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НАСТАНИ НА НЕДЕЛАТА
ВОВЕД

Планот за 
федерализацијата ќе 

ги открие вистинските 
патриоти и предавници

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Кога народот ја пишува 
програмата 

Светот знае што е најважно во криза, 
во Македонија сE уште дилеми

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и премиер, 
Никола Груевски, ја најави платфор-
мата која во последнава деценија е 
добитна за оваа партија. За разлика од 
ривалите, од СДСМ кој со програми пи-
шувани во Љубљана и во Белград и со 
илегално прибавени прислушувања 
се обидува да ја добие поддршката 
од гласачите, владејачката партија 
повторно се потпира на единствената 
сила која може да ја одреди иднина-
та на Македонија – на македонскиот 
народ и на сите граѓани што живеат 
во неа. Затоа, во наредниве месеци 
ВМРО-ДПМНЕ повторно ќе побара 
од народот да каже каква Македо-
нија сака. Дали сака Македонија со 
„свиткана кичма“, безидејна, со влада 
која чека наредби од Белград или од 
Брисел, влада чија единствена цел е 
нејзините функционери да седнат во 
фотелја и таму да ги чекаат наредните 
избори, или влада која ќе гради и ќе 
реализира проекти од интерес за сите 
граѓани, без разлика од која нација 
се или на која вера или политичка 
партија ѝ припаѓаат. Предноста на 
ВМРО-ДПМНЕ во периодот до избо-
рите не е во бројките од рејтинзите 
туку во реалноста, целосно различна 
од онаа затекната во 2006 година. Ре-
алност во која за триесет проценти 
е намален бројот на невработените, 
во која петнаесет илјади семејства 
со преку седумдесет илјади членови 
веќе немаат долгови вредни триесет 
милиони евра. Реалност во која пен-
зионерите сега имаат речиси двојна 
пензија од онаа што пред изборите, 
во 2006 година, им ја скрати СДСМ за 
осум проценти, а социјалната помош 
порасна за речиси две третини. Реал-
ност во која веќе се изградени 516 ки-
лометри регионални патишта (уште 
119 се во изградба), се градат или 
се изградени околу 170 километри 
автопатишта, во која се реконструира 
железница долга деведесет киломе-
три, а во здравството се инвестирани 
сто милиони евра во современа опре-
ма. Реалност во која се изградени се-
думдесет и реконструирани и триесет 
и пет училишта, изградени стотина 
нови спортски и тениски игралишта, 
и реалност во која земјоделците до-
бија речиси осумстотини милиони 
евра субвенции. █

Човековите права ќе претрпат сериозен 
удар по настаните во Париз. Како резултат 
на активностите на службите за безбедност 
и притисокот од десничарските политички 
партии, најстарите и најлибералните светски 
демократии се подготвуваат за трговија - 
безбедност во замена за прекршување на 
основните човекови права, како правото на 
слободно движење

И додека светот се тресе од тероризам, додека ИСИС 
се заканува со акции на Балканот, СДСМ и соросои-
дите ги обвинуваат Македонците за исламофобија 
и за прекршување на човековите права. Само затоа 
што се бараат поголеми мерки за безбедност. За 
разлика од Македонија, каде што се критикува и 
најмалиот обид да се преземат мерки за заштита 
на државата и за безбедноста на граѓаните, поли-
тичарите и јавноста во светот се едногласни дека 
во најновата криза и среде реалните закани од 
ИСИС, треба да се преземат ригорозни мерки за 
безбедност. Така е и во Франција, каде што поли-
цијата за прв пат по Втората светска војна воведе 
полициски час, а така е и во САД, каде што повеќе 
од половината американски гувернери се противат 

на политиката на Обама за примање бегалци 
од Сирија. Според нив, а и според спикерот на 
Претставничкиот дом во Конгресот на САД, 
подобро е во моментов да сме безбедни, отколку 
подоцна да зажалиме за тоа. „Нашиот народ 
секогаш бил сочувствителен. Но, не смееме да 
дозволиме терористите да го искористат на-
шето сочувство. Подобро да бидеме безбедни, 
отколку да жалиме. Затоа треба да се направи 
пауза со програмата за бегалци за да се спречи 
инфилтрирање на терористи меѓу бегалците“, 
изјави Пол Рајан, спикер на Претставничкиот 
дом на САД. За оваа изјава, Рајан не доби никакви 
негативни квалификации ниту од дежурните 
американски левичарски критичари, како што 
тоа се случи со македонските лидери, кои по 
седницата на Советот за безбедност, како една 
од можностите за контрола на безбедноста ја 
споменале и фамозната жица која треба да ги 
спречи илегалните минувања на нашата јужна 
граница. А македонските власти не најавија 
никаков притисок за легалните бегалци, ниту 
нивно одбивање, ниту апсење или сместување 
во колективни центри на границата, како што 
тоа го направи Германија, туку само регистра-
ција на сите бегалци и проверка на нивните 
патни исправи. █
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Човекот што ги извлекуваше, спа-
суваше терористите од Арачино-
во, повторно е во Македонија за 

да ги оживее големоалбанските апе-
тити. Европскиот дипломат, кој ни е 
многу добро познат од конфликтот 
во 2001 година, сега повторно треба 
да ни сервира на маса некаков рам-
ковен договор, овој пат надграден, со 
кој ширум ќе се отворат вратите за 
федерализација на Македонија. 

Соросовите платеници и СДСМ и овој 
пат ја префрлаат одговорноста за опас-
носта што следува на ВМРО-ДПМНЕ со 
образложение дека анализата била 
платена со државни пари. Никој од 
нив не сака да се присети дека Пан-
дорината кутија уште пролетоска ја 
отвори Заев.

Случајно или не, заклучоците од ана-
лизата на Фејт се речиси идентични 
со ставовите на Заев, кој во екот на 
објавувањето на бомбите, на чудење 
на целата јавност, отворено кокетира-
ше со албанското малцинство. Додека 
објавуваше „бомби“ за „криминал на 
власта“, тврдеше „мора одиме понатаму 
од Охридскиот договор, затоа што сега 
е време и сме подготвени да бидеме ед-
накви“. Во исто време зборуваше дека 
албанскиот јазик треба задолжител-
но да се изучува во училиштата низ 
целата држава и дека би бил многу 
среќен ако ќерка му учи албански во 
Струмица. 

Во таа насока беше и изјавата на по-
ранешниот премиер и лидер на СДСМ 
Бранко Црвенковски, кој во неговото 
единствено телевизиско појавување 
од почетокот на аферата со прислушу-
вањето зборуваше за „нужна промена 
на општествено-политичкиот систем 
на државата“. Во исто време, Соросо-
вата медиумска банда настапуваше 
со невидена агресивност и напади врз 

целата македонска јавност, која јасно и 
без двоумење ги осудуваше и целосно 
ги отфрлаше тезите на Заев за нов рам-
ковен договор и за двојазична држава. 

Од развојот на настаните е сѐ поочиг-
ледно дека аферата со нелегално при-
слушуваните разговори немала за цел 
да ја спасува државата од „криминал-
ната власт“, туку целосно да се разбие 
државниот поредок и преку некакви 
нови договори, како и со менување на 
постојниот Устав, целосно да се смени 
ликот на државата. Всушност, уште од 
самиот почеток на аферата со прислу-
шувањето постоеја силни сомневања 
дека заднината е многу поголема од 
тоа што ѝ се сервира на јавноста, но 
прашањето беше што сѐ се крие зад 
„бомбите“ на Заев?

Отворањето нови прашања во ек на 
сериозна политичка криза покажува 
дека намерата не е брзо решавање 
на проблемот, туку, напротив, отвора 
уште поголеми сомнежи дека зад цела-
та афера се кријат опасни сценарија за 
целосно растурање на државниот по-
редок и воспоставување нов хибриден 
модел на владеење, кој под превезот 
на демократијата треба целосно да 
биде управуван од надворешни цен-
три на моќ. 

Како и да е, барем по ова прашање 
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ нема да имаат 
простор за маневри. Нивните ставови 
мора да бидат кристално јасни, од што 
јасно ќе се увиди кој ги штити, а кој ги 
продава интересите на Македонците. 

Питер Фејт овој пат не успеа да стигне 
навреме да ги евакуира терористите 
од Диво Насеље. Дали ќе успее и без 
нив да нанесе уште поголема штета 
на македонскиот народ нема да зависи 
само од потписниците на договорот 
од Пржино, туку и од самите граѓани. 



Пишува | Горан Момироски

Mакедонската 
влада ќе мора 
да се заштити 
и да ги обез-
беди своите 
граници на 

ист начин како 
што тоа ќе го 
сторат други-

те земји

За нас е 
хендикеп што 
сме соседи со 
земја која ем 
нема пари, ем 
не сака бега-
лци на своја 
територија, а 
во исто време 
систематски 
се обидува 
да пренесе 
бегалци на 
македонска 
територија, 

без офи-
цијално да ги 
регистрира
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Најавата на германската канцеларка Меркел дека 
ако нејзината земја го запре влезот на бегалците од 
Сирија и од Ирак на Балканот може да му се случат 
нови војни, ни даде јасна претстава за сценаријата 
во случај на прекин на важноста на шенгенскиот 
систем и на меѓународната конвенција за правата на 
бегалците. Меркел предизвика негации од лидерите 
во регионот за можноста да започне војна, но, 
во исто време, најголем дел од нив ги активираа 
плановите за подигање нови ѕидови и ја потврдија 
опасноста за која зборуваше канцеларката

КОЛУМНА

КОЛКУ ПОЈУЖНО,  
ТОЛКУ ПОВИСОКИ 
ЅИДОВИ

Земјата што е симбол и жрт-
ва на погрешна употреба 
на ѕидовите во политика-

та и во решавање на пробле-
мите, сега може да стане повод 
за нов процес во кој бетонски, 
жичени и други видови пречки 
ќе ги спречуваат жртвите на 
војната да најдат прибежиште. 
Германија во ниеден случај не 
може да биде прогласена за 
виновна затоа што таа самата 
за десет месеци прими повеќе 
бегалци од која било друга ев-
ропска држава во последниве 

60 години, но одговорноста и 
товарот за ваквиот развој на 
настаните неминовно ќе пад-
не на официјален Берлин. Во 
моментот кога стравот од те-
роризам во Европа се шири со 
брзина на светлината, воопшто 
не е важно кој е навистина ви-
новен. Она што е важно е дека 
започна да се остварува првиот 
чекор од пророштвото на Мер-
кел, а ниту Германија ниту ЕУ 
немаат никаков превентивен 
план за спречување на можни-
те турбуленции. 

Верижната реакција започна. 
Словенија веќе има конкретен 
план и буџет за изградба на 
ѕид кон Хрватска. Засега, таа 
пропушта квота од три илјади 
бегалци дневно, но оваа бројка 
наскоро ќе стане премала. Со 
фреквенција од десетина илјади 
бегалци дневно, ако Словенија 
биде упорна во намерите, за 
еден месец Хрватска ќе се соочи 
со бројки кои се слични на оние 
што Македонија го доживеа во 
1999 година за време на косов-
ската криза. 

Официјален Загреб сигурно нема 
да седи со скрстени раце и ќе ја 
блокира границата со Србија, по 
што српскиот премиер Вучиќ 
веднаш ќе го блокира Табановце 
и другите гранични премини со 
Македонија. Ако не сака да биде 
најслабата алка, и македонската 
влада ќе мора да се заштити и 
да ги обезбеди своите граници 

на ист начин како што тоа ќе го 
сторат другите земји, меѓу нив и 
членки на ЕУ. 

Границата со ЕУ 
хендикеп наместо 
предност
Наместо Македонија да биде во 
подобра ситуација затоа што се 
граничи со земја-членка на ЕУ, 
состојбата е сосема спротивна. 
За нас е хендикеп што сме соседи 
со земја која ем нема пари, ем не 
сака бегалци на своја територија, 
а во исто време систематски се 
обидува да пренесе бегалци на 
македонска територија, без офи-
цијално да ги регистрира (ваква 
тактика користи и Хрватска, која 
илегално ги носи бегалците кон 
тајни гранични премини во Сло-
венија). Во обид да се ослободи 
од нив, Грција се обидува да им 
помогне на бегалците да влезат 
во Македонија, за во случај ЕУ 

да реши да ги почитува прави-
лата од Даблин и да почне да 
ги враќа бегалците во првата 
земја на влез во ЕУ, таа да нема 
обврска да ги прими ако не се 
уредно регистрирани. И сето 
ова се случува во време кога 
Министерството за одбрана во 
Атина, кое е одговорно за грчки-
те граници, го води човек кој се 
закани дека ако ЕУ не помогне 
за надминување на економската 
криза кон Брисел и кон Париз, ќе 
пушти еден милион џихадисти. 

Бегалците не смеат да 
се доживуваат како 
терористи, но како да се 
проверат?
Франција е една од западните 
земји што имаат силни опера-
тивни мрежи во подрачјата каде 
што се водат борбени дејства 
во Сирија и во Ирак, односно 
каде што се водеа или сѐ уште 

се водат битки меѓу силите на 
Асад и „Исламската држава“. На 
списоците на француските и на 
другите агенти има десетици 
илјади имиња на луѓе што се 
борат во редовите на ИД, на 
фронтот „Ал Нусра“ и на други 
умерени или помалку умерени 
воени групи во Сирија. 

Скриените разузнавачи што 
се дел од овие милитантни 
групи и истовремено работат 
за своите шефови во Париз, 
Лондон, Берлин и во други 
европски главни градови, до-
колку ги стават на една маса 
сите податоци и ги поделат со 
земјите од балканската марш-
рута, ќе придонесат ниту еден 
терорист да не може да дојде во 
ЕУ. Тие би биле фатени уште на 
првата регистрација во Грција 
или уште во турските бегалски 
кампови. Но, ниту Франција 
ниту другите членки на НАТО 

СЕБИЧНОСТАНАЗАПАДНИТЕСЛУЖБИ
ЕПРОБЛЕМЗАЦЕЛАЕВРОПА

Проклетството и потребата од Меркел
И покрај тоа, нејзината земја не е директно виновна за сос-
тојбата во Сирија и во Ирак, каде што немаше испратено гер-
мански војници во мировните мисии, и покрај тоа што поради 
својот човечки став кон бегалците ризикува да го изгуби 
рејтингот граден цела деценија, и покрај тоа што со своите 
либерални и храбри политички чекори обезбедува иднина 
за германската економија која трпи огромен демографски 
удар, и мака мачи со сѐ посилната радикалната десница и со 
евроскептиците во својата земја, Меркел на крајот може да ја 
загуби битката и со тоа да ја врати Европа неколку децении 
назад. Земете го примерот со Балканот од каде што најдобро 
се гледа како размислува канцеларката. Меркел е единстве-
ниот европски лидер кој сам, без учество на други држави 
освен на Австрија, презеде конкретна иницијатива и лани 
во Берлин ги собра земјите од југоисточна Европа на посебен 
самит во обид да го стабилизира регионот. Иако од него сѐ 
уште нема некој конкретен резултат, таа покажа дека освен 
што понекогаш го користи Балканот како средство за оства-
рување цели, таа дома и искрено се залага за надминување 
на сите политички, безбедносни и интеграциски проблеми 
во него. Се чини дека дури и оние балкански лидери што до 
вчера велеа дека е престрога Германка која бара дисциплина 
од сите и нема смисла за компромис, ќе зажалат ако ѕвездата 
на Меркел наскоро почне да темнее, по што речиси е сигурно 
дека регионот ќе остане без никаква заштита со можност да 
биде целосно изолиран. Колегите и можните наследници на 
Меркел (Шојбле, Мазиер) во отсуство на визија и соочени 
со внатрешните предизвици речиси сигурно најпрвин ќе 
ги затворат вратите за бегалците, а потоа индиректно ќе 
предизвикаат верижна реакција во која доволно е само еден 
промил од сите бегалци да имаат терористички потенцијал 
за да Балканот се претвори во нов хаос. 



Н е кој ќе пра ша - што дру-
го и да оче ку ва те ко га 
во МВР до би ва те чо век 

што за ра бо та та на по ли ци ја та 
учел од „По ли ца е цот од Пет-
ло ви от Рид“, а во по пу лар но-
то Ми ни стерс тво за труд и за 
со ци јал на по ли ти ка сед ну ва 
ам би ци оз на асо ци јал на ми ни-
стер ка, ко ја ги про ше та ла си те 
пар тии за, ко неч но, да си ги 
нај де ле бот и ми рот во СДСМ? 
Од го во рот би бил де ка и по крај 
тоа, де фи ни тив но, не би го оче-
ку ва ле тоа што сле ду ва ше на 
са мо вто ри от ден кај ед ни от и 
на тре ти от ден кај дру ги от. Ги 

над ми наа ду ри и пар ти ски те 
оче ку ва ња. Очиг лед но, спа си-
те лот од Мур ти но ги соз дал 
спо ред сво јот бом ба шки лик, 
ќе ре чат ше го биј ци те на со-
ци јал ни те мре жи, а ми си ја та 
им би ла да на пра ват пуч во 
сопс тве ни те ми ни стерс тва. За 
спас на пар ти ја та и по ур нек на 
соз да те лот, кој се оби де да ѝ 
го на пра ви тоа на сопс тве на та 
др жа ва, па фа тен на де ло поч на 
да пу ка „бом би“...

За си те тие, пак, кои им да доа 
шан са, при ка ска та се по ка жа ка
ко кра тко ме траж на. Сле ду ва ше 
екс пре сен и мно гу сту ден туш 
на отрез ну ва ње. За же ле ни и из-

го ре ни за вла де е ње, тех нич ки те 
ми ни стри ја по ка жаа на ви де ли-
на сво ја та тех нич ка и пар ти ска 
гре шка и уште вто ри от ден на-
пра ви ја пре се дан, кој ги уве ри и 
не вер ни те То ми де ка цел та не е 
не ка ква си из ну де на кон трол на 
функ ци ја за из бо ри. Мно гу ми на 
не мо жеа ни да по ве ру ва ат де ка 
СДСМ тол ку бр зо се отво ри во раз-
о ткри ва ње то на зад ни те на ме ри 
и по га зу ва ње то на до го во рот на-
пра вен за мир во ку ќа. Не бу ло за та 
со од зе ма ње то на, бу квал но, си те 
ин ге рен ции на МВР и па ра ли зи-
ра ње то на ма ке дон ска та по ли ци ја 
го по ка жа се то не поз на ва ње, но 
и ви стин ско то ли це на ма ри о не-
ти те на СДСМ. За бе ља та да би де 
по го ле ма, а сра мот не мер лив, 
иста та од лу ка ис чез на со бр зи на 
на свет ли на та. Со две ре ше ни ја и 
во сти лот на „пу-пу, не ва жи“ во 

Ми ни стер ска та пуч-па ро ди ја  
на СДСМ

ТЕХ НИЧ КИ МИ НИ СТРИ СО ТЕХ НИЧ КА ГРЕ ШКААНАЛИЗА

Aко де нот се поз на ва по 
утро то, то гаш ни прет стои 

долг, на по рен ден. По го ле
ми от проб лем е што ќе трае 

шест ме се ци, но уте ха та е 
што, се пак, ќе за вр ши на точ
но опре де лен да тум. Сѐ уште 

не сед на ти во фо тел ји те, 
ми ни стри те на СДСМ мон ти
пај то нов ски и тра ги ко мич но 

ги раз о ткри ја на ме ри те на 
пар ти ја та и нај а ви ја страш

на чис тка и ме га ло ман ска 
пар ти за ци ја ако по бе дат 

не ко гаш во ид ни на. А За ев? 
Тој се под го тву ва да ста не 
ми ни стер, но не во април, 

ту ку уште во март. По точ но 
на 12 март...

Пишува |  
Љупчо Цветановски
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(Русија дури по нападите во Париз 
најави дека ќе ги даде своите инфор-
мации за радикалните исламисти од 
ИД) не сакаа да ги поделат своите раз-
узнавачки сознанија со своите колеги. 
Една од причините за тоа е обидот да 
се дојде до подобра стартна позиција 
во поствоена Сирија кога овие луѓе ќе 
бидат од корист за тој што ќе победи 
или ќе оствари влијание на теренот. 
Веста на најмоќната светска новинска 
агенција „Ројтерс“ дека еден од осом-
ничените за париските напади имал 
придружба која го пренела од Турција, 
Грција, Македонија и Србија на европ-
ско тло, а ниту една земја не знае каде 
се сега луѓето што биле со него, не ги 
потврдува сите антибегалски сенти-
менти искажани деновиве низ Европа, 
но прецизно покажува дека нецелосно 
контролираните бегалските брано-
ви со себе носат голема опасност. Без 
апсолутна координација на земјите 
од ЕУ со своите балкански пријатели 
и во иднина ќе нема гаранции дека 
некој терорист нема да се протне и 
да заврши убивајќи невини цивили 
по европските туристички центри. 

www.audi.mk Напредок низ техника

Новиот Audi A4.
Вашиот втор дом!

КОЛУМНА

Блокадата на бегалците 
можат да  ја искористат и 
локалните радикали
Едно од можните сценарија во реги-
онот, доколку дојде до големи бројки 
на бегалци коишто ќе мораат да прес-
тојуваат во една земја, е нивно врбу-
вање од страна на локални радикали 
и мафијашки групи кои ќе сакаат да 
ги искористат за свои цели. Оставени 
без соодветна поддршка, сместени во 
шатори во зимски услови, желни да 

го направат последниот чекор кон 
Европа, дел од бегалците ќе бидат во 
искушените да преземат и илегални 
акции доколку тоа значи обезбеду-
вање на своите семејства. 

Искуството на Германија во која фе-
дералните власти предупредија од 
зголемени активности на радикални 
исламски групи во бегалските центри, 
може да биде трипати поопасно на Бал-
канот каде што бегалците ќе бидат во 
многу полоша ситуација од Германија. 
Доколку за нив нема иднина и докол-
ку не гледаат шанса да заминат во ЕУ, 
тогаш не само вистинските терористи, 
туку и дел од останатите можат да би-
дат опасност по јавната безбедност во 
сите земји на балканската маршрута. 

Се разбира, во проверките на овие 
состојби, земјите каде што евентуал-
но тие би заглавиле ќе мораат да ги 
почитуваат сите права, вклучително 
и правото на презумција на невиност 
пред да преземат какви било правни 
мерки против осомничените за иле-
гални активности. █
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оче ку ва ше да го слуш не ста вот и 
по ра ка та на но ви те, ма кар и тех-
нич ки ми ни стри, тие оста наа ин-
вен тар, а из ја ва та ја да де ли де рот?! 
На вик на ти на ин вен тар ска та уло га 
во зад ни на од вре ме то ко га тој ги 
пу ка ше пе тар до ид ни те „бом би“ и 
се га тие пре мол чеа, а тој си ка жа 
сѐ што му ле жи на ср це. И на ду ша. 
За ев си се прог ла си за пре ми ер во 
април, а не доз во ли не го ви те нај из ви ка ни „пу шки“ да 
изу стат ни збор. Бу квал но и фи гу ра тив но, не мо стар ту ваа 
со пре се дан. Единс твен проб лем е што нив ни от ли дер 
не ма да ста не пре ми ер во април 2016 го ди на, ту ку во 
март. По точ но на 12 март. То гаш се од ви ва Стру мич ки-
от кар не вал, кој тра ди ци о нал но е на Три ме ри. За ев, кој 
бе ше Дра ку ла, Са му рај, Оган, Сул тан се га ќе има шан са 
да би де и пре ми ер...

Да штев ски:  
Се ри оз на зло у по тре ба  
на служ бе на та  
долж ност

По че то кот на ми ни стри те на 
СДСМ го оце ну вам исто ка ко пре го во ри те во клу бот 
на пра те ни ци, ве ли доц. д-р Але ксан дар Да штев ски, 
спо ред кој и то гаш тие пра веа на по ри , а се га до ка жу-
ва ат и на де ло де ка са ка ат да до би јат не што по ве ќе од 
тоа што е до го во ре но во Пр жи но.

ДАШТЕВСКИ:Сметамдекареткокојможешеда
очекуваваквипредлозизаминистрисоогледна
тоадекасамиотминистерзавнатрешниработи
повеќепатиизјавидеканатиефункциитребадасе
поставатврвнипрофесионалци.Неговитепостапки
сеневеројатни,далекуодситеочекувањаисметам
деканебигинаправилнипочетниквослужбата,
аособенонедипломиранправник.

Бездагикоментирамодлуките,ќенаведамдека
министеротисамиотучествувашевопреговори
теибитребалодобродазнаештоедоговорено
таму.СегатиедоговорисепренесенивоЗаконот
заизменувањеизадополнувањенаЗаконотза
владатанаРепубликаМакедонија.Вочленот44
јасностоидекаминистеротзаедноирамноправно
содополнителниотзаменикучествувавоспрове
дувањетонанадлежноститештопроизлегуваатод
закониодподзаконскитеакти.Истотака,ситеакти
однивнанадлежносттребадабидатпотпишании
одраководниотслужбеникиоддополнителниот
заменик.Доколкуактотепотпишансамоодедно
лиценепроизведуваправнодејство.Оваукажува
натоадекаминистеротзавнатрешниработинесе
потрудилдобродагипроучинеколкутеодредбиод
законот.Тоаштотребашедабиденеговатафункција
ипорадиштопочнаапреговоритемеѓупартиите
еуспешноспроведувањенаизборите.Тоасеодне
суванаситеминистриизаменицивооваавлада.

Оддругастрана,споредтоаштогопрочитавмеза
министеркатаРеменски,таапратилаизвестување
дослужбитеодкабинетотсокоедаванадлежност
наизвеснапретседателканакомисијазатрудиза
социјалнаполитиканаСДСММилаЦаровскадаго
одобруваилицензуриракојбилоодговорнагра
ѓаните.Овапретставувасериозназлоупотребана
службенатадолжностицелоснонепрофесионално
однесување.Патем,невработенилицанесмеатда
имаатникаковувидвослужбенитеработинами
нистерството.Можеби,министеркатанејаразбрала
сериозноработаташтоѝедоверенаисакадаспро
ведувапартискаполитика,нотаазаеднососвоите
колегидадезаклетвадекаќеработивосогласност
созаконот.Министритетребадаимаатпредвид
декаипокрајтоаштогидобијаовиефункцииво
согласностсополитичкидоговор,аневосогласност
соУставотисозаконот,носатцелоснаодговорност
завршењенаработитевосвоитересори. █

АНАЛИЗА

рок од са мо не кол ку ча са пр ви от 
по ли ца ец и тех нич ки и прав но 
си го по ни шти по ба ра но то. Иа
ко дел од пар ти ски ди ри ги ра-
ни те не бу ло зи оста наа во си ла, 
Спа сов ски, се пак, се све сти, се 
пиш ма ни и го ос ло бо ди за уз-
да но то МВР на кое му ги вр за 
ра це те со те ле грам ски от акт. 
Неј се што та ка фла грант но го 
пре кр ши фа моз ни от До го вор од 
Пр жи но. А се то тоа се од ви ва ше 
ден та ко га Па риз ста на цел на 
те ро ри зам...

