви от 
си стем за ко че ње во нуж да, се глав ни те 
ка ра кте ри сти ки што се вгра де ни, но, се-
ка ко, ту ка се и си сте ми те за си гур ност и 
удоб ност, си сте мот за кон тро ла на бр-
зи на та на си те ус ло ви на па тот, ка ме ра 
за во зе ње на на зад, сен зо ри за пар кинг 
и мож ност за упра ву ва ње на во зи ло то 
без да се ко ри сти клуч.

Це лос но но ва та вна треш ност им га ран-
ти ра на пат ни ци те удоб ност, по го ле мо 
ни во на ква ли тет, про стра ност и пра-
ктич ност. Но ва та ин стру мент-таб ла е 
те мел но из ме не та и по себ но об ли ку ва-

Аме ри кан ска ком па ни ја ја 
соз да де ка ме ра та „ба терф-
лај“, ко ја ја сме сту ва те во 
до мот или на дру го ме сто 
и таа, со по мош на вгра де-
ни те сен зо ри, пре поз на ва 
кој од лу ѓе то/ми ле ни чи ња та/об је кти те што се дви жат 
пред неа е „до ма шен“, а кој е по тен ци ја лен не по са ку ван 
го стин. Ка ме ра та има сен зо ри за дви же ње, за звук, за 
те ле фо ни и за дру ги пре нос ни уре ди. Пре ку сво и те сен-
зо ри го сни ма тоа што се дви жи низ до мот и са мо ко га 
се дви жи, а со по мош на ал го рит ми те кои учат од вас, 
одре ду ва што ќе за чу ва и што ќе при ка чи на сер ве рот во 
ко ди ра на фор ма.

Лу ѓе то и ми ле ни чи ња та кои се „до маш ни“, ги пре поз-
на ва пре ку нив ни те ли ца, фор ма и уре ди те што ги ко-
ри стат, па тие ра бо ти не ги за ка чу ва на сер ве рот. До-
пол ни тел но, вие мо же те да се нај а ви те и да ја вклу чи те 
ка ме ра та за прег лед по до ма во кој  би ло мо мент пре ку 
мо бил на ап ли ка ци ја.

Ка ме ра та „ба терф лај“ сни ма фул ХД ви део (1920 х 1080) 
што е при лич но го ле ма ре зо лу ци ја ко ја ќе по мог не во 
рас поз на ва ње то на раз ни кри ми нал ци, а има ка па ци тет 
да за чу ва до 12 ча са сни ма ње во се бе ако не е по вр за на 
на сер ве рот.

До маш на ка ме ра ко ја ќе 
ви ја за шти ти при ват но ста



са мо од нив, ка ко што е во ве ло си пе-
диз мот, на при мер. За ви си и од дру ги те 
пли ва чи.

█ Штозначидасипрвнаранг-листа
восветскотомаратонскопливање?
Освенсатисфакцијата,бидејќизна-
емедеканаградитеипаричниот
фондсемали,далистепочитувани
одорганизаторитенамаратоните
илиодевропскитеиодсветските
првенства?
ПОПАЦЕВ:Во све тот сме по чи ту ва ни 
мно гу. До би ва ме по ка ни да пли ва ме на 
по ма ли ма ра то ни со со ли ден па ри чен 
фонд, а кои, се пак, не мо жат да вле-
зат во свет ски от ка лен дар на ФИНА. 
Се слу чу ва ор га ни за то рот да ни по ну-
ди и да ги пла ти тро шо ци те за пат и 
за сме сту ва ње. Кон крет но во Ита ли ја, 
уба во е чув ство то ко га ќе те прет ста ват 
де ка си од Ма ке до ни ја. Та му сѐ уште се 
се ќа ва ат на ус пе си те на Ни ко Не стор, 
Ати на и на Ди ки Бо ја џи. Сѐ уште сто јат 
нив ни те сли ки од тр ки те пред по ве ќе 
од 40 го ди ни и мно гу ма ра тон ци со оду-
ше ву ва ње гле да ат на нив.

