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НАСТАНИ НА НЕДЕЛАТАВОВЕД

Дипломатите се гости,  
за Македонија одлучуваат 

Македонците

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

„Дуинг бизнис“: 
Македонија шеста во 
Европа, 12. во светот 

Најреномираниот меѓународен извештај 
што ги мери условите за водење бизнис, 
ја рангираше Македонија на 12. место во 

светот во конкуренција на 189 држави. Маке-
донија е на шесто место во Европа за водење 
бизнис, каде што економиите се најразвиени и 
каде што земјите посветуваат особено внимание 
за подобрување на деловната клима. Извештајот 
на Светска банка е уште една шлаканица за опо-
зицијата, која од петни жили се обидува да ја 
девалвира владината економска политика и да 
ги претстави економските реформи како беско-
рисни и непродуктивни.

Од европските земји, пред нас се само сканди-
навските земји (Данска на 3.место, Шведска на 
8., Норвешка на 9. и Финска на 10. место) и Вели-
ка Британија (на 6. место), што потврдува дека 
Македонија не само што е лидер меѓу земјите од 
регионот на Југоисточна Европа, туку е лидер и 
меѓу лидерите во Европа и во светот. Македонија 
на листата „Дуинг бизнис“ годинава се најде пред 
многу етаблирани економии и развиени земји 
како Германија (на 15. место), Австралија (на 
13. место), Канада ( на 14. место), Австрија (на 
21. место), Франција (на 27. место), Холандија 
(на 28. место), Јапонија (на 34.место) и други. 
Македонија е рангирана пред 24 земји-член-
ки на ЕУ. Македонија е далеку пред останатите 
земји од регионот, како Словенија, (која е на 29. 
место), Романија (која е на 37. место), Бугарија( 
на 38. место), Хрватска (на 40. место), Црна Гора 
(на 46. место), Турција( на 55. Место), Србија 
(на 59. место), Грција (на 60. место), Косово (на 
66. место), Босна и Херцеговина (на 79. место) и 
Албанија( на 97. место).

„Дуинг бизнис“ го изработува најголемата и 
најреномираната глобална институција која 
работи на унапредување и на развој на приват-
ниот сектор ширум светот - Меѓународната фи-
нансиска корпорација (ИФЦ), која е независна 

членка во рамки на групацијата на Светската 
банка. Меѓународната финансиска корпорација 
директно соработува и ангажира голем број до-
машни фирми и консултанти кои согласно со 
унифицирана методологија ги мерат состојбите 
на теренот, што само ја потврдува веродостојнос-
та и релевантноста на извештајот.

Наодите од овој извештај се користат како инпут 
во извештаите кои се подготвуваат и од други 
меѓународни институции и претставува добра 
алатка која ги поттикнува земјите да спроведу-
ваат реформи за создавање на подобри услови за 
работа на приватниот сектор. Македонија подолг 
период е високорангирана според овој извештај, 
но оваа година за првпат  е на 12. место - што 
е нотирано и во извештајот. Македонија пред 
девет години според истиот овој извештај беше 
рангирана на 94. место, што значи дека е напра-
вен крупен исчекор од 82 места. Ова значи дека 
земјата во овие девет години макотрпно работела 
на изградбата на современи институции, при што 
е донесена модерна регулатива и законодавство, 
намалена е бирократијата и поедноставени се 
административните процедури, а воведени се и 
современи технологии за обезбедување на ква-
литетни јавни услуги.  █
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По настаните во Куманово, 
амбасадорите на САД, Ве-
лика Британија, Германија, 

Франција и на Италија, неделава 
по вторпат ја погазуваат сувере-
носта на државата и јавно вршат 
притисок врз легитимно избрана 
власт во обидот да го извлечат од 
дупка Зоран Заев. И во мај, и сега, 
пораката до нив е јасна – манда-
тот на власта ѝ го дава народот, 
а не дипломатите. Народот е тој 
што решава кој ќе ја води држава-
та, а не амбасадорите. Тие се доб-
редојдени да бидат партнери со 
граѓаните во спроведувањето на 
реформите за побрза евроатлант-
ска интеграција, но во тој случај 
мора да бидат многу поискрени 
кон нив и многу повеќе да ја по-
читуваат нивната волја. Ако пак, 
веќе сметаат дека народот не е 
доволно информиран и греши 
што ѝ дава силна поддршка на 
власта (како што јасно покажу-
ваат сите анкети досега), тогаш 
ќе мораат многу подиректно да 
ѝ се обратат на македонската јав-
ност, но и да бидат подготвени да 
одговорат на многу прашања во 
врска со кризата.  

Со сета почит кон оние дипломати 
што имаат искрена волја да помог-
нат во надминување на кризата 
и во воспоставување на подобар 
систем на вредности во општест-
вото, но мора да се има предвид 
дека за дел од петте амбасадори 
има сериозни сомневања дека 
владеењето на правото и бла-
госостојбата на државата, и тоа 
како, не им се приоритети. Кога 
на сите сомневања и шпекулации 
ќе ги додадеме ваквите дипло-
матските преседани, со прити-

соци за кршење на Уставот и со 
нарушување на суверенитетот на 
државата, со право се прашуваме 
дали „пријателите на Заев“ сакаат 
да ѝ помогнат на државата или 
комплетно да ја турнат на колена 
и да ја претворат во протекторат. 

Доколку амбасадорите сакаат да 
бидат прифатени како вистински 
пријатели на македонскиот народ, 
а не како коњица на разнебитува-
чите на државата, тогаш ќе мора-
ат да бидат многу поотворени и 
да одговорат на многу прашања, 
вклучително и на оние за аферата 
прислушување и за случувањата 
во Куманово, каде што се споме-
нуваат и имиња на дел од сепри-
сутните дипломати.  

Ако веќе решиле да излезат од 
рамките на надлежностите за да 
го убедат народот дека преми-
ерот навистина не се придржувал 
кон договорот од Пржино, тогаш 
треба директно да посочат што е 
тоа што ВМРО-ДПМНЕ одбива да 
прифати? Дали тоа што го одбива 
ВМРО-ДПМНЕ е во рамките, или 
надвор од рамките на договорот 
од Пржино и дали тоа што се бара 
е во рамките на Уставот кој досега 
неколкупати беше прекршен? 

Да, ВМРО-ДПМНЕ има обврска да 
го почитува договорот од Пржино, 
но нема обврска да излегува над-
вор од рамките на договореното. 
Да не зборуваме пак за кршење на 
Уставот. Истото важи и за опози-
цискиот СДСМ. Од друга страна, 
ВМРО-ДПМНЕ, како владејачка 
партија има одговорност не само 
пред нејзините гласачи, туку и 
пред сите граѓани во државата да 

ги штити сувереноста и независ-
носта на државата и да овозможи 
непречено владеење на правото. 
Дали судските процеси ќе засегнат 
некој од ВМРО-ДПМНЕ, од СДСМ, 
или од амбасадорите во држава-
та, воопшто не е важно и такво 
нешто не смее да биде дел од пре-
говорите. Амбасадорите треба да 
бидат гаранти дека договорот ќе 
се почитува согласно со Уставот во 
државата, да реагираат кога некој 
ќе работи спротивно на договоре-
ното, но во никој случај не смеат да 
охрабруваат директно мешање на 
четворицата лидери во работата 
на судот. Народот сака и мора да ја 
дознае вистината и за аферата со 
прислушувањето и за аферата Пуч, 
а одговорните немаат друг избор 
освен да завршат зад решетки, ако 
се докаже нивната вина. Народот 
ниту сака, ниту заслужил политич-
ките војни да се водат на негов грб. 
Граѓаните не смеат во ниту еден 
момент да бидат заложници на 
политичките елити, а камоли, пак, 
таквата состојба да трае со месеци 
и со години... Затоа, последниот 
збор мора да го има народот, а не 
амбасадорите, колку и да сакаат 
да биде поинаку.  



Пишува | Горан Момироски

Ниту најновата трагедија во која во водите на Егејско 
Море животот го загубија една жена и две дечиња не ги 
натера европските лидери да излезат со конкретен план за 
надминување за најголемата бегалската криза на европскиот 
континент по Втората светска војна. Средбата за бегалската 
криза одржана во неделата во Брисел не донесе ништо 
конкретно, освен нови одредници за Македонија и за Србија 
како кандидати за членки на ЕУ. И, дефинитивно, паднаа во 
вода и сите наивни европски анализи според кои студената есен 
ќе го спречи бранот бегалци што од Сирија или од Турција одат 
кон Германија како центрана дестинација

Шефот на 
Европската 

комисија Жан 
Клод Јункер, 

бара сите 
земји по марш-

рутата, дури 
и Македонија 
и Србија, да 

прифатат де-
сетици илјади 

бегалци во 
ситуација, која 

членките на 
институцијата 
што ја води, 
одбиваат да 

примат повеќе 
од неколку 

стотини

Атина се 
надева дека 
со „илегално 

префрлање“ на 
бегалците на 
македонската 

територија, 
доколку дојде 
до реадмисија 

на бегалците во 
земјата од каде 
што пристигна-
ле, ќе може да 
тврди дека тие 

никогаш не  
стапнале на 

грчка терито-
рија

Турција без покана, Македонија и Србија оставени на цедило

Единаесет земји од маршру-
тата што води од Егејско 
Море до Германија прифа-

тија план од 17 точки, но притоа 
не донесоа ниту една суштинска 
одлука ниту најдоа решение за 
бегалскиот бран. Домаќинот на 
средбата, шефот на Европска-
та комисија Жан Клод Јункер, 
бара сите земји по маршрутата, 
дури и Македонија и Србија, да 
прифатат десетици илјади бега-
лци во ситуација, која членките 
на институцијата што ја води, 
одбиваат да примат повеќе од 
неколку стотини, а дел од нив 
условуваат да примат само бе-
галци христијани. Но, Јункер и 
германската канцеларка Мер-
кел, која, практично, ја свика 
средбата, не кажаа каков е пла-
нот доколку се случи колапс на 
приемот на бегалците на крај-
ната дестинација. Во 
планот нема реше-
ние за верижната 

реакција доколку под притисок 
на Баварија владата во Берлин 
реши да го „затвори вентилот“ 
и да не прима нови бегалци. Во 
ситуација кога ниту Австрија, 
Словенија, Хрватска, Унгарија, 
Србија, Македонија и Грција не 
се расположени за подолг прес-
тој на бегалците на нивна тери-
торија поради економски или 
политички причини, ни Јункер 
ни Меркел не кажаа каде ќе се 
сместат десетиците илјади луѓе 
што на дневна база пристигну-
ваат на европска територија. 

Дури и проекцијата според која 
50 илјади луѓе ќе треба да се 
сместат во Грција, а уште тол-
ку во Македонија и 
во Србија е крајно 

несериозна ако се земе предвид 
дека за две недели во Европа би 
можеле да дојдат и 200 илјади 
бегалци или емигранти од Тур-
ција. Засега состојбата не е алар-
мантна поради германскиот 
пристап и отвореноста на оваа 
земја да ги прими сите што има-
ат добра причина да избегаат од 
својот дом. Но реалноста вели 
дека Меркел не смее да дозволи 
натамошен пад на нејзиниот реј-
тинг и на рејтингот на нејзината 
партија и затоа ќе мора да пре-
земе многу порадикални мер-
ки за соочување со бегалската 
криза. Една од тие мерки, ако се 
прашува сестринската баварска 
партија ЦСУ, партнер на ЦДУ, е 
затворање на границата за сите 
што бараат азил. Доколку се слу-
чи тоа, тогаш во рок од некол-
ку дена можеме да очекуваме 
драматична разврска во која 
десетици илјади луѓе на тем-
пература под нулата ќе спијат 
по улици, а земјите преку кои 
се движат ќе имаат сериозни ка-
раници со своите соседи. Прак-
тично, ЕУ и целиот континент се 
соочуваат со најголемиот срам 
затоа што речиси цела година 
откако почна бегалската криза 
се покажува неподготвеност да 
се излезе на крај со поголеми 
хуманитарни, политички и без-
бедносни предизвици секогаш 
кога во акцијата не се вклучени 
САД.

Сметка без крчмар 
И покрај тоа што ЕУ во неколку 
наврати досега се обиде да ја убе-
ди Турција да преземе мерки со 
кои бегалците би ги запирала на 
своја територија и за тоа, навод-
но, понудила визни олеснувања 
и финансиска помош, организа-
торите на состанокот во Брисел 
не упатија покана за Турција, 
каде што во моментов се смес-
тени повеќе од два милиона бе-
галци. Дури и грчкиот премиер 
Ципрас ги критикуваше своите 
евроколеги за ваквиот однос кон 
Анкара затоа што, според него, 
без Турција на заедничката маса 
нема решение за кризата. Коле-
гата на Ципрас, словенечкиот 
премиер Церар, пред средбата 
изјави дека ако не се испорача 
конкретна акција, Европа ќе по-
чне да се распаѓа. Акција имаше, 
но пророштвото на Церар сè уште 
може да се случи затоа што таа 
акција, особено без Турција, не 
може да донесе никакви резул-
тати во најлошото сценарио. 
Едно од сценаријата од кое се 
плашат сите е изградба на ѕидо-
ви како унгарскиот во Хрватска 
и во Словенија, по што Србија и 
Македонија, како најслаби алки, 
ќе се соочат со десетици илјади 
бегалци на своја територија, 
кои ќе останат таму на подолг 
период. Клучот за ова сценарио 
е однесувањето на Грција, која 
не сака да ја спроведува проце-

дурата на ЕУ за регистрација на 
бегалците. Атина се надева дека 
со „илегално префрлање“ на бе-
галците на македонската терито-
рија, доколку дојде до реадмисија 
на бегалците во земјата од каде 
што пристигнале, ќе може да твр-
ди дека тие никогаш не стапнале 
на грчка територија. Овој наивен 
план на грчките власти лесно ќе 
падне во вода затоа што сите 
бегалци на македонска терито-
рија уредно се регистрираат, што, 
сепак, не е решение затоа што 
Македонија нема механизми со 
кои што ќе ја натера Грција да 
ги прими тие луѓе што од таму 
влегле во земјава. 

Колкав е максималниот 
капацитет на Македонија?
Македонскиот претседател Ѓор-
ге Иванов, кој ја претставуваше 
Македонија на состанокот пред 
своите колеги лидери во Брисел, 
рекол дека земјата во периоди 
на застој на бранот бегалци кон 
ЕУ има капацитет на пократок 
период да прими околу две илја-
ди бегалци и емигранти од кои 

1.500 на границата со Грција и 
500 на границата со Србија кај 
Табановце. Стапицата во ваква-
та позицијата на Македонија е 
што капацитетот на Македонија 
воопшто нема да биде важно 
прашање доколку во операција-
та со целата своја машинерија се 
вклучи Високиот комесаријат 
за бегалци при Обединетите 
нации или скратено УНХЦР. 
Оваа агенција на светската ор-
ганизација со буџет од повеќе 
од една милијарда долари, која 
се грижи за десетици милиони 
бегалци низа целиот свет, за де-
сетина дена може да постави 
инфраструктура со која може да 
смести повеќе десетици илјади 
бегалци доколку за тоа има по-
треба. УНХЦР, кој на македонска-
та јавност ѝ е познат по своите 
активности во 1999 година, кога 
со негова помош беа прифатени 
повеќе од 360 илјади бегалци од 
Косово, може да понуди опрема 
и логистика за прифаќање на 
десетици илјади луѓе дневно, со 
што македонската позиција за 
максимален капацитет од 2.000 
луѓе ќе падне во вода. 

Кампови или прифатни центри, суштината е иста
Македонија засега инсистира дека 
на нејзина територија може да функ-
ционираат привремени прифатни 
центри за бегалци во кои бегалците 
ќе добиваат храна, вода и здравстве-
на заштита. Сепак иако се избегнува 
терминот бегалски кампови за да се 
избегне асоцијацијата од 1999 го-
дина или со бегалските кампови во 

Турција каде што се сместени повеќе 
од два милиона Сиријци, суштината 
е иста, бегалците, иако не го сакаат 
тоа, доколку бидат запрени на патот 
кон Германија би можеле да останат 
подолго во Македонија. Засега нема 
јасно разработено сценарио според 
кое тие би можеле да бидат врате-
ни во Грција и потаму кон Турција 

и назад во Сирија од каде што тр-
гнале. Со оглед на тешките зимски 
услови, но и поради потпишаната 
Конвенција за правата на бегалците, 
Македонија има и човечка и цивили-
зациска обврска на овие луѓе да им 
обезбеди соодветна заштита дури и 
ако во тоа не добие масивна помош 
од УНХЦР.  █
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 КОЛУМНАСАМИТ ЗА БЕГАЛЦИ, СМЕТКА БЕЗ КРЧМАР



Р е жи сер на но ви от се ри јал 
„Кош мар на ули ца та Па вел 
Ша тев“ не е Вес Креј вен. По-

мош си гур но има ат од Мил чин, 
но гла вен автор на сце на ри о то е 
вр ху шка та на СДСМ. Членовите на 
оваа партија ја играат и глав на та 
уло га во хо рор при каз на та чии ре-
зул та ти го од зе маа и она ка не мир-
ни от сон на сим па ти зе ри те и на 

сопар тиј ци те, но и на деж та де ка ќе 
го сми рат со вра ќа ње на власт. Со-
нот го сру ши ја два пос ле до ва тел ни 
зем јо тре са. Пр ви от, оној на Бри ма 
Га луп, се ри оз но ги по ме сти, а вто-
ри от, на ИПИС и на „Ре пуб ли ка“, пак, 
це лос но ги из ме сти. Епи цен та рот 
на две те те ктон ски на ру шу ва ња 
бе ше се ди ште то на СДСМ. Да, она 
нас ле де но то од ко му ни стич ка та 
пар ти ја на Ју гос ла ви ја.

Во сопс тве ни от хо рор сон, 
опо зи ци ја та експ ло ди ра 
од сопс тве ни те бом би. 
Кош ма рот, пак, кој го 
по твр ди без из ле зот и го 
мул тип ли ци ра ше оча јот 
се ви ка ан ке та. Про сте те, 
мно жи на: ан ке ти. Две пос
ле до ва тел ни ис пи ту ва ња на 
јав но то мис ле ње од со се ма 
раз лич ни аген ции и вре
мен ски пер и од, го нич ко саа 
СДСМ. Осве сту ва ње то, пак, 
е оче ку ва но. Се раз бу ди ја 
не кро фи ли те, а ми ри сот на 
кр вта и сопс тве ни от очај ги 
из ва ди на про те сти...

По ли тич ки кош мар: Две шла ка ни ци 
за пиш ман-бом ба џи и те

ОПО ЗИ ЦИ СКИ ОТ ХО РОР НА РЕ ЧЕН АН КЕ ТА АНАЛИЗА

Пишува | Љупчо Цветановски
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Мо же те са мо да си за мис ли те ка ко изг-
ле да ко га це ли осум ме се ци „бом би“, 
про те сти, из вр ту ва ња  и ме ди ум ска 
хај ка ви про па ѓа ат во во да. Дла бо ко... 
По страш но е ко га две те шла ка ни ци 
до а ѓа ат во ни за од са мо ед на не де ла. 
Осо бе но ко га пр ва та ви на ле ту ва без 
за др шка ток му од аген ци ја ко ја до 
вче ра би ла поз на та по по вр за но ста 
со вас. Факт кој уште тол ку ја за си лу ва 
ве ро до стој но ста на истра жу ва ње то. 
За не кол ку де на, сле ду ва вто ра, уште 
по сил на шла ка ни ца, ко ја ја по твр ду ва 
оправ да но ста на пр ва та и по ка жу ва 
не што уште по страш но – ка ко ми ну ва 
вре ме то, сѐ по ве ќе и по ве ќе ја гу би те 
до вер ба та кај гра ѓа ни те. А до из бо ри 
има уште по ло ви на го ди на? Со вет ни-
ци те, пак, ве убе ду ваа де ка ка ко што 
ми ну ва вре ме то, така ќе ви рас тел и 
реј тин гот. А тој па ѓа и па ѓа. Две те ан-
ке ти се на пра ве ни во оп сег од це ли три 
ме се ци (пр ва та во по че то кот на ју ли, 
дру га та во по че ток на октом ври 2015. 
г.), а вто ра та има дра стич но по ло ши 
ре зул та ти за СДСМ од пр ва та.

Упс! Но, не ста ти ва, ту ку пе нал. Од исти-
те оние со вет ни ци кои тол ку „му дро“  
ве убе ду ваа де ка тре ба са мо да го сме-
ни те, а ка ко ми ну ва вре ме то ќе ви се 
по до бру ва ла по зи ци ја та за име то на др-
жа ва та. Крај но вре ме е да ви ги вра тат 
па ри те зе ме ни од да ва ње мо но пол на 
„Ма ѓар те ле ком“, на авто ди стри бу те ри, 
па тран зи ци ја, ште дил ни ци, ки рии, на 
тен де ри и итн...

Алар мот во СДСМ се вклу чи, вре ме е 
за тре во га. Спо ред не пи ша на та и се-
ко гаш по твр де на кла си ка, ова зна чи 
нов бој кот и но ви про те сти. Проб лем 
е ко га ве ќе ни кој не па ѓа на ва ши те 
ста ри фин ти. Освен ва ши те мал ку, но 
до бро истре ни ра ни ју риш ни ци. А, за 
жал, ста ри те ку чи ња не зна ат да на у чат 
но ви три ко ви. Но зна ат да на ми ри са ат 
крв, осо бе но ту ѓа, и та ка на драз не ти 
дол го, дол го да за ви ва ат во но ќта. И 
на про те сти. Ан ке ти те, не сом не но, ги 
раз бу ди ја не кро фи ли те во опо зи ци ски-
те ре до ви. Оби дот за по ен ти ра ње врз 
не чи ја смрт ги над ми на си те оче ку ва-
ња, но број ки те на про те сти те, се пак и 
за сре ќа, по ка жаа мал број мр шо јад ци. 
Воз не ми ру ва ње то, до ле ва ње то оган 
и гнев врз ду ша та на ожа ло сте ни те 
се мејс тва ќе оста не пар ти ска при до-
би вка. За не кро фи ли те, воз бу де ни од 
ми ри сот на кр вта на сопс тве ни от на-
род, гре вот е не поз на та ка те го ри ја. 
Со ве ста, исто та ка.

Спо ред но ви-
на рот Цве тин 
Чи ли ма нов, 

ед на од клуч ни те ми сии на 
ВМРО-ДПМНЕ во из ми на ти те 
де вет го ди ни на власт бе ше 
те мел но то транс фор ми ра ње 
на СДСМ, пре ку ни за та из бор-
ни по ра зи, во пар ти ја ко ја ќе ја 
сфа ти гре шка та и штет но ста 
на сво и те по ли ти ки, или ба рем 
не ма ве ќе да би де во со стој ба да 
ги по вто ру ва, то гаш ко га пак ќе 
дој де на власт.

ЧИ ЛИ МА НОВ: Во огром на 
мер ка ВМРО ус пеа во таа за-
да ча. Што од мр за да се сед-
не и да се на пи ше сопс тве-
на про гра ма, но во нај го лем 
дел со о че ни со соз на ни е то 
де ка по ли ти ка та на ВМРО е 
ек стрем но по пу лар на во јав-
но ста и во го ле ма мер ка не-
из мен ли ва, СДСМ поч на да се 
отка жу ва од сво ја та по ли ти-
ка. Пар ти ја та ко ја не ко гаш 
му се потс ме ва ше на ВМРО 
ка ко на се лан ска пар ти ја, се
га не ма друг из бор освен да 
го зат не но сот и да ве ту ва 
де ка и таа ќе исп ла ќа зем-
јо дел ски суб вен ции. Ду ри и 
СДСМ да дој де на власт, Ма ке-
до ни ја ни ко гаш по ве ќе не ма 
да би де зем ја во ко ја ќе има 
са мо еден мо би лен опе ра тор 
и мо но пол на две и пол бан-
ки во бан кар ски от се ктор. 
ВМРО дра ма тич но ја отво ри 
ма ке дон ска та еко но ми ја кон 
За пад, но сеј ќи стран ски ин ве-
сти то ри во спо ред ба со кои 
не ко гаш ни те го ле ми газ ди од 
вре ме то на СДСМ изг ле да ат 
ка ко ма ли де ца. До де ка СДСМ 
ги из ма чу ва ше гра ѓа ни те со 
уни шту ва ње то на ве ќе по стој-
ни те фа бри ки со цел да мо-
жат да би дат пре фр ле ни на 
кон то то на нив ни те оли гар си, 
ВМРО по ка жа кол ку би ло лес-
но да се до не сат но ви стран-
ски ком па нии кои ќе отво рат 
фа бри ки на ме ста кои би ле 
ле ди ни. ВМРО ле га ли зи ра ше 
огро мен про цент од си ва та 
еко но ми ја, та ка што ги на ма-

ли да но ци те и ре гу ла ти ви те, 
но при тоа ин си сти ра ше на 
нив но це лос но пла ќа ње и 
по чи ту ва ње (вклу чи тел но 
и за ни за моќ ни оли гар си на 
СДСМ кои мис леа де ка се над 
за ко нот). СДСМ глас но збо-
ру ва за про гре сив но ода но-
чу ва ње, но нив ни те ре ал ни 
пред ло зи, кол ку што се кон-
фуз ни, тол ку откри ва ат де ка 
во нај лош слу чај, не го во то 
во ве ду ва ње ќе би де шмин-
кер ско. СДСМ ни ко гаш не ма 
да мо же да об јас ни зо што 
тре ба да се ме ну ва мо де лот 
на ос ло бо ду ва ње на па за рот 
и не го во по вр зу ва ње со За-
пад, под кој ма ке дон ска та 
еко но ми ја и из во зот се уд-
во и ја во ман да тот на ВМРО, 
а се отво ри ја 150.000 но ви 
ра бот ни ме ста.