Таж на та пес на 
на опо зи ци ски от ле бед
Пра ша ње то што оста на да ви си 
во воз ду хот е ко ја бе ше цел та 
на оваа ка та стро фал на од лу-
ка на СДСМ?  Пр ва та по мис ла 
бе ше де ка чи нот со од зе ма-
ње то на си те ин ге рен ции на 
си те ра ко вод ни ли ца ли чи на 
ве те но то од се гаш ни от ли дер, 
кој во мо мен тот на ве ту ва ње-
то не бе ше ни ту ли дер ни ту 
бом баш. Поз на та сен тен ци ја 
за бр ка ње на си те од ра бо та и 
за вра бо ту ва ње на си те свои 
бра ту че ди. Пиш ма не ње то, пак, 
бе ше ја сен знак на приз на ние 
за сто ре на та, не про мис ле на и 
ди ле тант ска гре шка. Вто ра та, 
мно гу по ве ро јат на по мис ла за 
не у тра ли зи ра ни от на си лен 
пуч во МВР бе ше де ка ова е 
кла сич на по каз на веж ба и при-

Се на о ѓа ме во пост 
фе стум фа за та на 
па тр ди те од Пр жи-
но. Тоа што та му 
го  „за пр жи ја“ по-
ли тич ки те куј ни 
на опо зи ци ја та и 

прет став ни ци те на ме ѓу на род ни от 
фа ктор, се га ве ќе ни се ну ди на „кон-
су ми ра ње’’, ве ли истра жи те лот и ко-
лум нист Со тир Ко стов. 

КОСТОВ:Кашаташтониезапржена
имадајасркаме,безправонапри
говор,бидејќие„понудаштонесе
одбива’’,даденаод„кумовите’’на
западнатаполитикаиоднашата
драгаопозиција.Инаку,почетокот
натехничкитеминистривоВла
датанаРепубликаМакедонијаод

СДСМ,гледаноодполитичкиракурс
ебесрамнопартизиран,одправен
аспектнезаконит,азавистинските
стручњациипрофесионалци,тоае
врвендилетантизаминевиденво
лунтаризам.Техничкиотминистер
воМВРместосовистинскиправен
акт,првосоодлукагенералнода
констатирапрестанувањенададе
нитеовластувањавоМВР,апотоа
сорешениенасекојпоединецдаму
соопштидекамусеодземениовла
стувањата,тојвостилотнаноќен
испорачателна„Федекс’’,правеј
ќиготоамногубрзо,востилотна
„ДХЛ’’,направиправенгалиматијас,
штоможешедапредизвикакризна
состојбасонарушенабезбедноство
државата(телеграматасимболи
зиравонреднасостојбаиитност,а

правнитеактивладеењенаправо
тоиправнасигурност).Тојгонару
шисетоова,папотоаморашесо„оп,
опневажи’’дајаспасувасостојбата.
ГоспоѓатаРеменскинепријатноме
изненадибидејќисосвојотпотег,
всушност,Министерствотозатруд
изасоцијалнаполитикагопреда
денасвојатапартијаСДСМ,атоае
грубаинедозволенапартизација.
Настранаштосообемотисамата
содржинанаовластувањаташто
гидалананевработенолицево
Министерството,таасоеденпотег
одтоалицеправисредновековен
инквизитор,ЕнКаВеДецензор,
агитпропкомесарисдсмовскидо
кторзаизвртување.Едноставно,
двајцатаминистри,сегазасега,се
врвниуметницинаапсурдот.

мер на СДСМ ка ко ќе изг ле да 
ид ни на та на се ко ја ин сти ту-
ци ја до кол ку не ко гаш по бе дат. 
Це лос на пар ти за ци ја и пре рас-
пре дел ба на ра бот ни те ме ста, 
син хро ни зи ра на со кон крет но 
рас чи сту ва ње со ка да рот, кој 
е не по до бен за нив. Ако ова 
се слу чи во пр ви те 24 ча са на 
не ка ков си тех нич ки ми ни-
стер, што би би ло во рам ки на 
ви стин ски ми ни стер и вла да 
на СДСМ? Ко га не ус пе а ја да 
ги со прат сво и те од мазд нич-
ки по ри ви во си ту а ци ја ко га и 
сту ден ти те на пр ва го ди на од 
Пра вен фа кул тет зна е ја де ка не 
сме ат да го на пра ват тоа, што 
би би ло ко га би има ле ви стин-
ски од вр за ни ра це? Не скри е на, 
гр да по ра ка на опо зи ци ја та до 
це ла та ад ми ни стра ци ја или, 
се пак, са мо пес на на ле бе дот 
од пар ти ја та што знае де ка 
ова е пос лед на та шан са за ми-
ни стер ско ме сто во го ди ни те 
што сле ду ва ат? Не ло гич ни те 
че ко ри се ко гаш отво ра ат мно-
гу пра ша ња, но од го во рот се-
ко гаш е еден и ед но ста вен. Во 
овој слу чај, се ра бо ти за крик 
на очај ни кот, кој све сен за из-
вес но ста на по ра зот поч ну ва 
да ја гу би поч ва та под но зе те 
и пре ку пар ти ски ди ри ги ра-
на па ро ди ја поч ну ва да ги ја де 
сопс тве ни те де ца, или беа ми-
ни стри... И та ка, тие не се бит-
ни, бит на е са мо вр ху шка та.

Ко стов: Вр вен ди ле тан ти зам и не ви ден во лун та ри зам

За ев ќе би де пре ми ер 
во март!
Ка па кот на при ка ска та го ста ви Ре мен ски 
со наз на чу ва ње то на пар ти ски цен зор за 
од го во рен во ко му ни ка ци ја та со на ро дот, 
иа ко упа те ни те ве лат де ка ка за нот е сѐ 
уште да ле ку од ка кво и да е ста ва ње ка пак 
на тех нич ка та при ка ска. На ја ву ва ат проб-
лем ска се ри ја, ко ја ќе го за гро зи при ма тот 
на бро јот на епи зо ди те на „Ма леч ка та не-
ве ста“... Се пак, цел та на овие т.н. ми ни стри 
и на нив ни те ма ри о нет ски по зи ции прв ја 
раз јас ни не при кос но ве ни от ли дер. Сѐ уште 
не сед на ти во фо тел ји те, За ев ги „отво ри“ и 
ја по ка жа нив на та по трош ли вост и на ме на. 
Ве ру ва ле или не, но вед наш по да ва ње то на 
зак ле тва та, во мо мен тот ко га це ла та на ци ја 

Оче ку ва ња та на Ко стов за нив на та ра бо та во ид ни на, за 
жал, се ни ка кви би деј ќи, спо ред не го ва оце на, мо же ме да 
оче ку ва ме сѐ, ама бу квал но сѐ.

КОСТОВ:СемоламнаГосподданѐспасиоднив,амаи
нивдагиспасиодглупоститештонаумиледагипра
ват.Местодагиразмрсуваатнеразмрсенитемакедон
скијазли,тиегоправатспротивното–гизамрсуваат
донивонановГордиевјазол.Штетно,бедноикутро.
Инаку,данесезалажуваме,тиеневлегоавовлада
тазадабидатобиченпротокол.Напротив,мисијата
насдсмовските„малбороменексперт’’соневиден
политичкоболшевистичкимачоизам,еосвојување
навласта,откакопретходнооднатреќегопоминат
противникот(занивнепријателот)–ВМРОДПМНЕ,со
целдагоуништат,анедагопобедат.Многупроѕир
ноиеднаквонаполитичкапорнографија.Ова,пак,е
срамно.Инаку,данесезалажуваме:вокуќасо„диво
месо’’неможедаимамир.Доколкубидатотстранети
остатоците(рецидивите)одтемнотоминато,имаид
ниназанашатакуќаМакедонија.
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СДСМ користи услуги на српска 
агенција за односи со јавноста, 
признава првиот партиски човек 

во парламентот, Горан Сугаревски. Не е 
сигурен како точно се вика агенцијата, 
но знае дека раководството на партија-
та е задоволно од нејзината работа. 

Сугаревски не е првата партиска адре-
са од која редакцијата на „Република“
побара одговор по сознанијата објаве-
ни во минатиот број, а кои се однесуваа 
на тоа дека партијата добива совети 
од агенција за чијашто работа во бал-
канската јавност се наведуваат низа 
сомнителни зделки. 

Редакцијата на „Република“, како што 
прилега на една сериозна медиумска 

ЗАЕВСОНОВА„НАДЕЖ“

Колку чинат 
продавачите на 
скапа магла?

СДСМ бегаше од одговор по 
текстот објавен во неделникот 
„Република“ каде што се 
наведува дека партијата во 
опозиција ги користи услугите 
на агенција од Србија, која, 
пак, според пишувањата во 
соседството, се поврзува со 
низа сомнителни зделки, како 
и дека стои зад организација 
на насилни акции заради 
евентуална граѓанска 
непослушност во северниот 
дел на Косово. Бидејќи прес-
службата на партијата не 
ја удостои редакцијата на 
„Република“ со одговор на 
неколкуте уредно поставени 
прашања, побаравме 
одговор од првиот човек на 
пратеничката група 

куќа, побара одговор од партиската 
централа, од прес-центарот на СДСМ. 

Но, Социјалдемократскиот сојуз нема-
ше доблест да одговори на пишување-
то во „Република“ за тоа чии совето-
давни услуги користи во создавањето 
на политиката на терен. Молкот не се 
однесува само на тоа што е објавено 
во минатиот број на неделникот, туку 
нема одговор ниту на уредно поста-
вените прашања од редакцијата до 
партискиот прес-центар. Во меѓувре-
ме, сепак, СДСМ се занимаваше со „Ре
публика“ лиферувајќи беспредметни 
партиски соопштенија. 

Иако во официјалното барање со пра-
шања испратено од „Република“ стои 

дека одговорите се во интерес на јав-
носта и дека во насока на слободното 
и демократско информирање и зала-
гање за отвореност на новинарството 
за сите теми, од партијата се бара да 
одговори дали СДСМ оваа година има 
користено услуги од агенција за одно-
си со јавност од Србија или советувања 
од лица поврзани со агенција од Ср-
бија, како и колку ги чини и начинот 
на исплата за тие услуги, нема одговор 
од прес- центарот на СДСМ. 

Мора да се спомене и дека во писме-
ното барање е наведен и краен рок за 
одговор за да може јавноста да биде 
навремено информирана, тоа, пов-
торно, не е почитувано. Нема ниту 
писмено извинување за непочиту-

вање на наведеното време, или од-
бивање соработка со редакцијата на 
„Република“, некаков збор. Изостана 
каква било реакција.

Не е потребно да се наведува, како што 
прават некои редакции, дека постојат 
и се користат алатки што служат за да 
покажат дека електронската пошта е 
примена, отворена... Тоа што за јав-
носта е важно е дека по објавувањето 
сериозна новинарска анализа во која 
се открива сомнителна соработка со 
српска агенција за односи со јавноста, 
СДСМ нема што да каже.

Прашањето што сега се поставува е 
кој се обиде да ја крие оваа „белград-
ска врска“? Дали СДСМ се обиде да не 
биде поврзан со агентите за односи 
со јавноста, чиешто име фигурира 
во аферите што ги објавија српските 
медиуми поврзани со извлекувањето 
огромни пари од српските министер-
ства, дестабилизацијата на северот 
на Косово, отворањето на медиумите, 
сомнителните финансирања...?

Или, пак, српските советници, чијшто 
џип со белградски регистарски 
таблички бил паркиран пред седиште-
то во времето со ноќните несоодветни 
викотници на српски јазик, ја кријат 
својата улога и поврзаност со маке-
донската опозиција? Оваа опција не 
би требало да се отфрла ако се земат 
предвид безобразните гласни дијало-
зи на српски јазик што се слушале низ 
соседството, а во кои, според извори на 
„Република“првиот човек во партија-
та, Зоран Заев, бил во подредена улога. 

„Тиеразговоринеколкупатизавр
шувалеисосилникаранициисо
викотницивокоинасрпскијазик
сепосочувалона ’неспособност‘,
какоидекабилопотребно’водење
интелигентнаполитика‘.Според
сознанијата,Заевбилипрекорен
данесеизлетувапречестосоизја
ви,особенозатоаштоеполитичар
задкојсепровлекуваатнизаафери,
предсèкорупцискискандали,штое
сериозеннедостигитовар,којмора
дасепокрие“, објави „Република“во 
минатиот број.

Сега, кога е јасно потврдена соработ-
ката на СДСМ со агенција од Србија, 
како што недвосмислено одговори ко-
ординаторот на пратеничката група 
на СДСМ во Собранието, „Република“ 
јавно го прашува Социјалдемократ-
скиот сојуз на Македонија:

█      Дали СДСМ во текот на оваа година 
ги користи услугите на агенција-
та за односи со јавноста „Раскин 
и Хант“ (Ruskin & Hunт) од Србија, 
агенцијата на Иван Бендер и на 
Милјан Шчекиќ? Дали тие двајца 
ја имаат советодавната улога во 
партијата?

█     Колку го чини СДСМ советувањето 
од странските стручњаци? Дали 
постои пишан, склучен договор, 
кој ќе биде објавен?

█ На кој начин се врши исплатата 
кон советниците и стратезите за 
односи со јавноста на СДСМ од Ма-
кедонија и од странство?

 
За потсетување,„Република“ во мина-
тиот број објави дека повеќе месеци 
во редовни термини, најмалку еднаш 
во две недели, тројца луѓе доаѓаат во 
штабот на СДСМ на средба со рако-
водството. Во „белградската врска“ 
на СДСМ, според наши извори, клуч-
ни биле тројца: Иван Бендер, Милјан 
Шчекиќ и уште еден познат естраден 
менаџер. Тие стоеле зад стратегиско-
то дејствување на партијата. Шчекиќ 
и Беднер во 2009 година ја отвораат 
агенцијата „Раскин и Хант“ (Ruskin & 
Hunт), агенција за стратегиско пла-
нирање и за активности поврзани со 
односи со јавноста.  

Шчекиќ до 2011 година е и сопстве-
ник на фамозната агенција „Артс 
енд крафтс“, која српските медиуми 
ја врзуваа во корупцискиот скандал 
со извлекување државни пари за кам-
пањи, а ја затвора во 2011 година, 
кога српскиот Совет за борба против 
корупцијата отвора случај поради 
афера со исплаќање милионски суми 
на приватни агенции за маркетинг. 

Агенцијата на Шчекиќ работела за срп-
ското Министерство за Косово и за 
Метохија, кога во кус период извлекла 
7,8 милиони динари. Овие податоци се 
обработени во анализите во српски-
те медиуми, како и во извештаите на 
српскиот Совет за борба против коруп-
цијата. Една од тие анализи е наречена 
„Продавачи на скапа магла“, каде што 
се анализира и тоа кој ги контролира 
српските медиуми. 

Случувањата на Косово, додека таму е 
активна агенцијата на Шчекиќ, многу 
личат на методите што ги преземаше 
Заев пред неколку месеци. Од друга 
страна, и листата на медиумите што 
лиферуваа неточни информации што 
одеа на штета на државава, а во вре-

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА

ме на сериозните моменти низ кои 
помина Македонија оваа година, се 
совпаѓа со листата на медиуми во кои 
имаат влијание агентите за односи 
со јавноста.

За потсетување, српските медиуми, 
спроти изборите, анализираа дека 
повеќе агенции, меѓу кои и „Артс енд 
крафтс“, се финансираат од „црни пари“. 
Еден од луѓето што посочува за тоа кол-
ку чинат советите, Крешимир Мацан, 
поранешен советник за односи со јав-
носта на СДСМ, наведува дека најмала-
та сума за кампања изнесува барем два 
милиона евра. Според него, реалните 
извори и текови на пари се кријат од 
очите на јавноста, како и дека некои 
од „скриените советници за односи со 
јавноста“ не играат само за пари, туку 
и за идни позиции и проекти. 

Во 2007 година, пак, СДСМ плати 
340.000 евра народни пари преку ка-
бинетот на тогашниот претседател 
Бранко Црвенковски на словенечка-
та агенција „Пристоп“ за изработка 
на стратегија под име „Надеж“ со која 
место со изборна програма, партијата 
требаше со притисок и насила да ја 
преземе власта. █



ЕКОНОМИJА

Пишува | Александрија Стевковска  

НИКОГАШНЕБИЛОПОЛЕСНОИПОЕВТИНОДАСЕДОЈДЕДОСВОЈДОМ

Речиси се 
завршени 

шест типски 
готови проек-
ти за градба 

на куќи од 60, 
80, 100, 120, 
150 и од 180 
квадратни 

метри

За граѓаните, 
кои се  

подготвуваат 
да градат, 

ова е одличен 
начин да им се 

помогне

Граѓаните што се заинтересирани за градење кога ќе отидат во 
општина да побараат дозвола за градба ќе добијат можност да 
изберат дали сакаат сами да изработат проект за градење, кој 
ќе треба и да си го платат, или, пак, ќе се решат да градат типска 
куќа со готов, бесплатен проект, кој ќе го преземат од страницата 
на министерството или, пак, ќе го добијат од општината. Готовите 
проекти ќе ги содржат и дефинираат сите фази на градба од 
статика, електрика, машинство до противпожарна заштита
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Со државен проект до заштеда 
од 1.000 до 2.500 евра

17

Доаѓањето до свој дом ни-
когаш не било полесно 
и поевтино. Освен кре-

дитите што ги дава државата 
преку проектот „Купи куќа, купи 
стан“ граѓаните сега ќе можат 
да дојдат до своја куќа преку 
бесплатните проекти за градба 
на типски куќи. Со ваквите го-
тови проекти ќе се заштедат од 
1.000 до 2.500 евра, пари кои ќе 
можат да се пренасочат за други 
трошоци за градба на куќата. Се 
работи за комплетни идејни ре-
шенија за градба, кои ќе бидат 
објавени на страната на Минис-
терството за транспорт и врски. 
Граѓаните што се заинтересира-
ни за градење, кога ќе отидат во 
општина да побараат дозвола 
за градба ќе добијат можност 
да изберат дали сакаат сами да 
изработат проект за градење, кој 
ќе треба и да си го платат, или, 
пак, ќе се решат да градат типска 
куќа со готов, бесплатен проект, 
кој ќе го преземат од страницата 

на министерството или, пак, ќе 
го добијат од општината. Гото-
вите проекти ќе ги содржат и 
дефинираат сите фази на градба 
од статика, електрика, машин-
ство до противпожарна заштита. 
Општината ќе издаде одобрение 
за градба, доколку луѓето се ре-
шат да градат, почитувајќи ги 
поставките во проектот. Субвен-
цијата ќе се однесува на градење 
куќа во кој било дел во градо-
вите или селата. Проектот е во 
завршна фаза и наскоро ќе почне 
неговото спроведување. 

█ Натиеграѓаништонемаат
средства ќе им обезбедиме
типскипроектинацртаниод
архитекти,коибесплатноќеим
гидоделувамедоколкусакаат
даградаткуќа.Воизминатиот
периодвршевмеподготовказа
овојпроектиМинистерството
затранспортизаврскивеќего
завршувапроектот.Очекувам
воовааилинареднатанеде

лаМинистерствотодаизлезе
соготовипроекти.Речисисе
завршенишесттипскиготови
проектизаградбанакуќиод
60,80,100,120,150иод180
квадратниметри.Когабиги
правелесамитеграѓани,про
ектитебигичинелеод1.000до
2.000евра - најави премиерот 
Никола Груевски.

Проектот, додаде тој, почнува да 
се реализира во наредните пет 
до десет дена. 

█ Наскороќеобјавимедека
работатанапроектотезавр
шенаиграѓанитеќеможеда
дојдатвоМинистерствотоида
гоподигнатпроектотбесплат
ноилидагопрезематодин
тернет - дообјасни премиерот. 

Граѓаните и стручњаците имаат 
позитивни коментари во однос 
на оваа најнова владина мерка. 

█  Сосубвенцијатазаградење
типска куќа, владата уште
еднашдокажувадекагиис
полнувасвоитеветувањаи
работивоинтереснаграѓа

ните.Заштедатаод2.500евра
занекогое,можеби,ништо,но
занекоилуѓеемногу.Сотие
париќеможатдакупатгра
деженматеријал,соштоќего
забрзаатпроцесотнаградбаи
побрзоќедојдатдосвојдом.
Тиештоградатзнаатколку
многузначисекојзаштеден
денар.Тоаштокуќитеќебидат
одтипскикарактерќепридо
несезаунифицираностнана
селенитеместа,штоедобра
практика,присутнавосите
земјивосветот.Кајнасдосега
секојградешекакознаешеи
колкуможеше,штосоздаваше
еднаразновидностнаградби,
која,едноставно,бодешеочи.
Дојдевреметоадасепромени
- сметаат стручњаците.

За граѓаните, пак, кои се подгот-
вуваат да градат, ова е одличен 
начин да им се помогне.

█ Мојотсинсакадаградикуќа,
но уште размислува каде,
штои колку, бидејќинего
ватаматематика покажува
декатрошоцитесеогромни.
Сепак,сооваанајавазасуб
венционирањенаградењето
типскикуќи,најверојатно,ќе
серешидаградитаквакуќа,
соквадратураштоќемуодго
вара.Какоидае,заштедатадо
2.500еврадоброќемудојдеи
ќемуовозможитиепаридаги
пренасочизадругитрошоци,
штоеповеќеоддобредојдена
помош - вели еден скопјанец.              

Државната субвенција за гра-
дење типски куќи е уште едно 
исполнето ветување од програ-
мата на Владата. Во претходни-
от период беа понудени повеќе 
бенефиции од оваа сфера. Па 
така рокот за поднесување 
барање за легализација на ди-

воградбите по едно евро за ква-
драт е пролонгиран до март в 
година, а елаборатите ќе можат 
да се поднесуваат до декември 
2016 година. Пролонгирањето 
на рокот за доставување гео-
детски елаборат за една година 
е направена со цел на граѓа-
ните да им се остави простор 
да имаат време за достава на 
елаборатите, кои се клучен до-
кумент во процесот на легали-
зација, а на геодетските фирми 
ќе им се овозможи полесно да 
ја вршат работата бидејќи со 
сегашниот рок немаат довол-
но време да ги изработат сите 
поднесени барања.

Првичниот рок за доставување 
геодетски елаборати истекува-
ше на 31 декември оваа годи-
на. Министерот за транспорт и 
врски Владо Мисајловски оче-
кува голем број нови барања за 
легализација на дивоградби. Со 
измените се дава можност за ле-
гализација на бесправни објекти 
што се изградени на приватно 
земјиште. Ова значи дека со ста-
пување во сила на овој закон, 
сопственикот на дивоизграден 
објект ќе може да го легализира 
објектот на земјиштето што е во 
туѓа, односно друга приватна 
сопственост доколку во момен-
тот на изградбата на објектот 
земјиштето било во сопственост 
на Република Македонија.

█ Во овој случај измените
предвидуваат заштита на
праватанасопственицитена
земјиштетопрекуотштетаод
странаналицетоштоголега
лизиралообјектот.Истотака,
сопственикотна земјиште
тоилинеговитенаследни
циимаатправодапобараат
надоместзаземјиштетобез
временскоограничувањеи

доколкуворокод20години
сопственикотназемјиштето
побаранадоместзаземјиште
тотогашќесеземепредвид
пазарнатаценаназемјиштето
вомоментотнаподнесување
натужбенотобарање - истакна 
Мисајловски.

Доколку сопственикот на зем-
јиштето по истекот на рокот 
од 20 години побара отште-
та за земјиштето, тогаш ќе се 
земе предвид пазарната цена 
на објектот кога е легализиран. 
Сопственикот само по исплата 
на земјиштето ќе може да се 
здобие со право на сопственост 
врз земјиштето, а доколку во рок 
од 20 години сопственикот на 
земјиштето не бара надомест 
на штета, тогаш сопственикот 
на објектот во судска постапка 
може да бара право на сопстве-
ност врз земјиштето.

Со измените се предвидува и до-
колку вредноста на земјиштето 
е поголема од вредноста на ле-
гализираниот објект, сопстве-
никот на земјиштето да плати 
надомест за објектот или да го 
купи објектот. Оваа измена не 
важи за објектите за домување 
или за објекти од јавен интерес.

Се дава и можност да се лега-
лизираат објекти изградени на 
земјиште на Република Маке-
донија со право на користење 
на други физички или правни 
лица без да се заверува изјава 
на нотар за тоа колку време го 
користат земјиштето. 

За тие што нема да ја искорис-
тат оваа можност и нема да 
ги легализираат објектите, ќе 
се постапи според Законот за 
бесправно изградени објекти.
Во првичниот рок, од 2 март до 
3 септември 2011 година, за по-
днесување барања за легализа-
ција на дивоизградени објекти 
беа доставени 360.000, од кои за 
175.000 се поднесени елаборати, 
а во катастарот се запишани и 
легализирани 135.500 барања.
Продолжувањето на рокот ќе 
им даде доволно време граѓа-
ните да пријават, а приватните 
геодетските фирми да ги изра-
ботат елаборатите, чијшто број 
е повеќе од 170.000. █
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МАЛИ БИЗНИС СОВЕТИ 
Никаде во светот овие плодови 
не се викаат јапонско јаболко. 
Ова овошје не потекнува од 
Јапонија, туку татковина на 
овој вид јаболко е Кина. Таму 
се најдени и првите пишани 
документи за ова овошје, кое 
датираат од 5 век. Во Европа е 
познато како каки, во земјите 
од англосаксонското подрачје 
како персимон, Бугарите го 
нарекуваат рајско јаболко, а 
латинското име, кое го знае 
науката е диоспирос. Во превод 
тоа значи храна на боговите.

