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НАСТАН НА НЕДЕЛАТАВОВЕД

Опасни игри со граници

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Бунт на бродот „Мала речица“

Најавата за формирање 
нова партија во албански-
от блок е активирање на 

идејата што во редовите на во-
еното крило на ДУИ е присутна 
со години, откако поранешниот 
градоначалник на Тетово Хазби 
Лика беше маргинализиран во 
партијата. Тој веќе неколку годи-
ни не е играч од највисоко ниво, 
нема реална моќ дури ни во Те-
тово, каде што предводникот на 
таканареченото „интелектуално 
крило“, Теута Арифи, ја презеде 
контролата на градот и на тере-
нот каде што е влијателна ДУИ. 

Ако се земат предвид влијание-
то, имиџот и моќта на имињата 
што се споменуваат како ини-
цијатори за формирање нова 
партија, Ахмети нема потреба 
да се плаши за својата пози-
ција и за позицијата на својата 
партија во македонската по-
литика. И Лика и пратеникот 
на ДУИ Зулфи Адили, кои се 
најистакнатите иницијатори 
за формирање нов политич-
ки субјект, имаат ограничено 
влијание врз делови од парти-
ското членство, кое од самиот 
почеток не се согласуваше со 
врвот на партијата. Не може да 
им биде од голем помош ниту 
потенцијалниот претседател 
Гзим Острени, некогашен ко-
мандант на територијалната 
одбрана на Дебар и генерален 
секретар на ДУИ во првите го-
дини по конфликтот во 2001 
година. 

Сите овие „бунтовници“ од 
ДУИ можат да ангажираат 

неколку илјади членови на 
партијата и да предизвикаат 
штета на изборите закажани 
за април в година, но, реално, 
не можат да бидат закана за 
двете водечки партии на Алба-
нците. Слично како и партијата 
на Села и движењето БЕСА, и 
„Унитети“, или „Единство“ на 
македонски јазик, имат прис-
тап до ограничен број луѓе, а 
нема ресурси, знаење и иску-
ство за да ја промени состојба-
та на терен. Состојбата е уште 
потешка за единство затоа што 
во ситуација по конфликтот 
во Куманово, кога Албанците, 
конечно, сфатија дека радика-
лизмот нема иднина во нивна-
та битка за подобар живот, ќе 
имаат проблем своите ради-
кални идеи да ѝ ги наметнат на 
поголема група граѓани. 

Со приближување кон „Един-
ство“ на поранешните борци 
на ОНА, кои постојано вршеа 
притисок врз Ахмети со цел да 
се исполнат сите очекувања од 
конфликтот во 2001 година, тој 
може да загуби краткорочно, 
но долгорочно ги отстранува 
луѓето што му вршеа најголем 
притисок при споредување на 
идеите. Во исто време, фор-
мирањето на новата албанска 
партија ќе биде од корист за 
Ахмети, кој ќе има алиби да го 
намали влијанието на „бизнис“ 
и на „интелектуалното“ крило, 
кои, според Острени и Лика, се 
главните причини за расколот 
во ДУИ. Според информациите 
што ги дистрибуираат иниција-
торите на новата партија, тие 

се подготвени да им простат на 
сите „заблудени“ членови на 
ДУИ, кои „биле“ излажани од 
партискиот врв. Прошка нема 
само за десетина најважни луѓе 
во ДУИ, меѓу кои лидерот Али 
Ахмети, Муса Џафери, Абдула-
ким Адеми и Артан Груби, кои 
од „Единство“ ги претставува-
ат како предавници на албан-
ската кауза. Новиот политички 
субјект сака да ѝ го одземе при-
матот на ДУИ во албанскиот 
блок со воведување реформи и 
со промовирање нови луѓе што 
ќе ги заменат старите истро-
шени кадри. „Сегашната ДУИ 
е приватен проект на Амети и 
на неколку негови најблиски 
соработници во чиешто рако-
водење нема простор за нови 
млади и енергични луѓе“, е една 
од идеите за кои се залагаат 
соработниците на 73-годиш-
ниот иден претседател Гзим 
Острени.  █
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Европа досега се соочувала 
со многу кризи, но оваа, бе-
галската, сериозно ги доведе 

во прашање причините за посто-
ењето и за функционалноста на 
Унијата. 

Изјавата на францускиот шеф на 
дипломатијата Лоран Фабиус е 
само една во низата признанија 
на високи западноевропски ди-
пломати дека ЕУ никогаш не била 
поразединета, а недостигот од 
солидарност никогаш не бил по-
изразен. Кризата јавно го покажа 
грдото лице на Европа, нагрдено 
со многу лузни во минатото кога 
Балканците се чуваа „во кафез“ и се 
третираа како „нецивилизирани“. 

Балканот отсекогаш неправедно 
бил третиран како дел од Евро-
па само за лошо, кога треба да се 
искористи како штит од некоја 
сериозна закана. Овој пат, врв на 
лицемерието е што место награ-
да и подадена рака за полесно да 
се соочи со економскиот и со со-
цијалниот предизвик, од Брисел 
се испраќаат критики и закани 
завиени во дипломатски ракави-
ци. Меѓународната заедница мно-
гу добро знае дека сиромашната 
Македонија месечно троши по еден 
милион евра за да им помогне на 
бегалците. Затоа е крајно навред-
лива „помошта“ од 90.000 евра што 
ни ја додели Брисел, за разлика од 
450 милиони евра колку што доби 
Грција, земја-членка на ЕУ, од каде 
што тие луѓе влегуваат во земјава. 
Помошта, како и третманот се не-
споредливи, особено ако се земе 
предвид дека Македонија е многу 

помала држава, со поскромни мож-
ности и капацитети. 

До кога Балканот ќе има сила да го 
носи товарот ќе покаже времето, 
но по откажувањето на ЕУ од соп-
ствените принципи и примената 
на политика на затворени граници 
реално е многу брзо да се очекува 
домино-ефект што дополнително 
ќе ја влоши ситуацијата, но и ќе ги 
наруши и така кревките односи 
меѓу народите на овие простори. 

Еврокомесарот за проширување 
Јоханес Хан е сосема во право кога 
предупредува дека Западен Бал-
кан не смее да стане жртва на про-
блемот и дека не смее да ја плати 
цената за кризата. Прашањето е 
дали Брисел има реална волја да го 
спречи таквиот развој на настани-
те и колку време ќе биде потребно 
за да се вклучи во решавањето на 
проблемот.

Во таа насока никако не може да 
одат в прилог најавите за можно 
враќање на бегалците во земјите 
од каде што транзитирале, ниту, 
пак, е од корист оправдувањето на 
политиката на затворени граници 
и на градење ѕидови. Спуштени-
те рампи и бодливите жици не 
го решаваат проблемот, само го 
префрлаат во дворот на соседот. 
А тоа отвора нов проблем. Уште 
посериозен. 

Објективно, ова е голем предизвик 
и за Европската унија, па поради 
тоа сакаме да веруваме дека ситу-
ацијата е привремена и дека многу 
брзо ќе се најде начин како да се 

соочи со него, но во исто време 
и ќе најде доблест да ја награди 
пожртвуваноста на Македонија и 
на Србија. 

Наградата е повеќе од заслужена, 
но и повеќе од неопходна за да се 
избегне засилувањето на национа-
лизмот во државите и за да им се 
„затворат устите“ на евроскепти-
ците. Европската унија ќе мора не 
само да почне преговори за член-
ство, туку и во краток рок да ни 
овозможи членство. Со тоа ќе пока-
же дека не е залудна солидарноста 
и пожртвуваноста на Балканците 
и дека нивното место, реално, е во 
големото европско семејство. 

Доколку Брисел продолжи да 
нѐ експлоатира за свои цели без 
притоа да оддели реален дел од 
колачот за земјите од регионот, 
не само што ризикува драстично 
опаѓање на поддршката кај граѓа-
ните, туку и отворање сериозен 
безбедносен проблем, кој може за 
миг да го запали Балканот, а огнот 
потоа многу лесно да се префрли 
преку бодливата жица од другата 
страна на границата.
  



МАКЕДОНИЈА ДОБИ НАЈМАЛ ЗАЕДНИЧКИ СОДРЖАТЕЛ

Како ќе се 
одвиваат 

работите во 
иднина во 

голема мера 
зависи од хра-

броста и од 
упорноста на 
специјалниот 

обвинител, 
кој пред себе 

има крајно 
политизирана 
ситуација во 
која ќе мора 
стопати да 

измери пред 
да пресече
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КОЛУМНА
Пишува | Горан Момироски
Фото | Александар Ивановски

Обвинителката Катица 
Јанева, ако по ништо 
друго, ќе влезе во исто-

ријата на Македонија како пр-
вата жена, воопшто граѓанин, 
што по малата конфузија и из-
ненадување доби апсолутна 
поддршка од јавноста, најго-
лемите политички партии и 
од странците. 

Дежурните злобници пак, 
веднаш ја осудија. На првата 
конференција за печат носе-
ла преголем ѓердан, фустанот 
премногу откривал и не бил 
доволно формален за цере-
монија на устоличување на 
обвинител од кој треба да се 
тресе политичката елита. Не-
кои саркастично забележаа 
дека се однесувала како власта 
затоа што не дозволила пра-
шања од медиумите на својата 
прва средба со новинарите. А 
нив најмногу ги заинтригира 
нејзиното тврдење на првото 
интервју дека „се пријавила 
за специјален обвинител“ без 
притоа да прецизира каде и 
како, вербално или писмено 
искажала желба да стане страв 
и трепет во македонската по-
литика. Во новинарските ку-
лоари се шепоти дека Јанева 
со своите јавни настапи и ре-
торика испраќа порака дека 
ќе биде храбра затоа што, ос-
вен што ја има поддршката 
од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ, 
ја има и поддршката од ЕУ и 
од САД. И во тој контекст не 
се важни шпекулациите дека 
нејзиното име било додадено 
на најмалку два списока доста-
вени од партиите, со што стана 
најмал заеднички именител 
на македонската демократија. 

Важно е само дека таа, освен 
од неколку разочарани кан-
дидати, има поддршка од сите 
суштински фактори и дека ќе 
има луѓе и средства да ја оства-
ри задачата што ѝ е доверена. 
Да докаже дека Македонија 
има капацитет и енергија да 
ја надмине кризата и да про-
должи напред. 

Елитата е разочарана
Со изборот на Јанева се скр-
ши еден непишан закон во 
Македонија, според кој на 
важни функции најчесто 
беа  поставувани „извикани“ 
претставници на од такана-
речената стручна, судска или 
професорска фела, личности 
што ѝ се добро познати на јав-
носта. Сега за прв  пат на една 
од најважните функции во 
земјава, според потенцијалот 
да влијае на политичките те-
кови, е избран лик што, освен 
тоа што е жена, доаѓа од про-
винција и ниту има искуство 
со тешки процеси ниту, пак, е 
дел од некое бизнис или поли-
тичко лоби. Дури и тие што ѝ 
ги ставија на душа контактите 
со сегашниот „неспецијален“ 
обвинител Зврлевски се свес-
ни дека поради природата на 
работите морала да сорабо-
тува со својот шеф во јавното 
обвинителство. За многуми-
на нејзиниот професионален 
профил е проблем, но за неа 
лично и за голем број обич-
ни смртници што сведочеле 
дека не секогаш најгласниот 
и најубавиот е најкорисен за 
државата знаат дека колку 
нејзината досегашна минор-
ност е минус, толку нејзината 
поставеност настрана од поли-
тиката и од големите судски 
процеси е најголема предност 
во периодот што следува. 

на опозицијата дека актуел-
ната власт вршела политичко 
влијание при изборот на прет-
седатели на судови, па дури и 
избор на судии. Може ли сега 
Јанева, водејќи се од забелеш-
ките за вршење притисок врз 
судството, да поведе постапка 
во ситуација кога и самата таа 
не е именувана од своите коле-
ги или од судските инстанции, 
туку директно од политички 
партии, а законот со кој стапи 
на функција го потпиша шефот 
на државата. Јанева, веројат-
но, во иднина ќе биде една од 
причините за редефинирање 
на тројната поделба на власта 
меѓу Владата, Собранието и 
судовите. Хрватскиот случај 
со специјалната институција 
УСКОК или романската при-
казна со обвинители и со ис-
тражители што имаат многу 
широки овластувања и често 
се испреплетуваат меѓу из-
вршната и судската власт, кај 
многумина предизвика комен-
тари, според кои, во иднина и 
на Македонија може да ѝ се 

Обвинителка со  
специјални проблеми
Катица Јанева не е прва лига. Таа не е играч од македонската 
судско-адвокатско-експертска елита. Јанева нема искуство со 
медиуми, ниту со односи со јавноста. Нема свој советник за 
имиџ, ниту новинари-пријатели или агенција што ѝ ги пишува 
говорите. Но таа го има единствениот и најсилен алат во обидот 
да се создаде ситуација Македонија да продолжи на патот кон 
ЕУ и кон НАТО. Таа има шанса да ја промени Македонија и да ги 
расчисти маглите предизвикани од илегалните прислушувања и 
од употребата на вербални деликти во политички цели

случи нова власт, која популар-
но се нарекува четврта. Како 
ќе се одвиваат работите во ид-
нина во голема мера зависи 
од храброста и од упорноста 
на специјалниот обвинител, 
кој пред себе има крајно по-
литизирана ситуација во која 
ќе мора стопати да измери 
пред да пресече. Ќе биде ли 
Јанева доволно силна да пре-
земе чекори што, можеби, ќе ги 
расчистат работите, а во исто 
време ќе предизвикаат уште 
поголема политичка криза? 
Или, можеби, како што досега 
најчесто беше практика, ќе се 
реши за умерен пристап во кој 
ќе нема победник или поразен, 
а притоа ќе се постават пра-
вила на игра за некои следни 
ситуации? Одговорот на овие 
прашања, освен самата таа, го 
нема никој друг, па ниту тие 
што го ставиле нејзиното име 
на списоците и што ги прифа-
тиле нејзините желби да стане 
најважен дел од судството во 
овој критичен период од неза-
висна Македонија. █

 
Поделбата на 
власта пред уставно 
редефинирање
Изборот на Катица Јанева 
за специјален обвинител ги 
турна во вода голем дел од 
претпоставките содржани во 
прислушуваните разговори 
врз основа на кои опозиција-
та ги градеше своите позиции 
околу политичкото влијание 
врз судството. Предлагањето 
обвинител од страна на сите 
партии и нивното согласување 
со нејзиниот избор, нешто што 
е практика во целиот свет, се 
разбира, со одредени правила 
и рокови што даваат можност 
за негова независност, целос-
но ги поништува забелешките 
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АНАЛИЗАКОН ТРА ДИ КТОР НИ ОТ СПА СИ ТЕЛ ПО ВТОР НО ВО ФОР МА

Спа си те лот од Мур ти но се вра ти во фор ма и по не кол ку  
ме се ци пост, на го ле ма вра та, на ма ли те екра ни по втор но го 
про мо ви ра ше ме си јан ско то во се бе. Исти от комп лекс го има 
и оми ле ни от опо зи ци ски фи нан си ер Со рос. Тој, пак, тоа  
лич но го приз на ва. „Де фе ктот“ нај че сто го по вр зу ва ат со 
комп ле ксот на су пе ри ор ност, кој е очиг лед на ни шка на  
спо ју ва ње на мно гу ми на пар тиј ци. Ед но став но, по до бри се 
од дру ги те. И точ ка... 
Пишува | Љупчо Цветановски

Мал ку, мал ку, па ли де рот 
ќе го во скрес не спа си-
тел ско то во се бе. Свет-

ски те пси хо ло зи ве лат де ка 
на овој на чин лич но ста кон-
та ми ни ра на со спа си телс тво, 
всуш ност, ба ра итен спас и 
из лез од гр да та си ту а ци ја во 
ко ја се наш ла. Нај лес ни от пат 
за при кри ва ње на ин фе ри ор-
но ста е ток му соз да ва ње на 
т.н. комп лекс на су пе ри ор ност. 
Не на мер но, не у си ле но и на-
ив но, на по вр ши на из ле гу ва 
по тре ба та од не ка ков, ка ков и 
да е из лез и спас. Не за луд но, 
при ка ска та за ме си јан ско то во 
не го поч на тол ку ед но став но 
и искре но. Се се ќа ва те на ве ќе 
ан то ло ги ска та из ја ва:  Гос под 
не ме црп на та му од ни ви те 
и ме до не се ов де за та ка низ 

во да да ме пу шти. Со ед на, 
единс тве на ре че ни ца ка жа-
на за ло кал на та охрид ска 
ТВ-ста ни ца на ста на ми тот и 
бур ле ска та за Спа си те лот од 
Мур ти но. Ме ди у ми те, се пак, 
со остри от потс мев вли ја е ја 
врз зат скри ва ње то на по тре-
ба та од јав но про мо ви ра ње 
на бли ско ста со Бо га. Си гур-
но, го ле ма уло га во ма ски ра-
ње то на по тре ба та има ле и 
не го ви те со вет ни ци, кои му 
ука жа ле на фа ктот за ште та-
та што со овој чин ѝ ја на не-
су ва на нив на та за ед нич ка 
ка у за во де це ни ски от по ход 
за вра ќа ње на власт. По пу сто. 
Очиг лед но, по тре ба та е тол-
ку го ле ма и не над мин ли ва, 
што не мо же да се скрие. Не 
по ми наа ни не кол ку ме се ци 

од ме си јан ска та ек скур зи ја 
на опо зи ци ски от ли дер и, 
ка ко што не го ви от пре кар 
по ле ка за ми ну ва ше во за бо-
рав, та ка  кај не го рас те ше 
жел ба та за наг ла су ва ње на 
оваа бли скост. Ра бо та та „пук-
на“ при пос лед но то ин терв ју. 
Спа си те лот не из др жа и ка жа:  
„Са мо јас и Гос под зна е ме што 
сѐ не се из нас лу шав на овие 
сним ки, ама ме гле да те де ка 
де не ска сум исти от Зо ран За
ев...“ Неј се, по тре ба та за тре то 
ли це ед ни на, ко ја пси хо ло зи-
те ја тол ку ва ат ка ко про из вод 
на те шка фру стра ци ја и на 
ди ску та бил но гле да ње на се
бе од стра на, ме си јан ско то од 
ли де рот са мо за штит нич ки 
из ле та од не го по не вкус ни от 
ко мен тар во кој во ди тел ка та 
си „приз на“ де ка во те ле фон-
ска кон вер за ци ја со не го ва та 
„по у ба ва“ ли дер ска по ло ви-
на ко мен ти ра ла: „Да ли си 
нор мал на, овој стру мич ки 
’се лјак‘ во 21 век да се за ло-
жиш да го до не сеш за ли дер 
на ма ке дон ска та ле ви ца?“ Со 
во скрес ну ва ње то на бли ско-
ста до Се виш ни от, ли де рот по-
втор но по ба ра спас во уло га та 
на не гов шти те ник, при јат на 
сен ка во ко ја не мо ра да се ма чи 
да од го ва ра за сто ре но то. Или 
ка жа но то. 

Ме си јан ски от комп лекс на ли де рот
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АНАЛИЗА
Кој е нај поз на ти от  
сопс тве ник на  
ме си јан ски комп лекс?
На ци стич ки от ли дер Адолф 
Хит лер го раз вил „ме си јан-
ски от комп лекс“ во те кот 
на Вто ра та свет ска вој на, се 
на ве ду ва во пси хо ло шки от 
про фил на гер ман ски от на-
ци стич ки ли дер, кој го на-
ра ча ла бри тан ска та раз уз-
на вач ка служ ба, а е откри ен 
не о дам на.

Во про фи лот, кој за тај на-
та служ ба, во 1942 го ди на, 
го со ста вил ака де ми кот од 
Кем бриџ, Џо сеф Ме кур ди, 
се на ве ду ва де ка Хит лер сѐ 
по ве ќе ја раз ви вал фо би ја та 
кон Евре и те ко га Гер ма ни-
ја гу бе ла во вој на та. „Хит лер 
е фа тен во мре жа на вер ски 
заб лу ди. Евре и те ги сме та за 
ин кар на ци ја на зло то, а се-
бе си за ин кар на ци ја на до-
бро то“, на пи шал Џо сеф. „Тој 
мис ли де ка е бог со чи ја што 
жр тва ќе се по бе ди зло то. 
Та кви от си стем на идеи го 
ра ци о на ли зи ра не го во то, 
ина ку, не сфат ли во од не су-
ва ње“, на пи шал Џо сеф.

Во СДСМ, пак, сѐ пог лас ни се 
му а бе ти те де ка во пар ти ја та 
се под го тву ва пе ти ци ја со ко ја 
до из бо ри те во април в го ди на 
ќе му се за бра ни на ли де рот 
да да ва ТВ-ин терв јуа. Спо ред 
ба ра те ли те, на пре тсе да те лот 
тре ба да му се оста ви са мо 
мож но ста за ин терв ју за пе ча-
те ни те ме ди у ми, но и таа со 
стро га авто ри за ци ја, чин што 
прет по чи та пред из ле гу ва ње 
на тек стот ли де рот што да ва 
ин терв ју да мо же да ги исе че 
не по жел ни те де ло ви. Јав на 
тај на во СДСМ е де ка на мно-
гу чел ни ци и на уште по ве ќе 
пар тиј ци, бу квал но, им се ди га 
ко са та на гла ва ко га ќе слуш нат 
де ка е до го во ре но ин терв ју на 
не ко ја те ле ви зи ја. За луд но што 
ва кви те ек скур зии се ко гаш се 
слу чу ва ат во ме ди у ми те „по-
доб ни“ за пар ти ја та, лап суси-
те се не и зо ста вен ин вен тар од 
се кое не го во из ле гу ва ње пред 
ка ме ра. Ме си јан ски те из ли ви 
се са мо еден ми но рен дел од 
до се гаш ни те лап сус лин гва на 
ли де рот, кој ни ка ко не мо же да 
се спа си од сопс тве ни те гре-
шки – при дру жен фолк лор на 
не го во то из ле гу ва ње во етер. 
Со го вор ни кот, т.е. во ди те лот 
се ко гаш па ѓа во втор план. Кол-
ку и да са ка да му уго ди и да го 
за дол жи при не го ва та „би тка“ 
за сло бо да (по ве ро јат но, власт 
и моќ) ни е ден во ди тел до се га 
не ус пе ал да го спа си од ка жу-
ва ње не што не бу лоз но и не ло-
гич но, кое ќе го сле ди ми ни мум 
еден ме сец по из ле гу ва ње то од 
сту ди о то. Збо ру ва ме за исти от 
чо век, кој по кон ста та ци ја та 
де ка има по ве ќе чич ков ци и 

та тков ци, ја прог ла си др жа ва-
та за фри гид на и Јуж на Афри-
ка ја на ве де ка ко си но ним за 
нар ко кар те ли. Освен што го 
по гре ши име то на пр ви от ма-
ке дон ски ро ман, исти от тој 
чо век да де ду зи на из ја ви со 
кои за мно гу го ди ни ја за цр-
ни ид ни на та на сопс тве на та 
пар ти ја. Ма ке дон ски ли дер, кој 
по са ка уче ње на ал бан ски от од 
гра дин ка, ре о тво ра ње на Рам-
ков ни от до го вор, а на ова му 
прет хо де ше осу да за каз ни те за 
де мон стран ти те за пре су ди те 
за „Мон струм“. Исти от тој да де 
и ја вен бе лег за сво ја та ма тич-
на пар ти ја со из ја ва та де ка ним 
не им стои па три о тиз мот и не 
тре ба ло да пра ват ек скур зии со 
ко а ли ци ја та со ВМРО-ДПМНЕ 
за Ки че во и за Стру га. И се то 
ова се слу чи отка ко не го ва та 
пар ти ја ја скрои те ри то ри јал-
на та по дел ба на др жа ва та, ко ја 
ди рект но со се ла та ги ал ба ни-
зи ра ше овие две не ко гаш до-
ми нант но ма ке дон ски град ски 
оп шти ни. Да не за бо ра ви ме и 
за лап су си те со ге сти ку ла ции. 
При тоа, не збо ру ва ме за ло шо 
скри е на та фа ци јал на екс пре-
си ја по до го во рот од Пр жи но, 
ту ку за „са мо фо то гра фи ра ње-
то“ на вто ри от ден на жа лост 
за за ги на ти те бра ни те ли во 
ку ма нов ско Ди во На се ље. Кон-
тра ди ктор но ста се ја ву ва во 
фа ктот што овој за штит ник на 
ал бан ски те пра ва и сло бо ди, 
од вре ме-на вре ме го наг ла су ва 
сво јот хри сти јан ски ме си јан-
ски комп лекс. За вол ја на ви-
сти на та, љу бо вта кон бом би те 
го приб ли жу ва до ра ди кал ни те 
ис ла ми сти... 

Пан дов: Ова е чо век  
за лу тан во по ли ти ка та
На ро дот има ка жа но: Дај му на чо век власт 
за да му го ви диш па ме тот! Та ка и со на ши от 
ли дер на опо зи ци ја та. Ва ка ана ли ти ча рот 
Але ксан дар Пан дов ги тол ку ва по сто ја ни те 
лап су си на За ев, кои ве ќе се дел од ма ке дон-
ска та по ли тич ка кла си ка, а тој по мал ку од 
ед на и пол го ди на е ли дер на СДСМ:

ПАНДОВ: Ви стин ски е не воз мож но чо век да 
му ги из брои лап су си те и ве ќе на се ко го му е 
и по ве ќе од јас но де ка овој лик е ап со лут но 
за лу тан чо век во по ли ти ка. За еден чо век 
да се за ни ма ва со по ли ти ка ка ко про фе си ја, 
тре ба да има мно гу чо веч ки ква ли те ти, но 
ед на од нај важ ни те е да би де искрен пред 
на ро дот и да не го ла же, на се кој на чин да 
се оби де да им по мог не на лу ѓе то со сво е то 
ра бо те ње, да би де чо век од на ро дот и за на-
ро дот. А што до би ва на ро дот од За ев? Це ла 
2015 го ди на ни по ми на во мал тре ти ра ње и 
во из жи ву ва ње од стра на на За ев и на дру-
жи на та му со ау ди о раз го во ри до би е ни на 
не ле га лен на чин. Пу шта ше та ка на ре че ни 
бом би со кои ја за ма ју ва ше ма ке дон ска та 
јав ност со не ка ква ви сти на за Ма ке до ни ја, 
а ги тре ти ра ше ка ко крун ски до каз за не мо-
рал но ста на лу ѓе то, чи и што раз го во ри беа 
пу шта ни. На стра на што мис лам де ка не ма 
по не мо рал но не што од тоа да слу шаш, а не, 
пак, да пу шташ ту ѓи при ват ни раз го во ри. Е 
се га исти от тој За ев, ли де рот на опо зи ци ја, 
мр тов ла ден ни ка жу ва де ка би ло со се ма 
нор мал но во при ват ни те ле фон ски раз-
го во ри чо век да би де по от пу штен, по вул-
га рен, по ди ре ктен и де ка ни кој нор ма лен 
не мо же та ков раз го вор да сме та за не што 
се ри оз но, а уште по мал ку за не ка ков до каз! 
Тоа што це ла др жа ва бе ше си лу ва на ед на 
го ди на, не ва жи, го за бо ра ва ме. Прем но гу 
не се ри оз но, па и од За ев да е! Ни оста ну ва 
да се мо ли ме што по ско ро да дој де 24 април 
и на ро дот со иста та бру тал ност да му по-
јас ни де ка му е пре ку гла ва од цир ку зан ти 
ка ко не го, не го ва та СДСМ и од си те нив ни 
Со ро со ви пла те ни ци. █

Слу чај ност: За ев на иста ли ни ја со Џорџ Со рос?!
И ма ке дон ски те пси хо ло зи се сог ла-
су ва ат де ка комп ле ксот на су пе ри-
ор ност го при кри ва комп ле ксот на 
ни ска вред ност, т.е. ин фе ри ор но ста. 
Ка вга џи и те, сит ни те ди кта то ри, тие 
што за се бе збо ру ва ат во тре то ли це 
ед ни на и тие што по сто ја но са ми се 
фа лат се ти пич ни прет став ни ци на 
оваа те о ри ја. Ка ко по и стен че ни при-
ме ри за овој комп лекс, пси хо ло зи те 
ги наг ла су ва ат лу ѓе то што ви стин ско-
то чув ство за без вред ност го кри јат 
во заб лу да та од по тре ба та за власт. 