Ма ке до ни ја еко ном ски се 
отво ри кон За пад, но во ед но, 
со па дот на ви зи те, и Ма ке дон-
ци те до би ја мож ност ко неч но 
да го ви дат тој За пад, по со чу ва 
Чи ли ма нов, спо ред кој, гле дај-
ќи го спи со кот на ави о ни кои 
се којд нев но до а ѓа ат и за ми ну-
ва ат за де се ти ци де сти на ции 
низ Евро па, но сеј ќи европ ски 
биз нис ме ни, ин ве сти ции, зна-
е ње, но ви тех но ло гии и на чи-
ни на ра бо те ње, мо же ме сло-
бод но да ка же ме де ка во овие 
де вет го ди ни, де фи ни тив но 
се по твр ди де ка во су шти на, 
Македонија е про е вроп ска и 
про за пад на, без ог лед на си те 
под мет ну ва ња и сите лаж ни 
прет ста ву ва ња на кои се на-
вра ќа и во тек стот.

ЧИ ЛИ МА НОВ: Но, ту ка СДСМ 
пра ви ед на не ве ро јат на за-
ме на на те зи, об ви ну вај ќи 
ја Вла да та, ко ја бу квал но 
се ко ја не де ла но си но ви 
ком па нии од Евро па или од 
САД, во ве ду ва но ви ави он-
ски ли нии за Евро па (ни ту 
ед на за Ру си ја), до не се еден 
куп но ви бан ки и те ле ко ми 
од Евро па,ис пра ќа ле ка ри 
на обу ка низ Евро па, и да не 

ре дам по на та му; де ка на вод но 
ВМРО би ла ан ти е вроп ска, ан-
ти за пад на и про ру ска оп ци ја, 
а тие би ле за пад на та оп ци ја!? 
При тоа, се ка ко, се ко ри стат со 
ку ка вич ко то јај це под мет на то 
од Гр ци ја.

За тоа, во овие ус ло ви, вре ме е 
да се пре бро и ме, кој е со ко го во 
оваа си ту а ци ја? ВМРО е со на ро-
дот, еко но ми ја та, зем јо дел ци те, 
ра бот ни ци те, ма ли от и сред-
ни от биз нис и со стран ски те 
ин ве сти то ри, а СДСМ е со оној 
би за рен лик Ван  Хау те или ка ко 
и да се ви ка, и со уште не кол ку-
ми на ам ба са до ри кои со го ди ни 
на на зад ги фи нан си ра ат нај ра-
ди кал ни те ле ви чар ски фрак-
ции во Ма ке до ни ја, ра ди кал ни 
ду ри и за стан дар ди те на КПМ-
СКМ, и со лу па ба раа проб ле ми 
во зем ја та (ме ди у ми, судс тво), 
без ни ту еден збор по фал ба за 
те ктон ски те ре фор ми кои беа 
спро ве де ни во про це сот што го 
опи шав по го ре, кои до ве доа до 
тоа Ма ке до ни ја да би де 12. во 
све тот по спро ве де ни па зар ни 
ре фор ми.

Што мо же ме да оче ку ва ме по на-
та му? – се пра шу ва Чи ли ма нов, 
а па ра ле ли те со 2001 го ди на се 
пр во то не што што му до а ѓа на 
ум – поч ну ва со прис лу шу ва ње 
(бо жем од ВМРО), ме ѓу ет нич ки 
конф ликт, бо жем не за вис ни ме-
ѓу на род ни ор га ни за ции ука жу ва-
ат на проб ле ми во Ма ке до ни ја, и 
вра ќа ње на СДСМ на власт.

ЧИ ЛИ МА НОВ: Но, овој пат, ни ту 
ова ВМРО не е она ВМРО што бе
ше во 2001, ни ту пак СДСМ е тој 

што бе ше то гаш, гра ѓа ни те, се-
ка ко, не се на ив ни по втор пат 
да пад нат на исто то сце на рио, 
но нај важ но од сѐ, САД и ЕУ не 
се тоа што беа то гаш. Де нес, 
освен Ма ке до ни ја, тлее на це-
ли от Бал кан, да не збо ру ва ме 
за по ши ро ки те ре ги о ни, и тоа 
пред сѐ по ра ди очиг лед но то 
сла бе е ње и кри зи ра ње ток му 
на за пад ни те га ран ти на ми рот 
и на ста бил но ста, исти те тие 
чии ам ба са до ри на ив но при-
фа ќа ат да ја игра ат игра та на 
СДСМ. Ако во 2001 го ди на ја 
имав ме из вес но ста на па тот 
кон НА ТО и ЕУ, не при кос но ве-
но ста на САД, де нес ни што од 
ова не е за га ран ти ра но. До се-
гаш но то искус тво со Арап ска та 
про лет и со Мај да нот по ка жу-
ва ат де ка За па дот ед но став но 
не ма ка па ци тет, ни ме ка моќ 
(уг лед) ни твр да моќ (во е на 
си ла), ни ту пак ин те рес или 
кон це тра ци ја да го исте ра за-
поч на то то до крај, ка ко што 
тоа го пра ве ше во Бал кан ски те 
вој ни. Ис преп ле те ни ин те ре си 
пот па лу ва ат по жа ри низ ре ги-
о нот – Гр ци ја, Бос на, Ко со во, 

Цр на Го ра, Ср би ја, Мол да ви ја, 
Бу га ри ја, ка де се фа ти, се фа
ти. Ма ке до ни ја во овој пер и од 
вле гу ва иск лу чи тел но кре вка, 
по ра ди оваа фа бри ку ва на по-
ли тич ка и без бед нос на кри за, 
чи ја ви стин ска зад ни на јав но-
ста сѐ уште не ја пре поз на ва. 
Единс тве но то во што мо же ме 
да би де ме си гур ни е де ка ни кој 
од над вор не ма да ни до не се 
ре ше ние на овој проб лем – мо-
ра ме да се пот пре ме са ми те на 
се бе си.

Ден на жа лост за  
опо зи ци ски те во а је ри

Са бот но то утро осам на со не скри е на 
ра дост на ма ке досн ки те опо зи ци-
ски во а је ри. Ли де рот им го раз ве дри 
де нот со об ја ва та на тик-так,тик-
так,тик-так… На пи ша но то, иа ко не-
пис ме но сток ме но, до не се ши ро ка 
нас ме вка и ги оза ри нив ни те ли ца 
на па те ни за власт. Исто то се ко гаш 
зна че ше но ва „бом ба“ во те кот на 
де нот. Вид но воз бу де ни, дел од нив 
че каа и до пол ноќ, но ба ди ја ла. Чел-
ни кот се пре мис ли, или го пре мис-
ли ја? Нај ве ро јат но, не го ви от бом-
ба шки ен ту зи ја зам вид но опад нал 
по са мо ед но те ле фон ско ја ву ва ње, 
за кое из во ри те во пар ти ја та ве лат 
де ка дош ло од ед на ам ба са да. То нот 
на по чи ту ва ни от еми сар, во оп што 
не бил ни зок, ни ту при ја тен, а пре-
мис лу ва ње то бр зо и по низ но. Се пак, 
ли де рот нав ле чен на прис лу шу ва ни 
раз го во ри, со цр ве ни очи од слу ша-
ње (ка ко што и са ми от из ја ви)  јас-
но ги раз о ча ра во а је ри те со цр ве ни 
уши, кои жолч но рас па ли ја по не го-
ва та не прин ци пи ел ност. Дваесет и 
четврти октомври 2015 го ди на ќе 
би де за па ме тен ка ко ден на жа лост 
за ма ке дон ски те во а је ри, ден ко га 
по ра ди тој пиш ман-бом ба џи ја оста-
наа по ку си за ед но гр до за до волс тво. 
Ло гич но то пра ша ње кое се из ве ду-
ва од искус тво то на десј тву ва ње то 
на СДСМ е да ли се ко гаш ко га не ма 
да би де по нив но, се ко гаш ко га ќе 
не ма ат дру ги ар гу мен ти и идеи во 
пре го во ри те, во из бо ри те и во ко ја 
и да е си ту а ци ја - тие ќе ва дат но ва 
„бом ба“? Ин вен тив но и мно гу по ли-
тич ки зре ло, не ма што... █

АНАЛИЗА

Чилиманов:  
Време е да се преброиме
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Де нес има ме др жа ва, де нес Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја е су ве-
ре на, не за вис на и са мо стој на 

др жа ва на Бал ка нот. Се пак, тре ба да 
би де ме вни ма тел ни за тоа што ми-
на то то отсе ко гаш нè по тсе ту ва ло на 
без вре мен ски те чо веч ки ви сти ни, 
а исто ри ја та е еден чу ден си стем за 
ра но пре ду пре ду ва ње, по со чи пре-
ми е рот Ни ко ла Гру ев ски од Све че на та 
ака де ми ја на Де нот на ма ке дон ска та 
ре во лу ци о нер на бор ба. Во сво јот го вор 
се освр на на исто ри ја та, на акту ел ни те 
слу чу ва ња, но и на ид ни на та од ас пект 
на пре мре жи ња та низ кои ми ну ва ма-
ке дон ско то оп штес тво.

█ Ка ко пре ми ер на Ма ке до ни ја, кој 
ја до бил до вер ба та да ги ра ко во ди 
про це си те во еден одре ден пер и од, 
не ма да доз во лам рас це пу ва ње на 
ма ке дон ско то на ци о нал но тки во и 
не ма да доз во лам опре де ле на по-
ја ва да ги за гро зи вред но сти те и 
прав ци те на оп ста нок на на ша та 
на ци ја. И во си ту а ци ја да не би дам 
под др жан во тој мој по ход од дру-
ги те за сег на ти стра ни, по ли тич ки-
от ка пи тал што би го по тро шил на 
кра ток рок пре ку не ко ја от стап ка, 
ком про мис, ши ро чи на на до ма шен 
план за да ус пе ам во ос тва ру ва ње то 
на сво ја та цел за обе ди не тост и за 
за ед ниш тво за врв ни те точ ки од 
на ци о на лен и од др жа вен ин те рес, 
е ми но рен во спо ред ба со исто ри-
ска та ди мен зи ја на пре зе ме ни от че-
кор – наг ла си Гру ев ски на Де нот на  
ма ке дон ска та ре во лу ци о нер на бор ба.

ДР ЖАВ НИЧ КИ ПО РА КИ ЗА ДЕ НОТ НА МА КЕ ДОН СКА ТА РЕ ВО ЛУ ЦИ О НЕР НА БОР БА

Ова во Ма ке до ни ја е би тка за Ма ке до ни ја. За тие на кои тоа не им е 
јас но до се га, ова е до бар ден да го наг ла си ме тоа. Би тка та е мно гу 
по го ле ма од днев ни те аван ту ри на опо зи ци ја та, ко ја свес но се ста ва 
во уло га на ала тка. Оваа би тка ќе се ре ши на из бо ри те на 24 април. 
Ова е Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и ние мо ра да истра е ме и да од го во
ри ме же сто ко на си те пре диз ви ци со кои се со о чу ва ме - по ра ча во 
сво јот го вор пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски на Све че на та ака де ми ја на 
Де нот на  ма ке дон ска та ре во лу ци о нер на бор ба

Ние гра ѓа ни те што жи ве е ме ту ка, 
до да де тој, се ко гаш мо же ме да нај де-
ме по ве ќе и по го лем број за ед нич ки 
точ ки и пла тфор ми, откол ку не кој 
што не е од ту ка.

█ Да, ние има ме при ја те ли, кои са-
ка ат да ни по мог нат во по стиг ну-
ва ње то на за ед нич ки те це ли, но ќе 
по ка же ме сла бост пред нас са ми-
те и пред дру ги те ако ја тро ши ме 
на ша та енер ги ја за да се оцр ни ме 
ме ѓу се бе, да си на па ко сти ме, да се 
за кр ви ме и да се ос ла би ме. Не, ние 
мо ра да по ка же ме и ка па ци тет и 
ка ра ктер, кој ќе нè на пра ви и по-
ве ќе по чи ту ва ни над вор и по ве ќе 
среќ ни до ма. Не изг ле да до бро ко га 
од над вор ба ра ме по мош и со јуз-
ни ци ед ни про тив дру ги - истак-
на Гру ев ски.

До го во рот е ја сен и на пи шан 
и тре ба да се по чи ту ва
До го во рот од ју ни и од ју ли во Скоп је 
тре ба да се по чи ту ва во це лост, ка ко 
што е до го во рен и на пи шан, без про-
ши ру ва ња од рам ки те во кои е по ста-
вен и без раз ни тол ку ва ња и до пол-
ну ва ња во за вис ност од по ли тич ки те 
ин те ре си на пар ти и те, истак на Гру ев-
ски во сво е то обра ќа ње.  

█ До го во рот е ја сен и на пи шан и тре-
ба да се по чи ту ва. Тој до го вор не 
мо же да слу жи ка ко пој дов на точ ка 
за но ви пре го во ри, за но ви до го во-
ри од кои по чет на точ ка е тој до го-

вор. Се кој по ли ти чар и се кој што 
са ка да по мог не во ре а ли за ци ја та 
на по ли тич ки от до го вор тре ба да 
при ста пу ва со ма кси мал на се ри оз-
ност, од го вор но и по све те но. Тре ба 
да го по чи ту ва тој по стиг нат до го-
вор - наг ла си Гру ев ски. 

Ос нов на и единс тве на цел на до го во-
рот е да се ор га ни зи ра ат из бо ри на 
кои на ро дот ќе мо же да од лу чу ва во 
фер и де мо крат ски ус ло ви, кои не ма 
да соз да дат сом неж за не ед на квост, 
ди скри ми на ци ја или фа во ри за ци ја. 
Ми ни стри те и за ме ни ци те со пра во 
на ве то во сог лас ност со до го во рот, 
тре ба да оси гу рат ба лан си ра ност на 
ин сти ту ци и те. 

█ Тие тре ба да ја обез бе дат де мо-
кра ти ја та, а не да би дат ала тки во 
по ли тич ка та функ ци ја. Тие тре ба 
да го бра нат, а не да го на па ѓа ат пра-
во то на глас. Тие тре ба да не доз-
во лат вли ја ни ја на ин сти ту ци и те 
во из бор ни от про цес, а не да има ат 
вли ја ние во из бор ни от про цес - ре
че Гру ев ски, кој се на до вр за де ка на 
ист на чин тре ба да дејс тву ва и спе ци-
јал ни от ја вен об ви ни тел.

█  Ние не ма ме од што да стра ву ва ме. 
Са кам да ве ру вам де ка и на ши те 
по ли тич ки кон ку рент ни не ма од 
што да стра ву ва ат. И не тре ба да 
стра ву ва ме ед ни од дру ги, тре ба 
да стра ву ва ме са мо од на ро дот. Јас 
ба рам на ро дот да од лу чи ко му му 
ве ру ва - наг ла си тој.

Пишува | Наум Стоилковски

Би тка за Ма ке до ни ја
█ Де нот на  ма ке дон ска та ре во лу ци-
о нер на бор ба е ден за да се по тсе-
ти ме си те де ка ова е на ша зем ја и 
де ка на ро дот на Ма ке до ни ја од лу-
чу ва за неј зи на та ид ни на, по тсе ти 
Гру ев ски. 

█ Ова во Ма ке до ни ја е би тка за Ма-
ке до ни ја. За тие на кои ова не им 
е јас но до се га, ова е до бар ден да 
го наг ла си ме тоа. Би тка та е мно гу 
по го ле ма од днев ни те аван ту ри на 
опо зи ци ја та, ко ја свес но се ста ва во 
уло га на ала тка. Оваа би тка ќе се 
ре ши на из бо ри те на 24 април. На 
тие из бо ри на ро дот ќе ка же ко го го 
под др жу ва и во ко го има до вер ба. 
Не ма да ка же ни ту не кој стра нец, 
ни ту не кој со вол ше бен стап ќе ги 
ре ши на ши те проб ле ми. Ние. Ние 
за ед но со на ро дот. Ова е на ша зем-
ја. Ова е на ша та тко ви на. Ова е Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја и ние мо ра да 
истра е ме и да од го во ри ме же сто ко 
на си те пре диз ви ци со кои се со о-
чу ва ме. Тоа са кам да го по ра чам на 
овој ден - наг ла си Гру ев ски.

Гру ев ски јас но по ба ра сед ма пре по ра-
ка за по че ток на пре го во ри и да тум за 
членс тво во Европ ска та уни ја оце ну-
вај ќи го тоа ка ко ци ви ли за ци ски, мо-
ра лен, ра ци о на лен и оправ дан че кор.  
Евен ту ал но то гу бе ње на пре по ра ка та 
на ро дот не ма да го до жи вее тра гич но 
по ше сте пре по ра ки без кон крет ни 
пре го во ри, но Гру ев ски наг ла си де ка 
знае де ка тоа не е та ка. 

█  Об ви ну ва ња та по тоа кој е ви-
но вен, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ, 
ДПА или не кој трет ќе би дат са мо 
по че ток на но ва не из вес ност, во 
отсус тво на еден се ри о зен ко хе зи-
вен еле мент. Об ви ну ва ња та по тоа, 
днев но по ли тич ки, ќе би дат глу па-
ви и са мо ќе сти му ли ра ат омра за 
и гнев. 

„Не ма да доз во лам рас це пу ва ње на 
ма ке дон ско то на ци о нал но тки во“

Еко но ми ја та и обра зо ва ни е то во фо ку сот

Ма ке до ни ја не е и не смее да би де 
са мо Клу бот на пра те ни ци те, Ма ке-
до ни ја се два та ми ли о ни ма ке дон ски 
гра ѓа ни на кои мо ра да се по све ту ва-
ме ка ко ос но вен при о ри тет, а за ра ди 
на ши от искрен мо тив да по мог не ме 
и да по до бри ме, до да де Гру ев ски, кој 
не ја за бо ра ви и еко но ми ја та, со вре ме-
ни от ас пект на бор ба та за Ма ке до ни ја.

█ Са мо еко ном ски не за ви сен чо век 
е ви стин ски сло бо ден чо век. За тоа 
ло зун гот со кој јас се бу дам и зас пи-
вам се кој ден е еко но ми ја, еко но ми ја 
и еко но ми ја. Знам де ка сло бо да та 
мо ра да би де по ткре пе на со еко ном-
ски раз вој и де ка при о ри тет на се кој 
од го во рен по ли ти чар е да гра би кон 
ос тва ру ва ње на еко ном ски те про е-
кти, кои ќе има ат ре а лен при до нес 
во жи во тот на се кој чо век и на се кое 
се мејс тво во Ма ке до ни ја - подв ле че 
пре ми е рот Гру ев ски, кој нај а ви но ви 
стран ски ин ве сти ции и но ви ра бот ни 
ме ста, по тсе ту вај ќи на на ма лу ва ње то 
на не вра бо те но ста.

█ Ние же сто ко ќе про дол жи ме да се 
бо ри ме за со ци јал на прав да, ќе про-
дол жи ме со мер ки те за вра бо ту ва ње 
на лу ѓе то, ка ко нај до бра га ран ци ја за 
из ле гу ва ње од со ци јал на та не прав да, 
ко ја ни бе ше оста ве на ка ко стру кту-
рен проб лем - по ра ча пре ми е рот Гру ев-
ски, кој во таа на со ка обра зо ва ни е то го 
гле да ка ко ви стин ски и единс твен ре-
сурс. Па ро ли те де ка не ма мир до де ка 
не ма прав да се до бри за из го ва ра ње 

ко га има ат су шти на, но кај нас не 
са мо што ја не ма ат, ту ку  има ат ед на 
ма на, оце ни Гру ев ски. Не ма прав да 
до де ка не ма зна е ње. А зна е ње то е 
мир. Обра зо ва ни е то и вло жу ва ње то 
во по до бро обра зо ва ние ни е единс-
тве ни от ре сурс за кон ку рент ност во 
све тот и за на пре док на зем ја та. Тоа 
е су ро ва та ре ал ност, ко ја мо ра да ја 
при фа ти ме, нас про ти лаж ни те ми-
то ви, по со чи Гру ев ски. 

Ма ке до ни ја го чес тву ва ше Де нот на 
ма ке дон ска та ре во лу ци о нер на бор ба, 
а све че но ста не бе ше ни мал ку по ма-
ла по ра ди отсус тво то на че сти тка од 
опо зи ци ја та. На ро дот свик на на таа 
др скост за ре чи си се кој на ци о на лен 
праз ник. 23 октом ври е зад нас. Оста наа 
пре диз ви ци те за чи е што над ми ну ва ње, 
по којз нае кој пат, лек ци и те ги вле че ме 
од исто ри ја та. Би деј ќи таа, на ви сти на, 
е „чу ден си стем за ра но пре ду пре ду ва-
ње“, ка ко што и Гру ев ски со ци та ти и 
при ме ри по со чи во сво е то обра ќа ње. 
Обра ќа ње , кое ана ли ти ча ри те го оце-
ни ја ка ко нај сил но до се га, со ви стин ски 
по ра ки до ви стин ски те фа кто ри. █
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АГРОН БУЏАКУ И ХЕРОИТЕ ОД КУМАНОВО

Лојалноста на испит 
Македонија како држава во која покрај доминантниот македонски 
народ живеат и други поголеми или помали етнички групи, секогаш 
ќе го има проблемот со лојалноста на дел од Албанците кон 
државата Македонија. Блискоста со Албанците од Албанија и од 
Косово е добра причина за тоа, сонот за Голема Албанија, кој се 
сонува во голем број албански куќи, нема да запре 
Пишува | Горан Момироски

Доколку се 
потврди дека 
Буџаку гласал 
спротивно на 
инструкциите 
добиени од 

македонското 
Министерство 
за надворешни 

работи, тој 
мора да биде 

казнет. Минис-
терот Попоски 

мора да ја 
расчисти оваа 

дилема

Да се навива за албанската 
репрезентација, која за 
првпат се пласира на Ев-

ропското првенство, е нормална 
работа, и авторот на овие редови 
навиваше за прв пласман на Ал-
банија на ЕП. Но сосема ненор-
мална работа е кога со своите 
дела дел од албанските поли-
тичари или поединци работат 
за други држави, а на штета на 
Македонија. Затоа и дилемите 
за лојалноста на Албанците кон 
македонската држава секогаш ќе 
бидат една од темите што ќе ги 
спречуваат односите меѓу двата 
најголеми етникуми во земјава. 
Одлуката на македонскиот ам-
басадор во Париз за време на 
гласањето во УНЕСКО за прием 
на Косово во оваа агенција на 
светската организација, со што, 
практично, на мала врата екссрп-
ската покраина се зачленува во 
светската асамблеја, по којзнае 
кој пат ја отвори темата дали 
Македонците можат секогаш да 
им веруваат на своите сограѓани 
Албанци, кои донесуваат одлуки 
и во нивно име. Ова прашање ни-
когаш не може да биде решено, 
особено кога на него ве потсе-
туваат тие што со народни пари 
вршат државни функции. 

Агрон Буџаку, според кабинетот 
на претседателот Иванов, не е 
вратен од Париз затоа што гла-
сал против интересите на Ма-
кедонија туку поради тоа што 
му завршил неколкупати про-
должениот мандат како амба-
садор во Париз и во УНЕСКО. Но 
дали е тоа доволно? Доколку се 
потврди дека Буџаку гласал спро-
тивно на инструкциите добиени 
од македонското Министерство 
за надворешни работи, тој мора 

да биде казнет. Министерот По-
поски мора да ја расчисти оваа 
дилема. Гласањето на Македо-
нија воопшто немаше да го смени 
резултатот во корист на Косово 
и со наша воздржаност со која 
немаше да ги нарушиме односите 
со Белград, кои и покрај нашето 
признавање на Приштина, во 
последниве години дојдоа на 
високо ниво. 

Со гласањето Буџаку, всушност, 
не му помогнал на Косово колку 
што предизвикал сериозни тен-
зии на релација Скопје - Белград. 
Ексминистерот за транспорт и за 
врски во времето кога со помош 
на дискрециското право на мини-
стрите (кое беше укинато во 2006 
година) во центарот на Скопје на 
земјиште вредно 25 евра никна 
една од најгрдите згради во Ма-
кедонија, точно знаеше дека на 
Косово не му треба македонскиот 
глас колку што на Македонија 
не ѝ треба караница со Белград. 
Сепак, тој го направил тоа што не 
смеел и затоа сега мора да биде 
казнет, па дури тоа да предиз-
вика и турбуленции на релација 
ВМРО-ДПМНЕ - ДУИ, дури и ако 
ДУИ продолжи да се заканува 
дека ќе гради свои сеалбански 
институции како таканаречено-
то Собрание на северозападна 
Македонија. Затоа што Буџаку 
не е единствениот што ги слуша 
своите гени и интереси на своја-
та етничка група, а на штета на 
државните интереси. Сѐ уште се 
свежи раните од кумановските 
настани кога во македонските 
специјалци, иако засега не е по-
тврдено официјално, било пу-
кано од нивни колеги Албанци 
за време на операцијата против 
косовските платеници. Дел од 

полицајците сведочат за инци-
денти во кои, сметајќи дека Алба-
нците во униформи на македон-
ската полиција не се опасност за 
нив, дел од специјалците станале 
цел на своите колеги, кои повеќе 
сакале да ги спасат косовските 
платеници од тие со кои живеат 
во иста држава. 