Во студените месеци, кога из-
ворот на витамини и на свежо 
овошје е поограничен, јапонско-
то јаболко доаѓа како вистински 
бонус. Изобилува со огромни ко-
личини витамин А и бетакароте-
ни, кои ја диктираат и неговата 
портокалова боја. Во едно јапон-
ско јаболко има приближно 50 
отсто од дневните потреби на 
витамин А, важен за острината 
на видот и за здравјето на кос-
ките, кожата и на непцата. Освен 
овој витамин, јапонското јабол-
ко содржи убава количина вита-
мин Ц и железо. Ова овошје, исто 
така, изобилува и со минерали, 
меѓу кои и селен. Токму поради 
антиоксидансните својства на 
овој минерал, по катастрофата 
во Чернобил, од Валандово биле 
извезени големи количини ја-
понски јаболка токму за овој 
регион. Освен селен, застапени 
се и бакарот и калиумот.

Освен нутритивните придо-
бивки, ова овошје изобилува и 
со флавоноиди за кои се смета 
дека имаат позитивен ефект врз 
здравјето. Еден таков флавоно-
ид е фисетинот, кој е застапен 
во јапонското јаболко. Овој фи-
тонутрициенс има антиканце-
рогено, антиинфламаторно и 
антивирално својство. Некои 
научни истражувања покажале 
дека фицетинот може да има и 
позитивно влијание кај болни 
од Алцхајмерова болест.

Без разлика дали го јадете за таа 
доза на витамини во услови на 
зимска рестрикција или го ср-
кате заради слаткиот вкус, ја-
понското јаболко секогаш прет-
ставува добар избор на вкусен 
десерт. █

Јапонското јаболко е овошје 
што целосно се вклопува 
во принципите на органско 

производство, а одгледувачите 
на ова атрактивно овошје по 
овој принцип добиваат серти-
фикат за органско производство 
и гаранција за безбедна храна. 
Тоа го прави јапонското јабол-
ко сè побарано на пазарите во 
Европската унија, а последните 
години во Русија, Украина и во 
други источноевропски држави. 
Инаку, цената на органските ја-
понски јаболка во споредба со 
конвенционалните е двојно 
поголема, поради што е повеќе 
од исплатливо за одгледување. 
Плодот од јапонското јаболко 
е со исклучителна хранлива 
и лековита вредност, содржи 
многу корисни состојки: 
гликоза, фрукто-
за, јаболкова 

киселина, пектински материи, 
танини, каротиноиди, протеини, 
витамини А, Б, Е и Ц, јод, желе-
зо, минерални материи. Консу-
мација на плодови од јапонско 
јаболко влијае поволно против 
скорбут, малокрвност, стомачни 
заболувања, залекување рани 
и друго, претставува и диета-
лен производ и афродизијак. Со 
векови е нарекувано храна на 
боговите.

Постојат повеќе сорти што се 
групирани во две групи: ас-
тригентни и неастригентни, 
односно едните можат да се 
консумираат веднаш по бер-
бата, а другите се консумираат 
подоцна, со дозревање.

Во студените 
месеци, кога 
изворот на 
витамини 

и на свежо 
овошје е 

поограничен, 
јапонското 

јаболко доаѓа 
како вистин-

ски бонус
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Пишува | Александрија Стевковска  

Храна на боговите, 
која може да си ја 
дозволи секој

ОДГЛЕДУВАЊЕЈАПОНСКОЈАБОЛКО



124 гла са, нас про ти 1.099 
гла са за про ти вкан ди да-
тот. Е па, се на лу ти де. Бе ше 
из бр кан од ВМРО-ДПМНЕ. 
За са мо три ме се ци са мо-
прог ла се ни от по ли тич ки 
ана ли ти чар бе ше из бр кан 
од сво ја та ма тич на пар ти ја 
ВМРО-ДПМНЕ, од „Фо ру мот 
на сло бо до ум ни па три о ти“ 
и од здру же ни е то „Фронт за 
де мо крат ска Ма ке до ни ја“.  
Ги нис не му бе га... Тоа ве ќе 
е кон ста ти ра но.

Јав но ста ве ќе со потс мев 
ко мен ти ра де ка след но 
тре ба да се оче ку ва екс-
пер тот Ке ке нов ски да би де 
иск лу чен и од мре жа та на 
ЕВН со ог лед на тоа што не 

ГОР ДАН 
КАЛАЈЏИЕВ

МИР ЈА НА  
НАЈ ЧЕВ СКА

Мис лев де ка СДСМ ќе 
за вр ти нов лист и ќе да
де при мер, ка ко што ве
ти, за тоа ка ко тре ба да 
би де, а не са мо да дој де 

на власт и да по ста ви свој ми ни стер. Ту ка не ги 
ис пол ни ја ве ту ва ња та ни ту пак оче ку ва ња та на 
екс перт ска та фе ла и по ши ро ка та јав ност, осо бе но 
не на гра ѓан ски от се ктор. Се оче ку ва ше по зи тив-
на актив ност од СДСМ, да се по ста ват ра бо ти те 
на здра ви ос но ви и во таа смис ла, пр ви от че кор 
во МВР тре ба ше да би де не за ви сен екс перт, или 
не што по до бро од она што го по ну ди ја.

Тоаштогосфатилесеганекоиексперти,на
родотгознаемногуодамна.Разочарувањата
однеисполнетитеветувањанаСДСМнесе
ништодругоосвенпродолженијанаполити
катанабезобразнолажењенајавностабез
трошкасовест.

Лу ѓе, дај те да ги трг не-
ме пред да ни ја со трат 
др жа ва та. Ее е еј, има ли 
мо зок во ва ши те гла ви? 
Дај да ја из ва ди ме онаа 

ку бу ра та што ја чу ва ме за зор за ман.

Најчевскачувалакубура,амауштенеѝдошло
зорзаманзадајаизвади.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ОЛИ ВЕР  
СПА СОВ СКИ

На ши от на род се ко гаш 
бил со чув стви те лен. Но, 
не сме е ме да доз во ли-
ме те ро ри сти те да го 
иско ри стат на ше то со-
чув ство. По до бро да би де ме без бед ни откол ку 
да жа ли ме. За тоа тре ба да се на пра ви па у за со 
про гра ма та за бе гал ци за да се спре чи ин фил три-
ра ње на те ро ри сти ме ѓу бе гал ци те. 

Америкасеплашиоднапливнатерористи,
носоросоидитеиСДСМнемаатгајле.Винов
нисемедиумитештопредупредуваат,ане
министероткојнепреземаништозадопол
нителназаштита.

ПОЛ РА ЈАН,  
Спи кер на Прет став нич ки от 
дом на САД

Во МВР по сто јат чес ни 
лу ѓе, кои се га ќе има ат 
мож ност да си ја ра бо-
тат сво ја та ра бо та без 
при ти со ци, во ко рист 
на гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Тие што 
се огре ши ле пред за ко нот, се ка ко де ка не мо жат 
мир но да спи јат. Но убе ден сум де ка мал број лу ѓе 
во по ли ци ја та би ле из вр ши те ли или учес ни ци 
во не за кон ско то ра бо те ње на Ми ни стерс тво то. 
Да би де по јас но, МВР по ве ќе не ма да би де МВРО. 
МВР мо ра и ќе ра бо ти иск лу чи во во ин те рес на 
гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Спасовскибилодистикројкаконеговиотшеф
Заев.ПреднеколкумесецитврдешедекавоМВР
имасамомалбројпрофесионалци,сегатврди
декасамомалбројсеогрешилепредзаконот.
ГлавнотопрашањеепокојкритериумСпасовски
судикојбилчесенполицаец,акојне?

БРАН КО  
ГЕ РО СКИ

Пре тсе да те ле Ѓор ге Ива-
нов, Ва ша та од лу ка ит но 
да го сви ка те Со ве тот 
за без бед ност, во ус ло-
ви ко га Ма ке до ни ја не е 

со о че на со не по сред на без бед нос на за ка на, не по-
треб но ги воз не ми ри гра ѓа ни те на на ша та зем ја. 

Додекацелиотзападенсветпреземамакси
малнимеркизазаштитаодтерористичкина
пади,соросоидитејаобвинуваатвластадека
„непотребногивознемирувалаграѓаните“со
најавизазатворањенаграницата.

Гос под ќе ре ши да ли да 
им про сти на те ро ри сти-
те, јас тре ба са мо да ги 
ис пра там кај не го.

Рускиотпретседателкраткоијаснојаопиша
својатанамеравовојнатапротивИСИС.

ВЛА ДИ МИР  
ПУ ТИН

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

РЕ ЧЕ И:

█ Ние сме долж ни да го пре зе ме ме на не се ни от срам врз 
др жа ва та и врз пар ти ја та и да раз го ва ра ме со опо зи ци-
ја та со чи ста со вест. 

█ Не се кан ди ди рав са мо кол ку да се кан ди ди рам и да 
би дам па ра ван за не кој друг да би де из бран, ту ку за да 
по бе дам.

█ Јас сум еден од фронт ме ни те на ФРО ДЕМ.

РЕ КОА И:

█ Име то ФРО ДЕМ ни нај мал ку не е про из вод на Ке ке нов ски 
и на Но вков ски, кол ку и да се стре мат да до ка жат де ка 
тоа е нив на сво и на. Го ле мо раз о ча ру ва ње е што гос по-
да та се фа ќа ат за име то, а не за глав ни те по сту ла ти на 
иде а ли те на ФРО ДЕМ. (ТрифунКостовски)

█ Про фе сор Јо ве Ке ке нов ски, поз нат по пра кти ку ва ње то 
на сво ја та не раз дел на хар мо ни ка, кој со суд ни ма ки, ин-
фор ми ра ат од ВМРО-ДПМНЕ, се тру ди да се прет ста ви 
во јав но ста ка ко кан ди дат на вла де јач ка та пар ти ја и да 
се на мет не ка ко та ков, па ду ри и на мо мен ти глу ми и 
жр тва, иа ко из во ри от та му и поз на ва чи те на со стој ба-
та ве лат де ка тој ка ко про фил не би мо жел ни ту на сон 
да по ми не кај ни ту еден се ри о зен член на пар ти ја та, а 
ка мо ли кај по ве ќе. (ТВ„Алфа“)

█ Це ли те му се пар ти ски и по ли тич ки и не го ва та цел е да 
из ле зе на из бо ри. На ме ри те му се не чес ни и не и скре ни. 
(ТрифунКостовски)Ро де н: 

06.09.1962, с. Љу бан ци

Образование: 
до ктор по по ли тич ки на у ки

Про фе си ја: 
хар мо ни каш, про фе сор,  
по ли ти чар

Хо би: 
со би ра ње пар ти ски дрес

Ужи ва да се об ле ку ва 
во раз ни бои – пар-
ти ски... Ужи ва да 

вле гу ва во ком би на ции од 
кои сме та де ка би мо жел да 
има ко рист, по ли тич ка... Да 
на ми ри са не ка ква по зи ци ја, 
иа ко нај че сто тоа за вр шу ва 
са мо ка ко не гов со ну ван, но 
не ос тва рен сон.

Си со ну ва ше Јо ве хар мо ни-
ка шот уште еден сон... Дал 
по ве ќе гле да ше ќар на по ли-
тич ка или на му зич ка сце на, 
си знае са мо тој. Тој љу би да 
ги до пи ра кла ви ши те на хар-
мо ни ка та, Три фке љу би да 
пее на ми кро фон... ком би на-
ци ја од со ни шта та.... Три фке 
ре че на ме ри те на Јо ве му 
би ле не чес ни...  Еден са кал 
са мо да пее, друг са кал и на 
фе сти ва ли да учес тву ва.

Ама со нот не е се ко гаш убав. 
Не кои се пре тво ра ат во кош-

мар. Па та ка и на чич ко Јо ве 
со нот му ста на кош мар. 
Уште не за пе а ле, а нив ни от 
бој-бенд го до жи веа кра јот. 
Че кај ќи со од ве тен та па нар 
кој би му дал ри там на овој 
во кал но-ин стру мен та лен 
со став, чле но ви те на ФРО-
ДЕМ за сви реа се кој сво ја пес-
на. Ка вга та кој ко го иск лу чил 
за ра ди ли дер ски ам би ции, 
кој го има автор ско то пра во 
на име то на бен дот... Дал во-
ка ли стот, ил сви ра чот...

А фронт ме нот Јо ве, кој та ка 
љу би да ка же за се бе, си има 
свое хо би... Да вле гу ва и на 
кло ци да из ле гу ва. Пос лед-
но од не го што го ви дов ме 
бе ше не го ва та од бра на на 
ВМРО-ДПМНЕ од вмров ци те . 
За ста на на че ло на ам стер-
дам ска та трој ка ко ја ќе ги 
вра ќа ше до вер ба та и те мел-
ни те вред но сти. Но мож но-
сти те на ни ту еден од во ка ли-
сти те не беа за до во ли тел ни 
за не го ви те ам би ции. Па се 
фа ти за во ка ли стот кој зад 
се бе има му зич ка ка ри е ра. 

Чо ве кот има жел ба да би
де пре тсе да тел, но ни ка ко 
да стиг не бли зу до ос тва-
ру ва ње на сво ја та жел ба. 
Те шко оде ше под др шка та 
од ВМРО-ДПМНЕ за ос тва-
ру ва ње на овој сон - са мо 

Јо ве Ке ке нов ски

ЧИЧ КО ЈО ВЕ И НЕ ГО ВИ ТЕ ГО ЛЕ МИ СО НИ ШТА 

оста на пар ти ја од ко ја не 
до би цр вен кар тон.

А кој е всуш ност чич ко Јо ве? 
Што соз дал сам? Што мо же 
тој да ѝ по ну ди на ед на по-
ли тич ка пар ти ја, ко га, ба рем, 
ка ко што се твр ди, не знае 
сам да под го тви ни ед но ори-
ги нал но пре да ва ње за сту-
ден ти те. Про фе сор ка та Та ња 
Ка ра ка ми ше ва го об ви ни де
ка ѝ ги украл пре да ва ња та и 
ги пот пи шал ка ко свои. 

Е па чо ве кот не по ми ну ва 
до бро... ама баш ни ка де. 
Пар дон, нај до бро го зна е-
ме со хар мо ни ка та и не ка ко 
до бро му стои – за тоа ба рем 
го би ва.  █ (Р.Р.)
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Последните 
случувања во 
ИВЗ, нависти-
на, беа ужас и 
хорор-филм, 

целото 
општество 

беше загриже-
но, но се чини 

биле добро 
оркестрирани 

со месеци 
пред да се 
случи тоа

Секој млад 
човек што за-
минал на туѓи 
боишта не оди 
во вистинска 
насока и гре-

ши многу
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ИНТЕРВЈУ

Разговараше | Ненад Мирчевски

█ КакоВиекакоисламските
ологгледатенамотивитеза
нападитевоПаризинауби
вањето„воименаГоспод“?
РАМАДАНИ:Трагичниот настан 
и монструозното злосторство 
што се случи во Париз, нема ниту 
религија ниту нација. Остро го 
осудувам овој страшен чин и овој 
терористички акт врз цивилни 
луѓе. Овие криминалци што 
одземат невини животи и што 
сакат да ни ги одземат религи-
озните убедувања и верувања, 
мирот и сè што е добро во овој 
живот, нека знаат дека му слу-
жат на ѓаволот.

█ ЗоштомладивернициодМа
кедонијасеприклучуваатна

Убијците од Париз 

Трагичниот настан и монструозното 
злосторство што се случи во Париз нема ниту 
религија ниту нација. Остро го осудувам овој 

страшен чин и овој терористички акт врз 
цивилни луѓе, вели Рамадани

се слуги на ѓаволот
Исламскиот теолог Нусрет Рамадани остро го осудува мон-

струозното злосторство во Париз, а криминалците што 
одземаат невини животи ги смета за слуги на ѓаволот. 

Теологот од Скопје, кој своето образование го добил во Саудиска 
Арабија, вели дека тие што убиваат во име на исламот, всушност 
само се кријат зад верата. Рамадани е целосно уверен дека духо-
вноста на вистинските лекции за исламот дава голем придонес 
во зголемување на довербата меѓу етникумите во Македонија.

џихадизаминуваатвоСирија
ивоИрак?
РАМАДАНИ:Секој млад човек 
што заминал на туѓи боишта 
не оди во вистинска насока и 
греши многу. Ако им обрнуваме 
малку внимание на најголемите 
исламски центри на науки и на 
најголемите академици и муф-
тии на целиот свет, вклучувајќи 
го и арапскиот свет, конкретно 
во Саудиска Арабија, Египет и во 
Турција, може да констатираме 
дека тие се обединети и имале 
различни комисии што ги раз-
гледуваа војната во Сирија и во 
Ирак и едногласно прецизираат 
дека не треба да се оди на тие 
боишта бидејќи таму оперираат 
криминални групи, убијци на 

стари лица, немоќни, жени и на 
деца, кои се кријат зад исламот, 
а главна цел им е да го уриваат 
имиџот на исламот и секој да 
се плаши ако се сретне со некој 
муслиман. 

█ Секористатливерскиобјек
тикакорегрутницентриза
новиџихадисти?
РАМАДАНИ:Не, воопшто, тоа 
што секој верник го знае е дека 
верските објекти кај нас функ-
ционираат и се контролираат 
и од самиот одбор на самиот 
објект, така што според содржи-
ната се користат за едукација 
на општеството и на верниците 
што се молат петпати дневно. 
Во согласност со програмските 
активности на џамиите има раз-
лични верски предавања, но со 
цел да се промовира доброто и 
да се војува против злото, како 
на пример загрижувачко е како 
дел од младите се зависници од 
дроги, а има и многу други не-
гативни појави за кои се држат 
предавања, така што нема место 
за зло и за злоупотреба на вер-
ските храмови во нашата земја.

█ ПреднеколкумесецивоИс
ламскатаверсказаедницасе
случијакараницимеѓупред
водницитенаоваинституција.
Бешенападнатоседиштетона
ИВЗ,серазрешимуфтијатаод
Скопје...Какогикоментирате
овиеслучувања?
РАМАДАНИ: Да, оваа голема 
куќа зазема големо место во 
мое то срце. Мислам дека секо-
гаш треба да се почитуваа и тре-
ба да се подигне на сите држав-
ни и општествени инстанции, да 
ѝ се дава заслужен третман по-
ради тоа што се зборува за еден 
голем дел верници во нашата 
земја. Последните случувања 
во ИВЗ, навистина, беа ужас и 
хорор-филм, целото општество 
беше загрижено, но се чини биле 
добро оркестрирани со месеци 
пред да се случи тоа. Како и да е, 
кулминираше начинот на одне-
сување на некои вработени кон 
ова институција употребувајќи 
сила, скокајќи над затворени 
врати, кршејќи ги прозорците 
на местата каде што работеа 
со години. Реисот Реџепи во 
минатото го почитуваа како 
„големиот татко”, а истите тие 
денес на адреса на реисот Сулеј-
ман Реџепи упатуваат еден куп 
обвинувања од најтешките. Има 
и други што во блиското мина-
то на Сулејман Реџепи му поса-
куваа крај идентичен како на 
Садам Хусеин, а сега се целосно 
покорни и многу послушни и се 
задоволни од тоа како функцио-
нира ИВЗ. Мислам дека ова не е 
на место, па и здравата логика 
не го оправдува ова. Каков и да е 
обидот што е направен кон оваа 
света институција, посакувајќи 
да ја оштетат и да ја деградираат 
во секој начин или форма, и од 
кого било, е злодело и крими-
нал. Да не ги заборавиме голе-
мите вредности што ги има ова 
институција со векови, да не се 
заборави потта на муслиманите 
на ова место, учењата на верата 

нѐ учат да се однесуваме добро и 
праведно, далеку од лагите, да-
леку од неправдата и далеку од 
лошите работи. Посакуваме ИВЗ 
да ја видиме уште понапредна, 
со повеќе подготвен кадар, за 
да биде добар пример не само 
во Република Македонија, туку 
и во целиот регионот. 

█ Колкуполитикатаевмешана
воИВЗ?
РАМАДАНИ: Вратите на Ис-
ламската верска заедница тре-
ба да бидат отворени за секоја 
државна институција, за се-
која политичка структура што 
дејствува во нашата земја, без 
разлика на нивното определу-
вање, транспарентно да се кому-
ницира за доброто на граѓаните, 
на верниците и за општество-
то. Но, политиката никогаш не 
смее да влијае и да ја диктира 
ИВЗ како институција. Секогаш 
кога се вмешала политиката во 
ИВЗ, вриеше, имаше внатрешни 
меѓусебни судири, па и различни 
инциденти. Но, и спротивно, и 
челниците од ИВЗ би требало да 
не се занимаваат толку радикал-
но со политички колумни, на-
утро да поддржуваат ставови на 
една партија, а навечер да јадат 
баклава со друга партија. Нека 
се соочуваат со своите евенту-
ални слабости во својот ешалон, 
и како да ја води ИВЗ понатаму. 

█ Како религијатаможе да
влијаепозитивнозазголему
вањенадовербатамеѓуМаке
донцитеиАлбанците?
РАМАДАНИ:Да, сосема сум уве-
рен во тоа дека верата и духо-
вноста на исламските лекции и 
правила дават голем придонес 
и се главен промотор на зго-
лемување на довербата меѓу 
етникумите и другите нацио-
налности во државата. А сето 
ова се достигнува само преку 
искреност во душата, почит кон 
другиот, со дијалог и меѓусебна 

толеранција, кој го издигнува 
замокот на слободите и на чо-
вечките права и верувања. Алах 
во светата книга Куранот вели: 
„Овој Куран е поука за целиот 
свет”. По суштина, луѓето треба 
да се разликуваат како лоши и 
добри, лажговци и праведни, 
поттикнувачи на инциденти и 
други, кои создаваат мир и со-
живот. Истокот, на пример, се 
наоѓа во инквизиција поради 
тоа што го помешал исламот со 
локалната традиција, а тоа и кај 
нас во Македонија често слич-
но се меша. Секој од нас треба 
да дава придонес од личниот 
карактер и од општествени-
от интерес за да се едуцираат, 
пред сѐ, младите генерации, во 
духот на меѓусебна комуника-
ција. Нормално, секогаш имало 
поединци, што употребуваат 
вербални и грди зборови во ко-
муникацијата на социјалните 
мрежи, во континуитет сакаат 
да ја пресечат довербата меѓу 
етничките заедници, а за овие 
што, главно, немаат домашна 
култура и не се едуцирани, ни-
кој не може да гарантира, а за 
жал, постојат. Брејвик, кој уби 
голем број невини луѓе во Нор-
вешка во 2011 година, во име на 
христијанството, и тој другиот 
во Шпанија, кој го нападна голе-
мото метро и уби невини луѓе и 
тоа во име на исламот,немаат 
никаква врска со христијанство-
то и со исламот. Значи, сите вери 
ги осудуваат таквите крвави 
настани, човек што има мозок 
в глава не размислува за такви 
терористички акти. █

НУСРЕТРАМАДАНИ,ДИПЛОМИРАН ИСЛАМСКИ ТЕОЛОГ ОД СКОПЈЕ 



П о ве ќе од по ло ви на од аме ри-
кан ски те гу вер не ри, 27 др жа-
ви, ве лат де ка се про тив при-

ма ње то си ри ски бе гал ци во нив ни те 
др жа ви, иа ко пос лед ни от збор за тоа 
спор но пра ша ње за ими гра ци ја ќе го 
има фе де рал на та вла да.

Др жа ви те што се про ти ват на при е мот 
на бе гал ци се про те га ат од Ала ба ма и 
Џор џи ја, до Те ксас и Ари зо на, до Ми чи-
ген и Или но ис, до Мејн и Њу Хемп шир. 
Ме ѓу овие 27 др жа ви, си те освен ед на, 
има ат ре пуб ли кан ски гу вер не ри.

На ја ви те дој доа отка ко вла сти те 
откри ја де ка се ве ру ва де ка нај мал-
ку еден од осом ни че ни те за те ро ри-
стич ки те на па ди во Па риз вле гол во 
Евро па со се гаш ни от бран бе гал ци од 
Си ри ја. Тој лаж но се иден ти фи ку вал ка
ко Си ри ец со име Ах мад ал Му ха мед и 
му би ло доз во ле но да вле зе во Гр ци ја 
во по че то кот на октом ври.

Не кои ли де ри ве лат де ка или не се сог-
ла су ва ат да при мат си ри ски бе гал ци 
ка ко дел од на ци о нал на та про гра ма или 
ба ра ат да им се из вр шу ва ат де тал ни 
про вер ки ка ко по тен ци јал ни за ка ни за 
без бед но ста.

Са мо 1.500 си ри ски бе гал ци би ле 
при фа те ни во САД од 2011 го ди на, 

но ад ми ни стра ци ја та на Оба ма об ја ви 
во сеп тем ври де ка след на та го ди на ќе 
се при мат 10.000 Си риј ци.

Со ве тот за аме ри кан ско-ис лам ски од но-
си во по не дел ни кот из ја ви, „Победата
врзИСИСвклучувапроектирањена
американскитеидеаливосветот.Гу
вернеритекоигиотфрлаатлуѓето
штобегаатодвојнаипрогонотста
пуваатоднашитеидеалиинаместо
тоагипроектираатнашитестравови
восветот“.

Одлукатазапримањебегалциво
земјата,сепак,зависиодфедерал
натавлада,анеоддржавите,иако
одделнидржавиможедагоотежнат
процесотнаприем, ве лат екс пер ти те.

Аме ри кан ски от уни вер зи тет ски про-
фе сор по пра во Сти вен И. Вла дек ре че: 
„Законски,државитенемаатовласту
вањеданаправатштобилобидејќи
Уставотгоприпишуваправотонаод
лучувањезатоакојтребадасеприми
воовааземјанафедералнатавлада“. 
Но, Вла дек истак на де ка без учес тво на 
др жа ви те, фе де рал на та вла да ќе има 
мно гу по те шка за да ча.
„Значи,еднадржаванеможедакаже
деказаконскисепротиви,номоже
даодбиедасоработува,штомногу
повеќејаотежнуваработата“.

Да ли из бег ну ва ње то  
бе гал ци е од го вор  
на те ро риз мот?
Ке вин Епл би, ди ре ктор на ми-
гра ци о на та по ли ти ка на аме-
ри кан ска та Кон фе рен ци ја на 
ка то лич ки би ску пи, ре че де ка 
ед на та кти ка што би мо желe 
да ја упо тре бат др жа ви те би 
би ла да ги на ма лат сопс тве ни-
те средс тва во об ла сти те ка де 
што се рас е лу ва ат бе гал ци те. 
Кон фе рен ци ја та е нај го ле ма та 
ор га ни за ци ја за рас е лу ва ње 
бе гал ци во зем ја та.

Но „когаморадаседејствува,
федералнатавладајаимаи
пленарнатамоќимоќтана
Законотзабегалциод1980
годинадаразместибегалци
насекаде во земјата“, ре че 
Епл би.

