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НАСТАН НА НЕДЕЛАТАВОВЕД

План Б на Павел Шатев

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

И на извештајот 
на ЕК му треба 
ревизија 

Зборот „реален“ е најчестоу-
потребуваниот во реторика-

та за последниот извештај на 
Европската комисија од страна 
на политичките и интелекту-
ални структури во земјава, но 
ако внимателно се анализира, 
покрај најголемиот дел „реални“ 
прикажувања можат да се најдат 
и низа небулози, кои не може 
да ги објасни никој. За една од 
нереалните пораки сме виновни 
самите. Зборот „review“, кој во 
извештајот се користи во врска 
со Охридскиот договор, самите 
го претворивме во ревизија, што 
е апсолутно нереално. Грешката, 
несвесно или намерно напра-
вена од страна на медиумите, 
води до заклучок дека Брисел 
по секоја цена бара промени во 
Охридскиот договор. 

Реалноста, барем според из-
вештајот, е сосе ма поинаква. 
Буквален превод на зборот 
„review“ е процес на формална 
процена или испитување на 
нешто, со можност или намера 
на воспоставување промени, но 
само доколку е тоа потребно. 
Тоа е сосема различно од зборот 
„revision“ што значи дека постои 
план за драстична промена на 
догoворот од Охрид. Оваа греш-
ка е направена и прет ходно во 
неколку наврати во преводот 
на извештајот на ЕК. Во делови 
на извештајот има и нецелосно 
објаснети процеси или подато-
ци, кои даваат сосема поинаква 
слика за земјата. Една од нив 
е бројката на полицајци што, 
според „Евростат“, се 500 на 
100 илјади граѓани, со што се 
добива претстава дека Македо-
нија има превработеност во тој 
дел. Притоа, не се објаснува дека 
Србија, која има приближно ист 
број полицајци по жител, има 
десетпати поголем број војни-
ци, а голем дел од македонската 
војска е ангажиран во мисии на 
НАТО и на ЕУ, со што дополни-
телно е загрозена безбедноста. 

Пишувачите на извештајот не 
наведуваат во него дека Маке-
донија има потреба од поголем 
број полицајци поради заканите 
од ИСИС, огромниот број бега-
лци и заканите од косовските 
другари на убиените и на уап-
сените во Куманово. Се разбира, 
авторите премолчуваат и дека 
бројот на полицајци по жител е 
голем и поради тоа што нивните 
шефови во Брисел во 2001 годи-
на наредија во полицијата да се 
вработат и ресоцијализираат и 
дел од членовите на ОНА. Уште 
една препорака од Брисел е ин-
тересна за опсервација, а се од-
несува на вклучување на граѓан-
ското општество во градењето 
политика и во донесувањето 
законски решенија на порегу-

ларен и поефикасен начин. На 
прв поглед ова е сосема нормал-
на препорака со европски дух, 
но притоа мора да се знае дека 
и досега невладиниот сектор 
имаше можност да се вклучи 
во градење политика и во пред-
лагање законски решенија, која 
беше искористена од тие што не 
сакаат да прават политика туку 
да работат во интерес на граѓа-
ните. Во препораките останува 
нејасно дали ЕК мисли на тие 
претставници на невладиниот 
сектор што отворено застанаа 
зад опозицијата или се нејзин 
составен дел, невладините што 
се под директна капа на фон-
дацијата на Сорос или на некои 
трети, кои и досега учествуваа 
во градење политика. █

Во делови на 
извештајот 

има и  
нецелосно 
објаснети 

процеси или 
податоци, 
кои даваат 

сосема пои-
наква слика 
за земјата
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 Откако на опозицијата ѝ стана 
јасно дека ниту бомбите не ѝ по-
могнаа да го придобие народот на 
своја страна, сѐ поизвесно е дека 
до април ќе смислува план Б како 
да се спречи исполнување на 
волјата на граѓаните. Дали ќе ус-
пее да го стори тоа преку разго-
рување нови меѓуетнички тензии, 
останува да видиме. Тоа што за-
сега го гледаме е уште еден безо-
бѕирен обид за „играње со оган“ 
преку актуaлизирање на многу 
опасниот проект за федерализа-
ција на Македонија и за создавање 
на трета албанска држава на Бал-
канот. За таа цел се злоупотребу-
ва Охридскиот договор, кој и по-
крај негодувањето на многумина, 
во 2001 година беше прифатен 
како рамка за меѓуетничкиот со-
живот во државата и како цена 
која треба да ја плати секој маке-
донски граѓанин за мир во куќа. 
Излегувањето од рамките на до-
говорот не е ништо друго освен 
мамење и понижување на народот. 
Секој што ќе се обиде да го изигра 
договорот или не дај Боже да на-
метне нов, треба да биде свесен 
дека ќе добие жесток одговор ди-
ректно од граѓаните. Тоа го знаат 
сите и токму поради тоа постои 
сомневање дека опозицијата и 
нејзините „надворешни пријате-
ли“ ќе сакаат да предизвикаат 
нови безбедносни проблеми. 

	 Во извештајот Брисел бара „вла-
стите да демонстрираат вистинска 
политичка волја за да обезбедат 
целосен независен судски систем“. 
Во ред. Но дали истата порака 
важи и за останатите политички 
субјекти (на пример, за опозиција-
та и за амбасадорите)? Кој друг 
освен лидерот на опозицијата 
може да си дозволи дрско и безо-

бразно да бира кога ќе признава, 
а кога ќе негира судски одлуки и 
наредби? Ќе објасни ли Брисел под 
чиј притисок и под чие влијание 
се промени одлуката на Советот 
на обвинители за зголемување на 
тимот на Јанева? Дали тој прити-
сок е во рамките на европските 
стандарди? Кога сме кај специјал-
ниот обвинител, може ли некој од 
меѓународната заедница да објас-
ни зошто судиите во Уставен суд 
не се осмелуваат да ја оценат ус-
тавноста на паралелната инсти-
туција „специјален обвинител“? 
На уставните судии не им треба 
иницијатива, односно можат са-
мостојно да иницираат оценување 
на уставноста на одреден акт. Ако 
е така, тогаш зошто не преземаат 
мерки за заштита на Уставот? Се 
плашат дека Мијалков и Груевски 
„немилосрдно ќе им се одмаздат“ 
затоа што ќе го почитуваат Уста-
вот? Или, можеби, не се способни 
„праведно“ да оценат? 

	 Опозицијата со гордост прерас-
кажува како медијаторите на си-
леџиски начин наметнале две 
точки во договорот од Пржино - 
Законот за специјален обвинител 
и преземањето на Министерство-
то за внатрешни работи. Оттука 
доволно е јасно под чиј притисок 
молчи судството за специјалниот 
обвинител. Но, ќе има ли доблест 
некој од амбасадорите кои го про-
зиваа Груевски дека не го почи-
тува договореното, да им објасни 
на граѓаните како Оливер Спасов-
ски стана „технички министер“ за 
внатрешни работи, кој според 
договорот од јуни, требаше да 
биде назначен од граѓанскиот 
сектор? Дали рокот беше пробиен 
затоа што прозованиот Груевски 
барал министерот предложен од 

СДСМ да биде висок партиски 
кадар со ингеренции надвор од 
договорот од Пржино или затоа 
што се противел на тоа неприн-
ципиелно барање? 

	 Новоназначениот шеф на поли-
цијата, пак, пред да седне во фо-
телјата ќе мора прво да им се из-
вини на полицајците за навредите 
и за понижувачкиот однос кон нив. 
Најпрво да се поклони пред херо-
ите од Куманово и да побара прош-
ка од бранителите и од семејства-
та на загинатите специјалци. 
Новиот министер неколку дена 
пред да биде официјално назначен 
го посети Гостивар, но не се осме-
ли да запали свеќа на гробовите 
на четворицата загинати специјал-
ци од Полошко - Сашо Самојлов-
ски, Горан Илиевски, Жарко Куз-
мановски и Ненад Серафимовски. 
Спасовски ќе мора да им се извини 
на сите оние повредени полицајци 
од насилните протести организи-
рани од неговата партија во март. 
Како ќе има лице овој човек да 
раководи со луѓето што ги нарече 
„најголем срам за МВР“ само затоа 
што ги бранеа институциите на 
државата? Ќе има ли храброст ди-
ректно да им каже на вработените 
кои се „малкуте професионалци 
во МВР“ на кои исклучиво им се 
обраќаше пред неколку месеци и 
да им покаже како се раководи 
професионално со институцијата? 

  Лидерот на опозицијата најави 
дека во април нема да биде повеќе 
градоначалник, затоа што „ќе ја 
добиел честа да биде премиер“. Кој 
очекува да му даде мандат? Ако 
мисли на народот, човекот е во 
тешка заблуда, ако мисли на 
странските пријатели, тогаш е во 
уште поголема заблуда. 



П о ра ка та на Јо ха нес Хан, кој 
во Европ ска та ко ми си ја е 
ди рект но од го во рен за про-

ши ру ва ње то, спо ред ко ја ЕУ за Ма-
ке до ни ја има под го твен мор ков за 
мај, е нај важ ни от по да ток во це ли от 
па кет ин фор ма ции по вр за ни со го-
ди неш ни от из ве штај. Спо ред Хан, 
до кол ку сѐ оди ка ко што тре ба, и 
Европ ска та уни ја ќе мо ра да ис по-
ра ча не што. Уме ре ни от Ав стри ец 
во оп што не е на и вен по ли ти чар 
и дип ло мат, тој знае де ка до кол ку 
до април би дат спро ве де ни си те 
до го во ре ни пра ша ња од па то ка зот, 
а не ма при чи на тоа да не би де сто-
ре но ка ко што се слу чи, на при мер, 
во те кот на При стап ни от ди ја лог на 
ви со ко ни во (ПДВН), Хан ќе би де 
под ра фал на стрел ба од ма ке дон-
ски те ме ди у ми.

Иа ко Хан не откри ва што е тоа што 
мо же да го ис по ра ча ЕУ, јас но е де ка 
се ра бо ти за не што што до се га Ма-
ке до ни ја го не ма ла. Хан знае де ка 

до би ва ње на уште ед на пре по ра-
ка за пре го во ри не е до вол но до-
бар мо тив ни ту за ма ке дон ска та 
јав ност, ни ту за пар ти и те, ни ту за 
по ли ти ча ри те, иа ко ним и не им 
тре ба по себ на мо ти ва ци ја за да ја 
вне сат зем ја та во ЕУ. Тоа би мо же ло 
да зна чи де ка во Бри сел на ви со ко 
ни во се раз го ва ра или за до би ва ње 
на да тум за пре го во ри кон кра јот на 
2016, па ма кар тој бил ус ло вен, или 
за не ка ква но ва фор ма на пре го во-
ри во рам ки те на Европ ска та ко ми-
си ја по ур не кот на ПДВН, ка де што 
Гр ци ја не ма да мо же да бло ки ра.

И Хан се нај де во  
не бра но
И го ди на ва, ка ко и шест го ди ни 
прет ход но, Европ ска та ко ми си-
ја се на о ѓа во не за вид на по лож ба 
при оце ну ва ње то на Ма ке до ни ја. И 
Хан, ка ко и не го ви те прет ход ни ци 
Оли Рен и Ште фан Фи ле, ма ка ма чат 
ка ко да нај дат ви стин ски ре че ни ци 
со кои ќе ја за до во лат Ма ке до ни ја, 
ќе го спа сат обра зот на Европ ска та 

уни ја ко ја е свес на де ка пре го во-
ри те не за поч ну ва ат са мо по ра ди 
не ра ци о нал на та по зи ци ја на неј зи-
на та член ка Гр ци ја и во исто вре ме, 
да не ја на лу тат Ати на. Во Бри сел 
на си те им е јас но де ка Ма ке до ни ја 
уште пред две го ди ни тре ба ше да 
за поч не пре го во ри за членс тво и 
де ка грч ко то ве то мо же да до не се 
ва ков раз вој на на ста ни те. От ту ка, 
иа ко пре по ра ка та е ус ло ве на, ако 
се чи та вни ма тел но ќе се нај дат 
мно гу еле мен ти кои беа при сут ни 
и во ми на ти те го ди ни, од нос но и 
по крај оче ку ва но то вло шу ва ње кај 
по ли тич ки те кри те ри у ми или пра-
ша ња та што се по вр за ни со прис лу-
шу ва ње, не ма го ле ми про ме ни во 
оцен ки те, ду ри на про тив, опи си те 
на одре де ни про це си или по ли тич-
ки кри те ри у ми се оста на ти или се 
сме не ти кон по до бро.

(Не)Мер ли ви и  
(Не)спо ред ли ви ана ли зи
И по крај нај а ва та на европ ска та 
ини ци ја ти ва за ста бил ност де ка 

го ди на ва го диш ни те из ве штаи за 
зем ји те-кан ди да ти ќе би дат на пра-
ве ни по но ва ме то до ло ги ја, во из-
ве шта јот за Ма ке до ни ја не ма ком-
по нен ти кои мо жат да ги спо ре дат 
трен до ви те од ми на ти те го ди ни ни
ту пак со ре зул та ти те што ги има ат 
дру ги те зем ји-кан ди да ти. Кол ку 
оваа пре по ра ка на ЕСИ е важ на за 
из ве шта јот по ка жу ва де лот во кој се 
оце ну ва ни во то на не вра бо те ност. 
Европ ска та ко ми си ја не ма за бе ле-
шка за на чи нот на кој е дој де но до 
ци фра та од 28 от сто не вра бо те ни 
што зна чи де ка ги отфр ла ат кри ти-
ки те кон вла да та де ка таа на вод но 
бри ше ла гра ѓа ни од ли ста та на не-
вра бо те ни или де ка тоа е ре зул тат 
на ма сов но исе лу ва ње што во си ту-
а ци ја та е мно гу по мал ку важ но. По-
важ но е што Европ ска та ко ми си ја 
во сво ја та ана ли за не на ве ду ва де ка 
за ед на го ди на има отво ре но но ви 
ра бот ни ме ста и де ка во спо ред ба 
со си ту а ци ја та пред шест го ди ни, 
ко га Ма ке до ни ја за прв пат до би 
пре по ра ка за пре го во ри, не вра-
бо те но ста е на ма ле на за огром ни 

се дум от сто и тоа во пер и од на пер-
ма нент на еко ном ска (фи нан си ска) 
кри за во све тот и по ли тич ка кри за 
во зем ја та.  Во овој кон текст до бро 
би би ло да ви ди ме ка де се на о ѓа Ма-
ке до ни ја во од нос на Тур ци ја, Ср би-
ја или на Цр на Го ра. Уште по до бро 
би би ло да се спо ре ди ме со Бу га ри ја 
и со Ро ма ни ја, кои сè уште се об ви-
ну ва ат за се ри оз ни не до ста то ци за 
исти те ра бо ти за кои ѝ се за бе ле жу-
ва и на Ма ке до ни ја. За Ма ке до ни ја 
е ште та што во фор ма во ко ја се 
оце ну ва ат зем ји те-кан ди да ти не 
се оце ну ва ат и зем ји те-член ки. За 
нас, ка ко и за си те дру ги кан ди да ти, 
би би ло ин те рес но да се ви ди ка ко 
ЕК би ги оце ни ла се це си о ни стич ки-
те трен до ви во Шпа ни ја или да ли 
Бри сел би по ви кал на по ли тич ки 
ди ја лог ме ѓу Ма дрид и по кра и на та 
Ка та ло ни ја ко ја се под го тву ва за на-
пу шта ње на кралс тво то. Ин те ре сен 
би бил и во ка бу ла рот со кој Бри сел 
би го оце нил пов ле ку ва ње то на хр-
ват ска та вла да од спро ве ду ва ње на 
за ко нот за упо тре ба на ки ри ли ца та 
во гра до ви ка де што има зна чи те-

лен број срп ско на се ле ние. Или 
пак, да ви ди ме да ли ба ра ња та на 
бри тан ски от пре ми ер Ка ме рон 
за из зе ма ње на Лон дон од ни за 
европ ски пра ви ла ќе би де кр сте но 
ка ко „пре кр шу ва ње на ос но ви те 
на кои по чи ва Уни ја та“ или пак, 
ка ко не до ста ток на по ли тич ка 
вол ја да се ра бо ти во ин те рес на 
европ ски те гра ѓа ни.

Из ве шта јот од Бри сел 
при стиг на, се га го  
че ка ме на род ни от  
из ве штај во април
Об је ктив но, из ве шта јот не е мно-
гу ва жен, но не са мо за тоа што 
пре по ра ка та е ус ло ве на. Тој во 
април се ка ко ќе би де по втор но 
ре ви ди ран и то гаш ќе ја до бие ви-
стин ска та те жи на. За тоа за вла ста 
тој е са мо еден од ме ха низ ми те 
со кои ќе се дој де до из бо ри на 
кои ВМРО-ДПМНЕ очек у ва но ва 
по бе да. За опо зи ци ја та тој е ала-
тка со ко ја ќе се оби де да до ка же 
де ка вла ста не ра бо те ла до бро во 
из ми на та ва го ди на, но ре ал но, 
по дол ги ја ло ви го ди ни со по зи-
тив ни из ве штаи и со пре по ра ки, 
са ми от до ку мент не мо же да би де 
те шко оруж је за на из бо ри те. За-
тоа и пре ми е рот Гру ев ски по ра ча 
де ка по го диш ни от из ве штај за 
на пре до кот на зем ја та се га се че
ка нај важ ни от из ве штај, а тоа е 
гла сот на на ро дот на из бо ри те во 
април. И на ви сти на, из ве шта јот 
на на ро дот на пред вре ме ни те из-
бо ри во април мо же да ја за вр ши 
по ли тич ка та кри за и да отво ри 
но ви пог лав ја во еко но ми ја та, во 
ме ѓу ет нич ки те од но си, во ле гис-
ла ти ва та, но и но ви пог лав ја од 
пре го во ри те со ЕУ. Шан са та е ту
ка, си те за ин те ре си ра ни мо ра ат 
да ја иско ри стат.

А до кол ку во на ред ни ве шест ме-
се ци по втор но би де ме све до ци на 
но ви кри зи и на сце на ри ја ка кви 
што ви дов ме мно гу во из ми на-
ти ве не кол ку го ди ни, на дел од 
по ли тич ка та но менк ла ту ра ѝ се 
за ка ну ва ат не са мо ло ши оцен ки 
од Бри сел, ту ку и преч кр ту ва ње 
од сопс тве ни те гра ѓа ни, не што 
што е мно гу по те шко и по тра-
гич но од фра зи те на бри сел ски те 
би ро кра ти. █

Во го ди на та на сво ја та  
нај го ле ма кри за од 2001 
го ди на на ва му, Ма ке до ни ја 
по втор но до би пре по ра ка  
за по че ток на пре го во ри те  
со ЕУ. Да ли е таа ус ло ве на,  
ре зер ви ра на или од ло же на, 
не е важ но. Важ но е де ка  
ЕУ сме та де ка Ма ке до ни ја 
е под го тве на да за поч не  
пре го во ри за членс тво.  
Она што е уште по важ но е 
што по до бро ор га ни зи ра ни 
из бо ри во април и по  
спро ве ду ва ње на ба ра ња та 
на Бри сел, мо же ме да  
оче ку ва ме ЕУ ко неч но да 
приз нае де ка мно гу згре ши ла 
во слу ча јот со Ма ке до ни ја и  
де ка ќе ја ис пра ви гре шка та

На ред e април ски от на ро ден из ве штај

КОЛУМНА

Пишува |  
Горан Момироски
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„Кол ку што по ло шо, тол ку 
по до бро! Кол ку што по гр до, 
тол ку по у ба во!“ - ова е ксе-
но фил ска та ма кси ма на дел 
од ма ке дон ска та но ви нар ска 
фе ла со ко ја на го ле мо и без об-
ѕир но ја прет ста ву ва др жа ва та 
во све тот. Во окси мо рон ско то 
мо то на ју риш ни ци те, се крие 
и мрач ни от про фил на кре а то-
ри те на сли ка та за Ма ке до ни ја. 
Сло бод но мо жат да ја на ре чат:  
„Не ви сти на та за Ма ке до ни ја“.  
Упс, по втор но па ра ле ла или по-
ве ро јат но ме ри ди јан... За жал, 

но по ве ќе од очиг лед но е де ка 
авто ри на се ко гаш цр на та сли ка 
се не кол ку ми на „од бра ни“ ме ди-
ум ски сце на ри сти и ре жи се ри, 
дла бо ко заг ла ве ни во цр но-бе-
ли от израз. Цр ни ла та се ко гаш 
им се из вор на инс пи ра ци ја 
што ги фр ла во тво реч ки за нес 
и слу жи ка ко до ми нант на бо ја 
за опис на со стој би те во вла ста 
и на ми ла та, се ко гаш ре жим ска 
та тко ви на. Бе ла та бо ја на „про-
фе си о нал ци те“ се чу ва стро го и 
са мо за хим ни те на опо зи ци ски-
те дејс тва. Би ста на ла и до ми-
нант на бо ја за вла ста, ко га тие 
не ко гаш би по бе ди ле, но опо-
зи ци ја та ка ко за ина ет не им ја 

Твор ци те на „Не ви сти на та  
за Ма ке до ни ја“

MАКЕ ДОН СКИ ТЕ ЦР НИ ЛА И ДВОЈ НИ ТЕ АР ШИ НИ НА БРИ СЕЛАНАЛИЗА

По тре ба та сопс тве на та др жа ва по сто ја
но да се прет ста ву ва ка ко не до вет на и 

за бе га на, за мно гу ми на има па то ло шка 
зад ни на. Дру ги, пак, во овој ксе но фил

ски чин ќе ви дат иде о ло шка ма три ца 
иден тич на со на че ла та на ма ке дон ска

та опо зи ци ја. За тре ти те, при ка ска та 
е мно гу ед но став на и про ста. Се ви ка 

па ри и ла ко мост. Сѐ што ви тре ба е да 
не ма те скру пу ли и нај важ но  да има
те ка ква и да е вр ска со ме ѓу на род ни 

ин сти ту ции, НВО, мал ку ен ту зи ја зам и 
да не ма те срам и пер де. Ах, да  и мал ку 

ам би ци ја. И све тот е ваш...

Пишува |  
Љупчо Цветановски

www.republika.mk 11петок, 13 ноември 2015 година



ис пол ну ва жел ба та, а пер а та ка ко да 
ужи ва ат во тоа? Да, но ов де не се ра-
бо ти за ма зо хи зам, ту ку за хе до ни зам 
и за про фит. Пре ки нот на ма ки те за 
опо зи ци ја та ,ко ја, ко неч но, би се до-
гра би ла до тол ку по са ку ва на та власт, 
би зна чел сек ну ва ње на из во ри те од 
спон зо ри те што се га со ши ро ко од вр-
за ни ќе си ња и со си лен ка ма тен ин-
те рес за сво ја та ин ве сти ци ја ра бо тат 
на вра ќа ње на „де мо кра ти ја та“ или, 
мо же би, вла ста? Кон сте ла ци ја та на 
нив на та по вр за ност со Бри сел и со 
Ва шин гтон, пак, ја по ни шту ва онаа 
ста ра та – Ку чи ња та ла ат, а кар ва нот 
си вр ви. Во оваа кон сте ла ци ја, ку чи-
ња та со сво јот ла еж го ур ни су ва ат 
дви же ње то на кар ва нот, кој за прв пат 
во исто ри ја та се оби ду ва да за ста не 
на здра ви на ци о нал ни и еко ном ски 
но зе. По ли тич ки те тур бу лен ции соз-
да ва ни со апо ли тич ки средс тва ка ко 
бој кот, „бом би“, омра за и про те сти 
до би ва ат ве тер во едра та од ЕК, ко ја 
ве ќе се дум го ди ни ни „да ва“ пре по-
ра ка за да тум за пре го во ри. Ста тус 
кво што зна чи стаг на ци ја и не ма ње 
на пре док на ова по ле соз да де но од  
грч ка та власт, а со ра ши ре ни ра це 
при фа те но, иско ри сте но и до фи лу-
ва но од  ма ке дон ска та опо зи ци ја. 
Бал кан ска вер зи ја на при ка ска та за 
лон че то и за ка па че то...

Суд би на та на ма ке дон ско то но ви нарс тво е 
исто тол ку тра гич на, кол ку што е тра гич на и 
суд би на та на ма ке дон ско то оп штес тво, ве ли 
но ви на рот Мар јан Ни ко лов ски.

НИКОЛОВСКИ: Ка ко што не кој од стра на 
во Ма ке до ни ја ги ди ри ги ра по ли тич ки те 
прав ци на дви же ње на пар ти и те, по ра ди 
нив на та нес по соб ност са ми да се до го-
ва ра ат, та ка и во но ви нарс тво то не кој од 
стра на го пра ви тоа, по ра ди не мож но ста 
да го на пра ви са ма та но ви нар ска фе ла во 
др жа ва та. Клуч но е тоа што и ко га ста ну ва 
збор за по ли ти ка та и ко га ста ну ва збор за 
ме ди у ми те, има мно гу па ри од над вор што 
се ко ри стат. Пр во за соз да ва ње ло ша сли ка, 
за по тоа врз ос но ва на таа пер цеп ци ја да се 
вле чат дру ги па ри за неј зи но по до бру ва ње. 
Ин те рес но е што тоа го пра ват исти лу ѓе со 
го ди ни. Ма ке дон ски от „гра ѓан ски“ се ктор 
и ма ке дон ско то „не за вис но“ но ви нарс тво 
го соз да доа тие лу ѓе, (лаж ни авто ри те ти), 
кои во ед но и ги по ста ви ја овие искри ве ни 
вред но сти во овие два се кто ра за да мо-
жат да ги има ат под кон тро ла (ко га се на 
власт) и за да мо жат да ги опра ва ат (ко га се 
опо зи ци ја). Тоа се на ре ку ва ши зо фре ни ја 
на мо ќта. Или, по пре циз но, ма ке дон ско то 
но ви нарс тво е за лож ник на еден ши зо фре-
ни чен брак на мо ќта и на жел ба та за моќ.

Од дру га стра на, точ но е де ка ма ке дон ско то 
но ви нарс тво е да ле ку од ни во то на од го вор-
но ста што но ви нарс тво то ја има во раз ви-
е ни те де мо крат ски оп штес тва. Но, ни што 
не е по и на кво од но ви нарс тво то на дру ги те 
пос тко му ни стич ки др жа ви, а не кои и се га 
член ки на Европ ска та уни ја.

За по до бру ва ње на таа сли ка тре ба да се 
ра бо ти, но се по треб ни мно гу фа кто ри. Од 
јас но по зи ци о ни ра ње на ме ди ум ски от биз-
нис, до по ви сок стан дард на но ви на ри те, 
но, пред сѐ, про ме на на со ве ста и на све ста 
во оп штес тво то, ка ко што, впро чем, е по-
треб но и за по до бру ва ње на мно гу сфе ри. 
Нам ни не до сти га де мо крат ска свест. Ние 
има ме прем но гу сло бод на ин тер пре та ци ја 
на тер ми нот де мо кра ти ја, а мно гу мал ку 
лич на со вест за од го вор ност. Но, тоа што е 
со се ма си гур но е де ка тие што на пра ви ја 
ва кво но ви нарс тво (а де нес се по де ле ни, 
ед ни се со мо ќта, а дру ги со жел ба та за моќ) 
ни ту мо жат, ни ту, пак, не ко гаш ќе го по до-
брат. Нив на глав на цел е но ви нарс тво то и 
но ви на рот да ги ка на ли зи ра ат во ко ри то то 
што ќе го пол ни ба зе нот ко га нив ни те се на 
власт, или во ве це-шол ја та ко га нив ни те 
се опо зи ци ја.