И на Буџаку и на тие што се ста-
виле на страна на насилниците, 
не им се важни тешкото призна-
вање на Косово, и покрај апсо-
лутното противење на најголе-
миот дел од Македонците. За 
нив не е важно ниту тоа што 
без никаков проблем беше ре-
шен долгогодишниот проблем 
со обележувањето на границата 
во интерес на Косово и на Маке-
донија. Оваа тема мора да биде 
приоритет за сите Албанци ин-
телектуалци, кои во ниедна од 
чистите ситуации како „Бродец“, 
„Монструм“ и Куманово не ги 
осудија своите сонародници. 
Молкот кај албанските полити-
чари, професори и невладини 
организации секогаш кога Алба-
нците се несомнено виновни за 
загубени животи, без разлика од 
чија страна, е најголемиот про-
блем за нив самите. Се разбира, 
најголема грешка во ваква ситу-
ација е да се генерализира и сите 
Албанци да се осудат дека рабо-
тат против македонската држа-
ва, но затоа не е грешка сите да 
се охрабрат кога ги критикуваат 
постапките на Македонците да 
не ги премолчуваат грешките 
или погрешните постапки на 
„своите“. Затоа што на крајот 
самите тие ќе бидат виновни 
за тоа што убијците ги претво-
раат во херои, а криминалците 
во борци за човекови права. █
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Пишува | Билјана Зафирова

Ма ке дон ски те 
пат ни ци по ве-
ќе од три е сет 

го ди ни не 
ви де ле но ви 

во зо ви на 
ма ке дон ски те 

пру ги

Kли ма ти зи ра ни, опре ме ни 
со ва ку ум ски то а ле ти, енер-
гет ски ефи кас ни мо дер ни 

во зо ви ќе со о бра ќа јат по ма ке-
дон ски те пру ги. Со до а ѓа ње то на 
пр ви от ва ков воз, же лез нич ки от 
со о бра ќај ста ну ва атра кти вен за 
пат ни ци те. Се оче ку ва во зем ја-
ва да при стиг нат уште пет ва-
кви во зо ви, кои ги има ат си те 
без бед нос ни стан дар ди, ка ко и 
стан дар ди те на пре воз на ли ца 
со огра ни че на мо бил ност. Пр ви-
от воз е на ма ке дон ски те пру ги, 
се че ка да трг не ло ко мо ти ва та.

█ Со ог лед на тоа де ка пр ви от 
при стиг нат воз е со еле ктри-
чен по гон, ќе се упо тре бу ва на 

Осо вре ме ну ва ње на ра бо тил ни ци те за одр жу-
ва ње на же лез нич ки те во зи ла, до пол ни тел но 
осо вре ме ну ва ње на воз ни от парк, во ве ду ва ње 
си сте ми за енер гет ска ефи кас ност – про дол жу-
ва мо дер ни за ци ја та на же лез нич ки от со о бра ќа

пру га та Та ба нов це – Ге вге ли-
ја, и до кол ку се зе ме пред вид 
де ка нај ко ри сте на ре ла ци ја 
во пат нич ки от же лез нич ки 
со о бра ќај е ре ла ци ја та Скоп је 
– Ве лес – Скоп је, ток му пат ни-
ци те што ги ко ри стат во зо ви те 
на оваа ре ла ци ја пр ви ќе има-
ат мож ност да ги по чув ству-
ва ат при до би вки те од но ви те 
пре воз ни средс тва на Ма ке-
дон ски же лез ни ци - транс порт  
– ве ли  д-р Ки ре Ди ма но ски, ди-
ре кто рот за пат нич ки транс порт 
во Ма ке дон ски же лез ни ци.

Же лез ни ца та, иа ко е нај е втин 
на чин на транс порт, до се га не 
бе ше це лос но иско ри сте на, а 
при чи ни те за тоа беа не до сти-
гот од ин ве сти ции во ин фра-
стру кту ра, ва го ни и ло ко мо ти-

ви. Но ви те пат нич ки гар ни ту ри 
ќе има ат ка па ци тет од око лу 
1.200 пат ни ци.

█ Ефе ктот од во ве ду ва ње то 
но ви пре воз ни средс тва во 
со о бра ќа јот се ко гаш е по зи-
ти вен, уште по ве ќе до кол ку 
се знае де ка ма ке дон ски те 
пат ни ци по ве ќе од три е сет 
го ди ни не ви де ле но ви во зо ви 
на ма ке дон ски те пру ги. Оче-
ку ва ме со вре ме ни от и мо де-
рен изг лед на но ви те во зо ви 
и мо дер ни те си сте ми што се 
ин ста ли ра ни, удоб но ста и 
мож но ста за при јат но па ту ва-
ње, зна чи тел но да при до не сат 
за зго ле му ва ње на бро јот на 
пат ни ци што би ги ко ри сте ле 
ус лу ги те во пат нич ки от со-
о бра ќај – до да ва Ди ма но ски.

Дру ги те пет во зо ви – че ти ри 
со ди зел-мо то ри и уште еден 
со еле ктро мо тор, во сог лас ност 
со до го во рот со про из во ди те-
лот „ЦРРЦ кор по рејшн ли ми-
тед“ тре ба да при сти га ат сук це-
сив но до по че то кот на фе вру а ри 
в го ди на.

На ба вка та на овие че ти ри но ви 
пат нич ки гар ни ту ри со ди зел-
по гон и две но ви гар ни ту ри со 
еле ктри чен по гон е ин ве сти ци ја 
во же лез ни ца та од 25 ми ли о ни 

евра. Со нив ќе се по кри јат 60 
от сто од ли ни и те што ди рект но 
зна чи по у до бен и по ква ли те-
тен пре воз за ко рис ни ци те на 
же лез нич ки от транс порт. Зем-
ја ва по 35 го ди ни ап сти нен ци ја 
од на ба вки на но ви гар ни ту ри 
во зо ви за пре воз на пат ни ци, 
ко неч но, поч на со об но ва на воз-
ни от парк. 

Но ви те во зо ви се са мо дел од 
ин ве сти ци ја та во ма ке дон ски-
от же лез нич ки со о бра ќај. Се ин-
ве сти ра во ре кон струк ци ја на 
же лез нич ки те ста ни ци и, што 
е нај важ но, ре кон струк ци ја на 
пру ги те низ зем ја ва.

█ Се кој про ект што се спро ве-
ду ва во же лез нич ки от си стем 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја има 
свое по себ но зна че ње, же лез-
нич ки от си стем е тол ку до бар 
кол ку што е до бар и не го ви от 
најс лаб сег мент. Же лез нич ки-
от си стем во ми на то то бе ше 
мал ку под за бо ра вен, но за тоа 
про е кти те што се спро ве ду-
ва ат во пос лед ни те не кол ку 
го ди ни во же лез ни ца та са мо 
ја уна пре ду ва ат неј зи на та 
функ ци ја со цел тие сег мен ти 
да би дат на за до во ли тел но ни
во на функ ци о ни ра ње. Та ка, 
ре кон струк ци ја та на пру га-
та по Ко ри до рот 10 овоз мо-
жу ва по брз и по ква ли те тен 
пре воз на пат ни ци и сто ка, ре-
кон струк ци ја та на же лез нич-
ки те ста ни ци овоз мо жу ва ат 
по ди га ње на ни во то на ус лу ги 
и ква ли те тот во пат нич ки от 
пре воз, из град ба та на пру га-
та кон Бу га ри ја и Ал ба ни ја ќе 
овоз мо жи ни за при до би вки 
во мно гу об ла сти и од пог лед 
на ди вер зи фи ка ци ја на ри зи-
ци те од ло ги стич ки ас пект на 
сто панс тво то, ка ко и мож ност 
за приб ли жу ва ње на со сед-
ни те сто панс тва и оп штес тва 
кон на ше то, што ди рект но 
при до не су ва за еко ном ски и 
оп штес твен на пре док, по раст 

и раз вој на на ша та зем ја. Се-
пак, про ект што е нај о пип лив 
и од кој гра ѓа ни те најб ли ску 
мо жат да ги по чув ству ва ат 
ефе кти те е ток му овој про ект 
за об но ва на воз ни от парк, по-
точ но на ба вка та на но ви те во-
зо ви – ко мен ти ра ди ре кто рот 
за пат нич ки транс порт.

Тој нај а ву ва де ка Ма ке дон ски 
же лез ни ци - транс порт про-
дол жу ва со про е кти што ќе 
зна чат ефи ка сен, ефе кти вен, 
ква ли те тен и со вре мен же лез-
нич ки пре воз.

█ Пла но ви те на на ша та ком па-
ни ја се да про дол жи ме да ги 
уна пре ду ва ме ус лу ги те што 
им ги ну ди ме на гра ѓа ни те 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
во пат нич ки от пре воз,  ка ко 
и уна пре ду ва ње на ус лу ги те 
што на ша та ком па ни ја му ги 
ну ди на сто панс тво то во пог-
лед на то вар ни от же лез нич ки 
пре воз. Уна пре ду ва ње то по-
драз би ра осо вре ме ну ва ње на 
ра бо тил ни ци те за одр жу ва ње 
на же лез нич ки те во зи ла, до-
пол ни тел но осо вре ме ну ва ње 

на воз ни от парк, во ве ду ва ње 
си сте ми за енер гет ска ефи кас-
ност, кои би при до не ле за по-
до бру ва ње на ефи кас но ста во 
функ ци о ни ра ње то на ком па-
ни ја та во пог лед на по тро шу-
вач ка та на енер ги ја. Со дру ги 
збо ро ви, ни за про е кти што 
ќе зна чат ефи ка сен, ефе кти-
вен, ква ли те тен и со вре мен 
же лез нич ки пре воз – до да ва 
Ди ма но ски. █ 

КО НЕЧ НО НЕ ШТО НО ВО НА ЗА ПУ ШТЕ НИ ТЕ МА КЕ ДОН СКИ ТЕ ЖЕ ЛЕЗ НИЧ КИ ПРУ ГИ

Од Скоп је за Ве лес со 
пр ви от мо де рен воз
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ТЕМА НА НЕДЕЛАТА



ЕКОНОМИJА
Постојаниот пораст на штедните влогови на населението, 
главно, укажува на зацврстена доверба на граѓаните 
во банкарскиот систем на земјата, неможноста 
(ограниченоста) за инвестирање на слободните парични 
средства во други инструменти на вложување или 
инвестирање и значително повисоките каматни стапки на 
депозити во однос на тие што се плаќаат во земјите на ЕУ

Пишува | Александрија Стевковска  

Нашиот  
банкарски 
систем е 

стабилен и 
отпорен на 

внатрешни и 
надворешни 
фактори и 
влијанија. 

Оттука, ми-
нимални се 

опасностите 
за прелевање 
на ризиците 
од една во 

друга банка 
и од еден во 
друг инсти-
туционален 

сегмент

Од Народната 
банка на 

Македонија 
тврдат дека 

традиција на 
штедење се-
како постои, 
што се гледа 
и од тоа што 
домаќинства-
та во целина 
имаат повеќе 

заштеди 
во банките 

отколку што 
имаат земено 

кредити од 
банките

И ПОКРАЈ ОГРАНИЧЕНИТЕ МОЖНОСТИ, 
МАКЕДОНЦИТЕ ТРГААТ ПАРИ НАСТРАНА
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Македонците сѐ повеќе 
штедат. И тоа парите 
веќе не ги чуваат дома, 

туку ги ставаат во банка, каде 
што нивниот износ, благодаре-
ние на каматите, се зголемува. 
Е сега, нивото на камати и не е 
толку високо како порано, но 
банкарите се убедени дека тие 
во иднина ќе растат, со што ќе се 
зголеми интересот на граѓаните 
да ги доверат своите пари на бан-
ките. Дотогаш ќе се очекува ка-
мата на ситно, но и тоа е подобро 
отколку, како што велеа старите, 
парите да се „чуваат под сламари-
ца“. Така ем не се множат, ем некој 
може да ви ги украде. Како и да 
е, фактот дека граѓаните штедат, 
покажува дека населението има 
вишок средства кои ги трга на-
страна за црни денови. Инаку, кај 
нас досега нема истражување кое 
би илустрирало колку во просек 
штедат граѓаните. Наспроти нас, 
истражувањето на агенцијата 
ИМАС за потребите на австри-
ската „Ерсте груп“, во кое ние не 
сме вклучени, покажува дека во 
земјите на Средна и на Источна 
Европа, најмногу пари за ште-
дење во банка издвојуваат Ав-
стријците, чиишто просечни де-
позити месечно изнесуваат 201 
евро, а најдолу се наоѓаат Србите 
со просечни 35 евра. Истражу-

Штеди 
денеска,  
да имаш  
за утре

вањето исто така говори дека на 
второто место се Словаците со 
просечен износ на заштеда од 94 
евра, Чесите со 76 евра, Хрватите 
кои месечно заштедуваат околу 
60 евра, а следуваат Унгарците 
со 47 и Романците со 41 евро. 
Поголемиот дел од граѓаните, 
или 90 отсто, како главен мотив 
за штедење ја наведуваат потре-
бата за создавање финансиска 
заднина во случај на изненадни 
ситуации, а потоа и потребата за 
помали или поголеми трошоци и 
купување, односно реновирање 
(29 отсто) и создавање резерви 
за „црни денови“ (24 отсто). Во 
Македонија пак, штедењето е 
сѐ уште „спорт“ за поимотните, 
но неретко и семејствата со по-
скромни примања заштедуваат 
нешто. И повеќе се штеди во де-
нари, отколку во девизи. 

█ Штедењето на населението 
од година во година бележи 
постојан пораст. Во последни-
те неколку години обемот на 
штедење на населението се 
зголемува, во просек, за околу 
25 милиони евра месечно. Мо-
ментно, износот на штедењето 
на населението изнесува околу 
3,2 милијарди евра од кои, 60 
отсто во денари и 40 отсто во 
странски валути. Постојаниот 

пораст на штедните влогови 
на населението, главно, укажу-
ва на зацврстена доверба на 
граѓаните во банкарскиот 
систем на земјата, неможноста 
(ограниченоста) за инвести-
рање на слободните парични 
средства во други инструмен-
ти на вложување или инвести-
рање и значително повисоките 
каматни стапки на депозити во 
однос на тие што се плаќаат во 
земјите на ЕУ- вели професорот 
Томе Неновски.

Според него, самиот податок дека 
штедните влогови на население-
то постојано се зголемуваат по-
тврдува дека еден значаен дел од 
населението може да си дозволи 
да штеди. 

█ Во економијата има правило 
според кое зголемените парич-
ни приливи на населението 
овозможуваат растечка скло-
ност кон потрошувачка, но, 
исто така и растечка склоност 
кон штедење. Ова, второто, се 
потврдува со растечкиот обем 
на штедните влогови. Вообича-
ено, лицата со поголеми при-

ходи повеќе штедат, затоа што 
тоа го дозволуваат нивните 
приходи – објаснува Неновски. 

Од Народната банка на Македо-
нија тврдат дека традиција на 
штедење секако постои, што се 
гледа и од тоа што домаќинства-
та во целина имаат повеќе заште-
ди во банките отколку што имаат 
земено кредити од банките. 

█ Кај претпријатијата е обратно, 
што значи дека заштедите на 
населението се еден вид извор 
на нето-финансирање за бан-
ките. Растот на штедењето кај 
домаќинствата е постојан, во 
позитивна корелација со рас-
тот на бруто-домашниот произ-
вод, иако во одредени периоди 
постојат падови на штедењето 
во еден или во повеќе рочни 
сегменти. Заклучно со септем-
ври 2015, годишниот раст на 
штедењето на домаќинствата, 
во сите валути, бил 5,2 отсто. 
Во овој годишен раст, речиси 
двојно повисок беше растот на 
штедењето во денари отколку 
во девизи. Каматните стапки 
веќе подолго време се наоѓаат 
на многу ниско ниво, што е слу-
чај и во високоразвиените еко-
номии. Впрочем, промените и 
состојбата на расположливиот 
доход кај едно домаќинство, 
а не каматните стапки што се 
нудат за депозитите, се најго-
лемата детерминанта за ште-
дењето на тоа домаќинство. 
Најмногу се штеди во перио-
дот на активната вработеност, 
а помалку штедат студентите 
и пензионерите – нагласуваат 
од НБМ.

Според банкарите, каматите 
ќе паѓаат уште краток период. 
После тоа, се очекува стабили-
зација. Тие тврдат дека треба 
да настане инвестициски ци-
клус за да се стопира трендот 
на намалување на каматите на 
кредитите и на депозитите.

█  Каматните стапки зависат од 
понудата и од побарувачката 
на пари. Доколку се забрза ин-
вестицискиот циклус во држа-
вата, доколку се најдат добри 
инвестициски проекти, проек-
ти каде што луѓето можат да ги 
инвестираат парите – каматите 
ќе одат нагоре - велат банкарите.

Во моментов за штедење во де-
нари или во странска валута до 
една година, каматите се пони-
ски од еден отсто. Тоа е причи-
ната најголем дел од граѓаните, 
повеќе од 50 отсто, долгорочно 
да ги вложат  своите пари.

█ Токму поради повисоките ка-
мати на долгорочните депози-
ти, над една година, физичките 
лица се одлучуваат вишокот 
пари да го вложат долгорочно 
– додаваат банкарите.

Дали политичките случувања, 
освен што влијаат врз растот на 
економијата, влијаат и врз ште-
дењето? Од Стопанската комора 
на Македонија објаснуваат дека 
банкарскиот сектор е стабилен. 

█ Штедењето претставува зна-
чаен дел на финансискиот 
систем. Во банкарскиот систем, 
меѓудругото, се концентрирани 
заштедите на претпријатијата 
и на населението и поради тоа 
несомнено е значењето на ста-
билноста на банките за стабил-
носта на останатите сегменти 
од финансискиот систем, како 

и за севкупната финансиска 
стабилност во земјата. За по-
растот на депозитите на насе-
лението значајна позитивна 
улога има воспоставениот 
систем на нивна заштита, кој 
успешно се реализира преку 
функционирањето на Фондот 
за осигурување на депозити-
те. Генерално, со оглед на тоа 
што во банкарскиот систем се 
концентрирани и заштедите 
на нефинансискиот сектор, не-
сомнено е значењето на ста-
билноста на банките за стабил-
носта на останатите сегменти 
од финансискиот систем, како 
и за севкупната финансиска 
стабилност во земјата. Нашиот 
банкарски систем е стабилен и 
отпорен на внатрешни и над-
ворешни фактори и влијанија. 
Оттука, минимални се опасно-
стите за прелевање на ризици-
те од една во друга банка и од 
еден во друг институционален 
сегмент, а со тоа и ризиците за 
нарушување на финансиската 
стабилност во земјата преку 
тој канал се ограничени- вели 
извршната директорка на Сто-
панската комора на Македонија, 
Јелисавета Георгиева.Таа потвр-
дува дека депозитната активност 
на банките е зголемена, што 
може да се види од податоците 
на НБМ .

█ Во изминатите девет месе-
ци од 2015 година,  депозит-
ната  активност на банките е 
зголемена и за истата, кога ја 
анализираме со истиот пери-
од 2014 година, произлегуваат 
следните констатации: Депо-
зитниот потенцијал на бан-
карскиот систем со состојба 
на 30.09.2015 година изнесува 
291.202 милиони денари и по-
растот во однос на јануари 2015 
година изнесува 1,4 отсто. Во 
истиот период лани порастот 
е 8,1 отсто. Порастот во однос 
на септември 2015 година со 
септември 2014 година изне-
сува  5,7 отсто. Депозитниот 
потенцијал на претпријатијата 
и на домаќинствата изнесува 
275.179 милиони денари и тие 
учествуваат во вкупните депо-
зити со 95,0 отсто, односно 95,3 
отсто во 2014 година- објаснува 
Георгиева. █
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ПРОИЗВОДСТВО НА ПЧЕЛИН ОТРОВ

Лек кој нема цена
Слоганот дека сè што е во големи дози отров во мали 
е лек, најдобро може да се примени за пчелиниот 
отров. За разлика од сите други познати производи од 
пчелите, како што се медот, прополисот и матичниот 
млеч, пчелиниот отров, наспроти својата неспорна 
ефикасност, многу помалку се користи во терапевтски 
цели. Сепак, пчелиниот отров, апитоксинот, е моќен 
лек за многу болести и неспоредливо е поефикасен од 
стандардните синтетички лекови

Пчелиниот отров има проти-
воспалителни, антигабични, 
антибактериски и антипирет-
ски својства. Во народната ме-
дицина одамна е познат како 
делотворно средство против 
ревма, а потоа е забележано 
дека е ефикасен за намалу-
вање на болките. Исто така, 
добро влијае на зголемување-
то на апетитот, помага при 
несоница, мигрена, помага за 
подигнување на енергијата и 

Според истражувањата на уг-
ледни стручњаци, откриени 
се повеќе од 30 позитивни 

дејствувања на апитоксинот врз 
човечкиот организам. Во истражу-
вањата што се спроведени во све-
тот, а особено во Русија, е забеле-
жано дека пчеларите имаат добро 
здравје и се многу подолговечни 
во споредба со другото население. 
Исто така, е забележано дека порет-
ко заболуваат од тумори и од други 
автоимуни болести. Тој факт најм-
ногу се поврзува со влијанието на 
пчелиниот отров, бидејќи во текот 
на работата со пчелите, пчелари-
те повремено го трпат и нивното 
каснување. Апитоксинот е горчлива 
безбојна течност, која по составот 
е слична на змискиот отров. Оваа 
единствена супстанција се состои 
од 18 биолошки активни состојки, 
од кои за некои е сосема невоз-
можно да бидат вештачки синте-
тизирани. Овој отров е најефикасен 
кога се зема од живи пчели и тоа 
во периодот од доцната пролет до 
раната есен кога пчелите имаат на 
располагање изобилство од полен. 
Во зима нивниот отров не е толку 
моќен. Количината на отровот што 
пчелата го внесува со едно боцкање 
приближно изнесува 0,1 мг. 

на имунитетот. Се смета за од-
лична превентива од заразните 
болести. Руските научници от-
криле дека има способност да 
ги шири крвните жили, со што 
се зголемуваат снабденоста со 
крв и размената на материите. 

Новите многу оптимистички 
истражувања на американ-
ските научници поврзани со 
наменското елиминирање на 
клетките на туморот вклучува-
ат и примена на пчелин отров 
со помош на медицинската на-
нотехнологија.

Производството на пчелин 
отров во земјава е во зачеток, 
но има добра перспектива. 
Според пчеларите, потребни 
се меѓу 15.000 до 20.000 убоди 
од пчели, за да може да создаде 
еден грам од овој отров. Еден 
килограм, пак, пчелин отров 
достигнува цена од 70.000 евра. 

Отровот се собира со помош на 
современи стимулаторски пло-
чи кои се поставуваат во кошни-
ците. Благодарејќи на ваквата 
постапка, пчелите не го губат 
осилото и остануваат живи. █
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ре ги он, кој му се стврд ну-
вал и из дол жу вал се ко гаш 
ко га ќе де мон стри ра де ка 
е лут на Ма ке до ни ја, де ка 
Ма ке до ни ја е ид на сопс т-
ве ност на Гр ци ја или, пак, 
не кон вен ци о на лен ка ков 
што е, да пра ви фо то га-
ле  ри ја од Скоп је фа ќај ќи 
ру и ни ра ни ќо ши ња ка кви 
што овој град фа ла бо гу 
има – ко мен ти ра Бет мен Ве
ли во сво ја та ко лум на.

То дор Пе тров, чо ве кот што 
по ба ра Пе тре да се прог ла си 
за пер со на нон гра та иско-
мен ти ра де ка фо то гра фи-
и те на Пе тер ван Ха у те за 
Ма ке до ни ја се ни скост за 
дип ло мат на Европ ска та 
уни ја, со из ве ден ман дат 
да ре ша ва за ид ни на та и за 
суд би на та на ед на др жа ва и 
на ед на це ла на ци ја. 

█ Оста ва ме сло бо да во ра-
с у  ду  ва ње то, но за ан гаж-
ма нот на та кви лич но сти 
во „сло же ни опе ра ции” 
по тре бен е прет хо ден ме-
ди цин ски на од за пси хо-
фи зич ка со стој ба и по твр-

АНДРЕЈ 
ЖЕРНОВСКИ

ДРАГАН 
ТЕВДОВСКИ

Со полна уста „народ“, 
Груевски , во стилот 
на најголемите на-
ционалистички дик-
татори, им порачува-

ше на ЕУ и на САД дека само народот ќе решел 
што треба да се прави во услови на оваа криза.

Во нормални услови, и ЕУ и САД и опозиција-
та, па и Жерновски би требало да се свесни 
дека народот решава кој ќе го води во демо-
кратски, а не во диктаторски земји. 

Нашата цел е да ја по-
бедиме нееднаквоста 
во општеството и да 
ја вратиме средната 
класа. Воведуваме 

одговорна власт, праведни даноци, извлекува-
ме од сиромаштија, го поддржуваме развојот 
на домашните претпријатија, вложуваме во до-
машни капацитети, застануваме на страната на 
работниците, отвораме иднина за младите дома.

Заев ќе ги зголемел даноците на богатите, ама 
и ќе го поддржел развојот на домашните прет-
пријатија. Ќе вложувал во домашните капаците-
ти што ги уништи СДСМ во транзицијата. Ќе ги 
извлечел од сиромаштија работниците на кои 
СДСМ им го уништи животот со криминалната 
приватизација. Трагикомедија.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
НАСЕР 
СЕЛМАНИ

Новиот министер за 
внатрешни работи, кој 
како резултат на поли-
тички договор треба да 
биде ставен на чело на 
оваа институција, не треба да работи според 
партиски директиви, туку да ги почитува Ко-
лективниот договор, прописите и системот на 
кариера воспоставен во министерството.

Ниту еден министер нема право да го крши 
Колективниот договор и прописите на МВР. 

ТИХОМИР 
КЛИМОВСКИ

Груевски не може да 
зборува за македонски 
народ, затоа што само 
26 отсто од тoј маке-
донски народ гласал за 
неговата коалиција. Овие бројки се релевантни 
под претпоставка дека последните избори биле 
фер и демократски, а не беа. Па да немаше про-
блеми со тие избори, веројатно, немаше да има 
политичка криза и Груевски немаше да прифати 
да потпише договор со опозицијата и да оди на 
предвремени избори

Груевски не можел да зборува во име на маке-
донскиот народ како легитимен претставник 
на власта, а Заев можел да ја урива владата со 
тројно помала поддршка. Тоа се тие демократ-
ски принципи за кои се залагаат „независните“ 
новинари.

ВЛАДИМИР 
МИЛЧИН

Твитот на Грујо со кој 
им одговара на амба-
садорите е само уште 
еден доказ дека тој 
нема намера во ниту 

една точка да го исполни договореното и потпи-
шаното во Пржино. 

Пораката на Груевски не значи дека нема на-
мера да се почитува договореното во Пржино, 
но пораката на Милчин значи дека соросои-
дите не можат да замислат народот да решава 
за што било во државата. 