По ве ќе од 250.000 лу ѓе ги из гу-
би ја жи во ти те отка ко из був на 
на силс тво то во Си ри ја во 2011 
го ди на, а нај мал ку 11 ми ли о ни 
лу ѓе од 22 ми ли о ни од зем ја та 
ги на пу шти ле сво и те до мо ви. 
Си риј ци те се мо мент но нај го-
ле ми от број бе гал ци во све тот, 
спо ред Обе ди не ти те на ции. 

По ве ќе то од нив се оби ду ва ат 
да нај дат без бед но при бе жи ште 
во Евро па.

На ја ву вај ќи де ка не го ва та др-
жа ва не ма да при фа ти си ри ски 
бе гал ци, гу вер не рот на Те ксас, 
Грег Абот, на сво јот про фил на 
„Тви тер“ во по не дел ни кот на пи-
ша: „БарамодСАДдадејству
ваатслично", ре че тој. „Безбед
ностаенапрвоместо“.

Во пис мо до пре тсе да те лот Ба-
рак Оба ма, Абот из ја ви де ка 
„аме ри кан ско то ху ма ни тар но 
со чув ство мо же да би де иско-
ри сте но да се из ло жат Аме ри-
кан ци те на слич на смр то нос на 
опас ност“, освр ну вај ќи се на 
смр то нос ни те на па ди во Па риз 
во пе то кот.

Гу вер не рот на Џор џи ја, ре пуб-
ли ка не цот Неј тан Дил, ре че 
де ка Џор џи ја не ма да при фа ти 
бе гал ци од Си ри ја сѐ до де ка фе-
де рал на та вла да и Кон гре сот не 
из вр шат те ме лен прег лед на те-
ков ни те про це ду ри за кон тро ла 
и про вер ка на ми на то то.

Гу вер не рот на Ала ба ма, Ро берт 
Бент ли, исто та ка, ја отфр ли 
мож но ста да при фа ти си ри ски 
бе гал ци во сво ја та др жа ва и ги 
по вр за бе гал ци те со по тен ци-
јал ни те те ро ри стич ки за ка ни.

„Поцелосноразгледувањена
терористичкитенападиврз
невиниграѓанивоПариз,јас
ќесеспротивставамнасекој
обиддасенаселатсирискибе
галцивоАлабамапрекупро
граматанаСАДзабегалци“, 
ре че Бент ли во не де ла та.

„Каковашгувернер,јаснема
дабидамсоучесниквополи
тикаташтогиставаграѓаните
наАлабамавоопасност“.

„Вомоментовнепостоиве
родостојна закана против
државатаидосегасенемаат
населеносирискибегалциво
Алабама“, из ја ви ја од кан це ла-
ри ја та на гу вер не рот.

Ка ко што рас те ли ста та на др жа-
ви што ги бло ки ра ат бе гал ци те, 
Де ла вер, пак, об ја ви де ка пла ни-
ра да при фа ти бе гал ци.

„Жалноештонекојбигииско
ристилтрагичнитенастаниво
Париздаиспратипоракадека
ниенегиразбирамемакитена
овиебегалци,игнорирајќиго
фактотдекалуѓетозакоизбо
рувамебегаатодизвршителите
натероризмот“, из ја ви гу вер не-
рот Џек Мар кел.

Државичиигувернерисепро
тиватнадоаѓањетонасири
скитебегалци:
Ала ба ма, Ари зо на, Ар кан зас, Фло-
ри да, Џор џи ја, Ај да хо, Или но ис, 
Ин ди ја на, Ајо ва, Кан зас, Лу и зи-
ја на, Мејн, Ма са чу сетс, Ми чи ген, 
Ми си си пи, Не бра ска, Не ва да, Њу 
Хемп шир, Њу Џер си, Но во Ме кси-
ко, Се вер на Ка ро ли на, Оха јо, Ок-
ла хо ма, Јуж на Ка ро ли на, Те не си, 
Те ксас, Ви скон син.

Државичиигувернеривелат
декаќегиприфататбегалците:
Ко ло ра до, Ко не кти кат, Де ла вер, 
Ха ваи, Пен сил ва ни ја, Вер монт, 
Ва шин гтон. █

По ве ќе од по ло ви на гу вер не ри во САД
И АМЕ РИ КА СТРА ВУ ВА ОД НАП ЛИВ НА ТЕ РО РИ СТИ

• „Ми чи ген е го сто прим ли ва др жа ва и ние сме 
гор ди на на ша та бо га та исто ри ја на ими гра
ци ја. Но, на ши от прв при о ри тет е за шти та на 
без бед но ста на на ши те жи те ли“,

Гу вер нер на Ми чи ген, Рик Снај дер

• „Гу вер не рот ве ру ва де ка САД не тре ба да при
фа тат до пол ни тел ни си ри ски те бе гал ци по ра ди 
без бед нос ни при чи ни. Гу вер не рот ќе по ба ра од 
пре тсе да те лот да го за пре нив но то на се лу ва ње 
во Оха јо. Ние, исто та ка, разг ле ду ва ме кои до
пол ни тел ни че ко ри Оха јо мо же да ги пре зе ме 
за да се за пре до а ѓа ње то на тие бе гал ци“.

Џим Линч, порт па рол на гу вер не рот на Оха јо 
Џон Кеј сик

• „Ќе сто рам сѐ што е мож но да се за прат си те 
пла но ви на ад ми ни стра ци ја та на Оба ма да се 
до не сат си ри ски бе гал ци во Ми си си пи. По ли
ти ка та за при фа ќа ње на тие ли ца во зем ја та 
не е са мо по греш на, ту ку е и крај но опас на. 
Пре тсе да те лот Оба ма ќе би де из ве стен за 
мо ја та од лу ка да се спро тив ста вам на овој 
по тен ци ја лен че кор“.

Гу вер нер на Ми си си пи Фил Бра јант

• „Не од го вор но е и крај но воз не ми ру вач ки да 
се до не сат по е ди нец, кои мо же би се по вр за
ни со ИСИС, во ед на др жа ва, без зна е ње или 
вклу че ност на др жа ва та“, се ве ли во пис мо то 
на Џин дал од са бо та та.

Гу вер не рот на Лу и зи ја на Бо би Џин дал

• „Не де ка не са ка ме, ту ку не мо же ме. Би деј ќи 
не по стои на чин да се про ве ри ми на то то на 
не кој што до а ѓа од Си ри ја“.

Се на то рот од Фло ри да и ре пуб ли кан ски от пре-
тсе да тел ски кан ди дат, Мар ко Ру био

Др жа ви ПРО ТИ В си ри ски те бе гал ци
Др жа ви ЗА си ри ски те бе гал ци
Др жа ви кои сè уште не се изјасниле

Из вор: „СиЕнЕн“  |  Пре вод: Ана Цве та но ска

СВЕТ

про тив при ма ње то бе гал ци од Си ри ја

Не кои ли де ри ве лат де ка или не се сог ла су ва ат да 
при мат си ри ски бе гал ци ка ко дел од на ци о нал на та 
про гра ма или ба ра ат да им се из вр шу ва ат де тал ни 
про вер ки ка ко по тен ци јал ни за ка ни за без бед но ста
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Пишува | Јана Јосифоска

Во Делчево и во Старо Нагоричане за секое родено бебе Општината 
дава 3.000 денари. Новороденчињата во Лозово и во Неготино 
добиваат по 7.000 денари. Тоа се најнискиот и највисокиот надомест 
што ги исплаќаат општините надвор од Скопје. Интересно е што 
малите општини издвојуваат финансиски средства за секое родено 
бебе исто колку и побогатите општини, а некои дури и повеќе

Бебињата во Лозово и во Неготино 
добиваат најмногу пари 

ПОМОШЗАНОВОРОДЕНЧЕ-МАЛИТЕОПШТИНИПРИМЕРЗАПОБОГАТИТЕ

Општината исплатила надомест 
за 28 бебиња, а од почетокот на 
2015 година, за 18 бебиња.

Кумановско Старо Нагорича-
не е мала општина по број на 
жители која има проблем со 
наталитетот. За да се соочи со 
овој сериозен проблем, Советот 
на општината во 2006 донесе 
одлука за исплаќање на финан-
сиски средства за секое бебе чии 
родители се жители на општи-
ната. Сумата што се доделува 
е 3.000 денари. Од Општината 
велат дека е голема заинтере-
сираноста на родителите за овој 
вид помош и речиси сите млади 
брачни парови се пријавуваат за 
паричен надомест.

Малата општина Лозово речи-
си секоја година ја зголемува 
финансиската помош за ново-
роденче. Родителите од оваа 
општина до септември годи-
нава добивале по 5.000 денари 
за секое новороденче. Од први 
септември помошта е зголемена 
на 7.000 денари.

█ Меркатаемногупопуларна.
Родителитепокажуваатин
тересзаваковвидпомоши
сепријавуваат.Сезабележува
декавопоследнитенеколку
годиниимаподобрувањаво
бројкитезанаталитетот– ве-
лат од Општината.

Локалните власти на Делче-
во, соочени со намалување на 
природниот прираст, од 2010 
година започнаа да доделуваат 
еднократна парична помош во 
износ од 3.000 денари. Во овој 
период било констатирано дека 
природниот прираст е помал од 

2,1 промил, а континуираното 
намалување на наталитетот е 
сериозна закана за демограф-
скиот развој на општината. 
Одлуката важи за секое ново-
родено дете чија мајка е жител 
на општина Делчево.

Жителите на Кавадарци, исто 
така, имаат можност да ја ко-
ристат оваа мерка. Нивната 
Општина исплаќа средства за 
секое бебе во вредност од 6.000 
денари. Друга општина од источ-
на Македонија која се соочува 
со предизвикот за зголемување 
на наталитетот е Демир Капија. 
Родителите во Демир Капија од 
Општината добиваат надомест 
од 5.000 денари за секое дете.

█ Минататагодинасеродија
близнаци.СоодлуканаСове
тот,соголемозадоволствона
родителитеимбеаисплатени
10.000денари– велат оттаму.

И на охридските бебиња им сле-
дуваат по 5.000 денари еднокра-
тна парична помош. Охридската 
општина лани донесе одлука да 
издвои околу три милиони дена-
ри за помош за новороденчиња, 
бидејќи во Охрид годишно се 
раѓаат 600 до 650 бебиња. Со 
цел да се зголеми оваа бројка и 
за да се поттикнат родителите, 
од минатата година, локалните 
власти им излегуваат во пресрет 
на новопечените родители.

Најдарежливи скопски општи-
ни за новите жители се Аерод-
ром, Кисела Вода, Карпош и 
Центар, кои даваат еднократна 
помош за секоја принова во се-
мејството. Општина Аеродром 
дава 5.000, Општина Кисела 

Вода 6.000 денари, а Општина 
Центар 7.000 денари. 

Во општина Центар постои го-
лем интерес за мерката паричен 
надомест за новороденчиња. За 
2015 година се исплатени 388 
ваучери, додека во Аеродром се 
доделени околу 400 решенија 
на новороденчиња. 

█ Мојотсопругијасзавторото
детезедовмепаричнапомош
одОпштината,бидејќикога
серодипрвото, сѐ уштене
бешедонесенаваквамерка.
Задоволна сум од надоме
стот,бидејќиколкаваидае
сумата,секогашдобродоаѓа
каквабилопомошзановоро
денобебе – вели Александра, 
жителка на Аеродром.

Во Кисела Вода оваа социјална 
мерка се спроведува веќе две 
години, а бројот на семејства 
на кои Општината им додели-
ла еднократна парична помош 
се искачи на 1140.

За разлика од овие општини, 
Карпош има одредени услови 
за добивање парична помош. 
Општината доделува едно-
кратна помош од 4.000 денари 
само за семејствата кои имаат 
принова и примаат социјална 
помош или имаат еден невра-
ботен член. 

За да добијат надомест од 
општините што го даваат, на ро-
дителите им се потребни лична 
карта, извод од матична книга 
на родените за новороденчето, 
копија од трансакциска сметка 
и пополнето барање за еднокра-
тен паричен надомест. █

Пелени, кашички, облека, 
храна, постелнина, иг-
рачки... Ова се само дел 

од потребите кои родителите 
мора да ги исполнат кога ќе 
добијат дете. Иако добивање-
то на нов член во семејството 
е најголема радост, реалните 
обврски и трошоци за ново-
роденче се многу високи. Ток-
му тоа е и една од причините 
поради што младите брачни 
парови сѐ потешко се решаваат 
да имаат дете. Од друга страна, 
на новите родителите секоја 
помош им е добредојдена.

Со цел да им се олесни на роди-
телите, како и да се поттикне 
наталитетот, Министерството 
за труд и социјална политика 
и некои од општините во Ма-
кедонија од оваа година даваат 
симболична еднократна помош 
за секое новороденче.

Жителите на десетина 
општини добиваат од 8 до 
12 илјади денари за бебе
Оваа мерка не се применува на 
целата територија на државата, 
досега ја користат само десе-
тина општини. Најдарежливи 
се општините Неготино, Кава-
дарци, Демир Капија, Делчево, 
Новаци, Лозово, Старо Нагори-
чане, Охрид и скопските општи-
ни Центар, Карпош, Аеродром и 
Кисела Вода. Локалните самоу-
прави кои финансиски го пома-
гаат новиот жител, велат дека 
целта е да дадат свој придонес 
во зголемувањето на наталите-
тот на општините, бидејќи кај 
некои од нив веќе има и нега-
тивен прираст на населението.

На родителите во овие општини, 
покрај надоместот што го доби-
ваат од Oпштината, законски им 

следува и еднократна парична 
помош од државата само за прво 
дете. Сумата која Oпштината им 
ја исплаќа на родителите е раз-
лична во секоја општина, за тоа 
одлучува секој Општински совет 
посебно. Во останатите општини 
кои не ја применуваат оваа мер-
ка, родителите можат да добијат 
еднократна помош од Минис-
терството за труд и социјална 
политика, која изнесува околу 
5.000 денари.

Во Делчево и во Старо Нагори-
чане за секое родено бебе Оп-
ш тината дава 3.000 денари. 
Новороденчињата во Лозово и 
во Неготино добиваат по 7.000 
денари, односно од 10.000 до 
14.000 денари за секое трето 
и за секое четврто дете или за 
близнаци. Тоа се најнискиот и 
највисокиот надомест што ги 
исплаќаат општините надвор 
од Скопје. Вклучувајќи ја и помо-
шта од државата од пет илјади 
денари за секое прво дете, жи-
телите на овие општини можат 
да добијат вкупен надомест од 
8.000 до 12.000 денари.

Неготино и Лозово  
даваат пари исто колку 
скопски Центар 
Интересно е што малите 
општини издвојуваат финан-
сиски средства за секое родено 
бебе исто колку и побогатите 
општини, а некои дури и по-
веќе, сѐ со цел да се зголеми 
природниот прираст.

Ваква практика уште во 2006 
година има воведено куманов-
ската општина Старо Нагори-
чане. Од скопските општини, 
Општина Аеродром е првата 
која донесе одлука за исплата на  
парична помош за новороденче 
во 2008 година. Истата година и 
битолската Општина Новаци за-
почна да дава пари за секое бебе 
во износ од 5.000 денари. Лани 
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Ста ри от амам во Те то во го освет лу ва 
ѕвез де но не бо од ку по ли те
Сме стен на ле ва та стра на од ре ка та Пе на, во цен трал-
но то град ско по драч је, Ста ри от амам со ве ко ви оп сто-
ју ва ка ко све дош тво за на чи нот на жи во тот во одре ден 
вре мен ски пер и од што има ре ле вант но зна че ње од 
глед на точ ка на исто ри ја та и на кул ту ра та, осо бе но 
по ра ди не го ва та функ ци ја, ар хи те кту ра, из вор ни те ма-
те ри ја ли и тех ни ки те на град ба

Пишува | Не ве на По пов ска

РЕКОНСТРУИРАНСПОМЕНИКНАКУЛТУРАТАОД15.ВЕКВОГРАДОТПОДШАРА

По се та та на Ста ри от амам 
нѐ од ве де во Те то во, гра-
дот под Ша ра, ка де жи вее 

на се ле ние од не кол ку ет нич ки 
за ед ни ци кои за ед ниш тво то, 
раз би ра ње то и то ле ран ци ја та 
ги има ат во сво ја та тра ди ци ја. 
Ту ка доз нав ме де ка ар хе о ло шки-
те иско пу ва ња го по ка жу ва ат 
по сто е ње то на гра дот уште во 
ан тич ка та до ба, а ме ѓу про нај-
де ни те фи гу ри е про чу е на та Ме-
на да од 6. век пред но ва та ера.

Име то Те то во, спо ред ед на на-
род на ле ген да, е по вр за но со 
еден не о би чен на стан од вре-
ме то на тур ско то ропс тво. Име-
но, во не по сред на бли зи на на 
гра дот, ме ѓу два ри да, жи ве е ла 
го ле ма зми ја од ко ја се пла ше-
ле си те. Ни кој не се оби ду вал 
на страш на та ѕвер ка да ѝ из ле-
зе на мег дан. Са мо не кој си Те
то из ле гол хра бар маж. Еден 
ден, во о ру жен со лак и стре ла 
и со меч и штит, ка чен на сво јот 

бр зо ног коњ, тој се упа тил кон 
ме сто то. Ко га стиг нал та му, се 
по ја ви ла зми ја та и му го по пре-
чи ла па тот. Те то не се уп ла шил. 
Го оп тег нал ла кот и со ед на 
стре ла ја пре диз ви кал ѕвер ка-
та. Зми ја та поч на ла да ре а ги ра, 
ис пу штај ќи не ка ков глас. Раз-
лу те на, таа со го ле ма бр зи на 
се упа ти ла кон пле нот. Но Те то 
бил бе стра шен. Ко га вле ка чот 
се доб ли жил до не го, тој за мав-
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Ама мот е 
из гра ден 

кон кра  јот 
на 15. век. 
Се прет по-

ста ву ва де ка 
го из гра дил 
Мех мед еле-

би, син на 
Исах бег 

Ста ри от 
амам во Те-
то во е еден 

од нај ре пре-
зен та тив-

ни те ар хи-
те ктон ски 

при ме ро ци 
на ос ман ли-
ска та кул ту-

ра во на ша та 
зем ја

нал со остри от и ши лест меч и 
ја про ни жал. Та ка, лу ѓе то би ле 
ос ло бо де ни од зми ја та. От то-
гаш, спо ред ле ген да та, ме сто то 
ка де што би ла уби е на зми ја та 
со меч и штит (кал кан), би ло 
на ре че но Кал кан де ли, а гра дот 
(на тур ски) - Кал кан де лен. Во 
се ќа ва ње на ју на кот Те то, пак, 
мес но то на се ле ние на сел ба та 
ја на рек ло со име то Те то во.

Дру га та вер зи ја по вр за на за 
име то на Те то во  по тек ну-
ва од ста рос ло вен ски от збор 
„хътѢти“ што зна чи „са ка“, 
а „хътѣто во“ - са ка но ме сто. 
Око лу сре ди на та на 15. век, со 
от па ѓа ње то на бу ква та „х“, на-
сел ба та би ла пре и ме ну ва на во 
Те то во (Те то ва). Спо ред на род-
на та ети мо ло ги ја, Те то во про-
из ле гу вал од збо рот те ти ва. Во 
вр ска со ова тол ку ва ње, уште 
то гаш се по ја ви ло и тур ско то 
име ну ва ње на на сел ба та - Кал-
кан де лен. Во еден хри со вул на 
срп ски от цар Ду шан од сре ди-
на та на 14. век, Те то во се спом-
ну ва ка ко се ло, а ка ко град ска 
на сел ба се спом ну ва во те кот 
на 15. век, и тоа гла вен пункт 
на Дол на и на Гор на на хи ја. Поз-
на ти от тур ски па то пи сец, Ха џи 
Кал фа, кој го по се тил Те то во, 
гра дот го спом ну ва со ими ња-
та Кал кан де лен и Те то ва. 

Го лем дел од кул тур но то нас-
ледс тво на овој град го збо га-
ту ва ат број ни те цр кви и џа мии 

кои по тек ну ва ат од поб ли ско-
то или од по да леч но то ми на то, 
а ка ко што ни рас ка жаа те тов-
ци, најв пе чат ли ви за ту ри сти те 
се Ара ба ти ба ба те ќе, Са ри от 
амам, Ша ре на та џа ми ја...

Оди ме во цен та рот на гра дот. 
Не е па за рен ден, но по ули-
ци те е вр ву ли ца. Про би вај ќи 
се, ед наш ве ќе вле гов ме во по-
греш на ули ца и мо ра од но во да 
свр ти ме низ те тов ски те со ка ци 
за да дој де ме до ама мот. Ко неч-
но, еве сме пред не го. Сме стен 
на ле ва та стра на од ре ка та 
Пе на, во цен трал но то град ско 
по драч је во бли зи на на Ша-
ре на та џа ми ја, Ста ри от амам, 

со ве ко ви оп сто ју ва ка ко све-
дош тво за на чи нот на жи во тот 
во одре ден вре мен ски пер и од 
што има ре ле вант но зна че ње 
од глед на точ ка на исто ри ја та 
и на кул ту ра та, осо бе но по ра-
ди не го ва та функ ци ја, ар хи те-
кту ра, из вор ни те ма те ри ја ли и 
тех ни ки те на град ба.

█ Амамотеизграденконкра
јотна15.векиактивноучест
вувалвосоциокултурниот
амбиентиводефинирањето
наинтегралнатаградскасли
канаТетово.Сепретпоставу
вадекагоизградилМехмед
елеби,синнаИсахбег - ни 
рас ка жаа.

Ко га ќе вле зе те во вна треш-
но ста, пред вас е чи ста и јас на 
про стор на ор га ни за ци ја. Ама-
мот има пра во а гол на фор ма, 
из гра ден е со ма сив ни ѕи до ви 
од гру бо обра бо тен ка мен и 
тли, а ка ко по крив ни кон струк-
ции се упо тре бе ни сво до ви ку-
по ли со раз лич ни ди мен зии, 
со што е офор ме на раз и гра на 
пет та фа са да ко ја му да ва осо-
бе на прив леч ност на об је ктот.

Об је ктот е еди не чен, т.е. не ма 
од во ју ва ње на по себ ни де ло-
ви во кои се ка пе ле ма жи те и 
же ни те. Во аг ли те на хел ве тот, 
ле во и дес но, има две ма ли про-
сто рии кои слу же ле за ка пе-
ње на по ви со ка тем пе ра ту ра, 
а по крај ѕи до ви те има ло поп-
ло че но ме сто за се де ње око лу 
мер мер ни те ко ри та, со топ ла 
и со лад на во да.

█ СтариотамамвоТетовое
еденоднајрепрезентативни
теархитектонскипримероци

наосманлискатакултураво
нашатаземја,сведоштвоза
традициитевоизведбатана
профанитеобјектиоддоц
носредновековнатаепоха.
Овојспоменикнакултурата
севбројувамеѓунајдревните
зданијанакултурнотонас
ледствонаТетовоинаокол
ниот регион, е своевиден
пунктнастаритекултурни
традицииодосманлискиот
период,којгооживувавре
мето на социјалниот и на
економскиотпроцутнаТе
тово со впечатливоста на
својатавизуелнаестетика,со
разиграностанапросторни
теволумени,какоисонего
вотокултуролошкозначење
зажителитенаградот- сме та 
ми ни стер ка та за кул ту ра, Ели-
за бе та Кан че ска-Ми лев ска.

И по крај из вр ше ни те ин тер-
вен ции во раз лич ни вре мен ски 
пер и о ди, об је ктот ја со чу вал сво-
ја та автен тич на гра деж на фор-
ма. За изд во ју ва ње ка ко ва жен 
естет ски сег мент од ку по ли те е 
ѕвез де но то не бо со два е се ти на 
отво ри на ед на од нив. 

█  Амамотбешевоголемамера
уништенвосвојатавнатреш
ностпорадинестручнитеин
тервенциинакорисниците
коигоприспособилезаугости
телскидуќан.Простороткој
сегаекомплетнопреуреденво
галерија,има356квадратни
метрикориснаповршинаисе
наоѓавосамотоурбанојадро
наТетово.Галеријатаимадва
поголемиидвапомалипотку
полнипросторикоинудатдо
бриусловизаорганизирање
изложби,ноизапромоции,
поетскичитања,маликонцер
ти.Поставеноеиподногрее
ње,новаканализација,како
и потребната илуминација
вообјектотипреднего - ве ли 
Ацо Ко стов, виш кон зер ва тор. 
Отво ре ни се и ори ги нал ни те 
про зор ци кои би ле за ѕи да ни, а 
га ле ри ја та до би ла и две кан це-
ла рии за пер со на лот. 

█  УметничкатагалеријавоСта
риотамамвоиднинатребада
бидегалерискицентар,сме та 
Нев зат Беј ту ли Ки ца - пре тсе да-
тел на Друш тво то на ли ков ни те 
умет ни ци од Те то во.  █
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█ Воденовиназголеменоаероза
гадување,какваевашатапрепора
казабебињатаизадецата?Дали
ебезбеднодаизлегуваатнадвор?
ТРЕНЧЕВА:Ае ро за га ду ва ње то е 
еми си ја на раз ни по лу тан ти, од-
нос но штет ни ма те рии кои штет но 
вли ја ат по здрав је то на чо ве кот. 
Ту ка спа ѓа ат из дув ни те га со ви на 
мо то ри те, раз ни те то пил ни ци, ин-
ду стри ски об је кти, па сѐ до ра ди о-
ка тив ни и би о ло шки ма те ри ја ли. 
Си те овие че стич ки ло шо вли ја ат 
на здрав је то и во оп што на чо веч ки-
от ор га ни зам, вклу чу вај ќи ги ту ка 
и де ца та и бе би ња та. Тие сe уште 
ма ли, нив ни от иму но ло шки си стем 
не е зрел и за тоа по че сто мо же да 
под лег нат на оште ту ва ње од овие 
по лу тан ти. Де но ви ве е акту ел на 
те ма та за ае ро за га ду ва ње. Мер ни-
те ста ни ци по ка жу ва ат зго ле ме но 
при сус тво на овие штет ни ма те рии. 
За тоа и не се пре по ра чу ва мно гу 
пре стој и из ле гу ва ње над вор, по-
себ но во ча со ви те ко га е зго ле ме на 
кон цен тра ци ја та, во утрин ски те 
ча со ви ко га има маг ла и на ве чер, 
ко га, исто та ка, е зго ле ме на кон-
цен тра ци ја та на че стич ки те ПМ10. 
Ко га не ма стру е ње на воз ду хот, че-
стич ки те се за др жу ва ат по ве ќе во 
воз ду хот и пред сѐ го ири ти ра ат 
рес пи ра тор ни от си стем, би деј ќи 
тој е прв на ли ни ја та на од бра на 
пре ку ди ше ње то. Овие че стич ки 
пре ку слуз ни ца та на но сот пре диз-
ви ку ва ат пе че ње, сол зе ње, каш ла-
ње, соз да ва ње се крет во диш ни те 
па ти шта кој по тоа мо же да би де и 
ос но ва за до пол ни тел но раз ви ва-
ње, од нос но на се лу ва ње на ви ру-
си и на ба кте рии, и од ед на стра на 
пре диз ви ку ва ат бо ле сти. Од дру га 
стра на, ги вло шу ва ат со стој би те 
на оние лу ѓе што има ат хро нич ни 
бо ле сти, аст ма и слич но.