█ ЖивеешитренирашвоСвонсивеќе
еднагодина.Каквисеусловитетаму,
колкутипомагаклуботзакојнастапу-
вашидалисизадоволенодусловите
затренинг,кои,покрајбазен,можеш
дагикористиш,какосалазавежбање,
лекаринутриционист?
ПОПАЦЕВ:Во Свон си жи ве ам со мо ја-
та де вој ка ре чи си ед на го ди на. Че сто 
до а ѓам во Ма ке до ни ја, но та му ус ло-
ви те за тре нинг и за нат пре ва ри се 
из во нред ни. Тоа е град ски клуб, кој 

се ви ка Свон си аква тик. Ве ќе поч нав 
и да се нат пре ва ру вам. Имав тр ка во 
ба зен и на еден по мал ло ка лен ма ра-
тон. Су пер е. Па рич но не ми по ма га, 
но со ед на сим бо лич на чле на ри на 
што ја пла ќам при ват но, до би вам 
мно гу. Освен тер ми ни за тре нинг, 
мо жам да ко ри стам и са ла за веж ба-
ње, ус лу ги на ле кар, фи зи о те ра певт, 
па ду ри и кон сул та ции и под го то вка 
на ис хра на пред не кој го лем на стап 
од ну три ци о нист. Глав ни те па рич ни 
средс тва ги си обез бе ду вам сам, до 
пред две го ди ни до би вав и не кои 
ми ни мал ни средс тва од Аген ци ја 
за мла ди и за спорт и од Оп шти на 
Цен тар, се га ве ќе не. Сре ќа што ќе 
по бе дам на не ко ја тр ка, па па ри те 
од на гра да та ги вло жу вам во след но 
нат пре ва ру ва ње (се смее).

█ Учествувашенасветскотопрвенс-
твовоКазањ,Русија.Сенатпрева-
рувашенаподолгататркаод25
километриигоосвои14.местово
светотод32пливачи.Напомала-
тапатекаод10километринесе
пријави,Зошто?Далиќесеобидеш
даобезбедишолимписканормаза
ЛОИво2016годинавоРио?
ПОПАЦЕВ:Во Ка зањ при стиг нав ди-
рект но од Ка на да, ка де што учес тву-
вав на ма ра то нот. Сам си пла тив пат 
и сме сту ва ње, ни што не до бив. Ду ри 
не ме ни спо ме наа де ка и јас ќе се нат-
пре ва ру вам за Ма ке до ни ја. По са мо 
ед на не де ла од ма ра то нот во Ка на да 
бе ше тр ка та на 10 ки ло ме три, ко ја 
зна че ше и ква ли фи ка ци ска нор ма за 
Олим пи ски те игри во Рио, за тоа и не 
учес тву вав. Ма ке дон ска та фе де ра ци ја 
ме при ја ви са мо на 25-ки ло ме тар-
ска та тр ка. Пр ви те де сет пли ва чи на 
10-ки ло ме тар ска та тр ка та ве ќе се 
пла си ра ни за Рио. Тоа е дис цип ли-
на та што се пли ва на Олим пи ски те 
игри. Дру ги те де сет ими ња што ќе се 
ква ли фи ку ва ат ќе се обез бе дат пре-
ку ква ли фи ка ци ска тр ка што ќе се 
одр жи во Пор ту га ли ја во ју ни 2016 
го ди на, а ќе има и до пол ни тел ни пет 
пли ва чи ка ко прет став ни ци на кон-
ти нен ти те. Се ри оз но ќе се под го тву-
вам за тр ка та во Пор ту га ли ја за да 
обез бе дам олим пи ска нор ма. Тоа е 
сон на се кој спор тист. Мо рам мно гу 
на пор но да ра бо там би деј ќи тоа ми е 
при о ри тет за след на та се зо на. Имам 
вре ме и, се ка ко, тре ба да го сме нам 
сти лот. Би деј ќи пли вам на дол ги па-
те ки, за ова нат пре ва ру ва ње ми тре ба 
бр зи на, а не из држ ли вост. До де ка си 
пом лад, до 20 го ди ни, имаш и по го ле-
ма бр зи на. По доц на не мо же мно гу да 
се про ме ни, во смис ла на исп ли ва ни 
вре ми ња и тем по. █

ИНТЕРВJУ | СПОРТЕВЕГЕНИЈПОПАЦЕВ,  
ПЛИ ВАЧ, МА РА ТОН СКО ПЛИ ВА ЊЕ

█ ЧеститкизапобедатавоОхрид.
ТисипрвиотМакедонецкомуму
пошлонаракадапобединаОхрид-
скиотмаратон.Тоаеогроменуспех
заеденнашнатпреварувач.Какво
ечувствотоикакопоминатрката?
ПОПАЦЕВ:Бла го да рам, чув ство то 
е пре крас но. Не мо же да се опи ше 
со збо ро ви. Ма ке до ни ја отсе ко гаш 
има ла врв ни ма ра тон ци ка ко Ни ко 
Не стор, Ати на и Ди ки Бо ја џи. Во 
по но во вре ме и То ми Сте фа нов ски 
е во оваа свет ска ели та. Да се би де 
ра мо до ра мо со овие ве ли ка ни е 
огро мен ус пех. Тр ка та во Охрид по-
ми на во нај до бар ред. Не мав не кои 
по го ле ми проб ле ми. Вре мен ски те 
ус ло ви се сме ни ја не кол ку па ти, 
но из др жав и со од ли чен фи ниш 
стиг нав до по бе да та со ед на се кун-
да пред ност во од нос на дру ги те. 
Бра но ви те што се по ја ви ја на по-
ло ви на од па те ка та не на пра ви ја 
не кои по го ле ми проб ле ми.