За да спречиме кон-
фликти прифативме 
до говор. Нашиот дел 
од обврските го испол-
нуваме. ВМРО-ДПМНЕ 
почнува да се повлекува и вели може да имате 
министер за внатрешни, ама да биде без инге-
ренции. Тоа не стои во договорот. Ние не бараме 
министер без ингеренции.

СДСМ не бара ингеренции за министерот за 
да се бори со криминалот, туку за да го брани 
криминалот.

РАДМИЛА 
ШЕКЕРИНСКА

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

РЕ КОА И:

█ Мо же да им се ка же и на зем ја ци те што  пот свр шу ва ат ко га 
Пе тре ќе им ги на пад не (се га пак) нив ни те по ли тич ки про-
тив ни ци, де ка тре ба да се пра ви раз ли ка ме ѓу ли ку ва ње 
на по ли тич ка по бе да (ле ги тим но скроз) и ли ку ва ње на 
стран ски олес ну вач на на ши те ко њи на па тот кон европ ско-
то по и ло – или ко пи то, по на род ски сленг, ко га тоа ко пи то 
ќе оста ва зад се бе бр бу шки во пра вта што ја ди га.

█ И ви ка те Ван Ха у те из ле гу вал по ка фу ли ња? Дај ја ве те 
ако го ви ди те во „Ка ла“ не ко гаш, мо рам да го за поз на ам 
со Мир ка, да му го по ка же ор де нот од Пу тин. 

█ Чо век мо же да му ка же де ка пр во тре ба да си го фо то гра-
фи ра Бри сел, кој две го ди ни не ма ше вла да, од аг ли те од 
кои се гле да ат бри сел ски те да ми на но ќта, кои за 40 евра 
се под го тве ни да го де мон стри ра ат се то бел ги ско до сто-
инс тво без ди скри ми на ци ја – но не ма по тре ба, на ви сти на.

█ Ме сто да оди гра ка ко се ри о зен по ли ти чар ко му ни што не 
му е зе ме но, ами да де но ко ли чес тво евра на ден од ти пот 
„Три ма ке дон ски пла ти“ за да не пра ви фо то гра фии и хо рор-
ал бу ми од Скоп је, ту ку да ја упо тре би се та сво ја по ли тич ка 
ве шти на и фан та зи ја за да ја за вр ши прок ле та та ра бо та за 
ко ја е бо жем дој ден.

Ро де н: 
Генк, Бел ги ја

Про фе си ја: 
oлес ну вач, пи са тел, по ет

Хо би: 
гр ко фил

Си бе ше еден Пи тер... 
Пре зи ме то ка ко ли му 
бе ше... Што би ре кол 

Бет мен Ве лит до ле вам мас-
ло на ог нот што го рас па ли 
Пи тер Ван хо у те / Ван хај те / 
Ван Па ме ти / Ван Се бе / Ван 
дер Бру ке лен / Ван Ред / Ван 
Гел бо жи нов ски...

И тој дој де ту ка, во на ша та 
Ма ке до ни ја, не ко му до бра 
не ко му не, се пак на ша. Дој-
де да ги опра ва ра бо ти те. 
Да не бе ше тра гич но, ќе бе
ше смеш но...  Ка кво ли по-
сред ниш тво да оче ку ва ме 
од чо век што на „Фејс бук“ 
ја „про мо ви ра“ Ма ке до ни ја 
пре ку ру и ни со сар ка стич ни 
ко мен та ри... Ка де ли во ди 
не го во то„по сред ниш тво“ 
ко га не го ви от став е де ка 
Ма ке до ни ја ќе би де исто 
што и Гру зи ја – со таб ла со 
грч ко то зна ме, на ко ја на 
гру зи ски и на анг ли ски ја-
зик пи шу ва „СОПСТВЕНОСТ 
НА ГРЦИЈА“. 

Тој Пе тре, ка ко што го ос ло-
ву ва Бет мен во ед на сво ја 
ко лум на, иста та уло га што 
ја има во Ма ке до ни ја ја имал 
и во Гру зи ја. Олес ну вач... Не-
го ва та при страс ност кон Гр-
ци ја е очиг лед на. Тоа што 
го сра бо тил во Гру зи ја, има 
жел ба да го пре не се и ту ка... 

█ Чо ве кот ста на мал ку не-
при ја тен за дел од ме ди у-
ми те отка ко го про чи таа 
ка ко аги та тор кој по ве ќе 
те жи на ед на та но га ко га 
про цен ка та е де ка тре ба 
да се ди ма дро. Па, дој де 
ред мал ку јав но ста да го 
ани ми ра Пе тре и за по че-
ток бе ше обз на не то де ка 
зе мал 900 евра днев ни ца. 
Шо е за ма ша ла, али тоа 
си се ра бо ти на Евро па та 
ко ја не ште ди па ри за сво-
ја та по сво е на ќер ќич ка од 
Бал ка ни те и за бла го со с-
тој ба та на сво и те по си но-
ци-Ма ке дон ци. И од та му 
трг на ед но ма ло бран че 
уз дуж пле ќи те на Пе тре-
та, та ми бе ше обз на не то 
де ка овој бел ги ски ер бап 
со шва лер ска фри зу ра на 
сво јот про фил на „Фејс-
бук“ во оп што не се суз др-
жа вал отво ре но да си го 
ми лу ва сво јот ге ни та лен 

Пи тер ван Ха у те

БЕЛ ГИ СКИ ЕР БАП СО ШВА ЛЕР СКА ФРИ ЗУ РА

да за де лов на спо соб ност, 
а од го во рот не е ни што 
дру го, освен: пер со на нон 
гра та, за на век, од Ма ке-
до ни ја! А, не да се ра ду ва-
ме на не го ви те нез дра ви 
пред ло зи за сус пен зи ја на 
устав но-прав ни от по ре док 
на др жа ва та Ма ке до ни ја! 
Чо ве кот, ед но став но, се 
мај та пи со др жа ва та и со 
на ци ја та. Ни де ли лек ции 
со епи лог Укра и на и Бе-
ло ру си ја, а ов де ле бот го 
ја де... – ко мен ти ра Пе тров.

И Пе тре се по чув ству ва 
пре да ден отка ко не го ва та 
скри е на жел ба за Ма ке до-
ни ја се по ја ви во ма ке дон-
ски те ме ди у ми. Из бри ша сѐ 
од сво јот про фил... Ех, Пе тре, 
Пе тре, ова твое есен ско бо-
ја ди су ва ње не ги по кри ва 
си те дам ки... А ко га и да дој-
деш во Ма ке до ни ја, ба рем 
до де ка мо жеш да стап неш 
на оваа ма ке дон ска поч ва, 
во оваа зем ја што има свои 
ма а ни, но и свои уба ви ни, 
поз дра вот ќе би де исти, До-
бре дој де во Ма ке до ни ја! Ова 
е Ма ке до ни ја! █ (Р.Р.)
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О че ку ванoто ве то на пред-
лог-за ко нот за од бран бе-
на та по ли ти ка - одо брен со 

ши ро ка, дво пар ти ска под др шка и 
во Прет став нич ки от дом и во Се-
на тот - по ка жу ва ед но но во ни во 
на ре ши тел ност од пре тсе да те лот 
кој во из ми на ти те го ди ни се за ка-
ну ва ше де ка ќе ста ви ве то на го-
диш на та мер ка, но ни ко гаш не го 
на пра ви тоа.

По стап ка та на пре тсе да те лот пред 
ма ла гру па но ви на ри по ви ка ни во 
Овал на та со ба, исто та ка, ги иг но-
ри ра ше пре ду пре ду ва ња та за де мо-
кра ти те кои ја под др жа оваа мер ка. 
И уште ед наш по ка жу ва де ка пре-
тсе да те лот, охра брен во не го ви от 
втор ман дат, има не кол ку гри жи во 
вр ска со пре зе ма ње то че ко ри што 
си гур но ќе ги ис про во ци ра ат ре пуб-
ли кан ци те во Кон гре сот - ка ко на 
при мер, не го ви те из врш ни на ред-
би за ими гра ци ја та или че ко ри те 
што ги пре зе де за огра ни чу ва ње 
на спо соб но ста на Кон гре сот да го 
сто пи ра не го ви от нук ле а рен до го-
вор со Иран.

Про ти ве ње то на Оба ма е по вр за но 
со по го ле ма би тка со ре пуб ли кан-
ци те за фе де рал ни те тро шо ци. Тој 
са ка да ги уки не тро шо ци те и за 
Пен та гон и за дру ги те фе де рал ни 
аген ции - до де ка ре пуб ли кан ци-
те се за ла га ат за бу џет ски план со 
кој ќе се уки нат са мо тро шо ци те 

за Пен та гон. И пред лог-за ко нот за 
бу џе тот на од бра на та се при др жу ва 
до пла нот за бу џе тот на Ре пуб ли-
кан ска та пар ти ја, со доз во ла вој ска-
та да го ко ри сти до пол ни тел ни от 
фонд за не пред ви де ни пре ку о ке-
ан ски во е ни опе ра ции.

Пре тсе да те лот из ја ви пред но ви-
на ри те де ка ста вил ве то на пред-
лог-за ко нот на кој му не до сти га ат 
ра бо ти во клуч ни об ла сти, по ви-
ку вај ќи на „бу џет кој пра вил но 
ќе ја фи нан си ра на ци о нал на та 
без бед ност, ка ко и еко ном ска та 
без бед ност“.

Овој пред лог-за кон, ре че тој, „при-
бег ну ва кон три ко ви“ кои „не му 
овоз мо жу ва ат на Пен та гон да го 
пра ви тоа тре ба да го пра ви“.

Пре тсе да те лот, исто та ка, се про ти-
ви на за тег на ти те огра ни чу ва ња на 
За ко нот за транс фер на за тво ре ни-
ци те од аме ри кан ски от во ен за твор 
во Гван та на мо, Ку ба, ве леј ќи де ка 
мер ка та ќе го по пре чи за тво ра ње то 
на за тво рот во Гван та на мо.

Но, во оваа мер ка, исто та ка, „има 
и мно гу до бри ра бо ти“, об јас ни 
тој, истак ну вај ќи го ре фор ми ра ни-
от си стем на во е но пен зи о ни ра ње 
за си те при пад ни ци на служ ба та, 
а не са мо за тие што стиг на ле до 
два е сет те го ди ни кои се по треб ни 
за пен зи ја.

Ре пуб ли кан ски те кон грес ни ли-
де ри го гле да ат пред лог-за ко нот 
за бу џе тот на од бра на та ка ко ед
на од ре тки те дво пар ти ски до-
стиг ну ва ња та на се гаш ни от Кон-
грес, нај а ву вај ќи го ка ко дол го 
за доц не ти ре фор ми за би ро кра-
ти ја та и за пен зи ски от си стем 
на вој ска та. И тие го пла ни ра ат 
нив ни от кон тра у дар: ма сов на 
кам па ња со цел да се при ка же 
пре тсе да те лот ка ко рам но ду шен 
кон по жр тве но ста на при пад ни-
ци те на служ ба та и под го твен да 
го отфр ли пред лог-за ко нот кој ги 
ов ла сту ва нив ни те пла ти и бе не-
фи ции за вре ме на вој на.

█ Све сен сум де ка пре тсе да те лот 
са ка да се освр не кон тро ше ње-
то, но, по сто јат дру ги на чи ни 
за да го сто ри тоа без да би дат 
за сег на ти на ши те вој ни ци - из-
ја ви ми на ти от втор ник пре тсе да-
ва чот на Прет став нич ки от дом на 
Кон гре сот на САД, Џон Бо нер од 
Оха јо, ка ко што тој и дру ги те ли-
де ри на Ре пуб ли кан ска та пар ти ја 
ја пот пи шаа фи нал на та вер зи ја на 
пред лог-за ко нот и го ис пра ти ја до 
Бе ла та ку ќа. Бо нер бе ше под др жан 
од по ве ќе од шест ми на чле но ви на 
Ре пуб ли кан ска та пар ти ја, за ед но 
со глав ни те спон зо ри на пред лог-
за ко нот: пре тсе да те ли те на во о ру-
же ни те си ли во Прет став нич ки от 
дом и во Се на тот, Мак Торн бе ри од 
Те ксас и Џон Ме кејн од Ари зо на.

Во за ед нич ка из ја ва ми на ти от че т-
вр ток, Торн бе ри и Ме кејн го искри-
ти ку ваа ве то то на Оба ма ка ко „не-
со вес но, ци нич но и опас но“.

█ Ова е прв пат аме ри кан ски пре-
тсе да тел да иско ри сти за кон кој 
ги пла ќа и ги под др жу ва на ши те 
вој ни ци и нив ни те се мејс тва ка ко 
по ли тич ка моќ за до маш на аген-
да. Аме ри кан ски от на род, пред 
сѐ, уни фор ми ра ни те ма жи и же ни 
рас по ре де ни да се бо рат во опас ни 
во е ни зо ни низ це ли от свет, оче-
ку ва ат по ве ќе од нив ни от вр хо вен 
ко ман дант - ре коа тие.

Пред лог-за ко нот се га се вра ќа на-
зад во Прет став нич ки от дом, ка де 
ре пуб ли кан ски те ли де ри ве ќе има-
ат за ка жа но гла са ње за 5 но ем ври 
за да го ос по рат ве то то. Ко неч на та 
ком про мис на вер зи ја на За ко нот бе
ше усво е на во До мот на по че то кот 
од овој ме сец, 270-156, без мно зинс-
тво то од две тре ти ни по треб но за 
надг ла су ва ње.

По сто јат шпе ку ла ции де ка, се пак, 
ре пуб ли кан ски те ли де ри ќе се пот-
прат на десетте ре пуб ли кан ци што 
гла саа про тив пред лог-за ко нот, во 
обид да ги сме нат нив ни те гла со ви 
и да до би јат по го ле ма под др шка за 
отфр ла ње на ве то то. И Торн бе ри 
ми на ти от втор ник приз на де ка се 
оби ду ва да ги пре мис ли чле но ви 
во две те пар тии кои гла саа про тив 

пред лог-за ко нот за пос ле ден пат. 
- Прет ход но имав ме 12 гла са по-
мал ку од две тре ти ни мно зинс-
тво - ре че тој.

Се на тот гла са ше 70-27 за да го 
одо бри ком про ми сот, со до вол но 
де мо крат ска под др шка за отфр-
ла ње на ве то то. Но, де мо крат ски-
те ли де ри во Се на тот ре коа де ка 
де мо крат ски те гла со ви мо же и да 
не би дат та му, ако ре пуб ли кан-
ци те во Се на тот на пра ват обид 
за надг ла су ва ње.

Бе ла та ку ќа со не де ли из ве сту ва-
ше за пла нот на пре тсе да те лот да 
го отфр ли пред лог-за ко нот и прес-
се кре та рот Џош Ер нест истак на 
де ка тоа се дол жи на фа ктот де ка 
оваа мер ка го под др жу ва ово го ди-
неш ни от бу џет ски план на Ре пуб-
ли кан ска та пар ти ја.

Бу џет ски от план ба ра да се ко ри-
сти до пол ни тел ни от фонд за не-
пред ви де ни пре ку о ке ан ски во е ни 
опе ра ции за да му овоз мо жи на 
Пен та гон да ги из бег не стро ги-
те огра ни чу ва ња за фе де рал ни те 
тро шо ци уре де ни со За ко нот за 
кон тро ла на бу џе тот од 2011 го-
ди на, а тоа да не ва жи и за дру ги те 
фе де рал ни аген ции.

Де мо кра ти те го отфр ли ја бу џе тот 
на Ре пуб ли кан ска та пар ти ја за за-
јак ну ва ње на Пен та гон на сме тка 

на оста то кот од Вла да та и пра ват 
при ти сок за до го вор со кој ќе се 
зго лемaт огра ни чу ва ња та на си те 
ди скре ци ски тро шо ци - Пен та гон 
за ед но со до маш ни те фе де рал ни-
те аген ции.

Но, го лем број од де мо кра ти те гла-
саа за пред лог-за ко нот, осо бе но 
оние со го ле мо во е но при сус тво во 
нив ни те др жа ви и об ла сти - и пре-
тсе да те лот не ма да мо же да сме та 
на си те од нив да му по мог нат да се 
одр жи ве то то. Се на то рот од Вир џи-
ни ја, Тим Кејн, на при мер, ми на ти от 
втор ник из ја ви де ка тој ќе гла са да 
се отфр ли ве то то на пре тсе да те лот.

█ Ќе гла сам ка ко што сум гла сал 
и прет ход но. Од глед на точ ка на 
по ли ти ка та, тоа е еден од нај до-
бри те пред лог-за ко ни што сме 
ги има ле во пос лед ни те не кол ку 
го ди ни - ре че тој.

За ко нот за бу џе тот на од бра на та е 
еден од не кол ку те пред лог-за ко ни 
оста на ти во Кон гре сот што мо ра 
да по ми нат, за кон што бе ше пот-
пи шан во се ко ја од пос лед ни те 53 
го ди ни. Мер ка та што ги по ста ву ва 
по ли ти ки те за се кој ас пект на вој-
ска та, се га e заг ла ве на во по го лем 
за стој на бу џе тот око лу тоа ка ко 
да се фи нан си ра вла да та отка ко на 
11 де кем ври ќе исте че мо мент но то 
про дол жу ва ње на ре зо лу ци ја та за 
тро ше ње.

Ми на ти от че твр ток, аме
ри кан ски от пре тсе да тел 
Ба рак Оба ма го ста ви 
пет то то ве то во не го во то 
се дум го диш но пре тсе
да телс тво, отфр лај ќи го 
пред логза ко нот со кој се 
пред ви ду ваа 612 ми ли
јар ди до ла ри за од бра
на та со цел да ги спре чи 
ре пуб ли кан ци те да до би
јат пред ност во по чет ни
те пре го во ри за бу џе тот

Оба ма во по ли тич ка би тка со ре пуб ли кан ци те на сме тка на од бра на та

СВЕТ

ПРЕ ТСЕ ДА ТЕ ЛОТ КОН ТРА КОН ГРЕ СОТ
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Ако се по стиг не до го вор за бу џе тот 
пред тоа, мер ка та за бу џе тот на од-
бра на та, нај ве ро јат но, ќе се ре ви-
ди ра за да од го ва ра на ни во то на 
тро ше ње пред ви де но со до го во рот, 
а по тоа ќе би де ис пра те на на зад до 
пре тсе да те лот. Ако не се по стиг не 
до го вор, суд би на та на пред лог-за-
ко нот е не јас на, иа ко пра те ни ци те 
мо же да ис пра тат до пре тсе да те лот 
скра те на вер зи ја што ќе се фо ку си ра 
на одред би те на по ли ти ка та.

Прет ход ни те вер зии на пред лог-
за ко нот се со о чи ја со за ка ни, а не-
о дам на и за не о пре де ле ни от при-
твор на осом ни че ни те ро ри сти и 
уки ну ва ње то на по ли ти ка та „не 
пра шу вај, не ка жу вај“ во 2010 го-
ди на, со ко ја бе ше за бра не то хо мо-
се ксу ал ци те отво ре но да слу жат во 
ар ми ја та. Че ти ри па ти бе ше ста ве-
но ве то на мер ки те за бу џе тот на 
од бра на та, но се кој пат Кон гре сот 
бр зо ги вра ќа ше до пре тсе да те лот 
отка ко ќе се от стра не ше на вред ли-
ва та одред ба.

Овој пат не ма на вред ли ви одред би, 
ту ку це ла та ше ма на фи нан си ра-
ње е из го тве на на на чи нот на кој е 
стру кту и ра на оваа мер ка.

█ Не по стои прис по со бу ва ње 
што мо же ме да го на пра ви ме во 
пред лог-за ко нот за бу џе тот на 
од бра на та кое ќе ги за до во ли 
за бе ле шки те на пре тсе да те лот 
- пре ду пре ди Торн бе ри.

Пред лог-за ко нот вклу чу ва број ни 
но ви ре фор ми и одред би.

Во не го се до да ва ат огра ни чу ва ња 
за транс фе рот на за тво ре ни ци те од 
Гван та на мо, обрат но од олес не ти те 
ус ло ви те за транс фер од по ра неш-
ни от пре тсе да тел на Ко ми те тот за 
во о ру же ни служ би во Се на тот, Карл 
Ле вин од Ми чи ген. Исто та ка, се до-
да ва ат огра ни чу ва ња за транс фер 
во че ти ри зем ји: Је мен, Со ма ли ја, 
Ли би ја и Си ри ја.

Пред лог-за ко нот ја по ви ку ва Бе-
ла та ку ќа да ис пра ти до Кон гре сот 
план за за тво ра ње на за тво рот, но 
не ја вклу чу ва одред ба та на Ме кејн, 
што пред ви ду ва пат за на ма лу ва-
ње на огра ни чу ва ња та за транс фер 
на САД ако Кон гре сот ја пот пи ше. 
Ме кејн е раз о ча ран што ад ми ни-
стра ци ја та сѐ уште не ма по ну де но 
план и по крај уве ру ва ња та од аме-
ри кан ски от се кре тар за од бра на, 
Еш Кар тер, де ка пла нот е на пат.

Мо же би нај го ле ма та про ме на во 
пред лог-за ко нот е не го во то пре-
стру кту и ра ње со мер ка ко ја вклу-
чу ва одред би за кои се за ла га Ме-
кејн, да им се од зе ме зна чи те лен 
авто ри тет на ли де ри те на Пен та гон 
при на ба вка на но ви оруж ја и да се 
ов ла стат во е ни те огра но ци са ми да 
си ги кон тро ли ра ат про гра ми те.

И Ме кејн и Торн бе ри вклу чи ја про-
ме ни во нив ни те вер зии на пред-

лог-за ко нот за проб ле ма тич на-
та би ро кра ти ја на Пен та гон, но 
пред ло гот на Ме кејн бе ше мно гу 
по а гре си вен.

Тој би го шо ки рал ре жи мот за 
над зор што се одр жу ва ре чи си 30 
го ди ни ка де цен трал ни от служ бе-
ник за на ба вка - по тсе кре та рот на 
од бра на та за на ба вка, тех но ло ги ја 
и ло ги сти ка - е за дол жен за кон-
тро ли ра ње на но во то оруж је.

Пла нот од зе ма го лем дел од таа 
моќ и ги ста ва клуч ни те од лу ки 
во вр ска со на ба вка та во ра це те на 
ар ми ја та, воз ду хоп лов ни те си ли, 
мор на ри ца та и ма рин ци те.

█ Ќе им да де ме ов ла сту ва ње на 
ше фо ви те на служ ба та. Сме та ме 
де ка еден од нај го ле ми те проб-
ле ми во ми на то то е тоа што ни-
кој не ма пре зе ме но од го вор ност 
за пре че ко ру ва ње на тро шо ци те 
- из ја ви Ме кејн.

Пред лог-за ко нот, исто та ка, би 
вос по ста вил ре фор ми ран си стем 
на во е но пен зи о ни ра ње, би одо-
брил по мош во си сте ми за од-
бра на за Укра и на и би ги бло ки-
рал воз ду хоп лов ни те си ли да го 
спро ве дат пла нот да ја пов ле чат 
сво ја та фло та од бом бар де ри те 
„А-10 вар тог“. █

Из вор: „По ли ти ко“
Пре вод: Ана Цве та но ска

„Св. Сте фан“  
во Охрид е 
единс тве на  
цр ква по све те на 
на овој све ти тел 
во Ма ке до ни ја
Она што e по себ но ка ра кте ри стич-
но за оваа цр ква е Бож јо то око. Тоа е 
ре док сим бол по кој е пре поз нат лив 
овој охрид ски ма на стир ски комп лекс. 
Се ве ру ва де ка тоа има чу до твор на 
моќ, па за тоа го лем број вер ни ци од 
зем ја ва и од странс тво, пра вос лав ни 
и мус ли ма ни, мла ди и ста ри, до а ѓа ат 
ту ка да нај дат спас за сво и те бол ки
Пишува | Не ве на По пов ска

 НА ПЕТ КИ ЛО МЕ ТРИ ОД ОХРИД СЕ НА О ЃА УНИ КАТ НА ПЕ ШТЕР НА ЦР КВА

Спо јот на пе ште ра и цр ква е на-
ви сти на не о би чен и не се којд не-
вен ка ко за спе ле о ло зи те, кои 

ги про у чу ва ат пе ште ри те, та ка и за 
ар хе о ло зи те, кои ги про у чу ва ат си те 
тра ги врз кои чо веч ка та ра ка оста-
ви ла пе чат... Не во о би ча ен пре диз вик 
прет ста ву ва ат осо бе но за исто ри ча-
ри те на умет но ста, но и за си те оние 
што ги по чи ту ва ат ста ри те кул ту ри. 
Ка ко ре док фе но мен, со сво ја та умет-
нич ка и исто ри ска вред ност ус пе ва-
ат да го прив ле чат вни ма ни е то и на 
свет ска та јав ност.

За пе штер ни цр кви обич но се ко ри-
сте ле при род ни пе ште ри, по не ко гаш 
сме сте ни ви со ко во кар пи те, но кои, 
ако би ло по треб но, мо же ле до пол ни-
тел но да се пре гра дат со ѕид од кр шен 
ка мен. По доц на кај не кои од нив се 
до гра ду ва ле и ко на ци. 