█ Какодасезаштитатбебињата
одболеститенагорните,ноина
долнитедишнипатишта?
ТРЕНЧЕВА:Бе би ња та и де ца та ќе 
се за шти ту ва ат од ин фек ции и ба-
кте рии из бег ну вај ќи ги ди рект-
ни те кон та кти со бол ни те. Мно гу 
е важ но одр жу ва ње то на лич на та 
и на оп шта та хи ги е на, ка ко во гра-
дин ки те и во учи ли шта та ка де што 
пре сто ју ва ат бе би ња та и де ца та, 
та ка и до ма. По тоа, че сто то ми е ње 
на ра це те, по себ но пред и по оде ње 
во то а лет. Ова е еден вид ме ха нич-

ко от стра ну ва ње на овие пре диз-
ви ку ва чи на бо ле сти. Со јак не ње 
на иму ни те тот пре ку раз но вид на 
ис хра на, исто та ка, ор га низ мот се 
шти ти од бо ле сти те на рес пи ра-
тор ни те ор га низ ми. Мно гу важ на 
и ре дов на та вак ци на ци ја. Тре ба да 
се при ма ат си те вак ци ни кои ги 
шти тат од одре де ни ви рус ни и ба-
кте ри ски бо ле сти, а тие се се пак, 
нај до бра за шти та.

█ Далиреспираторнитезаболува
њасенајчестапричинапоради
којаденовивеамбулантитекај
матичнитепедијатрисеполни?
ТРЕНЧЕВА:На пр во ме сто ка ко 
при чи ни за зго ле мен мор би ди тет 
кај де ца та се рес пи ра тор ни те бо ле-
сти од кои, пак, ви рус ни те бо ле сти 
се 90 от сто при чи ни те ли за мор би-
ди тет кај де ца та. От та му про из ле-
гу ва и фа ктот, би деј ќи има мно гу 
ви ру си, по ве ќе од 200, ро ди те лот 
че сто па ти да ре че: Де те то ми е бол-
но ре чи си се кој ме сец. Всуш ност, 
тоа е бол но од раз лич ни ви ру си кои 
има ат слич на симп то ма то ло ги ја, 
па ли чи де ка бо ле ста по сто ја но се 
по вто ру ва. Во нај го лем број слу чаи 
овие ви ру си се без о пас ни, по себ но 
на стин ки те, кои се пре диз ви ка ни 
од ри но ви ру си те. До бро е во та кви 
слу чаи да се из бег не ан ти би от ска 
те ра пи ја, ме ѓу тоа да се сле ди де-
те то.

█ Далиепотребнонасекоете
чењеносилипокаченателесна
температурадасепосетимати
ченпедијатар?
ТРЕНЧЕВА:Се ко ја на стин ка, се кое 
те че ње на но сот, не мо ра да би де 
аларм за ро ди те лот. Ро ди те ли те 
тре ба да го сле дат де те то не кол ку 
де на. Во слу чај да се вло ши си ту а-
ци ја та, то гаш тре ба да се кон та кти-
ра ле кар. Под вло шу ва ње се по драз-
би ра ви со ка тем пе ра ту ра, бол ка во 
уши те, ин тен зив на каш ли ца или 
те шко тии во ди ше ње то и то гаш 
тре ба да дој де на до ктор вед наш.

█ Далипрепорачуватеимуности
мулатори?
ТРЕНЧЕВА:При род но то јак не ње 
на иму ни те тот е нај до бро, ме ѓу тоа 
има и ус ло ви ко га по ма га ат иму но-
сти му ла то ри те кои го сти му ли ра ат 
ор га низ мот да соз да ва од бран бе ни 
кле тки за да се соз да де за шти та 
про тив пре диз ви ку ва чи те на бо-

ле сти. Иму но сти му ла то ри те ги има 
во раз лич ни об ли ци. Не кои сти му-
ла то ри дејс тву ва ат на цре ва та, тоа 
се т.н. про би о ти ци кои ги на се лу-
ва ат цре ва та и до бро дејс тву ва ат 
во овие ус ло ви, пра веј ќи рам но-
те жа во ми кроф ло ра та во цре ва та 
на ор га низ мот и ги сти му ли ра ат 
раз во јот на до бри те ба кте рии кои 
го пот тик ну ва ат ло кал ни от иму ни-
тет. Ги има и во об лик на раз лич ни 
си ру пи кои мо жат да по мог нат да 
се из бо ри ме во си ту а ци ја на не ко ја 
ви рус на или ба кте ри ска ин фек ци ја. 
Ме ѓу тоа, важ но е да на пом ни ме де
ка си те тие сти му ла то ри тре ба да се 
зе ма ат под кон тро ла на ле кар, би-
деј ќи не кои од нив не се без о пас ни. 
Да ва ње то ви та миц Ц и ри би но то 
мас ло кое сме го за по ста ви ле од 
по о дам на прет ста ву ва ат еден до-
бар из бор. Ри би но то мас ло е до бар 
из вор на ви та мин Д и на ви та мин А 
и е до бар из бор за по го ле ми те де ца.

█ Секојагодинасеактуелнинапи
вкинаприроднабазазазголему
вањенаимунитетоткајдецата.
Ланитоабешедивотооригано,
годинавамаслото од семки од
грејпфрут...Којсѐможедагико
ристиилидалитребадабидеме
многувнимателнивоупотребата?
ТРЕНЧЕВА:И овие на пи вки или 
мас ла се еден вид иму но сти му ла то-
ри и тоа тре ба да би де по пре по ра ка 
на ле кар и не тре ба да се зе ма ат на 
сво ја ра ка. Дел од иму но сти му ла то-
ри те се зе ма ат по ше ма, во одре ден 
пер и од и на огра ни че но вре ме. Тоа 
зна чи де ка на не кој на чин тие на па-
ѓа ат, од нос но го мо би ли зи ра ат на-
ши от иму но ло шки си стем и тре ба 
да се знае ка де и кол ку да се да де.

█ Далиештетноводомашниус
ловидасевршиинхалацијасамо
софизиолошкираствор?
ТРЕНЧЕВА:Ин ха ла ци ја са мо со фи-
зи о ло шки рас твор го пра кти ку ва ме 
и ние ле ка ри те, за олес ну ва ње на 
не кои симп то ми од рес пи ра тор ни-
от си стем, за уб ла жу ва ње на каш-
ли ци, за по лес но искаш лу ва ње на 
се кре тот. Не е не ко ја го ле ма ште-
та ако се пра ви ин ха ла ци ја, но да 
не се пре те ру ва. Се пак, тре ба да се 
по се ти ле кар ако де те то каш ла по-
дол го вре ме и тој тре ба да го из вр-
ши прег ле дот. Си гур но е де ка са мо 
ин ха ла ци ја со фи зи о ло шки рас твор 
не ма да би де потребниот лек. █

Сло бод но из не су вај те  
ги бе би ња та и де ца та над вор 

во зи ма, но са мо ако е  
воз ду хот чист!

А
коезима,авозду
хот е чист, тогаш
едобробебињата

идецатадапрестојува
атнадвор.Доволноеда
бидатдоброоблечени,
заштитени. Зимата не
пречи,пречиаерозага
дувањето.Пречативиру
ситеибактериите,затоа
еважнопросториитево
кои најчесто престоју
ваатбебињатаидецата
честодасепроветруваат, 
ве ли во ин терв ју за „Ре пуб-
ли ка“, д-р Ми тка Трен че ва, 
спе ци ја лист пе ди ја тар.

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

При род но то јак не ње на иму ни те тот 
е нај до бро, ме ѓу тоа, има и ус ло ви 

ко га по ма га ат иму но сти му ла то ри те, 
кои го сти му ли ра ат ор га низ мот да 

соз да ва кле тки на од бра на за да се 
соз да де за шти та про тив пре диз ви ку ва
чи те на бо ле сти. Иму но сти му ла то ри те 

ги има во раз лич ни об ли ци. Ме ѓу тоа, 
важ но е да на по ме не ме де ка си те тие 

сти му ла то ри тре ба да се зе ма ат 
под кон тро ла на ле кар би деј ќи 
не кои од нив не се без о пас ни, 

ве ли д-р Трен че ва
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Ру ски све дош тва за грч ка та  
по ли ти ка кон ос ман ли ска Ма ке до ни ја
„Во ко стур ска та ка за кај нас до а ѓаа 
де ле га ции од се ла та, кои, из ја ву ваа, 
не ги са ка ат ни ту грч ки те, ни ти бу гар-
ски те учи те ли и све ште ни ци, ту ку мо лат 
да им би дат да де ни ма ке дон ски. На пра-
ша ње то за нив на та на ци о нал ност, овие 
од го ва раа, де ка се Ма ке дон ци“

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

В о август-сеп тем ври 1907 го ди на ру ски от 
кон зул во Со лун, М. Пе тра ев, за ед но со уште 
еден ав стро-ун гар ски прет став ник, го при-

дру жу вал ге не рал ни от управ ник Хил ми-па ша во 
оби кол ка низ Ма ке до ни ја. По тоа, на 15 сеп тем ври 
1907 го ди на, во из ве шта јот до ру ско то Ми ни стерс-
тво за над во реш ни ра бо ти, Пе тра ев кон ста ти рал: 
„Ка ко зак лу чок јас не мо жам да не наг ла сам, де ка 
са мо то на се ле ние поч ну ва мош не за бе ле жи тел но 
да се чув ству ва оп то ва ре но од про па ган ди те и 
тоа нај и скре но ба ра да би де оста ве но на ми ра. 
Во ко стур ска та ка за кај нас до а ѓаа де ле га ции од 
се ла та, кои, из ја ву ваа, не ги са ка ат ни ту грч ки те, 
ни ти бу гар ски те учи те ли и све ште ни ци, ту ку мо лат 
да им би дат да де ни ма ке дон ски. На пра ша ње то 
за нив на та на ци о нал ност, овие од го ва раа, де ка се 
Ма ке дон ци. Та кви те по ја ви се да ле ку од тоа да се 
по е ди неч ни, и тие по ка жу ва ат де ка хри сти јан ско то 
на се ле ние на Ма ке до ни ја е из мо ре но од гне тот 
врз не го од нај раз лич ни те про па ган ди, и де ка 
кај не го поч ну ва да се раз бу ду ва на ци о нал но то 
са мо соз на ние, кое се раз ли ку ва од тие што му се 
на мет ну ва ат остра на“. По твр да за оча јот до кое 
би ло до не се но ма ке дон ско то хри сти јан ско на се-
ле ние во овој пер и од во ос ман ли ска Ма ке до ни ја 
на о ѓа ме и во из ве шта јот од 6 ју ли 1907 го ди на на 
ру ски от кон зул во Би то ла, Каљ, до ру ска та ам ба са-
да во Истан бул, во кој се ве ли де ка: „На сел ско то, 
сло вен ско на се ле ние, што не ма соз на ние за сво ја та 
на ци о нал ност, му е без раз лич но да ли ќе се на ре-
ку ва се бе си бу гар ско, или срп ско...“.

По за вр шу ва ње то на Илин ден ско то во ста ние ка-
ра кте ри стич на би ла за си ле на та деј ност на про па-
ган ди те ин сти ту ции на бал кан ски те на ции-др жа ви 
на те ри то ри ја та на ос ман ли ска Ма ке до ни ја. Во 
пер и о дот од 1904 го ди на до 1908 го ди на до а ѓа до 
ра ди кал на про ме на во нив ни от на чин на дејс тву ва-
ње, т.е. про па ган ди те од мир ни се пре тво ри ле во 
на сил ни и во о ру же ни. Од ва кви от на чин на дејс-
тву ва ње најм но гу на стра да ло са мо то хри сти јан ско 
на се ле ние. Име но, го ле мо др жав ни те по ли ти ка на 
бал кан ски те др жа ви ви де ле шан са на на си лен пат 
да соз да дат сопс тве ни „на ции“ во ана ци о нал но то 
ос ман ли ско оп штес тво, ток му врз при ви ле ги и те 
да де ни на нив ни те про па ганд ни ин сти ту ции од 
стра на на офи ци ја лен Истан бул. Ми лет си сте мот 
кој про из ле гол од ос ман ли ско то оп штес тво бил 
пре тво рен во ору дие на бал кан ски те пре стол ни ни 
да бро јат и пре бро ју ва ат „свое“ на се ле ние во Ос-
ман ли ска та Им пе ри ја. При пад ни ци те на па три јар-
ши ски от Рум ми лет би ле сме та ни за „Гр ци“, до де ка 

при вр за ни ци те на ег зар хи ски от Бул гар ми лет би ле 
пер це пи ра ни ка ко „Бу га ри“. Всуш ност конф ли ктот 
на ста нал  во оби дот на про па ган ди те да го кон вер-
ти ра ат хри сти јан ско то на се ле ние во им пе ри ја та, 
на тој на чин при ка жу вај ќи до ми нант на број ка на 
„сопс тве на та на ци ја“, а со тоа и пра во да пре тен-
ди ра ат на де ло ви од те ри то ри ја та на Ма ке до ни ја.

Илин ден ско то во ста ние прет ста ву ва пре сврт ни ца 
во по ли ти ка та на грч ка та др жа ва кон ос ман ли ска 
Ма ке до ни ја. Вла да та во Ати на сфа ти ла де ка е 
не оп ход на про ме на во на ци о нал на та до ктри на та 
во од нос на „ма ке дон ско то пра ша ње“ до кол ку и 
по на та му са ка ла да се на де ва на де ло ви од ма ке-
дон ска та те ри то ри ја. Од дру га стра на, офи ци јал-
на Ати на ве ќе не мо же ла да оста не ин ди фе рент на 
кон по ви ци те на на ци о на ли стич ки те кру го ви за 
неј зи но актив но ан га жи ра ње во ма ке дон ски те 
ра бо ти. Кралс тво то Гр ци ја би ло при ну де но да 
раз мис лу ва на по кон крет ни и по ек стрем ни мер ки 
за „спа су ва ње“ на ели низ мот за гро зен од ре во лу-
ци о нер но то дви же ње во Ма ке до ни ја. Про ме на та 
на по ли ти ка та во на со ка на за си лен ан гаж ман на 
грч ки те др жав ни ин сти ту ции зна че ло и поч ну ва ње 
во о ру же на ин тер вен ци ја на грч ка та др жа ва на 
де ло ви од те ри то ри ја та на ос ман ли ска Ма ке-
до ни ја, т.е. по че ток на т.н. грч ка „Ма ке дон ска та 
бор ба“, на со че на не кон ос ман ли ски от ре жим, 
кој го сме та ле за свој со јуз ник, ту ку про тив си ли те 
на МРО и кон Ег зар хи ја та.

Во овој текст ќе ги прет ста ви ме све дош тва та на 
ру ски те кон зу ли во ос ман ли ска Ма ке до ни ја за 
по ли ти ка та на грч ки те про па ганд ни стру кту ри 
по Илин ден ско то во ста ние, пред сѐ кон од но сот 
кон ма ке дон ско то хри сти јан ско на се ле ние. Пр во 
ќе се на вра ти ме на ве ќе спо ме на ти от из ве штај на 
кон зу лот Пе тра ев од сеп тем ври 1907 го ди на. Тој 
за ед но со уште еден ав стро-ун гар ски дип ло мат 
во им пе ри ја та од 26 август до 15 сеп тем ври ги 
по се ти ле след ни те ка зи: Кај ла ри, Ко жа ни, Ко-
стур, Ан се ли ца, Сел фи џе, Вла се на и Ка те ри ни. 
Во во вед ни от дел кон зу лот за Би тол ски от ви ла ет 
зак лу чил де ка „бил нај ка ра кте ри сти чен, би деј ќи 
слу жи ка ко аре на на актив но ста на че ти ри те 
хри сти јан ски про па ган ди: на грч ка та, бу гар ска-
та, срп ска та и ро ман ска та“. Спо ред не го во овој 
ви ла ет нај го лем ин те рес „од по ли тич ка глед на 
точ ка“ на Ру си ја, прив ле ку ва ла ко стур ска та око-
ли ја, ко ја за кон зу лот би ла „ог ни ште на грч ки те 
ко ми те ти“ и цен тар на бор ба та ме ѓу грч ка та и 
бу гар ска та про па ган да. За вре ме на пре сто јот во 
Би то ла двај ца та дип ло ма ти до би ле „мно гу број ни 
жал би во вр ска со те ро ри стич ки те акти од грч ки те 
бан ди“ из вр ше ни врз ег зар хи сти те во ко стур ски-
от пре дел. По ра ди ва кви те соз на ни ја по го ле ма 
ру ска и ав стро ун гар ска де ле га ци ја се упа ти ла 
кон око ли ја та со цел на ли це ме сто да ја утвр ди 
фа ктич ка та си ту а ци ја. Всуш ност, ре ал но ста ко ја 
тие ја ви де ле на те рен би ла таа, де ка по ве ќе то 
се ла во раз ли чен пер и од „би ле жр тви на на па ди 
од грч ки бан ди, при што Ло град и Ос ни ча ни – се 
на пол но из го ре ни и нив но то на се ле ние се на о ѓа 
во Хру пи ште (бли зу Ко стур)“.

Од раз го во рот на ло кал но то на се ле ние Пе тра ев 
за бе ле жил де ка тие најм но гу се жа лат „од не по-
сто е ње то си гур ност од грч ки от те рор и на крај на та 
не воз мож ност по ра ди тоа да се за ни ма ва ат со ми рен 
труд, осо бе но не над вор од се ла та“. Спо ред кон зу лот, 
грч ки те бан ди би ле вр бу ва ни од со сед ни те грч ки се ла 
и исти те дејс тву ва ле по на ред ба на „глав ни от Ко ми-
тет“ во Ко стур, при со дејс тво со грч ки шпи о ни кои се 
на о ѓа ле во се кое се ло. Пос лед ни ве ин фор ма ции на 
Пе тра ев во го ле ма мер ка би ле точ ни. Име но, ви сти на 
би ло де ка грч ка та про па ган да има ла до бро раз ви е-
на шпи он ска мре жа во ко стур ска та око ли ја, за што 
нај зас лу жен бил ко стур ски от ми тро по лит Гер ма нос 
Ка ра ван ге лис, кој уште пред Илин ден ско то во ста ние 
имал соз да де но пла те нич ко-ин фо ми рач ка мре жа 
во не го ва та епар хи ја. Исто та ка, во те кот на грч ка та 
„Ма ке дон ска бор ба“ за ан дарт ски те на па ди во тој 
дел на Ма ке до ни ја си те ди ре кти ви до а ѓа ле од Ко стур, 
т.е. од ми тро по ли тот Ка ра ван ге лис. Се пак, нај го лем 
дел од ан дар ти те до а ѓа ле од грч ка та др жа ва, пред сѐ 
од остро вот Крит, и исти те прет ста ву ва ле па ра во е на 
фор ма ци ја ко ја дејс тву ва ла во ос ман ли ска та др жа ва.

Ка ко и да е, врз ос но ва на со бра ни те по да то ци би ла 
на пра ве на прет ста вка до ге не рал ни от инс пе ктор на 
Ма ке до ни ја, Хил ми-па ша, пре ку ко ја кон зу ли те ба ра-
ле да се пре зе мат стро ги мер ки про тив грч ка та про-
па ган да. Во таа на со ка, Хил ми-па ша из дал на ред ба за 
про те ру ва ње од Ко стур на одре ден Си ко ри дис, грч ки 
др жав ја нин, кој, спо ред ру ски от кон зул, нај ве ро јат но 
бил грч ки офи цер, по тоа из ве сен Ми ха ла ки – ра ко-
во ди тел на ло кал ни от те ро ри стич ки ко ми тет, ка ко 
и не кол ку грч ки аги та то ри кои би ле про те ра ни од 
се ла та. Исто та ка, ме ѓу оста на ти те мер ки пре зе ме ни 
за ос лаб ну ва ње на „грч ки те бан ди“, се пред ви ду ва ло 
да се отво рат и ос ман ли ски гар ни зо ни во грч ки те и 
па три јар ши ски те се ла. Во прет ста вка та до ге не рал-
ни от инс пе ктор се ба ра ло да се обр не вни ма ние и 
на те шка та ма те ри јал на по лож ба на на се ле ни е то од 
се ла та Ло град и Ос ни ча ни, би деј ќи нив ни те жи те ли 
оста на ле без ни ка ков по крив по из го ру ва ње то на 
нив ни те ку ќи од ед на грч ка ан дарт ска че та.

Во про дол же ние на из ве шта јот ру ски от кон зул да ва 
ин те рес ни по да то ци за оста на ти те ка зи кои ги по-
се ти ле во Би тол ски от ви ла ет. Тој зак лу чил де ка во 
ко жан ска та, ела сон ска та и сел фиџ ка та око ли ја, во 
кое до ми нант но жи ве е ло грч ко или по гр че но на се ле-
ние „не ма по ли тич ки, ни ти те рор, па нив ни те жи те ли, 
ка ко хри сти ја ни, та ка и мус ли ма ни, жи ве ат во мир“. 
Овој по да ток са мо уште ед наш ја по твр ду ва те за та 
де ка грч ки те па ра во е ни фор ма ции би ле стро го на-
со че ни про тив Ег зар хи ја та, ег зар хи ско то на се ле ние 
и Ма ке дон ска та ре во лу ци о нер на ор га ни за ци ја. От-
ту ка, нај јуж ни око лии од ос ман ли ска Ма ке до ни ја се 
ко ри сте ле ка ко ба за на грч ки те па ра во е ни еди ни ци, 
ка де, спо ред ру ски от кон зул, до а ѓа ле од Гр ци ја, се 
еки пи ра ле, се снаб ду ва ле со ре зер ви, „и штом ќе до-
би јат на ред ба од Ко ми те тот, се упа ту ва ат по на та му; 
исто та ка ов де тие и се при кри ва ат по за вр шу ва ње то 
на сво и те кр ва ви под ви зи“. █

ПРОДОЛЖУВА
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Култура

1
Идиотски 
приказни

Ксенија
Николова

2
Казна за гревот 
Ноќта кога  
дојдоа сватовите
Јелена Бачиќ 
Алимпиќ

3
Здивот на  
тишината

Јован
Дамјановски

4
Зора во  
сликата
Петре
Димовски

 5
Архангелск

Роберт
Харис

КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА 
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:

100НАЈУБАВИСЛИКИНАСИТЕВРЕМИЊА
[  АНТОЛОГИЈ

А  ]

ДАР

Сѐ што ќе ти падне од небото 
Тоа е дар од Господ: 
За катадневна послушност 
За невидена покорност 
За преголема упорност 
За несекојдневна убост 
За неслутена возможност 
За несонувана добивка 
За неизоставена добрина 
За неизмислена приказна 
За неверојатна храброст 
За непремолчена заслуга

Дар е сѐ она што ќе падне врз 
твојата глава 
А не се златни пари и не е  
лажна слава: 
Туку се обични боцки како игли од 
бор, ела или смрека 
И сончевиот зрак како ореол што 
прво те угрева тебе 
И гласот што доаѓа одозгора од 
некое штотуку родено бебе 
И снегулките што се пластат на 
темето лека-полека 
Случајно фрлен камен од некое 
немирно дете 
Ненамерно турната саксија со или 
без земја и цвеќе 
Црвлив заврзок на орев,  
јаболко или круша 
Презрел плод на црница,  
смоква или дуња 
Врело олово од залутан 
свадбарски куршум 
Или само изладен збор од штотуку 
напишана песна!

ИЗЛОЖБАНАМАКЕДОНСКИУМЕТНИЦИВОСАД

По Њу јорк, из лож ба та „Уни вер зу мот ка ко алу зи ја за ин те-
гри те тот“ ќе ја ви ди и ма ке дон ска та пуб ли ка, по што таа 
нај ве ро јат но ќе про дол жи во др жа ви те од ре ги о нот

„Универзумоткакоалузијазаин
тегритетот“ е нас ло ве на из лож ба та 
на умет ни ци те Шќи пе Мех ме ти, Ди
та Ста ро ва-Ќе ри ми и на За рие Ам-
диу, ко ја е отво ре на во га ле ри ја та 
на Ма ке дон ски от цен тар во Њу јорк. 
Тие се прет ста ву ва ат со по 15 де ла 
соз да де ни во ком би ни ра на тех ни ка 
и со еден за ед нич ки трип тих пре ку 
кој ги раз о ткри ва ат сопс тве ни те ви-
зу ел но-естет ски стре ме жи. 

█ Три уметници, две ликовни
подрачјаисамоеднатехника.
Сличнатематикаиедназаед
ничкапорака.Овасеклучните
зборовизатворештвотонатрите
авторки,коеседвижиодлирска
таапстракцијаконсѐпоголемо
продлабочувањевоапстрактни
отколоризам.СликитенаЗарие
АмдиуинаДитаСтароваЌерими,
играфикитенаШќипеМехме
ти,создаденивокомбинирана
техника,прекупросторновре
менскиотрезгиразоткриваат
нивнитевизуелноестетскистре
межи - ве ли Ми џа ит По ло жа ни во 
сво јот текст за за ед нич ка та из лож-
ба„Универзумоткакоалузијаза
интегритетот“.

На оваа по ста но вка тие ќе се прет-
ста ват со по 15 де ла соз да де ни во 
ком би ни ра на тех ни ка.

█ Првичнатаидејазазаедничка
изложбаемоја,нонетребаше
многузадајаприфататмоите

Мех ме ти, Ста ро ва и Ам диу во  
Ма ке дон ски от цен тар во Њу јорк

колешкиисилнодасевложатво
нејзинатареализација.Сетотоа
еплоднасличностананашите
творечкиракописи.И,когавеќе
решивмезаедничкидазастанеме
задпроектот,недојдовмелесно
донеговиотфиналеннаслов - 
истак ну ва Шќи пе Мех ме ти.