█ СопоследнатапобедавоОхридиз
бинапрвотоместовогенералниот
пласманнаеднатркапредкрајотво
Гран-присеријатанаФИНА.Тоаемож-
ностдабидешипрвиотМакедонецво
историјаташтојазавршилсезонатана
пиедесталотвосветскиоткуп.Мина-
татагодинагоподеливторотоместо
соТомиСтефановски.
ПОПАЦЕВ:Оста ну ва уште ед на тр ка 
од ка лен да рот на ФИНА во Гран-при 
се ри ја та на ма ра тон ско пли ва ње, таа 
од Ка при до Не а пол. Го ди на ва се са мо 
пет тр ки, ла ни беа се дум, а во ми на то то 
има ло и по де вет-де сет тр ки во ед на се-
зо на. На са мо еден ме сец од одр жу ва ње 
на тр ки те, ор га ни за то ри те во Ка на да 
и во Ар ген ти на ги отка жаа по ра ди не-
ма ње до вол но средс тва. Во Ита ли ја ќе 
се оби дам да дој дам до по бе да, са мо 
та ка ми е за га ран ти ра но пр во то ме-
сто би деј ќи јас, Фран цу зи нот Вен ту ри 
и Ка на ѓа не цот Де шар не вле гу ва ме со 
ед на кви шан си би деј ќи нѐ де лат са мо 
се дум бо да. Кон ку рен ци ја та е сил на и, 
се ка ко, не е иск лу че но и не кој друг да 
по бе ди. Не ми оди в при лог што оваа 

го ди на се одр жу ва ат са мо пет тр ки. Не-
маш пра во на „по пра вен ис пит“. Мо рам 
да би дам во врв на фор ма. До бро е што 
ме пос лу жи здрав је то и учес тву вав на 
си те до се га. В го ди на мо же би ќе има 
по ве ќе тр ки, та ка е нај а ве но. Мож но е 
да се слу чи за прв пат трој ца пли ва чи 
да за вр шат на пр во то ме сто во ге не-
рал ни от плас ман.

█ КакваетркатавоКапри?Сепли-
вавосоленаводаинаотворено
мореиедолга36километри.Во
споредбасоОхридскиотпливач-
кимаратон,можемелидакажеме
декаемногупотешкаисеплива
подолго?Штоочекуваш,можатли
датипомогнатнекакодругитема-
кедонскимаратонци?
ПОПАЦЕВ:Точ но, се пли ва на отво-
ре но мо ре, но не е мно гу по те шка од 
Охрид. Тем пе ра ту ра та на во да та е 
слич на, по дол га е и се пли ва два ча са 
по дол го. Се пак, тоа не прет ста ву ва го-
лем проб лем. Единс тве но не што што 
мо же да ми ја на ру ши стра те ги ја та се 
го ле ми те бра но ви и вод ни те струи, 
кои се не пред вид ли ви и се ме ну ва ат од 
час во час. Во Охрид е по лес но би деј ќи 
се гле да бре гот и точ но се знае уште 
кол ку има до кра јот и до де ка се пли-
ва се ме ну ва стра те ги ја та во од нос на 
кон ку рен ти те, се пли ва по ин тен зив но. 
Во Ка при е те шко да се ори ен ти раш. Во 
Ита ли ја па ту ва ме трој ца ма ке дон ски 
ма ра тон ци, јас, То ми Сте фа нов ски и 
Але ксан дар Или ев ски. Се ка ко де ка, 
ако се во мож ност, би ми по мог на ле да 
дој дам до по бе да та. Се пак, се ра бо ти 
за ин ди ви ду а лен спорт и не за ви си 

Охрид ски от бран e мож ност за свет ска ти ту ла
Евге ниј Поп Ацев е пр ви от Ма ке до нец што по бе ди на Охрид
ски от пли вач ки ма ра тон, кој се одр жа ми на та та не де ла. 
Ма ра то нот во Охрид е дел од Гранпри се ри ја та на Свет ска та 
пли вач ка фе де ра ци ја (ФИНА) во да ле чин ско пли ва ње и е ед
на од нај ста ри те спорт ски ма ни фе ста ции во Ма ке до ни ја. Поп 
Ацев е ле кар по сто ма то ло ги ја и е пре сре ќен што му пој де на 
ра ка да по бе ди на до маш на та тр ка. Пла ни ра еден ден да го 
преп ли ва и Ла Манш, со нот на се кој ма ра то нец