Ме си јанс тво то не е не што но во во све-
тот на по ли ти ка та и на па ри те. Исто ри-
ја та им го пре пи шу ва на мно гу поз на ти 
ли де ри (На по ле он Бо на пар та и др.), 
кои, по пра ви ло, има ле те шка суд би на. 

Фе но ме нот е при су тен и во де неш ни-
на та. Ед ни от од нај поз на ти те сопс-
тве ни ци на овој комп лекс ѝ е мно гу 
до бро поз нат на ма ке дон ска та јав-
ност. За раз ли ка од дру ги те на кои 
пси хи ја три те им го при пи шу ва ат 
овој „де фект“ на лич но ста, на ши от 
фи нан си ер на опо зи ци ски те ме ди-
у ми и т.н. НВО са ми от си приз на ва 
за со стој ба та во ко ја се на о ѓа.

„Ако тре ба да се знае ви сти на та, 
уште од ра но то дет ство имав ме-
си јан ски фан та зии те шки за кон-
тро ли ра ње, но, се пак, мо рав да ги 
за уз дам за да не за вр шам во луд ни-
ца...“ „Приз на вам де ка отсе ко гаш 
имав пре те ран пог лед на сопс тве-
на та важ ност или, да би дам по ди-
ре ктен, се сме тав за не кој вид бог 
или еко ном ски ре фор ма тор...“ Ова  
е са мо дел од кни га та „Ал хе ми ја та на 
фи нан си и те“ од авто рот Џорџ Со рос. 
Да, исти от тој аме ри кан ски „фи лан-
троп“ со ун гар ско по тек ло, кој има 
не из мер на љу бов кон ма ке дон ска-
та опо зи ци ја или, по точ но ка жа но, 
кон СДСМ. 

Да се има исти от, ре док комп лекс, за 
поз на ва чи те на со стој би те е потс-
меш лив до каз за оправ да но ста на 
по ста ве но ста на акту ел ни от ли дер 
на се гаш на та по зи ци ја. Ве лат де ка 
не ма дру го ло гич но об јас ну ва ње. Фи-
нан си е рот што има вло же но мно гу 
ми ли о ни во опо зи ци ска та ег зи стен-
ци ја на овие про сто ри има пра во на 
ве то, но и пра во на из бор. Мо же би 
и на ли дер по сопс тве ни от вкус. И 
комп лекс...  

Пе ти ци ја за за бра на за ТВ-ин терв јуа за ли де рот



М а ке дон ска та де мо крат-
ска исто ри ја ми на ла 
низ мно гу пре мре жи-

ња ко га се из бор ни те про це си 
во пра ша ње. Но, во кус вре мен-
ски пер и од, но бо гат со из бор-
ни искус тва, се пак со зреа ам-
би ен тот во кој се над ми на ти 
и не ре гу лар но сти од ба на лен 
ка ра ктер, ка ко груп но гла са-
ње или не про ве ру ва ње лич ни 
до ку мен ти, до се ри оз ни на-
ру шу ва ња со кр ше ња ку тии, 
из бор ни краж би, пол не ње ку-
тии, „бу гар ски во зо ви“, па и во-
о ру же ни прес ме тки и убис тва 
око лу из би рач ки ме ста.

И си те тие „бо ле сти“ за кои 
има ше се ри оз ни за бе ле шки 
во из ве шта и те на наб љу ду вач-
ки те ми сии, а по тоа и во го-
диш ни те оце ни на европ ски те 
ин сти ту ции, се над ми ну ваа ту
ка, до ма, се ка ко, и со по мош од 
по раз ви е ни те де мо кра тии. Но 
не ма ше стран ци во со ста вот на 
Др жав на та из бор на ко ми си ја.

Не сог ла су ва ње то, од нос но не-
приз на ва ње то на из бор ни от 
про цес од опо зи ци ја та на че ло 
со Зо ран За ев бе ше оче ку ва на, 
па и од по ни ски те пар ти ски 

ДИК за из ме ни те се ин фор ми ра  
од ме ди у ми те 

Мо де лот за из ме ни во ДИК со мо де лот „три –три –
три“, по три чле на од вла де јач ко то мно зинс тво и од 
опо зи ци ја та, а и три чле на стран ски струч ња ци, со 
тоа што и еден од нив би пре тсе да вал со нај ви со ки от 
др жа вен ор ган во мо мент на из бо рен про цес, дој де 
ка ко из не на ду ва ње и за јав но ста, и за чле но ви те на 
ДИК и за струч ња ци те.

Чле но ви те ве лат де ка би ле кон сул ти ра ни од ко ми-
си ја та што ра бо ти на ова пра ша ње, кое про из ле зе 
од До го во рот од Пр жи но, чи ја што ос нов на цел бе ше 
вра ќа ње на до вер ба та кон ин сти ту ци и те. За тоа ус-
лов бе ше и вра ќа ње на опо зи ци ја та во Со бра ни е то и 
вклу чу ва ње во ра бо та та на ор га ни те.

Но, спо ред из во ри од из бор на та ко ми си ја, не ста на ло 
збор за ва ков вид из ме на на мо де лот - со стран ски чле-
но ви што би има ле ед на ква за ста пе ност со по зи ци ја та 
и со опо зи ци ја та во неј зи на та ра бо та, ка ко и нив но 
ра ко во де ње на ДИК. Осо бе но што, ка ко што наг ла су-
ва ат, не ма ло не ка кви по го ле ми за бе ле шки или, ка ко 
што се на ре ку ва по пу лар но, „по ли тич ки при ти со ци“.

█ До кол ку е и при фат ли во за по ли тич ки те пар тии 
во ДИК да се дат стран ци, еве и ка ко не ка ква рам-
но те жа, иа ко и до се га не ма ло го ле ми вли ја ни ја од 

пар ти и те, со се ма е не раз бир ли во зо што 
со неа би пре тсе да вал стра нец? Тој е са
мо еден од си те чле но ви, а раз ли ка та 
е што сви ку ва сед ни ци што ги во ди и 
што пот пи шу ва за врш ни до ку мен ти, а 
не ма не ка ква од во е ност или вли ја ние 
- по со чу ва ат од акту ел ни от со став на ДИК 
за „Ре пуб ли ка“.

Ва кви от мо дел „три –три –три“ е на ма са, ку
со по твр ду ва ат и од опо зи ци ја та. Но, се пак, 
во од го во ри те оста на не јас но да ли ста ну ва 
збор за стран ски или за до маш ни струч ња-
ци. Тоа, пак, што са ка ат да го наг ла сат од 
та му е де ка по са ку ва ат од из бор ни от про цес 
на де нот на гла са ње то да се иск лу чи ад ми-
ни стра ци ја та, а мо де лот „три по три“ да би де 
вмет нат во из би рач ки те од бо ри. Од нос но, 
тие да би дат по прин ци пот по трој ца пар-
ти ски чле но ви од вла ста и од опо зи ци ја та и 
трој ца не за вис ни струч ња ци. Но тоа е ста ро 
ба ра ње, кое не кол ку па ти и до се га би ло на 
ма са, а за вр шу ва ше нес лав но со ар гу мент 
де ка ток му пар ти зи ра ње то на из би рач ки те 
од бо ри е из вор на не ре гу лар но сти те. Име но, 
во слу чај на ва кво пар ти зи ра ње на из би рач-
ки те од бо ри, струч ња ци те пре ду пре ду ваа 
де ка и при ма ла за бе ле шка ме ѓу пар ти ски те 
чле но ви, лес но се пре диз ви ку ва ат из бор ни 
ин ци ден ти.

Стран ци во ДИК е  
ури ва ње на су ве ре ни те тот

█ Стра нец, стран ски др жав ја нин мо
же да би де са мо над во ре шен член, 
но не и член на ДИК, кој, пак, и би 
пре тсе да вал со нај ви со ки от др жа-
вен ор ган во мо мен ти на из бо ри 
- де цид на е по ра неш на та член ка на 
Др жав на та из бор на ко ми си ја, Та ња 
Ка ра ка ми ше ва- Јо ва нов ска.

█ Во мо мен ти ко га ќе се рас пу шти 
Со бра ни е то, а Вла да та има огра-
ни чен про стор за дејс тву ва ње, 
ДИК е нај ви сок др жа вен ор ган. 
Та кво то чле ну ва ње ди рект но се 
не ги ра со Уста вот и со акту ел ни-
те за кон ски ре ше ни ја. Тоа би бил 
пре се дан, кој се не ги ра со су ве-
ре но ста, до да ва про фе сор ка та по 
устав но пра во и по по ли тич ки си-
стем. Ду ри и при из ме на на за ко нот 
во вр ска со кри те ри у ми те за из бор 
на чле но ви на ДИК, по втор но би се 
до ве ло во пра ша ње да ли стран ски 
др жав ја нин мо же да би де член на 
нај ви сок из бо рен др жа вен ор ган во 
не за вис на др жа ва.

█ Пре пу шта ње то на др жав ни от 
су ве ре ни тет би би ло пре те ра но 
спор но – наг ла су ва про фе со рот Жи-
дас Да ска лов ски.

█ Се ра бо ти за др жа ва што по стои 
25 го ди ни и се оче ку ва да има 
сопс тве ни ка па ци те ти и вол ја на 
по ли тич ки те пар тии за по стиг ну-
ва ње ком про мис, кон сен зус. Ова е 
уште еден по ка за тел де ка бор ба та 
се во ди со си те средс тва и де ка во 
таа бор ба не ма ни ка ков на чин да 
се пре мо стат раз ли ки те. На кра-
јот из ле гу ва де ка ние не са ка ме 
да пре зе ме ме од го вор ност, ту ку 
ба ра ме да ја пре зе ме не кој друг. 
По ен та та на До го во рот од Пр жи но 
бе ше да се вра ти де мо крат ски от 
про цес, да учес тву ва ат си те за да 
има до го вор, кон сен зус на ели ти. 
Ова де фа кто ка жу ва де ка не ма 
кон сен зус на ели ти и де ка тие, на 
не кој на чин, ба ра ат ин тер вен ци-
ја на стран ски фа ктор, по го ле ма 
или по ма ла - ве ли по ли ти ко ло гот 
Да ска лов ски. Тој се на до вр зу ва на 
дру ги те ре ше ни ја од до го во ре но то 
од Пр жи но, па до да ва де ка би деј-
ќи не ус пеа да се на мет не стра нец 
ка ко ре ше ние во вр ска со из бо рот 
на спе ци јал ни от ја вен об ви ни тел, 
се га та кво ре ше ние се на мет ну ва 
за ра бо та та на ДИК.

█ Тоа би би ло се ри о зен удар врз ма-
ке дон ска та де мо кра ти ја. Ука жу ва 
де ка не ма до вер ба, а тоа е страш но 
- оце ну ва Да ска лов ски.

До из ле гу ва ње на овој број на „Ре пуб-
ли ка“ не ма ше до го вор за тоа ка ко ќе 
функ ци о ни ра ДИК, да ли и кол ку ќе 
се зго ле мат неј зи ни те ин ге рен ции, 
да ли и кол ка ви из ме ни ќе пре тр пи 
из бор ни от за ко ник. И, се ка ко, глав-
но то пра ша ње што се на мет на во 
јав но ста, да ли ќе се отво ри вра та та 
за влез на стран ци во ова те ло. Се-
пак, кол ку и да е зна ча ен До го во-
рот од Пр жи но за нор ма ли за ци ја на 
ма ке дон ска та по ли тич ка сце на и, 
се ка ко, неј зи ни от ис че кор кон евро-
ин те гра ци и те, ка ко што наг ла су ва ат 
ме ѓу на род ни те фа кто ри вклу че ни во 
пре го во ри те, тоа што ќе про из ле зе 
од ме ѓу пар ти ски те до го во ри, пред 
сѐ, мо ра да ја по чи ту ва ма ке дон ска та 
су ве ре ност. Са мо то гаш ќе се за чу ва 
и вер ба та во до маш ни те ин сти ту-
ции и во искре но ста на жел би те за 
на пре ду ва ње на ма ке дон ска та де мо-
кра ти ја во це лост. █

На пи си те де ка ка ко ре ше ние за из бор но то  
за ко но дав ство се спо ме ну ва ат стран ци  
- чле но ви на ДИК, кои и би ја во де ле  
ко ми си ја та на нај ви со ки от др жа вен ор ган 
во из бо рен пер и од, ја раз бра ну ва јав но ста. 
Та кви те пред ло зи се сѐ, са мо не ре ше ние, 
по со чу ва ат поз на ва чи те

Ќе се кр ши ли  
су ве ре но ста  
за мир во ку ќа?

СТРАН СКО ИЗ БОР НО РУ ВО ВО ДИК

еша ло ни до не ка де и нај а ву-
ва на „ак ци ја“ пред пос лед ни-
те пред вре ме ни из бо ри, кои 
СДСМ и ко а ли ци ја та ги за гу-
би ја со по ве ќе од 200 ил ја ди 
гла со ви. ДИК ја ра ко во де ше 
чо век на СДСМ, кој, пак, со си
те за кон ски над леж но сти ги 
зак лу чи из бо ри те.

Пре тсе да тел ски те и пред вре-
ме ни те пар ла мен тар ни из бо ри 
од 27 април 2014 го ди на беа 
ефи кас но спро ве де ни, вклу чу-
вај ќи го и де нот на из бо ри те. 
Ос нов ни те сло бо ди беа по чи-
ту ва ни, а кан ди да ти те беа во 
мож ност да ја спро ве дат сво-
ја та кам па ња без с пре чу ва ње 
на из бо ри те што се спро ве доа 
на 27 април во Ма ке до ни ја, се 
ве ли во за ед нич ко то со оп ште-
ние на ме ѓу на род ни те наб љу-
ду ва чи на пре тсе да тел ски те и 
на пар ла мен тар ни те из бо ри.

За бе ле шки те, пак, кои ги имаа, 
се од не су ваа на де ло ви ка ко 
од во ју ва ње на пар ти ски те од 
др жав ни те актив но сти или 
при страс но то ме ди ум ско из-
ве сту ва ње во из бор на кам па-
ња, ка ко и ажу ри ра ње то на из-
би рач ки от спи сок. Но, ни што 
од тоа до се га не вле гу ва ше во 
до ме нот на ДИК.

АКТУЕЛНО
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ЕКОНОМИJА
Иако проекциите беа дека, за 
разлика од минатата година, 

годинава ќе имаме зголемување 
за 10 до 15 отсто на извозот, таа 

бројка е веќе надмината и до крајот 
на годинава може да се зборува за 

зголемување на извозот за 30 отсто. 
Во наредните две до три години 

бројката на компаниите што ќе 
инвестираат нема да влијае само врз 
зголемување на извозот, туку ќе биде 

и генератор на нови работни места

Извозот бележи 
рекордни резултати

Економијата, и покрај многу-
те негативни влијанија од 
надвор и однатре, успева не 

само да се одржи, туку и храбро 
да граби напред создавајќи пре-
дуслови за повеќе вработувања, 
поголем пораст, поголем извоз. 
Новите инвестиции, кои речиси 
секојдневно ја почнуваат својата 
бизнис-приказна во државава, 
придонесуваат за зголемување 
на извозот, што, пак, има пози-
тивен повратен ефект преку 
поголем девизен прилив. Дека 
има позитивни раздвижувања 
во делот на извозот покажуваат 
последните податоци според кои 
извозот од технолошко-индус-
триските зони во првите осум 
месеци од годинава достигнал 
940 милиони. Најавите се дека 
веќе во овој месец извозот од зо-
ните ќе достигне повеќе од една 
милијарда евра, што претставува 
30 проценти пораст во однос на 

Пишува | Александрија Стевковска  лани, што е повисоко дури и од 
очекувањата на дирекцијата за 
ТИРЗ, како и од проекциите на 
компаниите.  

█ Се надевам дека оваа година, 
многу брзо, уште во овој месец, 
ќе ја надминеме бројката од 
една милијарда евра извоз, а 
до крајот од годината имаме 
можност да оствариме повеќе 
од 1,3 милијарда евра извоз. 
Бележиме и континуиран по-
раст на креираните работни 
места.Во 2015 година е проек-
тирана бројка од околу 5.000 
реализирани вработувања 
во компаниите лоцирани во 
ТИРЗ. Најголем дел од зголе-
мувањето на извозот се беле-
жи од работата на веќе постој-
ните компании, како „Џонсон 
мети“, „Џонсон контролс“ во 
Штип, „Ван Хол“, „Кемет“ во 
Скопје, но очекувам засилу-
вање на извозот во втората 
половина на оваа година со 
работењето на другите компа-

нии, кои дополнително ќе го 
зголемат извозот. Иако проек-
циите беа дека, за разлика од 
минатата, годинава ќе имаме 
зголемување за 10 до 15 отсто, 
таа бројка ја имаме надмината 
и до крајот можеме да зборува-
ме за зголемување на извозот 
за 30 отсто. Во наредните две 
до три години бројката на ком-
паниите што ќе инвестираат 
нема само да влијае врз зго-
лемување на извозот туку и ќе 
биде генератор на нови работ-

ни места – прогнозира првиот 
човек на зоните, Виктор Мизо.
Индустриските зони се тие што 
се главни носители на нови ин-
вестиции и вработувања.      

█ Во овој период од еден и пол–
два месеца има активности на 
околу осум компании во Маке-
донија. Три од нив веќе почнаа 
производство во последниот 
месец, тоа е италијанската 
„Дијатек“, германската „Техни-
кал текстаил“ и компанијата 

од Дубаи „Епл ленд“ во Ресен. 
Две од нив почнаа градба на 
свои фабрики, тоа е ОДВ „Елек-
трик“ и „Кондево“ од Италија, 
а дополнителни три се во за-
вршна фаза на градба и некои 
од нив во наредните два до три 
месеца ќе почнат со производ-
ство, тоа е компанијата КСС во 
Кичево, компанијата „Макард“ 
во Велес и „Гентерм“ - изјави 
премиерот Никола Груевски 
по поставување на камен-те-
мелникот на објектот на ОДВ 
„Електрик“ во технолошката 
зона Охрид/Струга.

Сѐ на сѐ, нагласи тој, овие 
компании, кои треба сега да 
почнат и наскоро треба да ги 
завршат своите градби, ќе вра-
ботат вкупно 3.850 директни 
вработувања, плус индиректни 
вработувања што ги има при 
секоја инвестиција.

Во индустриските зони, освен 
производи наменети за авто-
мобилската индустрија, елек-
троника, постојат и капацитети 
за храна, откуп на земјоделски 
производи. Еден таков откупен 
центар деновиве се отвори во 
индустриската зона „Макази“ 
кај Ресен. Наменет е за откуп и 
за дистрибуција на јаболка, со 
што се реши долгогодишниот 
проблем на земјоделците од 
овој регион, кои произведу-
ваа јаболка, но немаа каде да 
ги пласираат. Новиот откуп-
но-дистрибутивен центар за 
јаболка  „Епл ленд“, е инвес-
тиција од пет милиони евра, 
со која ќе се отворат 100 нови 
работни места.

█ Ваквата голема инвестиција 
во оваа област беше одамна 
исчекувана и вистински по-
требна за производителите на 
јаболка од преспанскиот реги-
он. Денес таа стана реалност и 
верувам дека ефектите од неа 
набрзо ќе бидат почувствува-
ни од страна на производите-
лите. Современиот откупен 
центар претставува директна 
инвестиција од пет милиони 
евра во овоштарството  и тој 
има низа подобности, како 
што се можноста за откуп, ка-
либрирање и складирање на 
јаболката користејќи притоа 

најнови технологии – нагласи 
премиерот Груевски за време на 
отворањето на откупно-дистри-
бутивниот центар. 

Тој изрази надеж дека со ова 
ќе се ублажи проблемот со 
откупот со кој во минатото се 
сочувале преспанските одгле-
дувачи на јаболка. 

█ Можноста да се има откупу-
вач што има директен пристап 
до меѓународните пазари има 
голем потенцијал да донесе 
поголема стабилност и пред-
видливост во оваа дејност, 
нешто што е од особено зна-
чење за натамошниот пораст 
и развој на производството 
на јаболка во преспанскиот 
регион - рече Груевски.

Тој нагласи дека индустриската 
зона „Макази“ е целосно подгот-
вена и за други инвеститори, кои 
се заинтересирани да го проши-
рат својот бизнис. 

█ За таа цел Владата вложи 11 
милиони денари во изградба-
та на пат во должина од околу 
850 метри, кој води од „Мака-
зи“ до центарот на зоната, а 
во тек се и градежните работи 
на патот Битола – Ресен – Бу-
ково со што ќе го подобриме 
пристапот и поврзаноста на 
целиот регион. Ваквите мер-
ки значат подобрување на ат-
рактивноста на зоната, што 
се надевам дека ќе донесе и 
други нови инвестиции, а со 
тоа и нови работни места - 
рече Груевски.

Сопственикот на компанијата 
Абдошамак Насер истакна дека 
неговите планови во Македо-
нија не завршуваат со овој про-
ект и дека имаат намера да ја 
шират инвестицијата.

█ Годинава ќе почнеме и со 
една фарма во која ќе имаме 
илјада крави, а сточарите ќе 
ги обучуваме во Австрија. 
Вториот проект ни е за извоз 
на цреши од Охрид за Дубаи. 
Овој објект планираме конти-
нуирано да го прошируваме и 
да инвестираме во него – на-
гласи Насер. █

Најавите се 
дека веќе во 
овој месец  
извозот од 
зоните ќе 
достигне  
повеќе од 

една милијар-
да евра, што 
претставува 
30 проценти 

пораст во 
однос на лани

Компаниите, 
кои треба сега 

да почнат и 
наскоро треба 
да ги завршат 
своите градби, 

ќе вработат 
вкупно 3.850 

директни 
вработувања, 

плус инди-
ректни врабо-
тувања што ги 
има при секоја 

инвестиција

ИНДУСТРИСКИТЕ ЗОНИ ЈА РАЗДВИЖИЈА ЕКОНОМИЈАТА
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Алое е  
растение кое 
од дамнина е 
познато како 
еликсир на 

долговечнос-
та. Содржи 
преку 240 

хранливи и 
лековити  
состојки

Цветовите се црвенкасти, 
собрани во соцветија 
на долги цветни дрш-

ки. Поголемиот број видови 
алое потекнуваат од Африка 
и од Мадагаскар. Тоа се украс-
ни растенија со многу убави 
цветови и многу едноставни 
во нивното одгледување. Не-
колкуте стотини видови алое 
меѓусебно значително се раз-
ликуваат според обликот и 
според големината на растот. 
Некои од нив се високи до де-

кое од дамнина е познато како 
еликсир на долговечноста. 
Содржи преку 240 хранливи и 
лековити состојки како: ами-
нокиселини потребни за раст 
и за развој на ткивото, ензими, 
минерали (калциум, железо, 
магнезиум, манган, натриум, 
бакар, цинк, калиум, алумини-
ум), витамини (А, Б1, Б2, Б3, Б6, 
Б12, Ц, Е, фолна киселина, хо-
лин, инозитол, ниацин). Ги има 
следниве лековити својства: 
имуностимулативно – ја јакне 
отпорноста на организмот, де-
токсифицирачко – го чисти ор-
ганизмот од токсични материи 
и разни хемиски супстанции, 
антиоксидантно, антивирусно, 
антибактериско, аналгетско, 
антидијабетско. Го стимули-
ра варењето и го неутрали-
зира вишокот на желудочни 
киселини, ја нормализира пх 
вредноста на столицата, ја ре-
гулира работата на цревата, го 
поттикнува метаболизмот и 
функцијата на сите внатреш-
ни органи. Помага при многу 
инфективни, ревматски, бело-
дробни, крвни, нервни, бени-
гни и малигни заболувања. По-
мага при сите заболувања на 
гастроинтестиналниот тракт, 
цревни паразити, улцери, ко-
лит, Кронова болест, хеморои-
ди, хепатит, цироза, уринарни 
инфекции, астма, проблеми 
со простатата, затвор, општа 
слабост на организмот и при 
одвикување од пушење и ал-
кохол. █

сет сантиметри, а други пак и 
до десет метри. Кај големите 
растенија листовите можат 
да бидат големи и до 50-60 
см. За алоето е многу важно 
да има добро исцедување на 
водата од црепот. Во топлите 

денови алоето треба обилно да 
се полева, меѓутоа помеѓу две 
полевања треба да се дозволи 
дел од почвата да се засуши. 
Во текот на зимскиот период 
наводнувањето треба да биде 
значително намалено. Прео-
билното наводнување во кое 
било годишно време може да 
предизвика гниење на коре-
нот. Пресадувањето може да 
се изврши секоја пролет или 
секоја следна пролет. Алоето, 
исто така, бара многу светлина 
и поднесува директна изложе-
ност на сонце.

Во народната медицина се при-
менува за многу цели. Нејзина-
та течност се употребува кај 
рани што тешко зараснуваат. 
Голема е примената во фарма-
цевтската и во козметичката 
индустрија. Алое е растение 
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Пишува | Александрија Стевковска  

АЛОЕ ВЕРА - ЧУДЕСНО РАСТЕНИЕ СО МНОГУ ЛЕКОВИТИ СВОЈСТВА

Евтин лек за широк 
спектар проблеми

| ЗЕМJОДЕЛСТВОМАЛИ БИЗНИС СОВЕТИ 

Алое вера е растение кое има голем број лековити својства што 
помагаат во подобрување на имунолошкиот систем. Растението 
потекнува од Јужна Африка, а поради своите лековити својства 
е познато меѓу народот како „Добра надеж“. Родот алое опфаќа 
повеќе од 300 видови, а еден од најраспространетите е „алое 
арборесценс мил“. Има дрвовидна форма, со висина до три метри. 
Лисјата се приседнати, дебели и сочни, со сивосина боја. По 
рабовите имаат боцки и при собни услови ретко цветаат
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ни изра зи, ка ко жи вот ни-
от стан дард. Жи вот ни от 
стан дард на обич ни от чо-
век е она што тре ба да се 
по до бри – ко мен ти ра Тру-
фун, алу ди рај ќи на „сред на та 
кла са“ на За ев...