Охрид изо би-
лу ва со пе-

штер ни цр кви. 
Ед на од нив е 
„Св. Сте фан“, 
ко ја се на о ѓа 

на пет ки ло ме-
три од гра дот, 
ле во од па тот 

кон „Све ти 
На ум“, во 

исто и ме на та 
на сел ба
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Охрид изо би лу ва со пе штер ни 
цр кви. Ед на од нив е „Св. Сте-
фан“, ко ја се на о ѓа на пет ки ло-
ме три од гра дот, ле во од па тот 
кон „Све ти На ум“, во исто и ме-
на та на сел ба. Из гра де на во ре-
тко убав пре дел, цр ква та на 
по се ти те ли те им да ва не са мо 
спо кој, ту ку и пре кра сен пог-
лед кон езе ро то и кон гра дот 
Охрид. Цр ква та е сме сте на во 
при род на пе ште ра, а не по сто-
јат точ ни по да то ци за тоа ко га 
би ла из гра де на. Од нат пи сот 
ис пи шан во ни ша та на ѓа ко-
ни кот се доз на ва де ка да ри те-

ли би ле гра ѓа ни те од Ве ли ки 
Ва рош т.е. од Охрид, и лу ѓе то 
од со сед ни те се ла. Вна треш-
но ста на пе штер на та цр ква е 
ис ли ка на со из во нре ден фре-
ско жи во пис, но тој во го ле ма 
ме ра е оште тен. Во дол на та 
зо на на ап си дал ни от про стор 
е нас ли ка на све та Бо го ро ди ца 
со ма ли от Хри стос пред се бе. 
Од цр ков ни те ар хи е реи-све ти-
те ли ов де се нас ли ка ни све ти 
Ва си лиј Ве ли ки, све ти Јо ван 
Зла то уст и све ти Ата на сиј 
Але ксан дри ски. Из во нре ден 
е ли кот на па тро нот ко му му 

е по све те на оваа пе штер на 
цр ква. Се прет по ста ву ва де ка 
по тек ну ва од 14 век, а за тоа 
све до чат и за чу ва ни те фраг-
мен ти од ста ри от жи во пис. 

„Све ти Сте фан“ е единс тве на 
цр ква во Ма ке до ни ја по све те-
на на овој све ти тел.

Крај цр ква та се из гра де ни ко-
на ци од ка де што се рас по сти-
ла пре крас на гле тка кон Охрид 
и кон Охрид ско то Езе ро. Ко-
на ци те сме сте ни во кар пи те 
и во шу ма та им ну дат ми рен 
пре стој на вер ни ци те, по се-
ти те ли те и на ту ри сти те кои 
че сто до а ѓа ат и пре сто ју ва ат 
ов де  во не по втор ли ва та при-
ро да и жи во пис ни от пеј заж. 

█ Тре ба да се сре ди про сто рот 
под ко на кот. Та му пла ни ра ме 
да има пар кинг за во зи ла та, 
та ка што ќе мо же да се дој де 
со авто мо бил - ве лат од ма-
на сти рот.

За се га во овој ма на стир бо гос-
луж би има са мо на трет ден Бо-
жиќ, од нос но на 9 ја ну а ри и на 
15 август. 

До цр ква та се стиг ну ва и пеш. 
Ка чу ва ње то по угор ни на та не 
е те шко, трае де се ти на ми ну-
ти од на сел ба та „Син ди кал ни“. 
Це ла та па те ка до цр ква та е по-
кри е на со дрв ја, чии ли сто ви есен та ве ќе ги има обо е но во 

жол та бо ја. Уште при пр во то 
нав ле гу ва ње во про сто рот на 
цр ква та, пла нин ски от воз дух 
ја би стри мис ла та.

Она што по себ но е ка ра кте ри-
стич но за пе штер ска та цр ква 
по све те на на св. Сте фан, е Бож-
јо то око. Тоа е ре док сим бол по 
кој е пре поз нат лив овој охрид-
ски ма на стир ски комп лекс . 

Пред са ми от влез во пе штер-
на та цр ква „Све ти Сте фан” кај 
Охрид, во цен та рот на сво дот 
на ма ла та ку по ла, нас ли ка но 
е та инс тве но то око. Се ве ру ва 
де ка тоа има чу до твор на моќ, 
па за тоа го лем број вер ни ци 
од зем ја ва и од странс тво, пра-
вос лав ни и мус ли ма ни, мла ди 
и ста ри, до а ѓа ат ту ка да нај дат 
спас за сво и те бол ки.
 
█ Лу ѓе то за ста ну ва ат под 
Бож јо то око, оста ну ва ат ту ка 

из вес но вре ме ка ко вко па ни. 
Пред да дој дат под ку по ла-
та, ли ца та им се згр че ни, им 
гле дам та га. Ко га ќе дој дат 
от та му кај ме не, гле дам дру-
ги ли ца, ос ло бо де ни од не ко-
ја го ле ма ма ка, им се вра ќа 
одам на из гу бе на та вер ба де
ка не ка де мо жат да нај дат 
спо кој - ве лат во цр ква та.

На не ма же ни те и не же не ти-
те ов де им да ва ат клуч да ги 
отво рат пор ти те на „Све ти 
Сте фан”. Тоа е стар оби чај кој 
на мно гу ми на им овоз мо жил 
да нај де свој жи во тен со пат-
ник. 

И стран ци те се че сти по се-
ти те ли на цр ква та „Све ти 
Сте фан“. За нив е по себ но ин-
те рес но Бож јо то око кое го 
наб љу ду ва ат и за кое мно гу 
се ин те ре си ра ат.  █
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С вет ски от здрав ствен 
са мит ре ши де ка мо де-
лот за еду ка ци ја на ма-

ке дон ски от не вро хи рург Вен-
ко Фи лип че е нај со од ве тен за 
упо тре ба во зем ји те во раз вој. 
Овој мо дел во име на гру па та 
ле ка ри - ли де ри на ме ѓу а ка-
дем ски от ме ди цин ски па нел 
на са ми тот го пре зен ти ра ше 
ма ке дон ски от прет став ник 
д-р. Вен ко Фи лип че во гер ман-
ско то Ми ни стерс тво за над-
во реш ни ра бо ти, ка де што се 
одр жа Свет ски от здрав ствен 
са мит.

Са ми тот, кој е под по кро ви телс-
тво на гер ман ска та кан це лар ка 
Ан ге ла Мер кел, фран цу ски от 
пре тсе да тел Фран соа Оланд 
и пр ви от чо век на Европ ска та 
ко ми си ја Жан Клод Јун кер, е 
нај про ми нен тен свет ски фо-
рум за адре си ра ње гло бал ни 
здрав стве ни те ми.

На са ми тот учес тву ваа  прет-
став ни ци од на ци о нал ни те 
ака де мии за на у ка, по ли тич-
ки прет став ни ци што ра бо тат 
на здрав стве ни те ми, нев ла-
ди ни ор га ни за ции актив ни 
на по ле то на ме ди ци на та и 
на здрав стве на та за шти та, 
прет став ни ци на ком па нии и 

дру ги учес ни ци што де ба ти-
ра ат и до не су ва ат зак лу чо ци 
за бор ба про тив нај а кут ни те 
здрав стве ни пре диз ви ци. Го-
ди на ва цен трал ни те ми на кои 
ра бо ти СЗС беа кли мат ски те 
про ме ни и здрав ство то, гло-
бал на та здрав стве на по ли ти-
ка и вла ди на та по ли ти ка во 
нај бо га ти те зем ји на све тот, 
здра во то ста ре е ње и пре вен-
ци ја та, ди ги тал но то здрав је, 
на уч на та вред ност на ос нов на-
та здрав стве на за шти та.

Мо де лот пред ло жен од ма-
ке дон ски от ле кар Фи лип че 
од Кли ни ка та за Не вро хи-
рур ги ја при Уни вер зи тет-
ски от кли нич ки цен тар во 
Скоп је, кој е при фа тен ка ко 
нај до бар за еду ка ци ја на 
ле ка ри, ќе би де при ме ну-
ван ка ко дел од здрав стве-
ни те еду ка тив ни си сте ми 
во де се ти ци зем ји што ги 
сле дат пре по ра ки те и зак-
лу чо ци те на Свет ски от 
здрав ствен са мит.

█ На свет ски от здрав ствен 
са мит во Бер лин, Гер ма ни ја 
Ва ши от мо дел за еду ка ци ја бе
ше при фа тен ка ко нај со од ве-
тен за упо тре ба во зем ји те во 
раз вој. Об јас не те ни за ка ков 
мо дел ста ну ва збор?
ФИЛИПЧЕ: На са ми тот што 
се одр жа во фе де рал но то Ми-
ни стерс тво за над во реш ни 
ра бо ти на Гер ма ни ја во Бер-
лин, при сус тву вав ка ко дел 
од про гра ма та за мла ди на уч-
ни ци. Та му се раз го ва ра ше за 

по до бру ва ње на при ста пот 
кон со од вет на еду ка ци ја на 
мла ди те ле ка ри што жи ве ат 
во зем ји те во раз вој. Име но, 
мно гу мла ди ле ка ри во све-
тот не ма ат мож ност да се еду-
ци ра ат со од вет но во сво ја та 
стру ка, а тоа е при чи на да ја 
на пу штат сво ја та зем ја или 
да се не до вол но обу че ни, што 
ги пра ви не под го тве ни ко га 
ќе се со о чат со кли нич ка та 
ра бо та. До пол ни тел но, не до-
сти га и истра жу вач ка ра бо та 
што прет ста ву ва по ле во кое 
се про ве ру ва ат мно гу но ви ме-
то ди или про це ду ри. Спо ред 
поз на ти от па то лог Ру долф 
Вирц хоњ, нов ме то да се при-
ме ну ва на па ци ен ти те ду ри 
отка ко ќе се про из ве де ус пе-
шен екс пе ри мент.

█ Во кои зем ји ќе се упо тре-
бу ва?
ФИЛИПЧЕ: Ана ли за та и кон-
цеп ци ја та се од не су ва ше, пред 
сѐ, на зем ји те на афри кан ски-
от кон ти нент, кои се со о чу-
ва ат со нај мал ку ре сур си за 
на уч но-истра жу вач ка и ап-
ли ка тив на деј ност во ме ди-
ци на та. Вни ма ни е то кон овие 
зем ји во пос лед ни те не кол ку 
го ди ни е по ве ќе крат но зго ле-
ме но во смис ла на под др шка 
со опре ма, ма те ри ја ли и ле ко-
ви, ка ко и со од вет на обу ка на 
мла ди те ле ка ри.

█ Да ли тој мо дел на еду ка-
ци ја е при мен лив и во Ма-
ке до ни ја?
ФИЛИПЧЕ: Пред ло же ни от 
кон цепт за еду ка ци ја е ком-
па ти би лен са мо за на ве де ни те 
зем ји.

█ Пред ла га те кон ти ну и ра-
на еду ка ци ја на мла ди те, 
истра жу вач ка деј ност и 
здрав ствен ме наџ мент на 
се кое ни во. Кол ку е тоа воз-
мож но и кај нас?
ФИЛИПЧЕ: Кон ти ну и ра на та 
еду ка ци ја е клуч за на пре до кот 
во ме ди ци на та. Но ви те ти те 
по тек ну ва ат од на уч но-истра-
жу вач ка та  ра бо та, а по тоа 
нај го лем пре диз вик е нив на-
та транс ла ци ја во кли нич ка-
та ра бо та од нос но при ме на та 

ЗДРАВJЕ
ИН ТЕРВ ЈУ | Д-Р ВЕНКО ФИЛИПЧЕ, НЕВРОХИРУРГ

Кон ти ну и ра на та  
еду ка ци ја  
е клуч за  
на пре до кот во  
ме ди ци на та

Ме наџ мен тот ста на со ста вен 
дел од на ша та ра бо та, и са мо 
со со од вет на еду ка ци ја или 
тре нинг ус пеш но се со о чу ва ме 
со пре диз ви ци те на се кое ни во, 
ве ли во ин терв ју др Фи лип че, 
кој на Свет ски от здрав ствен 
са мит во Бер лин пре зен ти ра ше 
мо дел за еду ка ци ја што бе ше 
при фа тен за нај со од ве тен за 
упо тре ба во зем ји те во раз вој

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

на но ви те ти те кај па ци ен ти те. 
Ме наџ мен тот ста на со ста вен 
дел од на ша та ра бо та и са мо со 
со од вет на еду ка ци ја или обу ка 
ус пеш но се со о чу ва ме со пре-
диз ви ци те на се кое ни во.

█ За што дру го се раз го ва ра-
ше на Свет ски от здрав ствен 
са мит во Бер лин? Кои беа те-
ми те? Кои зем ји учес тву ваа?
ФИЛИПЧЕ: Освен за еду ка ци-
ја та, акту ел но бе ше со о чу ва ње-
то со бе гал ска та кри за, су ми ра-
ње на ре зул та ти те од на чи нот 
на кој се ре ши проб ле мот со 
ебо ла та, гло бал на здрав стве-
на по ли ти ка, здра во ста ре е ње, 
ди ги тал но здрав ство, раз вој 
на аген да за по 2015 го ди на, 
проб ле мот со от пор но ста на 
ан ти би о ти ци и кли мат ски те 
про ме ни. На са ми тот при сус-
тву ваа учес ни ци од 60-ина зем-
ји од све тот. █

Свет ски от 
здрав ствен 
са мит ре ши 

де ка мо де лот 
за еду ка ци ја на 
ма ке дон ски от 
не вро хи рург 

Вен ко Фи лип че 
е нај со од ве тен 

за упо тре ба 
во зем ји те во 

раз вој

Ана ли за та 
и кон цеп-
ци ја та се 
од не су ва-
ше, пред 

сѐ, на 
зем ји те на 
афри кан-
ски от кон-

ти нент
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ИсториJа

На 31 ја ну а ри 1981 го ди на 
во грч ки от вес ник „Сло бо ден 
свет“ (Ελευθερος κοσμος) бил 
об ја вен до ку мент од тај ни те 
ар хи ви на грч ко то Ми ни стерс-
тво за над во реш ни ра бо ти

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

Зна че ње то на Со лун во пред ве че ри е то на Вто ра та свет ска вој на

И ме но, ста ну ва збор за до ку-
мент кој се од не су ва на тај-
на сред ба одр жа на на 3 и на 

4 април 1941 го ди на, са мо два де на 
пред гер ман ски от на пад на Кралс-
тво то Ју гос ла ви ја и Гр ци ја во те кот 
на Вто ра та свет ска вој на. Сред ба та 
би ла одр жа на во се ло то Кре ме ни ца 
(Би тол ско), по гра нич но ме сто ме ѓу 
то гаш на Ју гос ла ви ја и Гр ци ја. На 
сред ба та учес тву ва ле во е ни ли ца 
од Ју гос ла ви ја, Гр ци ја и Ве ли ка Бри-
та ни ја. Ју гос ло вен ска та стра на ја 
прет ста ву вал ге не ра лот Ра ди во је 
Јан ко виќ, шеф на ју гос ло вен ски от 
Ге не рал штаб. Ге не ра лот на грч ки-
те во о ру же ни си ли, Але ксан дрос 
Па па гос, ја прет ста ву вал офи ци-
јал на Ати на. До де ка Бри тан ски те 
во о ру же ни си ли би ле прет ста ве ни 
од ге не рал Х. Вил сон, за по вед ник 
на бри тан ски те си ли во Гр ци ја; ге-
не рал Т.  Г. Хеј вуд; ад ми рал С. Е Тарл 
и Г. Х. Ал би јак, шеф на бри тан ски те 
воз ду хоп лов ни си ли на Сред ни от 
Исток.

Глав на цел на сред ба та, ко ја се ре а ли-
зи ра ла на ба ра ње на ју гос ло вен ска та 
вла да, би ла да се из го тви за ед нич ки 
план на три те др жа ви за од бра на на 
гра дот Со лун, ка ко важ но стра те-
ги ско ме сто, во слу чај на на пад на 
гер ман ски те, бу гар ски те или ита-
ли јан ски те ору же ни си ли. Во раз го-
во рот ју гос ло вен ски от ге не рал го 
по тен ци рал зна че ње то на со лун ско то 
при ста ни ште за не го ва та вла да: 

„Со лун, грч ка по мор ска ба за, 
де нес е единс тве но при ста-
ни ште пре ку кое Ју гос ла ви ја 
има вр ски со Тур ци ја, Анг ли ја 
и со Аме ри ка. Ако суд би на та 
на Со лун би де за гро зе на по ра-
ди дејс тву ва ње на Гер ман ци те, 
Ита ли јан ци те или Бу га ри те, и 
Ју гос ло ве ни те од сво ја стра на 
ќе би дат за и те ре си ра ни“.

Во про дол же ние, ју гос ло вен ски-
от ге не рал пре до чил де ка Ве ли ка 
Бри та ни ја, Ју гос ла ви ја и Гр ци ја 
за ед но тре ба ле да дејс тву ва ат во 
на со ка да спре чат евен ту ал на во е-
на ак ци ја на три те го рес по ме на ти 
др жа ви кон Со лун. Во таа на со ка, 
Јан ко виќ истак нал де ка ве ќе бил 
соз да ден план пре ку кој се одре ду-
ва ла уло га та на три те со јуз ни ци, 
на кои исти от им бил при ло жен.

Во про дол же ние на до ку мен тот е 
по ме стен це ли от во ен план кој се 
со сто ел од че ти ри точ ки, кои ги 
пред ви ду ва ле број но ста на лу ѓе то 
и во е на та тех ни ка на со јуз ни ци те, 
нив ни те по себ ни об вр ски, зо ни те 
на ак ци ја и не кои дру ги об вр ски 
кои про из ле гу ва ат од са ми от до-
го вор.

Отка ко бил пре зен ти ран и разг ле-
дан спо ме на ти от до го вор, се раз-
ви ла ди ску си ја ме ѓу ју гос ло вен-
ски от ге не рал и за по вед ни кот на 
бри тан ски те во е ни си ли во Гр ци ја, 
ге не ра лот Вил кин сон. Ди ску си ја та 
би ла во на со ка на раз ме на на ме-
ѓу себ ни ин фор ма ции, за тоа што 
би ло утвр де но де ка Ве ли ка Бри та-
ни ја не ма ла рас по ре де но до вол но 
во е ни си ли спо ред пред ви де ни от 
план и де ка таа оче ку ва ла тоа да се 
слу чи во на ред ни те не кол ку не де-
ли. Не што што очиг лед но би ло за-
доц не то, на што ре а ги рал и ге не-
ра лот Јан ко виќ. Ју гос ло вен ски те 
вла сти има ле очиг лед на на ме ра да 
се спре чи це лос но то оп ко лу ва ње 

на нив на та др жа ва, би деј ќи во тој 
пер и од, иста та би ла ве ќе оп ко ле на 
со не при ја тел ски др жа ви и са мо на 
неј зи на та јуж на стра на гра ни че ла 
со при ја тел ска др жа ва. По доц на, 
во ди ску си ја та се вклу чил и ге не-
ра лот Па па гос, ин те ре си рај ќи се 
да доз нае од сво јот ју гос ло вен ски 
ко ле га „за кон цен тра ци ја та на 
ју гос ло вен ска та ар ми ја во слу-
чај на гер ман ски на пад“ и да ли 
тие би ле спрем ни да ги бра нат 
си те свои гра ни ци. На тоа Јан ко-
виќ од го во рил де ка од не го ва та 
вла да бил ов ла стен са мо да раз го-
ва ра за пред мет ни от со јуз и де ка 
отка ко Гр ци те и Анг ли ча ни те ќе 
ис пра тат си ли кон бу гар ска та и 
кон ал бан ска та гра ни ца, са мо то-
гаш Ју гос ло ве ни те ќе ги бра не ле 
сво и те др жав ни гра ни ци на се вер. 
И во овој слу чај очиг лед на би ла 
на ме ра та да спре чи нав ле гу ва ње 
на бу гар ска та ар ми ја од исток и 
на ита ли јан ска та вој ска од за пад 
во јуж ни те де ло ви на то гаш но то 
ју гос ло вен ско кралс тво, со што би 
би ло овоз мо же но ју гос ло вен ска та 
ар ми ја да ја скон цен три ра сво ја та 
од бра на на се вер ни те гра ни ци. 
По тоа сле ду ва ло пра ша ње и од 
Вил кин сон до Јан ко виќ, од нос но: 
„Во слу чај да дој де до на пад од 
Гер ма ни ја во бли ска ид ни на, ка
де мис ли те да им се спро тив ста-
ви те?“ Од го во рот на ге не ра лот 
бил де ка тој не мал ов ла сту ва ње 
да збо ру ва на таа те ма и де ка не 
оче ку вал да ги за шти тат си те 
свои гра ни ци, но се на де вал де ка 
ќе ги од бра нат „нај о сет ли ви те и 
ви тал ни прав ци“. Кај оваа точ ка 
се раз ви ла ди ску си ја во те кот на 
ко ја ге не ра лот Јан ко виќ сто ел на 
ста вот де ка и ју гос ло вен ска та и 
грч ка та ар ми ја не ма а ат до вол но 
со од вет ни средс тва за да се спро-
тив ста ват на ме ха ни зи ра ни те 
еди ни ци на си ли те на оска та. На 
тоа Па па гос за бе ле жал де ка пла-
нин ски те об ла сти кои пре ов ла-

(1941)

ман ски те си ли по про би ва ње то на 
фрон тот на ју гос ло вен ско-бу гар-
ска та гра ни ца, из вр ши ле на пад на 
Гр ци ја, при ну ду вај ќи ги грч ки те 
во о ру же ни си ли да се пов ле чат во 
пра вец на „Ме та кса со ва та ли ни ја“. 
Со лун бил осво ен на 9 април, до-
де ка во исти от град на 23 април 
би ла пот пи ша на и ка пи ту ал ци ја на 
грч ка та вој ска. Исти от ден, грч ки-
от крал Ге ор ги II и це ла та вла да ја 
на пу шти ле Ати на и со ави от по бег-
на ле на остро вот Крит. По се то тоа, 
грч ко то вр хов но за по вед ниш тво 
кое не са ка ло да ја приз нае ка пи ту-
ла ци ја та, со бра ло одре де ни по ма ли 
и вер ни во е ни еди ни ци и сè до 30 
април го шти те ле от ста пу ва ње то 
на бри тан ски те си ли кои за бр за но 
се пов ле ку ва ле кон остро вот Крит. 
На 28 април Гер ман ци те ја за зе ма-
ле Ати на и за ро би ле око лу 8.000 
бри тан ски вој ни ци. На ред ни от ден 
бил за зе мен Пе ло по нез. По ка пи ту-
ла ци ја та, Гр ци ја би ла оку пи ра на од 
Гер ма ни ја, Бу га ри ја и од Ита ли ја. 
Цен трал ни от дел на егеј ски от дел 
на Ма ке до ни ја, а со тоа и гра дот 
Со лун, би ле дел во гер ман ска та 
оку па ци ска зо на. █

ду ва ат на Бал ка нот не се по год ни 
за та кви го ле ми иска чу ва ња на 
не при ја тел ски те си ли. Тој до дал 
де ка „на ви сти на, дви же ње то на 
ме ха ни зи ра ни те под виж ни си ли 
на ва ква те ри то ри ја е мож на са мо 
по па ти шта та ка де се пак нив ни от 
фрон та лен на пре док бил не воз-
мо жен или огра ни чен“. Па па гос, 
исто та ка, за бе ле жал де ка во слу чај 
на не до стиг на спе ци јал ни про-
ти вок лоп ни средс тва мо же да се 
ко ри сти и ар ти ле ри ја та. И на крај, 
ге не ра лот Вил сон до дал де ка во 
пла нин ски те об ла сти мо же да се 
по стиг нат зна чај ни ре зул та ти ко-
ри стеј ќи ме ха ни зи ра ни под виж ни 
средс тва ду ри ако ор га ни за ци ја та 
би ла огра ни че на.

Во по на та мош ни от тек на ди ску си-
ја та, иста та се од ви ва ла во на со ка 
на по тре ба та од за јак ну ва ње на ју-
гос ло вен ски от фронт кон Бу га ри ја. 
Се пак, лес но е уоч ли во де ка си те 
стра ни пр венс тве но ги гле да ле 
сво и те др жав ни ин те ре си. Ју гос-
ла ви ја на сто ју ва ла да ја обез бе ди 
јуж на та стра на со цел да не дој де 
до отсе ку ва ње и до оп ко лу ва ње 
на ју гос ло вен ска та ар ми ја во се-
вер ни от дел од др жа ва та, до де ка 
Гр ци ја ду ри се на де ва ла де ка со 
отва ра ње на фронт кон Бу га ри ја 
би го из бег на ла на па дот на Гер-
ма ни ја на неј зи на та др жа ва. На 
кра јот од раз го во ри те, сог лас но 
со пред ло гот на ге не ра лот Па-
па гос, ге не ра лот Јан ко виќ „ќе ја 
за мо лел“ ју гос ло вен ска та вла да 
да ис пра ти офи це ри за вр ски во 
Ати на, пис ме но ов ла сте ни за ре-
гу ли ра ње на раз ни те ра бо ти кои 
ќе се од не су ва ат на за ед нич ки те 
под го то вки за опе ра ци и те, по тре-
би те на ју гос ло вен ска та ар ми ја од 
ма те ри ја ли, итн.