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Ѓорѓи Личовски

www.republika.mk 53петок, 4 септември 2015 годинаwww.republika.mk52 петок, 4 септември 2015 година



Ма ке до ни ја по пет ти пат ќе игра на 
ЕП, овој пат во гру па та Ц во Хр ват ска, 
про тив ста ри те ри ва ли од Ли тва ни ја, 
се лек ци и те на Гр ци ја, Хр ват ска, Сло
ве ни ја и на Гру зи ја. Во 2011 го ди на, 
ко га ја ис пи шав ме нај у ба ва та при каз
на во ко ле ктив ни те спор то ви со плас
ман на че твр то то ме сто, не играв ме 
са мо со Хо лан ди ја, ре пре зен та ци ја 
што ќе ни би де ри вал на ова ЕП. Си те 
пет се лек ции што ќе ни би дат про тив
ни ци во пр ва та фа за на шам пи о на тот 
ви ги прет ста ву ва ме во овој број на 
не дел ни кот „Ре пуб ли ка“

Ма ке до ни ја во би тка со ста ри те ри ва ли од Ли тва ни ја

На крил ја та на пуб ли ка та и со пред но ста на до ма шен те рен и, се ка ко, со 
огром ни от ква ли тет, но ви от бран хр ват ски ко шар ка ри нај а ву ва вра ќа ње на 
па те ки те на ус пе хот од вре ме то ко га „коц ке сти те“ имаа свет ски ѕвез ди од 
ка ли ба рот на То ни Ку коч, Дра жен Пе тро виќ, Ди но Ра џа. Чле нот на злат на та 
ге не ра ци ја на хр ват ска та ко шар ка, Ве ли мир Пе ра со виќ, на пра ви од ли чен спој 
на мла дост и на искус тво, што ве ту ва до бар на стап на еден од ко ор га ни за-
то ри те на ова Европ ско пр венс тво. Ек стра-та лен ти ра ни те Ша риќ, Хе зо ња и 
Бог да но виќ го пред во дат но ви от бран во хр ват ска та ко шар ка, а си те трој ца 
има ат НБА-по тен ци јал. Бог да но виќ ве ќе игра пре ку оке а нот за Брук лин нетс, 
а Ша риќ и Хе зо ња се из бра ни во пр ви от круг ла ни и оваа го ди на од Ор лан до 
ме џик и до пр ва тре ба да игра ат во НБА-ли га та. Ма ла не сре ќа за „коц ке сти те“ 
е по вре да та на на ту ра ли зи ра ни от Аме ри ка нец Ла фа јет, па на не го во ме сто 
е по ви кан уште еден ко шар кар со аме ри кан ски па сош, Дреј пер. Во со ста-
вот за ЕП се и искус ни те То миќ, Укиќ, Жо риќ, Си мон... Де ка се ква ли тет ни 
Хр ва ти те по твр ди ја и во под го тви тел ни от пер и од со де вет по бе ди во ни за. 
Со Хр ват ска ќе игра ме на 8 сеп тем ври од 21 ча сот.

Глав на ѕвез да: Бо јан Бог да но виќ

Бог да но виќ е вр вен шу тер и че сто гла вен фа ктор во блиц криг-се ри и те на 
хр ват ска та ре пре зен та ци ја. Знае да вле зе во опа сен шу тер ски ри там и то гаш 
е не за држ лив. Мал проб лем за не го е по вре да та на скоч ни от зглоб, но од 
хр ват ски от та бор нај а ву ва ат де ка 26-го диш ни от ко шар кар на Брук лин нетс 
ќе би де ма кси мал но под го твен за на стап на ЕП. Со и без не го Хр ват ска е 
со се ма раз лич на при каз на, а ако игра на пре поз нат ли во ни во за не го, то гаш 
„коц ке сти те“ со при чи на нај а ву ва ат би тка за ме дал.

Пр ви те пет ми на: Ша риќ, Бог да но виќ, Жо риќ, То миќ, Хе зо ња. 