Ни ко лов ски:  
Ма ке дон ско то но ви нарс тво  

е за лож ник на еден  
ши зо фре ни чен брак

Де ка ин фор ма то ри те на ЕК се од 
„про фе си о нал на та“ гру па, се пак, 
по ка жа из ве шта јот за на пре до кот. 
Со ед но став но ко пи ра ње нај гр-
ди те збо ро ви на нај и сфру стри-
ра ни те од кон фе рен ци ја та беа 
пре не се ни во из ве шта јот. Ме ѓу 
нив и фа моз ни от ве нец за кој мно-
гу ми на ве лат де ка адре си ра ни от 
е и адре сант и ис про во ци ра но то 
за мав ну ва ње на функ ци о не рот 
врз ли це то што без срам исти те 
лу ѓе што до вче ра се потс ме ваа 
со не го се га го кр сти ја но ви нар, 
а и тој са ми от на суд ве ли де ка 
не е?! Во исто вре ме, доб лес ни-
те Евро пеј ци пре мол чеа и за бо-
ра ви ја на те па ње то но ви на ри и 
сни ма те ли на ТВ „Си тел“, на ди-
рект ни те за ка ни на ли де ри на 
пар тии по жи вот на на ши ко ле ги 
и на кр ше ње то ме ди ум! Двој ни те 
ар ши ни на Бри сел и наг ла су ва ње-
то на опо зи ци ски те при ка ски ги 

откри ја нив ни те ин фор ма то ри, 
ста ри из ли те ни ли ца со де бе ли 
вр ски од ми на то то и уште по де бе-
ли па рич ни ци ток му од нив ни те 
про е кти, ком би ни ра ни со не пре-
суш ни те аме ри кан ски кла ден ци. 
За тра гич но ста на овие ата виз ми 
и но ви нар ски ко нек ции, кои ин-
фор ма то ри те ни на сон не са ка ат 
да ги за гу бат, а ЕУ, очиг лед но, не 
се ма чи да ги сме ни, исти те тие 
кои бла го дар но цр пат од не пре-
суш ни от „де мо крат ски“ бу нар на 
Со рос, збо ру ва и истра жу ва чот 
Џеј Нор линд гер од аме ри кан ска-
та „Нешнл рив ју“. Исто вре ме но 
со ма ке дон ска та опо зи ци ја, ко ја 
од раз о ча ра но ста што по втор но 
до бив ме пре по ра ка се трез не ше 
со не ве ро јат но па те тич но то твр-
де ње де ка тие ја спа си ле, нив на та 
дес на но ви нар ска ра ка удри во 
цр но то тол ку ва ње на из ве шта јот, 
ама про фе си о нал но, не ли...

Ди ми шко ва:  
Из ве шта jот на ЕК  
за ме ди у ми те  
е пра вен од 
СДСМ!

Го ви дов ме пос лед ни от Из ве штај на 
Европ ска та ко ми си ја, а тој е суб је кти-
вен и ед но стран, од нос но не со од вет-
ству ва со ре ал на та сли ка на ме ди ум-
ски от про стор во Ма ке до ни ја, ве ли 
Сла ѓа на Ди ми шко ва, пре тсе да тел ка та 
на Ма ке дон ска та асо ци ја ци ја на но ви-
на ри (МАН).

ДИМИШКОВА: Жа ли ме што ЕК не ги 
за шти ти ме ди у ми те, чи и што при ват-
ни те ле фон ски раз го во ри беа об ја-
ве ни и ко ри сте ни за соз да ва ње на 
по ли тич ка та кри за на СДСМ. За дел 
од но ви на ри те беа ор га ни зи ра ни јав-
ни жи го су ва ња, а дру ги до би ја са мо 
пап ки, на вод но, со прис лу шу ва ни 
раз го во ри. Тен ден ци ја та на по дел би 
на ва ши и на на ши ЕК ја за бе ле жи 
во ко рист на ули ча ри, кои се бе си се 
прет ста ву ва ат ка ко но ви на ри, а при-

Раз лич ни на ста ни, исти 
при ка ски...
Два на ста на ед но по дру го во из ми на-
ти те де се ти на де на ја по ка жаа це ла та 
гр до ти ја и на со бран гни леж во ма ке-
дон ска та но ви нар ска фе ла, а би по-
лар но ста и соз да ва ње то па ра лел ни 
све то ви, очиг лед но, ек стра ус пеш но 
нав ле зе и во ме ди у ми те. Пр ви от бе ше 
кон фе рен ци ја та „Спик ап” за но ви на-
ри од За па ден Бал кан и од Тур ци ја во 
Бри сел. Вто ри от, пет де на по доц на, се 
од ви ва ше на иста та ло ка ци ја, а зад 
пом пез но то име „Из ве штај за на пре-
до кот...“ се кри е ја ста ри те но ви нар ски 
ин фор ма то ри, кои со де це нии ја на-
за ду ва ат фе ла та и ја уна пре ду ва ат 
дла бо чи на та на сво јот џеб.

На кон фе рен ци ја та при сус тву ваа 
сто ти ци но ви на ри и ана ли ти ча ри 
од се дум зем ји-кан ди да ти. Ин те-
рес но, на ре чи си де сет ча сов на та 
се ан са на ко ја се сме ни ја де се ти ци 
го вор ни ци од си те поз на чај ни европ-
ски ин сти ту ции, ана ли ти ча ри, НВО 
што се за ни ма ва ат со ме ди у ми те во 
Евро па и во све тот, ни кој не ја спо-
ме на Ма ке до ни ја. Освен во на бро-
ју ва ње то на зем ји те. Ре ал но, да не 
беа ма ке дон ски те но ви на ри, од кои 
од 20 се про ја ви ја два-трој ца, за на-

ша та др жа ва не ма ше ни да се чуе. 
Ни за до бро, ни за ло шо. Бри сел е 
пре за фа тен со пре кр шу ва ња та на 
но ви нар ски те на че ла во Тур ци ја, 
па и во Ср би ја, Цр на Го ра и во Бос-
на. Ма ке до ни ја, очиг лед но, не им е 
ин те рес на, ни ту ит на. И оби дот на 
два-трој ца та ма ке дон ски но ви на ри 
го од не се ве трот, а Хан на из не се ни-
те цр ни ла од го во ри дип ло мат ски, 
ду ри на ве ду вај ќи ја Ма ке до ни ја 
ка ко при мер за зем ја во ко ја по ли-
тич ки те со стој би се вло шу ва ат по-
ра ди од ло жу ва ња та и не мож но ста 
да се да де да тум за пре го во ри. Во 
ме ѓу вре ме, не го ви те оп шти кон-
ста та ции за Бал ка нот, кои најм но гу 
се од не су ваа на Тур ци ја, дел од но-
ви на ри те го пре не соа ка ко по ра ка 
на Хан за Ма ке до ни ја. Ама про фе-
си о нал но, не ли. Ви сти на та, се пак, 
за нив оста на таж на, Бри сел не е 
по тре сен од но ви нар ски те слу чу-
ва ња во Ма ке до ни ја.

тоа да не спо ме не ни збор за кр ше-
ње то на ос нов ни те чо ве ко ви пра ва 
со јав но то об ја ву ва ње на при ват ни те 
те ле фон ски раз го во ри на глав ни те 
уред ни ци на при ват ни те те ле ви зии. 

Очиг лед но, при пи шу ва ње то не кој 
го слу шал и го гле дал са мо тоа што 
са кал  и што му од го ва ра ло. Дел од 
на вре ди те, за ка ни те, ду ри и по жи вот 
на но ви на ри, во оп што не се ни спо-
ме на ти. На ве де ни се, бла го ка жа но, 
са мо дел од не ми ли те на ста ни, што 
зна чи по стои се ле ктив ност, од нос но 
при страс ност. Не ма ре ал на сли ка, а, 
не ли, ток му за тоа се под го тву ва ат 
из ве шта и те, за да се за бе ле жи со стој-
ба та во раз лич ни об ла сти во др жа ва-

ва.  Очиг лед но е де ка се одра бо ту ва 
по ли тич ка аген да фи нан си ра на од 
ам ба са ди на зем ји-член ки на ЕУ и за 
про е кти иск лу чи тел но во ко рист на 
СДСМ и на не го ви те ме ди ум ски екс-
по нен ти. Во се то ова се по ка жу ва со 
прст во си те дру ги ка ко ло ши мом ци.

Во оп што не се по гри жи ле из ве шта јот 
да би де це ло сен, ту ку е те ме лен са мо 
на ин фор ма ции до би е ни од од дел ни 
цен три ка ко СДСМ и акти ви сти на фон-
да ци ја та Со рос, ве ли Ди ми шко ва, ко ја 
по со чу ва и де ка во из ве шта јот не се 
спо ме ну ва ни ед на фор ма на при ти сок 
ни ту жр тва од СДСМ, ка ко де се ти ци 
не ос но ва ни туж би од СДСМ, за ка ни од 
ми тин зи на но ви на ри и на ме ди у ми, 
про те сти пред при ва тен ме ди ум...

ДИМИШКОВА: По точ но, око лу де сет 
на вре ди, но и на па ди врз но ви на ри 
со фи зич ки по вре ди не се за бе ле-
жа ни во из ве шта јот на ЕК. Ту ка се 
на па дот врз еки па та на те ле ви зи ја 
„Си тел“, ка де што Иво на Та лев ска и 
сни ма те ли те за вр ши ја со вид ли ви 
фи зич ки по вре ди на Кли нич ки цен-
тар, на па дот од Сто јан че Ан ге лов врз 

но ви на рот Де јан Ни ко лов ски од 
„Нет прес“, за ка ни те и на вре ди-
те од СДСМ кон но ви на рот на 
те ле ви зи ја „Си тел“ Љуп чо Зла-
тев, за ка ни по жи вот врз уред-
ни ци те на „Си тел“ и вес ни кот 
„Ве чер“, упа ди те во про гра ма на 
по ве ќе те ле ви зии од ли ца што 
се бе си се на ре ку ва ат но ви на ри, 
упа ди те во „Ра дио Сло бод на Ма-
ке до ни ја“, не дел ни кот „Ре пуб-
ли ка“ и дру ги. Дел од слу ча и те 
се рас чи сте ни, а на дел од нив 
сѐ уште се ра бо ти.

На из ве шта јот од ЕК му прет хо-
де ше не о дам неш ни от на стан 
во Бри сел ка де што но ви на рот, 
пре тсе да тел на ЗНМ, На сер Сел-
ма ни ги исп лу ка ко ле ги те но ви-
на ри и др жа ва та збо ру вај ќи на 
ал бан ски. Сел ма ни и во Бри сел 
по ка жа де ка те ра по ли тич ка и 
ет нич ка аген да, а не но ви нарс-
тво, уште по мал ку ма ке дон ско. 
По ба ра, ни по ве ќе ни по мал ку, 
за шти та на ли ца што се бе си се 
прет ста ву ва ат ка ко но ви на ри, 
за сме тка на што, спо ред не го, 

ЕУ тре ба да ги бој ко ти ра ле-
гал но и ле ги тим но из бра ни те 
др жав ни прет став ни ци на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја. На ова сле-
ду ваа ре ак ции, од нос но ука жу-
ва ња де ка тре ба да се шти тат 
но ви на ри, а не ли ца што не се 
но ви на ри, да се го во ри за спро-
ве ду ва ње про фе си о нал ни стан-
дар ди. Но, очиг лед но, ова не кој 
не са ка ше да го слуш не. За чу де-
ни беа и прет став ни ци од ОБСЕ, 
кои кон ста ти раа: „кле ве та та е 
де кри ми на ли зи ра на, се соз да-
де Со вет за ме ди у ми, се усво и ја 
за ко ни, ама но ви нарс тво то во 
Ма ке до ни ја уште не чи не ло“. И 
на ви сти на е за чу де ње.

Во кон текст на акту ел на та си ту-
а ци ја во зем ја ва, наг ла су ва пр-
ви от чо век на МАН, жал но е што 
за суд би на та на но ви на ри те и на 
ме ди у ми те ре ша ва ат дип ло ма ти 
и прет став ни ци на по ли тич ки пар-
тии, ко га на ма са се раз го ва ра за 
ин те ре си те на пар ти и те. За ме ди-
у ми те тре ба да се раз го ва ра, но не 
во ва ков со став и кон текст.

АНАЛИЗА
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Извори на „Република“ 
от криваат скандалозни 
информации во врска со 

ангажирањето и со наплатата на 
советниците на СДСМ од Србија, 
како и за подредената улога на 
Зоран Заев кон нив. Епилогот 
на тие совети е познат - држа-
вата се соочува со најголемата 
политичка криза, со услову-
вања, не само кон власта, туку 
и кон бизнисмени, политички 
неистомисленици, па дури и во 
сопствените партиски редови, со 

Во што е вплеткан врвот на СДСМ со ангажирање на 
советниците од Србија, кои пак се поврзани со корупциски 
скандали, но и со пропагандата во Косово по која се 
случуваат масовни протести и судири меѓу полицијата и 
Србите на Косово во кои има и жртви? Додека земјата тонеше 
во политичката криза, „белградската врска“ ја креирала  
стратегијата на СДСМ, неретко со силни кавги и со викотници 
на српски јазик за неспособност и за потреба од водење на 
интелигентна политика, дознава „Република“. Непознато е 
колку пари и преку кои канали Заев ги плаќал советите 

илегално стекнати материјали, 
дел од нив јавно презентирани, 
како условување за преземање 
власт. Сето ова е познато. Не-
познато досега беше кој сѐ го 
советува Заев и како. Зградата 
на штабот на СДСМ на улицата 
„Павел Шатев“ крие добар дел 
од одговорот на тоа прашање. 

Соседите и новинарските еки-
пи забележуваат дека пред се-
диштето на партијата многу 
често е паркиран сив џип со 

белградски регистарски таблич-
ки. „Република “ дознава  дека 
повеќе месеци во редовни 
тајминзи, најмалку еднаш во 
две недели, тројца луѓе со овој 
автомобил доаѓаат во штабот 
на СДСМ на средба со раковод-
ството. Тие биле „белградската 
врска“ која на СДСМ и Заев им 
нуделе помош во односите со јав-
носта и помагале во креирање на 
стратегиското дејствување. Во 
целата логистика, клучни биле 
тројца луѓе: Иван Бендер, Милјан 
Шчекиќ и уште еден познат ес-
траден менаџер.

„Продавачи на скапа 
магла“ советници на СДСМ 
Милјан Шчекиќ и Иван Беднер 
во 2009 година ја отвораат 
агенцијата „Раскин и Хант“ 
(Ruskin & Hunt), агенција за 
стратегиско планирање и за 
активности со односи за јав-
ност. Двајцата имаат богато 
„портфолио“. Бендер бил со-
ветник на ОБСЕ во Србија и во 
Црна Гора, а претходно од 2000 

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА

КОЈ ГО КАРА ЗАЕВ НА СРПСКИ?
ВИКОТНИЦИ ВО ШТАБОТ НА СДСМ

до 2002 година бил шеф на Ка-
бинетот на потпретседателот 
на српската влада. Шчекиќ, 
пак, од 2005 до 2011 година е 
сопственик на фамозната аген-
ција „Артс енд крафтс“ која, 
српските медиуми ја врзуваа 
во корупцискиот скандал за 
извлекување на државни пари 
за кампањи.

 „Артс енд крафтс“ како аген-
ција згаснува токму во 2011 
година, кога српскиот Совет 
за борба против корупцијата 
отвора случај заради позна-
тата афера на исплаќање на 
милионски суми на приватни 
маркетингшки агенции блиски 
со имиња на тогашни државни 
функционери и странски др-
жавјани. Практично, се переле 
проневерени пари од држав-
ните каси. Според српскиот 
антикорупциски Совет, само 
три од 22 министерства не ко-
ристеле сомнителни агенции. 
Една од нив, според текстот 
„Продавачи на скапа магла“, 
е токму „Артс енд крафтс“ на 
Шчекиќ, како блиска до то-
гашното раководство на Де-
мократската партија. 

Агенцијата на Шчекиќ работе-
ла за српското министерство 
за Косово и Метохија, кога во 
кус период извлекла 7,8 мили-
они динари. Таа активност на 
Шчекиќ на Косово многу нали-
кува на методите кои Заев ги 
презема пред неколку месеци. 

Сличноста на 
дејствувањето на Шчекиќ 
во Косово и на Заев во 
Македонија
Имено, токму во периодот кога 
„Артс енд крафтс“ ја презема-
ла пропагандата во Косово се 
случуваат масовните проте-
сти и по подолго време суди-
ри меѓу полицијата и српско-
то малцинство на Косово. Во 
тој период, според написите 
во српски медиуми „Артс енд 
крафтс“ организира страте-
гиска комуникација на Косо-
во со плакати и со билборди. 
Индикативно е што тогаш се 
случуваат и српско- косовските 
гранични инциденти и судири. 

На 25 јули 2011 година поли-
цијата од косовската страна се 
обиде да воспостави неколку 
гранични контролни пунктови 
во српско контролираното Се-
верно Косово. Иако интервени-
раа силите на КФОР, следуваа 
денови на судири и на жртви. 
Во експлозија на фрлена гра-
ната, загина член на косов-
ската специјална полиција, а 
уште петмина беа повредени 
во обид да преземе контро-
ла врз граничните пунктови. 
Борбите продолжија два дена 
потоа, кога вооружената по-
лиција на Косово презеде два 
гранични премини. Србите го 
запалија граничниот премин 
кај Јариње, а неколку илјади 
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лицискиот кордон со камења и 
со ладно оружје беа повредени 
триесетина полицајци. Се слу-
чи и кумановската полициска 
акција во која загинаа осумми-
на полицајци, а десетици беа 
ранети. Заев два дена потоа 
го посети кумановското Диво 
насеље и се сликаше со луѓе-
то присутни таму. Ниеден од 
раководството на СДСМ, пак, 
не ги посети полицајците кои 
учествуваа во акцијата. На 
протестот организиран пред 
Владата се појавија и луѓе кои 
вееја знамиња на Голема Ал-
банија. Се носеа и симболите 
на 133. Косовска бригада, чии 
членови упаднаа во Кумано-
во и се директно виновни за 
убиството на македонските 
бранители.

Викотници на српски јазик 
од штабот на СДСМ за 
неспособното раководство 
Во близина на централата на 
СДСМ на улица „Павел Шатев“, 
како што тврдат нашите из-
вори, периодично се слушале 
разговори на висок тон од пар-
тиското седиште. Тие разгово-
ри неколкупати завршувале и 
со силни кавги и со викотници 
во кои на српски јазик се посо-
чувало на „неспособност“, како 
и дека било потребно „водење 
на интелигентна политика“. 
Според сознанијата, Заев бил 
и прекорен да не се излетува 
пречесто со изјави, особено за-
тоа што е политичар зад кој се 
провлекуваат низа афери, пред 
сè корупциски скандали, што 
е сериозен недостаток и товар 
кој мора да се покрие. 

Им било забележено и за креи-
рање на превисоки очекувања 
кои не можат да ги исполнат, 
како и тоа дека мора да рабо-
тат на создавање еуфорија и 
креирање на протести поддр-
жани од партијата кои, пак, ќе 
се „продаваат“ како облик на 
граѓанско незадоволство. Тоа 
„продавање незадоволство“, 
Македонија ја чини обидот за 
потполна деградација на ин-
ституциите на системот - на 
Парламентот, на судството, на 
здравството, на образованието. 
Во таа креирана атмосфера на 

постојана еуфорија на притисок 
се злоупотребуваат граѓаните. 
Примери за таа злоупотреба и 
за тоа што предизвикува таа 
еуфорија има многу. На тоа не-
одамна посочија и судиите, а 
не смее да се изземе и злоупо-
требата на оружениот напад во 
Клиничкиот центар во Скопје. 

Сепак, Заев на сето ова послушно 
се согласувал, а непријатноста од 
таквото негово покорно одне-
сување се чувствувала и кај ос-
танатите членови на СДСМ кои 
сведочеле на ваквите настани.

Истите советници, според на-
шите извори, имале своја улога 
и во посетата на Заев на Изра-
ел, која патем доживеа фијаско 
откако Заев лажеше за темите 
на разговор и со луѓето што се 
сретнал. За потсетување, тој 
тврдеше дека се разговарало 
за „бомбите“ и дека се срет-
нал со луѓе од Мосад што беше 
веднаш демантирано од изра-
елските официјални власти. 

Ваквите искажани ставови на 
Заев не одат во корист на аген-
цијата, особено што таа, според 
српските медиуми, е во блиски 
односи со познат израелски 
„махер“ за односи со јавноста, 
кој пак во Србија е познат по 
победничката кампања на СНС, 
како и по промотивните кам-
пањи на поранешниот претсе-
дател на земјата, Борис Тадиќ. 

Агенција за односи со јавноста 
во своето портфолио на ин-
тернет вели дека успева да ги 
наметне партиските ставови 
во медиумите во текот на кам-
пањите. Тоа пак што е извесно 
е дека дел од српските медиу-
ми во последно време шират 
невистини и манипулации за 
настани кои се случуваат во 
Македонија, а кои коинциди-
раат со стратегијата на СДСМ за 
девалвирање на државните ин-
ституции и на системот во це-
лина. Дел од нив беа преземани 
и цитирани од медиуми кои се 
блиски до СДСМ, а се однесуваа 
за текот на акцијата во Кумано-
во, потоа околу безбедносната 
состојба во државата, за насил-

ните протести пред Владата во 
Скопје, за мигрантската криза... 

Дали на СДСМ му се 
случува нова Надеж
„На деж“ е име то на стра те ги ја-
та на СДСМ плате на со 340.000 
евра на род ни па ри, со ко ја мес то 
со из бор на про гра ма, пар ти ја та 
тре ба со прити сок и на си ла да ја 
за зе ме вла ста. Ед на по ло ви на од 
таа пла тфор ма се со стои од ди-
рект на или од ин ди рект на зло-
у по тре ба на ме ди у ми. Според 
аферата „Надеж 1“, Кабинетот на 
тогашниот претседател, Бранко 
Црвенковски, летото во 2007 го-
дина ги ангажирале Словенците 
Дејан Верчиќ, Дијана Гутеша и 
Пеѓа Ашанин-Голе, од кои пр-
вите двајца се од словенечката 
агенција за односи со јавноста 
„Пристоп“, за стратешки совети 
и за консултански услуги. Цена-
та е 340.000 евра за две години 
советување. 

Непознато е колку пари Заев дава 
за советите. Српските медиуми 
во очи на изборите анализираа 
дека агенциите, меѓу кои и „Артс 
енд крафтс“ се финансираат од 

маскирани мажи вооружени 
со пиштоли, секири, молото-
ви коктели и друго направија 
барикади. Беше објавено и 
дека ги нападнале и трупите 
на НАТО кои беа дел од опера-
циите на КФОР. Следуваа вести 
за претепан човек во етнички 
мешаниот регион на Штрпце, 
наводно, само заради тоа што 
е Србин. Во Косово беа палени 
српски производи. Насилство-
то и тензиите продолжија сè до 
постигнувањето на српско- ко-
совскиот  договор на 1 август. 

Годинава во Македонија, пак, 
Заев спроведе насилни проте-
сти со кои сакаше да упадне во 
зградата на владата во Скопје. 
Во налетот на насилниците 
кои сакаа да го пробијат по-

„црни пари“. Еден од луѓето кој по-
сочува за тоа колку чинат совети-
те, Крешимир Мацан, поранешен 
советник за односи со јавноста на 
СДСМ, наведува дека најмалата 
сума за кампања изнесува барем 
два милиони евра. Реалните изво-
ри и тековите на парите, го цитира 
Мацан српски „НИН“, се кријат од 
очите на јавноста, како и дека не-
кои од „скриените советници за 
односи со јавноста“ не играат само 
за пари, туку и за идни позиции и 
проекти.

Прашање е од каде СДСМ ѝ плаќа 
на агенцијата за односи со јав-
носта, чии советници доаѓаат 
во седиштето на „Павел Шатев“. 
Доколку тие одат законски, 
плаќањето мора да се одвива 
преку македонски банки и исто-
то да биде евидентирано, што би 
покажало на крајот колку тоа ги 
чинело. Доколку пак не се покаже 
во финансискиот извештај дека 
партијата платила за услуги кон 
агенцијата, тогаш прашањето е 
по кои канали и со кои црни пари 
биле наплатени советите, или пак 
дали оваа агенција го „чести“ 
СДСМ за евентуални идни про-
тивуслуги?  █ Р.Р.

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА



Поновата 
балканска 

историја по-
кажува дека 
и во времето 
на авнојска 

Југославија и 
во времето на 
Милошевиќ, 
но и потоа, 
овој регион 

бил постојано 
свртувалиште 
на голем број 

странски 
служби

Според Вучиќ, 
странските 
служби не 
сакаат да 

трпат силен 
лидер во една 

мала земја, 
која по нечии 
гледања мора 
многу работи 
да попушта 
и сега и во 

иднина
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АКТУЕЛНО

Пред Вучиќ, на проблеми со 
странските служби се жа-
леа и турскиот претседа-

тел Ердоган, црногорскиот не-
прикосновен лидер Ѓукановиќ, 
претседателот на Република 
Српска, Мирослав Додиг, и не-
колку косовски лидери. Хрват-
ските медиуми открија афера за 
прислушување на хрватскиот 
експремиер Санадер, во која 
акцијата се одвивала од стан 
во словенечкиот главен град, а 
претставници на државни кон-
траразузнавачки организации 
беа дел и од македонската афе-
ра со прислушувањето. 

Српскиот премиер е еден од 
ретките кој на толку транспа-
рентен начин говореше за 
акциите што против него ги 
преземале засега неименува-
ни служби. Александар Вучиќ 
тврди дека неговата борба за 
суверена Србија на многумина 
во странство не им се допаѓа.

█ „Разни странски служби 
ми ги одбројуваат деновите, 
станува збор за мојата гла-
ва, прават афери и шират 
разни приказни за тоа кол-

Тајните служби 
на Балканот
Последната исповед на српскиот премиер Вучиќ ја продолжи серијата 
изјави на високи претставници на земјите од Југоисточна Европа дека 
во регионот има интензивни активности на странски тајни служби кои 
работат против регионалните лидери и влади. Вучиќ, кој последниве 
години се обидува да балансира меѓу Русија и највлијателните земји во 
ЕУ и во НАТО, пред неколку дена, иако без да прецизира за кого точно 
се работи, рече дека тајни служби му работат зад грб. Осомничените се 
малку, а Кина, Индија и Иран сигурно не се меѓу нив

БИТКИТЕ ЗА ВЛИЈАНИЕ НИКОГАШ НЕ ЗАПИРААТ

ку ми останало. А им пречи 
тоа што се борам за Србија и 
што само таа ми е важна, што 
го почитувам Уставот на кој 
се заколнав“, изјави Вучиќ за 
српските медиуми, за кои от-
кри дека се работи за луѓе и за 
одделни странски служби кои 
се против позицијата на Србија 
која веќе не е вазална земја, а 
тој самиот има  свое „јас“ и ги 
брани интересите на сопстве-
ниот народ. Според Вучиќ, чија 
анализа многу наликува на 
неколку анализи од српските 
соседи меѓу кои и Македонија, 
странските служби не сакаат 
да трпат силен лидер во една 
мала земја, која по нечии гле-
дања мора многу работи да 
попушта и сега и во иднина. 

█ „Затоа е подобро тоа да биде 
некој слабак, некој потрчко 
кој ќе може да го сменат кога 
сакаат и како во куклен те-
атар да му ги менуваат по-
зициите“, изјави Вучиќ, кој во 
текот на последнава година 
беше во официјална посета 
на САД каде што се сретна со 
потпретседателот Бајден, во 
Москва пред десетина дена се 

сретна со Медведев, а претход-
но имаше и средби со неколку 
европски лидери, чии тајни 
служби се „вообичаено осом-
ничени“ за активности против 
него и против неговите колеги 
на Балканот. 

Матрицата што ја раскажа Ву-
чиќ може да се препознае во 
реакциите на сите балкански 
земји, без разлика дали се ра-
боти за „големата Турција“ или 
„за малата Македонија“. Во сите 
наведени примери има ситуа-
ции кои се слични или исти, а 
единствената разлика со Ср-
бија е тоа што таму владата 
на Вучиќ и на претседателот 
Николиќ сѐ уште не се соочува 
со насилни протести. 

Дали, можеби, стравот од так-
во нешто го натера Вучиќ да 
им упати порака дека е под-
готвен за борба на сите што 
планираат слично сценарио? 
Сценаријата што се случија во 
Турција, Македонија, засега и 
во Црна Гора, на Вучиќ му дава-
ат оптимизам дека може да се 
избори против активностите 
на моќните (не)пријатели. 

Што вели блиската 
балканска историја 
Поновата балканска историја 
покажува дека и во времето 
на авнојска Југославија и во 
времето на Милошевиќ, но и 
потоа, овој регион бил постоја-
но свртувалиште на голем број 
странски служби. Дел од нив 
имале исклучиво економски 
цели, дел сакале преку своите 
инсталации да предизвикаат 
немири и со тоа полесно да 
наметнат политичко влија-
ние, а некои едноставно биле 
присутни и активни со цел да 
им парираат на другите при-
сутни служби. Инцидентот што 
се случи во септември 2007 го-
дина, во кој балканските меди-
уми го открија идентитетот на 
неколку британски оператив-
ци, најдобро покажува што се 
крие под тепихот на добрите 
билатерални дипломатски 
односи меѓу навидум прија-
телските земји. 

