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star wars 
треска ширум светот



настани на неделата
ВоВед

Губитниците сонуваат победа?

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

� Гос по ѓо Вла дан ка, зо што сте има ле тол ку 
не среќ но дет ство? Што ви пра ве ле ко га сте 
би ле ма ла? Не ли ве на у чи ле? На ви сти на не 
знам ка кво дет ство има ла. Ова е ци тат од 
пре тсе да те лот на Ан кет на та ко ми си ја Пе тре 
Ши ле гов, кој вед наш по тоа оце ни и де ка тоа 
во оп што не е на вре да, а и де ка, во нај ма ла ра ка, 
пра те нич ка та Вла дан ка Ави ро виќ, ед на од пра
те нич ки те со по долг стаж во пар ла мен тот, би ла 
„без о браз на кон пре тсе да те лот на ко ми си ја та“. 

� Да се упа ту ва ат ва кви ква ли фи ка ции од 
ти пот ка кво дет ство имал не кој е да ле ку  
од при стој но од не су ва ње. Ова де нес бе ше 
кул ми на ци ја. Оста ва ме на Ши ле гов да про-
це ни да ли ќе се из ви ни. Ние сме згро зе ни од 
од не су ва ње то на пре тсе да те лот на Ко ми си ја-
та – из ја ви Ан то нио Ми ло шо ски. Пра те нич ка та 
гру па ба ра из ви ну ва ње и од ко ле ги те од СДСМ, 
но и ит но сви ку ва ње на Клу бот на пра те нич
ки, од нос но не го во из јас ну ва ње со зак лу чок за 
ин ци ден тот.

Де ба та та во пар ла мен тот по драз би ра се ка ков 
вид ко му ни ка ци ја, па и раз ме на на же сто ки 
ар гу мен ти, но тоа до што тре ба да се др жат 
пра те ни ци те е да се за чу ва до сто инс тво то на 
за ко но дав ни от дом.  Пар ти ски от порт па рол на 
СДСМ, пра те ник во Со бра ни е то, од би ва да се 
из ви ни за од не су ва ње то. 

Но, тоа е сти лот што пар ти ја та го на мет ну ва и 
во пар ла мен тот и над вор од не го, но и сти лот 
што на ско ро ќе ја од не се опо зи ци ја та во нов 
ман дат во опо зи ци ја. �

И ДИК е за тво ре но пра ша ње 

Со СДСМ во Со бра ни е то се 
вра ти ја и без о бра зи ја та

Со бра ни е то на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја без „воз др жа
ни“ и „про тив“ ги изг ла са 
чле но ви те на Др жав на та 
из бор на ко ми си ја. 

За пре тсе да тел на Ко ми си
ја та е из бран Але ксан дар 
Чи ча ков ски, за пот пре тсе
да тел Ре џеп Пре ко пу ца, 
двај ца та од ре до ви те на 
струч ња ци те. Чле но ви на 
Ко ми си ја та се Ата нас Уру
мов, исто та ка од ре дот на 
струч ња ци те, Сил ва на Бо не
ва и Са шо Ср цев на пред лог 
на ВМРОДПМНЕ, Ви о ле та 
Ду ма и Игор Ми лев на пред
лог на СДСМ, Суб хи Ја ку пи 

од ДУИ и Бе де ре дин Ибра и
ми на пред лог на ДПА. 

Со гла са ње то за ДИК се от
стра ну ва ат си те преч ки за 
спро ве ду ва ње на из бо ри те 
во април, ка ко ре ше ние на 
по ли тич ка та кри за, а на ро
дот то гаш ќе го ка же пос
лед ни от збор.

ДИК, спо ред но ви те пра ви
ла, ќе има по и на ков со став 
и про ши ре ни ин ге рен ции, 
ка ко во де лот на про чи сту
ва ње на из би рач ки от спи сок 
та ка и во одлуките за ве то 
од до пол ни тел ните за ме ни
цими ни стри. �
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Лидерот на опозицијата на про
грамскиот конгрес на СДСМ по
бара од сопартијците да го сле

дат во „финална битка“ за враќање 
на слободата и на демократијата 
во Македонија. Додека во говорот 
објаснуваше дека битката ќе била 
„за победа на Македонија“, изгледаше 
како целосно да заборавил дека само 
неколку часа претходно на јавноста 
ѝ испрати една сосема поинаква по
рака во која нагласуваше дека „од 
второстепено значење е кој ќе биде 
победник на изборите“. Во таа при
года, исто така, нагласи дека „важно 
е победникот на изборите да има 
целосна легитимност“. 

Заев во досегашното раководење на 
партијата не успеа да направи ништо 
посебно, освен да создаде имиџ на 
нестабилен човек, кој има голема 
комоција да дава нелогични изјави, 
а потоа без никаков срам самиот да 
ги побива за само неколку часа. Како 
што минува времето, сѐ појасно е 
дека кај Заев стравот од надредени
те е многу поголем од срамот пред 
граѓаните, па затоа за него нема гра
ница што не би ја поминал во битката 
за сопствената кожа. 

Но, овој пат, нелогичностите на Заев 
имаат многу допирни точки, колку 
и да изгледа идиотски да повикува 
во финална битка во која не е важно 
дали ќе победи на изборите(!?)

Опозицијата и тоа како е свесна дека 
не само што има многу слаба под
дршка кај граѓаните, туку и драстич
но ја губи довербата кај тие што на 
почетокот ѝ веруваа во лагите дека 
се бори за слобода и за демократија. 
Ако не им верува на бројките на 
реномираните агенции за мерење 
на јавното мислење, тогаш сигурно 

верува на видеоанкетите на нејзи
ните медиуми. Но, колку и да не сака 
да го признае тоа јавно, многу добро 
знае каква е состојбата на терен, па 
токму поради тоа уште сега се бара 
решение за излез, во кое овој пат ќе 
му биде одземена главната улога на 
Заев поради недостиг на капацитет, 
и ќе биде предадена на некој друг. 

Првичниот план беше да се оди на од
ложување на изборите, за што силен 
придонес даваа и пријателитеамба
садори. Максималистичкиот пристап 
на опозицијата во спроведувањето на 
договорот од Пржино, очигледно, не се 
покажа како доволен за реализација на 
целта, па затоа е сѐ поверојатно дека 
овој план ќе пропадне. Во секој случај, 
до 24 април не смеат да се исклучат 
нови безбедносни предизвици слични 
на тие во Куманово, кои би можеле 
сериозно да ја променат ситуацијата. 
Сепак, ова е најнепосакувано сценарио 
дури и за „надворешните пријатели“ 
на Заев поради тоа што, како што ви
довме во Диво Насеље, тешко може 
да се контролира и лесно може да го 
запали целиот регион. 

Во второто, многу поочекувано сце
нарио, кое го најавуваат и опозици
ските медиуми, главната улога во 
битката со ВМРО ДПМНЕ треба да ја 
преземе специјалната обвинителка. 
Дали Катица Јанева ќе се дрзне отво
рено да се промовира во продолжена 
рака на СДСМ, место да дејствува како 
институција (иако противуставна) 
што работи во интерес на граѓаните, 
останува да видиме. Но, како што се 
чини, Заев и СДСМ не веруваат целос
но ниту во нејзината моќ да помогне 
во подобрување на резултатите од 
изборите, поради што лидерот на 
опозицијата веќе си дозволува от
ворено да зборува за „неважност на 

изборната победа“. Со други зборо
ви, дури и во случај ВМРОДПМНЕ 
да победи на изборите, ќе се најде 
начин како повторно да се оспори 
легитимноста на победникот и уште 
еднаш да се изигра волјата на граѓа
ните за СДСМ да дојде на власт. Било 
преку некаква губитничка коалиција 
на СДСМ со ДУИ, или преку непризна
вање на изборните резултати.

Во секој случај, на Павел Шатев си
гурно се свесни дека секое од овие 
три сценарија води кон сериозна 
дестабилизација на Македонија од 
која повторно најголема штета ќе 
имаат државата и граѓаните, а тоа 
во никој случај нема да им помогне 
во поправањето на имиџот. Токму 
затоа, пред да биде доцна, ќе им да
дам еден бесплатен совет на Заев и 
на раководството на СДСМ: Отста
пете го местото на квалитетниот 
кадар во партијата, кој со години 
го прогонувате плашејќи се дека ќе 
ви ги загрози позициите. Обидете 
се барем еднаш, место да шурувате 
со странски служби и надворешни 
центри на моќ, да бидете партнери 
со граѓаните и да одработите во нив
ни интерес. Покажете дека искрено 
стоите зад националните интереси и 
зад интересите на обичниот човек и 
јавно осудете ги сите што работат на 
уништување на македонското нацио
нално ткиво. Само така ќе може да се 
надевате на позитивни резултати на 
некоја следна анкета.



Н овиот импулс во прегово
рите за името беше забе
лежан дури до Британија, 

поради што британски „Гардијан“ 
објави текст на оваа тема во кој 
премиерот Груевски уште еднаш 
ги повтори стандардните македон
ски позиции. Но, како и многу пати 
досега, Соросовите медиуми не из
држаа да избројат ниту до пет, пред 
да се покажат во вистинско светло 
како големи медиумски манипула
тори. Со извртувањето на изјавата 
на премиерот дека, наводно, бил 
подготвен да го смени името, не 
само што дрско ја измамија маке
донската јавност, туку и директно 
им наштетија на  позициите на ма
кедонската страна од преговорите, 
без разлика дали станува збор за 
оваа влада или за таа што ќе се 
формира по изборите на 24 април.
Несекојдневното во овој обид за 
манипулација е „шлаканицата“, која 
експресно ја добија „независните“ 
и „професионални“ Соросови пла
теници директно од  „Гардијан“. Ав
торот на текстот, Патрик Кингсли, 
во својата реакција не само што 
ги демантираше извртените тези 
на овие медиуми, туку и изрази 
голема изненаденост од нивната 
постапка. За него е чудно, но за ма
кедонската јавност е секојдневие, 
ваквиот непрофесионален однос 
на медиуми што се претставуваат 

како сериозни, особено кога ста
нува збор за чувствителна тема, 
која опфаќа сериозно прашање од 
највисок национален интерес.

Во разговор за МИА, Кингсли 
мораше да се дообјаснува дека 
од разговорот со премиерот Гру
евски произлегла стандардната 
македонска позиција за спорот 
за името, дека Македонија е под
готвена за разговори, но дека на 
крајот конечниот збор во спорот 
ќе го имаат македонските граѓани, 
преку референдум.

� Разбрав дека во медиумските 
реакции во Македонија делум-
но се извртува тоа што го кажа 
премиерот во разговорот со „Гар-
дијан“. Премиерот кажа дека Ма-

кедонија мора да преговара со 
цел да се постигне компромис. 
Но, притоа повеќе пати повтори, 
и тоа е јасно наведено во текстот 
во „Гардијан“, дека конечниот 
збор ќе го имаат граѓаните, на ре-
ферендум. Рече дека, на крајот, 
граѓаните ќе одлучат. Тоа е јасно 
нагласено во текстот и затоа сум 
по малку изненаден од реакци-
ите на текстот бидејќи беше ап-
солутно јасно дека премиерот не 
зборуваше за преземање чекор 
само на негова иницијатива. На-
гласи дека сè што ќе заклучат 
преговарачите ќе мора да биде 
потврдено на референдум. Из-
ненаден сум што македонските 
медиуми го прескокнаа овој мо-
мент во неговите ставови  изјави 
Кингсли.

Авторот на текстот, Патрик 
Кингсли, во својата реакција 
не само што ги демантираше 
извртените тези на овие 
медиуми околу изјавата на 
премиерот Груевски, туку и 
изрази голема изненаденост 
од нивната постапка. За него 
е чудно, но за македонската 
јавност е секојдневие ваквиот 
непрофесионален однос на 
медиуми што се претставуваат 
како сериозни, особено кога 
станува збор за чувствителна 
тема, која опфаќа сериозно 
прашање од највисок 
национален интерес

Шлаканица  од  „Гардиjан“ 
за Соросовите  
платеници

Опозициските медиуми, пак, 
текстот го пренесоа како, на
водно, менување на позиција
та на македонската влада во 
пресрет на средбата на мини
стрите за надворешни работи 
на двете земји во Грција.

Кингсли директно го деман
тира ваквото толкување на 
изјавата на Груевски и вели 
дека од разговорот било јасно 
дека Македонија останува на 
својата позиција, секој евенту
ален компромис да се потврди 
на референдум.

� Ставот на премиерот беше 
крајно разбирлив. Јасно 
е дека ова е прашање што 
влијае на македонските од-
носи со Грција. Јасно е зошто 
двете страни сакаат да пре-
говараат. Јасно е и дека, по 
24 години, двете страни ќе 
мора да направат компроми-
си и апсолутно е правилно 
што премиерот кажа дека 
конечната одлука ќе биде 

во рацете на граѓаните, а не во 
неговите лични раце. Ова ми из-
гледаше сосема разумно и затоа 
бев изненаден кога слушнав за 
медиумската реакција што ја 
предизвика овој текст  вели 
Кингсли.

Во текстот во „Гардијан“ се цити
раат и неколку можни компромис
ни имиња како Горна или Нова 
Македонија. Кингсли вели дека за 
такво нешто воопшто не разгова
рал со премиерот Груевски, и дека 
голем дел од текстот не е базиран 
на разговорот со него, туку се ра
боти за потсетување на читате
лите на претходни идеи што се 
појавиле во јавноста во текот на 
преговорите.

За опозициските медиуми, кои 
упорно се претставуваат како 
медиуми што, наводно, негува
ле професионални стандарди и 
се борат за некакво објективно и 
непристрасно информирање, не 
беше доволен ниту демантот од ав
торот за да ги повлечат тврдењата, 
па така најбезобразно продолжија 
со објавување манипулативни тек
стови и обвинувања до Груевски. 
Трагично е што „Гардијан“ пока
жа поголема чувствителност за 
проблематичниот текст, отколку 
некои овдешни медиуми, кои како 
едвај да чекаат да се промени име
то на државата. 

МАНИПУлАцИИ СО НАцИОНАлНИОТ ИНТЕРЕС

Груевски: Повеќе од 10 години  
го зборувам истото

Во врска со обидот за извртување на изјавата за „Гардијан“ 
се огласи и премиерот Груевски, кој одговарајќи на 
новинарско прашање рече:

� Повеќе од 10 години давам стандардна изјава за ова 
прашање, за сите медиуми, и домашни и странски. Тоа 
е дека сакаме да отвориме дијалог со Грција, сакаме да 
имаме дијалог со Грција, дека сакаме да најдеме некое 
решение и да најдеме некаков компромис со кој ќе се 
надмине проблемот. Какво решение и да најдеме, тоа 
ќе го изложиме на увид и на согласност на граѓаните 
на организиран референдум. Тоа го говорев и во 2005 
година, тоа го говорев и во 2008 година, во 2012 година 
и сега во 2015 година. Тоа го говорам и тука, кога ме 
прашувате во Македонија, тоа го говорам и кога ме 
прашуваат странски медиуми  изјави Груевски.

Колумна

Пишува | Горан Момироски
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Н а ја ви ја про гра ма од Ми ла но, за
вр ши ја во Бел град. Нај ве ро јат но 
на Де ди ње – со нот на се кој ју гос

ло вен ски ко му нист. Вод но е прем но гу 
ло кал на при ка ска.  А и та му, оп, ста ти ва! 
Ги из ла жа ле. Не го до не ле Ву чиќ на 
власт, би ле са мо бед ни 17. по диз ве ду
ва чи на не го ва та кам па ња. И тие од 
„за пад“, очиг лед но, уви доа де ка од се кое 
гран че не би ду ва свир че, ка ко ни од се
ко ја опо зи ци ја власт. Да, за не му зи кал
но ста на гран че то ви на та мо же да би де 
и кај мај сто рот, тво рец на свир че то, а 
за власт се пра шу ва на ро дот. Тој, пак, 
по ми ну ва ње то низ си то и ре ше то оте
ло тво ре но во тран зи ции, конф ли кти, 
при ва ти за ции, ТАТ, про ме на на име, 
зна ме, Устав и што ли не  да ти ста нал 
кур наз и, очиг лед но, ре шил да не доз
во ли не кој по втор но да си игра со не го 
и да му ја на вре ду ва ин те ли ген ци ја та. 
Глас но „No pasaran”, ама ни еден ме тар 
т.е. ни еден про цент во реј тин зи те. По
ли тич ко то шар ла танс тво и клов нов ско
не га тив ни от при стап кон проб ле ми те 
ве ќе не по ми ну ва, гра ѓа ни те си ба ра ат 
идеи, ре ше ни ја и мно гу, мно гу ра бо та 
кру ни са на со вид ли ви ре зул та ти.

След бе ни ци те на спа си те лот 
че ка ат „спе ци јал но“ чу до

За луд но Ср би те од „Ра скин и Хант“, 
СДСМ тре баа да одат во Бри та ни ја и 
да го ба ра ат Мер лин, вол шеб ни кот. 
Им тре ба ма ги ја за че ти ри ме се ци 
пред из бо ри да на до пол нат не кол
ку крат на гла сач ка дуп ка. „На деж 1 
и 2“ беа сло ве неч ка твор ба,а  ја ло
ва та и со ле но пла те на „На деж 3“ 
дој де од Ср би ја. Се га це ли от фо кус 
(вклу чи тел но и на но ви на ри те од 
исто и ме ни от ме ди ум) е на со чен кон 
„Спе ци јал на на деж“. Од кал да е, на
деж да е. Но, не бе ше по треб на Ба ба 
Ван ѓа за да пред ви ди из бо ро фо би ја. 