Се ле ктор: Ве ли мир Пе ра со виќ

Хр ват ска има ква ли тет  
за ви со ки до стре ли

Гру зиј ци те се прет пос лед ни от про тив ник на на ша та се-
лек ци ја во фа за та по гру пи и тој меч, спо ред нај а ви те, 
мо же да би де клу чен за ам би ци и те на Ма ке до ни ја да се 
пла си ра во вто ри от круг на Евро ба ске тот. Ги по бе див-
ме во Ли тва ни ја во три лер-меч со ко шот на Ле стер Бо 
Ме кеј леб во пос лед ни те мо мен ти и по тоа ста сав ме до 
за врш ни ца та и би тка та за ме дал. Овој пат Гру зи ја има 
по си лен со став, пред во ден од За за Па чу ли ја, но ви от 
член на Да лас ма ве рикс. И со уште не кол ку ми на искус ни 
вол ци на пар ке ти те во Евро па. Са ни ки ѕе, Мар ко и шви ли, 
Шер ма ди ни, Шен ге ли ја и Цин ца ѕе се пре ка ле ни игра-
чи, а овој пат ќе има ат по мош и од на ту ра ли зи ра ни от 
Аме ри ка нец Ја коб Пу лен. И има ат од ли чен се ле ктор со 
пе ди гре во НБА, Игор Ко ко шков. Спо ред ко шар кар ски те 
струч ња ци, Гру зи ја го но си епи те тот мож но из не на ду-
ва ње на шам пи о на тот. Со нив Ма ке до ни ја ќе игра на 9 
сеп тем ври од 18 ча сот.

Глав на ѕвез да: За за Па чу ли ја

Но ви от играч на НБА-ти мот Да лас ма ве рикс е ср це то 
на ре пре зен та ци ја та на Гру зи ја. Ли дер од ко го мно гу 
се оче ку ва на овој шам пи о нат. Ми на та та се зо на оди гра 
од лич но за Мил во ки бакс, а во ква ли фи ка ци и те бе ше 
нај до бри от гру зи ски ко шар кар со про сек од 17,5 по е ни 
и 7,8 ско ка по меч. Во март го ди на ва во ду ел про тив 
Мил во ки бакс за бе ле жи им пре си вен ефект од 22 по е ни 
и 21 скок. Спо ред бро јот на ско ко ви на тој меч, Па чу ли ја 
е ре кор дер во клуп ска та исто ри ја на Мил во ки бакс, а со 
18 офан зив ни ско ка на исти от меч за бе ле жи ре корд на 
се зо на та во НБА-ли га та. Па чу ли ја игра на по зи ци ја та 
цен тар, но со ви си на од 213 сан ти ме три од лич но се 
сна о ѓа и ка ко ви со ко кри ло.

Пр ви те пет ми на: Цин ца ѕе, Мар ко и шви ли, Па чу ли ја, 
Са ни ки ѕе, Шен ге ли ја. 

Се ле ктор: Игор Ко ко шков █

Гру зи ја е по тен ци јал но  
из не на ду ва ње на ЕП

Тим ски от дух и ко ле ктив на та игра се глав ни те аду ти на Сло вен ци те во 
гру па та Ц во Хр ват ска, во сти лот на бле ска ва та ка ри е ра на се ле кто рот 
Ју ре Здовц, ко шар кар што оста на за па ме тен ка ко од ли чен тим ски играч и 
бес пре ко рен бо рец, се ко гаш во функ ци ја на ко ле кти вот. Го лем хен ди кеп 
ќе би де отсус тво то на Го ран Дра гиќ, глав ни от играч во оваа ге не ра ци ја 
на Сло вен ци те. Ре ал но, не ма ат го ле ми ѕвез ди во со ста вот и Ма ке до ни ја 
мо же да се но си со пос лед ни от ри вал во гру па та Ц. На 10 сеп тем ври ќе 
се кр шат коп ја та ме ѓу нас и Сло ве ни ја од 15 ча сот во меч, кој мо же да 
би де ре ша вач ки за плас ман по на та му. Сло вен ци те играа со се ма со лид но 
на тест-нат пре ва ри те за ЕП и по бе ди ја на осум од 12 ме ча.

Глав на ѕвез да: Зо ран Дра гиќ

Во отсус тво на Го ран Дра гиќ, кој не до би доз во ла од ра ко водс тво то 
на Ма ја ми хит да игра на ЕП, не го ви от брат Зо ран ќе би де глав на та 
ѕвез да во ти мот на Сло ве ни ја. И тој бе ше член на Ма ја ми, а за ед но со 
бра тот Го ран прет ход но играа и за Фе никс. Се га на ста пу ва за ру ски от 
тим Хим ки, отка ко бе ше от пу штен од Бо стон сел тикс. Се пак, Зо ран не 
е ка ли бар на ко шар кар во ран гот на по ста ри от брат и оче ку ва ња та од 
сло ве неч ка та јав ност тој да би де ли дер на ти мот на ЕП мо же да би де 
пре го лем то вар на не го ви те пле ќи.

Пр ви те пет ми на: Кло бу чар, Бла жиќ, Дра гиќ, Ба ла жиќ, Омиќ. 