Британската тајна служба по-
зната под името МИ6 во 2004 
година најпрво беше примо-
рана да го повлече шефот на 

својата канцеларија во Бел-
град и двајца оперативци во 
Сараево. Подоцна, уште двајца 
разузнавачи од канцеларијата 
во Загреб беа приморани да за-
минат откако нивните имиња 
беа објавени во локалните ме-
диуми. Со тоа заврши една ера 
на силно британско влијание 
на Балканот, кое, рака на срце, 
делумно имаше и позитивни 
резултати, затоа што без улога-
та на овие оперативци ќе беше 
невозможен крајот на режимот 
на Милошевиќ, фаќањето на 
Анте Готовина и разврската 
на косовската криза. 

Според Џејмс Лион, тогашен 
директор на Меѓународната 
кризна група за Србија, шпи-
оните на МИ6 „не работеле како 
дел од класична разузнавачка 
структура, туку повеќе како 
мрежа за влијание врз балкан-
ските безбедносни служби и 
медиуми“, нешто што е многу 
карактеристично и за сегашните 
односи меѓу странските служби 
и балканските држави и влади. 

Во овој контекст многу е важ-
но да се знае дека за секоја од 

И Москва не седи мирна
Дека со свои оперативци е присутна на 
Балканот од пред Втората светска војна, 
сведочат многу книги и документарни 
филмови, а во поново време најдобар до-
каз дека Кремљ успева да оствари влија-
ние кај дел од земјите во регионот е едно 
барање на НАТО од 2014 година до Црна 
Гора. Тогашниот генералниот секретар 
на Алијансата, Андерс Фог Расмунсен, од 
своите партнери во Подгорица побарал 
Мило Ѓукановиќ да отпушти од работа 
неколку припадници на тајната служба 
на Црна Гора кои имале соработка со земји 
што не се членки на НАТО. Ова барање е 
сѐ уште актуелно и е донесено на ниво на 
предуслов ако сака Црна Гора догодина 
да стане членка на Алијансата. Барањето, 
иако е завиткано во обланда наречена 
реформа на секторот за безбедност, се-
пак, јасно се однесува на соработката што 
дел од црногорските оперативци уште од 
времето на Југославија ја имаат со своите 
руски партнери со кои честопати дури 
учеле и во исти воени училишта.Пишува | Горан Момироски

националните тајни служби, 
иако нивните земји се членки 
на НАТО и на ЕУ, имаат свои 
интереси и свои цели. И покрај 
тоа што нивните шефови сора-
ботуваат на различни нивоа, 
состојбата на терен е сосема 
поинаква, секој од оператив-
ците работи исклучиво за ин-
тересите на својата држава или 
во содејство со пријателските 
служби со кои земјите имаат 
заеднички интерес. Неретко, 
дури и оперативци на земји 
кои важат за исклучително 
блиски на политичко ниво 
имаат различни цели и методи 
на работа. Ова е особено при-
сутно кога се работи за акции 
во кои цел се економски ин-
тереси или воена соработка. 
Приватизацијата на големи 
монополи или фирми како 
телекомите во сите земји на 
Балканот е речиси секогаш 
придружена со тајни или со 
полутајни операции кои не се 
исти како оние што сме ги гле-
дале во времето на Студената 
војна во Берлин, но, сепак, тие 
имаат исти цели - влијание и 
остварување на интересите на 
големите земји. █



ЕКОНОМИJА

Во последните 10 години за петпати се зголемени капиталните 
инвестиции за патишта. Ако пред десет години во патишта се 
вложувале 38 милиони евра, за 2016 година Владата предвиде преку 
200 милиони евра само за патна инфраструктура. Инвестициите во 
патната инфраструктура претставуваат една третина од вкупните 
капитални инвестиции што Владата ги предвиде за в година
Пишува | Александрија Стевковска  

В година ќе 
се работи на 
изградба на 
експресни, 

магистрални и 
на регионал-
ни патишта  
со вкупна  

должина од 
250 киломе-

три нова дел-
ница, а ќе се 
врши рехаби-
литација и на 
156 киломе-
три постојни 

патишта

 ГРАДЕЊЕТО АВТОПАТИШТА - ВИЗА ЗА ДОБРА ЕКОНОМИЈА И РАЗВОЈ

Периодов 
на градежни 

работи на 
патиштата се 
ангажирани 
околу 2.500 
работници
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Земјава стана големо градилиште

Подобрувањето на инфра-
структурата на секоја земја ѝ 
носи напредок и економски 

придобивки. Развојот на земјата, 
но и на целиот регион зависи од 
градењето автопатишта, кои повр-
зуваат човечки, економски, но и 
политички интереси. Луѓето, но 
и стоката побрзо стигнува на оп-
ределената цел, што вкупно значи 
одење напред со крупни чекори. 
Оваа лекција е одамна научена 
кај нас, па владата интензивно 
вложува во инфраструктурните 
проекти, а градежните компании 
и работниците ја поддржуваат и 
активно учествуваат во оствару-
вањето на визијата за развој и за 
напредок. Од друга страна, пак, 
градежната оператива вработува 
голем број луѓе, со што обезбедува 
егзистенција за нивните семејства. 

Сѐ на сѐ, инвестирањето во инфра-
структурата носи добро за сите. 
Лошо е (ако така може да се каже 
тоа) што како резултат на зголе-
мениот обем на работа почнаа да 
недостигаат градежни работни-
ци, но доброто е што тоа ќе значи 
нови вработувања. Периодов на 
градежни работи на патиштата се 
ангажирани околу 2.500 работни-
ци. Заеднички е заклучокот дека 
ако државата нема автопатишта, 
нема ни развојна линија.

█ Инвестирањето во инфра-
структурата носи краткорочни, 
среднорочни и долгорочни при-
добивки. Краткорочните значат 
моментно активирање на гра-
дежниот сектор и на уште не-
колку сектори што се поврзани 
со него, во делот на снабдување 

со репроматеријали за работа и 
за градење на автопатиштата. 
Поголемиот обем на работа ќе 
значи нови вработувања, но и 
зголемување на платите на по-
стојните вработени. Среднороч-
ната придобивка на овие инвес-
тиции е што за неколку години 
ќе се создаде средна класа, која 
ќе има повисок стандард, побрз 
проток и движење низ државава. 
Луѓето ќе можат да живеат во 
еден град, а да работат во друг 
знаејќи дека брзо ќе стигнат од 
еден на друг крај. Долгорочни-
те придобивки се тие што ќе се 
создадат центри за брз транс-
порт, па репроматеријалите, но 
и готовите производи побрзо ќе 
стигнат таму каде што ќе бидат 
упатени. Долгорочно, добрите 
патишта во државава ќе доне-
сат многу туристи, патници, луѓе 
што на тој начин ќе можат да ја 
запознаат земјава за наредниот 
пат да дојдат и да ја посетат – 
укажуваат стручњаците.
 
Градежниците, како во изми-
натите неколку години, така и 
оваа сметаат дека овој сектор ќе 
биде двигател на македонската 
економија. 

█ Капиталните инвестиции во 
инфраструктурните проекти 
гарантираат постојан пораст 
на градежниот сектор и во на-

редните неколку години. Капи-
талните проекти се повеќего-
дишни и за нив е обезбедена 
финансиска конструкција, a тоа 
ни дава за право да се надева-
ме дека градежниот сектор и 
натаму ќе биде во пораст. По-
растот на градежниот сектор 
и неговата лидерска позиција 
како двигател на македонска-
та економија се одразува ди-
ректно и индиректно во други 
економски сектори, односно 
градежниот сектор повлекува 
пораст на повеќе од 26 други 
гранки од економијата, кои се 
поврзани со него. Сепак, тоа што 
недостига е градежен кадар и 
компаниите се трудат на сите 
можни начини да го надминат 
овој предизвик. Во таа насока, 
компаниите сметаат дека со от-
ворање Академија за градежни 
работници при Сојузот на сто-

пански комори, во соработка 
со Градежната комора, би се 
едуцирале, односно доквали-
фикувале работниците од други 
струки, кои не се вклучени на 
пазарот, со што би се подобрила 
вкупната состојба во овој сек-
тор. Обуките за работниците  се 
предвидени да траат во период 
од  еден до три месеци - вели 
Роберт Хот, претседателот на гра-
дежната комора при Сојузот на 
стопански комори.

Во последните 10 години за пет-
пати се зголемени капиталните 
инвестиции за патишта. Ако пред 
десет години во патишта се вло-
жувале 38 милиони евра, за 2016 
година Владата предвиде преку 200 
милиони евра само за патна инфра-
структура. Инвестициите во патна-
та инфраструктура претставуваат 
една третина од вкупните капи-

тални инвестиции, кои Владата ги 
предвиде за идната година.

В година ќе продолжи работата 
на четирите автопатишта Демир 
Капија – Смоквица, Миладинов-
це-Штип и Охрид – Кичево, кои 
имаат вкупна должина од 132,2 ки-
лометри и имаат вкупна вредност 
од 789 милиони евра. Се очекува да 
почне и изградбата на автопатот 
Требеништа - Струга и рехабили-
тација на автопатиштата Смоквица 
- Гевгелија, Куманово - Миладинов-
це и Неготино - Демир Капија со 
должина од 50 километри и вкупна 
вредност од 74 милиони евра. Ста-
нува збор за изградба на вкупно 
140 километри нови автопатишта 
или 50 отсто од вкупната мрежа на 
автопатишта во земјава.

В година ќе се работи на изградба 
на експресни, магистрални и на 
регионални патишта со вкупна 
должина од 250 километри нова 
делница, а ќе се врши рехабилита-
ција и на 156 километри постојни 
патишта. Ќе се продолжи со изград-
бата на експресниот пат Велес - 
Штип, Скопје – Сончев Град, Опае 
– Бељаковце - Станчиќ и спојот 
Ново Село - Мариово.

Се планира и изградба на експре-
сен пат Штип - Радовиш, Градско 
- Прилеп, Охрид - Пештани, Ран-
ковце - Крива Паланка, регионален 
пат Пробиштип - Пониква, Торани-
ца – Саса, Старо Коњарево - Ново 
Коњарево и Кичево - Дебар преку 
Извор. Во тек е и рехабилитација 
на магистралниот пат Битола – 
Ресен - Буково, регионалниот пат 
Мокрино - Смолари, Нов-Дојран 
- Николиќ, Брвеница – Чегране - 
Гостивар, а во план е и рехабилита-
ција на магистралниот пат Кочани 
- Делчево, Бошков Мост - Дебар, 
регионалниот Клепач - Новаци, 
Делчево - Голак, Мелнички Мост 
- Центар Жупа, Лажани – Ропото-
во - Црнилиште и Кривогаштани 
– Обршани - Воѓани.

Инвестиции во инфраструктурата 
и подобрување на патната мрежа, 
освен стратегиска цел на Владата 
е и едно од главните барања на де-
ловната заедница, но и препорака 
на еминентни меѓународни фи-
нансиски институции. За таа цел 
во буџетите секоја наредна година 
владата планира повеќе средства 
во однос на годината пред неа. █
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Едноставна, а скапа 
културA
Видот зелена салата позната под името ајсберг 
спаѓа во групата растенија со многу краток период 
на вегетација. Може да се произведува на различни 
начини и во сите периоди: рано производство во 
пластеници, летно производство и есенско-зимско 
производство (заштитен простор)

ОДГЛЕДУВАЊЕ ВИД ЗЕЛЕНА САЛАТА ПОЗНАТА КАКО АЈСБЕРГ

Во однос на технологијата 
на производство спаѓа во 
групата зеленчук што се 

одгледува на пониска темпера-
тура. Оптимална температура 

на никнување е 18 Целизиусо-
ви степени, а потоа температу-
рата се намалува на 12-15 Це-
лизиусови степени. На пониски 
температури (5-10 степени), 

вегетацијата може да трае и 
до 90 дена по расадувањето, 
а на повисока температура од 
25 до 30 степени, вегетација-
та се скратува и до 20 дена од 
расадувањето.

Видот зелена салата позната 
под името ајсберг е растение 
на долг ден, и за формирање 
густа розета, односно цврста 
главица, бара многу светли-
на. Новите селектирани сорти 
поднесуваат послаба светлина 
и пократок ден, поточно усло-
ви какви што има во текот во 
зимскиот период. 

Многу е важно при изборот да 
се внимава која сорта треба да 
се произведува, бидејќи ако се 
работи за сорта на долг ден, а 
се одгледува во периоди со сла-
ба светлина и краток ден, може 
да дојде до предвремено цве-

тање и неформирање цврста 
глава, а со тоа и големи загуби 
во производството.

Растението не бара големи ко-
личини вода за одгледување и 
секогаш треба да има постоја-
на и умерена влажност. Висо-
ката релативна влажност на 
воздухот преку 80 отсто може 
да предизвика појава на разни 
болести, па затоа е потребно 
проветрување. Бара лесни пе-
сокливи и пропустливи почви. 
Од големо значење е да биде 
почвата обезбедена со храна 
во површинскиот дел поради 
краткиот дел на вегетација.
Наводнувањето е пожелно да 
се врши по системот капка по 
капка, но бидејќи се работи 
за лиснат зеленчук, треба да 
се применува и оросување во 
комбинација со системот капка 
по капка. Не смее да се дозво-
ли недостиг од вода и да дојде 
до засушување на коренот би-
дејќи запирањето на развојот 

кај салатата многу тешко може 
да се врати повторно во норма-
лен пораст.

Бербата на салатата се врши со 
отсекување цела глава (розета) 
во основата на стеблото. Потоа 
салатата се зема в рака и се от-
странуваат долните листови, 
кои се оштетени или застаре-
ни.Таквата салата е подготве-
на за пакување. Се пакува во 
картонска амбалажа, посебно 
секоја глава, во специјална фо-
лија, која не дозволува брзо 
испарување на влагата од 
лисјата. Во кутијата се редат 
10-12 броја. Така пакуваната 
салата се чува и пренесува на 
пониска температура, а со тоа 
не се дозволува испарување 
на влагата. Во такви услови на 
чување и транспорт салатата 
не ја губи свежината од седум 
до 10 дена.

Овој вид салата кај нас е слабо 
застапен, но согледувајќи ги 

позитивните карактеристики 
во исхраната и начинот на од-
гледување, како и повисоката 
цена, заслужува значително 
внимание и ширење на заса-
дените површини. █

Акцијата трае од 13.11 до 15.11.2015

Понудата на свежо свинско месо може да се најде во сите Тинекс месарници - Супер Тинекс: Кончар, Првомајска, Зебра, Драмски, Млечен, Годел, Злокуќани, Катна 
гаража јужен булевар, Охрид, Куманово. Тинекс маркети: Карпош 3, Центар 2, Стара тв, Прилеп, Охрид летница, Битола 2, Кавадарци, Кочани

ПИЛЕ 
свежо 
1кг.
CEKIN

ЈОГУРТ 
2.8% 
1.75мл. 
VINDIJA

НАПОЛИТАНКИ 
3х185гр. 
YODORO

СОК  3л. 
JABOLCELO

ОСВЕЖУВАЧ 
за простории 
AIR WICK

ОМЕКНУВАЧ  
за алишта
750мл.
SILAN

ЦИТРОНИ 
црвени 1кг.

СВИНСКИ БУТ
без коска 1кг.

СВИНСКИ ВРАТ
со коска 
1кг.

266,-

219,--20%

СТАРА
ЦЕНА 79,-
63,-

СВИНСКИ 
РЕБРА
1кг.

СВИНСКИ 
КРЕМЕНАДЛИ
1кг.

219,-

232,-

КРУШИ 
1кг.

СТАРА
ЦЕНА 43,-
39,-

-11%

СТАРА
ЦЕНА 191,-
169,-

-12%

СТАРА
ЦЕНА 90,-
79,- -47%

СТАРА
ЦЕНА 132,-
69,-

-11%

СТАРА
ЦЕНА 199,-
176,-

-35%

СТАРА
ЦЕНА 386,-
249,-

-34%

СТАРА
ЦЕНА 136,-
89,-



до вте во ТВ-ин терв ју?! Или 
бе вте под при си ла ко га ја 
да до вте из ја ва та?!

Она што јав но ста го знае за 
Фро се, т.е. за гос по ѓа ми ни-
стер ка, е де ка е обра зо ва на, 
но не и ре чи та. Мо же би на-
чи та на, но не и пра кти чар-
ка... Пот пре тсе да тел ка та 
на Цен трал ни от од бор на 
СДСМ се оби де да ја иско-
ри сти со стој ба та со бе гал-
ци те во Ге вге ли ја за свои 
по ли тич ки по е ни, ка ко и за 
по е ни на по ли тич ка та пар-
ти ја на ко ја ѝ при па ѓа... 

По ле ген дар на та из ја ва во 
сти лот „са кам ка жам не 
знам ре чам“, па оваа ле ген-
дар на та со Го це Дел чев, 
мо же би е вре ме да по драз-
мис ли ка ко ќе из ле зе во јав-
ност без се кое из ле гу ва ње 
да ѝ за вр ши со  „зи ни зем јо, 
голт ни ме...“ Труд и со ци ја-

ЖАН  
АСЕЛБОРН

МИРЈАНА 
НАЈЧЕВСКА

Распаѓањето на ЕУ 
може да се случи мно-
гу брзо, кога солидар-
носта ќе премине во 
протерување. Можеби 

имаме само неколку месеци. 

Бизарно е политичарите во Брисел да го ба-
раат спасот на Унијата токму во земјите што 
не се членки, а со години ги третираат како 
непосакувани гости.

Бидејќи во ниеден 
момент не може сите 
граѓани да бидат ко-
румпирани, доаѓа до 
многу голема поделба 

на општеството. Општеството станува расцепе-
но општество на луѓе што се мразат, кои шират 
говор на омраза, кои не веруваат едни на други.

Граѓаните ем глупави, ем корумпирани. Нај-
чевска „чесно“  одработува за туѓи интереси 
со континуираните навреди кон народот што 
не ја поддржува опозицијата.  

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
АНТОНИО 
МИЛОШОСКИ

А народот, кој извештај 
го чека народот? Тој на 
специјалната јавна об-
винителка! 

Народот сѐ уште чека да ја дознае целата 
вистина за „Пуч“, а потоа самиот ќе го напи-
ше извештајот на 24 април.

РАДМИЛА 
ШЕКЕРИНСКА

Препораката во из-
вештајот на ЕУ е доказ 
дека капацитетот на 
Македонија е посилен 
од деструктивната политика на СДСМ. Првата 
препорака ја добивме во 2009, година, кога 
опозициската СДСМ беше дел од Собранието; 
седмата препорака успеавме да ја задржиме и 
покрај политичката деструктивност на СДСМ 
и бојкотот на Собранието.

За политичката деструктивност заслуж-
ни се и нивните странски пријатели, кои 
свесно го уриваат уставниот поредок на 
државата. Која е крајната цел, ќе дознаеме 
наскоро...

БРАНКО  
ГЕРОСКИ

Отворените прашања 
се причината поради 
која историската ди-
лема на Албанците и 
на Македонците дали 

е подобро да живеат заедно, во унитарна држава 
или, сепак, да се поделат во федерални единици, 
иако се чини застарена, сепак има своја изворна 
и сè уште неисцрпена енергија. Чиста мантра 
е идејата дека Македонија е унитарна држава 
затоа што така пишува во Уставот.

Опозицискиот мегафон не кажува ништо 
друго освен што ги повторува тезите на Заев 
и на албанските радикали. Потоа се чуди 
зошто одамна никој не го есапи во македон-
ската јавност. 

Кризата се продлабо-
чи со објавувањето на 
прислушуваните ко-
муникации. Овие от-
критија ги потврдија 
сериозните сомневања за политички вмешу-
вање и корупција на високо ниво. 

Еврокомесарот мора да се шегува кога го 
кажува ова. Ниту Хан ниту некој од Брисел 
може да се постави како судија и обвинител. 
Тие можат да изразуваат сомневања, но не 
можат да пресудуваат и да потврдуваат. Тоа 
право го има само судот.

ЈОХАНЕС  
ХАН
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РЕ ЧЕ И:

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

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

РЕ КОА И:

█ Што ја за де ва те Фро се, Со рос ја учел де ка на 21 го ди на 
уште не си пол но ле тен (тви тер ко мен тар).

█ Зна чи, Ре мен ски не де ман ти ра де ка го пот пи ша ла, де ка 
не би ла пол но лет на. На 21 го ди на (тви тер ко мен тар).

█ Фро се, што зна ат тие што е тоа ВМРО, ти од ра ѓа ње си 
вмро вка (тви тер ко мен тар).

█ Јас не го раз би рам све тот – Фро се Дел чев (тви тер ко-
мен тар).

Ро де на: 
22.2.1977 го ди на,  
Кри ва Па лан ка

Образование: 
Фи ло зоф ски фа кул тет,  
до ктор на на у ки

Про фе си ја: 
про фе сор ка, по ли ти чар ка, 
ми ни стер ка

Ко га Го це Дел чев би но сел 
здол ни ште, би се ви кал 
Фро си на Ре мен ски... Та

ка ба рем ве ли но ва та ми ни-
стер ка од гра ѓан ски от се ктор 
со пр ва пар ти ска кни шка од 
ВМРО-ДПМНЕ, вто ра пар ти-
ска кни шка од СДСМ. Ба рем 
та ка ве ли при стап ни ца та 
што таа ја пот пи ша ла. Да ли 
да се зе ме пред вид или не, не 
зна е ме, со ог лед на тоа што 
то гаш, со 21 го ди на, таа не би
ла пол но лет на. Се га Фро се е 
во ди ле ма – да пу шти му стак 
или не?! 

„Од де неш на перс пе кти-
ва, овој лист хар ти ја кој не 
е пот пи шан од ме не ка ко 
пол но ле тен гра ѓа нин на 
РМ, збо ру ва за оча јот во 
кој не ус пеш ни те, на ним 
својс твен на чин, се на де-
ва ат де ка ќе фр лат сен ка 
на ус пеш ни те. Мо же те да 
ка же те што са ка те и кол ку 
са ка те, за та кви те ка ко вас 
сум Го це Дел чев!“, на пи ша 
Ре мен ски. 

Мно гу ми на мис леа де ка 
са ка да се по ше гу ва, ама 
се чи ни не е та ка... Фро се 
е се ри оз на. Пар дон, гос по-
ѓа та ми ни стер ка е се ри оз-
на... Таа е се ри оз на де ка од 
де неш на перс пе кти ва овој 
лист хар ти ја збо ру ва за не-
чиј очај... И се ри оз на е де ка 
тоа е за не чиј туѓ очај, а не 
за неј зи ни от очај... Се ри оз-
на е де ка оние, не ус пеш ни-
те, са ка ат да фр лат сен ка на 
неа, ус пеш на та... А по ра ди 
што тоа ми ни стер ке, или 
мо же би Фро се Дел че ва, или 
ка ко и да тре ба да ѝ се обра-
ти ме, се сме та те се бе си за 
ус пеш на?! По ра ди тоа што 
ве из браа за ми ни стер ка?! 
Ама дај... Или по ра ди тоа 
што од ед на пар ти ја во дру-
га ус пе а вте да дој де те до 
ис пол ну ва ње на не ко ја сво-
ја ам би ци ја, да пи шу ва пред 
ва ше то име ми ни стер ка?! 
По ра ди тоа што ка жу ва вте 
мно гу ра бо ти за да ве на-
гра ди пар ти ја та?! По ра ди 
тоа што ед но твр де вте, а 
дру го из ле зе на крај?! Па не
ли, гос по ѓо ми ни стер ке, на 
по зи ци ја та што ја до би вте 
и вие, и ва ши те со пар тиј-
ци, ќе дој деа струч ни лу ѓе 
од гра ѓан ски от се ктор, а не 
пар ти ски ка дри... Или и за 
тоа вие од де неш на перс пе-
кти ва ни што не зна е те, вие 
ка ко пол но ле тен гра ѓа нин 
на но тар не сте ја по твр ди-
ле сво ја та из ја ва што ја да-

Фро си на Ре мен ски

ДА ПУ ШТИ МУ СТАК ИЛИ НЕ?!

ла мо же би ѝ е по го де но, со 
ог лед на тоа што па мет на та 
про фе сор ка се по ка жа де ка 
е и Мај ка Те ре за, де леј ќи им 
крем-ба на ни на де ца та... Ах, 
кол ку са мо тро га тел но и 
емо тив но изг ле да ше... И до-
де ка Ре мен ски и неј зи ни те 
со пар тиј ци де леа крем-ба-
на ни, по ли ци ја та ги „те па-
ше“ бе гал ци те со ши ши ња 
во да, ги мал тре ти ра ше пре-
фр лај ќи ги, пре не су вај ќи 
ги де ца та, при др жу вај ќи ги 
сла би те. И отка ко по де ли 
крем-ба на ни, Ре мен ски си зе
де пра во да ка же де ка сме та 
де ка овие на ста ни не сме ат 
и не тре ба да би дат те ма за 
по ли тич ки по е ни. 

Па, по ѓа во ли те же но, што 
пра ве ше ти?! Што бе ше тоа 
ако не бе ше обид за со би-
ра ње по ли тич ки и лич ни 
по е ни?! И се чи ни не ка ко 
и ти ус пеа... █ (Р.Р.)
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З о што мо мент ни те сил ни се-
па ра ти стич ки тен ден ции на 
Шкот ска и на Ка та ло ни ја се 

исто тол ку по вр за ни со поп ла ки те 
од ми на то то ка ко што се со се гаш-
ни те фа кто ри?

Пос ле ди ци те од от це пу ва ње
Раз би ра ње то на те ков ни те дви же ња 
во Ка та ло ни ја и во Шкот ска ба ра пр во 
да се раз бе ре што зна чи за еден ре ги он 
да ста не сво ја сопс тве на др жа ва. Ге о-
по ли ти ка та е изу чу ва ње стра те гии 
пре зе ме ни од стра на на гру пи лу ѓе. 
Тие стра те гии се збир на це ли зац вр-
сте ни со огра ни чу ва ња; стра те ги ја та 
што се усво ју ва на крај е нај е фе ктив-
на та на рас по ла га ње. Со до не су ва ње 
од лу ка за от це пу ва ње, ре ги о нот или 
др жа ва та пра ви ко ле ктив на про цен-
ка де ка по тре би те на на се ле ни е то ќе 
би дат по до бро за до во ле ни над вор од 
зем ја та-до ма ќин откол ку да оста не 
дел од по го ле ма та це ли на. За да би де 
тоа точ но, тре ба да се зе мат пред вид и 
пос ле ди ци те од от це пу ва ње то.
Че сто, са ми от про цес на от це пу ва ње 
се по ка жу ва де ка ска по чи ни, би деј ќи 
зем ја та-до ма ќин го гле да гу бе ње то 
на еден ре ги он ка ко ос ла бу ва ње на 
це ли на та, па та ка се оби ду ва да го 
спре чи тоа (иа ко по сто јат при ме ри 
на мир ни по дел би). Ре зул та ти те мо
же да би дат до ста кр ва ви, ка ко што 
се слу чи со от це пу ва ње то на Исто-
чен Па ки стан, де не шен Банг ла деш, 
во 1971 го ди ни. Оби дот на Би ја фра 
за от це пу ва ње од Ни ге ри ја во 1967 

го ди на, исто та ка, по ка жу ва де ка по-
не ко гаш мо же да се про лее крв без да 
се исп ла ти не за вис но ста.