А кој е Три фун? Тоа е чо ве кот 
што е ви но вен  за ед на од ра-
бо ти те на ко ја се ра ду ва ше 
це ла та на ци ја, но и чо ве кот 
за ко го скоп ја ни ве лат де ка 
е нај ло ши от гра до на чал ник 
на ма ке дон ска та ме тро по ла, 
ако мо же та ка да се на ре че.  
Со „Ко ме тал Ѓор че Пе тров“, 
клу бот што го фи нан си ра ше, 
Ма ке до ни ја го до жи веа нај-
го ле ми от спорт ски ус пех... 19 
мај 2002 го ди на е да тум за 
кој си те има ме мно гу спо ме-
ни, мно гу емо ции, со мно гу 
ра до сти... Но Три фун Ко стов-

КАТИЦА  
ЈАНЕВА

ЗО РАН  
ЗА ЕВ

Секој збор што ќе вле-
зе во тоа специјално 
обвинителство, ќе 
биде анализиран на 

соодветен законски начин, очекувам голема 
меѓународна поддршка во откривање на фак-
тичката состојба. Е тоа дали ќе му се допаѓа 
некому или не, тоа ќе оставиме времето да 
покаже.

Не е важно дали и кому ќе му се допадне 
работата на специјалната обвинителка. 
Важно е дали ќе биде темелна и издржана. 

И јас знам да опцујам 
во разговор, да пови-
шам глас, да се иска-
рам со сопругата за 

децата, училиштето и слично, да ги навредам 
моите сопартијци, некој пат да донесам одлуки 
и ги соопштам избрзано по телефон… и тоа е 
приватноста.

Најдобро би било да ги слушнеме разго-
ворите на Заев во кои издавал наредби по 
телефон, се карал и навредувал сопартијци, 
чисто за споредба да видиме како се прави 
тоа на „демократски начин“.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ЈОХАНЕС  
ХАН

Во овој момент, во сите 
меѓународни извештаи, 
по Унгарија, нашите 
власти се смета дека 
имаат најлош однос 
кон бегалците. Тоа никој не ви го простува од 
човечко гледиште.

За Пендаровски почовечки е да се спуштат рам-
пите и да се постави бодлива жица на границата 
отколку да се обезбеди организиран транспорт 
на сите бегалци што транзитираат низ Македо-
нија? Секоја чест за опозицијата со вакви ликови.

СТЕВО 
ПЕНДАРОВСКИ

Ние и понатаму ќе им 
помагаме на земјите 
како БЈР Македонија и 
Србија. Бев во првата 
земја минатиот викенд, 
а в петок ќе патувам во Србија да ги посетам заедно 
со премиерот бегалските кампови и да добијам ли-
чен впечаток за ситуацијата. Но и тука Европската 
унија е подготвена да помогне со цел да се соочиме 
со овие предизвици бидејќи, што е важно да се 
нагласи, ова не е проблем на земјите од Западен 
Балкан. Тие, исто така, се жртви на ситуацијата и 
затоа ние мораме да им помогнеме.

Ако ЕУ има сериозна намера да помогне, сега 
е време да го покаже тоа на дело. 

МАРГАРИТИС  
ШИНАС

Право на секоја 
земја-членка на ЕУ е 
сама да донесува одлу-
ки како ќе ги обезбеду-

ва надворешните граници, а ние се залагаме за 
сеопфатно решение за емигрантската криза.

Не ѝ се пишува добро на Европа ако реше-
нието за кризата го гледа во затворање 
граници и во градење ѕидови. 

Односот на ЕУ кон бе-
галската криза е штетен 
за нејзиниот углед, тоа 
би можело да доведе до 
губење на влијанието, но 
и на меѓународниот кредибилитет на Унијата. Мо-
раме да имаме кредибилитет и во рамки на своите 
граници да го правиме тоа што го бараме надвор од 
нашите граници. Ние се обидуваме во другите делови 
од светот да ги промовираме нашите вредности. 

Политичари со интегритет и со морални вред-
ности не си дозволуваат луксуз да ја прикриваат 
својата одговорност. Штета што во македонската 
опозиција нема такви ликови.

ФЕДЕРИКА 
МОГЕРИНИ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

РЕ ЧЕ И:

█ Не сме ов де да се збо га ти ме. Цел та е ко неч но да му се из-
ле зе во пре срет на обич ни от чо век и на не го ви те по тре би. 

█ Мно гу ми е жал што про е ктот „Трам вај“ сѐ уште е не ре-
а ли зи ран. Во мое вре ме на пра вив ме фи на лен про ект за 
пр ва та фа за, на ре ла ци ја та Ли си че-Цен тар и на зад, беа 
по тро ше ни 1,5 ми ли он евра на род ни па ри за таа фа за.

█ Не сум ме тро се ксу а лец, јас сум нор ма лен чо век. 

РЕ ЧЕ И:

█ Три фун Ко стов ски на гра ѓа ни те им оста на за пом нат 
ка ко нај нес по соб ни от гра до на чал ник на Скоп је на си те 
вре ми ња. Овој ми ли о нер сво и те па ри ги има за ра бо те но 
иско ри сту вај ќи ја сво ја та по зи ци ја та прет став ник на др-
жав на фир ма во 80-ти те го ди ни во Со вет ски от со јуз, за да 
по тоа се вра ти ка ко еден од нај бо га ти те биз нис ме ни во Ма-
ке до ни ја. Јав но ста ни ко гаш не доз на ка ко и на кој на чин во 
тоа вре ме еден служ бе ник ста на по бо гат од сво ја та фир ма 
ко ја го пра ти ла да ра бо ти, пи шу ва пор та лот. (Жур нал)

█ Овој „еко ном ски екс перт“ вче ра се из на ка жа глу по сти на 
ед на те ле ви зи ја, од ти пот де ка но се ње то стран ски ин ве-
сти то ри кои отво ра ат но ви ра бот ни ме ста во Ма ке до ни ја 
од стра на на Вла да та,  им го зе ма ло ле бот на гра ѓа ни те од 
ма са та?! За мис ле те, тоа го ка жу ва Три фун Ко стов ски, исти-
от тој што не ус пеа да отво ри ни ту ед на фа бри ка со сво и те 
ми ли о ни, ту ку на про тив, вле зе во „Пор це лан ка Ве лес“ и ја 
до за пу сти. На кол ку се мејс тва Три фун Ко стов ски им го зе де 
ле бот од уста? (Жур нал)

ски не мо же зад сво е то име 
да ја из бри ше раз о ча ра но ста 
на скоп ја ни.

Не го во то пр во вра бо ту ва ње 
е во „Тех но ме тал  Скоп је“ во 
1971 го ди на, од ка де за ми ну-
ва ка ко прет став ник во Вар-
ша ва. По тоа, во 1989 го ди на, 
се вра бо ту ва во швед ска та 
„Си тко“ во Ви е на, се вра ќа во 
Вар ша ва ка ко прет став ник 
на иста та ком па ни ја, за на 
крај да дој де во Ма ке до ни-
ја. Вле гу ва ка ко не за ви сен 
пра те ник во Со бра ни е то на 
Р.Ма ке до ни ја, а во 2005 го-
ди на до би ва че ти ри го ди шен 
ман дат ка ко гра до на чал ник 
на Скоп је. Има три де ца, две 
се ан га жи ра ни око лу не го-
ви от биз нис, а еден син е 
по све тен на сопс тве но то 
обра зо ва ние. █ (Р.Р.)

Ро де н: 
27.12.1946, Скоп је

Обра зо ва ние: 
еко ном ски фа кул тет

Про фе си ја: 
биз нис мен, по ли ти чар

Тој нај а ви но во дви же-
ње... Но во... хм.. Но во?! 
Да ли?!  Биз нис ме нот 

Три фун Ко стов ски, кој во 
не кол ку на вра ти вле гу ва 
па из ле гу ва од по ли ти ка та,  
нај а ви де ка ќе фор ми ра но
во оп штес тве но дви же ње. 
Тоа на по че то кот ќе би ло 
на ме не то за раз би ва ње на 
хе ге мо ни ја та на две те по ли-
тич ки пар тии кои, ка ко што 
сме та тој, го др жат на ро дот 
во за лож ниш тво.   Не са мо 
во ма ке дон ски от, ту ку и во 
ал бан ски от блок... Ќе ја спа-
су вал др жа ва та да не би де 
др жа ва на пен зи о не ри и на 
по ли ти ча ри...

И ту ка не кој по ста ви пра-
ша ње – да ли е ова тро јан-
ски коњ?!  

█  Три фун Ко стов ски нај а ви 
де ка ќе фор ми ра дви же ње, 
вто ро или тре то по ред, кое 
тре ба да ја изи гра уло га та 
на тро јан ски коњ на СДСМ 
на прет стој ни те из бо ри – 
пи шу ваа ме ди у ми те.

Ете, овој чо век при фа тил 
да глу ми дви же ње за да  се 
прик лу чи дви же ње то кон 
СДСМ пред из бо ри те и да 
ли чи де ка се фор ми ра го лем 
блок на опо зи ци ја та. Мно гу 
про вид но и про чи та но од 
јав но ста. Ба рем та ка ве лат... 
Мно гу ми на ко мен ти ра ат 
де ка опо зи ци ска та СДСМ и 
неј зи ни от гла вен фи нан си-
ер, Со рос,  ко неч но му нај доа 
функ ци ја на Три фун во нив-
но то сце на рио. Тој до би уло-
га да изи гру ва „трет пат“ кој 
на кра јот ќе во ди до ску тот 
на Зо ран За ев и на Рад ми ла 
Ше ке рин ска.

И та ка, Три фун чо од по че-
ток поч на да се оби ду ва да 
ја за ма ти уло га та, да не би
де про ѕир на... Де мек ќе го 
кри ти ку ва За ев и не го ви те 
ста во ви...  Да ле ку од тоа де ка 
не се за кри ти ка, ама... ко га 
тоа до а ѓа од уста та на За ев, 
има по и на ква на ме на... 

█  Жи ве е ме во ед но ли бе-
рал но оп штес тво и не мо-
же ме да ну ди ме за ста ре ни 
кон цеп ти и да опе ри ра ме 
со изра зи што не се дел од 
ова вре ме, ка ко  сред на та 
кла са. Ние не сме клас но 
оп штес тво и до кол ку не 
пла ни ра ме да се вра ти ме 
во ко му ни зам, тре ба да се 
кон цен три ра ме на пре циз-

Три фун Ко стов ски

ТРО ЈАН СКИ ОТ КОЊ НА ОПО ЗИ ЦИ ЈА ТА
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Па ри за то а лет на хар ти ја, 
хар ти ја за ра це, за влаж ни 
ма рам чи ња, за те чен са-

пун... Спи со ци те за ро ди те ли те 
чии де ца се во учи ли ште се го ле-
ми. Се ба ра сѐ и се што, од хар ти ја, 
до кли ма-уред и за ве си. Дел од 
ро ди те ли те се лу ти што на по че-
то кот на школ ска та го ди на мо ра 
да од во јат мно гу па ри за ра бо ти 
кои, ка ко што ве лат, тре ба да ги 
обез бе ди са мо то учи ли ште. 

█ На по че то кот на оваа учеб на 
го ди на да дов 6.000 де на ри за 
средс тва за хи ги е на и за ин вен-
тар во учи ли ште то. Имам две де
ца кои одат во учи ли ште. По ма-
ло то е пр во од де ле ние. Да дов ме 
па ри за ку тии за ра не цот и за 
опре ма та за учи ли ште. Исто 
та ка, пла ќа ме и за за ка чал ки 
ка де де ца та ќе ги ста ва ат јак-
нич ки те. Пра ша ње то е да ли и 
на ред на та го ди на ќе пла ќа ме за 
за ка чал ки, со ог лед на тоа  што 
овие се га, нај ве ро јат но, ќе мо ра 

да оста нат во иста та учил ни ца. 
Се да ваа па ри и за то а лет на хар-
ти ја, хар ти ја за ра це... Са мо за 
те чен са пун не пла ќав ме, за што 
има обез бе де но – ве ли Але ксан-
дра, мај ка на две де ца.

Таа сме та де ка нај го ле ми ви нов-
ни ци за па ри те кои се да ва ат се 
са ми те ро ди те ли. Ве ли, има ро-
ди те ли кои по сто ја но пред ла га ат 
да се ку пи не што – те ле ви зор, 
кли ма-уред, за ве си, му зич ки си-
стем, ДВД-пле ер. 

█ На став ни ци те, ди рект но, 
ни ко гаш не по ба ра ле ни што. 
Зна ат да спом нат де ка не ма ка
де да се чу ва ат ран ци те, или 
јак нич ки те, по што се по ја ву ва 
ини ци ја ти ва ние да го обез бе-
ди ме тоа. За пр во то де те пла-
ќав ме за др ве ни пла кар чи ња, 
кои во се кое на ред но од де ле-
ние им се пре фр ла ат во нив на-
та учил ни ца. За вто ро то пад на 
од лу ка да се ку пат кар тон ски 

ку тии. Има ше обид да се со бе-
рат па ри за те ле ви зор, но тоа 
не по ми на. Дел од ро ди те ли те 
по ба рав ме про гра ма – што ќе 
гле да ат де ца та на те ле ви зи ја и 
зо што тој те ле ви зор е по тре бен 
за нив на та на ста ва. По ова ве ќе 
ни кој не го спом на те ле ви зо-
рот  – до да ва Але ксан дра.

На ша та со го вор нич ка ко мен ти ра 
де ка ус ло ви те во учил ни ца та за-
ви сат од тоа кол ку ќе се за ин те ре-
си ра ат ро ди те ли те, и кол ку тие се 
сна од ли ви. Во не кои од де ле ни ја 
ро ди те ли те ус пе а ле да нај дат не-
ко ја до на ци ја, па да им до не сат 
на уче ни ци те те ле ви зор, оз ву чу-
ва ње, кли ма-уред, дис пан зер за 
во да. Има и де ца кои по тек ну ва ат 
од по бо га ти се мејс тва, па нив ни-
те ро ди те ли ин си сти ра ат да се 
обез бе дат што по до бри ус ло ви, се 
ба ра ат ро лет ни, раз но вид ни таб-
ли, про же кто ри, др жа чи за те чен 
са пун и за хар ти ја за ра це.

█ Во не кои од де ле ни ја ро ди-
те ли те ку пу ваа таб ли на кои 
се пи шу ва со мар кер. Кај нас 
во од де ле ни е то не ма ше та ква 
ини ци ја ти ва. Но ова со ку пу ва-
ње то сè и се што за во учи ли ште 
не е ни што но во – ко мен ти ра 
со го вор нич ка та.

Се чи ни на ви ка та на ро ди те ли те 
од вре ме то ко га де ца та им оде-
ле во гра дин ка оста на ла. То гаш 
до би ва ле спи сок што тре ба да 
ку пат – влаж ни ма рам чи ња, то-
а лет на хар ти ја, хар ти ја за ра це, 
пла стич ни ча шки. Со исто то се 
про дол жу ва и во учи ли ште.

Зло у по тре ба на  
бесп лат но то обра зо ва ние
Но, не сме та ат си те ро ди те ли де
ка ви на та е кај нив и де ка има 
ро ди те ли кои пре те ру ва ат во 
иде и те ка ко да се по до брат ус-
ло ви те во учи ли шта та. До де ка 
ед ни се жа лат на пре го ле ми те 
апе ти ти на дел од ро ди те ли те 
со чии де ца учи нив но то де те, 
дру ги ви на та ја гле да ат кај на-
став ни ци те. 

█ Дел од на став ни ци те од учи-
ли шта та, на го ле мо ја зло у по-
тре бу ва ат по зи ци ја та и го кр-
шат кон цеп тот на бесп лат но 
обра зо ва ние. Од ро ди те ли те, 
осо бе но на тие што има ат  пр-
ва чи ња, уште до де ка се збу-
не ти и воз бу де ни од но ва та 
стра ни ца во нив ни те жи во ти 
им се на мет ну ва ат раз лич ни 
по тре би кои би тре ба ло да би-
дат за до во ле ни ток му со па ри 
од ро ди те ли те - ме бел, за ве си, 
ро лет ни, кли ма-уре ди, те ле ви-
зо ри, му зич ки си сте ми.  Кај нас 
во учи ли ште ди рект но ни по-
ба раа ин вен тар, а ро ди те ли те 
вле гоа во ди ску си ја за кли ма-
уред, др ве ни ма сив ни шка фо-
ви, за ве си, раз ни за тем ну ва чи 
ка ко ва ри о лајт или ве не ци-
ја нер ро лет ни за про зор ци те, 
му зич ки си стем, сѐ под из го вор 
де ка е „не оп ход но за нор мал-
но од ви ва ње на обра зов ни от 
про цес“. Се ба раа и средс тва за 
лич на хи ги е на, што пак по сто-
ја но се по вто ру ва де ка за тоа на 
учи ли шта та им се да де ни па ри 
– ве ли На ум, ро ди тел на две де ца 
кои одат во учи ли ште. 

Тој до да ва де ка еден е проб ле мот 
што вра бо те ни те во обра зов ни-
те ин сти ту ции кре ва ат ра ме ни-
ци под из го вор де ка се ра бо ти 
„за до бро то на де ца та“, за што 
са ми от не ве ру вав де ка не е со 
доз во ла или пот тик на то од ра-
ко водс тво то на учи ли ште то. Но, 
за не го по стра шен е проб ле мот 
што ко га не кој и ќе спо ме не де ка 

тоа не е ра бо та на ро ди те ли те и 
на ро ди тел ски те со ве ти, ста ну ва 
пред мет на обра бо тка од дру ги те 
ро ди те ли. 

█ Бес пред мет ни ста ну ва ат ди-
ску си и те де ка по ло ви на од мај-
ки те, на при мер, не би пу шти ле 
де те да се ди под удар на кли ма-
уред. И ту ка ве ќе не се гле да да
ли и кол ку не кој е во мож ност 
да од де ли од се меј ни от бу џет. 
Во ова вре ме за не ко го 1000, 
2000 или пет ил ја ди де на ри 
се мал ку, но за дел од ро ди те-
ли те се мно гу се ри о зен то вар. 
Се пак, за жал, се фа ќа ат за џеб 
со по мис ла та де ка „де те то ќе 
би де под ло же но на под бив 
и ќе би де иск лу че но, што, за 
уште по го ле ма жал, и се слу-
чу ва по доц на во учи ли шта та. 
Ду ри и се оди до та му, што тие 
ро ди те ли се дво јат од гру па та 
на „моќ ни те“ кои са ка ат да им 
удо во лат на учи тел ки те, па и 
ди рект но им се пре до чу ва кои 
се тие „не пос луш ни те“ – ко мен-
ти ра ро ди те лот.

Се то тоа за вр шу ва со нај ди-
рект но и нај бру тал но дво е ње 
на де ца та кои се нај не ви ни те 
учес ни ци во овој про цес, би-
деј ќи дел од уче ни ци те се под 
мно гу по и на ква „оп сер ва ци ја“ 
од на став нич ки те. 

█ Осо бе но што „ра ко водс тво то“ 
на со ве ти те вле гу ва во лич ни 
вр ски со учи тел ки те и ста ну ва 
гла вен пре не су вач на ин фор-
ма ци и те и на раз ме не ти те 
ста во ви за вре ме на до го ва ра-
ње то. Нај страш но во на ши от 
слу чај е што открив ме де ка 
учи ли ште то во сво јот бу џет 
има ло опре де ле ни средс тва 
за ро лет ни, но тоа го од ло жи-
ле би деј ќи „ро ди те ли те ве ќе 
поч на ле са ми да опре му ва ат 
учил ни ца по учил ни ца“.  Та ка, 
низ овој про цес кој се пра кти-
ку ва со го ди ни, ни што ве ќе не е 
„за до бро то на де ца та“ – до да ва 
ро ди те лот со кој раз го ва рав ме. 

Не да вај те па ри за ин вен тар
Ро ди те ли те ба ра ат др жа ва та, Ми ни стерс тво то 
за обра зо ва ние и на у ка и оп шти ни те да нај дат 
мо дел и да пре ци зи ра ат кол ка ва ќе би де уло га та 
на ро ди тел ски от со вет во од нос на тие „до бро вол-
ни“ до на ции и огра ни чу ва ње на нив на та ви си на. 

█ Мо ра да се зе ме пред вид де ка од го ди на на 
го ди на, ви си на та на тие изи ску ва ња е сè по го-
ле ма. Се ка ко, ту ка е и проб ле мот де ка не е и не 
мо же да би де дел од обра зов ни от про цес сѐ она 
за што ќе се до го во рат ро ди те ли те. А што ако 
по ло ви на од ро ди те ли те са ка ат да пла тат за, да 
ре че ме, за тво рен ба зен со олим пи ски стан дар ди 
и на то вар на се кое де те да дој де „ра та“ по го ле-
ма од утвр де ни от ми ни ма лец во др жа ва та или 
по го ле ма од про сеч ни от до ход на са мо хран ро-
ди тел? – ко мен ти ра ат ро ди те ли те.

Од Ми ни стерс тво то за обра зо ва ние и на у ка пак, 
се де цид ни – па ри за ин вен тар и за средс тва за 
хи ги е на не да вај те.

█ Сог лас но со За ко нот за ос нов но обра зо ва-
ние, ос нов но то обра зо ва ние е за дол жи тел но 
и бесп лат но и сог лас но со тоа, учи ли шта та не 
сме ат да ба ра ат до пол ни тел ни средс тва од 
ро ди те ли те за ин вен тар, за средс тва за хи ги-
е на и слич но. Сог лас но со За ко нот, ос нов ни те 
учи ли шта се во над леж ност на оп шти ни те, 
кои од Ми ни стерс тво то за обра зо ва ние и на у ка 
до би ва ат блок-до та ции, средс тва на ме не ти за 
те ков но одр жу ва ње на учи ли шта та – ве лат од 
Ми ни стерс тво то.

 Ро ди те ли те има ат пра во да при ја ват до кол ку им 
се ба ра ат до пол ни тел ни средс тва за по тре би те 
во учи ли шта та.

█ До кол ку на ро ди те ли те од стра на на на став-
ни ци те и ра ко вод ни те ли ца во учи ли шта та, им 
се ба ра ат средс тва за одр жу ва ње на хи ги е на та 
или пак за кан це лар ски ма те ри јал, тие мо жат 
да под не сат пис ме на прет ста вка до Др жав ни от 
про све тен инс пе кто рат, кој вед наш по до ста ву-
ва ње на иста та из ле гу ва на те рен да ја утвр ди 
фа ктич ка та си ту а ци ја – до да ва ат од ре сор но то 
Ми ни стерс тво.

Се пак, ро ди те ли те мо ра да вни ма ва ат ка кви од лу-
ки се но сат на ни во на Со ве тот на ро ди те ли и на 
Учи лиш ни те од бо ри. До кол ку се ра бо ти за од лу ка 
што ја до нел Со ве тот на ро ди те ли, др жав ни от инс-
пе кто рат е не мо ќен да го спре чи до пол ни тел ни от 
тро шок врз џе бот на ро ди те лот.

█ Мо ра ме да на по ме не ме де ка до кол ку ва ква та 
си ту а ци ја е утвр де на со Од лу ка на Со ве тот на 
ро ди те ли и Учи лиш ни от од бор на учи ли ште-
то, сог лас но со член  165 од За ко нот за ос нов но 
обра зо ва ние, Ми ни стерс тво то за обра зо ва ние 
и на у ка и Др жав ни от про све тен инс пе кто рат, не
ма за кон ска ос но ва да за поч не по стап ка про тив 
ра ко вод но то ли це на учи ли ште то – об јас ну ва ат 
од МОН.  █
   

МОН  – НЕ ДА ВАЈ ТЕ ПА РИ ЗА ИН ВЕН ТАР И ЗА СРЕДС ТВА ЗА ХИ ГИ Е НА ВО УЧИ ЛИ ШТА ТА

 На став ни ци-
те, ди рект но, 
ни ко гаш не 

по ба ра ле ни-
што. Зна ат да 
спом нат де ка 

не ма ка де 
да се чу ва ат 
ран ци те, или 

јак нич ки те, по 
што се по ја-

ву ва ини ци ја-
ти ва ние да го 
обез бе ди ме 

тоа
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ТЕМА НА НАЕДЕЛАТА

Ре ал ни ба ра ња на  
на став ни ци те  
или аз ди су ва ње на  
ро ди те ли те
Пишува | Бил ја на За фи ро ва

Од ро ди те ли те се ба ра сѐ и се што, од хар ти ја, до 
кли ма-уред и за ве си. Дел од ро ди те ли те се лу ти 
што на по че то кот на школ ска та го ди на мо ра да 
од во јат мно гу па ри за ра бо ти кои, ка ко што ве лат, 
тре ба да ги обез бе ди са мо то учи ли ште



П ос лед на та де ба та на „ГОП“ 
или „Гренд олд пар ти“ ка ко 
што тра ди ци о нал но се име-

ну ва Ре пуб ли кан ска та пар ти ја одр-
жа на во ор га ни за ци ја на „Си-ен–ен“, 
не до не се ко не чен фа во рит за ре пуб-
ли кан ски прет став ник во дво бо јот 
со кан ди да тот на де мо кра ти те, но 
ели ми ни ра ше не кол ку кан ди да ти 
кои не ус пе а ја да дој дат до зна чи-
тел на под др шка кај јав но ста. Си те 
тие се со се ма не поз на ти за ма ке дон-
ска та јав ност, освен мо же би, се на то-
рот Рик Сан то рум од Пен сил ва ни ја, 
кој и по крај прет ход но то искус тво и 
де лум на та ха риз ма тич ност е на вр-
вот на кан ди да ти те што има ат еден 
или по мал ку про цен ти реј тинг и кои 
не ма ат ре чи си ни ка кви шан си да 
би дат на лив че то со двај ца кан ди да-
ти за  пре тсе да тел на САД до го ди на. 
По не го, со по мал ку од еден от сто, 
сле ду ва ат че тво ри ца акту ел ни или 
ек сгу вер не ри и еден се на тор.