Ди та Ста ро ва-Ќе ри ми, пак, ве ли 
де ка ос нов но за нив во про це сот 
на тво ре ње то би ло ко ри сте ње то 
на ко ло ри тот. По јас ну ва де ка се 
ра бо ти за ап стракт ни сли ки и за 
уни фи ци ра ни фор ма ти (50 на 70) 
са мо за оваа из лож ба, но она што е 
осо бе но зна чај но за по ста но вка та 
е за ед нич ки от трип тих.

Мех ме ти, пак, до пол ну ва де ка тие 
ед но став но и не се тру де ле да из-
бе га ат од она што е нив на тво реч ка 
спе ци фи ка.

█ Неможешдаизбегашодонашто
етвоеиетвојпрепознатливрако
пис.Додекагисоздававмеделата
гледавменанекојначиндаби
датсличниидасеприспособиме
еднанадруга,носегаостанува
публикатаистручнатакритика
дакажатколкусмеуспеалево
тоа - ве ли Мех ме ти.

По Њу јорк, из лож ба та „Универзу
моткакоалузијазаинтегритетот“ 
ќе ја ви ди и ма ке дон ска та пуб ли ка, 
по што таа нај ве ро јат но ќе про дол жи 
во др жа ви те од ре ги о нот. █  (Н.П.)

  

СПЕКТРА
SPECTRE

Заработка: 35.400.000 $

Жанр: акција
Режија: Сем Мендез

Актери: Даниел Крег,  
Кристоф Волц,  

Леа Сејдо

СНУПИ И ЧАРЛИ БРАУН
THE PEANUTS MOVIE

Заработка: 24.200.000 $

Жанр: анимација
Режија: Стив Мартино

Актери: Ноа Шнап,  
Били Мелендез,  

Хадли Бел Милер

СО ЉУБОВ КУПЕРОВИ
LOVE THE COOPERS

Заработка: 9.300.000 $

Жанр: комедија
Режија: Џеси Нелсон
Актери: Дајан Китон,  

Џон Гудман,  
Ед Хелмс

МАРСОВЕЦОТ
THE MARTIАN

Заработка: 6.700.000 $

Жанр: авантура
Режија: Ридли Скот

Актери: Мет Дејмон,  
Џесика Честејн,  

Кристен Вилг

ТРИЕСЕТ И ТРОЈЦАТА
THE 33

Заработка: 5.800.000 $

Жанр: драма
Режија: Патриша Риган

Актери: Антонио Бандерас, 
Родриго Санторо,  

Жулиет Бинош

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов

Жан Мишел Баскијат  
(1960-1988) е американ-
ски уметник, познат во 
правецот поп-арт и е дел 
од славното друштво на 
Енди Ворхол.

Тој е најпознат како член на движењето што пишува графити и 
се појави на сцената во Њујорк во раните 80-ти години на мина-
тиот век.

Неговите први дела се комбинација од графити и од апстрактно сли-
кање и брзо прераснуваат во силен симбол на поп-арт движењето. █

Автопортрет 
на Жан Мишел 
Баскијат

Христо Петревски (1957)
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Име то на Пе тар Те мел ков ски 
(1946) во ма ке дон ски от те а-
тар е асо ци ја ци ја на акте рот 

што ги има оди гра но нај го ле ми те и 
најз на чај ни те уло ги во свет ска та дра-
ма тур ги ја. Три го рин во „Га леб“ од 
Че хов, По цо во во „Че кај ќи го Го до“ од 
Бе кет, Бе ран же во во „Но со рог“ од Јо-
не ско, Едип во „Цар Едип“ од Со фок ле, 
итн. Тој е еден од нај на гра ду ва ни те 
акте ри во Ма ке до ни ја со пре стиж ни те 
на гра ди „Сте риј на на гра да“, „Ло во ров 
ве нец“, „13 но ем ври“, „Ри сто Ши шков“ 
, „Вој дан Чер но дрин ски“ ка ко и три-
те нај ви со ки др жав ни на гра ди „23 
Октом ври“, „11 Октом ври“ и „Све ти 
Кли мент Охрид ски“. Ка ра кте ри стич-
но за Те мел ков ски е не го ва та сил на 
ин ди ви ду ал ност и не го ва та не при-
кос но ве ност во од бра на на ма ке дон-
ски от бит, ма ке дон ски от ли те ра ту рен 
збор, ма ке дон ска та исто ри ја и сè што 
е вр за но за Ма ке до ни ја. Ток му не го-
ва та по све те ност на те ми те вр за ни 
за та тко ви на та го втур ну ва ат во ед
на од нај те шки те те а тар ски фор ми, 
мо но дра ма та, за да ги по ну ди сво и те 
ста во ви, пре ку те ми те што са ми от ги 
из би ра, на не го ва та са ка на пуб ли ка 
ши рум све тот.

█ ДалисесеќаватенаВашатапрва
претстава,навозбудатасокојаја
работевтеидалиденес,потолку
години,енештосменето?
ТЕМЕЛКОВСКИ:Есен та во 1972 го ди на 
ја оди грав пр ва та уло га на сце на та на 
Ма ке дон ски от на ро ден те а тар (МНТ). 
Тоа бе ше прет ста ва та „Жи во тот на 
Га ли леј“ од Бер толд Брехт. Та му има 
две глав ни уло ги – Га ли ле јо Га ли леј и 
Ан дреа Сар ти. Или ја Мил чин го тол ку-
ва ше Га ли леј, јас ли кот на Сар ти. Тоа 
ми бе ше пр ва та уло га. Воз бу да та бе ше 
пре го ле ма, пр во за тоа што Мил чин 
бе ше ед на мар кант на фи гу ра во ма ке-
дон ски от те а тар, ре жи ра ше еден од ли-

чен ре жи сер, Бран ко Ста врев, и це ла та 
со ра бо тка бе ше не за бо рав на за ме не. 
На не кој на чин го про дол жив мо е то 
обра зо ва ние со та кви врв ни умет ни ци 
кои те а та рот го раз би ра ат и го пра кти-
ку ва ат ка ко на чин на жи ве е ње во те кот 
на це ли от свој жи вот.

█ Неодамна, намалата сцена на
ДрамскитеатарвоСкопје,премиер
нобешеизведенавашатамонодра
мата„ЈанеСандански100години
после“.Изјавивтедекаодситеваши
досегашнимонодрамизаВапцаров,
Рацин,Јустинијан,ФилипВтори,
ликотнаСанданскиВиоставилнај
големвпечаток.Зошто?
ТЕМЕЛКОВСКИ:По Фи лип Вто ри, ли-
кот на Сан дан ски ми оста ви нај го лем 
впе ча ток, за тоа што Ја не Сан дан ски 
е ед на огром на лич ност од на ша та 
исто ри ја. Ко га збо ру вам за вој во ди те, 
збо ру вам за лич но сти те што беа на 
пр ва та ли ни ја на од бра на та на ма-
ке дон ско то на ци о нал но и ре во лу ци-
о нер но де ло, но Сан дан ски на не кој 
на чин не е са мо мар кант на, ту ку и 
нај тра гич на та фи гу ра. Единс тве но тој 
од тие зна чај ни лич но сти ја до жи веа 
по дел ба та на Ма ке до ни ја. Ма ке до-
ни ја е по де ле на на 10 август 1913, а 
Ја не е уби ен на 18 април 1915 го ди на. 
Тој ја има до жи ве а но по дел ба та на 
Ма ке до ни ја и мо же да си за мис ли те, 
ед на та ква лич ност, кој од на ро дот е 
на ре чен „Пи рин ски цар“, имал 10-12 
ил ја ди бор ци, ло јал ни бор ци и кој 
имал го ле ми и не прег лед ни со ни шта 
за сло бо да та на Ма ке до ни ја, одед-
наш се на шол во еден без воз ду шен 
и бе сте ле сен на ци о на лен про стор. 
Зем ја та му е по де ле на. Тој за тоа и во 
прос ла ва та на го диш ни на та од по дел-
ба та на Ма ке до ни ја оти шол со 1.800 
ко ми ти во Со лун и во здра ви ца та 
из ви кал „пи јам за сло бод на, обе ди-
не та, не за вис на и сил на ма ке дон ска 

др жа ва“. То гаш офи це ри те ги из ва-
ди ле саб ји те и ге не ра лот им ре кол: 
„За ста не те! Пог лед не те над вор кол ку 
лу ѓе има“. Тој на не кој на чин е еден од 
ре тки те лич но сти, по крај со лун ски те 
атен та то ри, кои ги сме там за ико ни 
на Ма ке до ни ја. Сан дан ски, исто ка ко 
и нив, е еден од ре тки те, не са мо во 
Ма ке до ни ја, ту ку и во це ла та свет ска 
исто ри ја, ко га се ра бо ти за на ци о нал-
но то ос ло бо ду ва ње на сво ја та зем ја и 
на сво јот на род, кој ја пре зрел ду ри и 
опас но ста од смрт та. Сан дан ски имал 
до ја ва од не го ви бли ски, ка ко Ѓор че 
Пе тров, Пе тар Поп Ар сов де ка не го-
ва та мар шру та кон Не вро коп, ка де 
што трг нал, ве ќе би ла об ја ве на во 
вр хо ви стич ки те кру го ви и мо же да 
му по ста ват за се да и да би де ли кви-
ди ран. И по крај се то тоа тој трг нал. 
Мо но дра ма та ја за вр шив со ед на па-
ра бо лич на ме та фо ра. Сан дан ски, на 
со бра ни те лу ѓе им ве ли: „Уште ги не
ма. Ќе ги че кам ту ка. Не ги че кам нив, 
го че кам кур шу мот. Кур шу мот ми е 
кај нив“. Зна чи Сан дан ски го по са ку-
вал сво јот фи зич ки крај, би деј ќи ве ќе 
не мал иде а ли.

█ Зоштомонодрамитевисепре
дизвик?
ТЕМЕЛКОВСКИ:Ако не кој пред 30 
го ди ни ми ре че ше де ка ќе пра вам мо-
но дра ми, ќе се нас ме ев. Јас сум умет-
нич ки ур бан тип. Са кам на сце на та 
да играм со мно гу парт не ри. Са кам 
да има еп ски прет ста ви. Но, ко га ги 
про чи тав би о гра фи и те на на ши те 
го ле ми лич но сти ка ко Вап ца ров, Ра-
цин, Ју сти ни јан Пр ви, Фи лип Вто ри, 
Сан дан ски... си ре ков де ка мо же би е 
до бро и мо же би тре ба да од во јам еден 
дел од сво јот умет нич ки жи вот за да 
ги на пра вам овие про е кти и пре ку 
сцен ски те из вед би да се афир ми ра 
на ше то на ци о нал но, кул тур но и ре-
во лу ци о нер но дви же ње, би деј ќи на 
нив ни те ко ски, на нив на та транс-
фу зи ја се соз да ла др жа ва та. Де нес 
има па ра до ксал ни по ја ви, во не кои 
ам ба са ди во Ма ке до ни ја не кој ам ба-
са дор ор га ни зи рал кр во да ри телс тво. 
Ќе се боц нат пред ка ме ри те. Пр во ќе 
про ле ат 2.000 то ни крв во раз лич ни 
де ло ви во све тот, а по тоа пред ка ме ри 
ќе да ва ат по 20-30 гра ма крв. На ши те 
на ци о нал ни ико ни, на ши те хе рои, ја 
да доа це ла та сво ја крв. Нив ги до-
жи ву вам ка ко лу ѓе кои ја из вр ши ле 

нај го ле ма та транс фу зи ја за сво ја та зем ја. Це ла та 
крв ја по све ти ле на сво ја та зем ја, на сво јот на род. 
Тие мо ти ви мо же би ме прив ле коа, тој гнев, ре волт. 
Во 70-ти те го ди ни на ми на ти от век бе ше ерес да 
се го во ри за Сан дан ски, за Го це Дел чев, за на ши те 
во ста ни ја и тоа мо же би ме пре диз ви ка умет нич ки 
да ги пре то чам во сцен ски ли ко ви и да ги при ка жам 
пред по ши ро ка та пуб ли ка, ов де и во странс тво.

█ Повеќегодинистеуметничкидиректорнанајз
начајниоттеатарскифестивалвоМакедонија,
„ВојданЧернодрински“.Водобарправецлисе
движитеатаротвоМакедонија?
ТЕМЕЛКОВСКИ:Те а та рот во Ма ке до ни ја од го ди на 
во го ди на оди во на гор на ли ни ја, ка ко од кван ти -
та ти вен, та ка и од ква ли та ти вен ас пект. За раз -
ли ка од вре ме то ко га ед на ге не ра ци ја се вра -
тив ме во Скоп је, би деј ќи ние сту ди рав ме во 
странс тво, те а та рот се га е на мно гу за вид но 
ни во и тоа во по ши ро ки рам ки.

Умет ни кот и умет но ста тре ба по сто ја но

█ Далиуметностаиуметникоттреба
дабидатангажирани?
ТЕМЕЛКОВСКИ:По сто ја но тре ба да би-
дат ан га жи ра ни, од на па зар до го ле ми те 
ос тва ру ва ња.

█ Какоеденесдасебидеактерво
Македонија?
ТЕМЕЛКОВСКИ:Не знам ка ко ќе проз-
ву чи ова, но мо рам да го ка жам. Ние бев-
ме по ни же ни. Јас и дру ги те пр вен ци на 
те а три те до 2006 го ди на имав ме пла та 
не це ли 19 ил ја ди де на ри. Кон кра јот на 
2006 го ди на ко га дој де на че ло Вла да та 
ко ја и де нес ја пред во ди Ма ке до ни ја, во 
огро мен про цент ни се зго ле ми ја пла-
ти те. Мо ја та пла та ста на 43.000 де на ри. 
Пред да вле зам во пен зи ја имав 47.000 
де на ри. Овие не ми се су штес тве ни би-
деј ќи спа ѓам во ви дот умет ни ци на кои 
ма те ри јал ни те до бра им се зна чај ни, но 
не и пре суд ни за иде ја та. Но, сме там де ка 
е чес но да го ка жам ова. Со до а ѓа ње то 
на но ва та вла да ние се по чув ству вав ме 
по бе до нос но.

█ Далилудилотоеблагословвотеа
тарскиотзанает?
ТЕМЕЛКОВСКИ:Лу ди ло то е бла гос лов, 
се ка ко. Но, ко га ве лам лу ди ло, не мис лам 
на бу да ли лу ѓе. Лу ди ло то е и об вр ска, тоа 
е со ста вен дел на те а тар ски от 
за на ет. Уште Ма ксим Гор ки има 
на пи ша но „на лу до ста од хра б-
ри те ние ѝ пе е ме пес на“. Зна чи 
лу до ста на умет ни ци те е 
опе а на и во по е зи ја и 
во про за. █

Во ‘70ти те го ди ни на ми на ти от век бе ше ерес да 
се го во ри за Сан дан ски, за Го це Дел чев и за на ши те 

во ста ни ја, и тоа мо же би ме пре диз ви ка умет нич ки 
да ги пре то чам во сцен ски ли ко ви и да ги при ка жам 

пред по ши ро ка та пуб ли ка, ов де и во странс тво, 
ве ли Те мел ков ски

КУЛТУРА  |  ИНТЕРВJУ ПЕТАРТЕМЕЛКОВСКИ, АКТЕР

Разговараше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски

да би дат ан га жи ра ни

www.republika.mk38 петок, 20 ноември 2015 година 39



М и хај ло Пу пин ка ко на уч-
ник, истра жу вач, но и ка ко 
лич ност што има ла го ле мо 

зна че ње во оп штес тве но-по ли тич-
ки план по сто ја но бу дел ин те рес 
кај истра жу ва чи те, на уч ни ци те, па-
то пис ци те. Еден од истра жу ва чи те 
што мош не те мел но се за ни ма ва со 
ли кот и со де ло то на Пу пин е пен-
зи о ни ра ни от про фе сор на Би тол-
ски от фа кул тет, Пав ле Ми тре ски, 
кој жи вее во Охрид, ко му не о дам на 
му бе ше вра чен ме да лот „Ми хај ло 
Пу пин“, нај ви со ко од ли ку ва ње на 
Фон да ци ја та „Мла ден Се лак“ од Ср-
би ја, во ста но ве но во 1979 го ди на.

█ Признанието„МихајлоПупин“
годобивтезаВашетосестрано
истражувањезапотеклотоиза
творештвотонасветскипозна
тиотнаучникМихајлоПупин...
Митрески:Приз на ни е то, во име то 
на Здру же ни е то за по чи ту ва ње на 
ли кот и на де ло то на Пу пин од Бел-
град, Ре пуб ли ка Ср би ја, ми го вра-
чи Ми лан Бо жиќ, кој дој де во Охрид 
и за ко го охрид ско-стру шки от крај 
е цен та рот на хри сти јанс тво то, а 
јас на уч но до ка жав де ка пред ци те 
на Ми хај ло Пу пин се од овој крај.

█ Вотаапригоданакраткого
претставивтецивилизациско
тозначењенапронајдоците
наМихајлоПупинисезадр
жавтенанеговотозначењеза
општествотововреметовокое
живеел...
Митрески:Истак нав не кол ку 
клуч ни мо мен ти од би о гра фи ја-
та на Пу пин. Тој ка ко ли чен при-
ја тел на аме ри кан ски от пре тсе-
да тел Ву дро Вил сон ја на пи шал 
пр ва та Дек ла ра ци ја за пра ва та 
на ма ли те на ро ди. Учес тву вал 
на Ми ров на та кон фе рен ци ја во 
Па риз, по Пр ва та свет ска вој на, 
ка де што, ка ко дел од еки па та на 
то гаш ни от срп ски пре ми ер Ми-
лан Па шиќ, се за ла гал за пра ва та 
на Ма ке дон ци те и, пра ктич но, 
ба рал авто но ми ја на Ма ке до-
ни ја. Ја фор ми рал Фон да ци ја та 
„Олим пи ја Пу пин“, пре ку ко ја 
сти пен ди рал сту ден ти од Охрид 
и од Стру га, a со не го ва до на ци ја 
ја по диг нал ед на од до ми нант-
ни те згра ди во ста ри от дел на 
Охрид – се га управ на та згра да 
на За вод и му зеј.

█ МихајлоПупинимадонирано
икамбанавоОхрид.Кажетени
поопширнозанеговатадобро
детелскаактивност?

Митрески:Ми хај ло Пу пин го фи нан си-
рал и ле е ње то на нај го ле ма та кам ба на 
на Бал ка нот, во Љуб ља на, по ста ве на 
на кам ба на ри ја та на охрид ска та цр ква 
„Све та Бо го ро ди ца - Пе рив леп та“, ко ја 
и де нес одѕ во ну ва во сла ва и во чест на 
го ле ми от на уч ник и до бро твор.

Отка ко ста ну ва сла вен и поз нат 
на уч ник, но исто вре ме но и мно-
гу бо гат, би деј ќи не го ви те на-
уч ни откри ти ја и но ви па тен ти 
од го ди на во го ди на му но се ле 
го ле ми при хо ди, дел од тие па ри 
Пу пин поч нал да ги по да ру ва 
за до бро твор ни це ли. Со сопс-
тве ни средс тва фор ми рал спе-
ци ја лен фонд за сти пен ди ра ње 
си ро маш ни де ца од Ма ке до ни ја, 
а фон дот ѝ го по све тил на сво ја-
та мај ка Олим пи ја да. Овој фонд 
бил на ме нет са мо за шко лу ва ње 
де ца од Ма ке до ни ја, а из но сот 
на средс тва та рас тел од го ди на 
во го ди на. Еден од уче ни ци те 
што до би вал Пу пи но ва сти пен-
ди ја бил и охри ѓа не цот Бла го ја 
Ива нов ски – Жу ра. Тој во сво ја та 
авто би о гра фи ја по твр ду ва де ка 
до би вал сти пен ди ја од Фон да-
ци ја та на Пу пин ка ко нај до бар 
уче ник.

Ко га по втор пат, по Пр ва та свет-
ска вој на, од нос но во 1921 го-
ди на, ја по се ту ва Ју гос ла ви ја, 
Пу пин ре ша ва да се из гра ди 
но ва кам ба на ри ја и да се из лее 
го ле ма кам ба на што ќе се по ста-
ви во Све тик ли мен то ва та цр ква 
во Охрид. Кам ба на та ја по ра чал 
пре ку сво јот при ја тел д-р Ни ко 
Жу пан чиќ во Љуб ља на. Те же ла 
2.300 ки ло гра ми, а би ла до не се-
на во Охрид во ју ни 1923 го ди на. 
За тоа на 6 август 1923 го ди-
на, во вес ни кот „Јуж на Ѕвез да“, 
кој из ле гу вал во Би то ла, ме ѓу 
дру го то, пи шу ва ло: „Во ста рос-
лав ни от исто ри ски град Охрид, 
на бе де мот на све ти Кли мент, 
ѕво ни де нес нај го ле ма та кам ба-
на на Бал кан ски от По лу о стров, 
чи и што зву ци со ве ко ви ќе ги 
по тсе ту ва ат ид ни те ге не ра ции“.

█ СоВашитеистражувањаго
покажуватепотеклотонаПу
пинодовиекраишта?
Митрески:Со го ле ма си гур ност 
се по твр ду ва де ка Пу пи но ви те 
пред ци по тек ну ва ат од кор чан-
ски от ре ги он, кој де нес се на о-
ѓа во Ре пуб ли ка Ал ба ни ја. Овој 
ре ги он од над три ста го ди ни е 
поз нат ка ко об ла ста Мо ско по ле 
би деј ќи гра дот Мо ско по ле бил 
гла вен град. Овој град се на о ѓа 
на јуж ни от брег од Охрид ско то 
езе ро, ме ѓу Кор ча, Под гра дец 

и Прес па. Ко ре нот на Пу пин е 
од ед но се ло по крај Прес пан-
ско Езе ро, по да ток за чу ван ка ко 
за пис во тур ски те фтер од 1568 
го ди на. По том ци те от ту ка му се 
се лат во Ни ча, Ал ба ни ја, от та-
му се пре се лу ва ат во Стру шко, 
Гор на и Дол на Бе ли ца и во Вев-
ча ни, от ту ка про дол жу ва ат и 
се за др жу ва ат во Ид вор, Ба нат, 
кај Пан че во.

Нај ста ри от по да ток за пре зи-
ме то Пу пин, од нос но се мејс-
тво то Пу пин, се спо ме ну ва во 
1568/1569 го ди на и тоа се га 
ве ќе во не по стој но то се ло Ско-
че на, кое при па ѓа ло на на хи ја та 
Прес па, а во сан џа кот Го ри ца, 
од нос но де неш на Кор ча.

█ Какодојдовтенаидејадапи
шуватезанаучникотПупин?
Митрески:Ко га ре шив да пи-
шу вам за оп штес тве но то де ло 
на Ми хај ло Ид вор ски Пу пин, 
бев све сен де ка ќе се су драм со 
два глав ни проб ле ма: тра га ње 
по ори ги нал на та ар хив ска гра-
ѓа, про у чу ва ње на огром на та 
до маш на и ме ѓу на род на об ја-
ве на ли те ра ту ра и со до се гаш-
но то соз на ние во на у ка та де ка 
пред ци те на Пу пин по тек ну ва-
ат од Ба нат, Ре пуб ли ка Ср би ја, 
а по себ но и по ра ди фа ктот што 
Пу пин се ко гаш лич но се из јас-
ну вал ка ко Ср бин, што е и нор-
мал но. Тоа се знае не са мо во 
по тес ни от бал кан ски ре ги он, 

Ми хај ло Пу пин го фи нан си рал ле е ње то  
на нај го ле ма та кам ба на на Бал ка нот,  
по ста ве на на кам ба на ри ја та на цр ква та 
„Све та Бо го ро ди ца  Пе рив леп та“, ко ја и 
де нес одѕ во ну ва во сла ва и во чест на  
го ле ми от на уч ник и до бро твор,  
ве ли Ми тре ски

НАЈ ВИ СО КОТO ОД ЛИ КУ ВА ЊЕ НА ФОН ДА ЦИ ЈА ТА  
„МЛА ДЕН СЕ ЛАК“ ЗА МА КЕ ДОН СКИ НА УЧ НИК

ту ку и по ши ро ко во све тот. По ра ди 
тоа све сен сум де ка мно гу уче ни лу ѓе 
и обич ни гра ѓа ни не са мо во Ср би ја, 
па и во Ма ке до ни ја, ту ку и во це ли от 
свет, ќе би дат, не кои при јат но, а не-
кои не при јат но из не на де ни од мо е то 
пи шу ва ње.

На све че но то вра чу ва ње на ме да лот 
при сус тву ва ше и еден од по том ци те на 
Пу пин од Вев ча ни, Сте фан Пу пи но ски, 
кој жи вее во Бел град, а кој ја от ста пи 
сво ја та ку ќа во Вев ча ни за по диг ну ва-
ње на Спо мен-со ба та на Ми хај ло Пу пин. 
Во Вев ча ни и де не ска жи ве ат по ве ќе-
ми на со пре зи ме Пу пи нов ци, од нос но 
по вев чан ски - Пу пи ној. █

Со секој купен број 
на „Република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„Милениум“

важи од 20.11. - 26.11.2015

50
попуст

денари

Разговараше |  
Невена Поповска

Пав ле Ми тре ски  
го до би ме да лот  
„Ми хаj ло Пу пин”

КУЛТУРА | ИНТЕРВJУ
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Пре фи не то то грат че Тре ви зо, во мод ни от свет е поз на то ка ко 
се ди ште на „Бе не тон“, ме ѓу га стро но ми те ка ко се ди ште на до-
бра хра на и пи ја лок, а ме ѓу ар хи те кти те и исто ри ча ри те ва жи 
за рај во кој на мал про стор мо же да се ви ди це ла та исто ри ја. 
Во овој град ту ри сти те мо жат да се вос хи ту ва ат на еле гант на та 
чар ши ја ко ја има по се бен шарм на се кое ќо ше

Пишува | Ја на Јо си фо ска

Тре ви зо, ви стин ска 
ита ли Jан ска уба ви на

АТРАКТИВНАТУРИСТИЧКААЛТЕРНАТИВАЗАВЕНЕЦИЈА
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Во се вер ни от дел на Ита-
ли ја, во об ла ста Ве не то, 
се на о ѓа атра ктив но то 

грат че Тре ви зо. Од да ле че но е 
на са мо 20 ми ну ти од цен та рот 
на Ве не ци ја. Ко га ќе стап не те 
во Тре ви зо има те чув ство де ка 
сте во со се ма нов свет. Тој ве 
во ди во це лос но но во до жи-
ву ва ње. Не се ра бо ти са мо за 
ви зу ел но то до жи ву ва ње, иа ко 
Тре ви зо оду ше ву ва со пре крас-
ни ку ќи чии бал ко ни гле да ат 
на број ни ка на ли, со цр ков ни 
ку ли кои над вис на ле над по-
кри ви од те ра ко та и со број ни 
ка фу ли ња чии ма си и сто ло ви 
се рас фр ле ни по поп ло че ни те 
ули ци – ту ку по ра ди изо ста но-
кот на тол пи те ту ри сти кои 
пра ват гуж ва и бу ча ва.