Не до ста то ци те на ед но ус пеш но от-
це пу ва ње че сто па ти се и ди ре ктен 
ре зул тат на на ма лу ва ње то во го ле ми-
на. Ка ко по не пи ша но пра ви ло, кол-
ку што е по го ле ма др жа ва та, тол ку 
по ве ќе вли ја ние има на гло бал на та 
сце на. На при мер, те шко е да се за-
мис ли ка ко еден др жав ја нин на не-
за вис на Гру зи ја ѝ се спро тив ста ву ва 
на мо ќта на Гру зи е цот Јо сиф Ста лин, 
ко га тој бе ше ли дер на це ли от Со вет-
ски Со јуз. Исто та ка, ед на ма ла зем ја 
е мно гу по под лож на на вли ја ни е то 
од над во реш ни те си ли, без раз ли ка 
да ли тоа се штет ни те ко ви на ка пи-
тал, во сво ја та ва лу та и над вор од 
неа, или мо же би ко га еден го лем тр-
гов ски парт нер ја при ну ду ва да ги 
сле ди не го ви те по ли ти ки. По крај 
тоа, по го ле ма е ве ро јат но ста ед на 
ма ла др жа ва да до жи вее агре си ја од 
дру ги си ли откол ку од таа од ко ја се 
от це пи ла - си ли кои не би мо же ле да 
ја на пад нат ко га би ла дел од зем ја та-
до ма ќин. Ки пар го откри тоа во 1974 
го ди на, ко га Тур ци ја из вр ши ин ва зи ја 
на Ки пар 14 го ди ни отка ко се от це пи 
од Ве ли ка Бри та ни ја.

От це пу ва ње то, исто та ка, зна чи соз-
да ва ње но ва гра ни ца со по ра неш на та 
зем ја-до ма ќин, ко ја обич но е глав ни-
от тр гов ски парт нер на от це пе ни от 
ре ги он. Истра жу ва ња та по ка жу ва-
ат де ка гра ни ци те во го ле ма ме ра ја 
по пре чу ва ат тр го ви ја та. Исто та ка, 
по сто јат тро шо ци за соз да ва ње на 
ин сти ту ци и те од јав ни от се ктор што 
прет ход но се ко ор ди ни ра ле од стра на 
на на ци о нал ни от ка пи тал.

Од по зи тив на та стра на, ед на по ма ла 
еди ни ца мо же да би де по ус пеш на во 
гло бал ни пра ша ња, а по ма ла та вид-
ли вост ѝ овоз мо жу ва да из бег не по-
го ле ми не сог ла су ва ња. Зго ра на тоа, 
по го ле ми те др жа ви са ка ат да има ат 
по бо га ти и по си ро маш ни ре ги о ни, 
ка де што пр ви те ги суб вен ци о ни ра ат 
вто ри те. Еден по бо гат ре ги он, при по-
дел ба мо же да го из бег не из др жу ва-
ње то по си ро маш ни ре ги о ни. На крај, 
еден по мал ре ги он ќе има по го ле ма 
тен ден ци ја да ја раз ви ва кул ту ра-
та од по го ле ми от, што ќе до ве де до 
по сил но чув ство на при пад ност кај 
на се ле ни е то. Всуш ност, тоа мо же да 
би де гла вен дви га тел за жел ба та за 
от це пу ва ње, а че сто е и нај моќ на та 
ала тка на по ли ти ча ри те што ба ра ат 
под др шка за от це пу ва ње.

АНА ЛИ ЗА НА СТРА ТФОР

Се па ра ти стич ки те дви же ња про дол-
жу ва ат да се про ши ру ва ат низ це ла 
Евро па. Се па ра ти стич ки от им пулс во 
раз лич ни сте пе ни се про те га на де-
ло ви од Ита ли ја, Бел ги ја, Фран ци ја, 
Ро ма ни ја и - нај се ри оз но во мо мен тов 
- во Шпа ни ја и во Ве ли ка Бри та ни ја. 
Во Шпа ни ја, Ка та ло ни ја оваа не де ла 
про дол жи со све че но об ја ву ва ње на 
по че то кот на про це сот на стек ну ва-
ње не за вис ност, по тег што шпан ски-
от Уста вен суд, нај ве ро јат но, ќе го 
бло ки ра. Во ме ѓу вре ме, во Ве ли ка 
Бри та ни ја, ед на го ди на отка ко 55 про-
цен ти од Шко ти те гла саа да оста нат 
дел од Уни ја та, ан ке ти те по ка жу ва ат 
де ка има дви же ње кон гла са ње то „за“ 
от це пу ва ње, а Вест мин стер до не су ва 
за ко ни кои, нај ве ро јат но, ќе ги вло шат 
вна треш ни те по дел би

На тој на чин, слу ча јот за от це пу ва ње 
ста ну ва ка ко би ланс на со стој ба во ко ја 
си ли те за не за вис ност се од ме ру ва ат 
со си ли те за не пре ки на та уни ја. Ко га 
си ли те за уни ја се по те шки од тие за 
от це пу ва ње, оста ну ва си ту а ци ја ста тус 
кво, но ка ко што се по ме сту ва рам-
но те жа та, се пра ви че кор на пред на 
па тот кон от це пу ва ње.

Слу ча јот со Шкот ска и  
со Ка та ло ни ја

Ко ре ни те на шкот ски от се па ра ти зам 
ле жат во ге о гра фи ја та. Отка ко Рим ја-
ни те из вр ши ле ин ва зи ја врз Бри та-
ни ја во 43 го ди на, тие за бр зо вре ме 
ги ко ло ни зи ралe плод ни те рам ни ни 
на Анг ли ја и ги ми ли та ри зи ра ле пла-
нин ски те те ри то рии на Велс и на Се-
вер на Анг ли ја. Но, на кра јот сфа ти ле 
де ка не мо жат да го сто рат тоа и со 
пла нин ски те пре де ли на Шкот ска, 
па од лу чи ле да по диг нат ѕид за да 
ги за др жат ди ви те шкот ски пле ми ња 
над вор од нив на та те ри то ри ја. Та ка 
Шкот ска (за ед но со Ир ска) се раз ви ле 
да ле ку од Лон дон.

Во спо ред ба со Обе ди не то то Кралс тво, 
Шпа ни ја е мно гу по ге о граф ски де цен-
тра ли зи ра на. По де ле на е со пла ни ни и 

со до ли ни и има не до ста ток од плов ни 
ре ки, што ја по пре чу ва ко му ни ка ци ја та 
во вна треш но ста на по лу о стро вот. Тоа 
зна чи де ка цен та рот отсе ко гаш се оби-
ду вал да се на мет не на пер и фе ри ја та.

Два та ре ги о на има ат го ле ма исто ри ска 
слич ност: ни ту Шкот ска ни ту Ара гон 
(во тоа вре ме еден вид Го ле ма Ка та ло-
ни ја) не би ле осво е ни од Анг ли ја или 
од Ка сти ли ја; всуш ност, се кој ре ги он 
сло бод но из брал да фор ми ра дел од 
по го ле ма це ли на.

Во 1707 го ди на, Шкот ска, ко ја ни ко гаш 
не би ла бо га та зем ја, бан кро ти ра ше 
со ка та стро фал ни от обид за ко ло ни-
за ци ја на Па на ма. Со обе ди ну ва ње со 
Анг ли ја ви де мож ност да до бие при-
стап до ме ѓу на род на та им пе ри ја на таа 
зем ја. (Еден век пред тоа, анг ли ски от 
крал умрел без де ца, оста вај ќи шкот-
ски крал да вла дее со две те зем ји.)

Од сво ја стра на, во 1492 го ди на, Ара гон 
- кој са мо што до жи веа раз ур ну вач ка 
гра ѓан ска вој на - гле да ше ка ко сво јот 
ка сти ли јан ски со сед по сте пе но го ап сор-
би ра оста то кот од по лу о стро вот. Пет те 
ми ли о ни лу ѓе на Ка сти ли ја го за се ни ја 
ми ли о нот на Ара гон. Со прик лу чу ва-
ње то кон по го ле ми от со сед, Ара гон си 

ре ши не кол ку проб ле ми. Пр во, тоа му 
по мог на да се до го во ри со фран цу ски от 
крал, кој по се га ше по Пи ри не и те. (Ка-
та ло ни ја го дол жи сво е то ра ѓа ње на 
прет ход но вме шу ва ње од се вер, ко га 
Фран цу зи те са каа да ги вра тат за гро-
зу вач ки те Ма ври до лу на Пи ри неј ски-
от По лу о стров во по че то кот на 9 век; 
ка ра кте ри стич ни от ка та лон ски ја зик, 
кој го зац вр сту ва иден ти тет на ре ги-
о нот, се по ја ви ка ко ре зул тат на тие 
фран цу ско-пи ри неј ски ко ре ни.) Исто 
та ка, го до не се ме ди те ран ски от Ара гон 
поб ли ску до про зо ре цот кон Ат лант-
ски от Оке ан, ка де што бе ше и на со чен 
фо ку сот на свет ска та тр го ви ја во тоа 
вре ме. И му да де на Ара гон мож ност да 
пре зе ме це лос на кон тро ла: ара гон ски-
от крал вла де е ше со спо е ни те др жа ви 
ка ко ре гент сѐ до 1515 го ди на.

Низ ве ко ви те што сле ду ваа, Шкот-
ска има ше зна чи тел ни при до би вки 
од со ју зот со Анг ли ја, со Глаз гов и со 
Дан ди, ста ну вај ќи ва жен про из водс-
твен цен тар во ин ду стри ја ли зи ра на-
та Бри тан ска им пе ри ја.

Ка та ло ни ја, пак, се нај де во вој на со 
Ма дрид. Со е ди ну ва ње то на Ка сти ли-
ја и на Ара гон до не ка де бе ше со јуз на 
рам но мер ни си ли, а со тоа на Ара гон 
му бе ше доз во ле но да за др жи мно гу 
од сво и те по себ ни пра ва, при ви ле гии 
и авто но ми ја. Но, ка ко што зла то то 
од Но ви от свет поч на да вле гу ва во 
Ма дрид и во Се вил ја, ка сти ли јан ски-
от цен тар ста на по мо ќен во од нос на 
ка та лон ска та пер и фе ри ја и поч на да 
по сег ну ва по тие при ви ле гии во обид 
да се цен тра ли зи ра вла ста - стив ну вај-
ќи ги ка та лон ски те при го во ри со во е-
на си ла. Но, опа ѓа ње то на Шпан ска та 
им пе ри ја ја сме ни таа рам но те жа: ка ко 
еден од ре тки те ин ду стри ја ли зи ра ни 
шпан ски ре ги о ни, Ка та ло ни ја се нај-
де во по зи ци ја да се на мет ну ва уште 
ед наш. За вре ме на Шпан ска та гра-
ѓан ска вој на од 1936 до 1939 го ди на, 
Ма дрид при вре ме но го свр ти трен дот 
на зго ле му ва ње то на ка та лон ска та на-
мет ли вост, но таа по втор но се по ја ви 
по смрт та на Фран ко во 1975 го ди на.

Де нес и во Шкот ска и во Ка та ло ни ја, 
би лан сот што ги еви ден ти ра тро шо-
ци те и при до би вки те од от це пу ва ње то 
нас про ти Уни ја та се ме ну ва во ко рист 
на от це пу ва ње то. Ве ли ка Бри та ни ја 
се га е сен ка на не ко гаш на та им пе ри-
ја, со на ма ле на тр гов ска мре жа врз 
ко ја не ко гаш се раз ви ваа шкот ски те 
гра до ви. Што е уште по ло шо, се чи ни 
де ка бри тан ска та еко но ми ја сѐ по ве ќе 
и по ве ќе се на со чу ва кон обез бе ду ва ње 

Бор ба та за не за вис ност на Ка та лон ци те  
и на Шко ти те про дол жу ва

СВЕТ
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фи нан си ски ус лу ги над вор од Лон дон, 
овоз мо жу вај ќи ѝ на цен трал на та об-
ласт да прив ле че по го лем дел од ка пи-
та лот и од ам би ци оз ни те дип ло ми ра-
ни сту ден ти. Нај пос ле, откри ва ње то на 
на фта та во бли зи на на шкот ски от брег 
во 1969 го ди на прет ста ву ва ос но ва за 
не за вис но шкот ско бо гат ство.

Во ме ѓу вре ме, Шпа ни ја се бо ри со 
стап ка та на не вра бо те ност од пре ку 
20 про цен ти за че ти ри го ди ни и има 
ни во на ја вен долг од 98 про цен ти од 
БДП. Тоа пре диз ви ка бран на не за до-
волс тво низ це ла та зем ја. Ка та ло ни ја, 
ко ја по ве ќе ста ва во на ци о нал на та ка са 
откол ку што при ма на зад, чув ству ва де
ка ги суб вен ци о ни ра по си ро маш ни те 
јуж ни де ло ви на зем ја та, по ра ди што 
мно гу Ка та лон ци ве ру ва ат де ка ќе им 
би де по до бро во не за вис на Ка та ло-
ни ја. Та кви те ве ру ва ња се зго ле ми ја 
ко га шпан ски от Уста вен суд го отфр ли 
пред ло гот за по го ле ма авто но ми ја на 
Ка та ло ни ја во 2006 го ди на.

По го ле ма та сли ка
От ста пу вај ќи од спе ци фи ки те на 
шкот ски от и на ка та лон ски от се па-
ра ти зам, се откри ва де ка ис чез ну ва ат 
мно гу од си ли те што се ко ри стеа за 
да се за др жат не пос луш ни те ре ги о ни 
во За ли вот.

Во ра ни те го ди ни на 20 век се слу чи 
пре сврт во вр ска со тоа, со гло бал ни ге-
о по ли тич ки имп ли ка ции. По ужа си те 
од Пр ва та свет ска вој на све тот из ле зе 
со ан ти па ти ја кон им пе ри ја лиз мот; 
Вто ра та свет ска вој на го за си ли тоа 
чув ство. Про гра ма та од 14 точ ки за 
мир во све тот на по ра неш ни от аме-
ри кан ски пре тсе да тел Ву дроу Вил сон 
од 1918 го ди на бе ше по вик за са мо о-
пре де лу ва ње. Тоа плус гло бал но то не-
о до бру ва ње што го до жи ве а ја зем ји те 
ка ко Ве ли ка Бри та ни ја и Фран ци ја во 
20 век, ко га се оби доа да ги за др жат 
сво и те им пе рии со упо тре ба на си ла, 
пре диз ви каа гло бал на кли ма во ко ја е 
мно гу те шко за ед на за пад на зем ја да ја 

на мет не сво ја та вол ја врз ед на гру па се па-
ра ти сти. Тоа ги на ма ли ри зи ци те од мож ни 
при ти со ци за не за вис ност, ко га че сто па ти 
се па ра ти сти те при сил но се стив ну ва ат од 
стра на на цен та рот.

Но, уште ед на, мно гу спе ци фич на си ла исто 
та ка ја по ме сту ва ва га та кон от це пу ва ње, 
си ла што ги оп кру жу ва и Ве ли ка Бри та ни ја 
и Шпа ни ја, а да не збо ру ва ме за се вер на Ита-
ли ја, Флан дри ја и дру ги те се па ра ти стич ки 
др жа ви во Евро па: име но, и са ма та Европ-
ска уни ја. Тоа е та ка за тоа што со са мо то 
по сто е ње, Европ ска та уни ја ре ша ва мно гу 
од проб ле ми те на ма ли те зем ји со кои се 
со о чу ва ат по тен ци јал ни те се па ра ти сти.

Со ста ну ва ње то член ка на ЕУ, ед на ма ла 
на ци ја мо же да го за др жи сво е то гло бал-
но вли ја ние ду ри и отка ко ќе се од вои од 
сво ја та зем ја-до ма ќин. Всуш ност, ед на ма ла 
на ци ја ги има си те шан си за ста ва ње на еден 
од сво и те со на род ни ци на вр вот на це ла та 
стру кту ра, ка ко што е пре тсе да те лот на Ко-
ми си ја та, Жан Клод Јун кер од Лу ксем бург. 
Стра ву ва ња та за тр го ви ја та се до не ка де 
уб ла же ни со авто мат ско членс тво во единс-
тве ни от па зар, а ако транс ат лант ска та тр-
го ви ја и пре го во ри те за ин ве сти ции ус пе ат, 
при ста пот до аме ри кан ски от па за рот во 
САД ќе им би де, исто та ка, обез бе ден. Во 
ме ѓу вре ме, усво ју ва ње то на евро то ре ша ва 
по тен ци јал ни проб ле ми со ва лу та та. И од 
во е на глед на точ ка, те шко е да се за мис-
лат сце на ри ја ка ко што бе ше ин ва зи ја та 
на Тур ци ја врз Ки пар, до кол ку таа бе ше 
член ка на ЕУ во тоа вре ме. Та ка, раз во јот на 
Европ ска та уни ја по сте пе но го по до бру ва 
слу ча јот за от це пу ва ње.

За не сре ќа на по тен ци јал ни те се па ра ти сти, 
се пак, не е сѐ та ка ро зо во ка ко што изг ле-
да. Ка ко пр во, се гаш но то членс тво во ЕУ 
е мно гу ан ти се па ра ти стич ки на стро е но, 
најм но гу по ра ди тоа што мно гу член ки 
мо ра да се со о чат со сопс тве ни те проб ле-
ма тич ни ре ги о ни. Др жа ви те што са ка ат да 
се от це пат би мо же ле да би дат уце ну ва ни 
со членс тво то во ЕУ. Ед на ма ла не за вис на 
др жа ва во ср це то на Евро па, но не и дел 
од Уни ја та на ви сти на мо же да има мно гу 
оса мен жи вот; по сто е ње то на Ко со во во 

цен та рот на Бал ка нот ка жу ва пре ду-
пре ду вач ка при каз на. Те шко е да се 
за мис ли та ква др жа ва оп кру же на со 
Европ ска та уни ја да истрае, но мож но-
ста сѐ уште ги сто пи ра се па ра ти сти те.

Вто ра та опас ност е тоа што са ма та 
Европ ска уни ја мо же би не ма веч но 
да по стои. Од 2008 го ди на, Уни ја та е 
во кри за. Со ста но кот на Европ ски от 
со вет во де кем ври, што ќе вклу чу-
ва ди ску сии за ид ни на та на Уни ја та, 
изг ле да ќе би де пол на со пред ме ти, 
со ши ро ки праз ни ни по ме ѓу фран-
цу ски те и гер ман ски те по зи ции. Гер-
ма ни ја го по ми на по го ле ми от дел од 
го ди на та за шти ту вај ќи се од мож на 
раз реш ни ца, пр во од би вај ќи да ги 
здру жи ри зи ци те во по ли ти ка та на 
Европ ска та цен трал на бан ка за ку-
пу ва ње об врз ни ци, а се га им се спро-
тив ста ву ва на ба ра ња та да се обе ди-
ни оси гу ру ва ње то на де по зи ти те на 
бан ки те во евро зо на та. Во ме ѓу вре ме, 
Обе ди не то то Кралс тво на ед на стра на 
ја ста ва сво ја та за гри же ност за чо ве ко-
ви те пра ва и агре сив но ѝ се дод во ру ва 
на Ки на, без сом не ние со мож ност за 
на пу шта ње на Европ ска та уни ја во на-
ред ни от ре фе рен дум. Та ка, мо же да се 
слу чи ед на но ва не за вис на др жа ва да 
пот пол ну ва ап ли ка ци ја за Европ ска та 
уни ја што по ве ќе не по стои.

Ка ко што по ка жа ми на то го диш ни от 
ре фе рен дум во Шкот ска (45 про цен-
ти „за“) и ка та лон ски те из бо ри во 
сеп тем ври (48 про цен ти за про се па-
ра ти стич ки те пар тии), глав на та кни-
га сѐ уште не по ка жу ва во ко рист на 
от це пу ва ње, но пре ов ла ду ва ат струи 
што дви жат во тој пра вец. Сѐ до де ка 
по сто јат тие струи и про дол жу ва ат 
да се от стра ну ва ат ба ри е ри те и сѐ до-
де ка не до ста то ци те на ма ли те др жа-
ви про дол жу ва ат да се зго ле му ва ат 
и на ци о нал ни цен три про дол жу ва ат 
да ја ос лаб ну ва ат нив на та власт во 
пер и фе ри и те, се па ра тиз мот си гур но 
ќе про дол жи да се ши ри. █

Из вор: „Стра тфор“
Пре вод: Ана Цве та но ска

Ар хе о ло шки от ло ка ли тет 
Би ла  зо ра се на о ѓа на че-
ти ри ки ло ме три за пад но 

од Све ти Ни ко ле, во ата рот на 
се ло то Кнеж је. Го по се тив ме 
за да ги ви ди ме нај но ви те ре-
зул та ти од истра жу ва ња та на 
ло ка ли те тот. Пре стол ни на та 
на Па јон ци те, ста ро ан тич ки от 
град Би ла зо ра, е еден од нај ре-
пре зен та тив ни те ло ка ли те ти 
во зем ја ва и единс твен од ва ков 
вид во сред на Евро па. Ло кал на-
та са мо у пра ва раз мис лу ва од 
ид на та го ди на да би де отво рен 
за ту ри сти те и за љу би те ли те 
на ар хе о ло шки от ту ри зам.

█ Ве ру вам де ка тоа ќе зна чи 
про мо ци ја на са мо то Све ти Ни-
ко ле и во ме ѓу на род ни рам ки 
би деј ќи ќе би де зна чај но за 
си те по се ти те ли кои на ма-
па та и на кар та та ќе ги има ат 
оние зна чај ни ло ка ли те ти што 
тре ба да ги по се тат, а со тоа 
Би ла зо ра ќе за зе ме зна чај но 
ме сто - сме та гра до на чал ни кот 
на Све ти Ни ко ле, Зо ран Та сев.

Се прет по ста ву ва де ка гра дот 
Би ла зо ра за фа ќал по вр ши на 
од 20 хе кта ри. Ина ку, ка ко што 
нѐ ин фор ми раа ов де, ста ну ва 
збор за нај го ле ми от град во 

ра на та ан ти ка во цен трал ни от 
дел на Бал ка нот. 

█ Во 1976 го ди на про фе со рот 
Ми кул чиќ ја по со чи ло ка ци-
ја та на ра но ан тич ки от град 
Би ла зо ра, а во 2008 го ди на за-
поч наа си сте мат ски те истра-
жу ва ња на ло ка ли те тот од 
стра на на ОУ На ро ден му зеј, 
во по че то кот во со ра бо тка со 
ТФАХР (Те кса шка та фон да ци-
ја за ар хе о ло шки истра жу ва-
ња - САД од 2008-2013 г.), ни ре-
коа во Му зе јот во Све ти Ни ко ле.

Истра жу ва ња та од 2013 го ди-
на ги ра ко во ди проф. д-р Дра ги 
Ми трев ски и се спро ве ду ва ат во 
со ра бо тка со ОУ На ро ден му зеј 
од Све ти Ни ко ле. 

█ Го ди на ва се ра бо те ше на до-
и стра жу ва ње на вла де тел ска 
па ла та од че твр ти от век пред 
на ша та ера, ко ја се на о ѓа на 
нај ви со ки от дел од на сел ба-
та, отво ре ни от двор (атри ум) 
со ко ло на ди и уште на не кол ку 
но ви про сто рии кои се откри е-
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Вo вла де тел ска та па ла та  
во Би ла зо ра ри ту ал но се  
кру ни су ва ле кра ле ви
Акро по лот е нај до ми нант ни от и најз на чај ни от дел од гра дот Би ла зо-
ра. Бил за шти тен со бе дем од ма сив ни ка ме ни бло ко ви и уре ден ка ко 
нај без бе ден и функ ци о на лен про стор за вла де тел ска та па ла та со си те 
неј зи ни при друж ни об је кти и не оп ход ни со др жи ни. Тој е, се пак, за чу ван, 
во фа за што го пра ви да би де иск лу чи тел но ре док и единс твен спо ме ник 
на кул ту ра та од тоа вре ме би деј ќи ѕи до ви те се укра су ва ни со фре ски од 
пет ти от и од че твр ти от век пред на ша та ера, ве ли Дра ги Ми трев ски

Пишува | Не ве на По пов ска

ПРЕ СТОЛ НИ НА ТА НА ПА ЈОН ЦИ ТЕ ВО СВЕ ТИ НИ КО ЛЕ Е ЕДИНС ТВЕН ВА КОВ ЛО КА ЛИ ТЕТ ВО СРЕД НА ЕВРО ПА

Во 1976 го ди на 
про фе со рот 
Ми кул чиќ ја 
по со чи ло-
ка ци ја та на 

ра но ан тич ки от 
град Би ла зо ра, 

а во 2008 го-
ди на за поч наа 
си сте мат ски те 
истра жу ва ња 

на ло ка ли те тот



ни го ди на ва. Со овие актив но-
сти се истра же ни 70 про цен ти 
од це ла та па ла та, а оста то кот 
ќе се иско пу ва во на ред ни от 
пер и од. Оваа па ла та е мно гу 
слич на на оние во Ај га, Вер ги-
на, во ста ра та пре стол ни на на 
ан тич ка Ма ке до ни ја. Во те кот 
на до се гаш ни те истра жу ва ња 
се про нај де ни и об је кти за јав-
на упо тре ба, тр пе за ри ја, влез-
на дво ра на, кул тен про стор, 
а на оста на ти от не и стра жен 
дел се оче ку ва да се откри јат 
стан бе ни про сто рии. Она што 
е осо бе но зна чај но е тоа што 
ѕи до ви те на вла де тел ска та па-
ла та се укра се ни со фре ски, а од 
движ ни те на о ди до се га се про-
нај де ни пре ку 1000 ар те фа кти 
- лу ксуз ни ке ра мич ки са до ви и 
на кит, пар чи ња од алат, стре ли 
и мо не ти - ве ли Ми трев ски.

Исто та ка, од 2013 го ди на во со-
ра бо тка со Фи ло зоф ски от фа-
кул тет во Скоп је,  со ка те дра-
та по Ар хе о ло ги ја, во рам ки на 

дов ме пре вен тив ни мер ки за 
за шти та на ло ка ли те тот, та ка 
што де лот што се истра жу ва 
е комп лет но за гра ден со за-
штит на мре жа, по ста ве на е и 
влез на пор та за да се спре чи 
вле гу ва ње на во зи ла, а беа 
по ста ве ни и ин фо-таб ли за 
по се ти те ли те. На дел од вла-
де тел ска та па ла та бе ше по-
ста ве на по крив на кон струк-
ци ја од вре мен ка ра ктер за да 
се спре чи оште ту ва ње то на 
ло ка ли те тот од ат мо сфер ски 
вли ја ни ја. Оваа актив ност 
пла ни ра ме да ја про дол жи-
ме и во ид ни на во за вис ност 
од средс тва та со кои ќе рас-
по ла га ме - ве ли Але ксан дар 
Ар сов, ди ре ктор на Му зе јот во 
Све ти Ни ко ле.

Ге о граф ска та до ми на ци ја на 
Би ла зо ра во од нос на окол но то 
оп кру жу ва ње му на мет ну ва уло-
га на ко му ни ка ци ски ре пер и на 
рас крс ни ца на пат ни те прав ци 
од се вер кон југ и од исток кон 
за пад, по ме ѓу гра ни ци те на то-
гаш ни те Дар да ни ја, Тра ки ја и 
Ма ке до ни ја. Ме сто по лож ба та  го 
пра ви гра дот гла вен штит на се-
вер на та гра ни ца на Ма ке до ни ја. 
При иско пу ва ња на дла бо чи на 
од око лу два ме тра е откри ен 
пр ви от ка мен блок од пра гот 
на вна треш на та пор та на акро-
по лот. Бил ре ги стри ран бе дем 
од дел ка ни ма сив ни ва ров нич-
ки бло ко ви, и дел од се вер на-
та фор ти фи ка ци ска ли ни ја на 
акро по лот. Во гра деж ни те оста-
то ци, во нив на та ма сив ност и во 

мај стор ска та обра бо тка се пре-
поз на ва ат мо ќта и ста ту сот на 
гра дот, од нос но бо гат ство то и 
авто ри те тот на нив ни те на ра-
ча те ли. Спо ред про у чу ва те ли те 
во Би ла зо ра се из де фи ни ра ни 
се дум ар хе о ло шки пер и о ди.

█ Ми ни стерс тво то за кул ту ра 
след на та го ди на ќе од вои по-
го лем фонд за до и стра жу ва-
ње, кон зер ва ци ја и за ре ста-
вра ци ја на јуж на та пар ти ја 
на вла де тел ска та па ла та во 
ар хе о ло шко то на о ѓа ли ште 
Би ла зо ра кај све ти ни кол ско-
то се ло Кнеж је би деј ќи са мо 
де лот од вла де тел ска та па-
ла та оста на не и стра жен - ве
ли ми ни стер ка та за кул ту ра, 
Ели за бе та Кан че ска Ми лев ска. 

Акро по лот е нај до ми нант ни-
от и најз на чај ни от дел од гра-
дот Би ла зо ра. Бил за шти тен 
со бе дем од ма сив ни ка ме ни 
бло ко ви и уре ден ка ко 
нај без бе ден и функ ци-
о на лен про стор за 
вла де тел ска та 

па ла та со си те неј зи ни при-
друж ни об је кти и не оп ход ни 
со др жи ни. 