По бед ник на пос лед на та ре пуб ли кан-
ска де ба та спо ред си те ме ри ла, е ау тсај-
де рот до пред не кол ку ме се ци, Кар ли 
Фи о ри на, а се га вто ро ран ги ра на на 
ан ке та та спро ве де на во те кот на 72 
ча са по де ба та та. И по крај тоа што До-
налд Трамп ја на пад на за по греш ни 
че ко ри во биз ни сот до де ка ра бо те ла 
ка ко ди ре ктор во „Хју лит Па кард“ а 
се на то рот Со нен филд твр де ше де ка 
до де ка фир ма та гу бе ла 60 ми ли јар ди 
до ла ри, таа за ра бо ти ла 100 ми ли о ни 
до ла ри на име на пла та и бо ну си, со-
вет нич ка та на Џон Ме кејн на из бо ри те 
во 2010 од лич но ги од би на па ди те на 
про тив ни ци те и ја зго ле ми до вер ба-
та ме ѓу ре пуб ли кан ски те гла са чи. Со 
твр де ње то де ка це ли от жи вот би ла 
пот це не та и де ка сѐ уште е те шко да 
се би де же на во САД, со име ну ва ње то 
на До налд Трамп ка ко „за ба ву вач“ и со 
цвр сти от став де ка анг ли ски от ја зик 
тре ба да оста не единс твен офи ци ја лен 
ја зик во САД, ше фи ца та на не про фит-
на та ор га ни за ци ја „До бро 360“, ко ја ка
ко единс тве на же на ме ѓу кан ди да ти те 
дој де на са мо де вет от сто зад сѐ уште 

нај до бро ран ги ра ни от ре пуб ли кан ски 
кан ди дат, пре бо га ти от тај кун До налд 
Трамп, кој и по крај па дот од 32 от сто на 
24 от сто за са мо три не де ли, сè уште е 
на че ло на ли ста та на нај по пу лар ни те. 
Зад Фи о ри на е единс тве ни от Афро а-
ме ри ка нец ме ѓу ре пуб ли кан ци те, Џон 
Кар сон, чиј реј тинг, слич но ка ко и на 
Трамп, пад на за 5 от сто и се га има 14 
от сто под др шка.

Про ме на та на рас по ло же ни е то кај ре-
ги стри ра ни те гла са чи на ре пуб ли кан-
ци те нај до бро мо же да се об јас ни со 
ста вот на 31 от сто од нив, кои сме та ат 
де ка Трамп е гу бит ник и 52 от сто од 
нив, кои се си гур ни де ка Фи о ри на е 
по бед ник во де ба та та. Пре циз ни те 
Аме ри кан ци прес ме та ле де ка де ба та-
та ја гле да ле пре ку 23 ми ли о ни лу ѓе, 
што ја пра ви ед на од најг ле да ни те 
ТВ-про гра ми оваа го ди на. 

Глав ни от су дир во де ба та та се слу-
чу ва ше ме ѓу двај ца та, се га нај до бро 
ран ги ра ни кан ди да ти, кои се единс-
тве ни те што ни ко гаш не ра бо те ле 

на по ли тич ка по зи ци ја. Тоа за дел 
од аме ри кан ски те по ли ти ча ри зна чи 
де ка јав но ста е за си те на од тра ди-
ци о нал ни от про фил на по ли ти чар и 
ба ра не што раз лич но ка ко тај ку нот и 
шо у мен Трамп, кол ку и да изг ле да тој 
не се ри о зен во очи те на сво и те ри ва-
ли. Дру ги пак пред ви ду ва ат де ка до 
кра јот на тр ка та ќе се ви ди де ка кла-
сич ни те по ли ти ча ри ка ко Џеб Буш, 
кој до а ѓа од се мејс тво кое на Аме ри ка 
ѝ да ло двај ца пре тсе да те ли, до пр ва ќе 
ги по ка жат сво и те ква ли те ти.

Нај го лем до бит ник ме ѓу про фе си о-
нал ни те по ли ти ча ри на пос лед на та 
де ба та бе ше се на то рот од Фло ри да, 
Мар ко Ру био, кој со по раст од 3 от сто 
и вку пен реј тинг од 11 от сто сѐ уште 
мо же да се на де ва на го ле мо то фи на-
ле, а исто то ва жи и за Џеб Буш, со 9 
от сто, Тед Круз од Те ксас и Мајк Ха ка-
би од Ар кан зас, кои има ат по 6 от сто 
реј тинг. За оста на ти те,  Ранд Пол (4 
от сто) Крис Кри сти (3 от сто) и Џон 
Ка сич (2 от сто) се чи ни де ка шан си те 
да ја до би јат кан ди да ту ра та за пре-

тсе да тел се са мо те о рет ски. Спо ред 
ан ке та та на „Си-ен– ен“, ду ри 44 от сто 
од ре пуб ли кан ски те гла са чи сме та ат 
де ка До налд Трамп, кој во све тот е 
ис ме ју ван по ра ди сво и те нес мас ни 
из ја ви на раз ни те ми, е нај до бри от 
кан ди дат кој мо же да се со о чи со 
еко ном ски те проб ле ми на Аме ри ка. 
Ду ри че ти ри па ти по мал ку под др шка 
на оваа те ма има вто роп ла си ра на та 
Фи о ри на, на те ма еко но ми ја. Трамп 
во ди и на те ма ими гра ци ја со 47 от-
сто спре ма 15 от сто за Мар ко Ру био, а 
из не на ду ва ње е што Ру био е по ло шо 
оце нет и кај над во реш на та по ли ти ка, 
иа ко за раз ли ка од Трамп, кој на пра-
ви не кол ку га фо ви, ва жи за од ли чен 
поз на вач на гло бал ни те пра ша ња. 
Во од нос на про тив нич ки от та бор, 
ре пуб ли кан ци те има ат пра во да се 
на де ва ат на по бе да во прес ме тка та 
со де мо кра ти те, осо бе но по ра ди фа-
ктот што ду ри 65 от сто од членс тво то 
нас про ти 51 от сто кај де мо крат ска та 
пар ти ја е ен ту зи ја стич ки рас по ло же-
но да гла са на из бо ри те.

Те ми те што го  
одре ду ва ат реј тин гот  
не ре тко не раз бир ли ви  
за Евро па
Ме ѓу еко но ми ја та и не вра бо те но ста, 
ме ѓу ими гра ци ја та и пра ша ње то да ли 
шпан ски от ја зик тре ба да би де офи-
ци ја лен ја зик на САД, ме ѓу пра ша ња-
та да ли САД тре ба во е но да ја бра нат 
сво ја та гло бал на дип ло мат ска по зи-
ци ја на де ба ти те, се по ја ви ја и мно гу 
пра ша ња кои не ма да вли ја ат ни ту на 
ге не рал на та аме ри кан ска вна треш на 
по ли ти ка, ни ту на гло бал ни те трен-
до ви, но мо жат да вли ја ат на из бо рот 
на иден пре тсе да тел на САД. Еден од 
тие мо мен ти бе ше из ви ну ва ње то на 
Џеб Буш, упа те но кон не го ва та мај-
ка и приз на ни е то де ка во мла до ста 
ко ри стел ма ри ху а на.

Не кои кан ди да ти за жа ли ја за дел од 
сво и те твр де ња на де ба та та. Твр де-

ње то на се на то рот Ранд Пол, кој ре че 
де ка Са у ди ска Ара би ја не при ми ла 
бе гал ци од Си ри ја, бе ше до че ка но на 
нож од дип ло ма ти ја та ко ја твр ди де ка 
офи ци ја лен Ри јад дал при бе жи ште 
на по ве ќе од 2.5 ми ли о ни Си риј ци, а 
прет став ник на УН ХРЦ по доц на из ја-
вил де ка око лу 500 ил ја ди Си риј ци се 
при ме ни во зем ја та.

Во нез год на си ту а ци ја бе ше фа тен 
и гу вер не рот на Њу Џер си, кој из ја-
ви де ка екс пре тсе да те лот Џорџ Буш 
го наз на чил за др жа вен об ви ни тел 
во Њу Џер си на ден пред ури ва ње то 
на ку ли те-близ нач ки, а ме ди у ми те 
вед наш откри ја де ка тоа се слу чи ло 
че ти ри ме се ци по 11 сеп тем ври.

Про вер ка та на фа кти те спро ве де на 
од де се ти на екс пер ти од раз ни об-
ла сти ко ор ди ни ра ни од „Си-ен-ен“ 
ја по твр ди ја из ја ва та на Џеб Буш, кој 
из ја ви де ка про гра ма та за учи лиш ни 
ва у че ри во Фло ри да би ла соз да де на 
до де ка тој бил гу вер нер со што тој 
се спа си да би де об ви нет за да ва ње 
лаж на из ја ва.

Од про вер ка та на иска жа ни те фа кти 
кур ту ли и Бен Кар сон, кој из ја ви де ка 
го ле ми от број на уч ни сту дии на пра-
ве ни за вр ска та ме ѓу вак ци на ци ја и 
ау тиз мот не до ка жу ва ат де ка оваа 
бо лест се до би ва со вак ци на ци ја. Кар-
сон, кој е дет ски не у ро хи рург, со ова 
му се спро тив ста ви на До налд Трамп, 
кој прет ход но по со чи сту дии со кои се 
оби де да ја до ка же по вр за но ста ме ѓу 
вак ци ни те и ау тиз мот.

Кан ди да ти те се су дри ја и на те ма та 
за упо тре ба на ма ри ху а на за ме ди-
цин ски по тре би, при што најм но гу 
за гу би Кри сти, кој иа ко твр де ше де ка 
под др жу вал упо тре ба на ма ри ху а на 
за ме ди цин ски це ли, се пак, за ко нот 
за имп ле мен та ци ја на ва ква про гра-
ма под го твен од не го ви от де мо крат-
ски прет ход ник го пот пи шал ду ри 
отка ко јав но се про ти вел на та ква та 
мож ност. █

Ма ке до ни ја не е дел од сло же на та про це ду ра за из бор на кан ди дат 
за пре тсе да тел на САД од ре до ви те на Ре пуб ли кан ска та пар ти ја. 
Зем ја та ко ја се сме та за нај до бра на це ли от свет, има дру ги при
о ри те ти и дру ги те ми за де ба та ме ѓу кан ди да ти те. Не ко гаш тие се 
ме ѓу на род ни, но нај че сто се ра бо ти за вна треш ни пра ша ња кои не 
мо жат це лос но да ги раз бе рат ни ту де се ти ци те Аме ри кан ци кои не 
го збо ру ва ат анг ли ски от ја зик, а не пак Евро пеј ци те, кои де ба та та 
ќе ја сле дат ду ри во фи на ле то, до го ди на во но ем ври

Ка ко се до а ѓа до гла сот на аме ри кан с ка та дес ни ца
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С е га ко га Ру си ја јас но да де до 
зна е ње де ка не ма да оста не 
на мар ги ни те на си ри ски от 

конф ликт, аме ри кан ски те стра те зи 
се при ну де ни да смис лат од го вор. 
Тоа е поз на та си ту а ци ја: Со го ди ни, 
САД од го ва ра ат на се ко ја ак ци ја на 
Ру си ја на ме сто да приз на ат де ка 
две те зем ји се на раз лич ни стра ни 
од еден ва жен кон цеп ту а лен спор 
око лу при ро да та на су ве ре ни те тот.

За Ру си ја, су ве ре ни те тот е тра ди-
ци о на лен по им зас но ван врз До-
го во рот од Вес тфа ли ја, кој ста ви 
крај на Три е се тго диш на та вој на 

во 1648 го ди на. Спо ред таа спо-
год ба, др жа ви те има ат це лос на 
власт над нив ни те те ри то рии; 
над во реш ни игра чи не мо же да 
се ме ша ат. Европ ски те зем ји и 
ад ми ни стра ци ја та на Оба ма во 
САД се при др жу ва ат до раз ли чен, 
по нов кон цепт, на вод но зас но-
ван врз ху ма ни тар ни те вред но-
сти: Ако ре жи мот ги по вре ду ва 
сво и те гра ѓа ни, доз во лен е влез 
на над во реш ни игра чи. Во 2012 
го ди на, Чарлс Циг лер, про фе сор 
на Уни вер зи те тот во Лу и свил, на-
пи ша труд за ру ски от кон цепт на 
су ве ре ни те тот:

„Евро па се прид ви жу ва од тра-
ди ци о нал ни от кон цепт на мо-
дер на та др жа ва кон пост мо-
дер ни от по им за огра ни чен 
су ве ре ни тет што мо ра да по-
пу шти пред ху ма ни тар ни те 
им пул си. Ру си ја, ка ко и Ки на, 
во го ле ма ме ра се при др жу ва 
кон мо дер ни стич ки те прин ци-
пи на по ли тич ки те ве шти ни 
про из ле зе ни од Вес тфа ли ја, 
перс пе кти ва ко ја го гле да су-
ве ре ни тет ка ко ре чи си ап со-
лу тен. Европ ски от кос мо по-
ли ти зам, пак, сме та де ка тоа 
мо дер ни стич ко тол ку ва ње на 
су ве ре ни те тот е за о ста на то и 
вар вар ско. САД се не ка де по-
ме ѓу две те крај но сти, дла бо ко 
вна треш но по де ле ни по ме ѓу 
мо дер ни те и пост мо дер ни те 
ста во ви за су ве ре ни тет, ка де 
ре а ли сти те и изо ла ци о ни сти-
те се при др жу ва ат кон пр во то, 
а ли бе ра ли те и не о кон зер ва-
тив ци те кон вто ро то.“

Ин стин ктив но, европ ски от, а во 
пос лед но вре ме и аме ри кан ски от 
при стап, е по прив ле чен. При род-
но е ди кта тор ски те ре жи ми, ка ко 
што е ре жи мот на пре тсе да те лот 
Вла ди мир Пу тин во Ру си ја, да го 
бра нат ап со лут ни от су ве ре ни тет: 
тоа е ко рис но за нив но то са мо о-
др жу ва ње, иа ко не е во ин те рес 
на лу ѓе то со кои вла де ат. По крај 
тоа, пост мо дер ни от став кон су-
ве ре ни те тот се ба зи ра на мно гу 
по нов ме ѓу на ро ден кон сен зус од 
До го во рот од Вес тфа ли ја.

Во 2005 го ди на, Ге не рал но то со бра ние 
на Обе ди не ти те на ции ја усвои ре зо лу-
ци ја та за афир ми ра ње на т.н. „Од го вор-
ност да се за шти ти“, што ѝ овоз мо жу ва 
на ме ѓу на род на та за ед ни ца да ги ко ри-
сти си те со од вет ни средс тва за за шти та 
на на се ле ни е то на зем ја та од ре жи мот 
кој спро ве ду ва ет нич ко чи сте ње или 
из вр шу ва во е ни зло сторс тва. Ре ал но ста 
е пос ло же на. До ктри на та „Од го вор ност 
да се за шти ти“ е пред мет на ин тен зив на 
де ба та отка ко бе ше усво е на ре зо лу ци ја-
та. Мно гу зем ји, вклу чу вај ќи ги Ки на и 
Ру си ја, го гле да ат тоа ка ко пре вен тив на 
до ктри на. - Спо ред на ше то мис ле ње, 
ме ѓу на род на та за ед ни ца тре ба, во 
прв ред, да се фо ку си ра на обез бе ду-
ва ње на се оп фат на по мош на др жа-
ви те во за јак ну ва ње то на нив ни те 
ка па ци те ти и за пре вен тив на дип ло-
ма ти ја - ре че Ми ха ил Мар ге лов, кој ја 
прет ста ву ва ше Ру си ја во ОН за вре ме на 
де ба та во 2009 го ди на. - Се ко ја ин тер-
вен ци ја од ме ѓу на род на та за ед ни ца 
тре ба да би де од иск лу чи тел на при-
ро да - ве ли тој.

„Од го вор ност да се за шти ти“ прв пат 
офи ци јал но се упо тре би во 2011 го ди на 
за да се оправ да во о ру же на ин тер вен-
ци ја, ко га би ла упо тре бе на си ла про тив 
ре жи мот на Мо а мер Га да фи во Ли би ја. 
Ди ми триј Мед ве дев, кој то гаш бе ше 
пре тсе да тел на Ру си ја, ја одо бри и по-
крај за бе ле шки те на Пу тин, кој то гаш 
вла де е ше со зем ја та од Ка би не тот на 
пре ми е рот. Пу тин ме ша ње то на За па дот 
во Ли би ја го на ре че „кр сто нос на вој-
на“ про тив ед на су ве ре на зем ја. Со тоа 
тој си за ра бо ти опо ме на од Мед ве дев, 
единс тве ни от ви стин ски чин на по бу на 

од стра на на сла би от пре тсе да-
тел во че ти ри те го ди ни служ ба 
пред Пу тин.

Пу тин сѐ уште сме та де ка ли би-
ска та ин тер вен ци ја е гре шка и 
по сто ја но ја спо ме ну ва Ли би ја 
ко га ја оправ ду ва сво ја та под-
др шка за ре жи мот на Ба шар ал-
Асад во Си ри ја. - Ако Ру си ја не ја 
под др жу ва ше Си ри ја, си ту а ци ја-
та во таа зем ја ќе бе ше по ло ша 
откол ку во Ли би ја и од ли вот на 
бе гал ци ќе бе ше уште по го лем - 
ре че тој ми на та та не де ла.

Си ту а ци ја та во Си ри ја е, всуш-
ност, мно гу по ло ша откол ку 
што не ко гаш бе ше во Ли би ја: 
Ми ли о ни те рас е ле ни ли ца и по-
де мот на Ис лам ска та др жа ва се 
све дош тво за тоа. Пу тин твр ди 
де ка бро јот на жр тви е ре зул тат 
на за пад но то вли ја ние, но, оруж-
је то што тој го обез бе ди за Асад 
уби ил јад ни ци Си риј ци, што се 
вкло пу ва со не го ви от став де ка 
не тре ба над во реш ни игра чи да 
се оби ду ва ат да го про ме нат ре-
жи мот во ед на су ве ре на зем ја.

Тоа ду ри мо же би се вкло пу ва 
и со нај но во то по вто ру ва ње на 
кон цеп тот „Од го вор ност да се 
за шти ти". Еден од „за ед нич ки-
те прин ци пи за по мош“ што се 
на ве де ни во из ве шта јот од 2014 
го ди на на таа те ма од ге не рал ни-
от се кре тар на ОН Бан Ки-мун, е 
„Не пра ви зло“:

„Искус тво то по ка жу ва де ка 
ло шо ди зај ни ра на та ме ѓу на-
род на по мош мо же не на мер но 
да соз да де или да ги вло ши 
со ци јал ни те су ди ри, со што 
при до не су ва за раз во јот на 
зло сторс тва. Осо бе но штет на 
е ме ѓу на род на та под др шка 
или тех нич ки те со ве ти што 
при до не су ва ат за ди скри ми-
на ци ја и за не ед на квост или 
за ри валс тво то ме ѓу гру пи те 
око лу из во ри те на при хо ди“.

Мо же да се твр ди де ка Пу тин не 
е дос ле ден во вр ска со при ме-
на та на не го ви от кон цепт. Што 
е со ру ски те во е ни аван ту ри во 
Гру зи ја и во Укра и на? Офи ци-
јал но то об јас ну ва ње на Пу тин е 
де ка ру ско то ме ша ње во два та 

За Ру си ја, су ве ре ни те тот е тра ди ци о на лен по им зас но ван врз 
До го во рот од Вес тфа ли ја, кој ста ви крај на Три е се тго диш на та 
вој на во 1648 го ди на. Спо ред таа спо год ба, др жа ви те има ат 
це лос на власт над нив ни те те ри то рии; над во реш ни игра чи не 
мо же да се ме ша ат. Европ ски те зем ји и ад ми ни стра ци ја та на 
Оба ма во САД се при др жу ва ат до раз ли чен, по нов кон цепт, 
на вод но зас но ван врз ху ма ни тар ни те вред но сти

Зо што Ру си ја и САД
КОН ЦЕП ТУ А ЛЕН СПОР НА ГО ЛЕ МИ ТЕ СИ ЛИ

СВЕТ

не се сог ла су ва ат за Си ри ја?
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С ја јот и па дот на ве ли чес-
тве на та Би то ла, неј зи но то 
бо гат ство и неј зи на та си ро-

ма шти ја оста наа за се ко гаш ове ко-
ве че ни од остро то око на пр ви от 
сни ма тел на Бал ка нот, Мил тон 
Ма на ки. Се ко ја не го ва фо то гра-
фи ја, се кој ка дар и се ко ја сце на ни 
овоз мо жу ва и со се ма јас но да ги 
сог ле да ме исто ри ски те на ста ни и 
де нес. Тие не го ви сли ки оста на ти 
да све до чат за ед но дру го вре ме ни 
ги при ка жу ва ат со стој ба та и вре ме-
то ток му она ка ка ко што Ма на ки и 
не го ви те со вре ме ни ци ги гле да ле и 
ка ко што ре ал но ги жи ве е ле.

Ток му ста ри те сли ки ни по-
ка жу ва ат де ка во еден пер и-
од Би то ла по сте пе но за поч-
ну ва да се во об ли чу ва во 
зна ча ен тр гов ски цен тар со 
мно гу сил ни тр гов ски вр ски 
со Ве не ци ја, со Ду бров ник, 
но и со мно гу дру ги гра до-
ви кои во тој пер и од игра ле 
важ на уло га во европ ска та и 
во свет ска та тр го ви ја. Таа во 
исто вре ме би ла и ме сто ка де 
што се чу ва ле нај раз лич ни 
стран ски тр гов ски про из во-
ди кои по тоа би ле на ме не ти 
за по на та мо шен транс порт 
на по ши ро ки те па за ри.

Би тол ска та ста ра чар ши ја
рас ка жу ва при каз на  
за ед но дру го вре ме

МИЛ ТОН МА НА КИ ГИ ОВЕ КО ВЕ ЧИ И СЈА ЈОТ И ПА ДОТ НА ВЕ ЛИ ЧЕС ТВЕ НА ТА БИ ТО ЛА

Де нес, ко га по ми нав ме низ 
ста ра та би тол ска чар ши ја, 

ви дов ме де ка уште по сто јат 
же лез ни те ке пен ци, но тие 

не ги кри јат не ко гаш ни те 
за на ет чи ски ду ќа ни, ту ку ги 

зат скри ва ат со вре ме но 
опре ме ни те про дав ни ци. 

Бро јот на за на е ти што 
оп сто ју ва ат е иск лу чи тел но 
мал, но оста на ле не кои од 

ими ња та на за на е ти те по кои 
се пре поз на ва ле одре де ни 

улич ки во де лот од чар ши ја та, 
ка ко улич ки те  

„кај ѕвон ча ри те”, 
„кај ко ва чи те”...

Пишува | Не ве на По пов ска

слу ча ја е од го вор на прет ход ни те 
ин тер вен ции од стра на на За па дот, 
кој го об ви ни за пот тик ну ва ње не-
ле ги тим на про ме на на ре жи мот во 
две те пос тсо вет ски др жа ви. Она што 
тој не мо же да го ка же јав но, а што ја 
илу стри ра не го ва та не дос лед ност, е 
де ка Ру си ја ни ко гаш не го сме та ше 
су ве ре ни те тот на Укра и на или на 
Гру зи ја ка ко ре ше но пра ша ње.

Не ма сом не ва ње де ка Пу тин ги бра-
ни сво и те праг ма тич ни ин те ре си и 
во пос тсо вет ско то со седс тво то на 
Ру си ја и во Бли ски от Исток, ка де што 
во пос лед ни те не кол ку го ди ни не 
би ле до бри кон ру ски те тра ди ци о-
нал ни со јуз ни ци ка ко Га да фи и се га 
Асад. Тој, се пак, исто та ка, гo бра ни 
јас ни от кон цепт за над во реш на по-
ли ти ка. САД и нив ни те со јуз ни ци, 

со сво и те праг ма тич ни ин те ре си, се 
за ла га ат за еден по и на ков, по не ја сен 
кон цепт по ра ди тоа што сѐ уште се 
раз ви ва. Су ди рот ме ѓу две гле ди шта 
има из би е но на по вр ши на во не кол-
ку на вра ти, а Си ри ја и Укра и на се 
две те акту ел ни жа ри шта.

Мо же да по сто јат са мо три при ста-
пи кон ре ша ва ње на овој конф ликт 
на идеи. Еден од нив е За па дот во-
е но и еко ном ски да ѝ се спро тив-
ста ви на Ру си ја, со тоа што ќе го 
на пра ви ста вот на Ру си ја без на ча ен. 
Во Си ри ја, на при мер, тоа би зна-
че ло де ка зго ле ме но то ру ско при-
сус тво ќе чи ни прем но гу за да се 
спро ве де. Не е јас но да ли по стои 
по ли тич ка вол ја да се спро ве де тој 
став, што мо же би ќе вклу чи и су дир 
со ру ски те си ли во таа об ласт. И со 

овој при стап, исти от вид на при-
ти сок мо же би еден ден ќе мо ра да 
се при ме ни на Ки на, ко ја ги де ли 
ста во ви те на Ру си ја.

Вто ра оп ци ја е да се до го во рат но ви 
пра ви ла за ме ѓу на род ни от ан гаж ман 
на го ле ми те си ли. Тоа би зна че ло 
да се до го во рат, нај ве ро јат но под 
по кро ви телс тво на ОН, за по ре стри-
ктив ни и по кон крет ни средс тва за 
ре ша ва ње на спо ро ви со кои од лу-
ки те за ме ѓу на род на ин тер вен ци ја 
ќе би дат по мал ку уло ве ни од ин те-
ре си те и од пра во то на ве то на си те 
по сто ја ни член ки на Со ве тот за без-
бед ност. Тоа е, се ка ко, иде а ли стич ки, 
но тоа е ви дот на су ве ре ни те тот што 
го има раз ви е но Европ ска та уни ја, 
па не е без пре се дан.

Нај ве ро јат на та оп ци ја, се пак, е де ка 
се кој нов ин ци дент се тре ти ра ка ко 
по себ на си ту а ци ја со свои имп ли ка-
ции на ре ал на та по ли ти ка. Тоа, до не-
ка де, се пра ви во Укра и на, ка де што 
на Пу тин му е доз во ле но да го за др-
жи Крим, а за пад ни те пре го ва ра чи 
ја при ну ду ва ат Укра и на да при фа ти 
спе ци ја лен ста тус за те ри то ри и те 
што се га се под кон тро ла на ру ски те 
пол но мош ни ци. Во Си ри ја, тоа би 
мо же ло да зна чи си ту а ци ски со јуз 
со Ру си ја про тив Ис лам ска та др жа-
ва и до го вор за по дел ба на Си ри ја 
или исфр ла ње на Асад ка ко неј зин 
ле ги ти мен вла де тел.

Тоа не е нај до бро то ре ше ние, но по-
до бро е од не ус пех и од бе скрај на 
дип ло мат ска и во е на еска ла ци ја. █

СВЕТ

Из вор: „Блум берг вју“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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- Во тоа вре ме, од Др вен-па зар до Ат-па зар, 
тес ни те ка ме ни со ка ци ќе те од ве деа низ 
три е се ти на чар шии. Се ко ја од нив одѕ во ну-
ва со свој по се бен звук, со свој по се бен глас. 
Мај сто ри те - мај тап чии и кал фи те – до сет ли-
ви,  по ста ри и пом ла ди, со ве ти и по у ки на се кој 
че кор..., се при се ту ва ат ста ри те би тол ча ни.