Ка ко и да е, Кралс тво то Ју гос ла ви ја 
би ло на пад на то од фа ши стич ка та 
ко а ли ци ја на 6 април 1941 го ди-
на. Исти от ден би ла на пад на та и 
грч ка та др жа ва. Гер ман ска та ин-
ва зи ја на Бал ка нот би ла поз на та 
ка ко  „Април ска вој на“. Код но то 
име за на па дот на Ју гос ла ви ја би ло 

„Ди ре кти ва 25“, до де ка за Гр ци ја 
„Ма ри та“. На па дот на Ју гос ла ви-
ја бил на пра вен по коп нен пат, од 
не кол ку прав ци. Гер ман ски, ита ли-
јан ски и ун гар ски вој ни ци нав лег-
ле на те ри то ри ја та на Ју гос ла ви ја 
од Италија, Австрија (то гаш дел 
од Третиот рајх), Унгарија, Рома-
нија и Бугарија. Те шко бил бом бар-
ди ран Белград. Вој на та за вр ши ла 
на 17 април 1941 го ди на со ка пи-
ту ла ци ја, оку па ци ја и со по дел ба 
на Југославија. Крал ско то се мејс тво 
и не кои прет став ни ци на вла да та 
отиш ле во ег зил во Британија. От-
по рот на грч ка та др жа ва за раз ли ка 
од ју гос ло вен ски от бил по же сток, 
со по го лем број жр тви и ма те ри јал-
на ште та на не се ни на фа ши стич-
ка та ко а ли ци ја. Ме ѓу тоа, тре ба да 
се наг ла си де ка во од бра на та на 
Гр ци ја учес тву ва ла и ар ми ја та на 
Ве ли ка Бри та ни ја со око лу 62 000 
вој ни ци, 200 бор бе ни ави о ни и 100 
тен ко ви. Се пак, стра вот на грч ки от 
во ен врв де ка на па дот на грч ка та 
др жа ва би до шол во прв мо мент 
пре ку Бу га ри ја и ин ди рект но по тоа 
од Ју гос ла ви ја бил ре а лен. По крај 
ди рект ни от на пад од Бу га ри ја, гер-
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Култура

1
Да можевте  

да го чуете тоа  
што го гледам
Кети Бакли со

Линет Падна

2
Филозофија
Ултима
Ошо

3
Лицето ни ги  

открива  
болестите

Курт
Тепервајн

4
Играта на 
животот и како 
да се игра
Флоренс 
Сковел Шин

 5
Психологијата 

на интегралното 
општество

Михаел Лајтман,
Анатолиј Улјанов

КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА 
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА
[  АНТОЛОГИЈА  ]

ЏОРДАНО БРУНО:  
„НИЕ СМЕ ВЕЌЕ НА НЕБО“

Ние ли сме во бесконечноста
ниту центар, ниту власт
ниту гуска, ниту јајце
Ние, од тлото што не сме се одлепиле
ние, вистината што ја мразиме
како ѓавол ја истеруваме
масовно ја каменуваме
и ја однародуваме
ние, што наредуваме
кој да ѝ се обрати на јавноста
и како да се опише „стварноста“
за да го слушаме
- барем додека сме живи -
она што ни одговара
Сонцето мора да се врти
небото да биде недостижно
Земјата ма’дра.
Тој што ги пропишува божјите заповеди
ќе ги состави и човечките
забраните се услов без којшто  
не се може
во Сенатот, Олтарот и Креветот
во Науката и Уметноста
без оглед на егзактноста
„Златното доба“ или иднината
во суштина не нè интересира
ако треба сè напредно ќе собереме
во една клада и ќе го запалиме
„ќе постапуваме благо и без 
пролевање крв“
Црвениот плоштад и онака е  
црвен од цвеќиња
Ренесансата е изговор за еретиците
но се вклопува во куќниот ред на 
Инквизицијата
во нашата допуштена и  
официјална дијабола
нашата настраност и смисла за 
Анатема
можеби сме мали и смртни
можеби без престан се вртиме
околу себеси и Сонцето
а светот е некој непознат Инфинито
но барем имаме сопствен пекол
и одбираме кого убиваме!

ДЕ ВЕТ ТО ИЗ ДА НИЕ НА МЕ ЃУ НА РОД НИ ОТ  
ТЕ А ТАР СКИ ФЕ СТИ ВАЛ „СКУ ПИ“

На нај но во то из да ние на Ме ѓу на род ни от те а тар ски фе сти вал 
„Ску пи“, во те кот на шест де на, на сце на та на Мла дин ски от кул-
ту рен цен тар во Скоп је, беа оди гра ни осум европ ски прет ста ви. 
Мо то на го ди наш но то из да ние на фе сти ва лот бе ше „По до бар 
пог лед“ (Better view).

█  Не во смис ла де ка ќе ѝ по ну ди ме 
на пуб ли ка та ро зо ви очи ла за да 
го гле да све тот по до бар откол ку 
што, на ви сти на, е, ту ку за тоа што 
сме та ме де ка те а та рот им да ва на 
лу ѓе то по до бар пог лед за тоа ка ко 
тие, на ви сти на, се чув ству ва ат - 
ве ли Сен ко Ве ли нов, се ле кто рот на 
про гра ма та на фе сти ва лот.

Фе сти ва лот го отво ри прет ста ва-
та „Шо пинг енд фа кинг“ на Марк 
Ра вен хил, ка ко ко про дук ци ја ме ѓу 
На ци о нал ни от те а тар на При шти на 
и Ур бан те а тар од При шти на, Ко-
со во, а за за тво ра ње то е за ка жа на 
прет ста ва та „Ку ќа та на гне вот“, 
чиј што текст е ба зи ран на сти хо ви 
на Фе де ри ко Гар си ја Лор ка, ка ко и 
на по е ми на Ра фа ел Ал бер ти, Ми гел 
Ер нан дес и на Ди а на До бре ва, а во 
про дук ци ја на бу гар ски от те а тар 
Взраж да не. Ре жи сер ка на прет ста-
ва та е истак на та та Ди а на До бре ва.

Во рам ки те на фе сти вал ска та про-
гра ма  на сце на та на МКЦ беа прет-
ста ви те: „Крај на љу бо вта“, ко про-
дук ци ја на Ми ни-те а тар и Мест но 
гле да ли ште од Птуј, Сло ве ни ја, Но
во ка за ли ште и За дар сно ва - Хр-
ват ска.  „Ду хот што оди“ (Па тот 
на Про ме теј) на Срп ско на род но 
по зо ри ште од Но ви Сад, Ср би ја е 
прет ста ва та со ко ја дво е цот Де јан 

Дво е цот Ду ков ски - По пов ски со  
„Дух кој оди“ на сце на та на МКЦ

Ду ков ски - Але ксан дар По пов ски 
го сту ва во Скоп је. Во уто пи ска та 
ме ло дра ма е соз да ден лик што со 
хам ле тов ска енер ги ја се дви жи низ 
ко рум пи ра ни от си стем и ме сто да 
раз мис лу ва, тој дејс тву ва. Во сво јот 
ира ци о на лен по ход е во о ру жен со 
хип но тич ка та моќ на убе ду ва ње, а 
не го ви от ме тод е уби ва ње. Кр ва во 
га зи пре ку сѐ и се ко го што ќе му се 
нај де на па тот, одеј ќи ка ко но со рог 
по сво ја та па те ка на прав да та, па-
тот на сло бо да та. Кој е тој? Хе рој? 
Уби ец? Оби чен чо век до ве ден до 
еле мен тар на оп струк ци ја на здра-
ви от раз ум? Дух со се ки ра или ви ор 
на ре во лу ци ја та, кој ја ки не гла ва та 
на ре жи мот... Мо же би са мо иде ја, 
ко ја мно гу ми на обес пра вед ни ја 
има ат де нес. 

Во след ни те де но ви ќе мо же да се 
прос ле дат прет ста ви те: „Па но шка“ 
(Pannochka) - Перм те а тар „У Мо ста“ 
- Перм, Ру ска фе де ра ци ја; „Са у на“ - 
те а тар „Ме та мор фо зи“ - Хел син ки, 
Фин ска; „Ра дар“ - ко про дук ци ја на 
ФФТ Ди зел дорф, Ту фа три ер, ФТВ, 
Келн, Гер ма ни ја; „1945“ - Но дар 
Дум бад зе, про фе си о на лен др жа-
вен мла дин ски те а тар - Тби ли си, 
Гру зи ја и прет ста ва та „Ку ќа та на 
гне вот“ - Те а тар „Взраж да не“ - Со-
фи ја, Бу га ри ја со ко ја ќе се за тво ри 
фе сти ва лот.  █ (Н.П.)

  

МАРСОВЕЦОТ
THE MARTIАN

Заработка: 15.900.000 $

Жанр: авантура
Режија: Ридли Скот

Актери: Мет Дејмон,  
Џесика Честејн,  

Кристен Вилг

ДА СЕ НАЕЖИШ
GOOSEMBUMPS

Заработка: 15.500.000 $

Жанр: авантура
Режија: Роб Летерман

Актери: Џек Блек,  
Дилан Минет,  

Одеја Раш

МОСТОТ НА ШПИОНИТЕ
BRIDGES OF SPIES

Заработка: 11.400.000 $

Жанр: драма
Режија: Стивен Спилберг

Актери: Том Хенкс,  
Марк Риленс,  

Ален Алда

ПОСЛЕДНИОТ  
ЛОВЕЦ НА ВЕШТЕРКИ

THE LAST WITCH HUNTER

Заработка: 10.800.000 $

Жанр: акција
Режија: Брик Ајснер

Актери: Вин Дизел,  
Рози Лесли,  

Илaја Вуд

ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 2
HOTEL TRANSYLVANIA 2

Заработка: 9.000.000 $

Жанр: анимиран филм
Режија: Генди Тартаковски

Актери: Адам Сендлер,  
Енди Самберг,  
Селена Гомез

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов

„Автопортрет“ на Пол 
Сезан (1839-1906), кој го 
насликал во 1875 година. 
Сезан е француски постим-
пресионист, чиешто дело 
претставува премин меѓу 
импресионизмот од крајот 
на 19 век и кубизмот во по-
четокот на 20 век. 

Бил еден од најзначајните 
личности на француското и 
на европското сликарство.
Најчесто сликал пејзажи, 
портрети и мртва природа. █

„Автопортрет“  
на Пол Сезан

Катица Ќулавкова (1951) 
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П ред точ но 60 го ди ни, Емил 
Ру бен ја оди гра пр ва та уло-
га во фил мот „Тие двај ца та“ 

на Жорж Скри гин, ка де ја тол ку вал 
уло га та на де те то Жар ко. Две го ди-
ни по доц на, тој ги тол ку ва глав ни те 
уло ги во два фил ма – во дол го ме-
траж ни от „Ма ли от чо век“ на Жи ка 
Чу ку лиќ и во кра тко ме траж ни от 
„Бунт на кук ли те“ на Ди ми трие 
Ос ман ли.

Де но ви ве, Ки но те ка на Ма ке до ни ја 
на Ру бен му до де ли по вел ба по по-
вод не го ви от зна ча ен ју би леј, 60 го-
ди ни на филм ско то плат но. Тој пак, 
ка ко го лем љу би тел на филм ска та 
умет ност, на Ки но те ка та ѝ по да ри 
ар те фа кти, филм ски про е ктор на 
9,5 мм филм ска лен та, „па те-беј-
би“ и ама тер ска ка ме ра од исти от 
про из во ди тел.

█ Ки но те ка та на Ма ке до ни ја 
по крај при би ра ње то, за шти та, 
чу ва ње то и пре зен ти ра ње то на 
филм ско то нас ледс тво, има уште 
ед на мно гу зна чај на ми си ја – 
пам те ње то и од бе ле жу ва ње то на 
зна чај ни ју би леи на ни за та иск-
лу чи тел ни ма ке дон ски филм ски 
ре жи се ри, сце на ри сти, акте ри, 
ди ре кто ри на фо то гра фи ја кои 
го соз да ва ле и се дел од на ци о-
нал но то ау ди о ви зу ел но нас ледс-
тво. Ток му за тоа, со по себ на чест 
и за до волс тво, му до де лу ва ме 
по вел ба на акте рот Емил Ру бен 
по по вод не го ви от ју би леј: 60 го-
ди ни од пр ва та филм ска уло га, 
од нос но од не го во то пр во по ја-

ву ва ње на филм ско то плат но со 
уло га та во фил мот „Тие двај ца та“. 
Са кам да му се заб ла го да рам на 
се мејс тво то Ру бен, кое ја збо га ти 
ки но теч на та ко лек ци ја на му-
зеј ски екс по на ти со два ре тки 
филм ски ар те фа кти, филм ски 
про е ктор на 9,5 мм филм ска лен-
та, „па те-беј би“ кој е про из ве ден 
во ‘20-ти те го ди ни на ми на ти-
от век од стра на на поз на ти от 
про из во ди тел Пјер Ви ктор Кон-
тин су за ком па ни ја та „Па те“ и 
ама тер ска та ка ме ра „па те-беј би“, 
исто та ка про из ве де на во ‘20-ти
те го ди ни – из ја ви ди ре ктор ка та 
на Ки но те ка на Ма ке до ни ја, Ми ми 
Ѓор го ска-Или ев ска.

Ру бен, еден од бар до ви те на ма ке-
дон ско то филм ско и те а тар ско глу-
ми ште, по вел ба та од Ки но те ка на 
Ма ке до ни ја ја до би на 27 октом ври, 
де нот ко га се од бе ле жу ва Свет ски от 
ден на ау ди о ви зу ел но нас ледс тво 
на УНЕ СКО.

█ Не знам да ли на овој ден сме ам 
да се по чув сту вам ка ко за шти-
те но ау ди о ви зу ел но кул тур но 
нас ледс тво. Јас та ка ќе се по чув-
сту вам, а вие, ка ко са ка те – се по-
ше гу ва Ру бен, заб ла го да ру вај ќи се 
на по вел ба та од Ки но те ка.

Се мејс тво то Ру бен на Ки но те ка ѝ 
по да ри иск лу чи тел ни ра ри тет ни 
филм ски ар те фа кти за кои тој сме та 
де ка тие зас лу жу ва ат да се нај дат 
та му. Скром ни от Ру бен и не го во то 
се мејс тво не са кал да се фа ли со тоа.

█ По да ро кот се ко гаш се да ва ин-
тим но, со за до волс тво, не пре тен-
ци оз но. Овој пат тоа не се слу чи, 
Ки но те ка та се по фа ли за по да-
ро кот. Но, по да ро кот не е вр зан 
со по вел ба та. Брат ми и јас уште 
пред мно гу вре ме ре шив ме де ка 
овие апа ра ти ќе си го нај дат ме-
сто то во Ки но те ка та на Ма ке до-
ни ја – ре че Ру бин.

Спо ред ди ре ктор ка та на Ки но те ка, 
по да ро кот од се мејс тво то Ру бен е 

мно гу зна ча ен и тие ед но став но 
мо ра ле да се по фа лат со тоа де ка 
ко лек ци ја та на Ки но те ка е збо га-
те на со нов зна ча ен екс по нат.

Ки но те ка та, чи ја ос нов на за да ча е 
да го чу ва, за шти ту ва и да го пре-
зен ти ра на ци о нал но то филм ско 
бо гат ство, све че но ја пу шти во упо-
тре ба но ва та ди ги тал на опре ма со 
ко ја се вле гу ва во но ва та епо ха на 
ди ги тал на та ера на ки но при ка жу-
ва ње то.

█ Ди ги тал ни те про ек ции не ма 
во це лост да ги за ме нат до се га 
ра ри тет ни те и ве ќе екск лу зив ни 
про ек ции од филм ска лен та, и по-
на та му оста ну ва ме дос лед ни и на 
35мм филм ски про ек ции – ве ли 
Ѓор го ска-Или ев ска.

Ру бен (1948) е филм ски и те а тар ски 
актер кој се шко лу вал во Скоп је и во 
За греб. Во 1971 го ди на дип ло ми рал 
на Ака де ми ја та за филм и те а тар во 
За греб. Прв пат во филм на ста пу ва ка
ко де те, во фил мот „Тие двај ца та“ во 
1955 го ди на, по тоа во 1957 го ди на 
до би ва уло ги во фил мо ви те „Бун тот 
на кук ли те“ и „Ма ли от чо век“. По тоа 
сле ду ва ат и ни за дру ги уло ги низ 
кои про дол жу ва да ја гра ди сво ја та 
актер ска ка ри е ра. Од 1971 го ди на 
ра бо ти ка ко актер во Ма ке дон ски от 
на ро ден те а тар (МНТ) во Скоп је.

По вел ба од Ки но те ка на Ма ке до ни jа  
за еден од бар до ви те на филм ско то 
глу ми ште

ЈУ БИ ЛЕЈ – ЕМИЛ РУ БЕН ШЕ Е СЕТ ГО ДИ НИ НА ФИЛМ СКО ТО ПЛАТ НО

Во не го ва та се ле кти ра на фил мо-
гра фи ја се за пи ша ни уло ги те во 
фил мо ви те „Тие двај ца та“, „Ве-
те рот за пре пред зо ри“, „Пар-
ти зан ски при каз ни“, „Де нот 
че ти ри на е сет ти“, „Ја ва чи на 
бу ра“, „Ин ва лид по не сре ќа та“, 
„Истрел“, „Ма ли от чо век“, „Бунт 
на кук ли те“, „Ја зол“, „Збо гум на 
20 век“, „Глас“, „Пис мо“, „Ка ко 
убив све тец“, „Бал-кан-кан“, „Тре-
то по лу вре ме“ и дру ги.

Прв пат се по ја ву ва во прет ста ва-
та „Чич ко То ми на та ко ли ба“, ка ко 
го стин, из ве де на од уче ни ци те на 
ста ра та Учи тел ска шко ла, во 1960 
го ди на. Про фе си о нал но поч ну ва да 
се за ни ма ва со те а тар во 1966/67 
го ди на, играј ќи во прет ста ва та на 
МНТ – „Слу ча јот во Ви ши“ во ре жи ја 
на Ди ми тар Ќо ста ров.

Во 2011 го ди на ја до би на гра да та 
на град Скоп је „13 Но ем ври“.

Ле то во, во рам ки те на кул тур на та 
ма ни фе ста ци ја „Охрид ско ле то“, 
Ки но те ка на Ма ке до ни ја ор га ни-
зи ра ше ки но про ек ции со цел уна-
пре ду ва ње на филм ска та умет ност 
и од бе ле жу ва ње на најз на чај ни те 
ју би леи за ма ке дон ска та ки не ма то-
гра фи ја, и оваа го ди на со филм ски 
ма ра тон бе ше од бе ле жан актер ски-
от ју би леј на Ру бен. █

Де но ви ве, Ки но те ка на Ма ке до ни ја на Ру бен му до де ли 
по вел ба по по вод не го ви от зна ча ен ју би леј, 60 го ди ни 
на филм ско то плат но. Тој пак, ка ко го лем љу би тел на 
филм ска та умет ност, на Ки но те ка та ѝ по да ри ар те фа кти, 
филм ски про е ктор на 9,5 мм филм ска лен та, „па те-беј би“ 
и ама тер ска ка ме ра од исти от про из во ди тел. По да ро кот 
не е вр зан со по вел ба та, наг ла си акте рот

Пи шу ва | Александра М. Бундалевска
Фо то | Але ксан дар Ива нов ски
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О на што Ана Дур лов ски 
уште од са ми от по че-
ток на ка ри е ра та ја 

на пра ви раз лич на од дру ги те 
пе ја чи, не бе ше са мо дол га та 
ви со ка, бле ска ва ко ло ра ту ра 
и пер фект но то ле га то, ту ку и 
неј зи ни от мо ќен глас. Де би-
ти ра ше на сце на та на Ма ке-
дон ска та опе ра и ба лет ка ко 
Лу чи ја ди Ла мер мур во 2000 
го ди на. Сре бре ни ка ви от глас 
на Дур лов ски бе ше за бе ле жан 
уште на неј зи но то де би и от-
то гаш, фо ку си ра ни от транс-
па рент но све тол тон на овој 
со пран, ста ну ва од бе леж је 
на ре пер то а рот бел кан то во 
про дук ци и те на Ма ке дон ска-
та опе ра. На оваа сце на, таа ги 
тол ку ва ше и уло ги те  на До на 
Ана во „Дон Џо ва ни“, Кра ли-
ца та на но ќта во „Вол шеб на та 
флеј та“, Аде ла во „Лил ја кот“, 
Џил да во „Ри го ле то“, Ро зи на во 
„Се вил ски бер бер“ и др.

Ве ќе не кол ку го ди ни, ха риз ма-
тич ни от со пран Ана Дур лов ски 
го осво ју ва све тот. Фи зич ка та 
уба ви на, дра ма тич ни от оган и 
лир ски от ин тен зи тет што ги 
по се ду ва Дур лов ски ја но сат и 
нa сце ни те во опер ски те ку ќи 
во Ви е на, Бер лин, Мајнц, Мин-
хен, За греб, Оси ек, Сплит, Са ра-
е во, Со фи ја, Бу ку решт, Бел град, 
во Ти ра на и дру ги.

По во дот да раз го ва ра ме со неа 
е про е ктот „Пес ни од ср ца та“, 
кој Ана и Игор Дур лов ски го 
ре а ли зи ра ат со Ма ке дон ска та 
фил хар мо ни ја. „Си за љу бив ед
но мо ме“, „Са ноќ се дам, Тре но“, 
„Раз бо ле ла се Лен ка Пин го ва“, 
„Што да пра вам, што да чи нам“, 
„Не ли ти ре ков, мо ме Дон ке“, 
„На зад, Ка ли но мо ме“... се дел од 
ком по зи ци и те кои ќе би дат ис-
пол не ти на кон цер тот. Со се ма 
но ви аранж ма ни на пес ни те за 
оваа при го да соз да де ма ке дон-
ски от истак нат ком по зи тор, Со
ни Пе тров ски, об ли ку вај ќи ги 

со сил на кре а тив на и тво реч ка 
ин ди ви ду ал ност, а ме ѓу нив ќе 
проз ву чат и не го во то де ло „Пи-
јан та нец - Пај ду шко“, за прв пат 
во Скоп је, ка ко и „Во Стру га ду-
ќан да имам“ од ма ке дон ски от 
ком по зи тор Пан де Ша хов, на 
кое ка ко со лист ќе на ста пи еден 
од нај до бри те ма ке дон ски пи ја-
ни сти од пом ла да та ге не ра ци ја, 
Ди но Име ри.
 
Ре жи сер на про е ктот е Де јан 
Прој ков ски, а ко сти ми те се на 
Та ња Ко кев.

█ Ќе на ста пи те на кон церт со 
Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја. 
Што ќе мо же да слуш не ма-
ке дон ска та пуб ли ка? Ка ко 
те чат под го то вки те, про би те?
Дурловски: Со овој кон церт са-
ка ме на пуб ли ка та да им овоз-
мо жи ме ед но не се којд нев но 
му зич ко до жи ву ва ње. Иа ко 
ма ке дон ски от на ро ден ме лос 
го тре ти ра ле мно гу ми на на ши 
умет ни ци, се оби дов ме да на-
пра ви ме не што со се ма но во и 
раз лич но од се то она што до се-
га е на пра ве но. На кон цер тот, 
нас ло вен „Пес ни од ср ца та“, 
пуб ли ка та ќе има мож ност да 
слуш не ед ни од нај у ба ви те љу-
бов ни пес ни од ма ке дон ска та 
му зич ка тра ди ци ја. Спо јот на 
ита ли јан ско то бел кан то со ма-
ке дон ски те лир ски ме ло дии е 
ток му она што го во де ше ком-
по зи то рот Со ни Пе тров ски 
(авто рот на си те обра бо тки) 
да им да де кре а ти вен и ин ди-
ви ду а лен пе чат на пес ни те. 
Под го то вки те те чат од лич но 
бла го да реј ќи на Ма ке дон ска-
та фил хар мо ни ја и на ма е стро 
Бор јан Ца нев.

█ Вие сте ед на од ре тки те ма-
ке дон ски умет ни ци кои на-
ста пи ле во Ме тро по ли тен. 
Не е лес но да се до бие ва ква 
по ка на. Ка ко се чув ству ва вте 
ко га до би вте мож ност да на-
ста пи те на таа сце на?
Дурловски: Па тот до ед на 
опер ска ку ќа ка ко Ме тро по ли-
тен во оп што не е ле сен. На тој 

ан гаж ман му прет хо де ле сто ти-
ци дру ги на ста пи и ан гаж ма ни 
ши рум Евро па и све тот. На стап 
во та ква опер ска ку ќа е жи во-
тен сон на се кој опер ски пе јач. 
И чув ство то е ток му та кво – ка
ко да го жи ве е те сопс тве ни от 
сон.

█ Ан га жи ра ни сте во Шту-
тгарт и по го ле ми от дел од 
го ди на та го ми ну ва те та му. 
Има те ли не ка кви нај а ви за 
оваа се зо на ка де ќе го сту ва-
те? На ко ја од свет ски те сце ни 
ќе оди гра те не ко ја уло га?
Дурловски: Иа ко не о дам на 
со се мејс тво то по втор но се 
вра тив ме да жи ве е ме во Ма-
ке до ни ја, на ши те ан гаж ма ни 
про дол жу ва ат над вор. До кра-
јот на го ди на та ме оче ку ва ат 
две но ви про дук ции и око лу 
20-ина на ста пи во Шту тгарт, 
по тоа на ста пи во Мин хен, во 
Ма дрид ка ко и на пре стиж ни от 
фе сти вал во Ба јрот.

█ Што зна чи за Вас ка ко умет-
ник да на ста пу ва те на свет-
ски те сце ни? За тоа со ну ва ат 
број ни умет ни ци, те жок ли е 
па тот до та му? Ка ква е Ва ша та 
при каз на, ка ко Вие ус пе а вте 
да се про би е те на таа свет ска 
ма па на опер ски пе ја чи?
Дурловски: При каз на та за-
поч ну ва пред 15 го ди ни ко га 
со со пру гот Игор Дур лов ски се 
пре се лив ме во Ви е на со жел-
ба да нав ле зе ме во тај ни те на 
опер ска та умет ност. Ка ко и 
за се кој млад пар, по че то ци-
те во нов град ка ко стран ски 
др жав ја ни беа иск лу чи тел но 
те шки. Но, оста нав ме дос лед ни 
и истрај ни во на ша та цел – да 
на у чи ме што по ве ќе за опер-
ска та умет ност. Си те па ри што 
ги за ра бо ту вав ме од на ши те 
ан гаж ма ни ги ин ве сти рав ме 
во ча со ви по пе е ње. Со те кот на 
вре ме то ан гаж ма ни те и про е-
кти те ста ну ваа сѐ поз на чај ни, 
па за рот сѐ по го лем и по ну ди те 
сѐ по број ни. Од лу ки те се ко гаш 
сме ги но се ле за ед но со со пру-
гот имај ќи ги пред вид на ши те 

про фе си о нал ни ам би ции, но и жел ба та за 
соз да ва ње се мејс тво. Де нес тие се во со вр-
шен спој, ба лан си ра ни на тој на чин ед но то 
да се на до пол ну ва со дру го то и обрат но, соз-
да вај ќи чув ство на ис пол нет ду хо вен и на 
ин те ле кту а лен жи вот.