Се ле ктор: Ју ре Здовц

Тим ски от дух е шан са за Сло ве ни ја

М а ке до ни ја ќе бие би тка со 
поз на ти ри ва ли во клуч на та 
пр ва фа за по гру пи на прет-

стој ни от Евро ба скет што поч ну ва 
утре. Ду е лот со Гр ци ја е од 18 ча сот, 
ка ко пре ми е ра за че та та на Мар-
јан Ср би нов ски во та ка на ре че на та 
бал кан ска гру па. По тоа се и нат-
пре ва ри те со Хо лан ди ја, Хр ват ска, 
Гру зи ја и со Сло ве ни ја. Ду ри че ти ри 
од пет те про тив ни ци во гру па та Ц 
во За греб ни беа ри ва ли и во Ли-
тва ни ја пред че ти ри го ди ни, ко га 
Ма ке до ни ја ис пи ша пре крас на бај ка 
и го за бе ле жи нај го ле ми от ус пех  
во ко ле ктив ни те спор то ви со 

осво ју ва ње на 
че твр то то ме сто. 
То гаш ги по бе див ме и 
Гр ци те и Хр ва ти те и Сло вен ци те и 
Гру зиј ци те, а Хо лан ди ја не учес тву ва-
ше на тур ни рот.

Во овој број на не дел ни кот „Ре пуб-
ли ка“ ви ги прет ста ву ва ме си те про-
тив ни ци на на ша та ре пре зен та ци ја од 
гру па та Ц во по чет на та фа за на шам пи-
о на тот, што ќе се игра во че ти ри зем ји. 
Гру па та Ц, во ко ја е и Ма ке до ни ја, ќе 
се игра во Хр ват ска, а ко до ма ќи ни се 
и Фран ци ја, ка де што ќе се игра фи-
на ле то, по тоа и Гер ма ни ја и Ле то ни ја.

ЕВРОБАСКЕТ 2015 ГОДИНА

Вед наш на стар тот ќе игра ме со го ле ми от 
ри вал и наш ју жен со сед, Гр ци ја. Нат пре ва-
ри те со нив во си те спор то ви има ат по и на ква 
ди мен зи ја и огром но ри валс тво, а по бе ди те 
вре дат двој но. Гр ци ја овој пат има од ли чен 
со став со три игра чи од НБА, а ќе ги пред-
во ди еден од нај до бри те бе ко ви во Евро па, 
Ва си лис Спа ну лис. Ка пи те нот на Гр ци ја е 
дви жеч ка та си ла на ре пре зен та ци ја та и тоа 
по долг пер и од, а на ста пу ва во до маш ни от 
шам пи о нат за Олим пи ја кос. Во НБА-ли га та 
игра ат но ва та ѕвез да на грч ка та ко шар ка, 
цр но мур ни от Ја нис Ан те то кунм по, кој е 
член на Мил во ки бакс, по тоа и Ко стас Ку-
фос цен та рот на Са кра мен то кингс и Ко стас 
Па па ни ко лау од Ден вер на гетс. Искус тво со 
на ста пи те во нај сил на та ко шар кар ска ли га 
на пла не та та има ат и Спа ну лис, кој бе ше 
член на Хју стон ро кетс, и Ник Ка ла тес, кој 
игра ше за Мем фис гриз лис. Ако се до да де 
де ка во грч ка та ре пре зен та ци ја има и ко-
шар ка ри од Ре ал Ма дрид и од Бар се ло на, 
то гаш јас но е де ка Гр ци те има ат ви стин ски 
тим од со ни шта та и се во гру па та на глав ни 
фа во ри ти за ме дал.

Во под го тви тел ни от пер и од  пред 
стар тот на Евро ба ске тот оди граа де-
вет нат пре ва ри и по бе ди ја на се дум 
од нив.

Глав на ѕвез да: Ва си лис Спа ну лис

Ве те ра нот (има 33 го ди ни) ро дум од 
Ла ри са е глав на та ал ка во ре пре зен-
та ци ја та на Гр ци ја, а не го ва та ка ри е ра 
е пре бо га та со ин ди ви ду ал ни приз-
на ни ја и тро феи. Тој и То ни Ку коч се 
единс тве ни те двај ца ко шар ка ри што 
три па ти би ле из бра ни за нај ко рис ни 
игра чи (МВП) на за врш ни те тур ни ри 
во Евро ли га та. Спа ну лис има зла тен 
и брон зен ме дал од европ ски те пр-
венс тва, сре бро од СП и три ти ту ли 
европ ски пр вак во клуп ска та ко шар ка, 
ед наш со Па на ти на и кос и два па ти со 
Олим пи ја кос.

Пр ви те пет ми на: Спа ну лис, Ка ла тес, 
Ку фос, Ан те то кунм по, Прин те зис. 