Во 19 век, во Би то ла по сто е ле и се раз ви ва ле 
око лу 140 за на е ти или про фе сии, ло ци ра ни на  
раз лич ни па за ри, во раз лич ни улич ки, гру пи-
ра ни во по себ ни ес наф ски ор га ни за ции: Ат-
па зар, Ов чи-па зар, Жит ни-па зар, Маст-па зар, 
Тус-па зар, Пек мез-па зар, Др вен-па зар и уште 
мно гу дру ги.

- Па за ри те ќе ве пре че каа со ра ши ре ни ра
це, ан џи и те и ме ан џи и те ќе ве по ви каа да 
се од мо ри те и да се на го сти те, бо за џи и те и 
са леп џи и те ќе ве заб ла жеа, а ќе ве до че каа 
чар ши и те и тр гов ци те - се на вра ќа ат на ми-
на то то би тол ча ни.

Ста ра та Би тол ска чар ши ја со око лу 900 ду ќа ни, 
бе ше да ма рот на гра дот ка де сѐ се соз да ва ше 
и ка де сѐ се про да ва ше. Во неа се на се ту ва ше 
жи во тот на Би то ла. Број ни те за на е ти и про-
фе сии го ди кти раа тем по то на жи во тот на 
це ло куп но то на се ле ние и од гра дот, но и од 
окол ни те ме ста. Уда ри те на че ка нот, зву кот 
на ма ши ни те, сја јот на ср ма та и сре бре ни те 
ни шки кои бле ска ат од из ло зи те.

- Па зар ни те де но ви беа осо бе но буч ни, ис-
пол не ти со тр гов ски над му дру ва ња и ку-
пу вач ки не го ду ва ња. Но, се пак, си те тие 
нај че сто за вр шу ваа на оп што за до волс тво. 
Др ве ни те ду ќа ни со др ве ни ке пен ци, во по-
жар из го ре ни, а но ви поц вр сти на пра ве ни 
и со ме тал ни ке пен ци за тво ре ни. За тво ра-
ње то на ке пен ци те прет ста ву ва ше мо мент 
на при вре ме но за та ју ва ње и под го то вка за 
утреш ни от ден. И до де ка тер зи и те, ср ма џи-
и те, кон ду ра џи и те, опин ча ри те, ка лај џи и те, 
зла та ри те, ку јун џи и те и дру ги те за ми ну-
ваа на зас лу же ни от од мор, низ чар ши ја та 

се ши ре ше зву кот на чал ги и те, а 
ми рот кој по сте пе но зав ла ду ва-
ше доц на во но ќта го на ру шу ваа 
фур на џи и те, ан џи и те, си мит џи и те 
и бу рек џи и те, кои со ми ри сот на 
све жо при го тве ни те ја де ња го бу-
деа но ви от ден - ве лат по ста ри те.

Ре чи си не по сто ел тр го вец во гра дот 
кој не збо ру вал ба рем еден стран ски 
ја зик. Еко ном ски от прос пе ри тет на 
гра дот вли ја ел и врз отво ра ње то на 
го ле ма та Ото ман ска бан ка, на Фран-
цу ска та бан ка и на уште не кол ку ва-
кви го ле ми фи нан си ски ин сти ту ции.

На ва ков на чин, еко ном ски но и 
по ли тич ки, Би то ла ста на ла ме сто 
ка де лес но до а ѓа ле и се при фа ќа-
ле нај раз лич ни вли ја ни ја, но овој 
пат европ ски. Врз тра ди ци о нал ни те 

гра ди тел ски тех ни ки се над гра-
ду ва ат но ви те европ ски сти ло ви 
и вли ја ни ја. Ку ќи те до би ва ле фи-
зи о но ми ја на оние што се сре ќа-
ва ле во европ ски те гра до ви, но 
во од нос на фун ци о нал но ста тие 
оста на ле во рам ки те на тра ди ци-
ја та. Не ко гаш ни те до ла пи по сте-
пе но се за ме ну ва ат со нај раз лич ни 
кре ден ци, пор це ла нот ста ну ва сѐ 
по при фа тен од бо га ти те би тол-
ски фа ми лии, га зи е ни те лам би се 
за ме не ти со пор це лан ски лам би 
уве зе ни од Ви е на, Лајп циг, Мин-
хен. Кла ви ри те и пи ја на та кои ги 
има ло во огро мен број во гра дот 
ста ну ва ат пред мет на пре стиж. Ду
ри и оние би тол ски фа ми лии кои 
не ма ле ни ти еден му зич ки обра зо-
ван член, по се ду ва ле свои кла ви ри 
за тоа што тоа им обез бе ду ва ло 

сво е ви ден уг лед во гра дот. От ту ка  
и на зи вот „град на кла ви ри те”.

Еден мно гу ва жен мо мент од овој 
пер и од за Би то ла е по се та та на тур-
ски от сул тан Ре шад V во 1911 г. ко га 
би тол ски те ку јун џии му по да ри ле 
рач но изра бо те на поз ла те на ма сич-
ка и злат на ма стил ни ца. По крај си от 
сјај на сул та но ви от пре чек, на бр зо 
до а ѓа до ви стин ски пад на тур ско то 
вла де е ње со Би то ла...

Де нес, ко га по ми нав ме низ ста ра та 
би тол ска чар ши ја, ви дов ме де ка уште 
по сто јат же лез ни те ке пен ци, но тие 
не ги кри јат не ко гаш ни те за на ет чи-
ски ду ќа ни, ту ку ги зат скри ва ат со-
вре ме но опре ме ни те про дав ни ци. Ја 
бу дат љу бо пит но ста и го ба ра ат џа го-
рот на оние што оста на ле пос лед ни. 
Ѕвон ча ри те, шап ка ри те, па пу џи и те, 
ко ва чи те и мет ла ри те нас про ти све-
ќа ри те, ло кум џи и те и леб ле би џи и те.

Се га, во со вре ме ни ус ло ви, бро јот 
на за на е ти што оп сто ју ва ат е иск-
лу чи тел но мал, но оста на ле не кои 
од ими ња та на за на е ти те по кои се 
пре поз на ва ле одре де ни улич ки во 
де лот од чар ши ја та, ка ко што е слу-
чај со улич ки те „кај ѕвон ча ри те”, „кај 
ко ва чи те” и сл. Овие ло ка ции и тер-
ми ни кои се за чу ва ле до де нес, а кои 
на ви дум се са мо обич ни по да то ци, во 
сво ја та су шти на ја кри јат при каз на та 
за ед но дру го вре ме. █
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ЗДРАВJЕ

Адолесцентите наjчесто 
страдаат од сколиоза

ИН ТЕРВ ЈУ | Д-Р АЛЕКСАНДРА ДИМОВА, СПЕЦИЈАЛИСТ ОРТОПЕД

За жал, ако стручно лице не ги  
препознае, во смисла на систематски  
преглед, почетните деформитети  
на ’рбетниот столб долго време се  
провлекуваат незабележително,  
сѐ додека не земат замав, додека  
не се развијат до оној стадиум кога 
искривувањето навистина е очигледно,  
кога некој од околината ќе забележи,  
вели д-р Димова

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски

С ѐ повеќе има деца кои имаат симптоми на сколи-
оза, покажа едно истражување кое го реализира-
ле лекари од Првата општа болница „Ремедика“. 

Според резултатите од тоа истражување, многу е висок 
процентот на родители кои не го однеле своето дете 
на ортопедски преглед кој е надвор од редовните сис-
тематски прегледи кои ги организира училиштето. За 
симптомите на сколиозата, факторите и за начинот 
на лекување, разговараме во д-р Александра Димова, 
специјалист ортопед.

█ Кои се симптомите на сколиозата? Како се 
манифестира оваа болест?
ДИМОВА: Сколиозата е деформитет на ’рбетниот 
столб во неколку рамнини. Тоа е искривување на 
’рбетот во форма на латиничната буква „с“. Покрај 
искривувањето, има и ротација на самите пршлен-
ски тела. Тоа е крајниот ефект на деформитетот. 
Сколиозата е едно комплексно искривување кое, 
на око, најчесто се манифестира со асиметрија во 
висината на рамениците, асиметрија во испак-
натост на лопатките, во самиот струк, еден вид 
грпка на одредени делови на телото.

█ Дали родителите знаат да препознаат дека 
нивното дете има искривување на ‘рбетот?
ДИМОВА: За жал, почетните манифестации на 
искривувањето на ’рбетот најчесто поминува-
ат незабележано од страна на родителите, но 
и од страна на децата. Адолесцентите се онаа 
група што е најчесто нападната од овој дефор-
митет. За жал, ако стручно лице не го препознае, 
во смисла на систематски преглед, почетните 
деформитети на ’рбетниот столб долго време 
се провлекуваат незабележително, сѐ додека не 
земат замав, додека не се развијат до оној стадиум 
кога искривувањето навистина е очигледно, кога 
некој од околината ќе забележи. Тоа се години  
кога младите луѓе, повеќе заради пубертетот, се 

повлекуваат, се кријат во своите соби. 
Едноставно, родителот нема можност да 

го уочи деформитетот. Во периодот на 
адолесценција има најголем развој на  

овие деформитети. Тоа е таканаречена  
група на адолесцентни сколиози.  
Се јавуваат и како конгенитални, 
јувенили, инфантилни во раната 

возраст, непосредно по раѓањето. 
Тоа се други видови сколиози 
кои се следат и се третираат 
уште од најрана возраст. Адо-
лесцентната сколиоза, како една 
најчеста и најинтересна група на 
сколиози, се јавува токму во тие 
пубертетски години.

█ Откако ќе поминат редов-
ните ортопедски прегледи за 
новороденчето и контроли до 
тригодишна возраст, како да се 
нема навика потоа редовно да 
се носат децата на ортопедски 
преглед. Зошто е тоа така?
ДИМОВА: Контролите на спе-
цијалистот пофреквентно се за-
кажуваат до четвртата година од 
живот, кога се следи непосред-
ниот раст и развој, моториката, 
проодувањето, оските на нозе-
те, стапалата итн. Тоа не значи 
дека тука треба да се застане. 
Следната рутинска ортопедска 
контрола е околу седумгодиш-
на возраст, кога почнуваат об-
врските во училиштето и кога 
почнува да се следи ’рбетот и да 
се прави скрининг за деформи-
тети на ’рбет.Во овој период има 
и редовни систематски прегле-
ди организирани од страна на 
училиштето. Но, сепак, таму се 
проверуваат повеќе работи, за 
кусо време се вршат прегледи на 
поголема група деца и можно е 
да се случи да не се забележи не-
каков деформитет, посебно ако 
се иницијални. Убаво е и треба 
да се има свесност и навика за 
редовен рутински ортопедски 
преглед, токму поради скринин-
гот на деформитетите на ’рбетот.

█ Дали само тешките ранци со 
книги за на училиште се при-
чина за појава на сколиозата 
кај децата?
ДИМОВА: Не се само тешките 
ранци причина за појава на ско-
лиоза. Напротив, причината на 
најголемата група на сколиоза 
ја нарекуваме идиопатска, што 
значи дека причината или етио-
логијата е непозната. Тука влија-
ат генетските фактори, бидејќи 
процентуално, женските лица 
почесто заболуваат од искри-
вување, во размер околу осум 
спрема еден. Точната причина за 
развој на овој вид деформитети 

не е позната. Тешките ранци, не-
правилното држење на телото, 
долгото седење, долго седење 
пред компјутер или таблет, 
физичката неактивност можат 
само да придонесат или пак да 
бидат причини за таканаречено 
лошо, сколиотично држење. Тоа 
се таканаречените неструктур-
ни сколиози кои имаат мускулно 
нарушување, кои даваат лошо 
или сколиотично држење, меѓу-
тоа нема реален деформитет на 
‘рбетот и се лесни за корекција. 
Структурните сколиози или 
вистинските деформитети на 
’рбетниот столб имаат многу 
посериозна проблематика и се 
навистина комплексни и долго-
трајни за лекување.

█ Освен забрзниот раст, дали 
постојат други фактори кои 
влијаат врз влошување на 
сколиозата?
ДИМОВА: На прво место е по-
лот. Веќе рековме дека женски-
те лица почесто заболуваат од 
сколиоза за разлика од машките 
лица. Затоа е многу важно ре-
довното следење, бидејќи не 
може однапред да знаеме на кое 
дете може да му се случи да по-
чне да развива деформитет на 
’рбет. Токму тој забрзан раст во 
тие години е период кога дете-
то расте, но интензивно расте 
и деформитетот. Токму во овој 
период треба најмногу да се 
дејствува и тогаш е најголема 
можноста за корекција на де-
формитетот. Ако се пропушти 
таа возраст, во моментот кога 
ќе заврши коскениот раст на 
детето, немаме веќе никаква 
можност за корекција на де-
формитетот, освен хируршка.

█ Колку спортувањето пома-
га во лекување на искривен 
‘рбет?
ДИМОВА: Спортувањето, секако, 
се препорачува. Пливањето по-
себно се препорачува за трети-
рање на проблеми со ’рбетот, но 
ниеден друг спорт не е исклучен 
и не е забранет кај децата кои 
имаат деформитети на ’рбетот. 
Дури и асиметричните спорто-
ви, како тенисот, на пример, не е 
исклучен. Но, спортската актив-
ност не е сама по себе доволна 

за третирање на деформитетите, туку тие 
треба соодветно да се третираат според пре-
пораките на специјалистот ортопед. Спорт-
ската активност ќе биде само дополнување.

█ Дали може сколиозата да се излечи?
ДИМОВА: Секако дека се лекува. Но, како 
што напоменав, лекувањето е комплексно и 
долготрајно, бидејќи можноста да напредува 
трае онолку колку што трае скелетниот раст 
на пациентот. Пристапот кон лекување на 
сколиозата зависи од нејзиниот степен на 
изразеност и попатно се менува во текот на 
растењето, зависно каков е ефектот од она 
што се прави како третман. За најблагите 
степени на сколиоза лекувањето се состои 
во спроведување на специфична програма на 
вежби за сколиоза кои пациентот ги добива 
од страна на стручно лице. Вежбите треба 
да се научат правилно и да се применуваат 
секојдневно за да има ефект од третманот. Не-
редовното спроведување на вежбите не дава 
никаков ефект. Тука имаме борба со пациен-
тите. Многу битно во пристапот на третманот 
на лекување на сколиозите е самиот однос 
на пациентот, соработката со него, со роди-
телите. Треба да се објасни колку е важно да 
се следат препораките и да се биде упорен во 
лекувањето кое може да трае долги години. 
Важно е да се доаѓа на редовни контроли 
за да се следи процесот – дали сколиозата 
стагнира, се намалува или пак евентуално, 
напредува. Следен чекор би бил носење на 
корективно помагало, ортоза, или такана-
речени корсети, кои служат дополнително 
да прават секојдневен притисок, потпора 
и корекција на деформитетот, повторно во 
комбинација со вежбите кои треба и поната-
му да се спроведуваат редовно. Најтешките 
облици на сколиозата се лекуваат хируршки, 
со корективни хируршки интервенции. Ги 
има повеќе видови и зависат од степенот, од  
видот на сколиоза, од нивото на ’рбетниот 
столб на кој се јавува сколиозата. █
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Во те кот на це ли от XIX и 
во по че то кот на ХХ век, во 
раз во јот на оп штес тве но-по-
ли тич ки те од но си во Ос-
ман ли ска та Им пе ри ја и кај 
ма ли те бал кан ски др жа ви, 
од кру ци јал но зна че ње би ла 
по ли ти ка та на Го ле ми те 
си ли. Во Бал ка нот се чув-
ству ва ло вли ја ние од но ви те 
мо дер ни оп штес тве ни  
фе но ме ни, кои из вр ши ле 
дра ма тич ни транс фор ма ции 
и мо дер ни за ци ја во по ве ќе 
сег мен ти од со ци јал но то,  
еко ном ско то и по ли тич ко то 
жи ве е ње во За пад на Евро па

Пишува | д-р Ди ми тар Љо ров ски Вам ва ков ски

Ру ско-ос ман ли ски 
пре ли ми на рен ми ро вен 
до го вор

(Сан-Сте фа но, 3 март 1878 г.)

Не ус пе хот на Ца ри град ска та кон фе-
рен ци ја бил еден од по во ди те Ру ска та 
Им пе ри ја да ѝ об ја ви вој на на Ви со-
ка та пор та. Прет ход но, офи ци ја лен 
Пе тро град пре ку дип ло мат ски че ко-
ри ја обез бе дил не у трал но ста на Ав-
стро-Ун га ри ја со Бу дим пе штан ска та 
кон вен ци ја. Ка ко ре зул тат на ру ска та 
по бе да сле ду вал Сан сте фан ски от пре-
ли ми на рен до го вор. Пре ли ми на рен 
бил за тоа што Ру си те уште во те кот 
на вој на та, во из ја ва упа те на до го ле-
ми те си ли, из ја ви ле де ка пра ша ња та 
од оп што е вроп ски ин те рес ќе би дат 
разг ле ду ва ни на ед на по себ на кон фе-
рен ци ја на го ле ми те си ли. Во од нос на 
ос ман ли ска Ма ке до ни ја, овој до го вор 

нај го лем дел од неј зи на та те ри то-
ри ја вклу чу ва во со ста вот на но ва-
та бу гар ска др жа ва, што би ло во 
спро тив ност од Бу дим пе штан ска та 
кон вен ци ја, ка де што стро го би ло 
до го во ре но де ка не ма да би де соз-
да де на го ле ма сло вен ска др жа ва 
на Бал ка нот. Во Сан сте фан ски от 
пре ли ми на рен до го вор се пред-
ви ду ва ло:

„член 6. Бу га ри ја се кон сти ту-
и ра во авто ном но, три бу тар но 
кне жев ство со хри сти јан ска 
вла да и со на род на ми ли ци ја.

Де фи ни тив ни те гра ни ци на бу-
гар ско то кне жев ство ќе би дат 
опре де ле ни од ед на спе ци јал-
на ру ско-ос ман ли ска ко ми си-
ја пред ру ска та им пе ри ја да ја 
ева ку и ра Ру ме ли ја. Оваа ко ми-
си ја ќе во ди сме тка за из ме ни-
те што тре ба да се во ве дат на 
са мо то ме сто по глав на та ли-
ни ја за на че ло то на на ци о нал-
но ста на мно зинс тво то жи те ли 
од гра нич ни те око лии спо ред 
ос но ви те на ми рот, ка ко и за 
то по граф ски те по тре би и за 
пра ктич ни те со о бра ќај ни ин те-
ре си на ло кал но то на се ле ние...“.

Јас но се гле да де ка овој до го вор 
не се во дел од ет но ге о граф ски-
те ка ра кте ри сти ки на те ри то-
ри и те што би ле пред ви де ни 
да вле зат во но ва та бу гар ска 
др жа ва. Единс тве но, оваа „др-
жа ва“ прет ста ву ва ла одраз на 
ру ски те ас пи ра ции кон источ-
ни от Ме ди те ран и соз да ва ње то 
др жа ва-са те лит во ју го и сточ ни-
от дел од Евро па. 

Про ѕир но ста на овој пре ли ми-
на рен до го вор пре диз ви кал 
остри не го ду ва ња кај дру ги те 
го ле ми си ли по ра ди мож но ста 
од про ме на на рам но те жа та на 
си ли те на Бал ка нот. Опас но ста 
од по вто ру ва ње на Крим ска та 
вој на (1853-56), во ко ја Ру си ја 

би ла дек ла си ра на од стра на на 
дру ги те европ ски си ли, го при-
ну ди ла ру ско то ра ко водс тво да 
се сог ла си да поч не пре го во ри 
со Ав стро-Ун га ри ја и со Анг ли ја 
за из ме на на Сан сте фан ски от 
до го вор. На 30 мај 1878 го ди на 
во Лон дон ус пеш но за вр ши ле 
пре го во ри те ме ѓу Ру си ја и Анг-
ли ја, а би ло раз ре ше но и пра-
ша ње то за гра ни ца та на ид на та 
бу гар ска др жа ва. Во ме мо ран-
ду мот бр.1 во чле нот 3 би ло 
пред ви де но: „За пад на та гра ни-
ца на Бу га ри ја ќе би де ис пра ве-
на по на ци о нал ни от прин цип, 
та ка што би го иск лу чил од таа 
про вин ци ја не бу гар ско то на се-
ле ние. За пад на та гра ни ца на 
Бу га ри ја, во прин цип, не смее 
да пре ми ну ва зад ли ни ја та што 
би вр ве ла од Но ви Па зар кон 
Кур ча-Бал кан (т.е. приб лиж но 
кон Сер)“.

Бер лин ски от до го вор
(Бер лин, 13 ју ли 1878 г.)

Ка ко ре зул тат на до го во ре но то 
од Лон дон, на 13 ју ни 1878 го ди-
на поч нал Бер лин ски от кон грес, 
кој сме та ше де ка, ко неч но, ќе го 
ре ши источ но то пра ша ње. На не го 
Ав стро-Ун га ри ја се здо би со пра-
во вој нич ки да ја оку пи ра Бос на и 
Хер це го ви на ка ко про ти вте жа на 
ру ско то за зе ма ње на Бе са ра би ја и 
неј зи но то во е но при сус тво во Бу га-
ри ја. Ин те ре си те на го ле ми те си ли 
по втор но би ле во пре ден план. Тоа 
нај лес но се за бе ле жу ва со тоа што 
за Со фи ски от сан џак да вле зе во 
рам ки те на Бу га ри ја, Ру си ја мо ра ла 
да се сог ла си Ав стро-Ун га ри ја да 
ста ци о ни ра вој ска во об ла ста на 
Но ви Па зар. 

Спред овој прин цип, Ма ке до ни ја 
и по на та му оста на ла во со ста вот 
на ос ман ли ска та др жа ва, ка ко што 
про из ле гу ва од со од вет ни от член 
од до го во рот:

Член 23. „Со од вет ни 
уста ви, прис по со бе-
ни кон ло кал ни те 
по тре би, со иск лу чок 
на кла у зу ли те за да но-
ци во крит ски от устав, 
ќе би дат во ве де ни и 
во дру ги де ло ви на 
европ ска Тур ци ја, за 
кои во овој до го вор 
не е пред ви де но по-
себ но уре ду ва ње“.

„Со јуз на трој ца та 
им пе ра то ри“ - до го вор 
склу чен ме ѓу Ру си ја, 
Гер ма ни ја и 
Ав стро-Ун га ри ја

(Бер лин, 18 ју ни 1881 г.)

Ка ко ре зул тат на го ле ма та источ на 
кри за и Бер лин ски от до го вор дој де 
до за тег ну ва ње на од но си те ме ѓу го-
ле ми те си ли. Ме ѓу тоа, ме ѓу на род ни те 
окол но сти ја на мет ну ва ле по тре ба та 
од нив но нор ма ли зи ра ње. Ка ко ре-
зул тат на тоа, на 18 ју ли 1881 го ди на 
во Бер лин бил пот пи шан „Со јуз на 
трој ца та им пе ра то ри“, кој во сво ја-
та су шти на прет ста ву вал спо год ба 
за не у трал ност. До го во рот, по крај 
дру го то, ја по твр ду вал и со стој ба та 
утвр де на со Бер лин ски от до го вор во 
од нос на Бал ка нот, доз во лу вај ќи ѝ на 
Ав стро-Ун га ри ја да ја оку пи ра Бос на 
и Хер це го ви на ко га ќе го сме та тоа 
за по год но. 

Про то ко лот од до го во рот во чле нот 
4 гла си:

1. Бу га ри ја
Три те др жа ви не ма да се спро тив-
ста ву ва ат на воз мож но то со е ди-
ну ва ње на Бу га ри ја со Источ на 
Ру ме ли ја во пре де ли те на те ри-
то ри јал ни те гра ни ци ука жа ни во 
Бер лин ски от до го вор... Тие се сог-
ла су ва ат да ги от трг нат Бу га ри те 
од се ка кви агре сив ни дејс тва кон 
со сед ни те об ла сти, име но, Ма ке-
до ни ја, и да им из ја ват де ка во 
тој слу чај ќе дејс тву ва ат на сво ја 
од го вор ност и ри зик...“.

Ав стро-ун гар ско–срп ски 
со ју зен до го вор

(Бел град, 28 ју ни 1881 г.)

По мо шта што офи ци јал на Ви-
е на ѝ ја да ла на Ср би ја за вре ме 
на Бер лин ски от до го вор за неј-
зи но те ри то ри јал но про ши ру ва-
ње во Ни шки от сан џак, до ве ло 
до склу чу ва ње тр гов ски до го вор 
ме ѓу две те др жа ви, кој по доц на 
бил про ши рен и со по ли тич ки. 
Всуш ност, овој до го вор во не кои 
ас пе кти го до ве ду ва во пра ша ње 
др жав ни от су ве ре ни тет на Ср би-
ја во во де ње то на над во реш на та 
по ли ти ка. 

Ка ко про ти вус лу га Ср би ја ја до-
би ва мож но ста за те ри то ри јал но 
про ши ру ва ње на југ кон ос ман ли-
ска Ма ке до ни ја, ка ко што е на ве де-
но во чле нот 7. „Ако ка ко ре зул-
тат на те кот на ра бо ти те, чиј што 
раз вој не мо же да се пред ви ди 
во мо мен тот, Ср би ја би де во со-
стој ба да на пра ви те ри то ри јал-
ни при до би вки во об ла ста на 
јуж ни те гра ни ци, со иск лу чок 
на Но во па зар ски от сан џак, Ав-
стро-Ун га ри ја не ма да го спре чу-
ва тоа и ќе вло жи на по ри пред 
дру ги те др жа ви за да ги на строи 
при ја тел ски кон Ср би ја...“.

Ма ке до ни ја во ме ѓу на род ни те до го во ри  
и ин те ре си те на го ле ми те си ли

Во 1886 го ди на две те др жа ви склу-
чи ле уште еден до го вор (та ен), кој 
прет ста ву вал про дол же ние на овој. 
Во од нос на срп ска та по ли ти ка кон 
Ма ке до ни ја, чле нот 7 во овој слу чај 
бил по ме стен во чле нот 4, кој гла сел: 
„Ав стро-Ун га ри ја ќе му по ма га на 
ши ре ње то на Ср би ја, ако се при-
др жу ва на овој до го вор, во пра вец 
на до ли на та на Вар дар, сѐ до де ка 
окол но сти те го овоз мо жу ва ат тоа, 
Ср би ја да се ши ри во тој пра вец“.