„СПЕцИjАлНАТА НАДЕж” ПОСлЕДНА УМИРАанализа

Пишува |  
Љупчо Цветановски

ЗА ЧИИ ИНТЕРЕСИ РАБОТИ 
КАТИЦА ЈАНЕВА?

Глад на та ко ко шка  
со ну ва про со, а без - 
и деј на та опо зи ци ја 
спас од по ра зот. 
Не го ва та из вес ност 
ја на те ра нај ве ро јат но 
нај мрз ли ва та пар ти ја 
на Бал ка нот и по ши ро-
ко да по ба ра спас во 
странс тво. По којз нае 
кој пат, за тоа што  
до маш ни те из вр ту ва чи  
се по ка жаа ка ко  
не ус пеш ни. Ба ди ја ла. 
Но ва утка. Се га се 
на со чи ја кон „Спе ци-
јал на та на деж“. 
Таа, пак, уште и 
об ви ни тел ка, па и 
ви до ви та. И „про ро чи-
ца та“ Кле о па тра оста-
на поз ди на та…
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И Иван Ис це ли те лот би ви ре кол 
де ка има ат две оп ции – или бој
кот или ќе се кр стат во „чу до то“ 
на спе ци јал на та об ви ни тел ка. По 
мал ку и ло гич но. След бе ни ци те 
на „спа си те лот“ да че ка ат чу до... 
Зар мо же и по и на ку? До бра про
гра ма не оче ку ва ше ни кој, се ри
оз на ра бо та уште по ма лу. Из ли ви 
на омра за и ди ле тант ски, двор ски 
игри  си те. Шо по ва та ма ка се за
ко пу ва во ти ши на та, За е ва та, пак, 
во „Фо кус“. Од вре мена вре ме и во 
од умот сло бод ни от пе чат…

Ја не ва ќе ги пре зе ме и 
ТАТ, атен та тот на  
Гли го ров, тран зи ци ја та?!

СДСМ „а“, таа „на“?! Спе ци јал на 
вол шеб нич ка ка ко да им ја пре
срет ну ва се ко ја жел ба и мис ла. 
Греш но тол ку ва ње за ше сто то 
се ти ло, ха ра геи, на об ви ни тел
ка та, или таа на ви сти на ја има 
те ле пат ска та спо соб ност да ги 
чи та мис ли те на Фрч ко ски и на 
дру ги те ве ли ко до стој ни ци? Не, 
па не ли таа е не за вис на и об је
ктив на. Пра шај те ги за ова Ве ру
шев ски и ла за рев ски, кои шест 
де на пред јав но ста доз наа де ка 
таа го пре зе ма „Пуч“, иа ко не е дел 
од неј зи на та функ ци ја. Ама бил 
од „ин те рес на јав но ста“?! Освен 
тоа, за нив доз нав ме од пис мо то 
до КП „Идри зо во“, зна чи  та кво 
пу сул че до бил и За ев. И тој, за чу
до, пре мол чи. Оче ку ва ме след ни
те де но ви Ја не ва да ги пре зе ме и 
ре о тво ри ТАТ, не ре ше ни от обид 
за атен тат на пре тсе да те лот Ки
ро Гли го ров, тран зи ци ја та, при
ва ти за ци ја та на мно гу фа бри ки, 

Ка ко што наб ли жу ва ат из бо ри те, ка ко 
што за че сту ва ат ре зул та ти те од ан
ке ти те на истра жу ва ње то на јав но то 
мис ле ње, та ка СДСМ ве ќе сѐ по из вес но 
се на со чу ва кон единс тве на та стра те
ги ја, ко ја им оста на на рас по ла га ње, 
ве ли проф. др Та ња Ка ра ка ми ше ва 
 Јо ва нов ска од Прав ни от фа кул тет „Ју
сти ни јан Пр ви“, а тоа пр во е  од ло жу ва
ње на из бо ри те на кол ку што е мож но 
по долг пер и од, и ка ко вто ро  ста ва ње 
на Ја не ва и на неј зи ни от тим во уло га 
на спа си тел на СДСМ и спа си тел, ме си ја 
на на ро дот од „ре жи мот на Гру ев ски“.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Сѐ 
по из вес но е де ка СДСМ не ма дру га 
оп ци ја. СДСМ и под др жу ва чи те се 
упа ти ја на адре са та на спе ци јал но-
то об ви ни телс тво, ка ко единс тве на 
слам ка за спас на фо тел ји те на За ев и 
на Ше ќе рин ска. Отка ко ја ви доа очај-
на та под др шка од гра ѓа ни те, отка ко 
сфа ти ја де ка не ма ат ни ка ква шан са 
за из бор на по бе да, тие го ста ви ја сво-
јот фо кус во „Фо кус“ ка де што е раз-
ра бо те на це ла та ше ма на пар ти ско то 
ман гу пи ра ње, игра ње со нер ви те на 
гра ѓа ни те, де струк ци ја и по ли тич ки 
от стрел на тие што опо зи ци ја та ни ка-
ко не мо же да ги по бе ди на нор ма лен, 
ци ви ли зи ран, де мо крат ски на чин. 
Пр во, игра та што СДСМ ја поч на на 
де нот на одр жу ва ње то на прет ход ни-
те пар ла мен тар ни и пре тсе да тел ски 
из бо ри, со по ве ќе стра ни те про це си, 
од бој ко тот на ра бо та та на нив ни те 
пра те ни ци во Со бра ни е то, про ти-
ву став ни от на чин на под не су ва ње 
оста вки на пра те нич ка та функ ци ја, и 
уште пос меш но то вра ќа ње на исти те 
тие пра те ни ци што прет ход но под не-
ле не от по вик ли ви оста вки во Со бра-
ни е то, пот пи шу ва ње то на До го во рот 
од Пр жи но со мно гу про ти ву став ни 
еле мен ти во не го, из бо рот на спе ци-
јал но то об ви ни телс тво ка ко врв на 
про ти ву став но ста. 

Вто ро, це ла та оваа по ли тич ка игра со 
те шки прав ни пос ле ди ци по устав но-
прав ни от си стем на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја го нај а ви сце на ри о то што 
се га СДСМ го гле да ка ко единс тве но 
ре ше ние за спас на сво ја та гла ва и на 
сво и те тес но пар ти ски ин те ре си. Тре-
то, отво ре но то да ва ње без ре зерв на 
под др шка на ра бо та та на спе ци јал-
на та об ви ни тел ка е симп то ма тич на 

уште на са ми от 
по че ток. Над ми-
ну ва ње то на си-
те ро ко ви во кои СДСМ беа за кон ски 
об вр за ни да ги до ста ват не за кон ски 
здо би е ни те прис лу шу ва ни ма те ри-
ја ли, а спе ци јал на та об ви ни тел ка, 
исто та ка, бе ше за кон ски об вр за на 
да ги по ба ра ма те ри ја ли те на пра вен 
на чин, до пол ни тел но го вне су ва овој 
ор ган во ше ма та на СДСМ. Ка ко е мож-
но спе ци јал на та об ви ни тел ка по ве ќе 
од два ме се ца од де нот на неј зи но то 
фор ми ра ње да не ис пра ти офи ци ја-
лен до пис до СДСМ со кој ќе ги по ба ра 
овие ма те ри ја ли ако се знае де ка таа 
е фор ми ра на за да ги истра жи ток му 
тие ма те ри ја ли? Ка ко е мож но спе ци-
јал на та об ви ни тел ка да си ги про ши-
ру ва сво и те над леж но сти над вор од 
тие што ѝ се утвр де ни во за ко нот, и 
са ма та да пре о це ну ва кои пред ме ти 
ќе ги зе ме на на та мош но по ста пу ва-
ње? Ка ко е мож но ра бо та та на спе ци-
јал на та об ви ни тел ка да се по вр зу ва 
со вид гра ѓан ска жел бо те ка, па се кој 
про тив ко го е по ве де на кри вич на 
по стап ка да мо же пре ку ме ди у ми те 
да ис по ра чу ва свои жел би до гос по ѓа 
Ка ти ца, а таа или неј зи ни те служ би 
да не ре а ги ра ат на тоа? Ка ко е мож-
но до пи сот со кој таа го ин фор ми ра 
Ве ру шев ски де ка пред ме тот „Пуч“ го 
пре зе ма за на та мош но по ста пу ва ње, 
да стиг нал пред не кол ку де на до Ве-
ру шев ски, а до јав но ста це ла не де ла 
по доц на? Ка ко е мож но спе ци јал на та 
об ви ни тел ка да не ре а ги ра на јав но 
упа те ни те про во ка ции на СДСМ во 
кои се да ва ат пар ти ски упат ства и 
по у ки кои пред ме ти тре ба да ги за-
вр ши Ја не ва до но ва го ди на, а кои 
по тоа? Ка ко им доз во лу ва про фе си о-
нал но ста и, не ли, пред сѐ, пар ти ска та 
не за вис ност на Ја не ва и на неј зи ни от 
тим, на ко ја се об вр за ни. Ка ко мо жат 
да оста нат без ре ак ци ја на це ли от 
план и про гра ма што им ги има ат 
под го тве но пар ти ски те пос луш ни ци 
на СДСМ за по ста пу ва ње, па ду ри и 
со од вет ни акти им под го тви ле, за да 
не се збу ни Ја не ва? Мол че ње то е знак 
на одо бру ва ње. Прем но гу про стор 
оста ви гос по ѓа Ја не ва за „жи во тот“ 
и на де жи те со ста ве ни во сце на ри-
о то на СДСМ. А мо же ше и тре ба ше 
со се ма по и на ку. Во сог лас ност со 
Уста вот и со за ко ни те во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја.

„Ма ке дон ски те ле ком“, швер цот со 
на фта и уште мно гу, мно гу дру ги афе
ри. жел бо те ка та, очиг лед но, е отво
ре на, па зо што то гаш спе ци јал на та 
об ви ни тел ка да не се по за ни ма ва и 
со нај го ле ми те цр ни ла на др жа ва та. 
Јав ни от ин те рес за доз на ва ње то на 
ви сти на та во овие афе ри е по ве ќе од 
огро мен, бу јрум. А „Стран ски от ча дор“ 
од За е ви те ве ту ва ња за за шти та на 
ин вол ви ра ни те во „Пуч“ да ти бил, 
се пак, са мо ге вге ли ски...

И „про ро чи ца“ Кле о па тра  
по цр ве ни пред Ја не ва 

Во оче ку ва ње Ја не ва да ги по ба ра овие 
слу чаи, оста ну ва да се за ни ма ва ме со 
од бра ни те 34 со кои тре ба да го ре ха
би ли ти ра СДСМ и да ја оште ти вла ста. 
„Пуч“, си гур но, ќе стои во неј зи на та 
фи о ка, а таа и на та му “слу чај но“ ќе 
ги слу ша жел би те на СДСМ. На ив но
ста на ве ру ва ње то во слу чај но сти во 
по ли ти ка та е по са ку ва на пре дис по
зи ци ја, исто ка ко и не до вет но ста на 
ма ке дон ски те гла са чи, но ед на ра бо та 
се изд во ју ва ка ко нај ин ди ка тив на 
во це ла та „спе ци јал на“ при ка ска. И 
бра ќа та Грим и Ан дер сен би се по сра
ми ле од про пу стот да об јас нат ка ко 
спе ци јал на та об ви ни тел ка во сво ја та 
при ка ска че ка ше це ли два ме се ца за 
да ги по ба ра ма те ри ја ли те за кои е и 
наз на че на, а при тоа, пред во оп што да 
ги до бие, да ја утвр ди  ори ги нал но ста 
и во оп што да ги пог лед не, таа отво ри 
це ли 34 слу чаи?! И „про ро чи ца“ Кле
о па тра, ко ја сво и те „кли ен ти“ ба рем 
ги слу ша во жи во, би се за сра ми ла и 
по цр ве не ла од ви до ви то ста на спе
ци јал на та ко ле шка, со ко ја, де фи ни
тив но, ги спо ју ва ед но: иден тич ни от, 
пре фи нет вкус за об ле ку ва ње.

До кол ку СДСМ 
има та ква на
деж, то гаш оваа 
пар ти ја го жи
вее сво јот ап

сурд над ап сур ди те, ве ли ко лум ни
стот и истра жи тел Со тир Ко стов. За 
не го ова е де фи ни тив на тен ден ци ја 
ап сур дот да ја по бе ди ло ги ка та (во 
пра во то), но и здра ви от раз ум (во 
по ли ти ка та). А та му ка де што ап
сур дот надв ла де ал врз ло ги ка та и 
осо бе но врз раз у мот, не ма пра во, 
не ма вла де е ње на за ко ни, а за де
мо кра ти ја и да не збо ру ва ме, наг
ла су ва Ко стов.

КОСТОВ: Смис ла та и цел та на си-
те спе ци јал ни од лу ки и за ко ни 
од Пр жи но (јас ги на ре ков прав-
ни чу до ви шта и му тан ти на де-
мо кра ти ја та) е да нѐ од не сат во 
ед на де мо крат ска џунг ла, или ако 
са ка те по кон крет но, да нѐ во ве дат 
во по ре до кот на пе ште ра та. Во таа 
и та ква де мо крат ска џунг ла, СДСМ 
се бе си се гле да ка ко гла вен по ли-
тич ки авто ри тет, а на Ка ти ца ѝ ја 
на ме нил уло га та на спе ци ја лен 
рен џер, ше риф и про ку рор, кој во 
исто вре ме ќе истра жу ва, об ви ну-
ва и пре су ду ва, не ба ре Ма ке до ни-
ја е пре ри ја од Ди ви от За пад, во 
ко ја бор ба до истре бу ва ње во дат 
ка у бој ци и Ин ди јан ци. Да не за-
бо ра ви ме де ка во џунг ли, пе ште-
ри и во пре рии има нај раз лич ни 
ви ро ви и жи ви пе со ци. Ток му во 
нив е по то нат СДСМ и има на ме ра 
да ја вов ле че и Ка ти ца, спе ци јал-
на та об ви ни тел ка. Флу и дот ме ѓу 
нив се чув ству ва, ви бра ци и те се 
при сут ни, са мо што не ја за пе а ле 
„Има не што во воз ду хот...’’. И та ка 
вре ме то си вр ви, три ме се ци ве-
ќе по ми наа, и ме сто Ка ти ца да се 
за фа ти со ра бо та, таа и по на та му 
ба ра, и ба ра, и уште ба ра, до не су-
ва ње но ви за ко ни, до ста ву ва ње 
ста ти стич ки по да то ци, уште пред-
ме ти и сѐ та ка со ред и без усул. 
За по тра га по до ка зи по тоа ќе му 
ја мис ли. Кој, ко га, на кој на чин 
ќе ги обез бе ду ва, се га за се га не 
се знае. За мис ле те, сѐ уште не се 
обез бе де ни „до ка зи те’’ од За ев. 
Не ма кој да ги по ба ра, а да ли За ев 
ќе ги до ста ви, тоа са мо ѕвез ди те 
го зна ат. И та ка, по ле ка, че кор по 
че кор, што би рек ле си гур но, по-
чет на та ло гич на шаш ли вост на 

За ев и на ком па ни ја та (до маш на 
и уве зе на), пре рас ну ва во пра вен 
стра би зам на Ка ти ца и на си те спе-
ци јал ци со неа, ама и на тие зад 
неа, кои пр вич но до го во ре ни от 
спе ци ја лен об ви ни тел, по ли тич ки 
го абор ти раа, ама за тоа ис пи ли ја, 
т.е. по ро ди ја це ло спе ци јал но об-
ви ни телс тво, кое Уста вот на РМ 
не го поз на ва. И се га, не кој упор но 
са ка да нѐ убе ди де ка при ви дот 
е по ве ро до сто ен од ре ал но ста. 
Ама тоа не би ва. Има не што што 
се ви ка ан ке та, или ан ке ти, кои 
се спро ве ду ва ат по ве ќе па ти во 
го ди на та, за ме ре ње на реј тинг на 
(не)по пу лар ност во по ли ти ка та. 

Тие, ан ке ти те, по ка жу ва ат де ка 
ед ни те (СДСМ) и по крај си те ис-
пу ка ни бом би, и по на та му се за-
га зе ни во ви рот што са ми го соз-
да доа, а дру ги те (ВМРО-ДПМНЕ) 
си ја спро ве ду ва ат про гра ма та, 
ја ре а ли зи ра ат аген да та, и ита ат 
кон уште ед на из бор на по бе да. 
Ка де е во се та оваа ра бо та, и што 
пра ви Ка ти ца, ка ко спе ци јал на об-
ви ни тел ка? До кол ку на вре ме не 
сфа ти де ка илу зи ја та (под илу зи ја 
го сфа ќам прет по ста ве ни от до каз 
на То ма Аквин ски), ни ко гаш и во 
ни кои ус ло ви не мо же да би де по-
у вер ли ва од мер ли ви от до каз, и 
таа, ка ко и мно гу дру ги пред неа, 
ќе би де од не се на од ви о рот би-
деј ќи обра зе цот на тоа раз мис-
лу ва ње и дејс тву ва ње „де нес не 
мо жам да мис лам за тоа, и тоа утре 
ќе го за вр шам“ не но си ре зул та-
ти. Пр жи но е ек ла тан тен при мер 
ко га вр ху шка та на ед на по ли тич-
ка пар ти ја што се рас па ѓа по си те 
ше во ви, пре ку јав но-тај ни ча со ви 
и лек ции за де мо кра ти ја (прав-
да/пра вед ност, чо ве ко ви пра ва 
и сло бо да, ко руп ци ја, не за вис ни 
и сло бод ни ме ди у ми, ор га ни зи-
ран кри ми нал), под ка те дра та ни 
па ку ва и пла си ра то та ли та ри зам, 
да не ре чам фа ши зам (до ми на ци ја 
врз ДИК, до ми на ци ја во јав ни от 
сер вис, до ми на ци ја брз аген ци-
ја та што ја уре ду ва ме ди ум ска та 
сфе ра и крај но крут за кон за ме ди-
у ми, во ус ло ви ко га има ме по сто-
ен, по зи ти вен за кон за ме ди у ми, 
кој од ме ѓу на род на та за ед ни ца е 
оце нет ка ко мно гу до бар). И се то 
тоа под пре ве зот на оне прав да на 
опо зи ци ја... 