Се ле ктор: Фо тис Ка ци ра кис

Хо лан ди ја ќе ѝ би де вто ри от про тив ник на шам-
пи о на тот на Ма ке до ни ја и со нив ќе игра ме в 
не де ла, на 6 сеп тем ври, од 15 ча сот. Ин те рес но 
е што по це ли 25 го ди ни па у за по пу лар ни те 
ла ли ња се вра ќа ат на го ле ма та сце на и пак 
ќе игра ат на Евро ба скет. Хо лан ѓа ни те ве ќе 
на пра ви ја огром но чу до во ква ли фи ка ци и те 
со ели ми на ци ја на фа во ри зи ра на та се лек ци ја 
на Цр на Го ра. И тоа го на пра ви ја со се ле ктор 
во лон тер и со мно гу отка жу ва ња. Тре не рот Тун 
ван Хел фте рен по ка ни ду ри 42 игра чи пред 
по че то кот на ква ли фи ка ци и те, но по го ле ми от 
дел од нив го отка жаа на ста пот, па Хо лан ѓа ни те 
поч наа со са мо се дум ко шар ка ри. Се пак, се 
слу чи чу до и Хо лан ди ја по че тврт век по втор но 
се нај де на ЕП. Во под го тви тел ни от пер и од 
оди граа ду ри 13 при ја тел ски нат пре ва ри, на 
кои имаа би ланс од три по бе ди и 10 по ра зи.

Глав на ѕвез да: Хенк Но рел

Крил ни от цен тар на Са ра го са бе ше го лем та-
лент на хо ланд ска та ко шар ка, но по вре да та на 
ко ле но то во 2013 го ди на не му доз во ли да го 
пре зен ти ра до крај рас кош ни от та лент. Во 2009 
го ди на, на 21-го диш на во зраст, бе ше из бран од 
НБА-ти мот Ми не со та тим бер вулфс, но не за и-
гра во нај сил на та ли га на све тот. Но рел има 27 
го ди ни и дол го го диш но искус тво со на ста пи во 
сил на та шпан ска ли га, ка де што на ста пу ва ше за 
Ху вен туд, Али кан те и за Са ра го са. Ви сок е 211 
сан ти ме три и тој би тре ба ло да би де глав ни от 
адут на Хо лан ди ја во оби дот да се на пра ви 
до бар ре зул тат на Евро ба ске тот 2015 го ди на.

Пр ви те пет ми на: Клоф, Де Јонг, Но рел, Ша-
фте нар, Ке ра зи. 

Се ле ктор: Тун ван Хел фте рен

Ла ли ња та расц ве таа  
по 25 го ди ни па у за

Пишува | Зо ран По пов ски

Шла гер на стар тот  
про тив ти мот од со ни шта та на Гр ци ја
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– Сине, кажи и на мајка ти дека 
готвачот со рецепти што и го 
купив има 200 страни, а не 
секој ден пинџур да јадеме!

–  Тато, и кажав и ми рече дека 
и Кама Сутра имала 200 
страни!

 

–  Ех да можам да го вратам 
нашиот прв состанок.

–  А што би сменил?
–  Не би дошол.

 Си разговараат две баби:
– Мојот дедо не запира да 

ги гризе ноктите, ужасна 
навика!

–  Аааа, јас мојот го одучив!
–  Е како мори, рацете да не му 

ги врзуваш?
– Не, му ги кријам забите!

Рaбoтaтa мене ме фaсцинирa. Мoжaм сo сaaти дa седaм 
и дa гледaм кaкo рaбoтaт.

МА ЛИ ОТ БРАТ ПО ВЕ ЌЕ ОД ЕМИ ГРАНТ СА КА ДА  
ВЛЕ ЗЕ ВО МА КЕ ДО НИ ЈА

Дој де вре ме и Ма ли от брат да за ми не на од мор. Бра тот бе ше си гу рен де ка не ка де од пла жи те 
кај на ши от ју жен со сед ќе мо же да ѝ се обра ти на сво ја та пуб ли ка... Ама ете, Гр ци ја не е  

Ма ке до ни ја, па да би де зем ја на ин тер не тот...
Гр ци те се скр жа ви за ин тер нет. Пи шу ва ви ла та рас по ла га со ин тер нет, а ин тер не тот е по лош од 
вре ме то ко га имав ме двој ник на те ле фон ска ли ни ја, а ин тер не тот ни до а ѓа ше пре ку те ле фон...  

Ком ши ја та на ин тер нет, ти не маш сло бод на ли ни ја, и обрат но. Па му лу паш по ѕид на ком ши ја та 
да спу шти слу шал ка за да мир цаш со де вој ка та што си ја за поз нал вче ра, пре ку асл, плс...   