Во го ди ни те што сле ду ва ле би ле 
пот пи ша ни по ве ќе до го во ри ме ѓу 
го ле ми те си ли, чи ја што тен ден ци ја 
би ло да го одр жат до го во ре но то со 
Бер лин ски от до го вор. Тоа зна че ло 
за др жу ва ње ста тус кво на Бал кан-
ски от По лу о стров, но и за шти та на 
сво и те ин те ре си во овој дел од Евро-
па. Та ка, европ ски те си ли се ко гаш 
има ле ре зер вен план во слу чај на 
на ру шу ва ње на рам но те жа та што би 
би ло пре диз ви ка но од бал кан ски те 
др жа ви или, пак, од во ста ни ја та на 
пот чи не то то на се ле ние во ос ман ли-
ска та др жа ва. Тие се ко гаш гле да ле да 
изв ле чат одре де на те ри то ри јал на 
при до би вка со што би го зац вр сти ле 
или про ши ри ле сво е то вли ја ние на 
Бал ка нот. Та кви би ле до го во ри те ме
ѓу Ру си ја и Гер ма ни ја, пот пи шан во 
Бер лин на 18 ју ни 1887 го ди на, по тоа 
тој ме ѓу Ав стро-Ун га ри ја и Ита ли ја 
иста та го ди на, пот пи шан, исто та ка, 
во Бер лин. █

(ПРО ДОЛ ЖУ ВА)

❶

❷

❸

❹

(продолжува од претходниот број)
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Култура

1
Питу Гули

Кочо 
Топузоски

2
Длабоко  
во душата
Јасмина 
Кадра

3
Балканска  

психологија
Стефан

Влахов - Мицов

4
Сеќавање  
на љубовта
Алисон
Ричман 

 5
Невидливиот

Сајрус  
Копланд

КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА 
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА[  АНТОЛОГИЈА  ]

Паб ло Пи ка со (1881-1973) е 
шпан ско-фран цу ски сли кар, кој 
се сме та за еден од ос но ва чи те на 
пра ве цот ку би зам. Пи ка со е еден 
од нај го ле ми те мај сто ри на умет-
но ста во 20 век. Ра бо та та на Пи-
ка со се ка те го ри зи ра во пер и о ди, 
а поз на ти се не го ви от син пер и-
од, ро зов пер и од, пер и од под вли-
ја ние на афри кан ска та умет ност, 
ана ли тич ки от ку би зам и пер и од 
на син те тич ки ку би зам.

Овој авто пор трет е нас ли кан во 
1901 го ди на и по тек ну ва од си-
ни от пер и од. █

НЕЖНИТЕ. КАКО ДОАЃААТ.

мрзне, студи. се рони 

здивот како прашина 

врз стар клавир. ѕемне 

ноќта, крцка под прстите. 

(сребрени ливчиња тонат 

во црното дно на тишината) 

нежните песни доаѓаат тивко. 

од неочекувана топлина 

испливуваат – полни сок 

и музики кои канат на танц. 

прегратката е толку лесна 

што тешко ја дочекуваме. ние, 

болни од премногу знаење. 

неподготвени за вистината, чудесно 

луди, за уживање на сите ѕвезди на небото. 

(сребрени ливчиња полетуваат 

кон црниот свод на молкот) 

нежните песни доаѓаат на прсти. 

како додека се прикрадуваме 

еден кон друг во ноќта што нè тишти. 

додека нè боли знаењето. кога би се карале 

со иднината. додека не знаеме дали 

огледалото 

да го распарчиме или да го осветлиме 

со нежност. нежно доаѓаат песните 

кога сме помирени. како лесна дланка 

на вешт џелат. да ни го додели она 

кое судбината мисли дека ни следува. 

се смешкаме. нежно доаѓаат звуците. 

за милозлива песна. како боси стапала 

врз дрвен под, како светлина што ѕирка 

низ сите наши прозорци. нежна е 

како ситна сол што се рони низ дланка 

полна ветер: топла прашина наталожена 

врз фотографии, случајно откриени 

на запустен таван, во напуштена куќа. 

во непозната земја. за нас, кои сè знаеме. 

(сребрени ливчиња лебдат 

насекаде околу огледалото) 

нежните песни доаѓаат како навев: 

снегулки во косата, ѕвездена прашина 

на прстите. како кога се сеќавам. 

и посакувам. како жар среде темна шума. 

еден и сам, доволно сјаен 

да го осветли патот.

Игор Исаковски (19702014)

„Авто пор трет“

Филмот, како што беше речено на почетокот од неговото 
снимање, е мотивиран од 100-годишнината од Букурешкиот 
договор и најмногу се снимаше на локации во Битола и во 
околината. Тој, според зборовите на режисерот Пиперкоски, 
треба да даде или да провоцира повеќе одговори

На Меѓународниот филмски 
фестивал „Браќа Манаки“ во 

Битола, премиерно беше прика-
жан документарниот игран филм 
„Последниот Македонец – Патот 
до истребување” во режија на 
Илија Пиперкоски.

Филмот, како што беше речено на 
почетокот од неговото снимање, 
е мотивиран од 100-годишни-
ната од Букурешкиот договор и 
најмногу се снимаше на локации 
во Битола и во околината. Тој, 
според зборовите на режисерот 
Пиперкоски, треба да даде или 
да провоцира повеќе одговори. 
Зошто Македонија во периодот 
пред Букурешкиот договор, но и 
помеѓу Балканските војни, не мо-
жеше да создаде сојузници кои ќе 
ја поддржат независноста? Зошто 
не постоела цврста Организација 
која наместо меѓусебни пречкања, 
интриги, убиства и атентати ќе го 
кренела духот на народот кој бил 
поделен под влијание на Бугарска-
та егзархија, Грчката православна 

„Последниот Македонец  
– Патот до истребување”  
во Битола

црква, а подоцна и Српската? Зошто 
братоубиството заради сојузништво 
со Бугарите, Србите или Грците е пра-
вило, а не реткост во Македонија ?

- Ние водиме борба против врхо-
вистите, затоа што сакаат да ја пот-
чинат организацијата, да ја стават 
во служба на бугарскиот двор. Тоа 
се луѓе кои дале заклетва пред Бу-
гарскиот дворец и пред  Бугарската 
држава и како такви не се ништо 
повеќе од обични слуги - ќе рече ак-
терот Рубенс Муратовски во улогата 
на Јане Сандански.

Покрај  Муратовски, во филмот играат 
и Славиша Кајевски, Игор Стојчевски, 
Иван Јерчиќ, Ѓорѓи Јолевски, Петар 
Горко, Валентина Грамосли, Сашко 
Коцев и други.

Продуцент на филмот е Снежана Лупев-
ска – Созен од „Тринити плус“, филмот 
финансиски е поддржан од Филмскиот 
фонд на Македонија и од Министер-
ството за култура, а поддршка обезбеди 
и Општина Битола и Преспанско-пела-
гониската епархија.  █ (Н.П.)

ЛАВИРИНТ: БЕГСТВО НИЗ 
ПУСТОШОТ

MAZE RUNNER: SCORCH 
TRIALS

Заработка: 30.300.000 $

Жанр: акција
Режија: Вес Бол

Актери: Дилан О’Брајан,  
Каја Скоделарио,  

Томас Броди Сенгстар

ЦРНА МАСА
BLACK MASS

Заработка: 22.600.000 $

Жанр: драма
Режија: Скот Купер
Актери: Џони Деп,  

Дакота Џонсон

ПОСЕТА
THE VISIT

Заработка: 11.600.000 $

Жанр: хорор
Режија: М. Најт Шималан

Актери: Оливија Дејонг,  
Ед Оксенбулд,  

Деана Данаган

СОВРШЕНОТО МОМЧЕ
THE PERFECT GUY

Заработка: 9.800.000 $

Жанр: трилер
Режија: Дејвид М. Розентал

Актери: Сана Латан,  
Мајкл Илај,  

Морис Честнат

ЕВЕРЕСТ
EVEREST

Заработка: 7.200.000 $

Жанр: драма
Режија: Балтазар Кормакур

Актери: Џејсон Кларк,  
Анг Пула Шерпа,  

Томас М. Рајт

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов

ПРЕМИЕРА НА ДОКУМЕНТАРНИОТ ИГРАН ФИЛМ  
НА „БРАЌА МАНАКИ“
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Не оче ку вав  
да ви дам  
сол зи на  
пре ми е ра та

Н а Ин тер на ци о нал ни от 
фе сти вал на филм ска 
ка ме ра „Бра ќа Ма на ки“ 

во Би то ла бе ше при ка жан до ку-
мен тар но-игра ни от филм „Пос-
лед ни от Ма ке до нец – па тот до 
истре бу ва ње“, чиј што ре жи сер 
е Или ја Пи пер ков ски.

Глав ни те уло ги во фил мот ги 
тол ку ва ат Са шко Ко цев, Не-
над На чев, Сла ви ша Ка јев ски, 

Зо ран Љу тков, Ру бенс Му ра-
тов ски и Би ља на Дра ги че виќ-
Прој ков ска. Про ду цент на фил-
мот е Сне жа на Лу пев ска - Со зен, 
а из врш ни про ду цен ти се Ог нен 
Ан тов и Вла ди мир Ана ста сов.

Фил мот е исто ри ска дра ма за 
кр во про ле ва ња, раз дел ба на 
се мејс тва, мо ќта на со се ди те, 
жел ба та за уни шту ва ње на Ма-
ке до ни ја, та тко ви на рас пар че-
на на мно гу де ло ви и хе рои со 
го ле ми пла но ви и со сил на жел-
ба да оста нат на сво е то.

█ До ку мен тар но-игра ни от филм „Пос лед-
ни от Ма ке до нец“ ја има ше сво ја та пре ми-
е ра на Фе сти ва лот „Бра ќа Ма на ки“. Че сти-
тки за пре ми е ра та, ка ко сте за до вол ни од 
при е мот на фил мот кај пуб ли ка та?
ПИПЕРКОВСКИ: Ви бла го да рам за че сти-
тки те и за под др шка та што ми ја да ва те. 
Да би дам искрен, во ни е ден мо мент не 
оче ку вав да ви дам на сол зе ни ли ца за вре-
ме и по про ек ци ја та на фил мот. Со ог лед 
на фа ктот де ка ста ну ва збор за еден од 
нај те шки те пер и о ди од ма ке дон ска та исто-
ри ја, ка де што има ло пре дав ни ци на се кој 
че кор, убис тва, па ле ње це ли се ла, ма сов ни 
еми гра ции прос ле де ни со ег зо ду си и со 
ге но ци ди, лу ѓе од иста фа ми ли ја, во три 
раз лич ни вој ски, бор ба еден про тив друг... 
Си те овие ра бо ти ја при ка жу ва ат оп шта та 
со стој ба во тоа вре ме и ре тко кој мо же да 
оста не рам но ду шен отка ко ќе ги пог лед не 
ва кви те слу чу ва ња.

█ Да ли по пре ми е ра та на 
фил мот оче ку ва те да се раз-
бра ну ва ат исто ри ча ри те во 
со сед ни те зем ји?
ПИПЕРКОВСКИ: Овој филм не 
е на ме нет са мо за исто ри ча ри-
те, ту ку за си те. Мо и те фил мо-
ви не би мо жел да ги де лам и 
на мен ски да ги пра вам за не ко-
ја одре де на гру па лу ѓе. Пла ни-
ра ме да има ре ги о нал на, бал-
кан ска про мо ци ја на фил мот 
и се на де ва ме де ка фил мот ќе 
би де мо тив за де ба та со ко ја 
би ста ви ле крај на си те сте ги 
од ми на то то што ни пре чат на 
се гаш но ста со не ги ра ње то на 
на ша та по себ ност и пра во то да 
би де ме тоа што сме. Не мо же-
те ни што да про ме ни те ако не 
на у чи те да го при фа ти те. Тоа 
што од би ва те да го при фа ти те 
и по на та му ќе ве сле ди. Ако тоа 
што го гле да те ви е не при јат но 
или не ко ја лич ност ја сме та те 
за не га тив на, то гаш вие са ми те 
не сте фо ку си ра ни на по ви со ко 
ни во на по сто е ње.

█ Нас ло вот на фил мот е „Пос-
лед ни от Ма ке до нец“. Да ли 
овој филм ќе ни по ка же зо-
што и ка де сме згре ши ле?
ПИПЕРКОВСКИ: Фил мот поч-
ну ва со ед на мис ла: „Го ле ма ци-
ви ли за ци ја не мо же да се освои 
од над вор сѐ до де ка не се уни-
шти се бе си од на тре“. Со ова 
са кам да ка жам де ка до кол ку 
не се на у чи исто ри ја та, таа се 
по вто ру ва ка ко фар са. И ток-
му тоа се слу чу ва. На тие исти 
др жа ви, кои во 19 и во 20 век 
не ни доз во лу ваа да соз да де ме 
др жа ва со образ ло же ние де ка 
сме би ле ма ке дон ска са ла та, 
се га им пре чи на ша та на ци ја 

и са ка ат да нѐ пре тво рат во 
ма ке дон ска са ла та. Зна е ме де
ка кај на ши те со се ди ни ко гаш 
не ма да изу мре иде ја та да го 
до гра бат тоа што оста на не до-
граб ано. Се те те се на де но ви те 
по ак ци ја та во Ку ма но во, ко га 
не кои од на ши те со се ди рас-
по ре ди ја оруж је на гра ни ци те. 
Што ви ка жу ва тоа? Гре шка та 
е и во нас са ми те за тоа што со 
на ша доз во ла, а со нив ни па ри 
поч на ла бра то у бис тве на та вој-
на пред 100 го ди ни. Но, нам ни 
оста ну ва со се ко ја но ва ге не-
ра ци ја, во клуч ни исто ри ски 
мо мен ти да се на вра ќа ме на 
сво и те ко ре ни, да ги пре о це ну-
ва ме исто ри ски те про це си и на 
тој на чин да ба ра ме од го вор на 
пра ша ња та од де неш ни на та.

█ Ве ли те де ка сон на се кој ре-
жи сер е да сни ма еп ски филм, 
по себ но за те ма што до се га 
ни кој не ја обра бо тил ка ко 
игран филм. Да ли тоа зна чи 
де ка Вам Ви се ос тва ри со нот?
ПИПЕРКОВСКИ: Те жи на та и 
обем но ста на си те исто ри ски 
те ми се пре диз вик за се кој ре-
жи сер што са ка да сни ма ва-
ков филм за тоа што за да се 
ра бо ти исто ри ска те ма,  долг е 
про це сот на под го то вки, ка ко 
на при мер, од би ра ње ма те ри-
јал за ко сти ми, из град ба на 
сце но гра фи ја со автен тич ни 
мо ти ви од тоа вре ме, уче ње 
да се ја ва ат ко њи, ра ку ва ње со 
оруж је, спе ци јал ни ефе кти... И 
се то ова го пра ви го ле ма еки-
па, ко ја тре ба да би де пла те на 
и ова мо же да трае две-три го-
ди ни. Тро шо ци те се го ле ми.  А 
со нот ми се ос тва ри за тоа што 
имав од лич на про дук ци ја и 

ма ла, но мно гу до бра еки па на ко ја сум ѝ мно гу 
бла го да рен што ми овоз мо жи раз би ра ње во од-
нос на ма ли от бу џет што го имав ме и жел ба та 
овој филм да би де сни мен.

█ За што се го во ри во „Пос лед ни от Ма ке до нец 
- па тот до истре бу ва ње“? Да ли Ма ке до ни ја 
и де нес се со о чу ва со исти те проб ле ми ка ко 
пред 100 го ди ни?
ПИПЕРКОВСКИ: Ние де нес жи ве е ме во ре а лен 
свет. Во свет што е полн со се бич ност и со без ми-
лос на кон ку рен ци ја. Во тој свет е нор мал но по не-
ко гаш да има те не до раз би ра ње со со се ди те. Но, 
тоа што е важ но за нас е си те тие не до раз би ра ња 
да ги ре ши ме на ми рен и де мо крат ски на чин, кој 
ќе по ка же де ка си те ние има ме за ед нич ка цел. Из-
град ба на ре ги он на оп штес тве на бла го со стој ба, 
во ко ја, по крај еко ном ска та, и ду хов на та со стој ба 
ќе би де на по ви со ко ни во.

█ Ко га ќе поч не да се еми ту ва фил мот по ки-
на та низ Ма ке до ни ја?
ПИПЕРКОВСКИ: Оче ку ва ме де ка во нај ско ро 
вре ме фил мот ќе си го поч не сво јот пат, ка ко 
во Ма ке до ни ја, та ка и во све тот. █

Не мо же те ни што да про ме ни те ако не  
на у чи те да го при фа ти те. Тоа што од би ва те 
да го при фа ти те и по на та му ќе ве сле ди.  
Ако тоа што го гле да те ви е не при јат но или 
не ко ја лич ност ја сме та те за не га тив на,  
то гаш вие са ми те не сте фо ку си ра ни на  
по ви со ко ни во на по сто е ње, ве ли во ин тер 
в ју за „Ре пуб ли ка“ ре жи се рот Пи пер ков ски

Со секој купен број 
на „Република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кинопроекциите во 

„Милениум“

важи од 25.9. - 1.10.2015

50
попуст

денари

ИЛИЈА ПИПЕРКОВСКИ, режисер на филмот „Последниот Македонец – патот до истребување“
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Дан ска. Чич ко му спие со мај ка му, бра тот на кра лот со 
кра ли ца та. И глав ни от лик на мо ја та но ва дра ма се сом-
не ва де ка си сте мот е гнил и не пра ви чен и трг ну ва да го 
ури ва. Нез на е ње то и пре дра су ди те се мај ка на ба ри е ри те.

█ На 25 сеп тем ври на МОТ, на сце на та на МКЦ ќе би
де из ве де на прет ста ва та „Дру га та стра на“ за ко ја го 
на пи ша вте тек стот, а ќе го из ве де тан цо ви от те а тар 
„Ли ди ја Ли тос“ од Ати на. Ова е вто ро по ста ву ва ње 
на Ва ши от текст во Гр ци ја. По што оваа прет ста ва 
се раз ли ку ва од таа што ја по ста ви те а та рот „9 Каи 
Ка ти“ од Ати на пред ре чи си ед на де це ни ја?
ДУКОВСКИ: Факт е де ка тек стот по пр во то чи та ње не 
пре диз ви ка тол ка во вни ма ние во Гр ци ја кол ку по оваа 
из вед ба. Јас лич но сме там де ка ре жи сер ка та на оваа 
прет ста ва Фен ја Апо сто лу ус пеа да нај де мно гу то чен, 
же сток и про во ка ти вен клуч за чи та ње на тек стот. Ка ко 
ед на транс ве сти ја на све тот во кој ли ко ви те се бо рат 
за смис ла. Во прет ста ва та има и мно гу ко ре о гра фи ја и 
фи зич ки те а тар. А се наг ла су ва и остри на та и же сти-
на та на тек стот. Ка ко и да е, пре диз ви ка мно гу го ле мо 
вни ма ние кај та мош на та пуб ли ка. Ме не ми е осо бе но 
дра го што мо и те тек сто ви се ра бо тат во Гр ци ја.

█ „Дру га та стра на“ е дра ма за чо веч ки те со ни шта и за 
бор ба та на лу ѓе то да са ка ат и да би дат са ка ни ко га се 
за ро бе ни во ед на уни ште на др жа ва. Кој по бе ду ва во 
бор ба та? Се гле да ли свет ли на та од тем ни на та?
ДУКОВСКИ: „Дру га стра на“ е дра ма што се слу чу ва во 
еден апо ка лип ти чен пос тво ен кон текст. Ли ко ви те по 
пат ги за гу би ле сво и те иде а ли, сво и те со ни шта и вер ба 
во акту ел ни от си стем на вред но сти или, во оп што, во 
си сте мот. Нив ни те при каз ни се ка ко отсеч ки за гу бе ни 

ме ѓу тоа што би са ка ле или ка ко би тре ба ло да 
би де и тоа што би ло. Тие ве ќе ја за гу би ле бор-
ба та и се га очај нич ки ба ра ат ка ква би ло слам ка 
за спас. Очај нич ки ба ра ат тро шка љу бов. Ка ко 
свет ли на на кра јот од ту не лот.

█ Скоп је во сеп тем ври се ко гаш ми ри са на МОТ. 
Оваа го ди на фе сти ва лот прос ла ву ва ју би леј. 
Што е за Вас МОТ? Што до не се до се га, мис лам 
на из ми на ти те че ти ри де ка ди, овој Фе сти вал? 
Да ли МОТ се ко гаш бил отво рен?
ДУКОВСКИ: МОТ е фе сти вал што го знам уште од 
мо е то дет ство. На не кој на чин е вр зан и со мо и те 
по че то ци во све тот на те а та рот и ве ќе од вре ме 
на мо и те сту дии бев актив но вклу чен во не го во то 
ор га ни зи ра ње. Из ве сен пер и од бев и член во фе-
сти вал ски от од бор. МОТ е фе сти вал што рас те, се 
над гра ду ва и ме ну ва, се бо ри за ви сок стан дард 
и ква ли тет... тоа што е нај бит но, пре ми са та на 
овој фе сти вал да би де млад и се ко гаш отво рен за 
но ви тен ден ции и фор ми во те а та рот е тоа што 
го пра ви уни ка тен и ин те ре сен. Исто та ка, горд 
сум што мно гу мои прет ста ви го сту ва ле на овој 
фе сти вал низ го ди ни те на на зад. Сѐ ми се чи ни 
де ка ста ре е ме за ед но.

█ На сце на та на Срп ско на род но по зо ри ште 
во Но ви Сад пред не кол ку де на се слу чи пра-
из вед ба та на Ва ши от пос ле ден текст „Ду хот 
што оди“, а прет ста ва та ја ре жи ра ше на ши от 
Але ксан дар По пов ски. За што се го во ри во 
тек стот и ка ко по ми на вте на пра из вед ба та?
ДУКОВСКИ: Да би дам искрен, јас сум сѐ уште 
под им пре сии од прет ста ва та и од ат мо сфе ра та 
на пра из вед ба та. Тоа е мој нов текст и за ме не 
бе ше иск лу чи тел но важ но да ја ви дам оваа не-
го ва пра из вед ба. Тек стот е при каз на за чо век 
на кој му е на не се на не прав да и трг ну вај ќи во 
бор ба за сво и те пра ва тој сфа ќа де ка не прав да та 
е во це ли от си стем, па та ка трг ну ва да го ури ва 
си сте мот со хип но тич ка моќ на убе ду ва ње и на 
уби ва ње... Ед на лу цид на па ра фра за на Хам лет. 
Сре ќен сум што по втор но ра бо ти ме за ед но со 
Ацо (Але ксан дар По пов ски, н.з.) и мис лам де ка 
ус пе ав ме да на пра ви ме го ле ма прет ста ва. Од 
са ми от по че ток и низ це ли от про цес на ра бо та, 
ат мо сфе ра та кај це ла та еки па бе ше фан та стич-
на и си те беа ап со лут но среќ ни и за до вол ни. 
Се ра бо ти за иск лу чи тел ни акте ри и ток му таа 
ко ле ктив на по зи тив на енер ги ја мо же да се по-
чув ству ва и на са ма та сце на. Ко га по стои тој тип 
енер ги ја во воз ду хот оста ну ва еден пе чат што се-
ко гаш се чув ству ва од дру га та стра на на сце на та. 
Ацо е го лем ре жи сер во врв на фор ма и мис лам 
де ка со прет ста ва ва ус пе ав ме да до стиг не ме 
еден те а тар ско-естет ски врв. Пуб ли ка та бе ше 
пре за до вол на и си те ре ак ции беа во су пер ла тив. 
Лу ѓе то од те а та рот ре коа де ка не па ме тат ко га 
пос ле ден пат им се слу чи ла ва ква прет ста ва. Се 
на де вам де ка скоп ска та пуб ли ка бр зо ќе има 
шан си да ја ви ди прет ста ва та. Нај ве ро јат но уште 
во октом ври на „Шку пи фест“. █

Нез на е ње то и  
пре дра су ди те се  
мај ка на ба ри е ри те

Фен jа Апо сто лу:  
Ли ко ви те на Ду ков ски  
се оби ду ва ат да  
из бе га ат од тем ни на та 
и да ја нај дат  
свет ли на та 

Што е тоа што Ве инс-
пи ри ра ше во тек стот на 
Ду ков ски да го по ста ви-
те на Ва ша та сце на?
АПОСТОЛУ:  Ко га прв пат 
jа про чи тав дра ма та „Дру-
га та стра на“ од Де јан Ду-
ков ски, во пре вод на Га га 
Ро ситс, бев на ви сти на им пре си о ни ра на и од тек стот, кој е дла бо ко 
по е ти чен и ме та фо ри чен, и од те ми те со кои се за ни ма ва дра ма та. 
Бев тол ку трог на та од ре ал но ста во ко ја се на о ѓа ат ли ко ви те од 
дра ма та, од нив ни те те а тар ски ди ја ло зи на еден, на ви сти на, груб 
ја зик, кој го ко ри стат мла ди те бун тов ни ци за по до бро да се изра-
зат и кој на сли чен на чин го ко ри сти пи са те лот за да ги изра зи 
тра у ма тич ни те искус тва на ли ко ви те за вре ме на вој на та. По вој на-
та, жи во тот на тие ли ко ви пре ми нал на „дру га та стра на“, ка де што 
не са мо што мо ра ат да се со о чу ва ат со пос ле ди ци те од во е ни те 
тра у ми или страш ни те искус тва низ кои по ми на ле, ту ку и да нај дат 
си ла по втор но да жи ве ат, да до жи ве ат ви стин ски чув ства ка ко што 
е љу бо вта и да пре жи ве ат во ед на мно гу ре пре сив на по ли ци ска 
др жа ва. Тоа е пер и о дот ко га ли ко ви те ко му ни ци ра ат ме ѓу се бе, 
до де ка нив ни те ма ри о не ти-кук ли ста ну ва ат све до ци на нив но то 
тра у ма тич но се којд не вие. Нив ни те очи ја одра зу ва ат тра у ма та, а 
тие са ми те се ка ко ра нет плен што ба ра ме сто за љу бов, до де ка во 
исто вре ме жи вее оп штес тве но иск лу чен во под зем је то. Ли ко ви те 
се му дро смис ле ни од пи са те лот со цел да рас ка же за нив ни от жи-
вот во кој се оби ду ва ат да ги оста ват зад се бе зло сторс тва та низ 
кои по ми на ле и да нај дат ре ше ние за „ов де и се га“, ка ко и за ме ѓу-
себ ни те од но си. Ли ко ви те се ка ко „мрач ни ан ге ли“, кои, на ви сти-
на, до пре а до мо е то ср це и ме инс пи ри раа да ја из не сам нив на та 
при каз на на „свет ли на“, со цел да до прам до ср це то на пуб ли ка та 
на ист на чин ка ко што тие го до пре а мо е то.