Ко стов: Се чув ству ва флу и дот 
ме ѓу Ја не ва и СдСМ

Ка ра ка ми ше ва-Јо ва нов ска:  
Слам ка за спас на фо тел ји те на  

За ев и на Ше ке рин ска

анализа
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М а ке до ни ја не е про те кто рат, она ка ка ко што опо
зи ци ски те со вет ни ци са ка ат да ја пре тво рат и на 
хар ти ја. За да им по ми не тоа кај на ро дот, ка ко 

што лес но им ми на во Пр жи но, гра ѓа ни те мо ра да би дат 
или раз о ча ра ни од по ли ти ка та од до се гаш ни от ни вен 
из бор, или на ви сти на, нив ни от из бор да бил при ви ден. 
Но кол ку и да се оби ду ва ат, не мо же да го про ме нат чув
ство то на огром ни от, мно зин ски на род. Во ма ке дон ски
от слу чај, за раз ли ка од мно гу те укра ин ски сце на ри ја, 
чии кре а то ри сто јат зад пре поз на е на та де стру ктив на 
по ли ти ка на СДСМ, ста ну ва збор за чув ству ва ње на 
бла го да ти те од тоа што се на ре ку ва „ви стин ски из бор“.

Ток му тоа чув ство, кое опо зи ци ја та са ка со си ла да го 
ква ли фи ку ва ка ко по пу ли зам, ја но си ВМРО  ДПМНЕ 
ка ко по ли тич ка оп ци ја кон но ва из бор на по бе да. Ни кој 
во Ма ке до ни ја не се чув ству ва тол ку уп ла шен од акту
ел на та власт за да не мо же јас но и глас но да го иска же 
евен ту ал но то не за до волс тво или пак откри е ни те сла
бо сти на си сте мот. Та кви те ста во ви или ко мен та ри 
што до а ѓа ат од опо зи ци ја та са мо ги за тво ра во сво јот 
ма ги чен круг на оправ да ни ја.

Во на па ди те по се ко ја ан ке та, а за чии ре зул та ти и са ми те 
се свес ни, се по ста ву ва пра ша ње то ка ко тоа до се га, ба
рем те о рет ски, во си те овие го ди ни, СДСМ не на пра вил 

Ста ра та по го вор ка „Ако ба ба ла же...“ - СДСМ 
ја при ме ни во мо мен ти ко га по втор но се оби-
де да из бе га од ре зул та ти те на ан ке та та, ко ја 
на ба ра ње на „Ре пуб ли ка“ ја изра бо ти ре но-
ми ра на та аген ци ја „Бри ма га луп“.  Са мо ед но 
из ле гу ва ње но ви на рот што е нив на удар на си-
ла  на цен трал ни от пло штад „Ма ке до ни ја“, не 
са мо што ги по твр ди ре зул та ти те на ан ке та та, 
ту ку и на СДСМ му го по ка жа па тот ка ко на ви-
сти на да го по чув ству ва пул сот на гла са чите. 
Но, памети ли некој објавена анкета на СДСМ 
последните неколку години?

Македонците се за подобрата
политичка програма

Реномираната независна агенција за истражување на 
јавното мислење „Брима галуп“, на барање и во соработка 
со неделникот „Република“, во периодот од 29 октомври 
до 3 ноември 2015 година спроведе теренска анкета за 
испитување на јавното мислење на граѓаните во однос на 
повеќе прашања поврзани со актуелни политички теми, при 
што беа анкетирани 1.007 испитаници.

Со оглед на фактот што на сите досегашни избори етничките 
Албанци во Република Македонија речиси стопроцентно 
гласаа за политичките партии во албанскиот политички 
кампус, ги објавуваме резултатите од анкетата што се 
однесуваат на мислењето на Македонците. Истовремено, 
поаѓајќи од фактот дека македонските гласачи на избори, 
во најголем процент, својата поддршка ја даваат за ВМРО-
ДПМНЕ и за СДСМ, истражувањето, генерално, е со прашања 
што се однесуваат за овие две политички партии.

Пишува | Наум Стоилковски

аКтуелно

АНКЕТИТЕ СО ЈАСНА ПОРАКА
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ан ке та, да ли, мо же би, на ро дот не се пла ши ток му од 
нив, ток му за ра ди де стру ктив ни те по ли ти ка и кри ти
ки? Ка ко би од го во ри ле гра ѓа ни те на пра ша ње то, „Да ли 
се пла ши те од тоа СДСМ да се вра ти на власт?“, па и на 
на та мош ни пра ша ња кои би од го во ри ле на пра ша ња та 
да ли, мо же би, гра ѓа ни те се пла шат од тоа што СДСМ 
ги кри ти ку ва ше си те за фа ти што до ве доа до стран ски  
ин ве сти ции и до но ви те ра бот ни ме ста, или пак, еко
ном ски те за фа ти за исп ла ќа ње на ста ри те нас ле де ни 
дол го ви и, на род ски ка жа но, „вр те ње на па ри те“, кои 
до не соа еко ном ско оп сто ју ва ње и по раст во мо мен ти 
на не кол ку кри зи во све тот? Да ли, мо же би, на ро дот сѐ 
уште се пла ши и не за бо рав ил на „го ле ми те це ли“ во 
чие име беа из гу бе ни устав но то име, на ци о нал ни те 
обе леж ја, укра де ни те фа бри ки, 200.000 ра бот ни ме ста, 
по тоа по но ви те за ка ни те за бр ка ње од ра бо та, „ја де ње 
жи ви лу ѓе“, из бо ри на кои „ќе се пу ка“, во ни за бе га ња 
и не по чи ту ва ње на ин сти ту ци и те ка ко суд или ка ко 
Со бра ние…

Не ка на пра ват опо зи ци ска ан ке та со пра ша ња: „Да ли 
се пла ши те од оние што ве на ре ку ва ат не пис ме ни, 
ста до, ов ци, не пис ме ни, глу па ци...“, „Да ли им ве ру-
ва те на ли де ри те што нај а ву ва ат ја де ње жи ви лу ѓе 
ко га ќе дој дат на власт“, па на ме сто за бом би те да 
пра ша ат: „Ве ру ва те ли во ‘ед но евро кај Ви це то’“, па 
и зо што да не: „Во кои из ја ви на За ев ве ру ва те – во 
пр ва та или ко га се де ман ти ра сам“?

Единс тве но што се ви де е ед на ан ке та со гра ѓа ни, сни
ме на на пло шта дот во Скоп је, на ко ја, по од го во ри те од 
гра ѓа ни те, и удар на та си ла на опо зи ци ско то но ви нарс
тво оста на со по до тво ре на уста.

Но, со се та се ри оз ност, искус тво, по ли тич ност, поз на
ва ње на функ ци о ни ра ње то на по ли тич ки те пар тии, на
ро дот, гла са чи те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, не ве ру ва ат 
де ка СДСМ не пра ви ан ке ти и де ка не го опи пу ва пул сот 
пред из бо ри те. Но, ви дел ли не кој ан ке та на ра ча на или 
спро ве де на од опо зи ци ја та или од опо зи ци ски те ме ди
у ми? На при мер, зо што не бе ше об ја ве на ан ке та та или 
ан ке ти те спо ред кои Зо ран За ев по из бо ри те по со чу
ва ше де ка „зна е ле де ка ќе ги за гу бат из бо ри те, но 
не до тол ку“? А тоа го по твр ду ва и на ви де ос ним ка та 
сни ме на во пре ми ер ски от ка би нет, а по твр де на и пред 
јав но ста во ин терв ју за ед на од опо зи ци ски те ме ди у
ми. Зар не кој се сом не ва де ка „про да ва чи те на ска па 
маг ла“, ка ко што во Ср би ја ги на ре ку ва ат стра те зи те 
за од но си со јав но ста, чии ус лу ги ги ко ри сти За ев, не 
спро ве ду ва ат, на ра чу ва ат или се во дат спо ред опре де
ле ни ан ке ти? Но, СДСМ ги крие ан ке ти те исто ка ко што 
ги крие и срп ски те со вет ни ци, иа ко тоа за „Ре пуб ли ка“ 
го по твр ди и ко ор ди на то рот на пра те нич ка та гру па во 
Пар ла мен тот, Го ран Су га рев ски, а и се фо то гра фи ра
ни и сни ме ни ка ко из ле гу ва ат од пар ти ски от цен тар.
За тоа што и тие ре зул та ти се исти ка ко и ре зул та ти те 
од пос лед но то истра жу ва ње на јав но то мне ние што го 
спро ве де „Бри ма га луп“ во со ра бо тка со „Ре пуб ли ка“.

И по втор но, на ме сто да се ра бо ти на от стра ну ва ње на 
гре шки те што до ве ле до тие ре зул та ти, опо зи ци ја та и 
неј зи ни те га ва зи удри ја по ре но ми ра ни те аген ции, по 
ме ди у ми те, по јав но ста... 
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По да то ци те 
по ка жу ва ат 
де ка за ед на 
го ди на вра-
бо те ни се 

20.000 ли ца, 
до де ка са мо 
во пос лед-
ни ве се дум 

ме се ци, пре-
ку про е ктот 
„Ма ке до ни ја 
вра бо ту ва“, 

вра бо те ни се 
10.100 ли ца

ИСТОРИСКИ ПАД НА НЕВРАБОТЕНОСТА ЕКОНОМИЈА

По зи тив ни те разд ви жу ва ња 
во ма ке дон ска та еко но ми ја 
се по ве ќе од очиг лед ни, а 

тоа го до ка жу ва ат и пос лед ни те 
офи ци јал ни ста ти стич ки по да то
ци, спо ред кои не вра бо те но ста 
во тре ти от квар тал од го ди на ва 
е пад на та на и сто ри ско нај ни
ско ни во од 25,5 от сто, до де ка 
пак бру тодо маш ни от про из вод 
по рас нал за 3,5 от сто. До бро по
ста ве ни те еко ном ски по
ли ти ки, актив ни те мер
ки за пот тик ну ва ње на 
вра бо ту ва ње то, ка ко 
и сѐ по го ле ми от број 
стран ски ин ве сти
то ри во зем ја ва 
ја кре ва ат вра бо
те но ста, но и го 
кре ва ат БДП, што 
вли јае врз се вкуп
на та еко ном ска та 
си ту а ци ја. Од ста 
ти стич ки те по  да то
ци мо же да се ви ди 
де ка во пе р и о дот од 
2006 го ди на до се га, 

ва при до не соа за дра сти чен пад 
на не вра бо те но ста, дис пер зи ран 
во по ве ќе ре ги о ни, од нос но де ка 
ра бот ни ме ста се отво ра ат и низ 
дру ги гра до ви во Ма ке до ни ја, а 
не са мо во Скоп је, ка ко што бе ше 
слу чај до пред не кол ку го ди ни. 
Спо ред над леж ни те, мер ки те за 
вра бо ту ва ње до пр ва ќе да ва ат 
ре зул та ти. 

� Актив ни те мер ки за вра-
бо ту ва ње што ги ре а ли зи ра 
Аген ци ја та за вра бо ту ва ње 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, во 
со ра бо тка со Ми ни стерс тво то 
за труд и со ци јал на по ли ти ка, 
а со под др шка на Вла да та на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, има-
ат зна чи тел но вли ја ние врз 
на ма лу ва ње то на не вра бо те-
но ста, а ова вли ја ние осо бе но 
до а ѓа до израз кај мла ди те не-
вра бо те ни ли ца, не вра бо те ни 
ли ца од раз ни ран ли ви ка те го-
рии, дол го роч но не вра бо те ни 
ли ца, кај ли ца та со по себ ни 
по тре би. След ни че ко ри кон 
зго ле му ва ње на вра бо те но-
ста, освен спро ве ду ва ње то 
на ве ќе по стој ни те актив ни 
мер ки и про е кти за вра бо ту-
ва ње во 2016 го ди на, би би ле 
и ре а ли за ци ја та и евен ту ал-
на над град ба во след ни те го-
ди ни  на пи лот-про гра ми те 
со др жа ни во Опе ра тив ни от 
план за актив ни про гра ми и 
мер ки за вра бо ту ва ње и ус-
лу ги на па за рот на тру дот за 
2016 го ди на, ка ко „Под др шка 
за  бр зо ра стеч ки те фир ми – 
Га зе ли “, „Фи нан си ска под др-
шка за отво ра ње на при ват ни 

дет ски гра дин ки“, „Фи нан-

си ска под др шка за отво ра ње 
на при ват ни до мо ви за ста ри 
ли ца“ и дру ги  ин фор ми ра ат 
од Аген ци ја та за вра бо ту ва ње 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Во пер и о дот 20062012 го ди на 
се за бе ле жу ва кон ти ну и ра но 
на ма лу ва ње на бро јот на не
вра бо те ни ли ца еви ден ти ра ни 
во Аген ци ја та за вра бо ту ва ње. 

� На ма лу ва ње то на не вра бо те-
но ста, од нос но па дот на стап-
ка та на не вра бо те ност ука жу-
ва на по зи тив ни те ефе кти од 
ре а ли за ци ја та на по ли ти ки те 
за вра бо ту ва ње, на со че ни кон 
отво ра ње но ви ра бот ни ме ста, 
по зи тив ни те ефе кти кои ги да-
ва ат но во кре и ра ни те ра бот ни 
ме ста од стра на на стран ски те 
ин ве сти то ри, но и кре и ра ни-
те ра бот ни ме ста од стра на на 
до маш ни те ком па нии и зго-
ле ме на та со ра бо тка ме ѓу нив. 
Се раз би ра де ка Аген ци ја та за 
вра бо ту ва ње ка ко од го вор на 
ин сти ту ци ја за имп ле мен та ци-
ја на про гра ми те и на мер ки те 
за вра бо ту ва ње, де фи ни ра ни 
во го диш ни те Опе ра тив ни пла-
но ви за актив ни про гра ми и 
мер ки за вра бо ту ва ње, има 
зна чај на уло га и го ле ма од го-
вор ност со сво и те актив но с ти 
ус пеш но да при до не су ва во 

на ма лу ва ње на не вра бо те но-
ста, од нос но пре зе ма мер ки и 
актив но сти кои при до не су ва-
ат да се зго ле мат ве шти ни те 
на ли ца та што актив но ба ра ат 
ра бо та, да се зго ле ми нив на та 
кон ку рент ност на па за рот на 
труд со што се зго ле му ва и нив-
на та мож ност за по бр зо вра бо-
ту ва ње  до да ва ат од АВРМ.

Спо ред екс пер ти те, вла ди ни
те мер ки за вра бо ту ва ње што 
ги ко ри сти до маш ни от при ва
тен се ктор и вле зот на но ви те 
стран ски ин ве сти ции зна чи
тел но ја ме ну ва ат сли ка та на 
па за рот на труд.

� Нив но то вли ја ние и ди рект но 
и ин ди рект но пре ку ко парт-
нерс тво со до маш ни фир ми 
упа ту ва на тоа де ка го лем број 
од не вра бо те ни те ве ќе наш ле 
ра бот но ме сто, и не са мо тоа, 
се зго ле му ва и кон ку рент но-
ста на па за рот на тру дот, не што 
што дол го вре ме ни не до сти га-
ше. Уште еден факт е тоа што 
тие ја зго ле ми ја мо бил но ста 
на па за рот на тру дот. Од ед на 
ста на има ме зна чи тел ни ин ве-
сти ции во ин фра стру кту ра та 

кои пов ле ку ва ат зна чи те лен 
ка пи тал и зна чи те лен обем на 
ра бот на си ла. Од дру га стра на 
има актив ни по ли ти ки за вра-
бо ту ва ње кои се дво стра ни - и 
на стра на на ра бо то да ва чи те и 
на стра на на ра бот ни ци те. Ра-
бо то да ва чи те се сти му ли ра ни 
да ан га жи ра ат ра бот на си ла со 
тоа што тро шо ци те за неа ги 
по кри ва др жа ва та. Во овој слу-
чај, во ед на си нер ги ја на по ве ќе 
мер ки, ка ко и на до маш ни и на 
стран ски ин ве сти ции, и на пот-
тик ну вач ки мер ки и актив ни 
по ли ти ки, се вли јае на не вра-
бо те но ста  сме та ат екс пер ти те.
 