█Тој е, се пак, за чу ван во фа за 
што го пра ви да би де иск лу-
чи тел но ре док и единс твен 
спо ме ник на кул ту ра та од 
тоа вре ме би деј ќи ѕи до ви те 
се укра су ва ни со фре ски од 
пет ти от и од че твр ти от век 
пред на ша та ера - ве ли Дра ги 
Ми трев ски.

На ло ка ли те тот во Го ле ми от 
град  (акро по лот) гле да ме де ка 
ов де не ко гаш би ле сме сте ни 
управ но то и еко ном ско то сре-
ди ште на гра дот, а најз на чај-
ни стру кту ри кои се откри е-
ни до се га се: глав ни от влез на 
акро по лот од се вер, глав на та 
ули ца од се вер кон југ или од 
глав ни от влез до вла де тел ска-
та па ла та, за пад но то бе дем ско 
плат но со при друж ни об је кти 

од вна треш на та стра на и вла-
де тел ска та па ла та.

Вла де тел ска та па ла та, се раз-
би ра, пре диз ви ку ва вни ма ние 
кај нас, ка ко впро чем и кај се кој 
по се ти тел. Ни рас ка жаа де ка таа 
прет ста ву ва ла ре зи ден ци ја лен 
про стор на вла де те ли те.

█ За раз ли ка од оста на ти те 
по јуж ни Па јон ци, кои би ле 
су штин ски дел од ан тич ка 
Ма ке до ни ја, на по се вер ни те 
па јон ски за ед ни ци им би ла 
оста ве на по ли тич ка не за-
вис ност и мож ност да би дат 
упра ву ва ни од свои вла де те-
ли и од сво ја па јон ска ди на-
сти ја. Кај ан тич ки те авто ри 
тие Па јон ци се поз на ти ка ко 
не за вис ни Па јон ци, нив ни-
те кра ле ви ко ва ле мо не ти и 
во де ле сво ја, не за вис на по ли-
ти ка, би ле ри ту ал но кру ни су-
ва ни во ре ка та Бре гал ни ца, а 
нив на та вла де тел ска па ла та 
би ла на акро по лот на нив ни-
от нај го лем град Би ла зо ра - 
ве лат ар хе о ло зи те. █

истра жу ва ња та се спро ве ду ва 
и те рен ска та  и пра ктич на  на-
ста ва за сту ден ти-ар хе о ло зи на 
УКИМ. Иде ја та на ОУ На ро ден 
му зеј е оваа актив ност да се раз-
вие и ин тер на ци о нал но, со што 
мла ди ар хе о ло зи од странс тво 
ќе учес тву ва ат во истра жу ва-
ња та, одб ли ску ќе се за поз на ат 
со на ша та исто ри ја и со на ша та 
кул ту ра, а за тоа ќе пла ќа ат одре-
де на су ма па рич ни средс тва кои 
по доц на ќе би дат иско ри сте ни за 
по на та мош но истра жу ва ње и за 
уна пре ду ва ње на ло ка ли те тот. 

Ко га ќе при стиг не те на ме сто-
то на кое не ко гаш се на о ѓа ла 
Би ла зо ра, ќе ви ди те де ка ло ка-
ли те тот е за гра ден со за штит-
на мре жа.

█ Со сопс тве ни средс тва и со 
средс тва од Ми ни стерс тво то 
за кул ту ра, по ра ди за че сте ни 
по ја ви на на па су ва ње сто ка 
на ло ка ли те тот и оште ту ва ња 
од не со вес ни гра ѓа ни, спро ве-
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Ми ни стерс тво-
то за кул ту ра 
след на та го-

ди на ќе од вои 
по го лем фонд 

за до и стра-
жу ва ње, кон-

зер ва ци ја и за 
ре ста вра ци ја 

на јуж на та 
пар ти ја на 

вла де тел ска-
та па ла та во 

ар хе о ло шко то 
на о ѓа ли ште 

Би ла зо ра

Она што е 
осо бе но зна-
чај но е тоа 

што ѕи до ви те 
на вла де тел-
ска та па ла та 
се укра се ни 
со фре ски, а 
од движ ни те 
на о ди до се га 
се про нај де ни 

пре ку 1000 
ар те фа кти 
- лу ксуз ни 

ке ра мич ки са-
до ви и на кит, 
пар чи ња од 

алат, стре ли и 
мо не ти



К ај па ци ен ти те за кои по стои 
сом не ва ње де ка се со зго ле мен 
ри зик да до би јат одре де на ма-

лиг на бо лест на Ин сти ту тот за ла бо-
ра то ри ја се зе ма кап ка крв или брис од 
орал на та ли га ви ца од чи и што кле тки 
се изо ли ра ДНК. По тоа таа мо же да 
би де пред мет на те сти ра ње за раз-
лич ни ви до ви ге нет ски от ста пу ва ња, 
об јас ну ва во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“ 
про фе сор ка та д-р Гор да на Пе тру шев-
ска, спе ци ја лист по па то ло шка ана то-
ми ја, ра ко во ди тел ка на Ин сти ту тот 
за па то ло ги ја. На Ин сти ту тот има две 
ла бо ра то рии - со вре ме на ла бо ра то ри ја 
за мо ле ку лар на па то ло ги ја и екс пе ри-
мен тал на ге нет ска те ра пи ја и ла бо ра-
то ри ја за еле ктрон ска ми кро ско пи ја.

█ Што мо же да се ис пи та во со вре ме-
на та ла бо ра то ри ја за мо ле ку лар на 
па то ло ги ја и екс пе ри мен тал на ге-
нет ска те ра пи ја?
ПЕТРУШЕВСКА: Ла бо ра то ри ја та за мо-
ле ку лар на па то ло ги ја и екс пе ри мен тал-
на ге нет ска те ра пи ја е фор ми ра на на 
по че то кот на овој век, 2002-2004 го ди-
на, со во ве ду ва ње мо ле ку лар ни те сто ви 
кај па ци ен ти со кар ци ном на гра ди те со 
чи ја што по мош се утвр ду ва да ли овие 
па ци ен тки има ат амп ли фи ка ци ја на 
ге нот за ХЕР2неу, кој, пак, е по вр за но со 
пра кти ка та на при ме на на т.н. ин ди ви-

ду а ли зи ра на пер со на ли зи ра на те ра пи ја 
на со че на про тив от ста пу ва ња та на овој 
ген. Исто вре ме но бе ше раз ви е на ме-
то до ло ги ја на по ли ме раз на ве риж на 
ре ак ци ја со ко ја се одре ду ва ше те ло ме-
раз на та актив ност, ко ја, пак, е од го вор-
на за дол жи на та на те ло ме ри те, т.е тој 
ге нет ски ма те ри јал што е од го во рен за 
пре жи ву ва ње на кле тки те. Со до о пре-
му ва ње то на ла бо ра то ри ја со средс тва 
од про е ктот на Вла да та за опре му ва ње 
ап ли ка тив ни и на уч ни ла бо ра то рии, 
ла бо ра то ри ја та се здо би со мож ност 
за одре ду ва ње цел ни му та ции, пред сѐ, 
во ту мор ска та па то ло ги ја. Ге не рал но, 
во оваа ла бо ра то ри ја, до кол ку се има 
до вол но ка дар и средс тва за по трош ни 
ре а ген си и ки то ви и дру ги ре про ма те-
ри ја ли, мо же да се ис пи ту ва ат го лем 
број му та ции и ге нет ски от ста пу ва ња 
кај па ци ен ти со ма лиг ни за бо лу ва ња, 
ка ко и кај па ци ен ти со нас лед ни за бо-
лу ва ња. Во из ми на ти от пер и од ка ко дел 
од на у чен про ект на пра ве на е сту ди ја 
за ис пи ту ва ње на РЕТ про то он ко ге нот 
кај па ци ен ти со кар ци ном на ти ро ид-
на та жлез да со цел да се изд вои гру-
па па ци ен ти што има ат хе ре ди тар на 
скло ност да раз ви јат или до би јат ва ков 
кар ци ном. Тен ден ци ја на Ин сти ту тот за 
па то ло ги ја е да ги пра кти ку ва ис пи ту-
ва ња та на тие му та ции што по че сто се 
срет ну ва ат кај ма лиг ни те бо ле сти и се 
со ди јаг но стич ко зна че ње и/или има ат 
одре де на имп ли ка ци ја при из бо рот на 
те ра пи ја та.

█ Ка ко е воз мож но пре ку кап-
ка крв или брис од уста да се 
доз нае да ли не кој има ге нет-
ски пре дис по зи ции да за бо ли 
од рак?
ПЕТРУШЕВСКА: Кај па ци ен ти-
те за кои по стои сом не ва ње де ка 
се со зго ле мен ри зик да до би јат 
одре де на ма лиг на бо лест се зе ма 
кап ка крв или брис од орал на та 
ли га ви ца и од тие кле тки се изо-
ли ра ДНК. По тоа таа мо же да би де 
пред мет на те сти ра ње за раз лич-
ни ви до ви ге нет ски от ста пу ва ња. 
Се ка ко, по до бро е, за ра ди це на та 
на чи не ње, да се знае точ но кој 
тип от ста пу ва ње се ба ра, т.е. да се 
знае за ка ква ма лиг на не оп лаз ма 
па ци ен тот има скло ност да раз-
вие. Со апа ра ти за се квен ци ра ње 
од след на та ге не ра ци ја, ние не ма-
ме та ков апа рат, мож но е по ши-
ро ко ис пи ту ва ње за де тек ци ја на 
раз лич ни ге нет ски от ста пу ва ња, 
но, се ка ко, тоа е сѐ уште ска па 
тех но ло ги ја. Во мо мен тот таа се 
ко ри сти за истра жу вач ки це ли.

█ Да ли со овие ана ли зи мо же да 
се пре ве ни ра ра кот?
ПЕТРУШЕВСКА: Со дел од овие 
ана ли зи мо же да се пре ве ни ра ра-
кот т.е кај тие па ци ен ти што има-
ат хе ре ди тар на скло ност, со по-
зи тив на фа ми ли јар на анам не за, 
ка ко што се па ци ен ти во чи е што 
се мејс тво се ја ву ва ат род ни ни со 
кар ци ном на дој ка та, кар ци ном 
на де бе ло цре во, ту мо ри на ен до-
крин си стем и др. Исто та ка, кај 
овие па ци ен ти е по треб но да се 
ели ми ни ра ат фа кто ри те на ри зик 
ка ко што се пра вил на ис хра на, 
пу ше ње и евен ту ал но да се спро-
ве ду ва ат кла сич ни те про гра ми за 
ске ни ра ње за ра на де тек ци ја на 
овие за бо лу ва ња.

█ Кол ку па ци ен ти со ди јаг но за кар-
ци ном на ти ро ид на жлез да има ис-
пи та но во ла бо ра то ри ја та?
ПЕТРУШЕВСКА: Се ра бо ти за по себ на 
под гру па на кар ци ном на ти ро ид на 
жлез да - ме ду ла рен кар ци ном, а кој 
е по вр зан со ту мо ри на по ве ќе ен до-
кри ни жлез ди или т.н. МЕН1 и МЕН2 
син дро ми. Ана ли зи ра ни се око лу 50 
па ци ен ти и чле но ви на нив ни те се-
мејс тва да ли има ат му та ци ја на РЕТ 
про то он ко ге нот, т.е да ли ја има ат 
скло но ста и тие да раз ви јат ме ду ла-
рен кар ци ном на ти ро ид на та жлез да 
или кар ци ном на дру ги те ен до кри ни 
жлез ди.

█ На Ин сти ту тот има уште ед на но
ва ла бо ра то ри ја т.е. Ла бо ра то ри ја-
та за еле ктрон ска ми кро ско пи ја. За 
што се ко ри сти таа?
ПЕТРУШЕВСКА: И оваа ла бо ра то ри-
ја, ко ја е офор ме на во ра ни те се дум-
де сет ти го ди ни од ми на ти от век, е 
об но ве на со про е ктот на Вла да та за 
опре му ва ње ап ли ка тив ни и на уч ни 
ла бо ра то рии. Со неа, исто та ка, се ди-
јаг но сти ци ра ат пре циз но одре де ни 
ма лиг ни не оп лаз ми што е зна чај но 
за на та мош ни от те ра пи ски при стап, 
одре де ни вос па ле ни ја на бу бреж но то 
тки во, де ге не ра тив ни бо ле сти на не-
вро му скул ни от си стем, ка ко и не кои 
нас лед ни за бо лу ва ња.

█  На 18 но ем ври се од бе ле жу ва 
Европ ски от и свет ски ден на па-
то ло зи те. Што ќе ор га ни зи ра Ин-
сти ту тот за па то ло ги ја?
ПЕТРУШЕВСКА: Со ог лед на тоа де ка 
на свет ско гло бал но ни во по стои не-
до стиг од струч ни ка дри од об ла ста 
на па то ло ги ја та, Европ ско то здру-
же ние на па то ло зи да де пре по ра ки 
до си те на ци о нал ни здру же ни ја по-
а ктив но да се оз на чи овој ден ка ко 
би се про мо ви ра ла деј но ста на па-
то ло ги ја та, ко ја оста ну ва зна ча ен 
сег мент на здрав стве ни те си сте ми 
и по крај бр зо ра стеч ки от раз вој на 
си те ими џинг-тех ни ки ка ко и мо-
ле ку лар ни те и дру ги те со вре ме ни 
тех ни ки. Еден ви ден па то лог од САД, 
д-р Ху ан Ро зеи уште во 2010 го ди на 
ја има да де но след на ва из ја ва: Не ма 
ни што по о пас но или по ска по од по-
ста ву ва ње ди јаг но зи врз ос но ва на 
иму но хи сто хе ми ски про фи ли без да 
се зе мат пред вид ци то ар хи те ктон-
ски те ка ра кте ри сти ки на по вре да та. 
Тоа се од не су ва и на се ко ја по себ на 
тех ни ка што се при ме ну ва за ди јаг-
но стич ки це ли за чо веч ко то тки во, 
а мо ле ку лар на та би о ло ги ја е нај но-
ви от и нај до бри от при мер за тоа. Од 
тие при чи ни Здру же ни е то на па то-
ло зи те на Ма ке до ни ја ре ши на 18 
но ем ври, ка ко Европ ски и свет ски 
ден на па то ло зи те, да ор га ни зи ра 

кам па ња „За поз нај го па то ло гот“ во 
ко ја си те ла бо ра то рии во др жа ва та 
ќе би дат отво ре ни и до стап ни за јав-
но ста во те кот на  ра бот ни от ден од 
10 до 14 ча сот. То гаш јав но ста мо же 
да вле зе во ла бо ра то ри и те и да им 
се об јас ни на лу ѓе то ос нов ни от про-
цес на ра бо та, кој, всуш ност, прет-
ста ву ва еден вид фа брич ка лен та, 
чиј што кра ен про из вод е ди јаг но за 
на бо ле ста кај па ци ен тот.

█ Ка ков кон грес од свет ски рам ки 
ќе се одр жи в го ди на во Ма ке до-
ни ја?
ПЕТРУШЕВСКА: В го ди на ќе се одр-
жи Вто ри от на ци о на лен кон грес на 
па то ло зи те на Ма ке до ни ја со ин тер-
на ци о нал но учес тво, при што на кон-
гре сот ќе учес тву ва ат гру па од нај ре-
но ми ра ни па то ло зи на европ ско и на 
свет ско ни во, про фе со ри од Евро па и 
од САД. Кон гре сот е те мат ски и ќе ги 
по кри ва глав ни те по драч ја со нај че-
ста па то ло ги ја во др жа ва та, а тоа се 
па то ло ги ја та на дој ка, га стро ин те-
сти на лен си стем, уро ге ни тал на па то-
ло ги ја и ци то па то ло ги ја. Кон гре сот 
ќе се одр жи од 1 до 4 сеп тем ври 2016 
го ди на и се пла ни ра да има пре ткон-
грес на сред ба на спе ци ја ли зан ти по 
па то ло ги ја од Евро па, се то тоа под-
др жа но од Европ ско то здру же ние на 
па то ло зи. █

ЗДРАВJЕ | ИН ТЕРВ JУ
ПРОФ. Д-Р ГОРДАНА ПЕТРУШЕВСКА, 
СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА, РАКОВОДИТЕЛКА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ПАТОЛОГИЈА

мо же да се пре ве ни ра кар ци ном 
каj па ци ен ти со по зи тив на  
фа ми ли jар на анам не за

Ге не рал но, во оваа ла бо ра то ри ја, до кол ку се има  
до вол но ка дар и средс тва за по трош ни ре а ген си и  
ки то ви и дру ги ре про ма те ри ја ли, мо же да се ис пи ту ва ат  
го лем број му та ции и ге нет ски от ста пу ва ња кај па ци ен ти 
со ма лиг ни за бо лу ва ња, ка ко и кај па ци ен ти со нас лед ни 
за бо лу ва ња, ве ли про фе сор Пе тру шев ска

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски
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ИсториJа
Обид на Ма ке дон ска та  
ре во лу ци о нер на ор га ни за ци ја 
за кид на пи ра ње на анг ли ски офи цер

(1907)

На 7 август 1907 го ди на упра ви те лот 
на ру ски от кон зу лат во Со лун, кон зу лот 
Кох ман ски, по све тил де та лен из ве штај 
ис пра тен до ру ска та ам ба са да во Истан-
бул за суд ски от про цес во оби дот за 
граб ну ва ње на анг ли ски от пол ков ник 
Ели от во се ло то Ѓу ре чик, Драм ско

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

И ме но, во крај на та фа за од Илин ден ско то 
во ста ние, Го ле ми те си ли ѝ ги на ло жи-
ле Мир штец ки те ре фор ми на Ви со ка та 

пор та, со цел да се па си ви зи ра си ту а ци ја та во 
ос ман ли ска Ма ке до ни ја. Ед на од од лу ки те на овие 
ре фор ми би ла ре ор га ни за ци ја та на ос ман ли ска та 
по ли ци ја и жан дар ме ри ја со учес тво на стран ски 
офи це ри. Ре фор ми те во жан дар ме ри ја та за поч-
на ле да се спро ве ду ва ат во април 1904 го ди на, 
ко га бил по стиг нат до го вор за рас по ре ду ва ње 
на европ ски офи це ри во одре де ни об ла сти од 
ос ман ли ска Ма ке до ни ја. На Ав стро-Ун га ри ја ѝ бил 
до де лен Скоп ски от сан џак, на Ру си ја - Со лун ски от, 
на Ита ли ја - Би тол ски от, на Фран ци ја - Сер ски от 
и на Анг ли ја ѝ бил до де лен Драм ски от сан џак.

Во прет ход ни от из ве штај на ру ски от кон зул Кох-
ман ски од 21 ју ли 1907 го ди на, би ло на ве де но де ка 
на 18 ју ли „бан да та на Да ев, кој е ра ко во ди тел 
на ре во лу ци о нер ни от ре он од Драм ски от округ, 
на пра ви др зок обид да го граб не анг ли ски от пол-
ков ник Ели от, на чал ник на ре ор га ни за ци ја та на 
жан дар ме ри ја та во Дра ма“. Всуш ност, ста ну ва збор 
за ре во лу ци о нер на че та на Ма ке дон ска та ре во лу ци-
о нер на ор га ни за ци ја (МРО) под водс тво на вој во да та 
Ми ха ел Да ев, ко ја дејс тву ва ла во драм ска та и во 
ка вал ска та око ли ја. Пос лед ни те две око лии би ле 
дел од Сер ски от ре во лу ци о не рен округ. Во пер и о-
дот по Илин ден ско то во ста ние ре во лу ци о нер на та 
ор га ни за ци ја, по крај неј зи ни от пр ви чен не при ја тел, 
мо ра ла да се бо ри и про тив грч ка та во о ру же на 
про па ган да во овој дел од Ма ке до ни ја. Та ка, че та-
та на Да ев че сто па ти во су ди ри те со ос ман ли ска та 
вој ска или со грч ки те ан дарт ски че ти мо ра ла да 
вни ма ва на со јуз ниш тво то ме ѓу два та не при ја те ли, 
кои це ло куп на та сво ја деј ност ја на со чи ле про тив 
дејс тву ва ње то на МРО. Та ка, на 10 октом ври 1906 
го ди на, три е се ти на ма ке дон ски ре во лу ци о не ри на 
че ло со М. Да ев и со уште трој ца дру ги вој во ди, го 
на пад на ле од три стра ни се ло то Али страт, уби вај ќи 
15 ос ман ли ски вој ни ци во та мош на та ка сар на. Ме ѓу-
тоа, ма ке дон ски те ре во лу ци о не ри бли зу учи ли ште то 
би ле пре срет на ти од ед на грч ка ан дарт ска че та, а 
на бр зо при стиг на ла и ос ман ли ска вој ска на че ло 
со зих нен ски от кај ма кам, при што че та та на МРО 
би ла при ну де на да се пов ле че.

Во та кви окол но сти, во ју ни, во гра дот Ка ва ла при-
стиг нал пол ков ни кот Ели от, кој тре ба ло да из вр ши 
инс пек ци ја на деј но ста на анг ли ски те жан дар ме-
ри ски офи це ри. Да ев ре шил да го кид на пи ра анг-
ли ски от пол ков ник по при ме рот на ле ген дар но то 

граб ну ва ње на аме ри кан ска та ми си о нер ка Елен 
Сто ун, со цел да изв ле че откуп за по тре би те на 
МРО и да го прив ле че вни ма ни е то на европ ска та 
јав ност за суд би на та на ма ке дон ско то на се ле ние 
во им пе ри ја та. От ту ка, во из на о ѓа ње то на чи ни 
за до би ва ње фи нан си ски средс тва за по тре би те 
на Ор га ни за ци ја та, пред сѐ за ку пу ва ње оруж је и 
му ни ци ја, МРО се од лу чи ла за кид на пи ра ње на 
вид ни прет став ни ци на ос ман ли ска та власт, ка ко 
и на се кој оној од ко го се на де ва ле де ка мо же да 
се из ну дат па ри.

Спо ред ру ски от кон зул, це ла та ак ци ја за граб ну-
ва ње то на анг ли ски от пол ков ник се од ви ва ла на 
след ни от на чин. Име но, све ште ни кот и мух ти рот на 
се ло то Ѓу ре чик ис пра ти ле ба ра ње до Ели от, кој се 
на о ѓал во се ло то, со цел да го ис лу ша на се ле ни е то 
кое се жа ле ло од при сус тво то на ос ман ли ски те 
вој ни ци и чи нов ни ци. Пол ков ни кот ја оста вил сво-
ја та при друж ба вна тре во се ло то и се упа тил кон 
не го ва та пер и фе ри ја, „ка де што не о че ку ва но бил 
фа тен од за ди за ра це од двај ца бан ди ти и бил 
оп ко лен од во о ру же на та бан да со ман ли хе ро ви 
ка ра би ни, на број око лу 20 ду ши, кои го пов лек ле, 
уве ру вај ќи го да не се спро тив ста ву ва и да тр ча 
со нив кон Не вро коп ски те пла ни ни“. Иа ко Ели от 
ги пос лу шал ма ке дон ски те чет ни ци, се пак, тој во 
те кот на па тот се спро тив ста ву вал, што, од дру га 
стра на, го за ба ви ло нив но то дви же ње и им да ло 
мож ност на не го ва та при друж ба, двај ца жан да ри, 
да при стиг нат на по мош. Во тие мо мен ти за поч на-
ла пре стрел ка во ко ја Ели от ус пе ал да го до фа ти 
сво јот ре вол вер и да ис пу ка не кол ку кур шу ми во 
оние што би ле најб ли ску до не го. Во бр ка ни ца та 
ко ја на ста на ла во дес на та но га бил ра нет и са ми-
от пол ков ник. Се пак, тој ус пе ал да им по бег не на 
ко ми ти те, а по при стиг ну ва ње то на ос ман ли ска та 
вој ска, ре во лу ци о нер на та че та би ла при ну де на да 
се пов ле че, оста вај ќи уби е ни двај ца свои со бор ци. 
Во про дол же ние на из ве шта јот, кон зу лот на вел 
де ка вла сти те во се ло то из вр ши ле мно гу број ни 
ис пи ту ва ња и ап се ња, до де ка „Тур ци те и Гр ци те 
во Дра ма ли ку ва ат под вли ја ние на овој на стан“.

Са мо две не де ли по оби дот за кид на пи ра ње на пол-
ков ни кот Ели от, во Со лун ски от во нре ден суд бил 
разг ле дан це ли от слу чај. Спо ред ру ски от кон зул, 
бр за ње то на ос ман ли ски те вла сти за што по бр зо 
за тво ра ње на слу ча јот се дол же ло од „стре ме жот 
на ос ман ли ско то пра ви телс тво да му да де што е 
мож но по ско ро за до во лу ва ње на оп штес тве но то 
мне ние во Анг ли ја во вр ска со по сег ну ва ње то на 
анг ли ски от прет став ник, из вр ше но на ос ман ли-
ска те ри то ри ја“. Би деј ќи че та та на Да ев ус пе а ла 
без бед но да се пов ле че, ос ман ли ска та власт пред 
суд из не ла 17 се ла ни, ме ѓу кои сел ски от све ште ник 
и мух ти рот. Пос лед ни те двај ца би ле об ви не ти де ка 
„пре дав нич ки го на го во ри ле анг ли ски от офи цер 
да ја от стра ни од се бе ос ман ли ска та при друж ба и 
да из ле зе сам пред на се ле ни е то, а пак оста на ти те 
за ра ди при кри ва ње на бан да та ко ја из лег ла од 
нив ни те ку ќи“. Це ли от рас пит пред су дот тра ел 
кра тко вре ме. Име но, прв дал исказ са ми от Ели от, 
по што се ла ни те ги од би ле си те об ви ну ва ња про тив 

нив. По тоа сле ду ва ло ис пра шу ва ње на све до ци те, 
т.е. на еден вој ник и на еден жан дар, и на двај ца 
мус ли ма ни кои би ле во при друж ба на Ели от. По ра ди 
жел ба та на вла сти те на бр зи на да за вр ши суд ски от 
про цес, по ед но ча сов на па у за и со ве ту ва ње, су дот 
ја со оп штил пре су да та. На осум ми на, ме ѓу кои и мух-
ти рот, им би ла до де ле на 12-го диш на каз на, трој ца 
се ла ни би ле осу де ни на по се дум го ди ни, а двај ца 
на по три го ди ни за твор, оста на ти те де вет ми на, ме ѓу 
кои и све ште ни кот, би ле ос ло бо де ни.

Со ра бо тка та ме ѓу ос ман ли ска та власт и грч ки те 
про па ганд ни стру кту ри во Ма ке до ни ја мо же да 
се за бе ле жи во еден сли чен ва ков на стан. Име но, 
на по че то кот на март во 1907 го ди на во Со лун бил 
кид на пи ран анг ли ски от др жав ја нин Абот, кој бил 
др жен еден ме сец од сво и те кид на пе ри, ко га пре ку 
анг ли ски от ге не ра лен кон зул во Со лун би ле по ба-
ра ни, за сме тка на ос ман ли ска та власт, 15 ил ја ди 
тур ски ли ри за откуп. Иа ко овој на стан бил це лос но 
рас чи стен од вла ста и зад кој се зна е ло де ка сто јат 
Гр ци од гра дот, се пак овој слу чај бил тре ти ран ка ко 
оби чен гра беж и раз бој нич ки чин, без да му се да де 
ни ка ква по ли тич ка ко но та ци ја.

Во пр ви от слу чај, т.е. граб ну ва ње то на Ели от, ру ски от 
кон зул зак лу чил де ка судс ки от про цес „што го прив-
ле ку ва ше врз се бе оп што то вни ма ние и бе ше ква-
ли фи ку ван ка ко де ло на по ли тич ко пре стап ниш тво 
од осо бе на важ ност, бе ше на бр зи на пре тре сен во 
су ма рен по ре док, и тра е ше ед вај де сет ча са, сме-
тај ќи ја и па у за та. Кај ни ко го не оста на сом не ва ње 
де ка су дот во да де ни от слу чај не дејс тву ва ше  во 
нор ма лен по ре док, ту ку спо ред ука жу ва ња одоз-
го ра, ка ко што бе ше ве ќе ре че но, со цел тоа да 
би де де мон стра ци ја“. На кра јот од сво јот из ве штај, 
кон зу лот Кох ман ски го зак лу чил след но то: „Са ми от 
пол ков ник Ели от и анг ли ски от ге не ра лен кон зул се 
на та кво мис ле ње, де ка во овој про цес на стра да ле 
мал ку ви нов ни лу ѓе; до де ка су дот кон трој ца ја при-
ме ни ви ша та мер ка на каз ну ва ње, при што за двај ца 
од нив, дла бо ки стар ци, пре су да та на 12-го ди шен 
за твор е рам но сил на на до жи во тен за твор“.