Пре фи не то то грат че Тре ви зо во 
мод ни от свет е поз на то ка ко се-
ди ште на „Бе не тон“, ме ѓу га стро-
но ми те ка ко се ди ште на до бра 
хра на и пи ја лок, а ме ѓу ар хи те-
кти те и исто ри ча ри те ва жи за 
рај во кој на мал про стор мо же 
да се ви ди це ла та исто ри ја. Во 
овој град ту ри сти те мо жат да ѝ 
се вос хи ту ва ат на еле гант на та 
чар ши ја ко ја има по се бен шарм 
на се кое ќо ше.

Ве не ци ска уба ви на, но 
раз ли чен дух
И Тре ви зо ка ко и оста на ти те 
гра до ви во об ла ста Ве не то, ле
жи на во да. Низ не го те чат две 
ре ки, Бо те ни га и Си ла, а гра дот 
е полн со сим па тич ни мо сто ви 
и со ма ли ка на ли.

За оние што са ка ат да го по-
се тат овој ита ли јан ски би сер, 
по вол на мож ност е тоа што 
од Скоп је мо же да па ту ва те со 
ди рект ни ави он ски ли нии. Ни-
ско бу џет ни те ави о ком па нии 
има ат би ле ти со при фат ли ви 
це ни. На је вти ни те се дви жат 
од 15 евра па на го ре. Ин те рес-
но е тоа што гра дот е поз нат по 
ма ли те и удоб ни хо те ли, а не 
по лу ксуз ни те од пет ѕвез ди.

Ту ка жи ве ат уч ти ви лу ѓе, а во 
цен та рот до ми ни ра ка те дра-

ла та „Ду о мо“, оп кру же на со 
од бран бе ни бе де ми и сред но-
ве ков ни ви ли. „Ду о мо ди Тре-
ви зо“ е ка те дра ла по све те на на 
св. Пе тар. На по че то кот би ла 
ма ла цр ква, а по доц на се до гра-
де ни две ка пе ли. По не кол ку 
ре ста вра ции единс тве но влез-
на та вра та оста на ла во из во рен 
об лик. От та му поч ну ва ули ца та 
„Бор го Ка вур“, ко ја во ди до му-
зе јот „Лу и џи Ба и ло“, во кој се 
чу ва ар хе о ло шка та ко лек ци ја 
ко ја нај до бро го по ка жу ва бур-
но то ми на то на гра дот, но и ин-
те рес ни умет нич ки га ле рии со 
де ла на ве не ци ски те умет ни ци.

Ми на то то оста ви ло тра га на 
це ла та про вин ци ја, па по се ти-
те ли те мо жат да би ра ат па ту-
ва ње во ми на то то: од Пр ва та 
свет ска вој на, пре ку ре не санс-
на та ар хи те кту ра и сред ни от 
век, па сѐ до Рим ска та им пе-
ри ја.

Во 14 век, Тре ви зо сво е вол но се 
пре дал на упра ва та на Ве не ци-
ја, со што ста нал пр ва по го ле ма 
акви зи ци ја на Се ре ни си ма на 
коп но. Тоа би ло до бра од лу ка, 
би деј ќи е ос но ван Уни вер зи тет 
кој го по се ту ва ле умет ни ци ка
ко што е То ма зо да Мо де на и 
пи са те ли ка ко Дан те Али ги е ри, 
а до Тре ви зо мо же ло да се стиг-
не со брод од Ве не ци ја.

Гра дот го за зел и На по ле о но-
ви от ге не рал Мор ти јер, кој се-
бе си скром но се прог ла сил за 
вој во да од Тре ви зо. Го осво и ле 
и Ав стриј ци те, но гра ѓа ни те ѝ 
оста на ле вер ни на Ве не ци ја, 
па во 1848 го ди на се по бу ни-
ле и го исфр ли ле ав стри ски от 

гар ни зон од гра дот. Ме ѓу тоа, 
на ви сти на се ос ло бо ди ле ду ри 
ко га ста на ле дел на Кралс тво то 
Ита ли ја во 1866 го ди на.

Во Пр ва та свет ска вој на Тре ви-
зо бил стра те шки ва жен за ра ди 
бли зи на та на пр ва та ли ни ја на 
фрон тот со ав стро ун гар ска та 
вој ска кај Ви то рио Ве не та, ка де 
што се во де ла пре суд на та би тка.

Во пер и о дот на Вто ра та свет-
ска вој на во Тре ви зо се на о ѓал 
го лем кон цен тра ци о нен ло гор 
со пар ти за ни и со гра ѓа ни до-
ве де ни од Ју гос ла ви ја. Ста ри от 
дел на гра дот е це лос но ур нат 
во бом бар ди ра ња та на со јуз-
нич ки те си ли.

Свет ски поз на то ти ра ми су и  
ка фе на „Пла ца ди Си њо ри“
Ед но од глав ни те обе леж ја на овој град е ка-
те дра ла та Сан Ни ко ло – нај го ле ма та цр ква 
во овој ре ги он. Вна треш но ста на цр ква та е 
бо га та со пре крас ни скулп ту ри, со огро мен 
ол тар и со ор гу ли кои се слу ша ат се ко ја не-
де ла ко га се одр жу ва ми са.

Нај поз на та ту ри стич ка атрак ци ја во Тре ви зо е 
та ка на ре че на та „фон та на со гра ди“ од 16 век. 
Пло шта дот поз нат ка ко „Пла ца ди Си њо ри“ 
не ко гаш бил се ди ште на град ски те та тков ци, 
а де нес во па ла та та „Трен чен то“ мо же да се пие 
во да или ка фе од гра ди те на скулп ту ра та. Во 
ми на то то од тие гра ди три де на во го ди на та 
мо же ло да се пие ви но, цр ве но или бе ло, во 
за вис ност од од лу ка та на гра до на чал ни кот. 
За жал, оваа пра кти ка е пре ки на та со па дот 
на Ве не ци ја во 1797 го ди на, што би ло до-
пол ни тел на при чи на жи те ли те да го мра зат 
На по ле он.

Во Тре ви зо има до ста ре сто ра ни со од лич на 
по ну да кои не ма да ве оста ват со пра зен џеб. 
Ов де со пи ја лок и бесп лат ни гриц ки пос лу жу-
ва ат и топ ла нас ме вка за сво и те му ште рии. 
Она што ни ка ко не сме е те да го про пу шти те, 
се ка ко, е свет ски по пу лар ни от де ли ка тес – 
ти ра ми су, на пра вен по ори ги нал ен ре цеп т.

Мо же би во гра дот не ма мно гу зна ме ни то сти 
кои тре ба да се по се тат, но ток му со та ква ре-
ла кси ра на аген да ви стин ски ќе го до жи ве е те 
по себ ни от дух на ова грат че. █
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█ Првсолистичкиконцертпо
15години.Итоанесе,каково
многуслучаи,празнигоди
ни,тукунапротив,тисиедна
однајплоднитемакедонски
пејачки.Зошточекашедосега?
ТОДЕВСКА:Чекав... Хм, па, може 
да се нарече чекање, затоа што 
јас сакав да биде совршено! Еве, 
да ја земеме за пример една 
Адел, која е маестрален вокал! 
Таа стапи на сцената 2006 годи-
на, пред четири години настапи 
на „Британските награди“ и по 
тој настап како експлозија одек-
на сѐ одеднаш, па потоа дојдоа 
концерти, турнеи и слично... По-
ентата ми е, сакав да се крчка на 
тивко, за да се добие она финал-
ното што ќе ви биде претставено 
на 27 ноември!

█ Публикататепознавакако
оригинална,посебна,своја.
Тоасеочекуваиодконцер

Многу убави енергии ќе 
се спојат на едно место! 
Кога ќе се соберат толку 

многу убави души на едно 
место, сешто може да се 
случи! Ќе се забавуваме, 
ќе играме, па и понекоја 
солза ќе капне, баш како 

во еден живот

тот–нештопоинакво.Штоќе
бидеонаспецифичнотоираз
личнотопокоеќесепаметии
зборуваконцертотнаТамара?
ТОДЕВСКА:Специфично ќе биде 
тоа што многу убави енергии ќе 
се спојат на едно место! Кога ќе 
се соберат толку многу убави 
души на едно место, сешто може 
да се случи! Ќе се забавуваме, ќе 
играме, па и по некоја солза ќе 
капне, баш како во еден живот.

█ Имашекраткапаузакога
тенемашенасцената,не
кадепонастапотсоВрчак
и Гаџана „Евровизија“, но
подоцнасевратиирастури.
СоработкитесоБилбилови
соЏамбазовтезакотвијана
врвотнатоплистите,нона
второместопофестивалите.
Тенервирашетоа?
ТОДЕВСКА:Воопшто!  Па, по-
добро ми е да бидам втора, а 

моите песни и ден-денес да се 
вртат по ТВ и по радиоканалите, 
и да бидат толку споделувани на 
социјалните мрежи, отколку да 
бидам прва, и таа песна да замре 
и да се заборави...

█ Бешеделодревијалниотдел
наСкопскиотфестивал.Значи
литоадеканемавеќедасенат
преварувашидапробашдаго
освоиштоапрвоместо?
ТОДЕВСКА:  Ако имам добра 
песна и ако сите играат фер плеј, 
со задоволство ќе се појавам! Јас 
и онака го имам добиено првото 
место, а тоа е од моите обожава-
тели! Мене ми е драго што тие ги 
чуваат моите песни во мобилни-
те телефони и ги слушаат додека 
одат на училиште, на прошетки, 
на забави! Најбитно од сѐ е тоа 
дека преку моите песни им будам 
на луѓето некоја емоција, им да-
вам надеж, ги развеселувам, им 
порачувам да бидат свои и таков 
фидбек и добивам!

█ Овабешетвојагодина.Колку
сизадоволнаодалбумот?Беше
башкакоштоочекувашили?
ТОДЕВСКА: Кога станува збор за 
албумот, можам да кажам дека е 
совршено дело! На сите детали 
се работеше и се снимаше долго 
време! На самиот крај излезе 
еден квалитетен носач на звук, 
кој верувам дека ќе се слуша со 
години! А кога сме кај тоа дали 
оваа година беше моја, па чекај-
те малку, до крајот на годината 
имаме уште еден месец, сѐ може 
да се случи! (се смее)

█ Прваасоцијацијанатебеза
Џамбазовеспиењето.Вели,
легнува во 5 часот наутро
коганадворетемницаисе
будивотемница,во6часот

попладне.Сесменилитоапо
слемажачката?Илиподобро,
штосесменикајтебеоткако
станагоспоѓа?
ТОДЕВСКА:Точно е дека сум го-
лема спанка, обожавам да спијам, 
но тоа не го правам зашто сум  
разгалена или не знам што. 
Знаете, ние што се занимавме 
со оваа работа, знаеме да остане-
ме во студио и до 7 часот наутро, 
некогаш се случува да не спијам 
и по 20 часа, кога имам снимање 
на некој спот. Напорно е, а мене 
ми треба одмор, ама кој да ме 
сфати. (се смее)

█ Когагодоговаравмеоваин
тервју,побаравмепомошбаш
одЏамбазов.Тојниречедека
полеснобигодоговорилПу
тин,падурииниго„договори“,
хотел„Карпош“во12часот.
Зоштоизбегнувашдадаваш
изјавизамедиумите?
ТОДЕВСКА:Тоа не е моја вина, 
кога добриот новинар сака да 
добие некоја приказна и да до-
говори некого, наоѓа каков било 
начин за да го направи тоа! Ако 
не му успева, тоа значи дека 

не е за таа работа!  Кога немам 
нешто да кажам за некоја моја 
нова песна, музички спот или 
за некој проект, немам потреба 
да се појавувам и да правам му-
абет дали некому му прилега да 
носи црна кошула со бело сако и 
слични работи! Мислам дека се 
разбравме!

█ Оддругастрана,реткокога
реагирашаконекојпишал
некојашпекулацијаилине
вистиназатебе.Но,когаќе
сеналутиш,дознаваатсите.
Многуминаодмакедонската
публикауштетидржатзазло
штопреднастапотнаТијана
на„Евровизија“малкуостро
реагирашена„Фејсбук“.Што
теизнервиратолку?
ТОДЕВСКА:За првиот дел од 
прашањето ќе ти кажам само 
дека „во шоу-бизнисот нема 
лоша реклама“. Колку што е по-
голема фотографијата во весни-
кот толку подобро, и така никој 
не посветува многу внимание на 
текстот. А за вториов дел не би 
сакала ама баш ништо да иско-
ментирам, фала! 

█ Ситештотепознаваатили
пактребалодасоработуваат
сотебе,најцврстосе согла
суваатвоеднаработа–дека
доцниш.Којтиизреагирал
најлошопорадиоваатвоја,
нема да ја речеме навика,
заштовеќеекарактеристика?
ТОДЕВСКА:Не знам дали ова 
беше интервју или некоја дис-
циплинска мерка кај професор 
зашто спијам или пак зашто 
доцнам. Секоја приказна има 
две страни!

█ Но,истотака,ситесесогласу
ваатдекакоганештосакаш,
затебенемаграници.Силна,
енергична,единствена.Ми
слишлидекамајчинствотоќе
тепотсмириилинапротив,ќе
тидадедополнителнаенер
гијаиќегоразбуди,можеби,
подзаспанотодетевотебе?
ТОДЕВСКА:Детево во мене 
не спие и никогаш нема да се 
успие! Кога нешто работам, го 
давам максимумот за да изгле-
да тоа на крај баш онака како 
што сум го замислила на поче-
токот! █

СЦЕНА

Прв, па „машки“ концерт за Тамара 
Тодевска. Пејачката на 27 ноември, 
во петок, ќе ги собере на една сцена 

своите музички пријатели и соработници, 
а во една сала својата верна публика. Во 

„Борис Трајковски“ ќе се пее најдоброто 
од неа од овие 15 години. Како што самата 
најдобро кажа - Кога ќе се соберат толку 
многу убави души на едно место, сешто 
може да се случи!
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Разговараше | Марина Костовска

Најбитно 
од сѐ е тоа 
дека преку 

моите песни 
им будам на 

луѓето некоја 
емоција, им 

давам надеж, 
ги развесе-
лувам, им 

порачувам 
да бидат 

свои и таков 
фидбек и 
добивам!

Кога нешто 
работам, го 

давам макси-
мумот за да 
изгледа тоа 
на крај баш 
онака како 
што сум го 

замислила на 
почетокот!

Подобро втора,  
отколку заборавена

ТАМАРАТОДЕВСКА



АТРАКТИВНО
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ТРЕНД

Есенски трендови  
за деловен изглед

Линијата на парчиња облека со 
која деловниот стил може да 
добие сосема ново значење се 

движи од шик пантолони, до совр-
шени црни фустани. Може да бидете 

модерна, но и понатаму да бидете 
конзервативна во канцеларијата. 
Само треба да знаете кои трендови 
се дозволени, а кои треба да ги оста-
вите за по работа.

Минимализам
Чисти линии и едноставни 
силуети на минимализам 
се совршени за секое де-
ловно опкружување.Ако барате нови 

парчиња облека, 
кои би биле 
совршени за 
деловен изглед, но 
и доволно модерни 
за да го избегнете 
сериозниот начин 
на облекување, ви 
нудиме неколку 
интересни 
предлози

Пренагласени рамена
Пренагласените рамена повторно се хит оваа 
есен. За да го практикувате овој тренд во прв 
план, другиот дел од вашиот изглед треба да 
биде едноставен.
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Слоевитост
За да го усовршите овој стил за есента, остане-
те во истата палета на бои бидејќи така ќе из-
гледате полуксузно. Модните додатоци треба 
да бидат поедноставни, а ткаенините лесни.

Фустани 
преку 
панталони
Не отпишу-
вајте го овој 
тренд, може да 
изгледа мно-
гу шик. Само 
внимавајте 
ткаенините 
да не бидат 
крути, туку да 
бидат меки, 
бидејќи сакате 
да изгледате 
отпуштено и 
едноставно, а 
не исфорси-
рано.

Плетен елек
Плетен елек врз ролка е, еднос-
тавно, неодоливо. Еден совет: 
Избегнувајте карирани елеци. 
На овој тренд најмногу одгова-
раат крем елеци. █

Панталони со 
широк крој
Можеби еден од 
најпопуларните 
трендови за сезона-
та есен-зима 2015 
година, широките 
панталони, еднос-
тавно, мора да ги 
имате во својот 
орман. Долги или до 
глужд, шарени или 
еднобојни, постојат 
многу варијанти на 
овој тренд и сигур-
но ќе пронајдете 
еден што ќе одгова-
ра на вашиот стил.



Акцијата трае од 20.11 до 22.11.2015

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

СВИНСКИ БУТ
без коска 1кг.

СВИНСКА 
ПЛЕШКА 1кг.

245,-

239,-

СВИНСКИ 
РЕБРА
1кг.

СВИНСКИ 
КРЕМЕНАДЛИ
1кг.

216,-

221,-
-24%

СТАРА
ЦЕНА 69,-
52,-

-40%

СТАРА
ЦЕНА 220,-
130,-

ЛИМОНИ 
1кг.

ПРАЗ 
сноп 1/20

ПЕЧЕНИЦА 
свинска 
1кг.
РИМЕС

БОНБОНИЕРА 
200гр. BAJADERA

ВИНО  
Sauvignon 
Blanc
0.75л.
SKOVIN

-12%

СТАРА
ЦЕНА 364,-

320,-

-15%

СТАРА
ЦЕНА 254,-
215,-

КАШКАВАЛ 
мешан 1кг. 
ИДЕАЛ 
ШИПКА -11%

СТАРА
ЦЕНА 372,-

330,-

ФИЛЕ пилешко 
800гр. 
PERUTNINA 
PTUJ 

-10%

СТАРА
ЦЕНА 275,-
245,-

СИРЕЊЕ  
кравјо 1кг.
МАЛЕШЕВСКО

-13%

СТАРА
ЦЕНА 245,-
213,-

-33%

СТАРА
ЦЕНА 329,-
219,-

ША КИ РА Це лос но име:  
Ша ки ра Иза бел  
Ме ба рак Ри пол

Родена:  
2 фе вру а ри, 1977 (38 г.)
Ба ран ки ла, Ко лум би ја

Жи вее во:  
Бар се ло на, Шпа ни ја

Про фе си ја:  
пе јач ка, тек сто пи сец,  
му зич ки про ду цент,  
тан чар ка, прет при е мач

Активна од:  
1990 го ди на
Парт нер:  
Же рард Пи ке (од 2010)

Де ца:  2

Ша ки ра е ко лум би ска 
пе јач ка, тек сто пи сец, 

тан чар ка, про ду цент... Таа 
е ро де на и по рас на та во 
Ба ран ки ла, ка де уште од 
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учи лиш на во зраст поч на ла да се 
за ни ма ва со ла тин ска, арап ска 
и со ро ке нрол му зи ка и со сто-
ма чен танц. По ко мер ци јал ни те 
не ус пе си со неј зи ни те пр ви сту-
ди ски ал бу ми, Magia и Peligro, во 
по че то кот на 1990-ти те го ди ни; 
се пак, таа ста на поз на та во Ла-
тин ска Аме ри ка со ал бу ми те Pies 
Descalzos (1996) и Dónde Están los 
Ladrones? (1998).

Ша ки ра има до би е но мно гу на-
гра ди, ме ѓу кои и пет „Ем-Ти-
Ви ви де о му зич ки на гра ди“, две 
„Гре ми“ на гра ди, осум ла тин ски 
„Гре ми“ на гра ди, се дум „Бил борд“ 

му зич ки на гра ди, 28 ла тин ски 
„Бил борд“ му зич ки на гра ди ка ко 
и но ми на ци ја за „Зла тен гло бус“. 
Таа има сво ја ѕвез да на Бу ле ва-
рот на слав ни те и има про да де но 
по ве ќе од 70 ми ли о ни ал бу ми и 
125 ми ли о ни синг ло ви ши рум 
све тот, што ја пра ви нај про да ва-
ни от ла тин ски из ве ду вач на си те 
вре ми ња, по Ху лио Иг ле си јас и 
Гло ри ја Есте фан. Во 2014 го ди-
на, таа се нај де на ли ста та на 58. 
нај моќ ни же ни во све тот спо ред 
ма га зи нот „Форбс“. Во ју ли 2014 
го ди на, Ша ки ра ста на пр ва та лич-
ност што до стиг на 100 ми ли о ни 
след бе ни ци на „Фејс бук“. █

Ци та ти:

# „Едендобармиристребадаимаодреденакарактерис
тичностштоќегинатералуѓетодагоидентификуваат
мирисотсовас.“

# „Неможетедапостигнетенештовоживототбезимала
дозанапожртвуваност.“

# „Морадасеборитезадасигозаработитевашетоместо
воовојживот.“

УБАВИ ЖЕНИ
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ВНЕСЕТЕ КРЕАТИВНОСТ 
ВО ДОМОТ СО ПОМОШ НА 
НАЛЕПНИЦИ ЗА НА ЅИД

ДОМ
По

дг
от

ви
 |  

М
.К

.
МИЛЕНИЦИ ГРАДИНА

По
дг

от
ви

 |  
A.

M
.Б

.

КАКО ДА 
ПОДМЛАДИТЕ 
ФИКУС?
Ако на фикусот почнуваат да му паѓаат 
листовите, време е да се подмлади

Како што растат и стареат, поголемиот 
број собни цвеќиња ги губат долните ли-
стови и така оголеното стебло не изгледа 
баш најдобро.

Цвеќарите советуваат да се подмладу-
ваат растенијата, а таков третман може 
да му направите и на омилениот фикус.

Подмладувањето всушност значи дека 
од горниот дел на растението треба да 
произведете ново и тоа на тој начин што 
на средина ќе направите специјален рез. 
За местото на резот може да изберете 
кој било дел од стеблото кој не е поте-
нок од молив, но и да не биде подебел 
од човечки прст. Засечете во вид на јазик 
и одозгора на таа „рана“ ставите зрно 
пченка за да не се затвори резот.

Околу резот замотајте влажна мешун-
ка и потоа целата „операција“ завршете 
ја со обмотување на местото со тенка, 
проѕирна фолија која ја користиме во 
кујна. Фолијата зацврстете ја од горна-
та и од долната страна. За околу три до 
четири недели на тоа место на стеблото 
треба да почне да се појавува корен, но 
бидете трпеливи.

Потоа внимателно отсечето го местото 
со новиот корен и засадете го на вооби-
чаен начин. Добро би било фикусот да го 
прекриете со некоја проѕирна пластика 
некое време која одвреме-навреме ќе ја 
откривате на неколку минути. █

Со оглед на тоа што уредувањето на 
домот е постојан предизвик, констант-
но се смислуваат нови начини што би 
помогнале секој да си создаде свое кат-
че за уживање. Со самото тоа ѕидовите 
претставуваат најинтересното платно 
за декорирање. 

Изминативе години налепниците за на 
ѕид се едни од најпопуларните и најмо-
дерните компоненти на уредување на 
внатрешноста, но и на надворешноста 
на домот. Налепниците имаат неверојат-
на способност да го освежат просторот 
во собата создавајќи илузиски ефект и 
се вистински шлаг на тортата при де-
корирање на собите.  Во 2015 година 
во тренд се оригинални мотиви, кои сè 
уште ги маѓепсуваат набљудувачите. Ед-
ноставниот начин на лепење на ѕидот 
овозможува самостојна работа за секого, 
а во многу случаи може да ви помогнат 
да скриете некои оштетувања на ѕидо-
вите. Примената не е ограничена само 
на ѕидови, туку може да се поставуваат 
и на шкафови, на врати, на огледала или 
на фрижидери. 

Промената на внатрешноста во модерен 
дизајн не мора да се однесува само на 
дневната соба, туку може да се прави и 
во спалната и во детската соба, но и во 
вашата канцеларија во која поминувате 
најмалку осум часа дневно. Можности-
те се многубројни. Можете да одберете  
дури и ѕидни налепници во боја и тоа со 
кој било мотив. Доволно е да залепите 
барем една од нив и целосно да ја проме-
ните атмосферата во вашиот простор. █

 Работи што не сте ги знаеле за кучињата

█  ПОГЛЕДНИ, ВООЧИ И  
РАЗМИСЛИ

Според истражувањата 
објавени во 2009 година на 
собирот на Асоцијацијата 
на психолози во Америка, 
кучињата може да бидат 
паметни како бебе од две 
години. Британската раса 
бордер коли се најинтели-
гентните кучиња, а некои 
раси може да разберат и 
до 200 зборови. Меѓу петте 
најпаметни кучиња се на-
оѓаат и пудлите, златните 
ретривери, германските ов-
чари и доберманите. 

█  КУЧИЊАТА  
ЧУВСТВУВААТ ЗАВИСТ

Кучињата знаат кога сме не-
рамноправни кон нив. Едно 
истражување спроведено во 
2008 година покажало дека 
кучето знае кога е третира-
но полошо од друго куче што 
доведува до вознемиреност и 
љубоморен поглед кон кучето 
што добива подобар третман. 

Исто така, забележано е дека 
одредени трикови изведу-
ваат побавно доколку тие се 
единствените што не добива-
ат награда. 

█  КУЧИЊАТА НЕ  
ЧУВСТВУВААТ ВИНА

Тажниот поглед во очите 
кога сопственикот ќе го 
искара поради нешто што 
направил, не е знак на вина 
туку негова реакција на ва-
шето прекорување. 

█  ПОСЛУШНИТЕ  
КУЧИЊА ЖИВЕАТ  
ПОДОЛГО

Едно истражување напра-
вено во 2010 година по-
кажало дека послушните 
кучиња живеат подолго од 
агресивните и од непослуш-
ните, кои живеат побрзо и 
умираат порано поради 
забрзаниот метаболизам, 
кој ја создава енергијата за 
да прават работи што не им 
се дозволени. 
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Пубертет кај мажјаците  
почнува околу петтиот 
месец од животот и трае 

до деветтиот или до десетти-
от месец, а кај некои кучиња 
дури и подоцна. Во тој период 
може да забележите промени 
во однесувањето кај вашиот 
миленик, кои се изразуваат 
така што станува непослушен, 
води инает и сака самостојност, 
токму како и тинејџерите. 