На ма лу ва ње то на стап ка та на 
не вра бо те ност, ве лат поз на ва
чи те, е ос но ва за на ма лу ва ње 
на си ро ма шти ја та, од нос но за 
по раст на стан дар дот. По да то
ци те по ка жу ва ат де ка за ед на 
го ди на вра бо те ни се 20.000 ли
ца, до де ка са мо во пос лед ни ве 
се дум ме се ци, пре ку про е ктот 
„Ма ке до ни ја вра бо ту ва“, вра бо
те ни се 10.100 ли ца. Спо ред про
ек ци и те, се оче ку ва до кра јот на 
2017 го ди на и на по че то кот на 
2018 не вра бо те но ста да пад не 
под 22 про цен та. �

нај го лем пад на не вра бо те но ста 
е ре ги стри ран во 2014 го ди на, 
од це ли 8.0 про цент ни по е ни. 
По да то ци те по ка жу ва ат де ка 
во из ми на ти ве де сет го ди ни во 
Ма ке до ни ја се отво ре ни око лу 
150.000 но ви ра бот ни ме ста. Гле
да но по ре ги о ни, за са мо че ти ри 
го ди ни од 2010 до 2014 го ди на 
нај го лем пад на не вра бо те но ста 
е ре ги стри ран во Вар дар ски от 
ре ги он од 37.0 на 27.6 про цен
ти, во Пе ла го ни ски от ре ги он од 
33.6 про цен ти во 2010 на 18.7 
про цен ти во 2014 го ди на и Се
ве ро и сточ ни от ре ги он од 62.8 на 

44.0 про цен ти. Ова по
ка жу ва де ка тех но ло

шкоин ду стри ски те 
раз вој ни зо ни 

кои се отво ри
ја низ зем ја
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НОВИ РАБОТНИ МЕСТА  
ВО СИТЕ РЕГИОНИ

Пишува | Александрија Стевковска  

Од ста ти стич ки те по да то ци мо же да се ви ди де ка во пер и о дот од 
2006 го ди на до се га, нај го лем пад на не вра бо те но ста е ре ги стри ран 
во 2014 го ди на, од це ли 8.0 про цент ни по е ни. Те хо но ло шко-ин ду с-
три ски те раз вој ни зо ни кои се отво ри ја низ зем ја ва при до не соа за 
дра сти чен пад на не вра бо те но ста, дис пер зи ран во по ве ќе ре ги о ни, 
од нос но ра бот ни ме ста се отво ра ат и низ дру ги гра до ви во Ма ке до ни-
ја, а не са мо во Скоп је, ка ко што бе ше слу чај до пред не кол ку го ди ни



| земJоделСтВомали бизнис совети 
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Органското 
производство е барано 
и добро се плаќа

Пишува | Александрија Стевковска  

За сојата се говори дека е култура на иднината 
првенствено поради составот на нејзиното семе и 
широката примена за производство на масло, исхрана 
на стоката и за употреба во прехранбената индустрија. 
Семето во својот состав содржи 40 отсто белковини,  
20 отсто масла, околу 30 отсто јаглени хидрати и 
витамини Ц, Б, A, Д, E, K, минерали и друго

Сојата успева во сите под
рачја што се добри за одгле
дување пченка. Најголема 

потреба за вода има во фазата 
на формирање на зрното. Одлич
но успева на длабоки, плодни и 
структурни почви, а подготовка
та на земјата за садење соја треба 
да биде слична како за шеќерна 
репка. Основното орање треба 
да се изврши на длабочина од 
околу 30 сантиметри.

Сојата е потребно да се засадува 
врз рамна површина затоа што 
треба да се има на ум дека ме
шунките се наоѓаат во близина
та на земјата, па на местата каде 
што постојат нерамнини наста
нуваат загуби на растението. 

сојата во светски рамки е генетски мо
дификувана, се советува да се искористи 
потенцијалот на нашето земјоделско 
производство, кое засега е повеќе ори
ентирано кон природно производство, и 
да се произведува еколошка соја. Орган
ското производство на соја би можело да 
биде извозна култура. 

Сепак треба да се има на ум дека тоа 
е производство што бара малку по
веќе време и внимание ,со пониски 
приноси. Но, цената е висока и поба
рувачката на богатиот и пребирлив 
пазар на западна Европа е огромна. 
Истовремено, односот на цените им 
оди в прилог, така што цената на моди
фикуваната соја е 450 долара за еден 
тон, додека на немодификуваната 570 
долари, а органски произведената соја 
се продава по 920 долари за еден тон, 
што е многу исплатливо

Пазарот на западна Европа со своето 
производство задоволува еден до два 
процента од сопствените потреби за 
органска соја, поради што треба да се 
искористат потенцијалите за задово
лување на дел од тие потреби. �

ОДГлЕДУВАњЕ СОЈА - КУлТУРА НА ИДНИНАТА 

Што се однесува на ѓубрење
то, најдобриот начин да се знае 
колкаво прихранување ѝ е по
требно на сојата е да се направи 
анализа на земјата на која се 
сади за да се добијат поголеми 
приноси од оваа култура.

жетвата почнува и трае од сре
дината до крајот на април. Ако 
се жнее по оптималните роко
ви се јавува пад на приносите. 

Квалитетната соја се произведу
ва и без генетски модификации. 
Иако сојата долго се поврзува 
со генетските модификации, 
односно околу 50 проценти од Акцијата трае од 16.12 до 20.12.2015

ВИНО 
Special 
Selection
Vranec
0.75л.
TIKVEŠ

САЛФЕТИ   
28х28 + 33х33
FOREST

СОК 
1л. 
VIVA

БОНБОНИЕРА 
250гр. 
MERCI

ВОДА 
6х1.5л.
PELA 
ROSA

ТУЛУМБИ 
500гр. + БАКЛАВА
500гр.  SUNDAYМАСЛИНКИ 

1кг.
EKOSHARR

-25%

СТАРА
ЦЕНА 85,-
63,-

За секоја купена 
свежа, замрзната 
риба или морски 
плодови  во вредност 
над 400ден. добивате 
ПОДАРОК ВИНО бело 
RIZLING 1л. ELENOV

83,-
-31%

СТАРА
ЦЕНА 42,-
29,-

ПОРТОКАЛИ
1кг.

-15%

СТАРА
ЦЕНА 211,-
179,-

-25%

СТАРА
ЦЕНА 200,-
149,-

-26%

СТАРА
ЦЕНА 269,-
199,-

-23%

СТАРА
ЦЕНА 247,-
189,-

5+1

СТАРА
ЦЕНА 108,-
85,-

-12%

СТАРА
ЦЕНА 39,-
34,-

-12%

СТАРА
ЦЕНА 355,-
311,-

подарок

Само во 
Тинекс

ГРАВ
1кг.

Понудата на свежа риба може да се најде во Супер Тинекс: 
Кончар, Првомајска, Зебра, Драмски, Млечен, Годел, Катна гаража јужен булевар, Куманово.

КОЛАЧ меден
300гр. + ГУРАБИИ со 
бадем 250гр. SUNDAY



Од око лу 600 
за бо ле ни од 

рак на бе ли те 
дро бо ви што 
го диш но се 
ди јаг но сти-
ци ра ат во 
зем ја ва, со 

не сит нок ле то-
чен кар ци ном 
се око лу 400 
бол ни, а 100 

од нив би 
би ле кан ди-
да ти за оваа 

вак ци на
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ТЕМА НА НЕДЕлАТАНЕ лЕКУВА, НО СПРЕЧУВА ШИРЕњЕ

КУБАНСКАТА ВАКЦИНА - НОВА 
НАДЕЖ ЗА БОлНИТЕ ОД РАК
Цел та на „ци ма вакс ЕГФ“ не е да го из ле ку ва бол ни от што 
има рак на бе ли те дро бо ви во по од ми нат ста ди ум, ту ку да 
му овоз мо жи тој да про дол жи да жи вее со бо ле ста

Пишува | Бил ја на За фи ро ва

Од рак на бе ли те дро бо ви, најс
мр то нос ни от и нај чест ма ли ген 
об лик на ту мор, во све тот се ко

ја ми ну та жи во тот го гу бат две ли ца, 
днев но 3.000, а го диш но еден ми ли он 
лу ѓе.  Во Ма ке до ни ја го диш но се ди јаг
но сти ци ра ат око лу 600 за бо ле ни од рак 
на бе ли те дро бо ви. Се кој ба ра на чин да 
си по мог не се бе си или на бли ски от што 
бо ле ду ва од рак... Раз ни тре вки, мас ла, 
хе мо те ра пии, ал тер на тив ни на чи ни на 
ле ку ва ње. Се про бу ва сè, се да ва ат мно
гу па ри за ле кот. Ку ба твр ди де ка го има 
ле кот за рак на бе ли дро бо ви. Ма ке до
ни ја е на пат да го до не се спа сот од оваа 
бо лест. Аген ци ја та за ле ко ви нај а ви 
де ка на ско ро во зем ја ва ќе при стиг не 
ку бан ска та вак ци на про тив рак на бе
ли те дро бо ви „ци ма вакс ЕГФ“.  Спо ред 
нај а ви те, ле кот ќе се да ва на де сет па

ци ен ти на Kли ни ка та за ра ди о те ра пи ја 
и на он ко ло ги ја во Скоп је. От та му ве лат 
де ка го диш но има по сто ти на кан ди да
ти за оваа вак ци на.

Со рак ќе жи ве е те  
ка ко со ди ја бе тес
Спо ред ку бан ски от иму но лог Пе дро 
Ка ми ло Ро дри гес, ку бан ска вак ци
на про тив рак на бе ли те дро бо ви го 
транс фор ми ра кан це рот во хро нич но 
за бо лу ва ње и ги одр жу ва во жи вот 
па ци ен ти те што ре дов но ја при ма ат. 
На ме не та е за си те бол ни што го има
ат овој тип кар ци ном во по од ми на та 
фа за. Се ра бо ти за те ра пи ја, а не за пре
вен тив на вак ци на, ко ја ра кот во по од
ми на та фа за го пре тво ра во хро нич на 
бо лест, па па ци ен ти те што  ја при ма ат 
вак ци на та „ци ма вакс ЕГФ“ мо жат да 
жи ве ат ка ко да има ат ди ја бе тес. 

цел та на оваа вак ци на не е да го из
ле ку ва бол ни от, ту ку тој да про дол
жи да жи вее со бо ле ста што ја има. 
Вак ци на та го за ба ву ва и за пи ра 
на пре ду ва ње то на ме та ста зи те 
на дру ги те ор га ни.
 
� Да не би де ме по греш но 
раз бра ни, неј зи на цел не 
е да го из ле ку ва бол ни от 
што има рак на бе ли те 
дро бо ви во по од ми-
нат ста ди ум, ту ку да 
му овоз мо жи да про-
дол жи да жи вее со 
бо ле ста. По точ но, 
вак ци на та го за ба-
ву ва и пре ки ну ва 
на пре ду ва ње то 
на ме та ста зи те 
на дру ги те ор-
га ни. Со са-
мо то тоа се 
зго ле му ва 

пре жи ву ва ње то и ква ли те тот на 
жи во тот  истак ну ва ку бан ски от ле
кар Ро дри гес.

Кан це рот се транс фор ми ра во хро нич
но, не за раз но за бо лу ва ње, ка ко што е 
ви сок кр вен при ти сок или ди ја бе тес. 
Па ци ен ти те во тој слу чај ре дов  но ја 
при ма ат вак ци на та, ко ја ги одр жу  ва 
во жи вот, ка ко што пра  ви ин су ли нот 
кај ди ја бе ти ча ри те. Со са мо то тоа се 
по до бру ва ква ли те тот на жи во тот на 
па ци ен тот.

лек за кар ци ном во  
по од ми на та фа за
По сто јат јас ни кри те ри у ми спо ред  
кои се одре ду
ва ка ко оваа 
вак  ци на ќе 
вли јае на па  
ци  ен тот и да
ли мо же да ја 
при ми. Всуш
ност „ци ма 
вакс ЕГФ“ не 
мо жат да 

ј а 
при

м а  а т 
с и  т е 

па ци ен
ти што се 

за бо ле ни од 
рак на бе ли те 

дро бо ви. Кли
нич ки те сту дии, кои 

се на пра ве ни до се га, 
по ка жа ле де ка вак ци

на та не е на ме не та за па
ци ен ти со ди јаг но сти ци ран 

кар ци ном на бе ли дро бо ви 
во по од ми на та фа за со ме та

ста зи на цен трал ни от нер вен 
си стем. Та кви те слу чаи ба ра ат 
по и на ков трет ман, вклу чу вај ќи 
сте ро ид ни ле ко ви, чи е што дејс
тво мо же да вли јае на ефе ктот 
на оваа вак ци на. 

„ци ма вакс ЕГФ“ е на ме не та 
за па ци ен ти што има ат не ми
кро  це лу лар нен рак на бе ли те 
дро бо ви, од нос но кар ци ном во 
по од ми на та та тре та Б или че т
вр  та фа за. Се пак, и тие тре ба да 
по ми нат стро га се лек ци ја на
пра ве на врз ос но ва на исто ри ја 
на бо ле ста, врз ос но ва на ко ја се 
да ва ко неч на од лу ка да ли па ци
ен тот мо же да ја при ми или не.

На по че то кот „ци ма вакс ЕГФ“ ќе 
се да ва на де сет ми на па ци ен ти 
на Kли ни ка та за ра ди о те ра пи ја 
и он ко ло ги ја во Скоп је. За тоа 
кој од па ци ен ти те за бо ле ни од 
не сит нок ле то чен кар ци ном на 
бе ли те дро бо ви ќе се нај де на 
ли ста та за при ем на овој лек ќе 
одре ду ва ат ле ка ри теон ко ло зи.  
Од око лу 600 за бо ле ни од рак на 
бе ли те дро бо ви, кои го диш но се 
ди јаг но сти ци ра ат во зем ја ва, со 
не сит нок ле то чен кар ци ном се 
око лу 400 бол ни, а 100 од нив би 
би ле кан ди да ти за оваа вак ци на.

� По ве ста де ка се пре го ва ра 
вак ци на та да се да ва и кај 
нас, има за ин те ре си ра ност 
од па ци ен ти те. Има про то кол 
спо ред кој тре ба да се при ми 
ле кот, за кој сум ин фор ми ран 
де ка ќе би де до на ци ја на кли-
ни ка та за 10 па ци ен ти, но сѐ 
уште не ма ме пот пи ша но ни-
ка ков до го вор. Он ко ло зи те ќе 
се ле кти ра ат кој ќе ја при ма 
вак ци на та - ка ко ќе им до а-
ѓа ат па ци ен ти те на прег лед, 

та ка ќе ги опре де лу ва ат кој 
би мо жел да ја при ма – из ја
ви ди ре кто рот на Kли ни ка та, 
др Ми лан Ри сте ски вед наш по 
ин фор ма ци ја та де ка „ци ма вакс 
ЕГФ“ до а ѓа во Ма ке до ни ја .

Не го ви те оче ку ва ња се де ка ку
бан ска та вак ци на ќе вле зе во 
про то ко ли те за ле ку ва ње на 
бол ни те од рак на бе ли те дро
бо ви за три до пет го ди ни.

� Би би ло до бро оваа вак ци-
на ус пеш но да ја по ми не фа-
за та три од ис пи ту ва ња та и 
да вле зе во про то ко ли те. Не-
сит нок ле точ ни те кар ци но ми 
на бе ли те дро бо ви, осо бе но 
пла но це лу лар ни от, се ви со ко 
иму но ге ни, а тоа го по ка жу ва-
ат ре зул та ти те не са мо од оваа, 
ту ку и од дру ги ис пи ту ва ња. 
До кли нич ка при ме на не са мо 
кај нас, ту ку во оп што, и низ 
све тот, сме да ле ку нај мал ку 
три го ди ни, под ус лов фа за три 
да има од лич ни ре зул та ти, а, 
во спро тив но, нај мал ку пет го-
ди ни  ве ли др Ри сте ски.

Жи вот по долг за  
пет го ди ни
Па ци ен ти те што се по год ни за 
при ма ње на ку бан ска та вак ци на 
на са ми от по че ток на ле ку ва ње то 
при ма ат че ти ри до зи, во ле во и 
во дес но ра мо, ка ко и во лев и во 

де сен колк. Иста та по стап ка се 
по вто ру ва уште три па ти на се кои 
14 де на. По тоа, тем по то на при
ма ње на вак ци на та се до го ва ра 
со до кто рот што ја во ди бо ле ста.

„ци ма вакс ЕГФ“ е ре зул тат на 
25го диш но истра жу ва ње на 
цен та рот за мо ле ку лар на иму
но ло ги ја од Ха ва на. Кли нич ки те 
истра жу ва ња поч на ле во 1993 
го ди на, а од 2008 го ди на офи ци
јал но поч на ла да се ко ри сти на 
Ку ба. Ку бан ска та вла да поч на ла 
да го пре пи шу ва „ци ма вакс ЕГФ“ 
на гра ѓа ни те бесп лат но уште 
од 2011 го ди на. Го лем број за
бо ле ни, од нос но 20 про цен ти 
од тие што ја при ми ле, жи ве е ле 
нај мал ку пет го ди ни по дол го, а 
нај но ви те ре зул та ти по ка жу ва
ат де ка нај до бри ре зул та ти има 
кај па ци ен ти те што има ат по ка
че но нив но на фа кто рот ЕГФ, а 
тоа е фа кто рот за по раст што ги 
пот тик ну ва ме та ста зи те.  