Не кол ку ме се ци од оби дот за граб ну ва ње на Ели-
от, згас нал жи во тот и на вој во да та Да ев. Отка ко се 
за о стрил раз до рот во Ор га ни за ци ја та, Да ев до бил 
на ред ба од Сер ча ни да ги ли кви ди ра зад гра нич ни те 
прет став ни ци на МРО, Иван Гар ва нов, Хри сто Ма тов 
и Бо рис Са ра фов. Ме ѓу тоа, Да ев се свр тил про тив 
Сан дан ски со цел да го убие. Во сеп тем ври 1907 го-
ди на, тој пре ку Тодор Паница, ис пра тил пис мо до 
Гар ва нов, во кое го из ве стил за сво и те на ме ри. Но, 
Па ни ца, иа ко Да ев му бил кум, му го пре дал пис мо то 
на Сан дан ски. По до би ва ње то на пис мо то, Сер ски от 
окру жен ко ми тет на 10 октомври ги осу дил на смрт 
Са ра фов, Гар ва нов и Да ев. Да ев бил пр ви от од 
овие трој ца кој ќе би де ли кви ди ран. Отка ко ќе би де 
фа тен, тој се са мо у би ва на 30 октомври 1907 го ди на 
во се ло то Либјахово. █

Војвода Михаел Даев
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Култура

1
Како да го 

излечите  
својот живот

Лујза Л. Хеј

2
Моќта на 
позитивното 
мислење
Норман  
Винсент Пил

3
Како да ги  

придобиеме  
луѓето
Бартон
Каплан

4
Живот, љубов, 
смеење
Ошо

 5
Семоќното НЛП

Дејвид Молден
Пет Хачинсон

КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА 
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА
[  АНТОЛОГИЈА  ]

СКОПЈЕ

Ти што ќе стоиш 
на Газибаба, 
потомче - чуј: 
одовде и јас 

Скопје сум го гледал, 
а денот беше пролетен, 
од тие 
кога во меко единство 
се плетат 
свежите линии 
на крововите 
и сека топола е – 
зелен водоскок.
 
Со поглед малце 
премрежен сум бил 
(одошто - молчам) 
но видовит и јасен.
 
И знај: 
јас сетив дека 
овој повик мој 
е најсмел заграб 
во иднината, 
со твојот дух е преграб,  
јас би рекол, 
и како остра секавица 
сече 
век по век тој, 
и вика, 
клика, рика:
 
Мисли на мене!
 

БИТОЛА И СКОПЈЕ БЕА ДОМАЌИНИ НА ГОЛЕМИ СВЕТСКИ МУЗИЧКИ ЅВЕЗДИ

Наташа Атлас и Керем Горсев настапија на „Фестивал на 
музика од светот“ во Битола и на „Есенски музички свечености“ 
во Скопјe, заедно со Камерниот оркестар на Битола под 
диригенство на Сашо Татарчевски

„Фестивалот на музика од светот“ 
во Битола го отвори светски позна-
тиот турски пијанист и композитор, 
Керем Горсев, заедно со обновени-
от Камерен оркестар на Битола под 
диригенство на Сашо Татарчевски.

█ Сакам кога работам на нестан-
дардни проекти, а овој е токму 
таков. Ова е извонредна можност 
за Камерниот оркестар, затоа што 
ќе изведуваме музика за која е по-
требна голема музикалност и тоа 
ќе значи раст за оркестарот - изја-
ви диригентот Сашо Татарчевски.

Керем, кој само овој месец ќе одр-
жи десет концерти, зад себе има 
15 албуми, меѓу кои два со Фил-
хармонискиот оркестар на Санкт 
Петербург и со Лондонскиот фил-
хармониски оркестар.

█ Кога творам, творам така како 
што чувствувам, а овде во Бито-
ла имам многу позитивно чув-
ство. Ќе ми биде огромно задо-
волство да настапам во Битола и 
тоа заедно со Сашо Татарчевски 
- рече Керем Горсев на средбата со 
новинарите.

Триото го сочинуваат Керем Гор-
сев (пијано), Каган Јилдиз (кон-

Керем Горсев: Творам така како  
што чувствувам

трабас) и Ферим Одман (тапани). 
Керем во светот е препознатлив 
како мошне талентиран музичар, 
композитор и пијанист. 

Следниот ден Керем и Камерниот 
оркестар настапија во Скопје на 
„Есенски музички свечености“.

Светски познатата пејачка ѕвезда 
Наташа Атлас, по концертите во 
Париз, Женева, Минхен и во Вроц-
лав, на 6 ноември настапи во Би-
тола. Таа е препознатлива по неј-
зиниот успех во обединувањето на 
западната и на источната класич-
на музика, особено по нејзиното 
комбинирање на најсовремениот 
електронски звук со арапски мело-
дии и со инструменти. Таа досега 
соработувала со ѕвезди како Питер 
Габриел, Шинед О’Конор, Жан Ми-
шел Жар и многу други.

█ Навистина сум среќна што со 
мојот состав доаѓаме во Битола, 
во Mакедонија, за да го отсвири-
ме материјалот од нашиот нов 
албум. Ќе треба да смениме два 
авиона и уште долго да се возиме 
по патот дотаму, но сигурна сум 
дека ова патување вреди - напиша 
Наташа Атлас на својот профил на 
„Фејсбук“.   (Н.П.)

  

СПЕКТРА
SPECTRE

Заработка: 73.000.000 $

Жанр: акција
Режија: Сем Мендез

Актери: Даниел Крег,  
Кристоф Волц,  

Леа Сејдо

СНУПИ И ЧАРЛИ БРАУН
THE PEANUTS MOVIE

Заработка: 45.000.000 $

Жанр: анимација
Режија: Стив Мартино

Актери: Ноа Шнап,  
Били Мелендез,  

Хадли Бел Милер

МАРСОВЕЦОТ
THE MARTIАN

Заработка: 9.300.000 $

Жанр: авантура
Режија: Ридли Скот

Актери: Мет Дејмон,  
Џесика Честејн,  

Кристен Вилг

ДА СЕ НАЕЖИШ
GOOSEMBUMPS

Заработка: 7.000.000 $

Жанр: авантура
Режија: Роб Летерман

Актери: Џек Блек,  
Дилан Минет,  

Одеја Раш

МОСТОТ НА ШПИОНИТЕ
BRIDGES OF SPIES

Заработка: 6.100.000 $

Жанр: драма
Режија: Стивен Спилберг

Актери: Том Хенкс,  
Марк Риленс,  

Ален Алда

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов

„Ноќниот пејач“ е дело на 
шпанскиот сликар Пабло 
Пикасо. Таа неoдамна беше 
продадена за 67,5 милиони 
долари на аукција организи-
рана од „Сотби“ во Њујорк.

Делото на Пикасо е на-
сликано во 1901 година, 
а неговата вредност пред 
аукцијата се проценуваше 
на 60 милиони долари.  
Сликата е дел од неговиот 
син период. █

„Ноќниот пејач“ на 
Пабло Пикасо

Блаже Конески (1921-1993)
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Н а 16 но ем ври, во рам ки на Фе-
сти ва лот на европ ски филм „Си-
не дејс“ ќе би де про мо ви ра но 

из да ни е то на „Или-или“ „Филм.мкд“ 
на Игор Ан ѓел ков, но ви нар и филм ски 
кри ти чар. Ан ѓел ков е автор на два ро-
ма на и на збир ка рас ка зи, а но во то де ло 
е „по све та на ма ке дон ски от филм“, ка ко 
што ве ли са ми от автор. Ан ѓел ков на-
пра вил прег лед на ма ке дон ски от филм 
во но ви от ми ле ни ум низ ин терв јуа со 
ре жи се ри во пер и од од 2003 до 2014 
го ди на кои беа еми ту ва ни во филм-
ски от ма га зин „Фил мо по лис“, чиј автор 
бе ше тој. За жал, ма га зи нот ве ќе не се 
еми ту ва, но, за тоа пред нас го има ме 
де ло то кое е вред но за по чит.

По ус пеш ни 11 се зо ни на „Фил-
мо по лис“ во ете рот, автор ска-
та еми си ја на Игор Ан ѓел ков е 
уки на та. Иде ја та за „Филм.мкд“ 
се на мет на пред таа да би де пов-
ле че на или Ан ѓел ков са ка ше да 
ви ди што сѐ сра бо тил за 11 го ди-
ни ка ко филм ски прос ле ду вач?
АН ЃЕЛ КОВ: Јас отсе ко гаш зна-
ев де ка она што го ра бо там (и 
про дол жу вам да го ра бо там во 
дру ги ме ди у ми), а тоа е сле де ње 
на слу чу ва ња та во Сед ма та умет-
ност ка ко во до маш на та, та ка и во 
свет ска та ки не ма то гра фи ја, еден 
ден ќе осам не во кни га. Мо же би 
и пот свес но мо и те еми сии не фи-
гу ри ра ат ни ка де на мре жа та баш 
по ра ди тоа што зна ев де ка не ко-
гаш (а тоа е се га!) ин терв ју а та и 
ре цен зи и те што сум ги пра вел ќе 
би дат (и мо раа да би дат) сме сте ни 
во кни га, ко ја оста ну ва за век и ве-
ков. „Филм.мкд“ на и де на од лич ни 
ре ак ции од ти пот „фа ла бо гу не-
кој ко неч но да на пра ви по све та 
на ма ке дон ски от филм”, па сѐ до 
ре ак ци и те на акту ел ни те сту ден-
ти на фа кул те ти те за филм кај 
нас, но и на оние што сту ди ра ат 

по бе ли от свет, кои на оваа кни га 
искре но ѝ се изра ду ваа би деј ќи 
прет ста ву ва суб ли мат на слу чу-
ва ња та во ма ке дон ски от филм во 
но ви от ми ле ни ум. Ед но став но, 
де нес во Ма ке до ни ја се сни ма ат 
мно гу по ве ќе фил мо ви од по ра-
но, но гран ка та ко ја по тфр лу ва 
е из да ва ње филм ска ли те ра ту ра 
ко ја ќе се на до вр зе на таа тен ден-
ци ја. Се на де вам де ка мо ја та кни га 
е не ка ков по че ток ра бо ти те да 
се дви жат во таа на со ка, во соз-
да ва ње на по ве ќе фил мо ло шки 
де ла за не шта та што се слу чу ва ат 
ов де и се га.

Ве ли те де ка „Филм.мкд“ не е 
при ро ден епи таф на „Фил мо-
по лис“, ту ку де ка при род но се 
пре ле ва од еден во друг ме ди ум. 
Сле ду ва ат ли при стој ни вре ми-
ња за, мо же би, втор жи вот во 
ете рот на „Фил мо по лис“?
АН ЃЕЛ КОВ: Да се по тсе ти ме, во 
сеп тем ври и во октом ври 2014 
го ди на на кра тко за поч на и 12. се-
зо на на ма га зи нот со пет ин те рес-
ни епи зо ди, во кои ги прос ле див-
ме слу чу ва ња та на Ве не ци ски от 

филм ски фе сти вал, на Фе сти ва лот 
на филм ска ка ме ра „Бра ќа Ма на ки”, 
ка ко и по че то кот на сни ма ње то на 
фил мот „Три де на во сеп тем ври” 
на Да ри јан Пе јов ски, со кој си но ќа 
бе ше отво ре но но во то из да ние на 
„Си не дејс“, и при каз на та за ста на. 
За при чи ни те не пра шу вај те ме, 
ова е Ма ке до ни ја и тие во о би ча е-
но се крај но ба нал ни, иа ко се ко гаш 
се уди ра ме в гра ди и са ка ме да се 
при ка же ме ка ко ре во лу ци о не ри 
во она што го пра ви ме, без при тоа 
и ми ни мал но да се при др жу ва ме 
до но ви нар ски те стан дар ди, кои 
ни се про фе си ја. Но, при стој ни те 
вре ми ња, ка ко што ги на ре ку ва те, 
сѐ уште не троп на ле на вра та та, и 
мо же би за тоа „Фил мо по лис” за се га 
е на стенд бај коп че то, на де вај ќи се 
на по до бри вре ми ња во до маш ни те 
ме ди у ми, ко га не ма да има кал ку-
лант ски од нос кон ква ли тет ни от 
про из вод, ко га не ма да има на ра ча-
ни ра бо ти и раз ни дру ги ано ма лии, 
иа ко, све до ци сме, ра бо та та бав но 
се дви жи на на пред.

По тол ку ин терв јуа со филм ски 
ра бот ни ци, што мис лиш, во ко ја 
на со ка тре ба да се дви жи ма ке-
дон ски от филм спо ред кри те ри-
у ми те што тре ба да ги за до во ли 
за сни ма ње на еден акту е лен, 
европ ски филм кој тре ба да по-
ми не до бро на фе сти ва ли те низ 
Евро па?
АН ЃЕЛ КОВ: Отсе ко гаш сум ве лел де
ка ма ке дон ска та ки не ма то гра фи ја, 
ка ко при ро ден дел од европ ска та, 
но со мно гу по ма ла вид ли вост во 
неј зи ни рам ки, тре ба да рас ка жу-
ва ма ли автен тич ни при каз ни со 
уни вер зал на по ра ка на пре поз нат-

ли вост. Тоа е ста вот и на мно гу од 
до маш ни те фил ма џии, што мо же 
да се про чи та и во нив ни те из ја ви 
во са ма та кни га. За жал, не ма из-
гра де но по треб на стра те ги ја во 
од нос на тоа кон ка де тре ба да се 
дви жи до маш ни от филм, но, ко га 
ре ал но ќе ги сог ле да ме не шта та, 
ние и во оп што не ма ме из гра де но 
не ка ква кул тур на стра те ги ја на ни
во на др жа ва, при што све до чи ме 
на си ту а ци ја во ко ја се под др жу ва 
мно гу шунд, а се иг но ри ра ат мо-
дер ни те, но и трај ни те вред но сти.

Те шко бе ше да се на пра ви из бо-
рот на ин терв ју а та што ги сме сти 
во кни га та? И зо што се ре ши ова 
да би де прег лед на ма ке дон ски-
от филм во но ви от ми ле ни ум?
АН ЃЕЛ КОВ: Од обем ни от ма те ри-
јал што го соз да вав со го ди ни на-
на зад не са мо во ма га зи нот, ту ку и 
низ мо и те ан гаж ма ни на ра ди о бра-
но ви те и во пе ча те ни те ме ди у ми, 
при род но се на мет на по тре ба та 
кни га та да се освр не на со вре ме-
ни от ма ке дон ски филм, ма те ри ја 
ко ја ја поз на вам и за ко ја сме там 
де ка од лич но ја истре ти рав во ме-
ди у ми те во кои се изра зу вав. Имам 
и еден куп ин терв јуа со авто ри на 
до ку мен тар ни фил мо ви, на кра тки 
ос тва ру ва ња, раз го во ри со зна чај-
ни стран ски го сти на до маш ни те 
фе сти ва ли, но сме тав де ка ед на 
кни га тре ба те мат ски да се фо ку си-
ра, а не да се расп лив ну ва. По ра ди 
тоа, тре ти ра ње то на ма ке дон ски от 
дол го ме тра жен филм бе ше пр во-
то и единс тве но ре ше ние, што не 
зна чи де ка оста на ти от ма те ри јал 
не ма да се по ја ви во не кое след но 
из да ние од сли чен тип.

Про мо ци ја та на кни га та е за ка-
жа на за вре ме на одр жу ва ње на 
„Си не дејс 2015“. Кој филм Ан ѓел-
ков не ма да го про пу шти на Фе сти-
ва лот на европ ски филм?
АН ЃЕЛ КОВ: „Си не дејс” во пос лед-
ни те го ди ни ко неч но по рас на во 
еден се ри о зен фе сти вал со акту ел-
ни ос тва ру ва ња на кој мо жат да му 
по за ви дат мно гу ми на во ре ги о нов, 
па и по ши ро ко. Ток му за тоа сме тав 
де ка фил мо ло шка кни га ка ко мо ја та 
мо ра да се про мо ви ра во рам ки те 
на еден ва ков фе сти вал кој тре ти ра 
фил мо ви ка кви што обра бо ту вав и 
во са ми от ма га зин, и кои се во мо-
јот фил мо фил ски фо кус. Во од нос 
на пра ша ње то, те шко е од на пред да 
се ка же ка ков из бор ќе пад не при се-
лек ци ја та на фил мо ви те кои тре ба (и 
мо ра) да се ви дат. Јас би са кал да го 
имав ен ту зи јаз мот од вре ме то ко га 
на до маш ни те фе сти ва ли гле дав по 
три-че ти ри фил ма днев но, и тоа еден 
по друг. Но, за ме не го ди наш ни от „Си-
не дејс” ќе би де за па ме тен пред сѐ 
по ра ди про мо ци ја та на мо ја та кни га, 
и за тоа ги по ка ну вам си те ва ши чи-
та те ли и ви стин ски те љу би те ли на 
фил мот, в по не дел ник, на 16 но ем ври 
во 19 ча сот, во га ле ри ја та на МКЦ во 
рам ки те на „Си не дејс“, да по ве лат на 
про мо ци ја та на „Филм.мкд“, на ко ја за 
из да ни е то ќе збо ру ва ат про мо то рот 
Ро берт На сков и ре цен зен тка та Ми
ми Ѓор го ска Или ев ска. Ќе има уште 
не кол ку из не на ду ва ња кои за се га 
не ма да ги откри вам.

И за крај, кои се тво и те „топ оф д 
попс“ ма ке дон ски фил мо ви?
АН ЃЕЛ КОВ: Ми се до пад наа два та 
пос лед ни ма ке дон ски фил ма, кои 
сво ја та пре ми е ра ја до жи ве а ја на 
фе сти ва лот „Бра ќа Ма на ки” во сеп-
тем ври – „Ла зар“ на Све то зар Ри-
стов ски и „Ме де на ноќ“ на Иво Трај-
ков, ка ко ку ри о зи тет кој ни ко гаш 
прет ход но не се слу чил, два фил ма 
од те ков на та го ди на да би дат на ви-
сти на до бро сра бо те ни. Од по но ви те 
ос тва ру ва ња ап со лу тен фа во рит ми 
е „Пан кот не е мр тов“ на Вла ди мир 
Бла жев ски, но го са кам и не го ви от 
пр ве нец „Хај-фај“ од 1987 го ди на. 
Од ми на то то, ту ка се дво е цот на 
Сто ле По пов „Среќ на но ва 49“ и „Те-
то ви ра ње“, ка ко и „Пред дож дот“ и 
„Пра ши на“ на Ман чев ски, а од мал ку 
по да леч но то ми на то, ан то ло ги ски те 
„Цр но се ме“ на Це нев ски и „Ме мен-
то“ на Ос ман ли.

КУЛТУРА  |  ИНТЕРВJУ

Отсе ко гаш зна ев де ка  
она што го ра бо там еден ден 

Де нес во Ма ке до ни ја  
се сни ма ат мно гу по ве ќе 
фил мо ви од по ра но, но 
гран ка та ко ја по тфр лу ва 
е из да ва ње филм ска  
ли те ра ту ра ко ја ќе се 
на до вр зе на таа тен ден-
ци ја, ве ли Ан ѓел ков во 
ин терв ју за „Ре пуб ли ка“

Разговараше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Ѓорѓи Личов ски

ќе осам не во кни га

ИГОР АН ЃЕЛ КОВ, НО ВИ НАР И ФИЛМ СКИ КРИ ТИ ЧАР
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█ Не о дам на Ви бе ше до де ле на на-
гра да та „Европ ско ли це на го ди на-
та“, ко ја се до де лу ва на лич но сти 
што на свој на чин при до не ле за 
афир ма ци ја на Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја во европ ски рам ки, ка ко 
и за про мо ци ја та на европ ски те 
вред но сти во на ша та зем ја... Што 
зна чи за Вас ова приз на ние и ка ко 
го до жи ве а вте до де лу ва ње то?
БАЛОВ: Ова е прв пат да до би јам 
на гра да во Ма ке до ни ја, осо бе но 
на гра да за тоа што го ра бо там со 
про е ктот „При ма цен тар“ во Бер лин 
и за тоа ми е дра го што ете не кој 
нај де вре ме да го про а на ли зи ра и 
про сту ди ра тој си лен труд и тоа 
сил но ег зи сти ра ње на бер лин ска-
та сце на. „При ма цен тар“ по стои 
од 2004 го ди на и бе ше пла ни ран 
ка ко про стор што ќе пре зен ти ра ма-
ке дон ска ал тер на тив на умет ност, 
но со тек на го ди ни те се по ја ву ваа 

раз лич ни ком би на ции, окол но сти 
и те шко тии, и „При ма цен тар“ го за-
др жа ста ту сот на про ект-га ле ри ја, 
но го за др жи ста ту сот на про е ктен 
про стор во Бер лин, кој ре дов но ин-
фор ми ра за тоа што се слу чу ва во 
Ма ке до ни ја. Во те кот на овие 12 
го ди ни по ми наа на ви сти на мно гу 
ко ле ги умет ни ци, кул тур ни ра бот-
ни ци од Скоп је и од це ла Ма ке до ни-
ја, кои си гур но де ка имаа мож ност 
да се за поз на ат со Бер лин и со бер-
лин ска та сце на, да ги ос тва рат на-
ме ри те по ра ди кои се дој де ни итн.

█ Ре ко вте де ка мно гу број ни умет-
ни ци од Ма ке до ни ја го прет ста-
ви ле сво е то тво реш тво во „При-
ма цен тар“. Има ат ли тие мож ност 
мал ку по ве ќе да пре сто ју ва ат во 
Бер лин, или це ли от пре стој е вр-
зан со из лож ба та? Има ат ли не-
ка ков кон такт со гер ман ска та 
пуб ли ка?
БАЛОВ: Во „При ма цен та рот“ не ма 
пра ви ла, умет ни ци те до а ѓа ат и пре-

сто ју ва ат спо ред сопс тве ни те мож-
но сти и вре ме то што им е да де но. 
Го ди на ва, Еле на Ал че ва бе ше по ве ќе 
од три не де ли во Бер лин, иа ко Ми-
ни стерс тво то за кул ту ра ги по кри ва 
тро шо ци те за пре стој од две не де ли. 
Ле то во го сту ва ше Ата нас Бо тев, па 
се га па ту ва До ро ти Пач ко ва. Не ма 
пра ви ло, сѐ е до го вор. Јас не им ги 
бро јам де но ви те, се прис по со бу вам 
на си те ус ло ви што ним им од го ва-
ра ат. Тоа што е мно гу важ но за тоа 
што го ра бо там во Бер лин е по вр зу-
ва ње то на Скоп је и на Ма ке до ни ја 
со Бер лин. До се га сум ре а ли зи рал 
три е сет ти на про е кти во Ма ке до ни ја 
со бер лин ски умет ни ци. Зна чи тоа не 
е са мо ме сто во кое јас ги до че ку вам 
лу ѓе то од Ма ке до ни ја, ту ку во не кој 
пер и од по ус пеш но беа пре зен ти ра ни 
мно гу број ни умет ни ци од Бер лин. 
Мис лам де ка во тој пер и од Ма ке до-
ни ја ка ко сце на бе ше поз на та на бер-
лин ска та сце на. Ко га ќе до не се те во 
Ма ке до ни ја сто ти на ими ња што се 
врв во свет ска та гло бал на ли ков на 

сце на, то гаш са мо то тоа што тие 
би ле во Ма ке до ни ја ѝ но си реј тинг 
на ма ке дон ска та ли ков на сце на, 
ако мо жам да ја на ре чам та ка, ако 
во оп што ја има.

█ Ве ли те, јас сум, пред сѐ, умет-
ник. Ка ко Ве од не се жи вот ни от 
и про фе си о на лен пат во Бер лин? 
Од ка де ток му таа де сти на ци ја?
БАЛОВ: Најс лу чај но го од брав Бер-
лин. За па ден Бер лин бе ше, мо же-
би, единс тве ни от град од За пад на 
Евро па до кој мо же ше да се дој де 
со по мал ку па ри. За па ден Бер лин 
бе ше изо ли ран во ДДР и па тот чи-
не ше мал ку. Дип ло ми рав во Скоп је, 
на Ака де ми ја та за ли ков ни умет-
но сти, во 1987 го ди на, и не пол ни 
две го ди ни ми тре баа за да сфа там 
де ка ми тре ба дру га сре ди на ка де 
што ќе се ре а ли зи рам. За Бер лин 
ме инс пи ри ра ше фил мот на Вим 
Вен дерс „Не бо то над Бер лин“, ја 
пре поз нав дра ма та во гра дот и 
трг нав во тој пра вец.

█ Ка ко дој де по тоа до соз да ва-
ње то на „При ма цен тар Бер-
лин“?
БАЛОВ: Со ра бо ту вав ме со по ве-
ќе ин сти ту ции во Ма ке до ни ја, 
глав но му зеи... Всуш ност во 2000 
го ди на во Му зе јот на со вре ме на 
умет ност ус пе ав да ре а ли зи рам 
ин те рес на из лож ба „Мул тип ли-
ци ран из бор“, во ко ја учес тву ваа 
умет ни ци те: Бер нард Гар берт, 
Деј вид Рид, Ви ктор Ни ко ла ев 
и јас ка ко автор. Ние имав ме 
мно гу ин те рес но искус тво со 
таа из лож ба и се оби дов ме тоа 
искус тво да го иско ри сти ме за 
дру ги про е кти. След на та го ди на 
во На ци о нал на га ле ри ја ор га ни-
зи рав ме и друг про ект, по втор-
но со гер ман ски авто ри, и по тоа 
еден по друг се ре деа про е кти те. 
Поч нав ме и во Бер лин да пре зен-
ти ра ме ма ке дон ски умет ни ци 
на по ве ќе ло ка ции и со би рај ќи 
го се то тоа ра бот но искус тво 
дој де до по тре ба се то тоа да се 
ста ци о ни ра во еден кон кре тен 
про стор и да се дејс тву ва по се-
ри оз но и по а ктив но на таа ре ла-
ци ја Бер лин - Скоп је. Во по че то-
кот на 2001 го ди на во Бер лин, 
ка де што жи ве ам, се фор ми ра ше 
ед на асо ци ја ци ја на га ле ри сти, 
на умет ни ци, на ател јеа и па-
ра лел но до де ка ра бо тев ме на 
про е ктот за ре ла ци и те Бер лин 
- Скоп је, јас сле дев што се слу-
чу ва во тоа здру же ние и по ба рав 
да чле ну вам во не го би деј ќи со 
зач ле ну ва ње то во здру же ни е то 
авто мат ски се до би ва ко ри сте ње 
про стор. Из ве сен пер и од бев на 
ли ста та на че ка ње, а по тоа го до-
бив про сто рот во 2004 го ди на и 
во ју ни стар ту вав со из лож ба та 
„Сег мен ти“ на ма ке дон ски умет-
ни ци: Ис мет Ра ми че виќ, Жа не та 
Ван ге ли, Ва ско Со ко лов... ли ста-
та бе ше го ле ма. Та ка поч на да 
ра бо ти „При ма цен тар Бер лин“. 
По тоа сле ду ва ше ра бо та та на те-
жи на и на афир ма ци ја на про сто-
рот. Тоа го пра ват ре но ми ра ни 
це не ти умет ни ци, ка ко Сил ви на 
Дер мо ге ди чи јан, Ма ри ја на Ва си-
ле ва, Кри сти јан Де лут... ими ња 
што за Бер лин зна чат мно гу. По-
ле ка рас те ше ин те ре сот за га ле-
ри ја та, а од 2007 го ди на поч на и 
со ра бо тка та со Ми ни стерс тво то 
за кул ту ра, та ка што го ди на ва 
има ме шест из лож би.