█ Не о дам на бе вте прог ла се ни за на ци о на-
лен умет ник. Тоа е го ле ма чест и об вр ска... 
Ка ко го до жи ве а вте ова приз на ние?
Дурловски: На ви сти на е го ле ма че ста да се 
до бие ва кво зна чај но приз на ние од сопс тве-
на та др жа ва. Осо бе но ми е дра го што тоа се 
слу чи ток му ко га ре шив ме по втор но да се 
вра ти ме во Ма ке до ни ја. Се то тоа соз да ва 
ед но сил но чув ство на др жав на при пад ност 
и чув ство де ка на ви сти на се це нат ус пе си те 
на умет ни ци те. Се раз би ра, об вр ска та е по-
дед на кво го ле ма би деј ќи мо јот пат не за ста-
ну ва ту ка, тој про дол жу ва со но ви под ви зи 
и пре диз ви ци. █

Со секој купен број 
на „Република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кинопроекциите во 

„Милениум“

важи од 30.10. - 5.11.2015

50
попуст

денари
На стап во та ква опер ска ку ќа е 
жи во тен сон на се кој опер ски пе јач. 
И чув ство то е ток му та кво – ка ко да го 
жи ве е те сопс тве ни от сон, ве ли Дур лов ски

Ана Дур лов ски: Па тот до Ме тро по ли тен во оп што не е ле сен
НА ЈУ БА ВИ ТЕ ЉУ БОВ НИ ПЕС НИ СО АНА ДУР ЛОВ СКИ И СО МА КЕ ДОН СКА ТА ФИЛ ХАР МО НИ ЈАКУЛТУРА  |  ИНТЕРВJУ

www.republika.mk40 петок, 30 октомври 2015 година www.republika.mk 41петок, 30 октомври 2015 година

Разговараше | Невена Поповска
Фото | Ѓорѓи Личовски



Европејците го избрале Брисел за седиште на најзначајните 
организации и институции на Европската унија, и тоа не случајно. 
Главниот и најголем град на кралството Белгија во себе го 
соединува најдоброто од европската историја и култура. Тој е 
главна адреса за повеќе од илјада меѓународни организации, што 
го прави втор град во светот по бројот на дипломати
Пишува | Ја на Јо си фо ска

Град на контрасти
АТРАКТИВНИ ТУРИСТИЧКИ ДЕСТИНАЦИИ - БРИСЕЛ

Престолнината на Белгија 
ќе ве импресионира со 
својата понуда, со различ-

ните архитектонски стилови, 
со средновековни и со модерни 
згради, со готски катедрали и 
цркви, кои стојат една до друга. 
Со еден збор, место на контрас-
ти. Историски и современ град, 
со многу лица кои еднакво го 
одземаат здивот.

Брисел е космополитски град во 
кој заедно живеат многу култу-
ри, а различни јазици се слушаат 
на секое ќоше. Покрај тоа што е 
историски и кралски град, тој е 
исто така метропола во експан-
зија кога се во прашање модата 
и дизајнот. Многу интересни 
изложби, фестивали и паради 
го прават градот одлична дес-
тинација преку целата година. 
Сепак, според многумина најдо-
бро време за посета на Брисел 
е пролет или рана есен, кога 
температурата е најпријатна и 
има попусти. 

За патување до белгискиот 
главен град може да изберете 
авионски или автобуски пре-
воз. Со нискобуџетните ави-
окомпании се наоѓаат многу 
поволни цени на авионски 
билети, најевтините се околу 
25 евра. Автобускиот превоз е 
значително поскапа варијанта 
за патување, бидејќи билет во 
еден правец чини околу 120 
евра, а патувањето со автобус 
трае многу подолго за разли-
ка од она со авион. Но, за оние 
што не се љубители на летање, 
постои како можност.

Ем белгиска, ем 
европска престолнина 
Европејците го избрале Брисел 
за седиште на најзначајните 
организации и институции 
на Европската унија, и тоа не 
случајно. Главниот и најголем 
град на кралството Белгија во 
себе го соединува најдобро-
то од европската историја и 
култура. Тој е главна адреса за 
повеќе од илјада меѓународни 
организации, што го прави 
втор град во светот по бројот 
на дипломати.

Иако е скап, Брисел изобилу-
ва со бројни знаменитости 
кои не се нужно поврзани со 

политика. Од готски катедрали 
и зелени површини до модни 
области, од традиционални 
мали кафулиња до модерни 
ресторани, секој дистрикт има 
свое богатство.

Брисел е град кој можете да го 
истражувате пеш или со вело-
сипед. Запознавањето започне-
те го од централниот плоштад 
Гранд Плејс. Кога ќе стапите на 
ова древно место, ќе се најдете 
очи во очи со неговата богата 
историја. Гранд Плејс е еден од 
најубавите европски плошта-
ди, каде што доминира архи-
тектура карактеристична по 
стиловите од периодот на го-
тиката, барокот и францускиот 
стил. Улиците што го опкружу-
ваат овој плоштад откриваат 
дека во далечното минато овде 
се наоѓал пазар на кој се прода-
вала храна. Сите улици околу 
овој плоштад имаат токму так-
ви имиња: Пулет (пилешко), 
Хербс (лековити билки), Фро-
маж (сирење)... На Гранд Плејс 
се наоѓаат прекрасни градби, 

а најпознати се Кралската куќа 
и Градското собрание. Собра-
нието е градено во периодот од 
1401 до 1455 година и се наоѓа 
на јужната страна на плошта-
дот. Неговите кули се високи 
96 метри, а на врвот се наоѓа 
скулптура на архангел Миха-
ил како убива демон. Наспроти 
него се наоѓа Кралската куќа, 
позната и како Пекарски дом, 
бидејќи е изградена на место-
то на кое некогаш се наоѓала 
пекарница. Од 1971 година, 
секоја втора година во август, 
овој плоштад се прекрива со 
тепих од цвеќе кој стои неколку 
дена и претставува вистинска 
туристичка атракција.

Jадете чоколада
За сладок крај на вашето пату-
вање задолжително пробајте го 
вкусното белгиско чоколадо, на 
кое Белгијците се особено горди. 
Покрај чоколадата, уживајте во 
некој одличен оброк дополнет 
со познатото белгиско пиво со 
уникатен вкус.

Ако сакате да видите како изгледа симболот 
на Брисел, пронајдете ја фонтаната Мане-
кен Пис. Она што е Ајфеловата кула во Па-
риз и Статуата на слободата во Њујорк, тоа 
е фигурата на „момче што моча“ во Брисел. 
Оригиналната верзија на статуата излиена 
од бронза од Жером Дукенсоа била поставе-
на во 1619 година и набрзо станала омилен 
предмет на вандалите. Уништена е повеќе 
пати, но секогаш била обновувана. Во една 
пригода била разбиена на парчиња. Остато-
ците се искористени за креирање калап од кој 
е излиена првобитната верзија на статуата.

Она со што Брисел се гордее е Атомиумот, 
кој е препознатлив симбол на европското се-
диште. Изграден е од не’рѓосувачки челик во 
1958 година за потребите на Светскиот саем. 
Оваа челично–алуминиумска конструкција е 
висока 102 метри, а сите топки на структу-
рата се споени со цевки низ кои можете да 
дојдете до собата каде што се наоѓа изложба 
која прикажува добронамерно користење на 
атомска енергија. Лифтот може да ве одведе 
до највисоката топка во која има одличен 
ресторан и неверојатен поглед на градот. 
Денес е една од најпосетуваните атракции 
на Брисел. Покрај Атомиумот се наоѓа позна-
тиот парк Мини-Европа, каде што можете да 
видите макети на познати европски градби. 
Повеќе од 350 европски знаменитости се сме-
стени тука во помала верзија. Најпознати се 
макетите на Ајфеловата кула, Кривата кула, 
вулканот Везув... █

Симболите на Брисел
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Неодамна стана првиот Македонец што освои важна награда од 
каналот „Ем-Ти-Ви“, но Кајмакоски останува скромен и реален за 
она што му следува. Додека го подготвува новиот албум, неодамна 
преселен во Скопје, вели го има она што во Австрија никогаш го 
немал – уметничка слобода и можност да го работи тоа што го сака

 ДАНИЕЛ КАЈМАКОСКИ

Едно си ветив–битно ми е 
да не се прегазам себеси

█ Пред неколку дена ја доби 
наградата „Ем-Ти-Ви бест акт“ 
и си првиот музичар од Маке-
донија кој може да се пофали 
со тоа. Што значи точно таа 
награда? 
КАЈМАКОСКИ: За оваа награда 
пред сè треба да им се заблаго-
дарам на моите обожаватели. 
Да, секако дека многу ми значи. 
Самата номинација за нас беше 
позитивно изненадување и да 
бидеме на таа листа со толку 
големи имиња беше навистина 
фантастично, беше убаво чув-
ство. Но, самата победа ја почув-
ствувавме како еден голем успех, 
се радуваме што конечно таква 
награда донесовме и во Македо-
нија, секогаш е убаво да бидеш 
прв во нешто. Награда како на-
града нас ни служи како мотива-
ција, како потврда за тоа што го 
правиме и сигурно дека сакаме и 
повеќе и работиме на тоа.

█ Дека имаш публика и свои 
обожаватели е факт, и тоа се 
гледа не само по оваа награда, 
која ја доби благодарение на 
гласовите од публиката, туку и 
по твоите „Сонциња“, како што 
се нарекува групата на твоите 
најверни обожавателки, кои 
постојано те следат. Што е 
најинтересното, или можеби 
најчудното што ти го кажале, 
пишале, понудиле? Сигурно си 
добил и брачна понуда, во тоа 
не се сомневам...
КАЈМАКОСКИ: Oд таа страна се 
случуваа навистина интересни 

Пишува | Марина Костовска
Пишува | Aлександар Ивановски работи (се смее). Имаше навис-

тина интересни и преслатки 
понуди. Најбитната работа е 
што секој ден се со мене. Нико-
гаш не ме оставиле сам, каде и 
да одам, секогаш ја имам нивна-
та поддршка, сигурен сум дека 
наградата во голем дел е нивна 
заслуга. Тоа е убаво чувство, тоа 
е најубавото што го прават за 
мене. Има секакви понуди, дој-
ди на роденден, дојди на слава... 
И навистина би сакал да при-
суствувам на сите тие покани, 
но тогаш би требало 365 дена во 
годината да го правам само тоа, 
а мислам дека очекуваат нешто 
многу поголемо од мене.

█ Колку си самиот задоволен 
од она што досега го постигна 
по „Икс-фактор“? Дали сметаш 
дека веќе го имаш хитот по кој 
ќе го препознаваат Даниел Кај-
макоски, како што е, на пример 
„Бато“ за Калиопи или пак, тре-
ба уште за да стигнеш до него?
КАЈМАКОСКИ: Да се има таков 
голем хит, пред сè не е лесно, тоа 
мора да се каже. Многу уметници 
остануваат и без таков евергрин, 
но сепак успешни. Има огромни 
разлики. Мене ми е битно да мо-
жам да функционирам како умет-
ник. Да не треба да се преправам, 
да се приспособувам како умет-
ник, туку да го правам тоа што го 
сакам и да бидам препознатлив 
и прифатен и поради тоа. Успех 
за мене е поддршката на наро-
дот, успех за мене е што можам 
да се занимавам со тоа што го 
сакам. Нели, кој како и што гледа 
како успех. Знам каков е живо-

тот, од многу страни го знам и 
моментно сум пресреќен што мо-
жам да се концентрирам на тоа, 
иако последниот период беше 
навистина турбулентен за мене. 
Една година се организиравме за 
„Евровизија“, тоа ни зеде доста 
време, сакав и да му се посветам 
на тоа, бидејќи сметав дека во тој 
период не треба на ништо друго 
да се концентрирам, сепак, тоа 
беше огромна одговорност. Сега, 
со првата песна „Десет лета“ го 
најавивме албумот на кој веќе 
интензивно работам. Тоа навис-
тина ме радува, бидејќи можеби 
тука ќе се погоди некоја песна по 
која ќе останам запомнет и пре-
познатлив. Сепак, мојата кариера 
е сè уште на почеток, иако веќе 
бев и на „Евровизија“ и победив 
на „Икс-фактор“ и имам одлични 
соработки со Тамара, со Жељко 
Јоксимовиќ, насловната тема 
на „Ќе бидеме светски прваци“, 
претставувањето во Катар... Сите 
тие работи беа одлично искуство 
за мене, но сега доаѓа најинтерес-
ниот дел, а тоа е својата авторска 
музика.

█ Парите што ти беа наменети 
за промоција на „Евровизија“ 
ги искористи за да донираш 
во Детската клиника во Скопје. 
Ретко кој на почетокот на своја-

та кариера би го направил тоа. 
Колку е важно да ја имаш таа 
популарност, да ја искористиш 
на тој начин? Колку е важно 
како јавна личност да имаш 
став за одредени работи?
КАЈМАКОСКИ: Многу е битно. 
Многу луѓе нè следат, за некои 
дечиња сме идоли и нависти-
на следат што кажуваме и што 
правиме. Во таа смисла е многу 
битно да преземеме одговорност, 
сите ние како изведувачи и јавни 
личности. Едно си ветив себеси, 
било до каде и да стигнам, или ќе 
паднам или ќе се кренам, битно 
е да не се прегазам себеси. Битно 
ми е да имам морал зад сè што 
правам. Тие пари за трошење 
на промотивен материјал не ми 
изгледаат многу продуктивни, 
не гледав некоја смисла во тоа, 
бидејќи знам дека такви мате-
ријали поминуваат онака, воо-
пшто, на многу манифестации, 
се трошат без потреба. Што беше 
мојата порака? Едноставно, сакав 
да кажам дека понекогаш тро-
шиме пари на погрешно место. 
Можеби можеме да направиме 
нешто многу поголемо. Така се 
роди идејата едноставно да по-
могнеме некаде. Бидејќи прис-
тигнуваа многу пораки на мојата 
фан-страница за поддршка на 
болни деца, за операции, нор-
мално не можам на сите да им 
помогнам, но можам да ја разбу-
дам свеста кај луѓе што можат, да 
бидам пример, тоа беше целта. 
На крај, се одлучивме да им по-
могнеме на тие што заслужуваат 
барем една шанса, тоа се наши-
те најмали, затоа дониравме не 

пари, туку апарат, кој беше многу 
потребен во Детската клиника и 
сме многу горди на тоа. Затоа го 
спомнав тој морал. Одам на „Ев-
ровизија“, Господ ме благословил, 
ми дал талент, глас, успех, среќа, 
поддршка од народ, во секој мо-
мент морам да сум подготвен да 
вратам нешто од тоа. Дали на по-
четок или отпосле, не игра голе-
ма улога. Ми беше битно сега да 
го направам, бидејќи мојата свест 
за заминување на „Евровизија“ 
беше однапред чиста, знаев дека 
веќе нешто добро направив, што 
и да се случи нема да се каам. Да 
имав пенкалца, маички и тетрат-
ки со Даниел Кајмакоски, многу 
ќе се каев.

█ Дали ги гледаш новите музич-
ки шоуа и дали сметаш дека 
ги има навистина премногу и 
дека можеби за Балканот или 
за Македонија е доволно едно, 
ама вредно како твоето?
КАЈМАКОСКИ: Моментно се 
пре селив официјално во Скопје 
и кога сум дома и гледам теле-
визија се чувствувам поплавен 
(се смее) од емисии, од серии, од 
„Големиот брат“ и навистина не 
знам што побрзо да гледам. Ис-
крено, можам да кажам дека ние 
не добиваме многу често шанса 
да се претставиме пред толку го-
лема публика. Тоа е битна отскоч-
на штица за сите млади таленти. 
Знам дека сите што учествуваат 
на такви емисии, тоа го прават 
со полно срце и со голема надеж. 
Тие се тие што се чиста и убава 
намера на такви емисии. Тие се 
тие луѓе за кои вреди да се гледа 

таква емисија. Со резултатите на 
тие емисии често не сум задо-
волен, ама ете, како што реков, 
ретко добиваме таква пригода 
да се покажеме на балканската 
публика и мислам дека е преу-
баво искуство за секој. Порака 
на младите – да ги следат своите 
сништа и да се натпреваруваат, 
да не се плашат.

█ Што мислиш за моментната 
состојба на македонската ес-
трада? 
КАЈМАКОСКИ: Македонија како 
нација секогаш била многу му-
зикална и тоа е така до ден-де-
нес. Во споредба со други земји 
имаме навистина богата и убава 
естрада. Полна со талент и пре-
красни и различни уметници, од 
народно, до хип-хоп, до рап, до 
поп-музика, до рок... Значи, на-
вистина е богато, што е многу по-
зитивно. На пример, во Австрија 
тоа воопшто не е така. Самата ес-
трада не е голема, немаат некоја 
своја ѕвезда, повеќе се слуша тоа 
што доаѓа од странство, од САД, 
од Германија, од Англија... Иако 
многу луѓе мислат дека ете, нема 
ништо на македонската естрада 
и слушаме сè што доаѓа од Ср-
бија, можеби донекаде е тоа така, 
ама треба да размислуваме и од 
друг аспект, треба да им дадеме 
почит на тие луѓе кои се трудат 
да постојат на македонската 
естрада. Балканската музика е 
нешто што е ценето низ цели-
от свет, тоа мора да го цениме, 
имаме богата и своја музика, пре-
убав народ кој знае да се весели, 
ретко е тоа во овој свет. Сметам 
дека навистина имаме одлични 
уметници на целиот Балкан. █

СЦЕНА
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Целото интервју со Даниел Кајмакоски ќе може 
да го прочитате на republika.mk



АТРАКТИВНО

Во тренд се марами со 
впечатливи детали
Секоја сезона доаѓаат нови трендови, 
а оваа есен сигурно ќе остане запаме-
тена по многуте впечатливи детали. И 
тоа не само поради бојата, туку и пора-
ди димензијата, бидејќи најмногу мод-
ни додатоци доаѓаат во „Л“ величина. 
Така, во самиот врв на оваа сезона се 
најдоа огромните шалови и марами 
кои речиси потсетуваат на ќебе.

Дамите ги сакаат затоа што се иде-
ални за оваа доба од годината, кога е 
препорачливо потопло облекување. 
Освен што добро греат, шаловите 
можете да ги носите и да ги врзете 
на разни начини и со нив секогаш 
да изгледате посебно. Овие модели 
ѝ даваат шик нота на целокупниот 
изглед, а предност е тоа што одлич-
но се вклопуваат со капути, јакни, 
тоалети или џинс.

Кога е во прашање изборот на големи 
шалови, секогаш водете сметка и за 
боите. Ако сте обожавател на лежер-
ното облекување, тогаш тоа може да 
бидат модели во силни тонови или 
прошарани со впечатливи мотиви. Се-
пак, стилистите ги советуваат дамите 
што сакаат префинета и елегантна 
комбинација, да носат шалови во не-
утрални и дискретни бои.

Омилен моден додаток
Шалот е моден додаток кој жените 
обожаваат да го носат во текот на це-
лата есен, па сè до крајот на пролет-
та. Никогаш не излегува од мода и 
на секоја модна комбинација ѝ дава 
посебен шмек. 

Мал, голем, шарен, тенок, дебел, ед-
нобоен, со дезен, каков било шал да 
одберете, нема да згрешите оваа есен.

Свилените марами и ешар пи се важен дел 
од модните додатоци како што е накитот 
или женската чанта, кои придонесуваат за 

конечниот моден впечаток. Марамите може да 
бидат гламурозни или софистицирани, автен-
тични или помалку впечатливи модни додатоци. 
На модната сцена тие се присутни долго време 
и еволуиррале од мало, практично парче тка-
енина, до скап, квалитетен и ценет моден 
додаток.

Во древниот Египет марами те се сметале 
за статусен симбол и нив ги носеле само 
кралевите и племството, а во стара Кина 
биле дел од воена униформа. Во Средна 
Европа, во 17. век малите триаголни 
парчиња ткаенина кои се носеле околу 
вратот, исто така, биле дел од воената 
униформа. Модните детали ги присвоиле 
Французите, а потоа во 19. век и Англи-
чаните, а марамата почнале да  ја носат 
припадниците на двата пола и на припад-
ниците сите сталежи. На оваа мода реагирале 
индустријалците и првите производители на 
свилени марами и ешарпи се појавиле во 19. век.
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Акцијата трае од 30.10 до 01.11.2015

СОК 2х2л. 
COCA COLA + 
МАКАРОНИ 145гр. 
PODRAVKA

ПИВО 
безалкохолно 
4х0.5л.
UNION

ДЕТЕРГЕНТ  за 
алишта 2кг. FAKS + 
ДЕТЕРГЕНТ течен 
2л. NILA

ШПАГЕТИ 
500гр. MISKO 
+ ЛАЖИЦА 
дрвена

ЧОКОЛАДО 
250гр. 
KANDI

САЛАМА 2x220гр.+ 
САЛАМА со кашкавал 220гр. 
POLI

КРУШИ
виљамовки
1кг.

ЈАБОЛКА
црвен 
делишес
1кг.

-34%

СТАРА
ЦЕНА 79,-
52,-

-28%

СТАРА
ЦЕНА 39,-
28,-

-36%

СТАРА
ЦЕНА 204,-
129,--12%

СТАРА
ЦЕНА 263,-
231,-

146,-
3+1

СТАРА
ЦЕНА 168,-
126,-

-25%

СТАРА
ЦЕНА 468,-

350,-

-31%

СТАРА
ЦЕНА 86,-
59,-

-20%

СТАРА
ЦЕНА 97,-
77,-

СИРЕЊЕ 
кравјо 1кг.
НИКОЛОВИ

 КЕJТ АП ТОН Це лос но име:  
Ке трин Ели за бет Ап тон

Родена:  
10 ју ни 1992 го ди на (23 го ди ни) 
Сент Џо зеф, Ми чи ген, САД

Про фе си ја:  
ма не кен ка , актер ка

Активна од:  
2009 го ди на

Кејт Ап тон е аме ри-
кан ска ма не кен ка 
и актер ка, поз на та 

по фо то се си и те за спе-
ци јал но то из да ни ја на 
„Спортс илу стреј тед“ со 
ко сти ми за ка пе ње. По 
неј зи но то пр во по ја ву-
ва ње во ма га зи нот во 
2011 го ди на, таа бе ше 
прог ла се на за де би тант 
на го ди на и се нај де на 
нас лов на та стра ни ца 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА

Совршенството ни е во крвта

ЗА СИТЕ ИДНИ МАЈКИ
Како до брза, рана, едноставна и безбедна 
проценка на ризик од постоење на 
хромозомски нарушувања кај плодот?

едноставен, со едно земање крв и ехо преглед кај гинеколог

тест кој се прави рано (уште од 10. до 22. недела) во бременоста

за сите бремени жени, на која било возраст

резултати истиот ден

Тест за навремено, безбедно и рано откривање 
на бремености со висок ризик

ПРЕПОРАЧЛИВО ДА СЕ НАПРАВИ КАЈ СЕКОЈА ТРУДНИЦА!

Бул. Јане Сандански бр.7 лок. 4
тел: 02 24 77 345; факс: 02 24 77 347

E-mail: lab2@avicenalab.com.mk

Бул. 8 Септември бр.2, лок.1, Скопје
тел: 02 3179 001; факс: 02 3177 130 

моб: 075 211 406; lab@avicenalab.com.mk

Локација 2 - нас. Аеродром 
(Т.Ц. Три Бисери)

Локација 1- Комплекс Македонија 
(спроти Алумина)

 www.avicenalab.com.mk

PRISCA®

на из да ни ја та од 2012 го ди-
на и од 2013 го ди на. Ап тон, 
исто та ка, ја кра се ше нас-
лов на та стра ни ца на „Ве-
ни ти фер“ што из ле зе по 
по вод 100-го диш ни на та од 
из да ва ње то на пр ви от број. 

Во 2014 го ди на, ма га зи нот 
„Пипл“ ја прог ла си за нај се-
кса пил на же на во све тот. 
Ап тон глу ме ше во „Опас на 
краж ба“ (2011), „Трој ца та 
ла кеи“ (2012) и „Дру га та 
же на“ (2014).█

Ци та ти:

# „Не ма да гла ду вам са мо за да би дам сла ба... 
Са кам да ужи вам во жи во тот, но не ма да  
мо жам ако не ја дам и се чув ству вам бед но.“

# „Не мо жам да ја про ме нам го ле ми на та на 
мо и те гра ди. Тие се при род ни! Мо жам да 
веж бам и да би дам здра ва и мо ти ви ра на, 
но не мо жам да про ме нам не кои ра бо ти. Јас 
на ви сти на са мо го жи ве ам жи во тот. Го са-
кам мо е то те ло. Тоа е тоа што ми го дал Бог! 
Се чув ству вам си гур на во се бе и ако тоа ги 
инс пи ри ра дру ги те же ни да се чув ству ва ат 
си гур ни со нив ното те ло, од лич но.“

# „Мис лам де ка е мно гу те шко да се нај де  
до бар при ја тел. Тоа е при чи на та зо што јас 
сум тол ку среќ на што имам две се стри за тоа 
што тие се мо и те нај до бри при ја тел ки и тие 
тре ба да би дат со ме не за се ко гаш.“

УБАВИ ЖЕНИ
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ЗАСАДЕТЕ БАМБУС ВО 
ВАШАТА ГРАДИНА
Бамбусот е зимзелено дрво, кое се 
смета за егзотично растение во гра-
дината, а спаѓа во семејството треви

Грижата за бамбусот е многу едностав-
на и лесна. Повеќе видови бамбус може 
да преживеат во различни услови, иако 
бамбусот на директна светлина расте 
најбрзо. Тоа се растенија што сакаат плод-
но, кисело, добро дренирано но влажно 
земјиште. Тоа се најдобрите услови под 
кои расте бамбусот. Потребно е да се по-
лева со вода еднаш неделно. Првите две 
недели откако ќе се засади на бамбусот 
му е потребно да биде во сенка.

Ако е возможно, не отстранувајте ги 
листовите бидејќи листовите го држат 
коренот влажен и заштитен.

Ако сте во потрага за брзорастечки бам-
бус или ако сакате брзо да го пополните 
големиот простор, идеален е зелениот 
бамбус. Отпорен е, развива густи тем-
нозелени трски. Овој бамбус може да 
формира густи стреи. Многу е отпорен 
на студ и може да порасне од 6 до 9 метри 
во височина.