Вак ци на та е без бед на, твр ди Ро
дри гес. За не са ка ни те ефе кти 
ве ли де ка се по ја ву ва ат исти те 
симп то ми што се при сут ни и по 
при ма ње то на дру ги вак ци ни – 
уме ре но цр ве ни ло, ано ре кси ја, 
гр че ви, гла во бол ка, мач ни на, 
по вра ќа ње, по ка че на те лес на 
тем пе ра ту ра, бра но ви на топ ли
на, хи пер тен зи ја и хи по тен зи ја. 
Мо же да се по ја ви и цр ве ни ло и 
бол ка на ме сто то на убо дот.  �

Вак ци на та вле зе и на  
аме ри кан ски от па зар
Вак ци на та е ре ги стри ра на на Ку
ба, во Пе ро и во Па ра гвај. По стои 
и ед но мул ти на ци о нал но кли нич
ко ис пи ту ва ње, кое ги вклу чу ва 
зем ји те од Евро па, Ази ја и од Ав
стра ли ја. Европ ска та аген ци ја за 
ле ко ви на ре ди ме ре ње то на кон
цен тра ци ја та на епи дер мал ни от 
фа ктор за по раст (ЕГФ) да вле зе 
ка ко кри те ри ум во про то ко лот на 
тоа ис пи ту ва ње. Во си те ис пи ту ва
ња, ка ко на Ку ба, та ка и во дру ги те 
зем ји, се вклу че ни 3.500 па ци ен ти. 
И аме ри кан ски те па ци ен ти се дел 
од тие што ја при ми ле оваа те ра пи
ја. По ра но би ла по треб на спе ци јал
на доз во ла за да до би јат те ра пи ја 
од ку бан ски те ле ко ви. Не о дам на 
Аме ри ка склу чи до го вор со Ку ба 
за из воз на оваа вак ци на, со што се 
олес ни до стап но ста на ку бан ски от 
лек за аме ри кан ски те па ци ен ти.

На Кли ни ка та за он ко ло ги ја во тек е 
се лек ци ја на па ци ен ти те и тие што 
ќе ги ис пол нат ус ло ви те ќе ја до би јат 
ку бан ска та вак ци на про тив рак на 
бе ли те дро бо ви. Во се лек ци ја та се 
вклу че ни и прет став ни ци од Ку ба, 
кои ја до ни раа таа вак ци на.

Ди ре ктор ка та на Аген ци ја та за ле ко ви 
и за ме ди цин ски средс тва на Ре пуб ли
ка Ма ке до ни ја, Ма ри ја Дар ков скаСе ра
фи мов ска, наг ла си де ка по сто јат точ но 
одре де ни про то ко ли по кои мо ра ат да 
се при др жу ва ат, од нос но про то ко ли 
што да ва ат на со ки за тоа кај кој па ци
ент има оправ да ност за при ме на на 
оваа вак ци на, а кај кој не ма.

� Тие што има ат оправ да ност за 
при ме на на вак ци на та, се па ци ен-
ти што се но во ди јаг но сти ци ра ни 

во трет или че тврт ста ди ум на бо-
ле ста, та му ка де што не ма те дру га 
мож на те ра пи ја што тре ба да ја по-
ну ди те и кои прет ход но не при ма ле 
хе мо те ра пи ја. Тоа се ус ло ви те што 
тре ба да би дат ис пол не ти за еден 
па ци ент да мо же да ја до бие оваа 
ку бан ска вак ци на  по со чи Дар ков
скаСе ра фи мов ска.

Таа по јас ни де ка до кра јот на го ди на ва 
оче ку ва да стиг нат ко ли чи ни те што, 
ка ко што ре че, не зна чи де ка вед наш ќе 
би дат при ме не ти кај па ци ен ти те за тоа 
што вак ци на та под ле жи на кон тро ла 
пред да се при ме ни кај па ци ен ти те. 
Вак ци на та сѐ уште е во тре та фа за на 
кли нич ки инс пи ту ва ња, зна чи не е ре
ги стри ра на во Евро па, по ра ди што ќе 
би де по треб на сог лас ност од па ци ен
ти те што ќе ја при ма ат. 

Се се ле кти ра ат пр ви те па ци ен ти што ќе ја при ма ат вак ци на та



ЗораН  
Заев

ЃорГи  
СПаСов

Ве повикувам во финал
ната битка за враќање 
на слободата, демокра
тијата, правдата и на 
економската перспек

тива за сите граѓани на нашата Македонија! 
Битка за победа на Македонија!

Повикува во битка во која не му е важна 
победата. Очигледно, исто му се фаќа кој 
ќе победи на изборите, важно му е да си ја 
спаси кожата од затвор. 

Останува да виси пра
шањето: Дали „Брима“ 
во ист период од 29 ок
томври до 5 ноември 
спровела две теренски 

истражувања за двајца различни нарачатели 
ИРИ и „Република“ и во ист период со ист метод 
на ист примерок добила различни резултати.

Спасов, кој на последните претседателски 
избори прогнозираше победа на опозици-
скиот кандидат Стево Пендаровски, никако 
да научи како се прават анкети. 

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
оливер 
СПаСовСКи

лудаци, крадци, психо
пати, повторувачи, без
душници, злосторници, 
манијаци, клептомани, 
скотови, ѕверови, гадо
ви, гниди, штетници, сатрапи, багра, уличари, 
глупаци, сакати, бездарници…

Уште еден во низата од раководството на СДСМ 
со арогантен и хистерично-вулгарен дневно-по-
литички дискурс. Нервозата расте, опозицијата 
е сѐ поблиску до казната на народот.

СоФиЈа  
КуНовСКа

Не треба да имаме брза 
истрага, туку, напротив, 
треба да имаме квали
тетна истрага, која ќе 
покаже кој го направил 
тоа, зошто го направил, дали го направил по не
чија наредба, за што биле употребени овие фалси
фикувани лични карти и така натаму бидејќи са
мото фалсификување лични карти, патни исправи 
или какви било други документи е недозволиво. 
Токму во таа смисла мислам дека е пребрзана 
реакцијата дури и на господинот Чавков, во овој 
момент, кога се води истрагата, да соопштуваме 
детали што не смееме да ги соопштуваме врз 
основа на закон.

Како Спасовски ја цени својата претходна изјава 
во телевизиско интервју во кое ги изнесе првите 
детали за истрагата и кога вети дека секој нов 
момент ќе ѝ  биде соопштен веднаш на јавноста? 
Дали тој ја наруши тајноста на истрагата? 

ивор  
МицКовСКи

Последно нешто што ни 
треба е вашето глумење 
лудило за про мени, ва
шите институционални 
формализми и рето

ричкопопулистички успеси за граѓанството. 
Сакавте да сесместите во власта, да станете 
дел од нивната власт, ајде направете нешто 
институционално што ќе ги смени работите.

Пустата желба за власт на Заев и глумењето 
лудило целосно ќе ја уништи опозицијата на 
24 април. 

Кога некому не му се до
паѓа пораката, го убива 
гласникот. Мојата ра
бота тука е да создадам 
пријатна атмосфера. 

Ванхоуте, навреден од реалноста дека не го бива 
ни за гласник, реши сам да си ги крене акциите. 
Нека му каже некој дека на небитни фигури не 
се троши енергија.

Питер  
ваНхоуте

цен тар до би чо век што па ра
ди ра, екс перт за јав но рас пра
ва ње, струч њак за глу ме ње 
жр тва и еден го лем не ра
бот ник. Ед наш, се се ќа вам, 
Стев че Ја ки мов ски, кој дол го 
го поз на ва, ми ре че де ка е та
к ва мр за, што и ко га ку пу ва 
чев ли се тру ди по че сто да се 
од тие без врв ци, за тоа што 
го мр зе ло да се на вед ну ва да 
ги вр зу ва.

И ту ка Ан дреј ре ши да до ка
же де ка не е та ка. Ка ко де ца та 
во пре ду чи лиш на во зраст ко
га се до ка жу ва ат да ли зна ат 
да вр зат врв ци од чев ли. Об
ја ви фо то гра фи ја од чев ли со 
врв ци об ле че ни на ста па ло. 
На чие?! Дал бе ше мо дел на 
чев ли што тој би го но сел или 
не?! Са мо ше га. Ве ро јат но не 
се дрз нал да ги фо то гра фи
ра чев ли те на тој што се ди 
до не го... А ка ко што трг на ла 
ра бо та та, ни што чуд но и тоа 
да се слу чи ло...
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ре Коа и:

� Ди ре кто рот на Пар кин зи цен тар, Са ша Бог да но виќ, на 
све че на це ре мо ни ја на ко ја беа но во вра бо те ни те среќ ни ци 
во оп шти на та, му го пре да де по да ро кот из не на ду ва ње, 
врв ци те за чев ли на гра до на чал ни кот Ан дреј жер нов ски. 
Упа те ни те за „Двог лед“ по со чу ва ат де ка Бог да но виќ за 
жер нов ски не се бич но од во ил од лич ни от бу џет од јул
ска та пла та.

� Са кам со овој мој скро мен при до нес, во ус ло ви на рас те ње 
на при хо ди те на ПОц, а со тоа и на оп штин ски от бу џет, 
на ме нет, пред сѐ, за вдо му ва ње на ши со бор ци, сим бо лич но 
да ви се заб ла го да рам за лич но то по кон ду ру ва ње. Во овие 
те шки ми го ви на би ти су ва ње, ние, ПОц и Оп шти на цен
тар, ме ѓу себ но сме по вр за ни во не ра скин лив син џир на 
вра бо ту ва ње, одра бо ту ва ње и обра бо ту ва ње на лич ни те 
це ли. Ви по са ку вам овие врв ци со гор дост да ги ше та те 
низ Бо ем ска та ули ца, нај го ле ми от дол го тра ен ваш ли чен 
ус пех – по ра ча Бог да но виќ.

� Из во ри бли ски до Бо ем ска та ули ца по со чу ва ат де ка жер
нов ски вед наш ку пил со од вет ни чев ли на кои ги ап ли ци
рал врв ци те  по да рок.

� Би деј ќи но се ње то чев ли со врв ци е но ви на и из не на ду ва ње 
за не го, од не го ви от ка би нет мо ра ле да го по тсе тат ка ко 
се вр зу ва ат врв ци, а по тоа ус пеш на та про ба жер нов ски 
мо ра ше да ја спо де ли пре ку оми ле ни те со ци јал ни мре жи.

� Тие што го поз на ва ат ка ра кте рот на гра до на чал ни кот 
до да ва ат де ка овој че кор и об зир од Бог да но виќ ни ко
гаш не ма да би де за бо ра вен или од ми нат без на до мест. 
(двог лед Пе тел Бо ди чек)

Ро де н: 
26.11.1968 го ди на во Скоп је

Стру ка: 
гра де жен ин же нер

Про фе си ја: 
по ли ти чар

Ра бот но ме сто: 
гра до на чал ник

По ли тич ка та сце на се 
пре тво ри во дет ска 
гра  дин ка, ина е те ње, 

ко до ше ње, до ка жу ва ње, пла
че ње... Не мо же та ка, ќе би де 
ка ко што јас са кам... Е не, ќе 
би де ка ко што јас са кам... Не 
мо же ти да ка жу ваш јас сум 
ту ка гла вен. Овој ре че де ка 
мо и те чев ли не ма ат врв ци, а 
ви ди, еве има ат и ќе фо то гра
фи рам за да ви диш.... 

Ова е са мо дел од тоа што се 
слу чу ва. Пар ти ски те со оп
ште ни ја ќе ги скок не ме. Тие 
се при каз на са ми за се бе... 

И ток му та кво то „ли га ве
ње“ и дет ско до ка жу ва ње го 
сме сти гра до на чал ни кот на 
цен тар, Ан дреј жер нов ски, 
на пи е де ста лот – лич ност на 
не де ла та.

Бе ше об ја ве но ин терв ју со 
пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски...
Спро тив на та стра на си по ста
ви за да ча – се кој да спо де ли 
ед но пра ша ње и да да де свој, 
не га ти вен ко мен тар. Се ста
ви во игра и жер нов ски. Тој 
имал до пол ни те лен мо тив – 
бил спо ме нат во ин терв ју то. 
Се осу дил пре ми е рот да ка же 
ед на ше га, ко ја ја слуш нал од 
Стев чо Ја ки мов ски:

Ан дреј Жер нов ски

ВР ВЦА Е РА БО ТА ТА

И ва кви от по тег на жер нов
ски нѐ ис про во ци ра да ѕир
не ме во фо то гра фи и те од не
го ви те актив но сти... Чо ве кот, 
на ви сти на, љу би чев ли без 
врв ци. Приз на ва ме, се слу чу
ва да но си и та кви со врв ци, а 
кој му ги вр зу ва... Се пак,  по
ве ќе љу би од тие мо де ли што 
не ма ат врв ци... А ако про дол
жи по ли ти ка та ва ка... врв ца 
е ра бо та та.

Бо е мот се пре фр ли на врв
ци.  Ту ка, на исто то ова ме сто 
ве ќе го имав ме со не го ва та 
ле ген дар на Бо ем ска ули ца.. 
Мно гу ми на бо е ми фр ла ат па
ри на ча ши ал ко хол, Ан дреј 
жер нов ски фр ла на ули ци. 
Да им е лу ксуз но ме сто то на 
ста ри те скоп ски бо е ми и на 
тие што до а ѓа ат... чо ве ку, да 
да деш  400.000 евра за ули ца 
со ста ра коц ка... Си има тој 
свое твр де ње – да би ла евти
на, не ќе би ла ква ли тет на... Е 
што е мно гу, мно гу е... � (Р.Р.)

www.republika.mk24 петок, 18 декември 2015 година www.republika.mk 25петок, 18 декември 2015 година



Д ваесет години откако Деј
тонскиот договор стави крај 
на три и полгодишната бру

тална војна и етничко чистење во 
Босна и Херцеговина, еден мировен 
договор сѐ уште функционира како 
Устав на земјата. Повеќе од една 
деценија, постои консензус меѓу 
странците дека Дејтонскиот дого
вор не е погоден за водење на држа
вата, која се стреми да биде полно
правна членка на евроатлантскиот 
либералнодемократски свет.

Босна има за цел да стане дел и од 
Европската унија (речиси единстве
ното нешто во што се согласува неј
зината поделена политичка елита) 
и во НАТО. Дејтонскиот договор, 
барем во сегашната форма, е крајно 
неправеден и неверојатно тежок 
за спроведување. Никогаш не тре
баше да трае толку долго, па дури 
и тие што се задолжени за негово 
спроведување жалат дека нема да
тум за истекување или ревизија. 
Но, во блиска иднина, Дејтонскиот 
договор е тука за да остане, благо
дарение на недостигот на поли
тичка волја да се најде прифатлива 
алтернатива.

Меѓународната заедница, сега пред
водена од Европската унија, а не од 
САД, ефикасно го призна тоа со нов 
пристап кон развојот на Босна и Хер
цеговина, кој се базира на економска, 
а не на уставна реформа. Со оглед на 
утврдените позиции на етнонациона
листичката елита во земјата, која се 
развива врз основа на спонзорирани 
мрежи и ги злоупотребува страву
вањата за враќање на конфликтот, 
Дејтонскиот договор, можеби, е најпо
волната опција за управување и за 
водење на државата.

Потпишан во Париз на 14 декември 
1995 година, Дејтонскиот договор 
имаше клучна цел: да стави крај на 
тригодишната војна во Босна. Во вој
ната загинаа околу 100.000 луѓе и се 
раселија повеќе од два милиона. Че
тириесет и четиримесечната опсада 
на Сараево и масакрот во Сребрени
ца (каде што загинаа 8.000 луѓе) беа 
особено ужасни епизоди. Сликите од 
немоќни затвореници зад бодливата 
жица во заробенички кампови раз
будија сеќавање на Втората светска 
војна во модерна Европа. Договорот 
беше изработен од Ричард Холбрук, 
главен преговарач на претседателот 

Клинтон и помошник на државниот 
секретар, како и сериозна и реши
телна фигура, личност каква што 
недостига во договорите меѓу меѓу
народната заедница и Босна во текот 
на изминатата деценија.

Дејтонскиот договор ги раздели за
војуваните страни во земјата: мус
лиманите (Бошњаците) и Хрватите 
на една страна, и Србите, на друга. 
Договорот призна две територии со 
приближно еднаква површина: Ре
публика Српска и Муслиманскохр
ватската Федерација, во која спаѓа 
поголем дел од населението. Овие 
два ентитета сега се ефикасни авто
номни региони со сопствена влада. 
Во постдејтонското движење во 1996 
година, Федерацијата дополнително 
се подели на десет кантони за да се 
запре уште една војна што избувна 
меѓу Бошњаците и Хрватите.

Резултатот е тежок систем на вла
деење со повеќе нивоа. Со контину
ирана етничка нетрпеливост и со 
индивидуалната алчност на полити
чарите и на службениците, Дејтон
скиот договор лесно може да се зло
употреби. Како што ми објасни еден 

Дејтонскиот договор останува
ДВАЕСЕТ ГОДИНИ ОД ПОТПИШУВАњЕТО НА ДОГОВОРОТ ЗА МИР ВО БИХ

пратеник Бошњак, „Дејтонскиот 
договор дава алатки за развој, но, 
исто така, и многу алатки за бло
кирање, кои се посилни“. Во 2013 
година се појавија демонстрации 
по безизлезната положба меѓу ни
воата на власта, каде што на ново
роденчињата не им се издаваше 
матичен број потребен да патуваат 
во странство за итна здравстве
на грижа. Детето поради кое беа 
организирани демонстрациите на 
крајот умре.