█ За бе ле жав де ка ре ко вте „ако во-
оп што по стои ма ке дон ска ли ков на 
сце на“. Зо што има те та кво мис ле ње?
БАЛОВ: Ли ков на та сце на во Бер лин 
функ ци о ни ра на след ни ов на чин: Та му 
има три ли нии по кои мо же да се ре а-
ли зи ра еден умет ник. Пр ва та ли ни ја е 
т.н. ко му нал ни про сто ри, ко ја ги оп фа ќа 
си те му зеи и си те про сто ри за из ло-
жу ва ње, се ко ја оп шти на има град ски 
оп штин ски га ле рии, ку ќи на кул ту ра-
та, а нас про ти тоа по сто јат из лож бе ни 
ку ќи фи нан си ра ни од др жа ва та и од 
умет ни ци те до тие про сто ри до а ѓа ат 
са мо стој но или пре ку ку ра то ри те. Во 
Бер лин мо мент но се актив ни пре ку 80 
про сто ри. Вто ра та ли ни ја се ко мер ци-
јал ни те га ле рии, кои се раз ли ку ва ат од 
га ле ри и те кај нас. Во Бер лин ко мер ци-
јал на умет ност е таа што се про да ва за 
20-30.000 евра и нив ги има пре ку 200 
и тие дејс тву ва ат ка ко ба за што ги по-
вр зу ва ко лек ци о не ри те со умет ни ци те 
и, нор мал но, бор ба та за влез ов де е те-
жок. И тре та та ли ни ја на дејс тву ва ње 
е ли ни ја на не за вис ни про сто ри во кои 
дејс тву ва ат не за вис ни про сто ри ме ѓу 
кои е и „При ма цен та рот Бер лин“. Се ко ја 
про ект-га ле ри ја има сво ја по ли ти ка и 
на чин на дејс тву ва ње. А што има ме од се
во ова во Скоп је? По сто јат ли ко му нал ни 
про сто ри? Ко мер ци јал ни те га ле рии се 
све де ни на про даж ба на евти ни ли ков-
ни де ла, све ста на ко лек ци о не ри те е 
све де на на ми ни мум. Са мо не кол ку ми на 
во Ма ке до ни ја ја има ат таа свест на ко-
лек ци о не ри и се оби ду ва ат да на пра ват 
ко лек ции и за тоа ве лам „ако во оп што 
по стои ма ке дон ска ли ков на сце на“. █

Фил мот на Вен дерс, „Не бо то над Бер лин“
ме инс пи ри ра ше да за ми нам та му

jо ван Ба лов:

Разговараше | Невена Поповска
Фото | Александар Ивановски

КУЛТУРА | ИНТЕРВJУ

Со секој купен број 
на „Република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кинопроекциите во 

„Милениум“

важи од 13.11. - 19.11.2015

50
попуст

денари

Са мо не кол ку ми на 
во Ма ке до ни ја ја 
има ат таа свест 
на ко лек ци о не ри 
и се оби ду ва ат да 
на пра ват ко лек ции 
и за тоа ве лам 
„ако во оп што 
по стои ма ке дон ска 
ли ков на сце на“, 
ве ли Ба лов

НА ГРА ДА ТА „ЕВРОП СКО ЛИ ЦЕ НА ГО ДИ НА ТА“ ЗА МА КЕ ДОН СКИ ОТ РЕ НО МИ РАН ЛИ КО ВЕН УМЕТ НИК
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Од Скопје за Нирнберг има многу евтини летови со 
нискобуџетните компании. Се наоѓаат билети за само 10 евра. 
Сѐ што треба да направите е да резервирате билет, да најдете 
поевтино сместување во некој од хостелите и да се впуштите во 
авантура низ нирнбершките улици
Пишува | Ја на Јо си фо ска

Кога странските туристи прв-
пат ќе го посетат величест-
вениот град Нирнберг во 

германската покраина Баварија, 
прва асоцијација е дека се наоѓа-
ат во град познат по Нирнберш-
киот процес во повоена Евро-
па. Нирнберг е речиси целосно 
уништен во бомбардирањата од 
1943 година до 1945 година, за 
време на Втората светска војна. 
Најжестоко било во последната 
година, кога речиси сите град-
би во центарот на градот биле 
срамнети со земја. Причината 
поради која американско–бри-
танската авијација системски 

Баварски бисер со 
традиционален стил

 ЗАПОЗНАЈТЕ ГО НИРНБЕРГ ВО ДРУГА СВЕТЛИНА

го уништувала Нирнберг е тоа 
што тој град бил центар на на-
цистичката пропаганда.

Не можела да биде понесреќна 
одлуката по завршувањето на 
војната, судот за воени злос-
торства да се постави токму 
во Нирнберг. Овој потег сосе-
ма го сменил доживувањето 
за градот, а, всушност, во цела 
Германија нема поромантично 
место, отпуштено и динамич-
но во исто време. За жал, во 
свеста на многу луѓе овој град 
и неговото име постојат како 
асоцијација за еден ужасен ис-

ториски период. Затоа, треба да 
го посетите Нирнберг и веднаш 
да ги урнете стереотипите.

Евтини летови за 
скапоцена убавина
Ќе ве дочека град од средниот 
век, како од бајките. Со целосно 
зачувани ѕидини на стар, еснаф-
ски и занаетски град, со импре-
сивна тврдина што се издига 
на брег над центарот, со своите 
фасади со скалести фронтони, 
Нирнберг изгледа достоин-
ствено старински, романтичен 
и историски, а, сепак, совршено 
мирен за живот.

Жителите на овој баварски уба-
вец се многу поинакви од типич-
ниот германски народ. Тие се 
весели, љубезни, недисципли-
нирани. Преминуваат улица на 
црвено, јадат колбаси со зелка 
и сето тоа го залеваат со пиво, 
работат за да живеат, а не жи-
веат за да работат. Најважно од 
сѐ е што ја почитуваат својата 
традицијата и не се поклоници 
на модерното време.

Како втор најголем град во об-
ласта Баварија, Нирнберг често 
останува во сенка на Минхен. 

Во текот на целата година по-
сетители од целиот свет доаѓаат 
да уживаат во неговите музеи, 
кои ја слават локалната култу-
ра, одличната храна, пазари и 
прекрасната архитектура.

Од Скопје за Нирнберг има мно-
гу евтини летови со нискобуџет-
ните компании. Се наоѓаат биле-
ти за само 10 евра. Сѐ што треба 
да направите е да резервирате 
билет, да најдете поевтино сме-
стување во некој од хостелите 
и да се впуштите во авантура 
низ нирнбершките улици. За 
патување до Нирнберг имате 
опција и со автобуски превоз, 
но билетите се неспоредливо 
поскапи отколку авионските, а 
и временски патувањето со ав-
тобус трае многу подолго.

Најдобар начин да го почув-
ствувате духот на Нирнберг 
е да го посетите Хаупмаркт, 
главниот пазар сместен во 
стариот град. Шарените тезги 
овде се поставени во текот на 
целата година, но во полн сјај 
може да ги затечете неколку 
недели пред Божик, кога овде 
се одржува божикен панаѓур. 
Во Нирнберг не е тешко да се 
присетите на детството. Под 
многуте светилки што го ос-
ветлуваат пазарот, посетите-
лите ги разгледуваат тезгите 
со традиционални украси и 
играчки, рачно изработени. 
Токму затоа, Нирнберг е по-
знат и како град на играчките.

Насекаде се шират опојни 
мириси на зачини, а најмно-
гу на слаткиот леб од ѓумбир 
(Lebkuchen), во кој најдобро 
се ужива со чаша добро вино.

Уште еден симбол на Нир-
нберг е замокот Кајзербург. 
Сместен на рид, од високо 
ги чува градските улици. 
Постојат три дела на овој 
комплекс: царската тврдина, 
бурграф (седиште на средно-
вековната регионална адми-
нистрација) и општинската 
зграда на слободниот царски 
град Нирнберг (од времето 
кога тој бил град–држава).

Посетителите можат да пла-
тат влезница и да ја истражу-
ваат внатрешноста на замокот, 
вклучително и резиденцијал-
ната царска палата, капелата 

Град на играчките
и кулата, но поголемиот број, 
обично, се задржуваат на ѕи-
дините и го набљудуваат ста-
риот град.

Во германската традиција има 
обичај цел историјат на некои 
фамилии да биде насликан на 
ѕид, односно на фасадите на 
куќите. Ова, всушност, може 
да се види во стариот дел на 
градот, кој од бомбардирањата 
за време на Втората светска 
војна е целосно разорен, ре-
чиси до темел. Но, многу од 
овие историски згради и не 
се оригинални. Тоа се реплики 
изградени во првите години 
во повоената обнова, непрепо-
знатливи во својата совршена 
реставрација. Па така, и фа-
садата на Градската општина 
(Ратхаус) на себе носи насли-
кана историја на големите и 
познати фамилии на градот.

Еден таков значаен објект е 
домот на првиот гениј на рене-
сансата во Германија, Албрехт 
Дирер. Тој живеел во голема 
куќа во Нирнберг меѓу 1505 
и 1528 година. Посетителите 
можат да ја видат реконструк-
цијата на дневната соба и на 
кујната, неколку примероци 
на неговите слики и да научат 
повеќе за славниот сликар.

Ако тоа не ви е доволно, по-
сетете го германскиот нацио-
нален музеј ,кој чува богато 
културно наследство од сите 
земји на германското култур-
но подрачје. █
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овој бавар-
ски убавец 
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германски 
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се весели, 
љубезни, 
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живеат, а не 
живеат за да 

работат
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Разговараше | Марина Костовска
Фото | Ѓорѓи Личовски

Да про стиш е 
нај те шко, да 
за бо ра виш 

исто, но са мо 
ви стин ски те 

при ја те ли 
уме ат. Јас 

имам не кол-
ку ви стин ски 

при ја те ли 
и сум пре-

среќ на

Се ка ко де ка 
тоа ќе би де 

прет ста ва со 
мно гу ху мор, 

дос лед на 
на на ша та 
естет ска 

ре цеп ци ја, 
по ра ка ко ја 

ќе ја раз бу ди 
пуб ли ка та

Таа е единс тве на та што ус пеа 
да го вра ти на те а тар ска та 
сце на, ма кар за ед на прет-

ста ва. Не ко гаш под на лу те ни, 
но се ко гаш при ја те ли, Вес на 
Пе тру шев ска и Игор Џам ба зов 
под го тву ва ат ду о дра ма, ко ја ќе 
ја рас ка же нив на та за ед нич ка 
при каз на. За да ис пол ни кру гот 
со вр ше на, цвр ста ли ни ја, ре жи-
ја та е во ра це те на То ни Ми хај-
лов ски. Оче ку ва ња та и од нив на 
стра на и од стра на та на пуб ли-
ка та се огром ни, но ни кој не се 
сом не ва де ка ќе ги ис пол нат. И 
по ве ќе од тоа.

█ Ко га се ро ди иде ја та да се на-
пра ви прет ста ва со Џам ба зов?
ПЕ ТРУ ШЕВ СКА: Пред ла гам 
мал ку да осве жи ме ме мо ри ја... 
Џам ба зов ја ре жи ра ше мо ја та 

пр ва мо но дра ма „Мер лин Мон-
ро пак ли“, а не кол ку го ди ни 
по доц на играв ме за ед но ка ко 
парт не ри во „Цр ни кук лич ки“. 
По долг пер и од од не го во то 
па у зи ра ње во те а та рот, за ед-
но од лу чив ме де ка е вре ме да 
на пра ви ме про ект кој не што 
зна чи за нас двај ца. Зна е те ка ко, 
има пер и о ди во жи во тот ко га 
са каш пре ку прет ста ва да ка-
жеш што мис лиш, ка ко се чув-
ству ваш, а ка ко што сѐ ста ну ва  
бес мис ле но ов де кај нас, ние 
мо ра да чеп не ме под по вр ши-
на та за да ја нај де ме смис ла та. 
Иде ја та за на ши от иден про ект 
е за ем на та љу бов, про сту ва ње-
то и по чит та.

█ Има ше пер и од ко га од но си те 
со не го не ви беа баш нај до-
бри. Вие во ед но ин терв ју за 
„Ре пуб ли ка“ ре ко вте де ка сте 
му ло јал на до крај и та ка ќе 

оста не. Ка ко се слу чи тој пре-
сврт во од но си те?
ПЕ ТРУ ШЕВ СКА: Ко га чо век 
пре  бро ду ва раз вод ка ко што 
по ми на Игор, пос ле и јас, има те 
мнош тво не по треб ни ин фор-
ма ции кои стиг ну ва ат до вас, 
по го ле ми от дел од нив се по-
греш но пре не се ни. Јас му оста-
нав ло јал на до крај за тоа што, 
на ви сти на, од дно то на ср це то 
му по са ку вав нај до бро и зна ев 
де ка е по гре шен сплет на окол-
но сти, но се кој има пра во да по-
ста пи спо ред сво и те чув ства и 
тоа е ле ги тим но. Ви стин ски от 
чо век што по втор но нè спои е 
Ми на, ко ја го сле де ше за вре-
ме на не го во то шоу „Џиш“, и 
еден ден изра зи жел ба да го 
ви ди. Пре ку на ша за ед нич ка 
дру гар ка Бо то ва ча, Ми на поч-
на да оди кај не го на го сти, да 
сви рат ги та ра, да пе ат, па пос ле 
Игор ја по ка ни да игра ат за-
ед но во шо у то, па имаа исти 
ма ич ки за не го ви от кон церт, се 
дру жеа ба рем ед наш не дел но. 
Пос ле сѐ е исто ри ја... Тоа што му 
се слу чи здрав стве но мно гу ме 
по го ди за тоа што на гна си кои 
зас лу жу ва ат ни што не им е, но 
на уба ви лу ѓе е ка ко не среќ на 
ло та ри ја. То гаш ти е јас но де ка 
са мо не кол ку ми на  сме си важ-
ни во на ши те жи во ти. Не сме 

█ Ка ко дој де То ни Ми хај лов ски во 
три о то што под го тву ва нов про ект? 
Џам ба зов нај а ву ва ше де ка на сце на 
би се вра тил са мо по ра ди те бе, одед-
наш из ле зе про ект со Вес на, во кој, 
на кра јот, се вклу чи и ти.
МИ ХАЈ ЛОВ СКИ: Вле гов по по ка на на 
двај ца та. Уба ва по ка на. Кој не би са кал 
да ра бо ти со акте ри ка ко Игор и Вес-
на. Сум ра бо тел со двај ца та и знам со 
ко го имам ра бо та. Тоа што јас го имав 
за мис ле но ка ко про ект со Џам ба зов 
оста ну ва. Тој по дол го вре ме се вра ќа 
на сце на та, тоа е вред но за спом ну ва ње, 
пре диз вик е и за пуб ли ка та и за не го. 
Знам по се бе, ко га чо ве кот ќе на пра ви 
го ле ма па у за од сце на та, со би ра но во 
искус тво и са ка да го ис пу ка од се бе, 
прем но гу аку му ли ра. Ве ру вам де ка тоа 
му се слу чу ва и на Игор. Тоа ќе би де 
не кој нов Игор, си гур но низ го ди ни-
те не го ви те пог ле ди за актерс тво то 
се про ме не ти. Ние акте ри те сме ка ко 
ви но кое ста рее, са мо да не е отво ре но, 
да не скис не. За Вес на што да ка же ме, 

вле гу ва во оние актер ки што оста ви ле 
го лем ба гаж зад се бе. 

█ Вес на ре че де ка вие фра е ри шта та 
тре ба да се сог ла си те со тек стот од 
кој ѝ ла зат мор ни ци.
МИ ХАЈ ЛОВ СКИ: Ка ко џентл ме ни ќе ѝ 
ја ис пол ни ме жел ба та, но ќе про ба ме 
да ја раз у бе ди ме.

█ Ми хај лов ски ка ко ре жи сер.
МИ ХАЈ ЛОВ СКИ: Сѐ уште не мам ма ги-
стри ра но, заг ла вив на два ис пи та, но 
ќе би де и тоа. Со ва ква еки па, кој би ло 
текст мо же да се про из не се на сце на и 
тоа да прив ле че вни ма ние. Се ра бо ти 
за текст по кој до се га се игра ло прет-
ста ви, но бит но е ка ко ние ќе го скло пи-
ме тоа, во кој жанр ќе го прет ста ви ме. 
По ра ка мо же да се ис пра ти од се ка де, 
од по шта, на „Фејс бук“, пре ку СМС, на 
ме ил. Те а та рот е за ба ва. И нај страш-
ни те ра бо ти тре ба да ги прет ста ви ме 
на еден по и на ков на чин, да со др жи и 
по за ба вен дел. 

са мо за еден ден, за цел жи вот 
сме... Пр ви от ден ко га оти дов да 
го ви дам, уба во се из нап ла кав 
на пар кин гот пред „Фи лип Вто-
ри“, кај Жан Ми трев. Се се ќа вам, 
му се ја вив на Трен да фил, Аце, 
да пра шам, па оти дов и дре мев 
на пар кин гот. Во тие мо мен ти 
се хра бри те се бе си де ка сè ќе 
би де во ред, а всуш ност се пла-
шиш од за гу ба. Се ка чив го ре 
и го ви дов, се воз др жу вав, се 
сме ев, а Игор ме те ше ше, ка ква 
иро ни ја, не ли? След ни от пат на 
ба ра ње на Игор дој де и Ми на и 
сè бе ше по лес но, таа му да ва ше 
со ве ти за здрав жи вот.

█ И по крај сѐ што ни се слу чи 
во жи во тот, зна еш, го ди ни те 
си го пра ват сво е то, ко га се га 
зна е ме де ка двај ца та за ед но 
има ме 100 го ди ни, не мо же ме 
да се од не су ва ме ка ко да има-
ме по 20 го ди ни. Не кои ра бо ти 
во жи во тот се про сту ва ат, ама 
не се за бо ра ва ат, но мис лам 
де ка ние си про стив ме, но и 
за бо ра вив ме - ова се збо ро ви 
на Игор за ва ши от ме ѓу се бен 
од нос. Му ги про сти вте и му 
ги за бо ра ви вте ра бо ти те кои 
мо же би не ко гаш ве по го ди ле?
ПЕ ТРУ ШЕВ СКА: Ме по го ди 
отсус тво то на Игор од мо јот жи-
вот, не го во то иг но ри ра ње, кое 
па тем и јас го до жи ве ав ка ко 
нај го ле ма шла ка ни ца и ја прак-
ти ку вам, искре но ви ги ште ди 
вре ме то и нер ви те, ме по го ди 
из гу бе но то вре ме кое мо жев ме 
да го по ми не ме про ду ктив но, но 
не ми из ле гу ва ше од гла ва. По-
сто ја но бе ше со ме не и се мо лев 
за не го во то здрав је и сре ќа. Јас 
со Игор на у чив да би дам по до-
бра, да имам по ве ќе тр пе ние, да 
мис лам по и на ку... Да про стиш 
е нај те шко, да за бо ра виш исто, 
но са мо ви стин ски те при ја те ли 
уме ат. Јас имам не кол ку ви стин-
ски при ја те ли и сум пре среќ на. 
Ед наш не дел но има ме се меј на 
друж ба со Игор и таа ни ста ну ва 
тра ди ци о нал на, ни не до ста су-
ва ко га ќе про пу шти ме сред ба, 
пе е ме, сви ри ме ги та ри, се фо то-
гра фи ра ме, ру ча ме... Уба во ни е!

█ Џам ба зов во ед но ин терв ју за 
„Ре пуб ли ка“ ре че де ка ако се 
вра ти на сце на, тоа ќе би де по 
ви на на То ни Ми хај лов ски. Ве
ќе во след но то ин терв ју при-

каз на та се про ме ни - По Но ва 
го ди на јас и Вес на ќе на пра ви-
ме не што што ни кој не го оче-
ку ва, То ни се га е пре за фа тен. 
На крај во це ла та при каз на се 
по ја ви и То ни Ми хај лов ски. Ка
ко дој де до со ра бо тка на ова 
слав но трио?
ПЕ ТРУ ШЕВ СКА: То ни Ми хај-
лов ски е на пост дип лом ски сту-
дии за ре жи ја кај Ун ков ски, и 
на ви сти на бе ше пре за фа тен, ја 
смис лив ме нај до бра та фор му ла, 
а тоа е То ни да би де ре жи сер 
на про е ктот. Са ка ме по по дол го 
вре ме да би де ме за ед но ка ко 
тим, и тоа тим кој по бе ду ва. 
Зна е те ка ко, ко га ќе се со бе рат 
трој ца врв ни во сво ја та ра бо та, 
да ва те на деж де ка по сто јат уба-
ви ра бо ти, ус пеш на при каз на 
без ин фи ци ра ни тки ва од стра-
на. Зго ра на сѐ, мно гу до бро се 
поз на ва ме, се под би ва ме ме ѓу 
се бе, не се лу ти ме, но зна е ме 
што са ка ме. То ни ќе ра бо ти со 
сво јот тим, има ли не што по у ба-

во и по кре а тив но, по воз буд ли во. 
Ете, јас ед вај че кам.

█ Пуб ли ка та оче ку ва мно гу 
смеа, ин те ли ген тен ху мор во 
кој е прес ли ка на ре ал но ста. 
Да ли тоа е она што ќе ѝ го 
по ну ди те на пуб ли ка та по 
Но ва го ди на?
ПЕ ТРУ ШЕВ СКА: Се ка ко де ка тоа 
ќе би де прет ста ва со мно гу ху-
мор, дос лед на на на ша та естет-
ска ре цеп ци ја, по ра ка ко ја ќе ја 
раз бу ди пуб ли ка та, сѐ уште не 
го откри вам тек стот за тоа што 
не де ла ва тре ба да пре се че ме, 
се мис ли ме по ме ѓу два тек ста, 
од лу ка та ќе би де те шка, но ви-
стин ска. Мор ни ци ме ла зат од 
ед ни от текст, го со ну вам, но фра-
е ри шта та тре ба да се сог ла сат. 
Ед вај че кам про цес на ра бо та, 
да ја ка же ме на ша та за ед нич ка 
при каз на на сце на, не про цен ли-
во искус тво, тоа оста ну ва, ние, 
се пак, на кра јот од де нот жи ве-
е ме за ап ла уз. Са кам ова ции! █

Јас, Игор и То ни са ка
ме по по дол го вре ме да 

би де ме за ед но ка ко тим, 
и тоа тим кој по бе ду ва. 
Зна е те ка ко, ко га ќе се 

со бе рат трој ца врв ни 
во сво ја та ра бо та, да ва
те на деж де ка по сто јат 
уба ви ра бо ти, ус пеш на 

при каз на без ин фи ци ра
ни тки ва од стра на. Зго ра 
на сè, се поз на ва ме мно гу 

до бро, се под би ва ме ме
ѓу се бе, не се лу ти ме, но 

зна е ме што са ка ме

Со Џам ба зов на у чив  
да би дам по до бра,  
да имам по ве ќе тр пе ние

ВЕС НА ПЕ ТРУ ШЕВ СКА

ТО НИ МИ ХАЈ ЛОВ СКИ 

Со ва ква еки па се кој текст  
ќе прив ле че вни ма ние
Ние акте ри те сме ка ко ви но кое ста рее, са мо да 
не е отво ре но, да не скис не
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Твид, кожа и кадифе се глав-
ните материјали за оваа есен. 
Тие се моќното свето тројство, 

чиишто материјали имаат цврста 
структура и моќ добро да нѐ загреат 
во студените есенски денови.

Овие материјали се исклучител-
но лесни за комбинирање, што 
значи дека едноставно може да 
се инкорпорираат во сечиј стил и 
на крај да се освежат со необични 
додатоци. Ако не сте многу вешти 
во стилизирање и претворање на 
овие парчиња и материјали во една 
добра модна комбинација, тогаш 
ви нудиме неколку идеи и совети.

ТРЕНД

Ова е светото тројство на 
материјалите што имаат 
цврста структура и кои можат 
добро да нѐ загреат во 
студените есенски денови

Твид, кожа 
и кадифе  
се главните 
материјали 
за оваа есен

Твид
Со децении овој материјал е меѓу 
трите најдобри за сезоната ес-
ен-зима и е исклучително лесен 
за комбинирање, така што може да 
го носите во деловни или посебни 
пригоди.

Имате повеќе варијанти – од по-
веќебојни долги здолништа, до 
џемпери и фустани и вечните палта 
и капути од твид. Овој материјал ќе 
ве грее во студените денови. Здо-
лниште со реси на кое се испрепле-
туваат разни бои и капут неколку 
броја поголем со сивкаста боја се 
добра комбинација.

Кожа
Класичната кожа не само 
што доживеа инкарнација, 
туку оваа година тексту-
рата е збогатена. На мод-
ните писти имаше повеќе 
варијанти - од шарени до 
сошиени од парчиња, кои 
успеаја да ја задржат доза-
та на експерименталниот 
шик-изглед.

Ако сакате и негувате 
поинаков стил, може да 
се определите за мантил 
од крокодилска кожа, бел 
џемпер, црвени лакирани 
салонки и чанта од превр-
тена кожа.

Кадифе
Мекото кадифе доминира во целата 
есенска сезона. Кадифето може да биде 
многу гламурозно и сексапилно, посебно 
кога станува збор за комбинезони и 
за блузи изработени од овој раскошен 
материјал. Препорачуваме ѕвонести 
панталони од кадифе или здолниште во 
А-крој, кое може да го надополните со 
свилена блуза и со раскошна шапка.



ШЕЈ ЛИН ВУД ЛИ Це лос но име:  
Шеј лин Да јен Вуд ли

Родена:  
15 но ем ври, 1991 го ди на 
(23 го ди ни)

Про фе си ја:  
актер ка

Активна од:  
1999 го ди на

Шеј лин Вуд ли е аме-
ри кан ска актер ка. 
Таа ја поч на сво ја та 

ка ри е ра глу меј ќи во те-
ле ви зи ски се рии, а пр ва-
та глав на уло га ја до би во 
се ри ја та „Тај ни от жи вот на 
аме ри кан ски от ти неј џер“ 
(2008–13) на „Еј-Би-Си“. 
По тоа се по ја ви во аме ри-
кан ска та дра ма „По том ци“ 
(2011), за што до би на гра-
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када „Спи рит“ за нај до бра 
актер ка во спо ред на уло-
га и но ми на ци ја за „Зла-
тен гло бус“ за нај до бра 
актер ка во спо ред на уло га. 
Уло га та во „Спе кта ку лар на 
се гаш ност“ (2013) ѝ до не-
се спе ци јал на на гра да за 
глу ма од жи ри то на Филм-
ски от фе сти вал „Сан денс“ 
и но ми на ци ја за на гра да та 

„Спи рит“ за нај до бра глав-
на актер ка.

Вуд ли го прив ле че вни ма-
ни е то на свет ска та јав ност 
со уло га та на Бе а трис Пра-
јор, глав ни от лик во филм-
ска та се ри ја „Раз лич на“ и 
со уло га та на Хеј зел Грејс 
во „Ви нов ни се ѕвез ди те“ 
(2014). █

Ци та ти:

# „Од се кое па ту ва ње на кое сум би ла,  
на у чив не што но во“

# „За ме не, мо е то пра ви ло во оваа ин ду-
стри ја е да си ги слу шам пе пе ру ги те.  
Ги при фа ќам са мо сце на ри ја та што ми 
пре диз ви ку ва ат пе пе ру ги во сто ма кот.“

# „Ве ру вам де ка во жи во тот на се кој  
ти неј џер по стои мо мент ко га мо ра да 
би де раз у мен.“

УБАВИ ЖЕНИ
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ТРИКОВИ ЗА  
ПОУБАВО ЦВЕЌЕ
Цвеќето за во ваза сака лимонада, а ќе трае 
и десетина дена подолго ако во водата 
додадете сок од лимон или витамин Ц во 
прав. Истиот ефект ќе го постигнете ако 
во водата додадете аспирин, односно две 
лажици јаболков оцет и две лажици шеќер. 
Цвеќето ќе остане свежо ако пред да го ста-
вите во ваза малку ги скратите врвовите.

Ружите и другото цвеќе што не сте го ста-
виле веднаш во вода повторно ќе „живне“ 
ако неговите  стебла накратко ги ставите 
во врела вода. Покрај вазата со цвеќе нико-
гаш не ставајте чинија со овошје бидејќи 
така цвеќето побрзо ќе овене.

Цвеќињата во саксија, посебно тие што 
се многу горди на своите листови, сака-
ат пиво. Нивните листови повторно ќе 
бидат сјајни и зелени ако, откако со сува 
крпа ќе ги исчистите од прав, ги избри-
шете со раствор од пиво и од млака вода 
во размер 1:1.