Златниот бамбус е еден од најчестите 
бамбуси и тоа со добра причина. Иако об-
ично не е висок, тој е еден од најсилните 
и најкорисните и е најдобар за огради. 
Расте до 4,5 метри во височина, а дебе-
лината на трската може да достигне до 
3,6 сантиметри. █

Домашниот шампон за мачки е понежен и 
побезбеден за животната околина, но и поевтин 
од купечките. Користејќи едноставни и лесно 
достапни состојки, вашата мачка ќе биде чиста. 
Ова се два начина како да направите шампони за 
капење и за чистење на мачката

Омбре скали
Овој тренд во последно време се при-
менува насекаде, па зошто да не ги 
декорирате и вашите скали во омбре 
стил. Изберете сина боја, за да добиете 
ефект на бистра река која поминува 
низ вашиот дом.

Шари за храбри
Истакнете ги скалите со иновативни 
шари и силни бои. Направете комби-
нација на бои каква што отсекогаш сте 
посакувале, токму на вашите скали, без 
никаков страв.

Тиркизна и жолта боја 
Скалите ќе изгледаат многу модерно 
со комбинација на овие две бои. Тир-
кизната смирува, додека жолтата е 
впечатлива и ги акцентира скалите 
како главен детаљ во ентериерот.

Цигли со боја на виножито за 
надворешни скали
Вака обоените цигли изгледаат одлич-
но. Во својот дом, доколку немате скали 
од цигли, можете да исцртате шари кои 
потсетуваат на нив и да ги обоите. █

За подготовка на едниот шам-
пон ќе ви биде потребно:

❶ еден литар топла вода

❷ една третина од чаша  
јаболкова киселина

❸ една третина растителен 
глицерин

Во сад ставете ги сите три сос-
тојки и измешајте ги. Прво крз-
ното на мачката навлажнете 
го и измијте го со топла вода, 
а потоа полека ставајте ја сме-
сата од шампон врз нејзиниот 
грб. Со прстите нежно маси-
рајте го крзното за шампонот 

да влијае и на кожата. Потоа, 
темелно чистете ги нејзините 
влакна околу пет минути за да 
не остане шампон.
Истријте ја мачката со крпа, а 
ако не се плаши од звукот на 
фен, исушете ја со топол (не 
со жежок) воздух. За сушење со 
фен може да ви помогне транс-
портер за мачката да не бега.
Друг начин за чистење на ва-
шето милениче е со употреба 
на различни состојки: мелени 
овесни снегулки, содабикар-
бона, пченкарно брашно или 
да направите комбинација од 
нив. Овие намирници добро 
го впиваат вишокот маснотии 

и нечистотија од крзното, а 
содабикарбона ќе влијае како 
„дезодоранс“.

Најдобро е мачката да ја изве-
дете надвор или некаде каде 
што ќе можете лесно да исчис-
тите. Прво, добро исчеткајте 

ја вашата мачка за да го от-
страните вишокот нечис-

тотија и паднатите 
влакна. Нанесете 

ја сме сата од 
сос  тојки на 
крзното, но 
водете смет-
ка да нема 

кон такт со 
очите. Оставе-

те го шампонот да 
стои околу пет минути, 

а потоа повторно исчеткај-
те ја мачката. Ако забележите 
дека останале уште траги од 
сувиот шампон на крзното, ис-
тријте ја со крпа за да ги отстра-
ните сите остатоци. █
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Домашни шампони 
за мачки



тоа мо же да се из ве де и ко га во зи ло то е 
во дви же ње со бр зи на не по го ле ма од 30 
ки ло ме три на час. 

Со зго ле ме ни те ди мен зии „ми ни кон вер-
тибл“ рас по ла га со 25 про цен ти по го лем 
ба га жен про стор, во кој мо же да се сме стат 
од 160 до 215 ли три. Со до пол ни тел но прек-
ло пу ва ње на зад ни те се ди шта се до би ва и 
по го лем про стор во ба гаж ни кот. Ми ни за 
овој мо дел пред ви ди и две но ви бои на ка-
ро се ри ја та, а во по ну да та се и но ви те бои 
за об ло ги те во вна треш но ста. Пат ни ци те на 
зад ни те се ди шта до би ја до пол ни тел ни 36 
ми ли ме три во по драч је то за ко ле на та, се ди-
шта та има ат по дол га по вр ши на за се де ње, 
еви ден тен е и по го ле ми от про стор за гла ва та 
и за ра ме на за си те пат ни ци во ка би на та.

На jу ба ви от ка бри о лет на „Ми ни“ до се га

ТехнологиJа
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„МИ НИ“ 
ГО ПРЕТ СТА ВИ НО ВИ ОТ КА БРИ О ЛЕТ

„КОН ВЕР ТИБЛ“

Подготви |  
Бојан Момировски

Пр стен што ќе  
го за се ни „аj фо нот“

По не о дам неш но то прет ста ву ва ње на мо делот „клаб мен“ 
од страна на бри тан ска та ком па ни ја за про из водс тво 
на ма ли лу ксуз ни авто мо би ли „Ми ни“, бе ше прет ста ве на и 
но ва та ка бри о летвер зи ја „кон вер тибл“, ко ја е 
на пра ве на на УКЛпла тфор ма

„Епл“ не о дам на поч на да ра бо ти на нов уред со 
на зив „ајринг“. 

Оваа на пра ва ќе би де по функ ци о нал на, ќе мо же да 
пра ќа по ра ки и, се ка ко, да фо то гра фи ра, а ќе има и 
мно гу до пол ни тел ни ап ли ка ции. Со ог лед  на тоа де
ка ќе би де во об лик на пр стен, ќе има мно гу по ма ли 
ди мен зии, а, спо ред нај а ви те, ќе ги раз вие функ ци и-
те што мо мент но ги има „ај фо нот“. 

„Ајринг“ ќе има вгра ден ми кро фон, кој на ко рис ни-
кот  ќе му овоз мо жи гла сов но „пи шу ва ње“ и пра ќа-
ње по ра ки.  Ќе има екран  чув стви те лен на до пир, на 
кој лес но ќе мо же да се при ста пи со по мош на па-
ле цот. Па тен тот вклу чу ва и мож ност за де те кти ра но  
пи шу ва ње. Тоа зна чи  де ка тоа што ќе го на пи ше те 
со ра ка ќе мо же авто мат ски да се пре фр ли во ди ги-
тал на фор ма. 

Уре дот ќе има и би о ме трич ки сен зо ри, кои е ќе го 
сле дат от чу ку ва ње то на ср це то и тем пе ра ту ра та.

Автомобилизам

В о спо ред ба со мо де лот од 
прет ход на та ге не ра ци ја, но-
ви от ка бри о лет на „Ми ни“ е 

по долг за 98 ми ли ме три, по ши рок за 
44, а по ви сок за се дум ми ли ме три. 
Со зго ле му ва ње то на ди мен зи и те се 
зго ле му ва и ме ѓу о ски но то рас то ја-
ние за до пол ни тел ни 28 ми ли ме три. 

Вкуп на та дол жи на на авто мо би лот 
из не су ва 3.821 ми ли ме тар, ши ри на та 
е 1.727 ми ли ме три, а ви си на та 1.415. 
Су штин ска та ви зу ел на раз ли ка во од-
нос на во зи ло то со три вра ти е ме ки от 
по крив, кој се скло пу ва еле ктрон ски, 
и за не го во спу шта ње и по диг ну ва ње 
се по треб ни са мо 18 се кун ди. Се то 

Од бри тан ска та ком па ни ја нај а ву ва ат де ка по доц-
на во про даж ба та ќе би де по ну ден и 1,2-ли тар ски 

бен зин ски мо тор со 101 коњ ска си ла, кој ќе се 
ну ди са мо за ос нов ни от мо дел „оне“, а во 

план е и по сил на тур бо ди зел ска вер зи ја со 
2,0 ли три и 168 коњ ски си ли. На вр вот на 

по ну да та ќе би де вер зи ја та „џон ку пер 
воркс“ со дво ли тар ски бен зин ски тур-
бо мо тор со 228 коњ ски си ли. 

По чет на та це на на но ви от „ми ни кон-
вер тибл“ во Ве ли ка Бри та ни ја из не-
су ва око лу 25.000 евра, а на вр вот 
на мо мент на та по ну да е „ми ни кон-

вер тибл ку пер С“, за кој тре ба да се 
изд во јат мал ку по ве ќе од 30.000 евра. █

Но ви от ка бри о лет се ну ди со 1,5-ли тар ски 
бен зин ски мо тор и со ди зел-мо тор со тур-
би на, кој има три ци лин дра и ис по ра чу ва 
136 коњ ски си ли и 220 њутн-ме три вр те жен 
мо мент за бен зин ски от агре гат и 116 коњ ски 
си ли и 270 њутн-ме три вр те жен мо мент за 
ди зел-мо то рот. 

По моќ на та бен зин ска ва ри јан та ја прид ви жу-
ва мо тор со че ти ри ци лин дра и со за фат ни на 
од 2,0 ли тра, кој ис по ра чу ва 192 коњ ски си ли 
и нај го лем вр те жен мо мент од 280 њутн-ме-
три, што е до вол но ка бри о ле тот да за бр за 
од 0 до 100 ки ло ме три на час за 7,2 се кун ди. 
Ма кси мал на та бр зи на из не су ва 230 ки ло ме-
три на час. Овој мо тор стан дард но се ну ди со 
ше сто сте пен ма ну е лен ме ну вач, а мо же да се 
из бе ре и авто мат ски ше сто сте пен ме ну вач. 

Кра тки ро ден ден ски  
ви де о по ра ки на „Феj сбук“

Нај по пу лар на та со ци јал на 
мре жа „Фејс бук“ ќе го до-
ра бо ти  на чи нот на кој ко-
рис ни ци те ед ни на дру ги си 
че сти та ат ро ден ден би деј ќи, 
ка ко што се на ве ду ва, до се-
гаш ни от на чин не соз да ва 
чув ство на бли зи на.

На одре ден број ко рис ни ци во из ми на ти ов пер и од им се 
по ја ви но ва ико на до про зо ре цот во кој се пи шу ва ат ро-
ден ден ски те че сти тки  на при ја те ли те. Ко ри стеј ќи ја таа 
ико на, при ја те ли те се га мо же да ис пра тат кра тко ви део. 

Ико на та е за бе ле жана кај ап ли ка ци и те на ИОС, а изг-
ле да ка ко филм ска ка ме ра. Сним ки те мо же да тра ат  
најм но гу 20 се кун ди, а ко рис ни ци те мо же да ги прег-
ле да ат пред да ги об ја ват.

- Те сти ра ме нов на чин со кој ко рис ни ци те би мо же ле 
сво и те ро ден ден ски че сти тки да ги на пра ват по лич-
ни, а во тоа, си гур но, ќе им по мог не сни ма ње сопс-
тве но ви део - на ве ду ва ат од „Фејс бук“.



Д а вид Ерик Јо хан Ми тов 
Нил сон е ин те рес на фи-
гу ра и осве жу ва ње во 

ма ке дон ска та фуд бал ска ре пре-
зен та ци ја, во цик лус во кој го за-
бе ле жав ме најс ла би от ква ли фи-
ка ци ски плас ман. Во се то ло шо 
што ни се слу чу ва ше во фил тер-
ме че ви те за плас ман на Европ-
ско то пр венс тво во Фран ци ја, 
до бро е што ба рем до бив ме гол-
ман на по долг рок во на ци о нал-
на та ре пре зен та ци ја. Ви кин гот 
од Нор че пинг, од Швед ска, до би 

шан са да бра ни во пос лед ни от меч 
про тив Бе ло ру си ја и во де би то во 
ма ке дон ски от дрес по ка жа де ка 
во ид ни на не тре ба да се гри жи ме 
за гол ман ска та по зи ци ја. Има 24 
го ди ни и ма ке дон ско по тек ло по 
мај ка му, иа ко е ро ден во Нор че-
пинг. Оваа се зо на за не го е мош не 
ус пеш на, би деј ќи де би ти ра ше за 
Ма ке до ни ја, а со Нор че пинг е во 
пол-по зи ци ја да ја освои ти ту ла-
та во Швед ска. На ед но ко ло пред 
кра јот на шам пи о на тот ,Нор че пинг 
е ли дер со 63 бо да, еден по ве ќе од 
Ге те борг и три од АИК. Со по бе да 
во пос лед но то ко ло про тив Мал ме 
на го сти, Нил сон и со и гра чи те ќе 
ја осво јат ти ту ла та во Швед ска по 
па у за од це ли 23 го ди ни.

„Сѐ е во на ши ра це и до бро е што са-
ми те од лу чу ва ме за ти ту ла та. Мал ме 
е акту е лен шам пи он и има од лич на 
еки па, но ве ру вам де ка со по мош на 
на ши те на ви ва чи, кои во го лем број 
ќе до па ту ва ат во Мал ме, ќе ја осво-
и ме кру на та. Ве ро јат но не ма по до-
бар на чин да се прос ла ви ти ту ла од 
овој на те ре нот на ми на то го диш ни от 
шам пи он. Се на де вам де ка ќе би де ме 
по до бри ба рем за еден гол и де ка ќе 
има при мо пре да ва ње на тро фе јот во 
Мал ме и де ка тој ќе за вр ши во на ши-
те ви три ни“, ве ли Нил сон.

Не го ва та при каз на е ин те рес на, би деј-
ќи има ма ке дон ски ко ре ни по мај ка 
му, а е ро ден во Нор че пинг, во зем ја та 
на не го ви от та тко. Има еден на стап за 
се ни ор ска та се лек ци ја на Швед ска и 

ФУДБАЛ  |  ИНТЕРВJУ  |

Пред не го и пред со и гра чи те 
од ма ке дон ска та ре пре зен-
та ци ја е нов го лем пре диз-
вик во ква ли фи ка ци и те за 
Свет ско то пр венс тво. Да се 
по пра ви ло ши от впе ча ток од 
што ту ку за вр ше ни от цик лус 
нат пре ва ри за на стап на ЕП 
во Фран ци ја и да се освои што 
под бра по зи ци ја во гру па со 
ги ган ти те Ита ли ја и Шпа ни ја, 
по тоа и со нез год ни те Изра ел 
и Ал ба ни ја и со ау тсај де рот 
Лих тен штајн.

„Јас са кам пре диз ви ци, а 
про тив ни ци те, осо бе но 
Шпа ни ја и Ита ли ја, се со 
го лем реј тинг во свет ски-
от фуд бал. Ма ке до ни ја има 
ква ли тет ни фуд ба ле ри, са
мо тре ба да има ме по ве ќе 
вер ба во сво и те мож но сти и 
да се по до бри ат мо сфе ра та 
за да се оби де ме да би де ме 
тврд орев за си те ри ва ли. 
Ита ли ја и Шпа ни ја се го ле-
ми фа во ри ти, но ве ру вам 
де ка ние мо же ме да би де ме 
при јат но из не на ду ва ње во 
на ша та гру па. Кон ку рен-
ци ја та е иск лу чи тел на, а 
шан са та на Ма ке до ни ја е 
што не ма ме им пе ра тив. Јас 
сум на вик нат да не се пре-
да вам, а ве ру вам де ка ќе по-
ка же ме де ка сме ка дар ни за 
мно гу по до бри ре зул та ти 
од прет ход ни от цик лус за 
плас ман на ЕП во Фран ци-
ја“, оп ти мист е гол ма нот на 
Нор че пинг.

Ток му оп ти миз мот и вер ба та во 
се бе го до ве доа Нил сон од ре-
чи си за гу бе но по чет но ме сто во 
по ста ва та на Нор че пинг до еден 
од хе ро и те на ти мот во сим па-
тич на та аван ту ра во швед ско то 
пр венс тво. Ла ни Нор че пинг ед-
вај се спа си од ис па ѓа ње, а Да вид 
го за гу би стан дард но то ме сто во 
ти мот и ме сто не го во пос лед-
ни те осум ко ла бра не ше Мар кус 
Сал ман. Тем ни те об ла ци се рас-
чи сти ја по мал ку и на сре ќен на-
чин за Нил сон. Пред по че то кот 
на оваа се зо на Сал ман се по вре-
ди, па но во пе че ни от ма ке дон ски 
ре пре зен та ти вец пак се вра ти 
на го лот на Нор че пинг. И бра ни 
из во нред но, со ви со ки 79 от сто 
ус пеш ни од бра ни. Нор че пинг е 
на са мо еден че кор до ти ту ла та, 
Нил сон е еден од ју на ци те во бај-
ка та на ти мот, а тој и де би ти ра ше 
без при мен по го док на го лот на 
Ма ке до ни ја. Пре сврт што се кој 
спор тист го по са ку ва, а кру на мо
же да би де ти ту ла та во Швед ска 
во са бо та.

„Жи во тот е ис пол нет со па до-
ви и со по де ми, но тре ба сѐ да 
се из др жи. Тре ба да си цврст,  
да ра бо тиш на пор но и да ве ру-
ваш во се бе за да ги пре бро диш 
иску ше ни ја та. Сре ќен сум што 
ра бо ти те до бро се од ви ва ат за 
ме не, а се га по са ку вам са мо хе-
пи енд во са бо та. Да го по бе ди ме 
Мал ме и да ја до не се ме ти ту ла-
та во Нор че пинг по 23 го ди ни 
па у за. По тоа сѐ ќе си дој де на 
свое ме сто“, ве ли Нил сон. █

Се дум „шу та у ти“ за Нор че пинг и се фте  
во ма ке дон ски от дрес
Нил сон е еден од ре тки те ма ке дон ски гол ма ни што на де би то за на ша та 
ре пре зен та ци ја не при мил гол, а со хо ке ар ски реч ник има се дум „шу та-
у ти“ во швед ско то пр венс тво се зо на ва. Бра ни из во нред но и за не го во 
Швед ска има ат са мо по фал ни збо ро ви.

„Тој е на ши от столб во де фан зив ни от дел. Ни да ва си гур ност, што е 
мош не важ но за на ша та игра. Да вид е ед на од важ ни те ал ки за ус пе хот 
на Нор че пинг“, из ја ви тре не рот Ја не Ан дер сон за швед ски те ме ди у ми.

Нор че пинг е на пра гот на 13. ти ту ла во Швед ска, а Ма ке до ни ја си гур но 
ќе на ви ва за Да вид и за не го ви от тим про тив Мал ме во са бо та. Но во пе че-
ни от ма ке дон ски ре пре зен та ти вец со три умф ќе ја освои пр ва та ти ту ла 
во сво ја та ка ри е ра.

бра не ше за си те ре пре зен та ции на по пу-
лар ни те ви кин зи во мла дин ски те ка те го-
рии, но на кра јот за вр ши со дрес на кој ги 
има ма ке дон ски те на ци о нал ни обе леж ја.

„Дол го раз мис лу вав и искре но бев на 
сла тки ма ки ка ква да би де ко неч на та 
од лу ка. Ужи вав ка ко ре пре зен та ти вец 
на Швед ска во си те се лек ции, но млад 
сум и са кам да бра нам стан дард но. Во 
мо ја та та тко ви на не при кос но вен на 
го лот е Ан дре ас Иса ксон, а и Кри сто-
фер Норд фелт е од ли чен гол ман и има 
пред ност во од нос на ме не, па од лу чив 
да бра нам за Ма ке до ни ја. Раз го ва рав 
и до ма, иа ко сам ја до не сов ко неч на та 
од лу ка. Пре диз вик е да се бра ни за на-
ци о нал на се лек ци ја во ква ли фи ка ции 
за Свет ско то или за Европ ско то пр венс-
тво, од Ма ке до ни ја по долг пер и од имав 
по ну да да ѝ се прик лу чам на ре пре зен-
та ци ја та и ве ру вам де ка не по гре шив. 
Де би то про тив Бе ло ру си ја бе ше до бро, 
но се на де вам на мно гу по до бри ре зул-
та ти на ре пре зен та ци ја та во ид ни на“, 
до да ва но ва та ма ке дон ска „еди ни ца“.

ДА ВИД МИ ТОВ НИЛ СОН

Да вид Ерик Јо хан Ми тов 
Нил сон е ин те рес на 
фи гу ра и осве жу ва ње во 
ма ке дон ска та фуд бал ска 
ре пре зен та ци ја, во цик-
лус во кој го за бе ле жав ме 
најс ла би от ква ли фи ка ци-
ски плас ман. Ви кин гот од 
Нор че пинг до би шан са да 
бра ни во пос лед ни от меч 
про тив Бе ло ру си ја и во де-
би то во ма ке дон ски от дрес 
по ка жа де ка не тре ба да 
се гри жи ме за гол ман ска та 
по зи ци ја во ид ни на

Разговараше | Зо ран По пов ски

на ма ке дон ски от гол
Ви кинг во од бра на
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 – Тато, зашто невестата е 
секогаш во бело?

– Епа бела техника бе синко, ќе 
треба да пере алишта, судови ..

 – Мамооо, мамоо, изедов сe.
 – Е, сине баш затоа сакаме да се 

осамостоиш.

 – Жено имам нова секретарка.
 – И како се облекува?
 – Многу брзо.

 – Добро де, ќерко! Што не ти се 
допаѓа кај Игор?! Млад, убав, 
со добра работа, сака да те 
земе за жена…

 – Црвенокос е мамо!
 – Тоа не е никаков проблем. 

Кога ќе помине 1 година со 
тебе ќе обели…

Кога влагаат во автобус толку се мислат кај да седнат 
ко божем животно прашање решаваат.

ШОУТО МОРА ДА (НЕ)ПРОДОЛЖИ

Здраво телефанатици. Ми текна дека новогодишната желба во теветеката ми  
беше повеќе македонска продукција, без разлика дали ќе е срање.  

Ме фатиле за збор, па срање е.
Ќе поминеше шоуво и без ниеднаш да пишам за него и без ниеднаш да го видам на те-
левизија. Како и сите вие, претпоставувам, затоа што толку немаше најава за него или 
каква било реклама што дури ни јас не знаев, а јас ја знам и Сања Барби, така што...
Шоуто имаше толку лоша промоција, што дури и задолжениот за односи со јавноста 
на Јоце Панов е поподготвен. Да, Јоце Панов, типот што ќе си го смалуваше пенисот, 

гледате, веднаш ви текнува (ај да те видам заборави).
На ова шоу, одговорниот за односи со јавноста е толку лош што не ни посакувате да 

му се случи нешто лошо бидејќи така би морале да кажеме нешто фино за него.
Пак ќе кажам, веројатно ќе си поминеше шоуто и без некој да слушне за него, ако 

наеднаш не почнеа да стигаат пораки СКАНДАЛ: ЌЕ ИМА ЛИ КРВОПРОЛЕВАЊЕ ВО 
КУЌАТА НА ШОУТО НА ИСТА АДРЕСА?!

Да, таква порака стигна. И да, не сакате да знаете што имаше внатре.
Да стигнеш до степен да ти недостига емисијата на Боки 13. 

Ех, Македонијо, не те газат опинци, валкани и фалш „лубутенки“ се кршат од тебе....

Малиот брат 

ТВТЕКА

█  30 октомври 1890 година 

 Охридското граѓанство 
испрати молба до Висо-
ката порта во Цариград, во 
која молеше да се дозволи 
основање на македонски 
училишта во градот и во 
околината и да се дозволи 
наставата во училиштата 
да се изведува на македон-
ски јазик.

█  1 ноември 1973 година

 Од ранжирната станица 
Тру барево тргна првиот 
електричен воз во Македо-
нија.

█  3 ноември 1906 година

 Германскиот психијатар 
Алојз Алцхајмер го обја-
вил извештајот „За чудната 
болест кортекс“ во која ја 
опишал болеста која по-
доцна била наречена по 
неговото име.

█  3 ноември 1944 година

 На предлог на Поверенст-
вото за просвета, Прези-
диумот на АСНОМ донел 
решение за отворање на 
гимназии во градовите: 
Скопје, Битола, Штип, Ку-
маново, Прилеп,  Струмица, 
Тетово, Велес и Охрид.

█  3 ноември 1951 година

 Со посебна уредба на вла-
дата на НР Македонија е 
формиран Отсекот за прав-
ни науки при Правно-еко-
номскиот факултет во Скоп-
је. На 1 јули 1956 година, 
Отсекот за правни науки се 
одвоил како посебна висо-
кообразовна институција.

█  4 ноември 1944 година

 Единиците на НОВ на Ма-
кедонија по борбите што ги 
водеа на приодите кон Би-
тола го ослободија градот.

█  5 ноември 1968 година

 Во МНТ била одржана пре-
миерата на операта „Цар 
Самуил“ на композиторот 
Кирил Македонски.

ВРЕМЕПЛОВ

ЕПП:Ослабете две кила за еден ден! Само со 
неповторливиот „Стомачен вирус“!

Јас сум те направил јас ќе те утепам - основни 
фамилјарни принципи.

Криза – тоа е кога имаш 30 и почесто имаш 
финансиски фантазии отколку сексуални.

Колку е убаво чувството кога ќе станеш од 
службениот компјутер по осум часа седење, и конечно 
ќе си седнеш на раат на домашниот.
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Ќе ви треба (1 шолја = 240 мл):

• 1 ½ шолја кафеав шеќер 
мусковадо

• ½ шолја растопен путер

• 2 големи јајца

• Малку екстракт од ванила

• 1 ½ шолја сенаменско брашно

• ½ лажичка прашак за пециво

• ½ лажичка сол

# Во сад за матење ставете ги шеќерот, путерот, јајцата и 
екстрактот.

# Јајцата малку изматете ги пред да ги додадете во смесата. 
Мешајте убаво за да се спои смесата.

# Во помал сад измешајте ги брашното, прашокот и солта. 
Измешајте ги двете смеси во една изедначена смеса.

# Истурете ја смесата во тавата и покријте ја со парчиња 
чоколадо. Печете на 175 степени, 25 минути.

# Во смесата може да додадете дробени лешници, парчиња 
бело чоколадо и сушена брусница или суво грозје.

ПОДГОТОВКА: 
СОСТОJКИ:
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КуJнски тефтер

Колачиња 
„Блондис“