Кој по бе ду ва 
во прет ста ва та, 
свет ли на та или тем-
ни на та, или има ли 
во оп што по бед ник 
во таа бор ба?
АПОСТОЛУ:  Чо ве-
кот во се бе тај но 
крие и свет ли на и 
тем ни на. По стои 
бор ба ме ѓу овие 
две спро тив ни си ли 

и рам но те жа та ме ѓу нив е тоа што го одре ду ва чо веч ко то па ту ва-
ње на се кој од нас во ми сте ри ја та на жи во тот. Ли ко ви те на Де јан 
Ду ков ски се оби ду ва ат да из бе га ат од тем ни на та и по втор но да 
ја нај дат свет ли на та во сво јот жи вот со пре ми ну ва ње на „дру га та 
стра на“, во обид по втор но, по се ко ја це на, да жи ве ат среќ но. Та ка, 
тие сим бо лич но ста ну ва ат при мер за нас и пуб ли ка та има мож ност 
да се ви ди што се слу чу ва пред, но и на „дру га та стра на“. Ни што 
не се зе ма здра во за го то во и сѐ мо же да се сме ни во се кој мо мент 
и ви стин ски от по бед ник во бор ба та ме ѓу на ша та ло ша и до бра 
стра на е са ми от жи вот, чи и што глав ни це ли се, пр во, да нѐ на пра ви 
по му дри и вто ро, да нѐ на пра ви по свес ни.

█ „Ба ри е ри“ е сло га нот на го ди наш но то ју би леј но, 
40. из да ние на МОТ. Ду ков ски, ка ко мо же чо век да 
ги ур не ба ри е ри те во сво јот мо зок?
ДУКОВСКИ: Со уче ње и со пре ис пра шу ва ње. Ко га ви кам 
уче ње, не мис лам на уче ње на па мет. И, се раз би ра, со сом-
не ва ње. Ка ко прин цот Хам лет, кој се сом не ва во си сте мот 
што го оп кру жу ва. Гле да де ка е не што гни ло во др жа ва та 

ДЕЈАН ДУКОВСКИ, ДРАМАТУРГ

Д е јан Ду ков ски е ма ке дон ски дра ма тург со европ-
ска про ви ни ен ци ја. Не о дам на, на сце на та на Срп-
ско на род но по зо ри ште бе ше из ве де на пре ми е-

ра та на не го ви от нај нов текст „Ду хот што оди“. Ре жи ја та 
бе ше на Але ксан дар По пов ски. Спо ред пи шу ва ња та на 
срп ски те ме ди у ми, пуб ли ка та би ла пре за до вол на и си те 
ре ак ции би ле во су пер ла тив. Ду ков ски се на де ва де ка 
скоп ска та пуб ли ка бр зо ќе има шан си да ја ви ди прет ста-
ва та. Во тек е ју би леј но то, 40. из да ние на Млад отво рен 
те а тар (МОТ), на кој ќе би де при ка жа на прет ста ва та на 
Ду ков ски „Дру га та стра на“. Прет ста ва та е во из вед ба на 
тан цо ви от те а тар „Ли ди ја Ли тос“ од Ати на. Ова е вто ро 
по ста ву ва ње на тек стот на Ду ков ски во Гр ци ја.

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска

На ју би леј но то, 40. из да ние на Млад отво рен те а тар 
(МОТ) го сту ва тан цо ви от те а тар „Ли ди ја Ли тос“ од 
Ати на, кој ќе ја из ве де прет ста ва та на ма ке дон ски от 
дра ма тург со европ ска про ви ни ен ци ја Де јан Ду ков
ски. „Сме там де ка ре жи сер ка та на оваа прет ста ва 
Фен ја Апо сто лу ус пеа да нај де мно гу то чен, же сток 
и про во ка ти вен клуч за чи та ње на тек стот и пре
диз ви ка го ле мо вни ма ние кај та мош на та пуб ли ка. 
Ме не ми е осо бе но дра го што мо и те тек сто ви се 
ра бо тат во Гр ци ја“, ве ли Ду ков ски во ин терв ју за не
дел ни кот „Ре пуб ли ка“

КУЛТУРА
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ПОЧ НУ ВА НО ВА ТА СЕ ЗО НА НА МА КЕ ДОН СКА ТА ФИЛ ХАР МО НИ ЈА

Пишува | Не ве на По пов ска

Oва е единс твен и убав на чин за про-
мо ци ја на врв на та ма ке дон ска му зич ка 
кул ту ра над вор од гра ни ци те на на ша та 
др жа ва, ве ли Ча на че виќ

Ма ја Ча на че виќ:  
На ши от ка ме рен  
ор ке стар во  
октом ври ќе  
на ста пи во  
„Кар не ги хол“

не са мо за пи ја ни стот, ту ку за си
те учес ни ци. Ва кви от тип кон-
церт во оп што не е ле сен под-
виг за со ли стот, за што освен 
тех нич ка бра ву роз ност, освен 
вир ту оз но ста што тре ба да ја 
по се ду ва, не му му е по треб на 
и го ле ма кон цен тра ци ја ко ја 
кај мно гу ми на ис чез ну ва по 
из вед ба та на еден кон церт, 
што е со се ма при род но. За-
тоа, сме там де ка овој кон церт 
ќе би де по се бен, ин те ре сен, и 
ќе до не се раз но вид ност, и по-
крај тоа што ќе се из ве ду ва ат 
две де ла од ист ком по зи тор. 
Ди ри гент на овој кон церт е ма-
е стро Да ни ел Рај скин од Ру си-
ја, поз нат ка ко пред вод ник на 
мла да та ге не ра ци ја му зи ча ри, 
но и по тоа што тој ста ва го лем 
ак цент на тол ку ва ња та за му-
зи ка та и ги пра ви на мош не 
транс па рен тен на чин, од нос-
но ја откри ва стру кту ра та на 
ед но де ло до си те де та ли. Би 
ги нај а ви ла и: „Фан та сти чен 
бу тик“ на при мер, „Ви о ли на та 
на Али на“, „NY vs NY“, „Не кој ме 
гле да ро ман тич но“, „Клец мер 
фе шта“, „Црн бран“, „Остров ска 
инс пи ра ци ја“, на ста ни кои ќе 
до не сат на ви сти на уба ва про-
гра ма и фан та стич ни со ли сти 
и ди ри ген ти.

█ По крај цик лу сот „Ки ри ли-
ца“, го ди на ва нај а ви вте нов 
цик лус, „Ал хе ми ја“. За што 
ста ну ва збор?
ЧА НА ЧЕ ВИЌ: Цик лу сот „Ал-
хе ми ја“ е мош не воз буд лив. 
Го ди на ва во не го ви рам ки се 
со др жа ни два кон цер та кои 
мо жат да би дат и сво е ви ден 
тест за нас, да ли да про дол-
жи ме и по на та му да го ре а ли-
зи ра ме. „Ал хе ми ја“ всуш ност, 
по драз би ра нов кон цепт на 
кон цер ти во кои се со др жа ни 
со се ма раз лич ни де ла во од нос 
на жа нров ска та и стил ска та 
опре дел ба, а се пак има ат свои 
вр зив ни звуч ни тки ва. Го ди на-
ва ќе се прет ста ват атра ктив-
ни те со ли сти, вир ту о зи на сво-
и те ин стру мен ти, Џо Па у ерс на 
ус на хар мо ни ка од САД и Ави 
Ава тал на ман до ли на од Изра-
ел. Цел та е ток му овие кон-
цер ти да по ну дат про грам ски 

кон цепт кој ќе от скок ну ва од 
стан дард ни от. Ина ку, цик лу сот 
„Ки ри ли ца“ оста ну ва и за нас 
тој е мош не зна ча ен, за тоа што 
пре ку не го, иа ко не са мо пре ку 
не го, го про мо ви ра ме ма ке дон-
ско то му зич ко тво реш тво, а во 
исто вре ме им да ва ме по се бен 
про стор и на ма ке дон ски те му-
зич ки умет ни ци. 

█ Поч на вте со кон цер ти за 
де ца со кои го сту ва вте и во 
не кол ку гра до ви низ Ма ке-
до ни ја. Ќе про дол жи те ли со 
таа пра кти ка и оваа го ди на?
ЧА НА ЧЕ ВИЌ: Сим фо ни ски те 
кон цер ти за де ца и за мла ди 
се по себ но до жи ву ва ње, не са
мо за нас, ту ку и за пуб ли ка та 
ко ја тоа го до ка жу ва из ми на-
ти те го ди ни. Де ца та со ду ша 
ги че ка ат овие на ста ни, а ние 
се оби ду ва ме се ко гаш да ну-
ди ме раз но вид на про гра ма, 
но и при каз на ко ја тре ба да ги 
вне се во све тот на фан та зи ја-
та и ед но вре ме но да им вса ди 
љу бов кон кла сич на та му зи ка. 
Мно гу ни е важ но да гра ди ме 
ид ни ге не ра ции на љу би те ли 
на ква ли тет на, се ри оз на му-
зи ка. Ми на та та го ди на ток му 
со сим фо ни ски кон цер ти за 
де ца, со при каз на та за „Пе-
тре и вол кот“, го сту вав ме и во 
дру ги гра до ви во Ма ке до ни ја. 
Са ли те беа пре пол ни, а де ца та 
пре среќ ни што има ат мож ност 
и во сво јот град да ја до жи ве-
ат одб ли зу ма ги ја та на еден 
фил хар мо ни ски ор ке стар, да го 
ви дат ди ри ген тот, да го слу ша-
ат на ра то рот, да се за поз на ат 
со си те ин стру мен ти по себ но. 
Тоа ни бе ше по ве ќе од до вол-
но де ка тре ба да про дол жи ме 
и по на та му со оваа пра кти ка. 
Го ди на ва со дет ски сим фо ни-
ски кон цер ти ќе го сту ва ме во 
При леп и во Би то ла. 

█ По крај тоа што го сту ва те во 
зем ја ва, че сто па ти Ма ке дон-
ска та фил хар мо ни ја на ста пу-
ва и во странс тво. Ве оче ку ва 
па ту ва ње во Њу јорк... Ка же те 
ни ка де ќе на ста пи те и што 
ќе би де из ве де но?
ЧА НА ЧЕ ВИЌ: Ка мер ни от ор-
ке стар на Ма ке дон ска та фил-

хар мо ни ја во Њу јорк ќе се 
прет ста ви со два кон цер та, на 
7 и на 8 октом ври. Во „Кар не-
ги хол“ ќе на ста пи за ед но со 
ком по зи то рот и пи ја ни стот 
Ду ке Бо ја џи ев, во из вед ба на 
не го ви де ла, за ед но со Ис ма-
ил Лу ма нов ски на кла ри нет, 
Кр сте Ро џев ски ка ко во кал, 
Ма ти јас Кунц ли на уди рач ки 
ин стру мен ти и На чо Ари ма-
ни на уди рач ки ин стру мен ти 
и во кал. Осо бе но зна ча ен за 
нас е кон цер тот во „Мер кин 
хол“ во „Цен та рот Ка уф ман“, 
на кој ор ке ста рот ќе из ве де 
мно гу комп лекс на про гра ма 
од ли те ра ту ра та за ка мер на 
му зи ка. Ка мер ни от ор ке стар, 
под ди ри гент ска та пал ка на 
ма е стро Бор јан Ца нев, ќе из-
ве де ма ке дон ско де ло - „Рас-
пе ви на те ма од Јо ван Ку ку зел“ 
од Го це Ко ла ров ски, Кон церт 
за кла ри нет и гу дач ки ор ке-
стар од тур ски от ком по зи тор 
Ха сан Ту ра, и „Ди вер ти мен то“ 
од ун гар ски от ком по зи тор Бе
ла Бар ток. А, ка ко со лист ќе 
се прет ста ви ма ке дон ски от и 
свет ски от вир ту оз на кла ри-
нет, Ис ма ил Лу ма нов ски. Њу-
јорк е го лем кул ту рен цен тар 
во кој по сто ја но има раз лич ни 
кон цер ти, го сту ва ња на врв ни 
ор ке стри од цел свет и ток му 
за тоа од брав ме ва ква про гра ма 
со ко ја мо же ме да ги из ме ри ме 
си ли те на на ши от ор ке стар. Ис-
ма ил Лу ма нов ски е му зи чар со 
кој има ме од лич на со ра бо тка. 
Се ра бо ти за вр вен умет ник кој 
ра бо ти во свет ски рам ки и кој 
ед на кво до бро ги из ве ду ва си те 
му зич ки сти ло ви. Тој ѝ е поз-
нат на њу јор шка та пуб ли ка и 
ве ру ва ме де ка за ед но со не го 
ќе ус пе е ме да се прет ста ви ме 
не са мо пред љу би те ли те на 
кла сич на та му зи ка, ту ку и пред 
му зич ки обра зо ва на пуб ли ка, ко
ја на на ши от кон церт ќе мо же 
и кри тич ки да се освр не. Го сту-
ва ње то во Њу јорк е комп лет но 
под др жа но од Ми ни стерс тво то 
за кул ту ра на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја и ова е единс твен и 
убав на чин за про мо ци ја на 
врв на та ма ке дон ска му зич ка 
кул ту ра над вор од гра ни ци те 
на на ша та др жа ва. █

█ Од пр ви октом ври поч ну ва 
но ва та се зо на на Ма ке дон-
ска та фил хар мо ни ја. Што 
под го тви вте за љу би те ли те 
на кла сич на та му зи ка овој-
пат?
ЧА НА ЧЕ ВИЌ: Да. На пр ви 
октом ври поч ну ва но ва та кон-
церт на се зо на 2015/2016 на 
Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја 
и тоа со еден не се којд не вен 
на стан, кој осо бе но ќе би де 
ин те ре сен за љу би те ли те, за 
поз на ва чи те на кла сич на та му-
зи ка. Кон цер тот но си нас лов 
„Ма ра тон Брамс“, а ка ко со лист 
ќе на ста пи еден од де неш ни те 
нај ба ра ни пи ја ни сти во све тот, 
из во нред ни от Але ксеј Во ло-
дин, кој во ед на ве чер ќе из ве-
де два кон цер та за пи ја но и за 
ор ке стар од Јо ха нес Брамс. Тоа 
е ре тка пра кти ка не са мо кај 
нас, ту ку и во све тот, би деј ќи 
ба ра и по себ на под го тве ност 
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Пред нас е интересна 
модна есен
Доаѓа есен, а тоа значи дека повторно сме во долги ракави, 
плетени блузи и капути, а лелеавите фустани ги пакуваме на дното 
на плакарот, до идното лето.

Кога станува збор за трен-
довите за следната сезо-
на, како и секоја година, 

се носи сѐ и сешто. Сепак, по-
стојат неколку трендови кои 
ќе бидат поатрактивни за раз-
лика од другите.

Седумдесетти години –  
хипи мода, реси, романтика
Седумдесеттите се во тренд веќе подолго 
време, а тоа продолжува и во следната 
сезона. Ретро мода, бохо стил и реси ќе вла-
деат по улиците и оваа есен. Овој тренд го 
прифатија и многу модни дизајнери како 
Роберто Кавали, Мајкл Крос, Каролона 
Херера и многу други.

Машки кроеви и преголеми  
парчиња облека
Многумина дизајнери на модните недели 
покажаа тренд кој полека, но сигурно се 
враќа повторно во мода. Станува збор за 
парчиња облека кои се инспирирани од 
машката мода. Значи, се носат преголеми 
јакни, капути, палта, фустани и големи 
наметки. Живанши, Александер Ванг, Гучи, 
Беленсијага... се само дел од дизајнерите 
чии модели на модните писти прошетаа во 
преголеми капути и машки кроеви.

Широки панталони
Широки панталони со нео-
бичен крој кои ги имаше во 
колекцијата за пролет – лето, 
го продолжуват трендот и во 
следната сезона. Овие широ-
ки панталони се познати и 
како панталони три-четврт 
или панталони високи до над 
глужд. Иако на прв поглед не 
изгледаат многу привлечно, 
многу се удобни и добро ги 
кријат сите недостатоци и 
несовршености.

Крзно
Еден од трендовите кои нај-
често ги имаше на модната 
недела во Њујорк е крзното. 
Голем број дизајнери одбраа 
вештачко крзно во своите кре-
ации. Мара Хофман, Мајкл Крос 
и Емилио Ручи се само некои 
од дизајнерите кои го прет-
ставија крзното како водечки 
тренд за оваа сезона. █

Силни бои
Еден од трендовите за оваа 
есен се и силните бои. Некои 
дизајнери ги комбинираа со 
парчиња облека во мрачни 
тонови, а други се одлучија 
за целокупна комбинација со 
шарени и со впечатливи бои. 
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Ми ша Бар тон е анг ли ско-
ир ска актер ка, ма не кен-
ка и мод на диз ја нер ка со 

бри тан ско, ир ско и аме ри кан-
ско др жав јанс тво. Таа ја за поч-
на сво ја та актер ска ка ри е ра со 
уло га во те а тар ска та прет ста ва 
на То ни Куш нер „Сло ве ни!“, ка ко 
и со во деч ка уло га во прет ста-
ва та на Џејмс Ла пи не „Два на-
е сет со ни шта та“, во Цен та рот 
Лин колн во Њу јорк. Ми ша го 

има ше сво е то де би на ма-
ли те екра ни ка ко го стин во 
аме ри кан ска та се ри ја „Си те 
мои де ца“ (1996). По доц на 
го по зај ми гла сот за на лик 
од цр та ни от филм„Каб лам“ 
на Ни ке ло де он! (1996-1997).
Неј зи на та пр ва го ле ма филм-
ска уло га ја игра ше во „Ко са-
чот на тре ва“ (1997) за ед но 
со Сем Ро кве. По доц на се по-
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МИ ША БАР ТОН Целосно име:  
Ми ша Ен Бар тон

Родена:  
4 ја ну а ри 1986 (29 г.)
Ха мерс мит, Лон дон,  
Ве ли ка Бри та ни ја

Про фе си ја:  
актерка, ма не кен ка,  
мод на ди зај нер ка

Активна од:  
1995 година

Ци та ти:
# „Са кам мом ци кои се са мо у ве ре ни, но не и 

во о бра зе ни, мом ци кои се за до вол ни од се-
бе си и кои зна ат што са ка ат.“

# „Уба ви те лу ѓе не се при фа те ни ка ко дру ги те 
лу ѓе. Ка ко на при мер, ко га ќе ре чат: „Таа е уба-
ва и ви тка, но мо ра да има мно гу проб ле ми.“

# „При фа ќам са мо ин те ли гент ни уло ги. Не 
са кам да ме пре поз на ва ат по уло ги во глу-
па ви фил мо ви.“

Акцијата трае од 25.09 до 27.09.2015
ПИРЕ доматно 1л. + 
КЕЧАП благ 500гр. 
TOMATELLO

СУПА 
кокошкина 40гр.
MAGGI

ЧОКОЛАДО 
3х45гр.
KIT KAT

СИРЕЊЕ 
250гр.+500гр. 
SÜTAȘ

СОК 
2х1.5л.+1л.
NECTAR

ЧАЈНА  
295гр.
NEOPLANTA

КОРНИШОНИ
1кг.

ВКУПНА 
ЗАШТЕДА

ЗА ОВОЈ ВИКЕНД

282,-

ГЕЛ 
за туширање 
750мл.
FA

СРЕДСТВО 
за садови 3х500мл.
FEYA

ПИПЕРКИ
црвени за 
ајвар
1кг.

-15%

СТАРА
ЦЕНА 211,-
179,-

-22%

СТАРА
ЦЕНА 159,-
125,-

-25%

СТАРА
ЦЕНА 20,-
15,-

-20%

СТАРА
ЦЕНА 113,-
90,-

2+1

СТАРА
ЦЕНА 72,-
48,-

-27%

СТАРА
ЦЕНА 189,-
138,-

-30%

СТАРА
ЦЕНА 197,-
137,-

-42%

СТАРА
ЦЕНА 35,-
20,-

-23%

СТАРА
ЦЕНА 38,-
29,-

2+1

СТАРА
ЦЕНА 117,-
77,-

ја ву ва во ро ман тич на та ко-
ме ди ја „Но тинг Хил“ (1999), 
три ле рот „Ше сто се ти ло“ 
(1999), дра ма та „Из гу бе ни 
и из бе зу ме ни“ (2001). Таа е 
нај до бро поз на та по уло га та 
ка ко Ма ри са Ку пер во по пу-
лар на та се ри ја на Фокс „Окру-
гот Оринџ“ (2003-2002), за 
ко ја има до би е но две на гра ди 
„Из бор на ти неј џе ри те“. █
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ПОЛЗАВЕЦ

МИЛЕНИЦИ

напнатост кај кучето на кое му 
приоѓаат, а понекогаш може да 
дојде и до судир.

Вашата реакција и казнување 
на кучето е дополнително 
негативно искуство, кое не 
му помага, туку ги зголемува 
стресот, стравот и напнатос-
та. Бидете смирени. Ако ва-
шето куче веќе некое време 
покажува такво однесување, 
најдобро е да побарате помош 
од стручњак за однесување.

Изберете помирни места за 
шетање и избегнувајте ситу-
ации во кои кучето би можело 
да реагира агресивно. Немојте 
да го казнувате. Казната може 
да го запре непосакуваното 
однесување, но нема да ја 
промени неговата емотивна 
состојба, што значи дека одне-
сувањето може да се повтори 
и да ескалира.

Променете ја опремата за ше-
тање. Кај ваквите кучиња се 
препорачува појас, во никој 
случај опрема што нанесува 
болка и непријатност.

Исто така, треба внимателно 
да набљудувате што се случу-
ва во околината, за навреме 
да забележите и да избегнете 
средба со други кучиња. Пре-
дупредете ги другите сопстве-
ници навреме да не приоѓаат. 
Учете го кучето на одреден 
сигнал да го сврти вниманието 
кон вас. Или, пак, во случај на 
агресивно однесување, научете 
го вашето куче да носи заштит-
на кошница и користете ја за 
секоја прошетка.

Не дозволувајте кучињата да 
си играат ако се врзани. Така 
може да се заплеткаат  и да 
реагираат агресивно бидејќи 
нема да можат да се одвојат 
едно од друго.

Учете го кучето од мало прис-
тојно да оди покрај вас заврза-
но на ремче, најмногу еден или 
еден и пол метар пред или зад 
вас. Кучето мора да научи да се 
одѕива на повик, за да го пови-
кате во случај да е пуштено и 
да тргне кон друго куче. Ако 
не реагира на првиот повик, 
тргнете веднаш по него, не-
мојте само да стоите и да го 
повикувате. Несакани реакции 
можат да се случат во секунда.

Исто така, секој сопственик на 
куче треба да научи да ги раз-
бира и толкува телесните сиг-
нали на своето куче, како и на 
другите. Ако кучето е напнато, 
немојте да му се приближувате 
и оддалечете го од ситуација во 
која не се чувствува сигурно. █

Некои кучиња со време 
почнуваат да демонстри-
раат агресивно однесу-

вање, особено кога се врзани 
со ремен во текот на прошет-
ката. Иако најчесто се работи 
за несоодветна социјализација 
и несигурност, прочитајте ги 
советите на експертите како да 
го решите тој проблем...

Кучињата што нагло влегува-
ат и се залетуваат во лични-
от простор на друго куче без 
претходен ритуал на поздраву-
вање, обично предизвикуваат 

Сопствениците на кучиња што реагираат агресивно 
на други кучиња, луѓе или животни додека се 
шетаат врзани со ремче знаат колку таквите 
ситуации се стресни и непријатни

Ползавецот уште се нарекува и ѓаволски 
бршлен, се смета дека носи среќа, но де-
неска е најпознат по способноста да го 
прочистува воздухот. 

Епипремнум ауреум е едно од цвеќињата 
кои станаа популарни по тоа што се лесни 
за огледување и не бараат некои посебни 
услови. Меѓутоа, во последно време сè 
повеќе доаѓаат до израз неговите својст-
ва – пријатно влијаат врз здравјето на 
луѓето и помагаат во детоксикација на 
зградите. Ползавецот може да го отстра-
ни и форалдехидот од воздухот, а и многу 
други штетни хемикалии. 

Овој ползавец лесно се одгледува и нему 
му одговара директно или малку засенето 
директно светло. Но на силна светлина, 
може да се му се исушат листовите. Од 
количината на светлината зависи и ко-
личината на темни и на светли нијанси 
на листовите. Ползавецот треба да се 
полева редовно, но не треба да се пре-
терува. Ако забележите кафеави дамки 
на листот, треба почесто да го полевате 
со вода. Полевањето со вода е еден од 
најчестите проблеми кај чувствителните 
собни цвеќиња. Обично се претерува со 
количината вода, но се случува и на повр-
шината на земјата да фати корка, па не е 
можно рамномерно полевање. Листовите 
обично жолтеат ако цвеќето се залева од 
горе и кога површинскиот слој на земјата 
не е прекопан, па се создава кора која 
оневозможува рамномерно полевање. 
Затоа е потребно помалку да се залева 
и тоа најдобро во тацна, а вишокот вода 
да се исфрли по еден час. █
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Одвоете зони во малиот стан
Во голем дом, собите имаат различни 
намени и се усогласени со вашиот жи-
вотен стил. Меѓутоа во дом во кој нема 
многу простор, овие области мора да 
бидат паметно организирани. Обидете 
се да направите зони што ќе ги испол-
нат различните потреби. Мансардите 
се најдобриот пример за разбивање на 
просторот во ентериерот во зони што 
служат како целина, додека истовремено 
се одвоени едни од други.

Користете мебел што се склопува
Инвестирањето во мебел што се тран-
сформира во согласност со вашите по-
треби е одличен начин да заштедите 
простор и да добиете илузија на луксуз. 
Столови на расклопување што можат да 
се спуштаат и подигнуваат по потреба, се 
еден од честите корисни примери. Исто 
така, тука влегуваат и креветите што 
излегуваат од ѕидот. Во сегашно време 
ваквиот мебел е достапен насекаде, така 
што изборот останува на вас.

Паметно осмислете го  
просторот за складирање
Вертикалното складирање е најважно 
кога е во прашање штедењето простор. 
Обидете се да го искористите просторот 
околу прозорците и вратите за полици и 
за ормани. Овие зони имаат тенденција 
да стојат празни, но може да изгледаат 
фантастично со полици околу нив. Исто 
така, просторот околу креветот може 
добро да се искористи. █

Како да излезете 
на крај со 
агресивноста 
на вашето куче 
додека шетате?
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„РОЛС-РОЈС“  
ГО ПРЕТ СТА ВИ НО ВИ ОТ  

АВТО МО БИЛ  
„ДОН“

Од мор за до ма ќин ки те. На свет дој де Р7, ро бо тот 
што ра бо ти до ма ќин ски ра бо ти, а мо же и да ве сле-
ди.  Оваа до ма ќин ка, ко ја слу ша и из вр шу ва на ред би, 
чи ни од 22.000 до 30.000 евра. 