По Дејтонскиот договор беше фор
миран Интернационален совет од 
55 земји и организации за да го 
надгледува неговото спроведу
вање, под раководство на „висок 
претставник“. Но, откако мандатот 
на Британецот Педи Ешдаун на таа 
позиција заврши во 2006 година, 
меѓународната заедница се повле
че надевајќи се дека домашните по
литичари ќе ја преземат водечката 
улога во реформирањето на тој ма
сивен систем. САД се повлекоа за 
да се фокусираат на други, поитни 
региони. Резултатот беше една де
ценија стагнација и зголемување 
на националистичката реторика.

� Во текот на изминатата деценија 
ние назадувавме, но се плашам од 
алтернативите  вели Аднан Хускиќ, 
политички аналитичар од Босна.

� Сѐ уште сме против нив, како што 
е со години. Постојат непомирливи 
позиции, исто како пред војната. Не 
верувам во капацитетот на поли-
тичката елита да дојде до подобро 
решение, и не гледам како би го 
направила тоа. Дејтонскиот дого-
вор го направи тоа за што беше на-
менет и не беше однапред познато 
дали ќе се постигне мир или дали 
ќе биде одржлив  вели еден западен 
дипломат.

� Но, мировен договор за прекин 
на војната не е исто што и дого-
вор што создава основа за совре-
мено, динамично, плуралистичко 
европско општество. Државното 
претседателство ротира на секои 
осум месеци, постојат тринаесет 
министерства за образование и 
150 министри во земја од чети-
ри милиони жители. Земјата има 
премногу министри, а премалку 
лидери  вели тој.

Покрај тоа, Дејтонскиот договор 
експлицитно ги негира политички
те права на некои од граѓаните на 
Босна. Со години, со право или не, 
меѓународната заедница го посочу
ваше случајот „СејдиќФинци“ како 
најголемиот проблем на сегашниот 
систем. Сејдиќ и Финци се Босанци од 
еврејската и од ромската етничка за
едница, кои успешно го предизвикаа 
Дејтонскиот устав во Европскиот суд 
за човекови права, особено одредбата 
дека тричленото државно претседа
телство и членство на Горниот дом 
на парламентот се посветени само на 
граѓаните што се декларираат како 
Бошњаци, Срби или Хрвати. Тоа, во 
суштина, ги лишува од право сите 
други етнички групи, вклучител
но и Босанците што ги избегнува
ат етнорелигиозните етикети. Но, 
обидите за промена на пресудата за 

случајот „СејдиќФинци“ не успеаја, 
по што следуваа напорни договарања 
во однос на други прашања.

Друг недостиг во претседателскиот 
систем е тоа што претседателот Хр
ват, во повеќе наврати, беше избран 
со бошњачки гласови бидејќи и двете 
етнички групи гласаат заедно во Фе
дерацијата. Тоа ги поттикна Хрватите 
да се жалат дека не можат да изберат 
свој претседател и некои повикуваа 
на создавање трета, хрватска, под
држава за да се реши тој проблем. Во 
ноември 2015 година, Педи Ешдаун 
го посочи тоа движење како еден од 
факторите што ја водат земјата кон 
„идеална бура“ и можно повторување 
на 1992 година.

� Ние веќе имаме доволно пробле-
ми со два ентитета, замислете како 
би било со три  вели еден Бошњак, 
член на парламентот.

За многумина од несрпското насе
ление во земјата постоењето на Ре
публика Српска е најголема навреда 
во Дејтонскиот договор. Тие гледаат 
на ентитетот како производ и награ
да за етничко чистење и геноцид, со 
одреден степен на оправдување. За 
време на војната, босанските Срби, 
со помош на Југословенската народна 
армија, во која доминираа Србите, си 
создадоа територија преку безми
лосно етничко чистење; сега голем 
дел од таа територија ѝ припаѓа на 
Република Српска.

Човекот што најчесто е обвинуван за 
спречување на функционалноста на 
Босна е Милорад Додик, агресивниот 
претседател на Република Српска, кој 
редовно бара поголема автономија 
или дури и независност. Тој во некол
ку наврати ги предизвика државните 
институции и ја доведе во прашање 
одржливоста на Босна и Херцеговина.

Оваа година, Додик повика на два 
референдума: дали државните судови 
треба да имаат надлежност во Ре

Договорот, барем во сегашната форма, е крајно неправеден 
и неверојатно тежок за спроведување. Никогаш не требаше 
да трае толку долго, па дури и тие што се задолжени за негово 
спроведување жалат дека нема датум за истекување или 
ревизија. Но, во блиска иднина, Дејтонскиот договор е тука 
за да остане, благодарение на недостигот од политичка 
волја да се најде прифатлива алтернатива

Свет
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публика Српска и дали таа треба 
целосно да се отцепи доколку не 
се исполнат тие барања. И двете 
барања беа неуставни (т.е. закон
ски недопустливи во согласност со 
Дејтонскиот договор) и тивко се 
напушти датумот за првиот рефе
рендум. Вториот треба да се одржи 
во 2018 година.

Додик се гледа како најголема зака
на за интегритетот и за стабилноста 
на Босна, но тој инсистира на тоа 
дека тој само ги завардува гаран
циите за српската автономија зага
рантирани со Дејтонскиот договор.

Извори од Бања лука, де факто, 
главниот град на Република Српска, 
укажуваат дека неговата национа
листичка реторика не се темели на 
вистинска желба за независност, туку 
дека тој само сака да ја зацврсти под
дршката откако извојува тесна побе
да на изборите во 2014 година. Тоа 
е, исто така, мотивирано од загриже
носта за тоа каква корупција може да 
открие поцврстиот централен судски 
систем во Република Српска.

И покрај повиците да се укине Ре
публика Српска од некои бошњачки 
политичари и други што сакаат уни
тарна држава, таа останува. Британ
скиот амбасадор Едвард Фергусон, 
важен лик, кој има водечка улога 
во спроведување на реформите под 
мандат на ЕУ, ги опишува таквите 
повици како неприфатливи исто 
колку и српските обиди за потце
нување на државните судски ин
ституции и за отцепување.

Додека Додик, се чини, е најочигле
ден националист демагог, политича
рите од сите три етнички заедници 
добро научиле како да го експлоати
раат системот. Спонзорството и кли
ентелизмот ги има во изобилство, 
а јавната администрација и држав
ните претпријатија се преполни со 
политички назначени лица. Стравот 
од губење на работното место ги 
држи гласачите да бидат лојални 
на етнонационалистичките партии, 
додека една половина од електора
тот останува далеку од изборите.

� Системот создаде тврдина од по-
литичари што добија легитимност 
на изборите со помош на фрлање 
пари кај одредени социјални ка-
тегории и со превработеност во 
државната апаратура и во држав-
ните претпријатија  вели Хускиќ. 

� Ако сакате 
парадигматски 
случај на државна 
контрола, не гледајте 
подалеку.

Во една провокативна 
статија по антивладините 
протести во почетокот на 
2014 година, поранешниот 
британски амбасадор во Сараево, 
Чарлс Крафорд сугерираше дека 
бошњачката елита и огромното мно
зинство што има корист од врските со 
неа е исто толку виновно за неуспе
сите на земјата колку и Србите. Кра
форд смета дека економски успешна, 
слободна и помалку крута Федерација 
ќе ги охрабри Србите да се откажат 
од својот отпор за унитарна држава.

Покровителските врски се далеку 
од несекојдневни во посткомунис
тичките општества и кај пазарите во 
развој и би било нефер целата вина 
да се стави на Дејтонскиот договор. 
Но, владејачкиот систем и етничкиот 
елемент во Босна го прави сценарио
то поопасно и покомпликувано. Не
вработеноста на младите е повисока 
од 60 проценти  највисока стапка во 
светот  и сѐ поголем број сиромашни 
млади луѓе разочарани од владејач
ката политика се покажуваат како 
плодна почва за радикален ислам и 
покрај предоминантната босанска 
традиција на умереност и на секу
ларизам.

Со тешкотиите за промена на сис
темот на Дејтонскиот договор и ит
ната потреба од работни места, ЕУ 
почна нова стратегија за Босна во 
2014 година. Усвоен од Босна во 2015 
година, новиот пристап се обидува да 
промовира економска либерализа
ција место борба со трнливи уставни 
прашања. Наградата за реформите е 
подобрување на пристапниот процес 
на Босна и Херцеговина кон ЕУ и под
дршката од меѓународните финан
сиски институции, како ММФ.

Покрај целта за зголемување на вра
ботеноста и на порастот, дипломати
те отворено кажуваат дека една од 
целите на „агендата за реформи“ е да 
се намали јавната администрација и 
да се намали бројот на државни прет
пријатија, да се ослабат структурите 
што ги чуваат етнонационалистич
ките политичари. Тие се надеваат 
дека побогата, економски успешна 
Босна, со поголем приватен сектор 
што ќе тргува со сите етнички линии, 

ќе биде поподготвена да се соочи со 
уставните реформи и да ја отфрли 
националистичката реторика. Дали 
елитата ќе ги прифати економските 
реформи што конкретно целат кон 
нивните бази на моќ е, сепак, под знак 
прашалник.

Во поширока смисла, меѓународната 
заедница се повлече од радикалните 
промени на Дејтонскиот договор и 
покрај многуте негови недостатоци. 

� Ако има политичка волја, сис-
темот може да работи  вели еден 
дипломат. 

� Мислам дека понекогаш сме ви-
новни за прекумерна идеологија. 
Менувањето на Дејтонскиот до-
говор не е предуслов за членство 
во ЕУ, со неколку исклучоци како 
случајот „Сејдиќ-Финци“. Системот 
може да проработи, со добра волја.

Повиците за Канцеларијата на ви
сокиот претставник да си ја врати 
активната улога во Босна  дури и до 
степен на укинување на Република 
Српска, ако Додик ја пречекори ли
нијата  најверојатно нема да бидат 
послушани, освен ако безбедносната 
ситуација не се влоши значително. 
Иако има широко распространето 
сфаќање дека ОХР олабавила прем
ногу брзо по 2006 година, дипломат
скиот консензус сега е дека проме
ната мора да дојде однатре, иако со 
привлечната надворешна поддршка 
од ЕУ и со парите од меѓународните 
финансиски институции. Однатре  и 
од Дејтонскиот договор. 

Свет

Из вор: „Форин полиси“
Пре вод: Ана Цве та но ска

www.republika.mk28 петок, 18 декември 2015 година

Од тр гов ци те, мај сто ри те, рез ба ри те и зо гра фи те 
кои се до се ли ле ов де, оста на ла и цр ква та  
„Св. Ни ко ла“ од 1832 го ди на. Таа би ла за па ле на 
по Илин ден ско то во ста ние, а во пла ме нот из го-
рел нај у ба ви от ико но стас во дла бо рез, де ло на 
Пе тре Фи ли пов ски - Гар ка та

Пишува | Не ве на По пов ска

Нај ви со ко то грат че на Бал кан ски
от По лу о стров се на о ѓа ток му 
во Ма ке до ни ја. На над мор ска 

ви со чи на од 1350 ме три е сме стен 
гра дот Кру ше во. Го по се тив ме пред 
праз ни кот Све ти Ни ко ла  и уште ед
наш се уве рив ме де ка  тој е еден од 
нај ста ри те и нај у ба ви те гра до ви во 
Ма ке до ни ја. 

� Кру ше во би ло спо ме ну ва но уште 
во 1467 го ди на, ко га му би ло да де-
но на спа хи ја та Ху се ин бег за ед но 
со При леп и со 30 дру ги ме ста. Кон 
кра јот на 18 век ов де се до се ли-
ле Вла си од око ли на та на Кор ча и 
Ми ја ци од Ма ла Ре ка. Тие би ле тр-
гов ци, мај сто ри, рез ба ри и зо гра фи 
 рас ка жу ва ат кру шев ча ни.

Кам ба на та од  
опо жа ре на та цр ква 
„Св. Ни ко ла“ се  
слу ша ла од  
Кру ше во до При леп

НА ЈУ БА ВИ ОТ ИКО НО СТАС НА цР КВА ТА ВО КРУ ШЕ ВО 
ИЗ ГО РЕл ВО ИлИН ДЕН СКО ТО ВО СТА НИЕ 
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Ста ри те  
кру шев ски 

ку ќи се 
ви стин ски 
умет нич ки 

де ла кои се 
пра ве ни кон 

кра јот на 
18 век и во 

те кот на  
19 век

За град ска та исто ри ја и за 
град ска та кул ту ра и де нес све
до чат ти пич на та ар хи те кту ра 
на гра дот, град ба та на ста ри
те ку ќи, но си и те и кул тур но то 
нас ледс тво. Не по втор ли во е 
чув ство то да се че ко ри по тес
ни те со ка чи ња, низ ста ри те ку
ќи, из ло зи, во чар ши ја та ка де 
што сѐ уште мо же да се ви ди 
нат пис „Кни жар ни ца“ ис пи
шан со ита лик, ка ко што би се 
изра зи ле со со вре мен реч ник, 
во ме сар ни ца та во цен та рот 
на гра дот, „цр ве на ѕвез да“, во 
ко ја сѐ уште се про да ва ат на
да ле ку поз на ти те кру шев ски 

кол ба си, и во не од мин ли ва
та про дав ни ца „Бал кан“, ко ја 
про да ва иск лу чи во ло кум и 
це лу вки. Ов де сè уште мо же 
да се че ко ри по тес ни улич ки 
поп ло че ни со ка мен и кал др
ма, по ми ну вај ќи по крај си ни
те фа са ди на град ски те ку ќи, 
во кои ве шти те до ма ќин ки сè 
уште пле тат и ве зат пер ди
ња, чар ша ви и украс ни пре
кри вки, кои се со ста вен дел 
од тра ди ци ја та и оби ча и те на 
ова уни кат но грат че. Ста ри те 
кру шев ски ку ќи се ви стин ски 
умет нич ки де ла кои се пра ве ни 
кон кра јот на 18 век и во те кот 

на 19 век. Тие се гра де ни во ду
хот на тра ди ци ја та, при што се 
во де ло сме тка за кли мат ски те 
ус ло ви, за кон фи гу ра ци ја та на 
зем ји ште то, за функ ци о нал
но ста и за естет ски от изг лед. 
Нив на та вна треш ност прет ста
ву ва ком би на ци ја на уба во то и 
пра ктич но то, а осо бе но ме сто 
за зе ма вгра де на та по куќ ни на 
ко ја би ла иск лу чи во функ ци
о нал на и пра ктич на, из ве де
на во др во, да вај ќи му осо бе на 
топ ли на на про сто рот. Во гра
дот Кру ше во де нес по сто јат 12 
ма а ла: Вла шко, Та ше, Струн га, 
Бу ша, Ар би неш, Ко ку, Ми јач
ко ма а ло, Гор но ма а ло, Кр стот, 
Ма так, Че реш и Ѓуп ско ма а ло.

Се упа тив ме во цен та рот на 
гра дот. цел та ни е цр ква та „Св. 
Ни ко ла“, ко ја гор до се из ви шу

ва и ја раз у ба ву ва се ко ја фо то
гра фи ја на Кру ше во.

� Од тр гов ци те, мај сто ри те, 
рез ба ри те и зо гра фи те кои 
се до се ли ле ов де, оста на ла 
и цр ква та „Св. Ни ко ла“ од 
1832 го ди на. цр ква та би ла 
за па ле на по Илин ден ско то 
во ста ние. Во пла ме нот из го-
рел нај у ба ви от ико но стас во 
дла бо рез, де ло на Пе тре Фи-
ли пов ски-Гар ка та  ни рас ка
жа еден по стар кру шев ча нец.

цр ква та има цен трал на по зи
ци ја во чар ши ја та. Би ла из гра
де на во 1832 го ди на, а за вре ме 
на Илин ден ско то во ста ние во 
1903 го ди на, ка ко и го лем дел 
од гра дот, би ла ур на та. Об но
ву ва ње то се из вр ши ло во пер
и о дот од 1905 и 1907 го ди на. 

� цр ква та „Све ти Ни ко ла“ е 
со бо рен храм во Кру ше во и 
се на о ѓа во ста ра та чар ши ја 
во цен трал ни от дел на овој 
мал град. Таа е ед на од нај-
ста ри те са крал ни град би во 
Кру ше во  ни ре коа ко га вле
гов ме во об је ктот.

Таа со сво ја та го ле ми на и мо
ну мен тал ност до ми ни ра во 
про сто рот на гра дот. 

� цр ква та е три брод на ба-
зи ли ка, со тоа што кај неа е 
из диг нат сред ни от брод. На 
јуж на та стра на од цр ква та 
е из гра де на кам ба на ри ја на 
ко ја е по ста вен град ски от 
са ат. Ико ни те во цр ква та ги 
изра бо тил зо гра фот Ми ха ил 
со си но ви те Да на ил и Ни ко ла, 
а ико но ста сот е де ло на поз-
на ти те ко па ни ча ри Пе тре Фи-
ли пов ски - Гар ка та и Ди ми тар 
Ста ни шев. Нај ста ри те ико ни 
из ло же ни во оваа цр ква се 
од 1884 го ди на  ве лат от та му.