Изветреано пиво, минерална вода, црн 
чај и искористени кеси чај се идеално 
ѓубриво за сите видови цвеќиња во сак-
сии. Може да ги додадете во водата со 
која ги залевате цвеќињата. Собните и 
балконските цвеќиња може да ги залее-
те со талог од кафе и со вода во која се 
готвеле компири, но и јајца. Исто така, 
во водата може да додадете и лушпи од 
јајца, кои треба да отстојат една вечер, 
но и свеж или сув квасец.

Во земјата во саксијата може да додадете 
парчиња јаболка, кои се идеално ѓубриво 
што го поттикнува цветањето. █

Наместо да изберете боја на соба во со-
гласност со вашиот вкус, пред да донесете 
конечна одлука, размислете како таа ќе 
влијае на вашето расположение. Имајте 
на ум дека бојата е моќна алатка, а вие 
сте способни да ги промените амбиен-
тот и вашето расположение со изборот 
што го правите кога ги одбирате боите 
во вашиот дом.

Доколку сте љубители на 
неутрални бои
Неутралните бои испраќаат смирувачки 
пораки до вашиот мозок. Не е случајност 
тоа што повеќето ординации, кафетерии, 
спа-центри и центри за ментално здравје 
се дизајнирани во неутрални тонови.

Црна боја
Наспроти верувањето дека црната боја 
ја прави собата мрачна и мистериозна, 
доколку се употребува умерено, му дава 
посебен стил, елеганција и софистицира-
ност на просторот. Имајте на ум дека цр-
ната боја апсорбира светлина. Затоа, кога 
таа се користи за поголеми простории, ќе 
биде неопходна дополнителна светлина.

Бела боја
Белата боја симболизира чистота, го пот-
крева расположението и создава чувство 
на среќа. Како и сите други светли бои, 
белата боја го прави просторот да изгледа 
поголем и му дава свеж изглед. Изберете 
ја белата боја за која било соба во вашиот 
дом. Оваа боја отвора многу можности за 
декорирање, кои, со само неколку дода-
тоци во друга боја, можат да ја променат 
атмосферата во собата. █

За обучување на кучето, на 
човекот му е потребно мно-
гу трпение и разбирање. 

Идеалното дресирање започ-
нува додека кучето е мало, 
иако можете да ги дресирате 
и постарите кучиња, но тогаш 
ќе изгубите многу повеќе вре-
ме и внимание.

Дресирањето на кучиња се 
дели на неколку категории: 
начин на казнување, начин на 
наградување и учење команди. 
Кога кучето ќе направи нешто 
лошо, начинот на казнување 
ќе му објасни дека тоа веќе не 

смее да го прави. Лесен удар 
по муцката, изолација во друга 
соба на неколку минути или 
врзување со синџир на неколку 
минути.

Лошото однесување на ку-
чето не смее да се решава 
со удирање, би-
дејќи тоа ќе 
предиз вика 
насилно од-
несување. 
По секоја 
послуша-
на ко-
ман   да, 

потребна е награда. Најдобрите 
награди се: галење или милу-
вање, бисквити за кучиња, сала-
ма, игра со топка или со фризби. 

Битна точка во учењето коман-
да е доделувањето на награ-
дата. Важно е да се повторува 
истата команда и секој пат кога 
кучето ќе биде послушно, да 
биде наградено со храна. Не ме-
нувајте ја командата секој ден, 
туку две до три недели учете го 
на една команда.

Исхраната на кучето мора да 
биде правилна. Иако тие се ме-
сојадци, нивната исхрана треба 
да вклучува и храна со расти-
телно потекло. Не смее да им се 
даваат шеќери, односно бонб-
они или конзервирана храна. 
Ако го храните со домашна хра-
на, таа треба да биде богата со 

протеини, месо, масти, витами-
ни и со разни видови житарки 
и зеленчук. Месото треба да 
биде малку варено, а со текот 
на времето може да се воведе и 
сурово месо. Никогаш не давај-
те му пржено месо. Исто така, 
можете да му давате и варен 
ориз, тестенини, зеленчук и др. 
Коските давајте му ги во мали 
количини, за да не ги оштети 
забите. Никогаш не давајте му 
тешка храна, како грав, компир 
и слично. Избегнувајте и зачи-
нета храна. На малите кученца 
давајте им млеко. 

Во поглед на овошје – не давај-
те му грозје, поради големата 
количина шеќер. Оброците 
поделете ги, така што ќе би-
дат изедени во целост. Садот 
со водата нека биде во близина 
до садот со храната. █

Дресирањето е систем на човеково дејствување 
врз животните. Ќе спомнеме неколку интересни 
податоци за кучињата, како најзастапени 
домашни миленици

www.republika.mk50 петок, 13 ноември 2015 година www.republika.mk 51петок, 13 ноември 2015 година

Домашни миленичиња- 
дресирање и 
исхрана



Нај го ле ма та из ме на во вна треш но ста во ко ја мо же да се 
во зат се дум ли ца е но ва та цен трал на кон зо ла. Ме сто до-
се гаш ни от ин те гри ран дисп леј, во „Мер це дес“ се ре ши ја 
во но ви от мо дел ГЛС да ин ста ли ра ат од во ен осум-ин чен 
екран, кој ќе го ко тро ли ра мул ти ме ди јал ни от си стем, а 
што по тсе ту ва на таб лет. Во ла нот до би нов изг лед со 
три кра ци, а на ку пу ва чи те ќе им би де по ну ден и си стем 
за по стиг ну ва ње оп ти мум на ква ли те тот на воз ду хот во 
пат нич ка та ка би на.

Ре чи си е не по треб но да се збо ру ва де ка „Мер це дес“ сво јот 
нај го лем град ски те ре нец го опре ми со се ри ски мно гу број ни 
и нај мо дер ни си сте ми, кои па сив на та и актив на та си гур ност 
на пат ни ци те ја по диг ну ва ат на нај ви со ко мож но ни во. 

Лу ксу з ме ѓу те рен ци те
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РЕ ДИ ЗАЈ НИ РА НИ ОТ  
„МЕР ЦЕ ДЕС ГЛ“ ОТСЕ ГА  

ПРИ СТИГ НУ ВА СО  
ОЗ НА КА ТА ГЛС

Подготви |  
Бојан Момировски

„Хуа веи онор зи роу“  
Па ме тен ча сов ник  
без ни ту ед но  
коп че

По не кол ку те пре ли ми нар ни ин фор ма ции, гер ман ска та  
ком па ни ја за про из водс тво на лу ксуз ни авто мо би ли  
„Мер це десБенц“ офи ци јал но го прет ста ви сво јот нов мо дел  
ГЛС што, всуш ност, прет ста ву ва ре ди зајн на мо де лот ГЛ

Автомобилизам

О пи шан ка ко С-кла са ме ѓу те-
рен ци те, „мер це дес ГЛС“, 
се пак, е ре ди зај ни ра на 

вер зи ја на мо де лот ГЛ, ко ја од над-
вор се ка ра кте ри зи ра со нов изг лед, 
вклу чу вај ќи со се ма но ва ма ска за 

ла дил ни кот и нов бра ник, а но ви се 
и ку ќи шта та за пред ни те све тил ки во 
кои се ин те гри ра ни днев ни све тил ки 
со ЛЕД-из вед ба. По крај по ну да та на но
ви бои на ка ро се ри ја та, но ви от мо дел 
до би и но во ди зај ни ра ни алу ми ни ум ски 
бан да жи. Зад ни от дел, исто та ка, до би 
нов изг лед на бра ни кот, за ед но со но
ва гра фи ка во зад ни те ЛЕД-све тил ки. 

Тр ка лез ни от  
па ме тен ча сов ник  
„хуавеи онор зи роу“  
пле ни со сво ја та  
ед но став ност, ка ко во  
ди зај нот, та ка и во при ме на та.  
За раз ли ка од мно гу број ни ки не ски мар ки, „хуавеи“ е по ви со-
ка кла са, а тоа се гле да на прв пог лед.

Апа ра тот, кој има екран со го ле ми на од 1,6 ин чи и со ре зо-
лу ци ја од 128 на128, го по ка жу ва ми ни ма лиз мот во не го ва та 
нај до бра свет ли на, а до каз за тоа е што апа ра тот не ма ни ту 
ед но коп че.

Ба те ри ја та со ка па ци тет од 70мАх, тре ба да трае до 4 де на, а 
апа ра тот, кој има опе ра ти вен си стем „ан дро ид“, е изра бо тен 
од не’рѓо су вач ки че лик, што му да ва по себ на уба ви на.

Уре дот мо же да сле ди спорт ски  
актив но сти, мо же да го ме ри  
ква ли те тот на со нот, а  
би деј ќи е во до от по рен,  
не мо ра да вни ма ва те  
на во да та ко га ги ми е те  
ра це те. „Онор зи роу“ има  
не кол ку на чи ни за прег лед  
на вре ме то, а ка ко што мо же  
да се на се ти, сè е све де но на  
ап со лу тен ми ни ма ли зам.

Што се од не су ва до  
пол не ње то, „Хуавеи“  

истак ну ва де ка  
ба те ри ја та це лос но се  

пол ни са мо за  
по ло ви на час. Се ка ко, 

ту ка е и из бо рот на  
раз лич ни бои и  

ре мен чи ња, но јас но е  
де ка овој ча сов ник е  

по ве ќе на ме нет за  
жен ска та по пу ла ци ја.  

Ча сов ни кот чи ни  
75 до ла ри.

За љу би те ли те на ди зел ски те 
мо то ри е пред ви ден мо де лот 
ГЛС450д 4МАТИК, чиј што мо тор 
со шест ци лин дра раз ви ва 258 
коњ ски си ли и ну ди 616 њутн-ме-
три вр те жен мо мент. 

Освен вер зи ја та ГЛС63, си те 
спо ме на ти мо де ли се ну дат во 
ком би на ци ја со де вет сте пен 
авто мат ски ме ну вач. Ре ду кто-
рот и бло ка да та на цен трал ни от 
ди фе рен ци јал спа ѓа ат во до пол-
ни тел на опре ма. █

Гер ман ска та ком па ни ја за но ви от 
мо дел ГЛС под го тви бен зин ски мо-
тор со осум ци лин дра, со двој на 
тур би на, кој се га раз ви ва 455 коњ-
ски си ли и ну ди нај го лем вр те жен 
мо мент од 699 њутн-ме три. Овој мо-
тор е вгра ден во мо де лот ГЛС550 
4МАТИК, а пос ла би от три ли тар ски 
агре гат со шест ци лин дра и со двој-
на тур би на раз ви ва 367 коњ ски си ли 
и има нај го лем вр те жен мо мент од 
500 њутн-ме три и е пред ви ден за 
мо де лот ГЛС450 4МАТИК. На вр вот 
на по ну да та на бен зи ски мо то ри е 
по ну ден мо де лот ГЛС63 со фан-
та стич ни 585 коњ ски си ли и 760 
њутн-ме три вр те жен мо мент. 



Н о ви от се ле ктор на ма ке-
дон ска та фуд бал ска ре-
пре зен та ци ја, Игор Ан ге-

лов ски, е пред го лем пре диз вик. 
Тој ќе би де пр ви от се ле ктор кој 
има мож ност да ја пред во ди ре-
пре зен та ци ја та во два ква ли фи-
ка ци ски цик лу си – за свет ско то 
пр венс тво во 2018 го ди на и за 
европ ско то пр венс тво во 2020 
го ди на. Про фе си о нал ни от до го-
вор со Фуд бал ска та фе де ра ци ја на 
Ма ке до ни ја ќе го пот пи ше на 15 
де кем ври. До а ѓа на кор ми ло то на 
ре пре зен та ци ја та во пер и од ко га 
Ма ке до ни ја е нај ло шо ран ги ра на 
на ли ста та на ФИ ФА – 139 ме сто. 
Тој ве ру ва де ка има свет ла ид ни-
на за ма ке дон ски от фуд бал.

█ Ре зул та ти те со „Ра бот нич ки“ Ви 
се на ви сти на до бра пре по ра ка за 
се ле ктор. Се чув ству ва те ли при-
ви ле ги ра но со тоа што, спо ред 
из ја ва та на Ќи риќ, ќе до би е те 
два ква ли фи ка ци ски цик лу си, 
а ни ту еден се ле ктор до се га, до-
ма шен или стра нец не мал та ква 
мож ност?
АН ГЕ ЛОВ СКИ: Па, да мо же да се 
ка же де ка се чув ству вам при ви ле-
ги ра но, но исто та ка и сре ќен сум 
што не кој ги оце нил мо и те ре зул-
та ти ка ко ус пеш ни и ка ко до вол на 
пре по ра ка да ме по ста ви на оваа 
од го вор на функ ци ја. Се пак, се ле-
ктор ско то ме сто е ед на од го вор на 
по зи ци ја, ед на по зи ци ја ка де што, 
не ли, тре ба да се во ди ре пре зен-
та ци ја та на сво ја та др жа ва, се то 
тоа е ед на од го вор ност, но јас не 
се пла шам од тоа, не се пла шам 

ни од пре диз ви кот, ед но став но сум 
спре мен да го да дам нај до бро то од 
се бе сѐ со цел ре пре зен та ци ја та да 
ос тва ру ва што по до бри ре зул та ти. 
Се ка ко, по до бро е ко га се пла ни ра 
на по дол го ро чен пер и од, по себ но 
ко га се ра бо ти за ре пре зен та ци-
ја. Во та ква си ту а ци ја има по ве ќе 
вре ме да се се ле кти ра нај до бро то 
со кое рас по ла гаш во мо мен тот, да 
ги од бе ре ме тие мла ди фуд ба ле ри 
кои би мо же ле да игра ат за на ша та 
ре пре зен та ци ја, за да ја ис пол ни ме 
во ид ни на цел та што ќе ја за цр та ме.

█ Да ли, да бе ше друг на ва ше то 
ме сто, не ма ше го де ли те мис ле-
ње то де ка и по крај, за на ши ус-
ло ви, рес пе кта бил ни ре зул та ти 
на клуп ски план, тре нер ско то 
искус тво е, се пак, ку со за ва ква 
функ ци ја?
АН ГЕ ЛОВ СКИ: Јас ту ка не би се сло-
жил со вас, за тоа што, да ми до ве реа 
не ко ја ра бо та што не е по вр за на со 
фуд ба лот, мо же би ќе ка жев де ка не 
се на о ѓам во неа. Јас сум цел жи-
вот во фуд ба лот, ка ко тре нер ре-
чи си три го ди ни, прет ход но бев 
спорт ски ди ре ктор шест го ди ни 
во „Ра бот нич ки“ и нор мал но ка ко 
акти вен фуд ба лер. Од ко га знам за 
се бе сум во фуд ба лот и фуд ба лот е 
не што што го знам нај до бро. Та ка 
што мис лам де ка не мам проб лем 
со не оп ход но искус тво или со друг 
проб лем од тој тип.

█ Освен Дру ло виќ, ни кој не по-
не се од го вор ност за сла би те ре-
зул та ти. Ло ги ка та ве ли де ка и 
струч ни от штаб тре ба да има од-
го вор ност. Чув ству ва те ли и Вие 

ба рем де лум на гри жа за ми на ти-
ве очај ни ре зул та ти?
АН ГЕ ЛОВ СКИ: Нор мал но, не мо же 
да не чув ству ваш гри жа за сла би те 
ре зул та ти ако си дел од тој стру чен 
штаб. Ме ѓу тоа, до бро се знае кој е 
тој што од лу чу ва, кој е тој што на-
мет ну ва стил на игра, из бор на фуд-
ба ле ри и сѐ оста на то. Од дру га стра-
на, ние бев ме са мо пет нат пре ва ри 
за ед но, фа ктич ки го до вр шив ме тој 
ква ли фи ка ци ски цик лус ка ко со ра-
бот ни ци на гос по ди нот Дру ло виќ.

█ Има ше ли не што што му пре-
по ра чу ва вте на прет ход ни от се-
ле ктор, а тој не го при фа тил, па 
се га ќе го имп ле мен ти ра те во 
ре пре зен та ци ја та? Или по пре-
циз но, кој е ва ши от та ен ре цепт 
за да се изв ле че ме од ова си ви ло, 
иа ко, спо ред пр вич ни от со став со 
ма ли ро та ции, спи со кот е ве ќе 
не што ви де но?
АН ГЕ ЛОВ СКИ: Ап со лут но, јас имам 
свои ви ду ва ња за ре пре зен та ци ја та 
кои, нор мал но, во раз го во ри со се ле-
кто рот му беа пре зен ти ра ни од мо ја 
стра на, а не го во бе ше да од лу чи да ли 
ќе ги при фа ти или не. Тој си има ше 
сво ја ви зи ја, свој на чин на функ ци о-
ни ра ње, свој стил на игра и ние ка ко 
не го ви со ра бот ни ци мо рав ме, не ли, 
да го пра кти ку ва ме, од нос но, да го 
ба ра ме од фуд ба ле ри те.

Се га, од дру га стра на, јас имам свои 
ме то ди на ра бо та, свој стил на игра 
што ќе го ба рам од фуд ба ле ри те. 
Та ка што се га не би збо ру вал да ли 
е тоа до бро и во оп што не би са кал 
да ко мен ти рам во пог лед на тоа 
пра ша ње. Ед но став но мо жам да ка-
жам де ка тоа што го за мис лу вам, 
ка ко стил на игра, ка ко ме то ди на 
ра бо та, ќе се тру дам да го имп ле-
мен ти рам во ре пре зен та ци ја та. Мо-
ја та за мис ла за фуд бал ска та игра е 
офан зи вен при стап, нор мал но де ка 
ќе го ба рам тоа од фуд ба ле ри те и 
ќе ви ди ме кол ку ќе ус пе е ме во на-
ред ни от пер и од.

█ Иа ко вре мен ски ќе има те ко мо-
ци ја, но, хи по те тич ки, ако не ма 
ре зул та ти во пр ви те ва ши ква ли-
фи ка ции, ќе го из др жи те ли пси-
хо ло шки от и мо ра лен при ти сок 
за да про дол жи те и во след ни те?
АН ГЕ ЛОВ СКИ: Тоа за ви си ка ква цел 
ќе си по ста ви ме и отка ко офи ци јал-
но ќе го пот пи ше ме до го во рот со 
Фуд бал ска та фе де ра ци ја на Ма ке до-
ни ја и мо ра ме јас но да ѝ по ка же ме на 
јав но ста кои се це ли те и оче ку ва ња-
та од ре пре зен та ци ја та. Ме ри ло то за 
ра бо тата на еден тре нер се ре зул та-
ти те. Та ка што, од ре зул та ти те ни кој 
не мо же да из бе га, ре зул та ти те се 
тие што ќе по ка жат во кој пра вец и 
во ко ја на со ка оди ме.

█ Ва ши те жел би се Ма ке до ни ја 
во 2020 го ди на да се пла си ра на 
Европ ско пр венс тво. На што се те-
ме ли ва ши от оп ти ми зам? Зо што 
мис ли те де ка мо же те да на пра ви-
те не што што до се га на ни ту еден 
се ле ктор не му пош ло од ра ка? Мо
же ли да се слу чи, ако ова се ос тва-
ри, Ма ке до ни ја во Ан ге лов ски да 
до бие ле ген да рен се ле ктор?
АН ГЕ ЛОВ СКИ: Ма ке до ни ја ка ко 
фуд бал ска ре пре зен та ци ја не е во 
по зи ци ја да им се за ка ну ва на не кои 
го ле ми фуд бал ски ве ле си ли, еве, ќе 
спом нам, во оваа ква ли фи ка ци ска 
гру па за Свет ско то пр венс тво на 
Шпа ни ја и на Ита ли ја. Но, се ка ко, 
мис лам де ка не сме ни ту ре пре-
зен та ци ја ко ја зас лу жу ва да би де 
пос лед на во гру па та. Ед но став но, 
са кам ре пре зен та ци ја та на Ма ке-
до ни ја да би де кон ку рент на што 
е мож но по ве ќе и да осво и ме што 
по ве ќе бо до ви во ква ли фи ка ци-
ска та гру па. Кол ку тие бо до ви ќе 
би дат до вол ни и за кој плас ман, од 
оваа глед на точ ка не мо жам да се 
слу жам со не кои ма те ма ти ки или 
прог но зи ра ња. Јас пред сѐ са кам во 
ре пре зен та ци ја та да оста вам ед на 
по зи тив на тра га. Ќе се стре мам да 
оста вам што по по зи тив ни ре зул-
та ти, ги це нам си те се ле кто ри што 

би ле и ги по чи ту вам за сѐ она што 
на пра ви ле за ре пре зен та ци ја та и 
се ка ко, по са ку вам си те за ед но да 
се ра ду ва ме на еден го лем ус пех. 
Ка кви ќе би дат тие ре зул та ти, не 
знам. Се га, од оваа глед на точ ка, не 
мо жам да ве там не ка кви еу фо рич ни 
нај а ви за плас ман на не ко ја за врш-
ни ца на пр венс тво, ни ту да ка жам 
де ка тоа ни е не ка ква при мар на цел. 
Се га сме во ед на си ту а ци ја ка де што 
си те за ед но мо ра ме што по бр гу да 
из ле зе ме од ова ре зул тат ско си ви-
ло, од овој плас ман што го има ме 
ка ко ре пре зен та ци ја, а по на та му, 
нор мал но, да се стре ми ме и на што 
е мож но по до бри ре зул та ти.

█ Да ли од но ви от се ле ктор мо же се 
оче ку ва не ка кви ре зо ви во ре пре-
зен та ци ја та или не кои по се ри оз-
ни ка дров ски про ме ни? Мла ди те 
ре пре зе тан тив ци ве ќе има ат ус пех 
во сво и те ка те го рии. Да ли мо же би 
ќе се слу чи це лос но подм ла ду ва ње 
на ре пре зен та ци ја та?
АН ГЕ ЛОВ СКИ: Мно гу че сто се ко-
ри сти таа фра за „подм ла ду ва ње на 
ре пре зен та ци ја та“. Во ре пре зен та-
ци ја та тре ба да игра ат нај до бри те, 
но јас во оп што не се пла шам ако 
оце нам де ка во мла ди те се лек ции 
има ква ли тет и фуд ба ле ри кои би 
мо же ле да за и гра ат за А-ре пре зен-
та ци ја та. Не се пла шам да ги пу-
штам, ка ко што се ве ли, во оган, за-
тоа што мис лам де ка има ква ли тет 
во мла да та ре пре зен та ци ја до 21 
го ди на ко ја бе ле жи до бри ре зул-
та ти. Ка ко што нај а вив прет ход но, 
имам на ме ра не кол ку мла ди  фуд-
ба ле ри да ги по ви кам на вто ри от 
при ја тел ски нат пре вар со Ли бан. 
Нор мал но, во кон сул та ци ја со се ле-
кто рот на мла дин ци те, Ми лев ски, 
ќе ги по ви кам оние што мис ли ме 
де ка зас лу жу ва ат да до би јат шан-
са. Таа пра кти ка ќе про дол жи во 
ид ни на до кол ку пом ла ди те фуд ба-
ле ри бе ле жат ва кви ре зул та ти и ни 
да ва ат, со пра во, да ги по ви ка ме во 
на ци о нал ни от тим. █

Мо ра ме што по бр гу да из ле зе ме од
Се га, од оваа глед на точ ка, 
не мо жам да ве там не ка кви 
еу фо рич ни нај а ви за плас-
ман на не ко ја за врш ни ца 
на пр венс тво, ни ту да ка-
жам де ка тоа ни е не ка ква 
при мар на цел

ИГОР АН ГЕ ЛОВ СКИ, СЕ ЛЕ КТОР НА МА КЕ ДОН СКА ТА ФУД БАЛ СКА РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈАФУДБАЛ  |  ИНТЕРВJУ

Разговараше | Бо јан Мо ми ров ски
Фото | Ѓорѓи Личовски

ре зул тат ско то си ви ло
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 – Зашто секогаш пиеш уште 
една откога ќе ја платиш 
сметката?

 – Да је заборавим.

 – Добар ден директоре, има ли 
шанси да добијам покачување 
на плата?

 – Има, има, кога ќе работиш во 
друга фирма.

 – Си купив нова кола.
 – Ај честито! Колку е стара?

 – Што правиш?
 – Еве јадам ориентална храна.
 – На здравје. А што јадеш?
 – Турски чипс.

Внимавам на исхраната, да не ми земе некој од 
моето јадење дури јадам.

МИСЛЕЊЕТО И ЗАДНИЦИТЕ

Здраво телефанатици. Го знаете тоа, мислењето е како задник – сите го има-
ат. Проблемот е што некои не се срамат да прдат пред други. 

Кога ќе видиш, и мене ми е таква работата, седам скриен зад компјутер и 
пишувам што не чини по телевизиите. Само што мене ова некој ми го лекто-
рира, поминува во раце и кај уредник, па, всушност, и не можам баш лезет-

ски да се олеснам.
Проблемот е кај тие што текстовите си ги пишуваат на шолја и паралелно се 

празнат од две страни. И не знаеш од која страна излегува погнасно.
Проблемот е што кога и да има некој метеж и се случува нешто што не би 

требало да се случува во 2015 година, секогаш се наоѓа некој задник. Секо-
гаш некоја „бишка“ скриена зад екран, од неговата напатена веце-школка 

пишува нешто што слушнал, недослушнал, подизмислил. Така, само за да се 
кликне кај него.

Сѐ додека еден ден и кај него не дојде некој со краток фитиљ. Да видите 
тогаш како изметот може да менува боја.

Малиот брат 

ТВТЕКА

█  13 ноември 1944 година 

 Ослободено е Скопје.

█  14 ноември 1944 година

 Група македонски артисти 
организирани во полупро-
фесионалниот ансамбл 
„Кочо Рацин“ во Битола, 
на македонски јазик ја оди-
грале едночинката „Ѓоре 
Магаревски“, од совреме-
ниот македонски писател 
Владо Малески. Со тоа 
било означено раѓање-
то на Народниот театар 
во Битола и раѓањето на 
драмската уметност во Ма-
ке донија.

█  15 ноември 1944 година

 Во Скопје, во руинираните 
простории на некогашната 
Воена болница кај „Гази 
Баба“ (Полумесец), беше 
сместена Болницата на 
Главниот штаб на НОВ и 
на ПО на Македонија.

█  16 ноември 1912 година

 Прва балканска војна: За-
почнува Битолската битка  
помеѓу српските и турските 
воени сили.

█  16 ноември 1962 година

 Скопје, главниот град на 
Ре публика Македонија, 
го зафати катастрофална 
поплава.

█  17 ноември 2008 година

 Поради попречувањето на 
приемот во НАТО, Македо-
нија покрена тужба против 
Грција за прекршување 
на Привремената спогод-
ба од 1995.

█  19 ноември 1944 година

 Тетово е ослободено во 
Втората светска војна, 
како последен ослобо-
ден град на територијата 
на Македонија.

ВРЕМЕПЛОВ

Отварам новчаник и што ќе видам посиромашен  
сум од ураниум.

Пробувам да си ги удавам проблемите во алкохол. 
Ама проблемиве научиле да пливаат...и сега што?

Што ќе бидеш кога ќе порасниш?
-Се надевам, вујче од Америка!

На 15 години ја бараш љубовта на својот живот, на 
20-25 сродната душа, на 35 некој кој нема да ти оди на 
живци додека го пиеш утринското кафе. 
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• 1/2 шолја сенаменско брашно

• 1/4 шолја густин (нишесте)

• 2 лажици инстант-пире 

• 1 лажичка црвен пипер

• 1 шолја кисела вода

• 250 грама презла (по потреба)

• сол

• 2 главици кромид

За сос ќе ви треба:

• 1 лажица мед

• 2 лажици сенф

# Во сад ставете ги сувите состојки (освен презлата 
и солта), додајте ја киселата вода и изматете ги 
убаво да се соединат.

# Кромидот исечете го на дебели кругови и одделете 
ги прстените.

# Секој прстен валкајте го во течната смеса, потоа 
во презлата со сол и пржете го во загреано масло 
околу три минути. Потоа ставете ги круговите на 
решетка да се исцедат од маслото.

# Сервирајте со сос од мед и од сенф, или друг  
сос по желба!

# За да добиете идеално крцкав похуван кромид, 
задолжително цедете го на решетка, а не директно 
на салфета, за да не омекне од впиеното масло.

ПОДГОТОВКА: СОСТОJКИ:
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КуJнски тефтер

Најкрцкави прстени  
од кромид