Е се га лу пал не лу пал, ком ши ја та од со сед на та со ба не ма да ти пу шти ин тер нет.
И та ка Бра тот оста на без текст. А го ле ми ма ки се тоа за Ма ли от брат. Па та ка ма ка та го  

на те ра да го фа ти и најс ла би от сиг нал на пе соч на та пла жа, по крај раз бра ну ва но то  
тир киз но мо ре за да на пи ше:

- Не мам ин тер нет во ви ла та, ни на пла жа, ни на по ло ви на остров... мо мент но по ве ќе од  
еми грант са кам да стиг нам во Ма ке до ни ја. 

Ние сме во оче ку ва ње Бра тот да ни се вра ти. Се на де ва ме не ма да дој де со сла би нер ви по ра ди 
сла би от нет. Под го тве ни сме да се бо ри ме за пра ва та на Ма ли от брат и спре че но ста да би де 

до ста пен во се кое вре ме од де нот. Ќе ис пра ти ме про тестна но та до грч ко то МНР пре ку грч ка та 
ам ба са да во Скоп је – Не сме 2005 го ди на, 2015 сме...  

Од мор без ин тер нет, не е од мор!

ТВТЕКА

█  4 сеп тем ври 1971 го ди на 

 Ави он „бо инг 727“ (лет 
бр. 1866) од „Ал ја ска ер-
лајнс“ пад на во бли зи на 
на Џу но, Ал ја ска, при што 
за ги наа 111 лу ѓе.

█  4 сеп тем ври 1996 го ди на

 Во На род на та бан ка на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
се про мо ви ра ни но ви те 
ма ке дон ски па ри со нов 
ди зајн, кои беа пу ште ни 
во оп тек на 8 сеп тем ври 
1996 го ди на.

█  5 сеп тем ври 1992 го ди на

 Бран ко Цр вен ков ски ста на 
втор пре ми ер на Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја, на во зраст 
од 29 го ди ни.

█  6 сеп тем ври 1962 го ди на

 Во Стру га поч на пр ва та 
по ет ска ма ни фе ста ци ја 
Стру шки ве че ри на по е зи-
ја та. Најз на чај на та на гра-
да на Стру шки те ве че ри 
на по е зи ја та е „Злат ни от 
ве нец“, ко ја за прв пат е до-
де ле на во 1966 го ди на на 
со вет ски от по ет Ро берт 
Ива но вич Рож дес твен-
ски за нај до бра пес на. 
Од 1971 го ди на „Злат ни-
от ве нец“ се до де лу ва за 
вку пен по ет ски опус.

█  8 септември 1991 година

 Ден на не за вис но ста на 
Ма ке до ни ја - Убед ли во 
мно зинс тво – 95 про цен-
ти од гра ѓа ни те што из-
ле гоа на ре фе рен ду мот 
од го во ри ја по зи тив но 
на ре фе рен дум ско пра-
ша ње: „Да ли сте за са-
мо стој на Ма ке до ни ја со 
пра во да ста пи во иден 
со јуз на су ве ре ни др жа-
ви на Ју гос ла ви ја?“

█  9 септември 1959 година

 Ни ко Не стор ста ну ва пр-
ви от Ма ке до нец што го 
преп ли вал Ла Манш.

ВРЕМЕПЛОВ

Денес за ручек имав last minute понуда:
- Ќе го јадеш гравот или да го фрлам ?

Во следниот живот сакам да сум птица.  
Си направив список на кои да се посерам.

Мaјкa ти ли јa бaрaше тaму!!
- Единицa меркa зa ќoтек у нaјaвa.

Обожавам да читам хороскоп. Таму имам интересен 
живот, запознавам луѓе, љубовта ми цвета и полн 
сум ко брод.
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СОСТОJКИ:

• 3 пиперки во разни бои

• 1 главица кромид

• 1 чешне лук

• 1 пакување лиснато тесто

• 100 грама варена шунка

• 200 грама италијанска салама

• 8 јајца 

• 200 грама кашкавал (ајдамер)

• 50 грама рендан пармезан 

• малку маслиново масло 
сол и свежо мелен пипер

# Исецкајте ги пиперките, кромидот и лукчето. Во тавата 
загрејте малку маслиново масло и кратко пржете ги 
исечканите состојки. Зачинете со сол и тргнете настрана.

# Готовото лиснато тесто сучете го и постелете го во 
тавата. Врз лиснатото тесто наредете ги парчињата 
варена шунка и италијанска салама. Изматете ги  
јајцата и сипете ги и нив во тавата. Потоа додајте ги 
пржените пиперки со кромид и лук и на крај додајте 
го и ренданиот кашкавал.

# Печете 30 минути во загреана рерна на 175 степени.

# Сервирајте!

# Не сечете го веднаш, оставете го да одмори 10-15 минути!

ПОДГОТОВКА: 
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КуJнски тефтер

Брз италијански појадок