Цр ква та 
„Све ти  

Ни ко ла“ 
е ед на од 

нај ста ри те 
са крал ни 
град би во 
Кру ше во

Во са крал ни те об је кти се на о
ѓа ат гриж ли во чу ва ни, не кои 
ре тко ви де ни, не кои ни ко гаш 
не ви де ни мај стор ски со вр ше
ни де ла кои го во рат за одре ден 
исто ри ски и умет нич ки пер и
од од пра вос лав на та кул ту ра. 
При по се та та на цр ква та пред 
нас се рас пос ла зас ле пу вач ка та 
уба ви на на ико но пи сот, жи во
пи сот и на ко па ни чарс тво то.
 
� Ќе се за поз на е те со го ле ми 
умет нич ки де ла на ед на автен-
тич на тра ди ци о нал на кул ту ра 
ко ја е де ло на го ле ми мај сто ри, 
зо гра фи, ко па ни ча ри и ико но-
пис ци, чиј опус на тво реш тво 
е до ста обе мен и умет нич ки 
вре ден  ве лат во цр ква та.

На јуж на та стра на од цр ква та 
би ла из гра де на кам ба на ри ја на 
ко ја е по ста вен град ски от са ат. 
По тре ба та од јав ни ча сов ни ци 
во гра до ви те при до не ла го лем 
број кам ба на рии од цр кви те да 
се прис по со бат во са атку ли со 
из вр шу ва ње двој на функ ци ја ка
ко кам ба на ри ја и ка ко са атку ла. 
Ток му та ква е кам ба на ри ја та на 
цр ква та „Св. Ни ко ла“ во Кру ше во.

Са мо мно гу мал дел од опо
жа ре на та цр ква „Све ти Ни ко
ла“ де не ска има во му зе јот на 
Илин ден ско то во ста ние и Кру
шев ска та Ре пуб ли ка и е за чу
ван ци феб ла тот (број ни кот) на 
то гаш на та цр ква, чии кам ба ни, 
ка ко што се се ќа ваа ста ри те 
кру шев ча ни, при опо жа ру ва
ње то се слу ша ле до При леп. �



З а три години на Клиниката за 
детската хирургија се напра
вени 185 операции на срце кај 

бебиња и кај деца. Македонскиот 
тим самостојно ги извршува опера
циите под надзор на американските 
лекари, а педесет отсто од опера
циите досега ги извршил македон
скиот тим. Во Македонија годишно 
се раѓаат 250 бебиња со вродени 
срцеви аномалии, а статистиката 

вели дека половина од нив се опе
рираат. Дури 70 бебиња се помали 
од 12 месеци. И тие пациенти се 
оперираат во Македонија. Проек
тот на едукација и формирање на 
тимот трае пет години, а целта е 
повеќе да не се испраќаат пациенти 
во странство на операција, вели во 
интервју за „Република“ др Влади
мир Чадиковски, специјалист по 
детска хирургија и шеф на одделот 
за детска хирургија при Универзи
тетската клиника во Скопје.

 За три години на Клиниката за 
детската хирургија се направени 
185 операции на срце кај бебиња 
и кај деца. Македонскиот тим са-
мостојно ги извршува операции-
те под надзор на американските 
лекари. Како ја коментирате оваа 
бројка?
ЧАДИКОВСКИ: Јас сум презадово
лен како напредува проектот од хи
руршки аспект. Оваа година имаме 
поголем број интервенции за 25 до 
30 отсто од претходната година и 
таа бројка и тенденција сѐ повеќе 
и повеќе расте, а морталитетот сѐ 
повеќе ни се намалува. Сето ова оди 
во прилог на тоа дека тимот сѐ по
веќе го добива соодветното знаење. 
Тоа значи дека навистина веќе нема 
потреба децата да се испраќаат во 
странство на операција. Во петте 
мисии кога доаѓаат американските 
лекари, сега имаме и дополнување 
на таа динамика, со тимот од Бел
град, со институтот „Мајка и дете“. 
Тимот од македонската страна е 
оформен. Тие деца што досега се 
праќаа како итни случаи, заедно со 
професорката Мила Стаевиќ, ќе се 
оперираат во Македонија, така што 
комплетно се затвори проектот и 
веќе ниедно дете нема да се испраќа 
на интервенција во странство, туку 
операциите ќе се извршуваат во Ма
кедонија. Бројката е задоволител
на, тенденцијата расте. Очекуваме 
годишно да имаме околу 120 деца, 
а 70 отсто од нив би биле новоро
денчиња. Динамиката е стотина 
деца годишно да бидат оперирани 
во Македонија.

 Педесет отсто од интервенци-
ите се сработени комплетно од 
македонскиот тим, а некои од по-
лесните интервенции ги работат 
асистентите на главниот хирург. 
Значи имаме сериозен тим. Уште 
колку време ќе ни треба помош 
од американските лекари?

ЧАДИКОВСКИ: Динамиката на 
бројот на операции кои се прават 
од страна на македонскиот тим по
чна минатата година. Идејата е тој 
процент да натежнува повеќе на 
страната на македонскиот тим на 
сметка на американскиот. Во дет
ската кардиохирургија постојат 
околу 180 дијагнози со различна 
комплексност и тие се делат во пет 
групи во однос на тежината на дија
гнозата и во однос на состојбата на 
детето. Американскиот тим про
ценува кога ќе бидеме спремни и 
кој тип операции може сами да ги 
извршиме во текот на оваа фаза на 
едукација. Оваа година самостој
но имаме направено повеќе од 40 
отсто од операциите. Ќе бидеме 
самостојни во моментот кога ќе 
добиеме тим на македонски кар
диохирурзи со лиценца. Што значи 
тоа? Пред неполни три месеци прв
пат се воведе катедра и супспеција
лизација по детска кардиохирургија 
во Македонија. Јас пред три месеци 
се запишав на супспецијализација. 
Таа трае две години. целиот проект 
трае пет години од моментот кога 
започна едукацијата, а тоа значи 
дека нам ни остануваат уште непол
ни две години за да го заокружиме 
проектот.

 Кој сѐ го сочинува македонскиот 
тим?
ЧАДИКОВСКИ: Тимот брои околу 
триесетина членови. Хируршкиот 
тим во салата е составен од двај
ца хирурзи, две инструментарки, 
перфузионист, медицинска сестра, 
анестезиолог и анестезиолошка се
стра, неколку медицински сестри 
во интензивна нега, специјалисти 
педијатри, кардиолозите на кли
никата за детски болести како и 
кардиолозите од хирургијата за во
зрасни. Американскиот тим што се 
занимава со интервентна кардио
логија кај деца заедно со тимот од 

кардиологија таму ги извршуваат 
интервенциите.

 Која е најтешката операција што 
ја извршил д-р Чадиковски?
ЧАДИКОВСКИ: Таа операција се 
вика „Глен“, а името го добила по 
докторот што ја извел првпат. Ста
нуваше збор за дете со една комора 
што има многу мали крвни садови, 
артерии што носат крв во белите 
дробови. За да ги зголемите тие 
крвни садови морате главната вена 
која се влева во срцето да ја садите 
во крвните садови. Оваа операција 
се прави на бајпасмашина. Паци
ентот беше тримесечно бебе што 
тежеше едвај пет килограми. Сега 
и живо и здраво. Последниот смр
тен случај го имавме во февруари. 
Во 2015 година имавме само два 
смртни случаја. Секоја година за 
сто отсто се намалува смртноста на 
децата и кај бебињата што се опе
рираат. Оваа година се движиме во 
светски рамки. Тимот се формира и 
навистина се потребни пет години 
за да „порасне“ проектот.

 Колку е реално изводливо Маке-
донија да стане регионален цен-
тар за кардиохирургија за деца?
ЧАДИКОВСКИ: Детската кардио
хирургија претставува една од нај
дефицитарните специјализации 
во светски рамки. Секаде, освен во 
најголемите центри за детска кар
диохирургија како „Бостон чилдрен 
хоспитал“ на пример, тимовите се 
сведуваат на двајца кардиохирурзи. 
Принципот на миграција на паци
енти е нормален, така што за оче
кување е кај нас да дојдат пациенти 
од Косово. Кај нас, на Клиниката 
за детска хирургија се оперираат 
многу пациенти од Косово, бидејќи 
тие немаат ниту детска хирургија, 
ниту пак детска кардиологија. Реги
оналноста е неминовна ако тимот 
функционира. Тимот треба да опс

тои и да нуди квалитет за да може 
отсекаде да привлече пациенти и 
да биде транспарентен со цените.

 Во Македонија годишно се раѓа-
ат 250 бебиња со вродени срцеви 
аномалии, а статистиката вели 
дека половина од нив се оперира-
ат. Дури 70 бебиња се помали од 
12 месеци. Дали и тие пациенти 
се оперираат во Македонија?
ЧАДИКОВСКИ: Да и тие пациенти 
се оперираат кај нас. Оваа година 
многу се намали бројот на македон
ски пациенти кои беа испраќани 
во Бугарија на интервенција. Оваа 
година беа пратени максимум пет. 
Тенденцијата е следната година 
веќе да не се испраќаат пациен
ти во странство. Деновиве имаме 
случај што треба да го оперираме. 
Станува збор за дете кое порано 
било испраќано на операција во 
Бугарија, но сега таа операција ќе 
ја извршиме во Скопје.

 Во минатата година неделникот 
„Република“ го прогласи тимот на 
Клиниката за детска хирургија во 
личности што ја одбележаа ка-
лендарската година. Продолжу-
вате ли со исто темпо понатаму? 
ЧАДИКОВСКИ: Не со исто темпо, 
туку ќе се обидеме да бидеме и по
добри! Оваа година имаме повеќе ус
песи и од лани, спасивме голем број 
деца и тоа ме прави посебно среќен. 
Спасивме деца со екстремно тешки 
вродени мани. Сметам дека Маке
донија треба да биде горда на овој 
тим кој многу пожртвувано и многу 
часови и часови поминува на работа. 
Тие две недели кога се подготвува 
пациентот за операција, се работи 
од утро до вечер, без разлика дали 
се викенди или празници. Драго ми 
е што одвременавреме некој ќе се 
сети на нас и тоа е мотивирачко. Тоа 
те тера напред, кога ќе ги видиш 
реакциите на луѓето. 

ИН ТЕРВ ЈУ | Д-Р ВлАДИМИР ЧАДИКОВСКИ, СПЕцИЈАлИСТ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЈА,   ШЕФ НА ОДДЕлОТ ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КлИНИКА ВО СКОПЈЕ

Последниот смртен случај го имавме во февруари.  
во 2015 година имавме само два смртни случаи. Секоја 
година за сто отсто се намалува смртноста на децата и 
на бебињата што се оперираат. оваа година се движиме 
во светски рамки, вели д-р Чадиковски

Повеќе нема да се испраќаат

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

здраВJе

пациенти во странство на операциjа
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ќе се постави војска по нашиве 
села, било со тоа што ќе бидат 
поставени жандари, и да ни 
биде дозволено да држиме по 
десет пушки во нашиве села 
поради самозаштита“.

Посебно внимание привлекува 
писмото на пет жени од селото 
лисолај, Битолско, испратено на 
10 јуни 1907 година до рускиот 
императорски агент во Битола. По
ради неговото значење во однос на 
полесното разбирање на дејноста 
на грчката вооружена пропаганда, 
истото ќе го пренесе во целост:

„Долупотпишаниве, родум 
сме од селото лисолај (Би-

толско); минатата 1906 го-
дина, во месец јуни, грчките 
андарти ги исклаа сите шест-
мина мажи од наша куќа, име-
но: поп Диме п. Иванов, поп 
Васил п. Георгиев, Глигур п. 
Димев, Ристо п. Димев, Коста 
Тасев и Милан п. Георгиев, 
сите тие беа од една фамилија, 
ние сме останати само 7 жени 
со 17 деца, ниту едно способно 
за работа, а маж ниту еден.

Ние од страв и од притисок од 
нашите селани, кои се гркома-
ни (патријаршисти, б.н), избе-
гавме овде во градот (Битола, 
б.н.) и сме прибрани во две ко-
шари во Јени-маале, а во село-
то имаме ниви, ливади, лозја, 
куќа и др. Минатата недела 
појдов во нашето село, со цел 
да ги видам и да ги покосам 
нашите ливади; но селаните 
Недан Матев, Тале Иваноски, 
Куте Неделков, Иванче Недел-
ков, имаше и други селани, ми 
рекоа дека нема да ме остават 
да ги косам ливадите, ако не 
земам дозвола од овдешната 
грчка митрополија и од Мито 
Илов, овдешен кондураџија 
од нашето село.

Ваше Превосходство, како да 
одиме по грчките митрополии 

да стануваме Грци, кога тие 
ни ги исклаа мажите и ни ос-
тавија толку дробни сираци 
да гладуваат? А од каде ќе 
прераниме толку души, кога 
селаните не ни дозволуваат 
да ги обработиме нашите 
ливади и ниви? целта им е 
или да станеме Грци, или да 
изумриме од глад.

Најпокорно Ве молиме, сите 7 
жени со 17 деца, да се заста-
пите, Ваше Превосходство, и 
да го преземете потребното 
за да ни биде дозволено да 
си ги обработиме нивите и 
да ги покосиме ливадите; ако 
од селаните не сакаат да ги 
земат да ги обработуваат по-
наполу, тогаш да најдеме луѓе 
од друго село, се разбира, со 
гаранција од селото, дека тие 
нема да ги вознемируваат тие 
луѓе.

Остануваме со надеж дека 
желбата ќе ни се задоволи 
и дека ќе се сожалите над 
толкуте невини души, што 
страдат за корка леб“.

Град Битола, 10 јуни 1907 година
Мара п. Димева

Јанина п. Василева
Темјана Тасева

Тодора Глигурова
Илина Ристева

Истовремено, водачите на грчките па
равоени формации испраќале писма до 
одредено егзархиско село, со цел да ги 
заплашат жителите, а со тоа да ги при
нудат да ја напуштат Егзархијата и да ја 
прифатат Патријаршијата. На таков на
чин Македонците преку ноќ од „Бугари“ 
би станале „Грци“. Ваквите случаи биле 
забележани и во руските извештаи. Во 
еден таков од 4 јули 1907 година, стои: „Жителите од селото Зборско (Ка-

раџа-Абдска каза) грчките андар-
ти продолжуваат да ги беспокојат, 
сакајќи да го добијат своето, со тоа 
што ќе ги присилат да преминат на 
страната на Патријаршијата. Кон 
крајот на мај од началникот на грч-
ката банда Мелас Панос биле испра-
тени едноподруго две писма до села-
ните од ова село, со упорно барање 
за преминување во Патријаршијата 
и со предупредување, дека, во случај 
на отпор од нив, ќе биде сотрено до 
тлото целото нивно имање, а самите 
тие ќе бидат исклани како јариња; до-
дека со нивното преминување во Па-
тријаршијата тој им ја ветува својата 
заштита и преземање на сите мерки за 
пронаоѓање на шестемина исчезнати 
селани. Меѓутоа, селаните од Зборско 
не се исплашиле од неговата закана и 
остануваат како и порано егзархисти; 
во истовреме и Грците се закануваат, 
па на 14 јуни тие фатија двајца овчари 
со 40 овци од ова село и, давајќи им 
ги потребните наредби, ги пуштија 
назад во селото“. 

КРАј

р уските конзули набљудувајќи 
ја ситуацијата во османлиска 
Македонија заклучиле дека 

доколку османлиските власти не 
преземале соодветни мерки, би 
имале сериозни тешкотии во со
очувањето со дејноста на грчките 
паравоени формации отколку со че
тите на Македонската револуцио-
нера организација (МРО). Во руски 
извештај од 12 јуни 1907 година, 
испратен од Солун, било наведено: „грчките револуционерни 

комитети... буквално ја има-
ат преплавено Македонија“ и 
дека „големиот број грчки банди 
што се имаат пробиено во Би-
толскиот вилает се објаснува 
со тешкотиите во одбраната на 
[османлиско-грчката] граница, 
како и со значителната мера 
на попустливост на турските 
власти“.

Во посочениот период јасна била 
политиката на османлиската власт 
околу дејствувањето на грчките па
равоени формации. Имено, Високата 
порта, надевајќи се на меѓусебни
от судир меѓу вооружените сили на 

МРО и грчките андарти, сметала 
дека ќе извлече корист, на тој 
начин оправдувајќи го неспро
ведувањето на Мирштецките ре
форми со несигурната и насилна 
ситуација во Македонија. На таков 
начин, месните власти честопати 
имале отворена или премолчена 
соработка со грчките пропаганд
ни институции, а неретки биле 
и заедничките и координирани 
акции против македонските ре
волуционерни сили. Па така, во 
веќе споменатиот извештај може 
да прочитаме за позицијата на 
османлиските власти кон „Грците 
како на премолчени сојузни-
ци“ во борбата против МРО и дека 
истата „се има вкоренето кај 
пониските административни 
и воени власти“. Веднаш потоа 
во самиот извештај бил помес
тен пример за ваквите меѓусебни 
релации: „Карактеристичен во овој 

однос е следниот случај, 
што се одигра во Кајларска-
та каза (Битолски вилает). 
При нападот на грчка банда 
на селото Емборе, офицерот, 
испратен со одред за фаќање 
на оваа банда, се приближил 
до селото, наредил да се сви-
ри сигнал, и на тој начин ѝ 
ставил на знаење на бандата 
за доаѓањето на војската“. 