Додека е во пубертет ќе ви 
изгледа дека воопшто не ги 
слуша вашите команди, а на 
возраст од девет месеци може 
да покаже и агресивно одне-
сување. 

Но, треба да имате на ум дека 
сето тоа е дел од растењето на 
вашиот миленик. 

Затоа е важно во тој период да 
му посветите доволно внима-
ние бидејќи во спротивно, по 
излегувањето од пубертетот 
кучето ќе остане непослушно 
и своеглаво. 

Женките влегуваат во пубер-
тет или во полна зрелост око-
лу шестиот месец и тој период 
трае сè до 24. месец. Ова сека-
ко зависи од расата, па така 
и траењето на пубертетот кај 
женките не е ист. 

Иако мажјаците веќе на возраст 
од четири месеци покажуваат 
заинтересираност за своите 
врсници, тоа всушност прет-
ставува само психички нагон 
бидејќи кучето на оваа возраст 
не е зрело за оплодување.

И кучињата 
минуваат 
низ пубертет 



Во слу чај на со о бра ќај на нез го да и 
пре вр ту ва ње на во зи ло то, „Ленд Ро
вер“ вгра ди две алу ми ни ум ски це вки, 
кои за са мо 90 ми ли се кун ди од сво и те 
по зи ции во зад ни от дел од ка ро се-
ри ја та се из диг ну ва ат над гла ви те на 
пат ни ци те и слу жат за за шти та од по-
се ри оз ни по вре ди. 

Те жи на та на „евок кон вертбл“ из не-
су ва 1.936 ки ло гра ми и во се ри ска 
опре ма се ко гаш се ну ди со днев ни 
ЛЕД-све тил ки на пред и одзади. Ка ко 
оп ци ја мо же да се до би јат и ксе нон ски 
или ЛЕД-све тил ки опре ме ни со функ-
ци ја за прис по со бу ва ње. 

Ен те ри е рот на но ви от ка бри о лет не 
се раз ли ку ва прем но гу од мо де лот со 
цврст по крив. Ме сто осум-ин чен екран 

По три го ди ни пристигна ка бри о летот „eвок“

ТехнологиJа
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„ЛЕНД РО ВЕР“ 
ГО ПРЕТ СТА ВИ

„ЕВОК КОН ВЕРТБЛ“

Подготви |  
БојанМомировски

та ста ту ра на ид ни на та

По по ве ќе од три го ди ни ис че ку ва ње на јав но ста, 
„Ланд ро вер“ и офи ци јал но ре ши да го пу шти во се ри ско 
про из водс тво „ренџ ро вер евок кон вертбл“, кој е пр ви от 
ка бри о лет од оваа ком па ни ја и кој ќе се про да ва во 
по ве ќе од 170 зем ји во све тот

Ја пон ска та ком па ни ја НЕЦ на пра ви па ме тен ча сов ник, 
кој за ед но со очи ла за вир ту ел на ре ал ност ќе про е кти ра 
та ста ту ра на ра ка (под лакт ни ца) на ли це то што го но си. 

НЕЦ оваа еле ктрон ска на пра ва ја на ре че „арм кеј пад“, а 
во про даж ба ќе се нај де в го ди на. Ја пон ска та ком па ни ја 
об ја ви ла и пр во ви део во кое при ка жу ва ка ко ќе функ ци о-
ни ра нив ни от нов уред. 

„Арм кеј пад“, спо ред збо ро ви те на ком па ни ја та НЕЦ, 
нај ве ро јат но, ќе го ко ри стат про фе си о нал ци те ка ко што 
се ме ди цин ски те ра бот ни ци, лу ѓе то во обез бе ду ва ње то и 
во про из водс тво то. 

За раз ли ка од уре ди те што пре поз на ва ат глас, „арм кеј-
пад“ ќе мо же да се ко ри сти и во буч ни ме ста.

Автомобилизам

„Епл ме џик ма ус 2“

„Ме џик ма ус 2“ е дел од 
нај но ва та ли ни ја на до пол-
ни тел на та опре ма на комп-
ју те ри те „Мек“ со „ме џик 
трак под“, од нос но „ме џик 
кеј борд“. „Ме џик Ма ус 2“ 
овоз мо жу ва  да се из ве ду-
ва ат ед но став ни ге сто ви и 
ја олес ну ва ра бо та та со но ви те мо де ли. 

„Ме џик ма ус 2“ го ка ра кте ри зи ра нов ди зајн, има мож-
ност за пол не ње на ба те ри и те та ка што е ели ми ни ра на 
упо тре ба на тра ди ци о нал ни ба те рии. По ле сен е, има 
по мал ку под виж ни де ло ви бла го да ре ние на вгра де на та 
ба те ри ја, од нос но оп ти мал ни от ди зајн. 

Се то ова му по ма га на „Ме џик ма ус 2“ по лес но да се дви-
жи, без от пор на по вр ши на та на ко ја ра бо ти те. Не го ва та 
по вр ши на чув стви тел на на до пир овоз мо жу ва да се из ве-
ду ва ат ед но став ни ге сто ви ка ко што е пре фр ла ње ме ѓу 
веб-стра ни ци те и пре ли сту ва ње низ до ку мен ти те. 

Глу ше цот не ба ра ни ка кво по себ но ме сте ње и е под го-
твен за ра бо та вед наш по по вр зу ва ње то со комп ју те рот. 

Спе ци фи ка ции
* ви си на: 2,16 см
* ши ри на: 5,71 см
* дла бо чи на: 11,35 см
* ма са: 0,099 кг
* оп што: чув стви те лен на до пир

Отка ко бе ше прет ста вен на 
Са е мот за авто мо би ли во 
Же не ва ка ко кон цепт, „евок 

кон вертбл“ ги за др жа ос нов ни те 
еле мен ти и кон ту ри на ка ро се ри-
ја та, но ме сто цврст по крив над 
гла ва та се га има склоп лив плат-
нен по крив, кој со при ти ска ње 
на та стер се со би ра и се пу шта 
за 18, од нос но 21 се кун да. Тоа 
мо же да се на пра ви и при во зе ње 
со бр зи на што не над ми ну ва 48 
ки ло ме три на час.

Без раз ли ка на бо ја та на ка ро се ри-
ја та, ме ки от по крив се ну ди са мо во  
цр на бо ја, а на ку пу ва чи те им е ве-
те на звуч на изо ла ци ја, ко ја е иден-
тич на со мо де лот со цврст ме та лен 
по крив. За бес пре кор на удоб ност 
на пат ни ци те при во зе ње под отво-
ре но не бо се гри жат спе ци јал но 
на пра ве ни те на со чу ва чи на воз дух, 
кои се ин ста ли ра ни на зад ни от дел 
од ка бри о ле тот. Без раз ли ка на тоа 
да ли по кри вот е отво рен или за тво-
рен, ба гаж ни от про стор има ка па-
ци тет од 251 ли тар. 

на мул ти ме ди јал ни от си стем, се га се ну ди 
10,2-ин чен екран чув стви те лен на до пир, а, 
се ка ко, ту ка е и но ви от ау ди о си стем со 660 
ва ти и со 12 звуч ни ци.

По крај нај но ви от си стем за акти ви ра ње 
на воз душ ни те пер ни ци и на алу ми ни-
ум ски те за штит ни це вки, кој во це лост 
тре ба да ги от стра ни си те не со од вет-
ни акти ви ра ња при раз лич ни ус ло ви 
на па тот, авто мо би лот стан дард но е 
опре мен и со си стем за ди стри бу ци ја 
на си ла та на мо то рот, кој рас по ла га 
со че ти ри ре жи ми на ра бо та. Со овој 
си стем ко рис ни кот до би ва оп ти мал-
но ужи ва ње и по до бро упра ву ва ње на 
„евок кон вертбл“. Во стан дард ни от дел 
на опре ма вле гу ва ат и си сте ми те за аси-
стен ци ја при трг ну ва ње на на гор ни на и 
спу шта ње на на дол ни на. 

По че то кот на про даж ба та се пла ни-
ра за сре ди на та на след на та го ди на, 
а нај а ве на та по чет на це на во САД за 
мо дел што го прид ви жу ва тур бо бен зин-
ски мо тор со че ти ри ци лин дра со 240 
коњ ски си ли из не су ва мал ку по ве ќе од 
50.000 до ла ри. █



М а ке дон ски от ра ко ме тен ре-
пре зен та ти вец и кру жен на-
па ѓач во Вар дар, нај ве ро јат но, 

нат пре ва рот со сил ниот клуб Бар се-
ло на во рам ки те на Ли га та на шам пи-
о ни, ќе го сле ди од три би ни те. Ма ла 
е ве ро јат но ста тој да му се прик лу чи 
на сво јот тим, по ра ди па у за та што ја 
има по по вре да та што ја за ра бо ти пред 
еден ме сец. Но, со не го или без не го, 
тој ве ру ва де ка не го ви те со и гра чи, по-
мог на ти од глас на та пуб ли ка во „Ја не 
Сан дан ски“ ќе сла ват по бе да про тив 
ка та лон ски от ги гант во кој на ста пу ва 
нај до бри от ма ке дон ски ре пре зен та-
ти вец, Ки ре Ла за ров.

█ Имашповреданарамотокојате
оддалечиодтеренитеповеќеод
еденмесец.Докадеерехабилита
цијата?Далинабрзоќесевратиш
натерените?
СТОИЛОВ:Во втор ни кот, по едно-
месечна пауза, бе ше пр ви от мој тре-
нинг со ти мот. За се га сѐ оди ка ко 
што тре ба. Еден ме сец ра бо тев да 
ги за јак нам му ску ли те на рамото 
око лу таа по вре да. На пр ви от тре-
нинг сѐ по ми на во нај до бар ред, се 
на де вам де ка та ка ќе оста не и не ма 
да се слу чи да тре ба да се опе ри рам. 
Ве ру вам де ка без по го ле ми ма ки ќе 
се вра там на ста ри па те ки. Од лу ка та 
за ва ков тип ре ха би ли та ци ја ја до-
не сов во кон сул та ци ја со клуп ски те 

ле ка ри и со спе ци ја ли сти те, би деј-
ќи до кол ку се од лу чев за опе ра ци ја 
ќе бе ше по треб но по долг пер и од за 
за креп ну ва ње, од нос но ми ни мум 
че ти ри ме се ци. Во та ков слу чај не ма 
да имам ни ка ков проб лем во ид ни-
на, но до кол ку се од лу чев на та ков 
че кор во овој пер и од, ко га има мно-
гу бит ни нат пре ва ри за Вар дар и 
за ре пре зен та ци ја та, ќе про пу штев 
го лем дел од след ни те нат пре ва ри 
ка ко со клу бот, та ка и со се лек ци ја та 
на Европ ско то пр венс тво во Пол ска. 
Се пак, од лу чив да про бам да се вра-
там на те ре ни те во нај кра ток мо жен 
пер и од. Во слу чај да би де по треб на 
опе ра ци ја, тоа не бе га и мо же да го 
на пра вам на кра јот од се зо на та.

█ ИматеодличенпочетоквоЛига
танашампионите.КолкуВардар
енавистинасиленоваасезона?
ВоСкопјепаднааиголемиекипи
какоРајнНекариКјелце.Дали
степодготвенидагоодбраните
„ЈанеСандански“иодевропскиот
шампионБарселона?
СТОИЛОВ:Ка ко што ка жав мно гу-
па ти до се га, мис лам де ка мо же ме 
да се но си ме со се ко ја европ ска 
еки па од са ми от врв. Се ко ја еки па 
што до а ѓа во Скоп је до а ѓа со страв 
и со по чит кон Вар дар. „Ја не Сан-
дан ски“ е ба сти он кој те шко мо же 
не кој да го освои. Ние, ка ко еки па, 
од го ди на в го ди на рас те ме и со-
зре ва ме. Прет ход ни те две го ди ни 
за влак но ни из бе га тој фај налфор. 
Не би са кал се га да ко мен ти рам 
или да да вам прог но зи де ка оваа 
се зо на си гур но ќе се пла си ра ме, 
но, спо ред тоа ка ко  поч нав ме и 
ка ко оди грав ме во овие се дум ко
ла до се га, ре ал но е да се нај де ме 
на за врш ни от тур нир во Келн. Да 
про дол жи ме со до бри те игри ка ко 
до се га, на до бар пат сме и се на де-
вам де ка ќе го ос тва ри ме тоа што 
си те го по са ку ва ме.

█ КоиседострелитенаВардар?
Желбитесепласманнафајнал
фор,можебииеденилидваче
кораповеќе.Штотребадасе
случизадасеостваритоа?
СТОИЛОВ:Мо ра ме да ги ану ли ра-
ме гре шки те, ка ко и оние брано-
ви го ре-до лу во фор ма та што ги 
има ме од нат пре вар во нат пре вар, 
па ду ри и на еден меч. Оди грав-
ме фан та стич но во пр ви те пет 
нат пре ва ри, се слу чи по ра зот од 
Кол динг на го стин ски те рен. Кол-
динг во оп што не е сла ба еки па, 
во јав но ста се диг на фа ма де ка 
дан ски от тим бе ше пос ле ден во 
гру па та пред ме чот со Вар дар и 
де ка си гур но ќе по бе ди ме, де ка не
ма шан си да сла ват по бе да со нас. 
Но, си те игра ат ра ко мет во Евро па. 
Кол динг е со искус ни игра чи во 
со ста вот и, се ка ко, го имаа до маш-
ни от терен ка ко пред ност. Се кој 
нат пре вар е при каз на за се бе и не 

се знае ка ко ќе се отво ри нат пре ва-
рот. Мно гу фа кто ри за ви сат за да 
се ос тва ри ус пех. И за пос лед ни от 
по раз од Бар се ло на на го сти - пред 
да поч не се зо на та некој да ти ка же 
де ка ќе из гу биш со еден раз ли ка 
од Бар са - ќе по да деш ра ка и ќе 
си ре чеш, го то во. Се пак, ка ко се 
од ви ва ше нат пре ва рот, мо же ше да 
се слу чи да из гу би ме и со да ле ку 
по го ле ма раз ли ка, но мо же ше и 
мно гу лес но да се слу чи да на пра-
ви ме сен за ци ја про тив европ ски-
от шам пи он и да сла ви ме по бе да. 
Та ков е ра ко ме тот, не пред вид лив. 
Се од ви ва во две-три на со ки, до 
пос ле ден мо мент не се знае ка ко 
мо же да за вр ши ме чот. При ме ри за 
та кво не што има мно гу. Тре ба да 
се пос ми ре ни во да де ни си ту а ции 
и за ед но со пуб ли ка та, мис лам де
ка не ма да има ме проб лем про тив 
Бар се ло на во Скоп је.

█ Сезборувадекаможебиеки
патаќеимаголемикадровски
изменизаследнатасезона,нај
авеноезаминувањенаТоскиќ.
ДалитоазначидекаСтоиловќе
добиепоголемаминутажаиќе
биденосителнаигратавона
падотилиповторноклуботќе
сезасилисонекоестранскоиме
покрајМарсениќ?
СТОИЛОВ:Тоа не бил зна ел да го 
ка жам. Се пак, тоа е по ли ти ка на 
упра ва та на клу бот. Сѐ уште не ма 
ни ка ква нај а ва. Ка ко што би ло до-
се га, се ко гаш сме би ле трој ца пи-
ке ри во ти мот, а што се од не су ва 
до Алем То скиќ,  го ле ма ште та е 
што си оди на кра јот од се зо на та. 
Од ли чен играч е, го лем бо рец на 
те ре нот и ште та што Вар дар ќе го 
не ма до го ди на, без раз ли ка што е 
мо ја кон ку рен ци ја и што игра на 
иста та по зи ци ја.

█ ЕвропскотопрвенствовоПолсказа
почнувазадвамесеца.Далиќебидеш
подготвензарепрезентативеннастап
соогледнаповредата?
СТОИЛОВ:Ка ко што ка жав, по вре да та е 
не пред вид ли ва. Мо же да се по вто ри уште 
утре и то гаш ве ќе ќе мо рам да за ми нам 
под нож. Се на де вам де ка не ма да дој де 
до тоа. Јас сум оп ти мист за сѐ и за тоа од-
брав да се вра там на те ре ни те на ва ков 
на чин. ЕП во Пол ска е го ле ма шан са за 
на ша та ге не ра ци ја, ова ве ќе го збо ру ва ме 
со го ди ни и се ко ја го ди на сме по во зрас ни 
и по се ри оз ни. На ви сти на мис лам де ка 
след но то пр венс тво е пос лед на та шан са 
за оваа ге не ра ци ја, со тоа што мо же ме да 
се пла си ра ме на ме сто кое во ди на ква-
ли фи ка ци ски тур нир за Олим пи ја да та во 
Рио во 2016 го ди на, а по тоа и на са ма та 
Олим пи ја да. Тоа тре ба да би де шла гот на 
тор та та за ре пре зен та тив на та ка ри е ра на 
оваа ге не ра ци ја. Дај бо же да из ле зе сѐ ка ко 
што тре ба, се ка ко, тре ба да ни се пок ло пат 
и коц ки те. Оваа ге не ра ци ја го зас лу жу ва 
тоа, има ква ли тет и, се ка ко, си те за ед но 
ќе се стре ми ме да го ос тва ри ме тоа.

█ Групатаеизвореднотешкасодомаќи
нотПолска,апсолутниотшампионФран
цијаиСрбија.Запласманвоследната
рундаепотребноминимумеднапобеда.
ЦелтаепобеданадСрбијаилиможеМа
кедонијадасеносисоквалитетотисо
другитедверепрезентации?
СТОИЛОВ:Нор мал но е де ка ако ни се ука-
же шан са ,ќе се оби де ме да по бе ди ме на 
се кој нат пре вар во гру па та. Има ме игра но 
со си те три ре пре зен та ции во ми на то то. Со 
си те мо же ме да се но си ме, Пол ска ја има ме 
по бе де но два па ти до се га во пос лед ни те 5-6 
го ди ни. Про тив Ср би ја, исто та ка, има ме за-
бе ле жа но по бе ди. Кај нив има и отка жу ва ња 
од ре пре зен та тив ни от дрес на не кои клуч ни 
игра чи и се пад на ти во фор ма та. Гру па та е 
те шка, но мис лам де ка мо же да се игра со 
си те ре пре зен та ции и да се на де ва ме на 
по бе ди, па ду ри и со акту ел ни от шам пи он 
Фран ци ја. Со Фран ци ја во Скоп је оди грав ме 
со ли ден нат пре вар и ви дов ме де ка мо же ме 
да се но си ме и бев ме по ра зе ни са мо со еден 
гол раз ли ка. На нив ни те рен ко га Ни ко ла 
Ка ра ба тиќ не бе ше во игра, бев ме из нед на-
че ни це ло вре ме. Ка ра ба тиќ е игра чот што 
ја пра ви раз ли ка та. Со мал ку сре ќа, вто ри от 
круг кој е при о ри тет, е до сти жен. █

Олим пи ја да та во 
Рио во 2016 го ди на 

тре ба да би де 
шла гот на тор та та за 

ре пре зен та тив на та 
ка ри е ра на оваа 

ге не ра ци ја. 
Таа го зас лу жу ва 

тоа, има ква ли тет и 
си те за ед но ќе 

се стре ми ме да 
ја ос тва ри ме 

целта

На до бар пат сме 
да стиг не ме до фај нал фор

СТОЈАНЧЕСТОИЛОВ, РА КО МЕ ТАР НА ВАР ДАР И МА КЕ ДОН СКИ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИ ВЕЦРАКОМЕТ  |  ИНТЕРВJУ

За ед но со пуб ли ка та, 
мис лам де ка не ма да 

има ме проб лем про тив 
Бар се ло на во Скоп је

Разговараше | Бо јан Мо ми ров ски
Фото | Ѓор ги Ли чов ски
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 – Добро господине, зошто 
возите пијан???

– Затоа шо не можам да одам!

  Доцна во ноќта канибал лежи 
во кревет, се врти, не може да 
заспие и си мисли:

 – Кој сум јас? Зошто постојам?
 Жена му го гледа и му вели:
– Колку пати треба да ти кажам, 

не јади интелектуалци за 
вечера!!!

 – Те почитуваат ли децата?
–  Како Бог?
– Вистина?
– Да, да. Не ме слушаат, молбите 

не ми ги исполнуваат. Се 
однесуваат како воопшто 
да не постојам, но штом им 
притреба нешто - почнуваат 
да се молат.

Нејќам да се фалам али она диетана "21 ден" ја 
завршив за 4 саати.

ПАК ЛИ, БЕ?

Здраво телефанатици. Ќе пишував за Дунавка, ќе си правевме правоаголници 
и ќе ни беше забавно. Но, што да се прави кога живееме тука и имаме вакви 

телевизии какви што имаме.
Не знам каде бевте вие во петокот навечер, но моите колеги беа на компјутер. 
Секоја минута чекајќи „Си-Ен-Ен“ или „Би-Би-Си“ да кажат нешто ново од тоа 
што се случува во Париз. Останаа будни до четири наутро, но не им пречеше, 
знаете зошто? Зашто тоа ни е работа.Поразителното е што беа единствените. 
„Република.мк“ беше единственото место од македонските медиуми каде што 

таа ноќ можевте да прочитате што се случува.
Ниедна телевизија, ниту, пак, македонскиот национален сервис (!) во тој момент 

немаше барем ни телоп или крол, на кој ќе има барем една реченица, барем 
нешто што алармира дека Париз гори. МТВ и МИА имаат дописници во Париз. 
Ни еден од нив таа вечер не напиша нешто барем од дома, а не, пак, да излезе 

на терен. Вести имаше дури утрото, преведени.
Се сеќавам кога на 10 мај се нервирав што тече серијата за Ванѓа на ден на 

жалост. Некни, пак ја почувствував истата безнадежност.

Малиот брат 

ТВТЕКА

█  20 ноември 1970 година 
 Излезе првиот број на „Ек-

ран“, како седмичен колор 
прилог на весникот „Нова 
Македонија“ за ТВ, филм, 
радио и естрада. Од бр. 226 
од 14 март, 1975 година из-
легува одделно од „Нова 
Македонија“ како ревија за 
РТВ, филм, сценски умет-
ности и естрада.

█  20 ноември 1993 година
 Авион од типот „jаковлев 

42“ на македонската авио-
компанија „Авиоимпекс“ 
се сруши во близина на 
охридскиот аеродром. Во 
несреќата животот го загу-
бија 115 лица.

█  21 ноември 1994 година
 Во Солунското пристаниш-

те се блокирани 19.500 тони 
американска пченка за Ма-
кедонија.

█  23 ноември 1944 година
 По одлука на АСНОМ, 

фор  мирана е Народната и 
универзитетска библиоте-
ка „Св. Климент Охридски“ 
во Скопје.

█  24 ноември 1944 година
 Во ослободеното Скопје, 

само десетина дена отка-
ко стивнаа последните 
улич ни борби, основан е 
првиот симфониски ор-
кестар на денешната Ма-
кедонска филхармонија. 
Имено, во домот на Тодор 
Скаловски група музички 
вљубеници, од кои некои 
сѐ уште беа во партизански 
униформи, го формираа 
симфонискиот оркестар. 
На таа средба присуству-
ваа Васил Ѓаконов - Шпато, 
Тодор Календаров, Петар 
Трајков, Стефан Кралев, 
Александар Шалев, Фрањо 
Млчок, Херман Зип, Петар 
Симоновиќ и Душан Парлиќ.

█  26 ноември 1986 година
 Во Скопје излезе првиот 

број на додатокот за лите-
ратура, идеи и култура на 
весникот „Нова Македонија“ 
- „ЛИК“.

ВРЕМЕПЛОВ

Сите ние имам денови кои сакаме да ни се вратат... Еве 
јас сакам да ми се врати денот кога зедов плата.

Многу ми е полесно да испијам цела флаша вино, 
отколку да ја вратам тапата назад.

По магнетите на фрижидерот се познава дали 
некој човек има пријатели кои биле во странство.

Од физички активности, си истегнав мускул додека 
се прозевав.
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За те сто ќе ви тре ба:

• 1 ¼ шол ја браш но
• ¼ шол ја ме ле ни ба де ми
• ¼ шол ја ка као
• пр сто фат сол
• ¼ шол ја ше ќер
• 120 гра ма пу тер
• 1 јај це
• 1 ла жич ка ек стракт од рум

За ка ра ме ла ќе ви тре ба:

• 1 ½ шол ја ше ќер
• ½ шол ја во да
• ½  шол ја млеч на пав ла ка за го тве ње
• 70 гра ма не со лен пу тер

За чо ко лад на сме са ќе ви тре ба:

• ½  шол ја млеч на пав ла ка за го тве ње
• 120 гра ма чо ко ла да за го тве ње

# Од си те со стој ки за те сто то за ме се те те сто. Во за вис ност од 
тоа ка ков пу тер ко ри сти те, мо же би, ќе тре ба да до да де те 
ед на или две ла жи ци во да. За ви ткај те го те сто то во фо ли ја 
и ста ве те го во фри жи дер да се стег не. Из ва де те го од фри-
жи дер, рас у кај те го и ста ве те го во тав че за тарт. Врз те сто то 
ста ве те хар ти ја за пе че ње и врз неа ста ве те грав, ле ќа или 
ка ме ња за пе че ње. Пе че те на 200 сте пе ни 12 ми ну ти. Из ва-
де те го од рер на, трг не те ја хар ти ја та и до пе че те го уште 
две-три ми ну ти. Оста ве те го да се ола ди во тав че то.

# Во сад ста ве те ги во да та и ше ќе рот и вриј те ги до де ка не 
до би е те ка фе на бо ја. Трг не те го са дот од ринг ла и до дај те 
млеч на пав ла ка за го тве ње. Ме шај те. Вра те те го са дот на 
ринг ла и го тве те уште ед на-две ми ну ти. По втор но трг не те 
го од оган и до дај те го пу те рот. Ме шај те и до дај те мал ку сол.

# На пол не те го те сто то за тарт и оста ве те го во фри жи дер 
че ти ри-пет ча са, или по кра тко во за мрз ну вач.

# Во са дот за сос ста ве те ја млеч на та пав ла ка за го тве ње и 
за гре вај те ја до зо ври ва ње. Во друг сад ста ве те ја чо ко ла-
да та, по леј те ја со пав ла ка та и ме шај те до де ка не се изед-
на чи сме са та. На леј те ја врз ка ра ме ла та и оста ве те го тар-
тот во фри жи дер уште два-три ча са. 
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