Про из вод е на ја пон ска та фир ма ТХК, чиј што тим се 
прет ста ви пред ма ке дон ски те ком па нии во по тра га 
по но ви парт не ри. Ху ма но и ден ро бот мо же да се 
ко ри сти до ма и во про це сот на про из водс тво то на 
авто ма ти зи ра ни ма ши ни. Тој го сле ди дви же ње то и 
ко ман ди те на чо ве кот што го упра ву ва и мо же да би де 
за ме на за до маш на по мош нич ка.  На при мер, мо же 
да ви ста ви чај, да до не се хра на од фри жи дер, да ве 
сле ди в со ба до де ка се дви жи те.  - Во те кот на на та-
мош ни от раз вој се оче ку ва и да збо ру ва. Во ро бо тот 
има вгра де на тех но ло ги ја на ли не ар но дви же ње. Цел-
та на овој ху ма но и ден ро бот е да се под др жи чо веч-
ки от жи вот во ид ни на. 

Ком па ни ја та ТХК се за ни ма ва 
со про из водс тво на ви со ка 
тех но ло ги ја , неј зи ни те де ло-
ви се ко ри стат во по ве ќе ин-
ду стрии. Ком па ни ја та ТХК ги 
прет ста ви и сво и те ин ду стри-
ски ро бо ти, ка ко и ли не ар ни 
си сте ми за дви же ње на ма ши-
ни те и на се из мич ки те уре ди 
спо соб ни за ул тра пре циз ни 
опе ра ции, кои пла ни ра да ги 
про да ва на ма ке дон ски от па-
зар и по ши ро ко во ре ги о нот.

Ком па ни ја та ве ќе е етаб ли-
ра на на европ ски от па зар со 
свои прет став ниш тва во Фран-
ци ја, Ир ска и во Гер ма ни ја.

Подготви | Бојан Момировски

Ро бот-до ма ќин ка

Ка бри о лет од 350 ил jа ди евра

Пред са мо не кол ку не де ли  
бри тан ска та ком па ни ја за  
про из водс тво на лу ксуз ни  
авто мо би ли „Ролс-Ројс“, со  
об ја ву ва ње то на сво јот нов  
мо дел, лу ксуз ни от ка бри о лет  
„дон“, ја нај а ви свет ска та  
пре ми е ра на пре стиж ни от  
Са ем за авто мо би ли во  
Фран кфурт, кој се одр жа  
ми на та та не де ла

Со ду ри 80 про цен ти но ви де та-
ли на ка ро се ри ја, ка ко дол га та 

пред на ха у ба, кра тка та пред на сус-
пен зи ја, ви со ки те ли нии на ра ме ња та, 
„Ролс-Ројс“ ин си сти ра на тоа де ка 

„дон“ е единс тве ни от и нај до бри от 
ви стин ски ка бри о лет со че ти ри се ди-
шта про из ве ден ко га би ло во све тот. 
Тоа е мо дел кој ре чи си по дед на кво 
го има рас по ре де но про сто рот за 
пред ни те и за зад ни те пат ни ци.

Но ви от ка бри о лет има еле ктри чен кров 
кој во це лос на ти ши на се отво ра и се 
за тво ра за 20 се кун ди при бр зи на од 
50 ки ло ме три на час. Пред ни от дел од 
авто мо би лот го кра си огром на ма ска за 
ла дил ни кот, а дол ни от дел од бра ни кот 
е про дол жен за це ли 53 ми ли ме три во 
од нос на не го ви от прет ход ник, мо де лот 
„рајт“. Зад ни от дел го кра си еле ган ци-
ја та на мо де ли те ку пе, до де ка кро вот е 
опи шан ка ко „мо дер но ре мек-де ло“. Ма-
те ри ја ли те од др во и ме тал ни те па не ли 
за вна треш но ста, мо жат да се из бе рат 
во за вис ност од жел ба та на 
ку пу ва чот. 

Вна треш но ста е ка ра кте ри стич на по тоа што ја 
кра сат де та ли од др во, ко жа и хро ми ра ни де та-
ли. Се ди шта та се иск лу чи тел но удоб ни, што и се 
оче ку ва ше, а мо жат да се на ме стат во по ве ќе по-
зи ции кои се прет ход но ме мо ри ра ни со обич но 
при ти ска ње на ед но коп че. 

Ка бри о ле тот е опре мен со че ти ри зон ски кли ма-
уре ди за си те че ти ри пат ни ци по себ но, и со вр вен 
ау ди о си стем со 16 звуч ни ци. 

„Дон“ е прид ви жу ван од до бро поз на ти от мо тор 
на „Ролс-Ројс“ со 12 ци лин дри и за фат ни на од 6,6 

ли три. Во не го е вгра де на двој на тур би на, а за ед но 
раз ви ва ат 563 коњ ски си ли и нај го лем вр те жен мо-
мент од 780 њутн-ме три. Бри тан ска та ком па ни ја не 
са ка ше да екс пе ри мен ти ра ни ту со ме ну ва чот, па го 
вгра ди бес пре кор ни от ЗФ осум сте пен авто мат ски 
ме ну вач. Но ви от ка бри о лет ре тко кој би го во зел 
до крај ни гра ни ци, но до бро е да се знае де ка од 
0 до 100 ки ло ме три на час раз ви ва за 4,9 се кун ди. 
Ма кси мал на та бр зи на е еле ктрон ски огра ни че на 
на 250 ки ло ме три на час, а не е ни ка ков проб лем 
да се по стиг не за по мал ку од 30 се кун ди по ра ди 
го ле ма та ела стич ност на мо то рот. 

Вкуп на та те жи на на „дон“ из не су ва 2560 ки ло гра ми 
и е за ду ри 200 ки ло гра ми по ве ќе од „рајт“ по ра ди 
сло же на та из вед ба на кров на та кон струк ци ја, и не-
оп ход ни те за си лу ва ња на це ла та ка ро се ри ја. Це на-
та се дви жи од око лу 350 ил ја ди евра, а „Ролс-Ројс“ 
пр ви те ис по ра ки ги пла ни ра за вто ра та по ло ви на 
на 2016 го ди на. █



Х ор хе Ма ке да е но ви от ми ле ник на вар да ро ви те на-
ви ва чи, а 27-го диш ни от им пе ра тор од То ле до вед-
наш на по че то кот од Ли га та на шам пи о ни те по ка жа 

де ка ќе би де го ле мо за си лу ва ње за ма ке дон ски от пр вак. 
Во би тка та со го лем ци те на европ ски от ра ко мет, по треб-
ни се игра чи со шам пи он ски ка ли бар и ка ра ктер, а Ма ке да 
ги има тие атри бу ти. Во 2013 го ди на со Шпа ни ја го освои 
злат ни от ме дал на Свет ско то пр венс тво, ла ни го освои и 
брон зе ни от ме дал на ЕП, и се га по са ку ва афир ма ци ја и на 
клуп ски план и сли чен ус пех и со Вар дар во ЛШ. Во де би то 
во ова нат пре ва ру ва ње во „цр ве но-цр ни от“ дрес, Ма ке да 
оди гра од лич но и со шест го ла бе ше нај е фи ка сен, за ед но 
со Ди би ров, во по бе да та про тив Мон пел је од 30-25. Хор хе 
има 27 го ди ни, игра на по зи ци ја та де сен бек и по тек ну ва 
од То ле до, ре ги он кој во ми на то то го имал епи те тот „цар ска 
об ласт“. Во Вар дар тој е пет ти от Шпа нец, по тре не рот Ра ул 
Гон за лес, не го ви от по мош ник Да вид Ка ма ра и ра ко мет ни те 
ѕвез ди Алекс Дуј ше ба ев и Ар пад Штер бик.

█ Има вте су пер де би во Ли га та на шам пи о-
ни те со шест го ла про тив Мон пел је. Ва ши те 
пр ви им пре сии за тоа кол ку е мо ќен Вар дар 
и да ли мо же да го ос тва ри со нот и да игра на 
фај нал фор тур ни рот?
МАКЕДА: Вар дар од вто ро то по лу вре ме во Мон-
пел је има пра во да се на де ва на на пад на за врш-
ни от тур нир. Се пак, ра но е за прог но зи, би деј ќи 
се оди гра са мо ед но ко ло во но ва та се зо на од 
Ли га та на шам пи о ни те. Пог лед не те ка кви из не-
на ду ва ња има ше. Актуелниот европски првак 
Барселона загуби од Рајн Некар,  За греб го дек-
ла си ра Кил, Фленс бург убед ли во го на ди гра 
ска пи от тим на Па ри Сен Жер мен, а Вес прем не 
ус пеа да ја по бе ди Вис ла. Вар дар мо ра да игра во 
кон ти ну и тет до бро, ка ко што тоа го сто рив ме во 
про дол же ни е то од ме чот во Фран ци ја. Имав ме 
две ли ца, ло шо во пр во то по лу вре ме и од лич но 
во вто ри от дел. Се ка ко де ка по са ку ва ме да не 
се по вто ру ва ат че сто по чет ни те три е сет ми-
ну ти, а сѐ по че сто да игра ме ка ко во вто ри те 
три е сет од Мон пел је. Јас сум за до во лен со мо е то 
де би во Ли га та на шам пи о ни те, но не ми е важ-
но кол ку го ло ви сум по стиг нал. Нај важ но е да 
сум во функ ци ја на ти мот и мо и те по го до ци и 

Им пе ра тор  
од То ле до во  
шам пи он ски от  
мо за ик на  
Вар дар

Шпан ски от ре пре зен та ти вец вед наш на по че то кот 
од нат пре ва ри те во Ли га на шам пи о ни те по ка жа 
де ка ќе би де го ле мо за си лу ва ње за ма ке дон ски от 
ра ко ме тен пр вак и со шест го ла про тив Мон пел је 
го за чи ни сво е то по бед нич ко де би во елит но то 
нат пре ва ру ва ње. Од не го се оче ку ва да му до не се 
на Вар дар про бив ност, го ло ви и цвр ста од бра на 
во оби дот „цр ве но-цр ни те“ да го ос тва рат со нот 
и да се нај дат на фај нал фор тур ни рот во Келн 
ид на та го ди на

РАКОМЕТ  |  ИНТЕРВJУ  | ХОР ХЕ МА КЕ ДА

Разговараше | Зо ран По пов ски
Фото | Ѓорѓи Личовски
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аси стен ции да му но сат по бе ди на 
Вар дар. За тоа што Ли га та на шам-
пи о ни те е врв но нат пре ва ру ва ње и 
ту ка не ма не по бед ли ви еки пи. Тоа 
е кре мот на европ ски от ра ко мет и 
си гур но ќе би де не из вес но и мно гу 
ин те рес но до са ми от крај.

█ Ве ру ва ше ли де ка не ко гаш ќе 
играш во ма ла та Ма ке до ни ја, во 
Вар дар, тим што е ре ла тив но не-
поз нат во Шпа ни ја?
МАКЕДА: Искре но, не. Ко га поч нав 
со ра ко мет не ве ру вав де ка не ко гаш 
во оп што ќе ја на пу штам Шпа ни ја, 
но и тоа се слу чи. Нај пр во за ми нав 
во Фран ци ја во Нант, а по тоа дој дов 
во Вар дар. Ни на сон не по мис лив 
де ка не ко гаш ќе играм за клуб од 
Ма ке до ни ја, иа ко тоа е ра ко мет на 
зем ја. Но, се га сум сре ќен што го 
од брав овој клуб. Вар дар е од лич-
но ор га ни зи ран, тоа се чув ству ва 
на се кој че кор. Клу бот има ек стра-
ква ли тет ни ра ко ме та ри и јас сум 
за до во лен. Ова е нов пре диз вик за 
ме не, а по че то кот и до бра та игра 
про тив Мон пел је ве ту ва ат мно гу 
ра дост и за ме не и за Вар дар и за 
на ви ва чи те на клу бот. Ко га до па ту-
вав во Скоп је бе ше ноќ, и не ка ко ме 
фа ти но стал ги ја, но след ни от ден 
ве ќе сѐ бе ше по и на ку. Про ше тав 
низ гра дот и ми се до пад на тоа што 
го ви дов. Пе ри о дот на прис по со бу-
ва ње мо ра да се по ми не, а јас за се га 
не мам ни ка кви проб ле ми. Лу ѓе то 
ов де се слич ни во мно гу ра бо ти на 
мо и те со на род ни ци од Шпа ни ја. 
Ние сме мал ку по тем пе ра мент ни, 
но ми се до па ѓа што Ма ке дон ци-
те се го сто прим ли ви лу ѓе, и пред 
сѐ што го са ка ат ра ко ме тот. Играв 
за Шпа ни ја про тив Ма ке до ни ја во 
Скоп је и знам со кол ку љу бов се 
сле ди ра ко ме тот кај вас.

█ Вли ја е ја ли тво и те со на род ни ци 
Ра ул Гон за лес, Алекс Дуј ше ба ев 
и Ар пад Штер бик да дој деш во 
Вар дар?
МАКЕДА: Ра ул ја поч на ра бо та та, 
Алекс и Ар пад ја за чи ни ја и та ка 
при стиг нав во Вар дар. Ра ул ми ре
че де ка му тре бам во ти мот и де ка 
во оп што не ма да по гре шам ако дој-
дам во ре до ви те на ма ке дон ски от 
пр вак. На не го ва ини ци ја ти ва при-
стиг нав во Скоп је и сле дев еден 
тре нинг на Вар дар. Ту ка беа Алекс 
и Ар пад, лу ѓе кои ги поз на вам од 

шпан ска та ре пре зен та ци ја. И тие 
беа ед ног лас ни во со ве ти те да ја 
при фа там по ну да та на Вар дар и јас 
ве ќе не мав из бор. Ко га трој ца при-
ја те ли ти ве лат да се прик лу чиш, 
из бо рот е по ле сен. Јас и прет ход-
но слу шав де ка Вар дар е од лич но 
ор га ни зи ран клуб, а се га и са ми от 
се уве рив во тоа. Се ка ко де ка и ме
не ми е по лес но, би деј ќи во Вар-
дар има ми ни шпан ска ко ло ни ја. 
Со Дуј ше ба ев на ста пу ва ме за ед но 
во ре пре зен та ци ја та и од лич но се 
поз на ва ме, Штер бик е ле ген да на 
шпан ски от и на свет ски от ра ко мет, 
а Ра ул Гон за лес е вр вен стра тег и 
по ра не шен ре пре зен та ти вец на мо-
ја та зем ја. Вар дар има уште мно гу 
до бри ра ко ме та ри кои ги поз на вам 
од го ле ми те нат пре ва ру ва ња, а по-
себ но ме ра ду ва што и ам би ци и те 
се на со че ни кон ви со ки це ли.

█ По по бе да та про тив Мон пел је 
на ви ва чи те на Вар дар се во о ду-
ше ве ни, осо бе но од игра та на Ма-
ке да. Ве лат де ка не мо же ше да се 
ан га жи ра по до бро за си лу ва ње. 
Го дат ли комп ли мен ти те?
МАКЕДА: Се ка ко де ка го дат комп-
ли мен ти те и пр вич ни от впе ча ток 
е ва жен, но да по че ка ме да ми не 
одре де на фа за на за поз на ва ње. Се 
на де вам де ка ќе про дол жам во до бар 
ри там и де ка на ви ва чи те на Вар дар 
че сто ќе се ра ду ва ат на по бе ди. Јас 
сум ту ка за да би дам во функ ци ја на 
ти мот и са мо тоа е важ но. Се на де вам 
де ка си те за ед но ќе има ме при чи ни 
за мно гу ра дост во ид ни на.

█ Во не де ла за прв пат ќе играш 
офи ци ја лен меч за Вар дар во Ли-
га та на шам пи о ни те на до ма шен 
те рен. Под го твен ли си за поз на-
ти от скоп ски пе кол?
МАКЕДА: Искре но, јас са кам да 
играм во пе ко лен ам би ент. И знам 
ка ко е да се игра ра ко мет во Ма-
ке до ни ја, би деј ќи на ста пу вав со 
Шпа ни ја про тив ва ша та ре пре зен-
та ци ја, ток му во Скоп је. На ви ва ње-
то бе ше буч но, лу ѓе то по сто ја но 
беа на но зе и тоа е пре диз вик и за 
про тив нич ки те игра чи. То гаш бев 
на спро тив на та стра на и ми се до-
пад на ам би ен тот. Се га ќе би де ме на 
иста бра но ва дол жи на и се на де вам 
де ка ќе има пре крас на ат мо сфе ра 
про тив Пик Се гед. Јас сум за поз на ен 
со скоп ски от пе кол на три би ни-

те, би деј ќи имам гле да но не кол ку 
нат пре ва ри на Вар дар во ми на ти те 
цик лу си на Ли га та на шам пи о ни-
те. Знам де ка и се га ќе би де та ка, 
а ток му и тој де кор од три би ни те 
бе ше еден мал, но зна ча ен сег мент 
во мо ја та од лу ка да ја при фа там по-
ну да та на Вар дар. Се ра ду вам што 
во не де ла ќе де би ти рам и пред до-
маш на та пуб ли ка, се на де вам тоа 
ќе би де со по бе да.

█ Кој е топ-фа во рит спо ред ваш 
вкус во Ли га та на шам пи о ни те и 
кои се нај се ри оз ни те кан ди да ти 
за плас ман на Ф4 тур ни рот?
МАКЕДА: До по че то кот на Ли га та 
на шам пи о ни те за ме не прв фа во-

рит бе ше Вес прем. Има ат страш на 
еки па, но се га со сме на та на тре-
не рот Кар лос Ор те га мо же да се 
сме нат мно гу ра бо ти. Ве ро јат но ќе 
има нов кон цепт на игра со но ви от 
тре нер, нов си стем, па се га ве ќе не 
сум тол ку си гу рен де ка ун гар ски-
от тим е гла вен пик за ти ту ла та 
во Ли га та на шам пи о ни те. Јас ве-
ру вам де ка Вар дар е во кру гот на 
се ри оз ни кан ди да ти за на стап на 
фај нал фор тур ни рот. И би ре кол де
ка че твор ка та по мој вкус е Вар дар, 
Ве прем, Кјел це и Бар се ло на. Но, во 
ова из да ние има мно гу ква ли тет-
ни еки пи и би тка та за плас ман на 
за врш ни от тур нир ќе би де ис цр-
пу вач ка.

█ Шпа ни ја е ед на од во деч ки те 
спорт ски си ли на пла не та та. 
Фуд бал, ко шар ка, ра ко мет, те-
нис... Кој е ре цеп тот за ус пе си те 
на „цр ве на та фу ри ја“?
МАКЕДА: Шпа ни ја има од лич на 
стра те ги ја во во деч ки те спор то ви. 
Мно гу се вло жу ва во мла ди те ка-
те го рии и тоа но си ус пех. Здра ва та 
кон ку рен ци ја е клуч за не ве ро јат-
ни те ре зул та ти во ко ле ктив ни те 
спор то ви. Има ме клу бо ви кои се 
ги ган ти на свет ска та сце на и во 
фуд ба лот и во ко шар ка та и во ра-
ко ме тот, а од лич но е што нив ни-
от реј тинг по сто ја но рас те. Све-
тот одам на знае за Ре ал Ма дрид 
и за Бар се ло на во фуд бал, но тие 

два клу ба на не ве ро ја тен на чин 
про дол жу ва ат да до ми ни ра ат на 
свет ска та сце на. По сто ја но ста ну-
ва ат сѐ по го ле ми и по бо га ти и се-
ка ко, по ус пеш ни. Тие ги пов ле коа 
и оста на ти те клу бо ви во Шпа ни ја 
да би дат по до бри и по кон ку рен ти. 
Та ка е и во ко шар ка та, се ка ко и во 
ин ди ви ду ал ни те спор то ви, осо бе-
но во те ни сот. Зем ја што ги има 
ѕвез ди те од ка ли ба рот на Ини е ста, 
Ча ви, Га сол, На дал и пле ја да дру ги 
во деч ки спор ти сти на пла не та та 
не ма за што да се гри жи. И клуч но 
е што Шпа ни ја има мно гу ус пе си 
на ме ѓу на род на та сце на и во мла-
дин ски те ка те го рии. █

РАКОМЕТ  |  ИНТЕРВJУ  | ХОР ХЕ МА КЕ ДА

www.republika.mk54 петок, 25 септември 2015 година www.republika.mk 55петок, 25 септември 2015 година



ХОТЕЛ МАСЕДОНИЈА

Здра во те ле фа на ти ци. Лич но го обо жа вам вре ме во би деј ќи имам из го вор да не веж-
бам и да не одам пеш. Сту де но е, вр не, од ова об лач но во бо ли гла ва. Уште де вој ка 

ми да не ги ко ри сте ше исти те из го во ри за да не бри чи но зе, би ми би ло су пер. 

До бро то со ова вре ме е што и пре ку ден е со вр ше но за гле да ње фил мо ви. Аме ри кан-
ци те тоа си го ви ка ат „нетф ликс“ и ку ли ра ње. Јас  то рент и пре жи ва ње.

Во де фи цит на ко ме дии, на ре пер то а рот не де ла ва се хо ро ри. Ко га ги гле да те ден-
ски и со друш тво, лес но ста ну ва ат па ро дии. Ко га ве ќе мо ра те са ми, гле дај те ја пр во 
па ро ди ја та на тој хо рор (ако е до бар, си гур но има и па ро ди ја), па по тоа пу ште те го 

ори ги на лот.

И ва ка и та ка, ни ко гаш не ме пла ше ле хо ро ри те. Сме там де ка ни кој во Ма ке до ни ја 
и не би тре ба ло да го пла шат. Дух, вам пир, мрач на си ла, си те са ка ат да ти ја зе мат 

ду ша та. Ко ја ду ша бе брат? 

Хо ро рот, кој ме не ми пра ви кош ма ри, се ова фра е ри те по ули ци. Не кој што за тоа 
што си му свир нал на се ма фор, ти из ле гу ва со пу шка. Не кој што за да стиг не пет 

ми ну ти по бр зо, кај Де мир Ка пи ја ко си це ло се мејс тво. Не кој што мис ли де ка за не го 
е ОК да во зи 220 во Цен тар.

Е од та кви не се спие.  Та кви и од тие со го ле ми те мо то ри, а ма ли те ку*иња на  
Пар ти зан ска.

Малиот брат

ТВТЕКА

█  25 сеп тем ври 1940 год.

 Во Норвешка на власт дош-
ла квислиншката влада (на-
ре че на спо ред нор ве шки от 
по ли ти чар и ма јор Видкун 
Квислинг, кој учес тву вал во 
гер ман ска та агре си ја врз 
Норвешка во 1940 го ди на, 
по што се прог ла сил за шеф 
на но во соз да де на та ма ри о-
нет ска вла да, а во 1945 го-
ди на е осу ден на смрт 
по ра ди  велепредавство), 
си но ним на со ра бот ни ци те 
на фа ши стич ки от оку па тор 
низ це ла Европа.

█  25 септември 1946 год.

 Во Скопје е ос но ва но Ра-
бот нич ко кул тур но-умет нич-
ко то друш тво „Ко чо Ра цин“. 
Друш тво то го фор ми рал 
Мес ни от син ди ка лен со-
вет на  Скопје, со цел да 
ги обе ди ни ра бот ни ци те и 
служ бе ни ци те за ра ди раз-
ви ва ње на кул тур но-про-
свет на та деј ност.

█  26 сеп тем ври 1371 год.

 Се оди гра ла  Битката на 
Марица  во ко ја за ги на-
ле Волкашин и Угљеша Мр-
њав чев ци, а си нот на Вол-
ка шин, Крале Марко ста нал 
крал на Прилепското Крал-
ство и тур ски ва зал.

█  29 сеп тем ври 1941 год.

 Поч на ло  Драмското вос-
тание  на ма ке дон ски те и 
на грч ки те во ста ни ци про-
тив бу гар ски от оку па тор. 
Во Драма, Пресечен, Крлу-
ково и Кобалиште, кои би ле 
на пад на ти од во ста ни ци те, би
ла вос по ста ве на на род на та 
власт. По же сто ки те бор би, 
бу гар ска та вој ска и по ли ци-
ја го за ду ши ле во ста ни е то и 
при тоа из вр ши ле ма са кри-
ра ње на око лу 3.000 лу ѓе и 
би ле пре зе ме ни раз лич ни ре-
пре сив ни мер ки низ це ла та 
те ри то ри ја во источната об-
ласт на Егејска Македонија.

█  1 октом ври 1943 го д.

 Око лу 4.000 балисти, за ед-
но со германски офи це ри и 
вој ни ци, на пла ни на та Буко-
виќ, Кичевско, из вр ши ја на-
пад врз сло бод на та те ри то-
ри ја на За пад на Македонија.

ВРЕМЕПЛОВ

Знаеш што одговара влав 
кога ќе го прашаат колку 
години има?

– Немам, немам...

Трпе запира такси и го 
прашува: 
– Извинете, колку ќе чини 

да ме однесете до центарот? 
– 100 денари. 
– А ако се качи и жена ми? 
– 100 денари. 
– Виде ли ма, ништо не 

вредиш!!!

– Цицките ти се големи.
– Знам нови ми се.

– Ако телото ти траже секс и 
алкохол, дај му!

– А ако не ти траже?
– Абе па му дај, може е 

срамежливо....

"Еднаш се живее" - единица мерка за праење глупости.

Не се смејте на изборот на вашата партнерка 
бидејќи и вие сте еден од нејзините избори.

Не чекајте некој да ве усреќи. Сами купете си алкохол.

Легендата вика дека лифтот стигна побрзо кога 
копчето ќе го стиснеш 7 пути у секунда.

Единствено ’здраво’ во мојата исхрана е она ’здраво’ 
што и го кажувам на таа тетката од бурекџилница.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9C_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9C_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0


СОСТОJКИ:

За па ла чин ки ќе ви 
тре ба:

• 120 гра ма браш но

• мал ку сол

• 1 јај це

• 280 мл мле ко

• 1 ла жи ца мас ло

До пол ни тел но ќе ви 
тре ба:

• Крем „ну те ла“

За флам би ра ње ќе ви
тре ба:

• ше ќер

• 40 гра ма пу тер

• 1 пор то кал

• ко њак (или ли кер  
„гран мар ние“)

Си те со стој ки за па ла чин ки из ме шај те ги за да до би е те хо мо ге на сме са. На пра-
ве те не кол ку па ла чин ки, пре мач кај те ги со те нок слој крем, за ви ткај те ги ка ко 
три а гол ни ци и трг не те ги на стра на.

Во та ва та ста ве те ше ќер кол ку да го по кри е те дно то. По че кај те го да се сто пи  
и до дај те го пу те рот. По тоа до дај те сок од пор то кал и оста ве те го да зо врие.  
Ср це ви на та на пор то ка лот исеч кај те ја на ре зан ки и до дај те ја во со сот.

На крај до дај те го ли ке рот или ко ња кот и оста ве те ги па ла чин ки те да се  
флам би ра ат. 

Па ла чин ки те под го тве ни са мо со со сот од пор то кал и од пу тер се мно гу вкус ни, 
а де лот со ко ња кот и флам би ра ње то е по жел ба. Се пак, до кол ку са ка те да про-
ба те флам би ра ни па ла чин ки, ќе мо ра да го на пра ви те и овој че кор.

ПОДГОТОВКА: 

КуJнски тефтер

Флам би ра ни па ла чин ки
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