Во еден друг извештај од 3 јуни 
1907 година, испратен од руски
от конзулат во Солун до руската 
амбасада во Истанбул, стои дека 
османлиската влада наводно 
преземала мерки против грчко
то паравоено движење, „кое, во 
суштина и е симпатично и ѝ оди 
во прилог, сѐ дури тоа не се свр-
тело против самата неа“.

Исто така, во руските извештаи се 
посведочени голем број напади и 
заплашувања на цели македонски 

села и убиства на поединци од страна 
на грчките андарти. Во извештај на 
рускиот конзул од Битола од 5 јуни 
1907 година бил споменат нападот на 
60члената група на водачот Георгиос 
цонтос  Вардас врз селото Оштима, 
Костурско, која убила четворица и 
ранила тројца македонски егзар
хисти. На 18 мај истата година сел
ските мухтири на неколку егзархиски 
села (Градобор, Дудулари, Ново Село, 
Арапли и Бугариево) од Солунско ис
пратиле писмо до рускиот цивилен 
агент во Македонија, Демерик, во кое 
биле изнесени голем број напади на 
грчките андарти во околината на 
нивните села. Така, на 8 јануари Хаџи 
Марко Констандинов од селото Него
ван, Солунско, бил убиен од „грчки 
убијци“; потоа, наредниот ден, на 8 
јануари, андартите му ја потпалиле 
куќата на Никола Петров од Ново 
Село, Солунско. На 12 март преку ноќ
та една многубројна грчка банда го 
нападнала селото Горно Куфалево, 
Солунско, при што биле изгорени 
куќите на петмина селани, убиен бил 
Констандин Офил Масларов, ја рани
ле Марија Ив. Масларова, а како плен 
земале петмина, од кои четворица 
биле малолетни деца.

По бројните изнесени сведоштва на 
селските мухтири, тие на крајот од 
писмото го наведуваат следното: „Од погорново се гледа дека нас 

нѐ убиваат и на улицата и во 
полето, нѐ напаѓаат во нашите 
училишта. При таквата грозна 
положба не можеме да си ги гле-
даме нашите мирни полски рабо-
ти, а од тоа уште и нашите деца 
изумираат од глад и вергијата на 
царштината не ќе можеме да ја 
исплатиме“. 

Потоа, тие го замолиле Демерик за 
следново: „Ве молиме најсмирено да бла-

говолите да се застапите за 
нашата судба и да бидат презе-
мени потребните мерки да ни се 
запази животот, било со тоа што 

историJа

Ру ски све дош тва за грч ка та по ли ти ка кон 
ос ман ли ска Ма ке до ни ја

Заплашувања, терор и насилство

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

продолжува од претходниот број

Во текот на грчката 
„Македонска борба“, бројни 
биле сведоштвата на руските 
дипломатски претставници 
во османлиската држава за 
заплашувањата, теророт и 
за насилството на грчките 

пропагандни структури 
во Македонија, извршени 
врз мирното македонско 

население
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Култура

1
Американски 

дервиш
Ајад

Актар

2
Козметика на
непријателот
Амели
Нотомб

3
Сите соништа

на светот
Тереза

Ревај

4
Последниот
завет
Сем
Борн

 5
Славејот
Моргана

Галовеј

КнижАрниЦАтА „МАтиЦА 
еКСКлузив“ ПреПорАчувА:

100 НАЈУБАВИ СлИКИ НА СИТЕ ВРЕМИњА

[  АНТОлОГИЈА  ]

СПОМЕН ПО  
МНОГу ГОДИНИ

Имав можеби неполни  
дваесет години

кога напишав:

„така рикаше маката во мене

дека сум роден во  
смачкано племе“.

И досега,

по толку долго време,

ме следи истата таа мака,

и дури поголема,

така што дури можам,

сејач на глуво семе,

да го сменам малку зборот

и да речам:

„уште рика истата мака во мене

дека сум роден во  
смачкано племе“.

 

Но сепак, се надевам,  
дека не е туку така

што сум бил подложен на  
таков искус

и на таква една мака.

СВЕ ЧЕН СО БИР ВО ДПМ ЗА „ДЕ НО ВИ НА БлА ЖЕ КО НЕ СКИ“

На гра да та се до де лу ва за врв ни тво реч ки ос тва ру ва ња од па-
ра диг мат ски ка ра ктер, со трај ни бе ле зи во раз вој ни те про це си 
на ма ке дон ска та ли те ра ту ра и со зна чај ни проб ле со ци во ли-
те ра тур ни те и кул тур ни цен три во Евро па и во све тот

Бар дот на ма ке дон ска та по е зи ја, 
ака де мик Ма те ја Ма тев ски, е 
прв до бит ник на „По вел ба та 

на Бла же Ко не ски“ што Друш тво
то на пи са те ли те на Ма ке до ни ја ја 
до де лу ва за врв ни тво реч ки ос тва
ру ва ња од па ра диг мат ски ка ра ктер, 
со трај ни бе ле зи во раз вој ни те про
це си на ма ке дон ска та ли те ра ту ра 
и со зна чај ни проб ле со ци во ли те
ра тур ни те и кул тур ни цен три во 
Евро па и во све тот.

„По вел ба та на Бла же Ко не ски“ 
не о дам на ја уста но ви ДПМ во знак 
на чес тву ва ње на го ле ми от по ет и 
прв пре тсе да тел на ма ке дон ска та 
пи са тел ска асо ци ја ци ја Бла же Ко
не ски. По вел ба та ќе се до де лу ва 
на се кои пет го ди ни. На ака де мик 
Ма те ја Ма тев ски приз на ни е то ќе 
му би де вра че но на 17 де кем ври, на 
све че ни от со бир што по тој по вод ќе 
се одр жи во рам ки те на тра ди ци о
нал ни те Де но ви на Бла же Ко не ски.

Ака де мик Ма те ја Ма тев ски е  
прв до бит ник на на гра да та  
„Бла же Ко не ски“

Ма те ја Ма тев ски (ро ден 1929 го ди
на во Истан бул) е автор на бо гат и 
зна ча ен по ет ски опус. Сво ја та пр ва 
сти хоз бир ка, „Дож до ви“, ја об ја ви 
пред 60 го ди ни, сме ло афир ми рај
ќи ги но ви те мо дер ни стич ки тен
ден ции, кои от то гаш до де нес се 
про тка ју ва ат во си те важ ни фа зи од 
раз во јот на со вре ме на та ма ке дон
ска ли те ра ту ра. Не го ва та по е зи ја е 
пре зен ти ра на во по себ ни кни ги на 
25 ја зи ци во све тот.

За сво е то тво реш тво Ма те ја Ма
тев ски е до бит ник на врв ни кни
жев ни на гра ди што се до де лу ва
ат кај нас и во све тот, ме ѓу кои 
и на на гра да та „Зла тен ве нец“ 
на Стру шки те ве че ри на по е зи
ја та. Ма те ја Ма тев ски е член на 
Друш тво то на пи са те ли те на 
Ма ке до ни ја од 1956 го ди на. Бил 
пре тсе да тел на ДПМ и на Ма ке
дон ска та ака де ми ја на на у ки те и 
на умет но сти те.  �  (Н.П.)

  

игрите нА глАдните: 
МоКингџеј, втор дел

The hunger games: 
mockingjay – ParT 2

заработка: 11.400.000 $

жанр: научна фантастика
режија: Френсис Лоренс

Актери: Џенифер Лоренс,  
Џош Хатчерсон,  
Лиам Хемсворт

во СрЦето нА Морето
in The hearT of The sea

заработка: 11.100.000 $

жанр: акција
режија: Рон Хауард

Актери: Крис Хемсворт,  
Килијан Марфи,  
Брендон Глисон

добриот диноСАуруС
The good dinosaur

заработка: 10.300.000 $

жанр: анимиран филм
режија: Питер Сон

Актери: Џефри Рајт,  
Френсис Мекдорманд

Крид
creed

заработка: 10.100.000 $

жанр: драма
режија: Рајан Куглер

Актери: Мајкл Б. Џордан, 
Силвестер Сталоне,  

Теса Томсон

КрАМПуС
kramus

заработка: 8.400.000 $

жанр: комедија
режија: Мајкл Доерти

Актери: Адам Скот,  
Тони Колет,  

Дејвид Коекнер

тоП 5 НаЈГледаНи ФилМа  
          во САД викендов

„Џокеи“ е дело на Анри Тулуз 
лотрек (18641901), француски 
сликар, голем мајстор на литогра
фијата, чии омилени мотиви се 
личности и настани од ноќниот жи
вот на Париз. „Џокеи“ е насликана 
во 1882 година, а таа денес се наоѓа 
во Музејот во Мадрид, Шпанија.

ликовите во делата на Тулуз 
лотрек се насликани без нималку 
сентименталност, сугестивни се, 
но без иронија и со остра каракте
ризација на ликовите. Неговите 
дела имаат висока уметничка вред
ност и претставуваат незаменлив 
општествен документ. �

Блаже конески (1921-1993)

„Џокеи“ на анри тулуз лотрек
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В есела Богдановиќ е одделенски  
наставник во ОУ „Кочо Рацин“ 
во село Ивањевци, Могила, и е 

една од педесетте најдобри настав
ници во светот. Богдановиќ своите 
први чекори кон квалитетно образо
вание ги направила со фондацијата 
„Чекор по чекор“, кога како студент, 
во 2000 година присуствувала на 
обуката во основните училишта во 

 Годината што изминува ќе ја паме-
тите по многу работи, но најмногу по 
изборот за педесетте најдобри настав-
ници во светот. Многумина ученици 
им завидуваат на Вашите ученици 
бидејќи им предава една од најдобри-
те педесет наставници во светот. Ве 
обврзува ова признание?
БОГДАНОВИЌ: Моите ученици и нив
ните родители како и учениците и ро
дителите на дечињата од претходните 
генерации низ изминатите 13 години, 
се мои партнери кои со срдечност ги 
прифаќаат моите идеи и секојдневно ја 
поддржуваат и ја охрабруваат мојата ра
бота. Признанието „Глобал тичер прајс“ 
е наш заеднички успех. Не би можела да 
речам дека ова признание ме обврзува 

на размена на идеи и заедничка рабо
та на барање најдобри универзални 
решенија. Бројот на креативни настав
ници во нашата земја, во соседните и 
во далечните земји е навистина голем, 
а јас уживам што токму тие се моите 
најголеми поддржувачи.

 Какви се часовите на една од педе-
сетте најдобри наставници на светот?
БОГДАНОВИЌ: Учениците се мои парт
нери и во креирање на наставниот про
цес. Нивните идеи за реализација на 
наставните содржини и за примена на 
нестандардни материјали се бесценети, 
а тие секогаш уживаат кога наставни
кот ќе ги испочитува и ќе ги праша за 
идеја или за мислење. Досега не постои 

напишана методика на работа која 
подобро ќе може да го насочи на
ставникот кон квалитетна работа од 
желбите и од потребите на децата. 
Во нашата училница нема натпре
вар. Секој миг го користам за воспи
тување, соработка, заемна помош и 
за радување на туѓиот успех како на 
свој. Реупотребата и комбинации
те на веќе подготвени и претходно 
употребени дидактички материјали 
се тајна за обезбедувањето богата, 
стимулативна средина за учење 
во секое време. Методот на визу
елна и сензомоторна стимулација 
или методот на учење преку сти
мулативни дидактички поставки 
се личен белег и составен дел на 
сите наши активности. Методот 
„изненадување“ е уште една ма
гична алатка која многу ми пома
га за привлекување и насочување 
на вниманието на децата во насока 
на воочување и анализа, учење пре
ку игра, заклучување по аналогија 
и реализација на цели со слободна 
разработка на почетни идеи. Прин
ципите на достапност на различни 
средства, актуализацијата, изборот, 
самоуправување на личноста и ко
оперативноста, се принципите што 
овозможуваат наставниот процес 
да дозволи градење на клучните 
компетенции на 21 век кај децата 
од најмала возраст. Методот „нена
метливо наметнување“ е всушност 
клуч за многу ситуации во кои еду
каторот од една страна сака и треба 
да пренесе прецизни информации, 
а од друга страна сака тоа да биде 
спонтано, како дел од игра. Овозмо
жува дечињата лесно да влезат во 
трага на откритие и сами да стигаат 
до заклучоци поттикнати од малку 
ненаметливо наметнување. Ова е 
важно за самодовербата на учени
ците бидејки токму самодовербата 
најсилно ги поттикнува на поната
мошни иницијативи и на активно 
вклучување активности.

 Американската амбасада Ве 
избра за инспиративна жена на 
годината во областа на образо-
ванието. Колку им бевте инспи-
рација на Вашите ученици и тие 
да го продолжат Вашиот пат или 
пак да се пронајдат себеси во 
други области? 
БОГДАНОВИЌ: Дечињата секогаш 
имитираат модели на однесување 
кои им се секојдневно достапни. На 
тој начин ги градат своите ставо
ви, своите начини на дејствување, 
однесување. Така, кај децата кои 
учат во креативна средина, а при

тоа секојдневно учествуваат во 
нејзино креирање, во голема мера 
се развива дивергентно мислење. 
Стануваат личности кои секогаш 
за еден проблем се обидуваат да 
најдат повеќе решенија до идеал
ното, за еден предмет се обидуваат 
да најдат различни намени. Воо
пшто не е важно која професија ќе 
ја изберат во животот затоа што 
јас секојдневно ги воспитувам на 
значењето, користа и за убавините 
на различните професии. Важно е 
тоа дека креативноста, вештините 
за меѓусебна соработка, заемна по
чит, радување и поддршка на туѓ 
успех, верувањето во сопствените 
способности за изнаоѓање решенија 
и идеи, се клучни вредности и вис
тинско богатство на личноста, а со 
нив секој може да биде успешен во 
професијата што ќе ја одбере кога 
ќе дојде време за тоа.

 Додека го договаравме интер-
вјуто, Вие бевте во Србија, на 
предавања. Кажете ни за какви 
предавања станува збор?
БОГДАНОВИЌ: Се работеше за меѓу
народни трибини, кои со мојата ко
лешка Марија Петреска ги одржавме 
во пет града во соседна Србија, а 
имаа за цел Зајакнување на стручни
те компетенции кај вработените во 
образованието. Трибините се реали
зираа на покана и во организација 
на учителското друштво „лесковац“, 
поддршка од Сојузот на учители на 
Србија, а со одобрение и акредита
ција од страна на Министерството 
за образование, наука и технолошки 
развој на Србија како и Заводот за 
унапредување на образованието на 
РС. Точно 1.000 едукатори од Бел
град, Ниш, Крушевац, Прокупље и 
лесковац, по овие трибини добија 
акредитирани сертификати за 
стручно усовршување. Пред еден 
месец Регионалниот центар за 
стручно усовршување на вработе
ните во образованието Чачак, исто 
така, ми овозможи шанса да одржам 
трибина за колегите од тој регион, 
а тоа го потврдува фактот дека про
светниот кадар сака да соработува 
и да разменува идеи. Навистина 
прекрасни искуства и голема чест 
во исто време.

 Кои се Вашите желби и планови 
за следната година на професи-
онален план?
БОГДАНОВИЌ: На покана и на де
лумно спонзорство од страна на 
„Фондацијата Варки Џемс“, која ми 
го додели признанието „Глобал 

прајс“, имам шанса да учествувам како амбаса
дор едукатор на следната церемонија во Дубаи 
и тоа е прекрасна можност за размена на идеи 
со колегите од целиот свет. Се радувам и на 
соработката со голем број родители отсекаде. 
Тоа посебно ме радува.

 Вашето име е Весела, а велат дека името 
многу говори за личноста што го носи. Отсе-
когаш сакавте да бидете учителка, со оглед на 
тоа дека потекнувате од учителско семејство?
БОГДАНОВИЌ: Името го наследив од својата 
баба, која исто така беше весела и сакана учи
телка. Да, навистина сум весела, се обидувам да 
бидам позитивна личност која охрабрува, сора
ботува, поттикнува, која им дава самодоверба и 
на другите. И мојот дедо беше учител. Секогаш 
ја сонував оваа професија и растев со желбата 
за неа. Мојата мајка, исто така, беше просветен 
работник, наставник по македонски јазик. Ток
му од неа научив каков треба да биде добриот 
наставник  професионалец: насмеан, срдечен, 
пријател со своите ученици, партнер со нивните 
родители, пријател и соработник со колегитe. Од 
неа научив дека наставниот процес може да биде 
креативен и забавен, независно од тоа со колкава 
возраст на ученици се работи. Пораснав со книги 
и со дневни подготовки на масата во дневната 
соба. Тоа е за мене најубавата домашна атмосфера 
која поттикнува на едукација и на креативност. 
Татко ми ми ги раскажуваше најубавите приказни 
што ги паметам и денес. Верувајте, пред еден ме
сец, како мало дете го замолив мене и на мојата 
внука повторно да ни ја раскаже приказната за 
комарчето и за бумбарчето. Не сум чула некој да 
раскажува поубаво, поинтересно. Од друга страна, 
често ги користам неговите идеи за пренамена на 
отпаден материјал за едукација. Иако е инженер 
по професија, во улога на родител навистина знае 
да биде и добар учител за своте деца и внуци. 
Најблиските навистина влијаат во развојот на 
децата и во насочување на нивните интереси. 

во нашата  
училница

Култура | интерВJу

Со секој купен број 
на „република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„милениум“

важи од 18.12. - 24.12.2015

50
попуст

денари

нема натпревар

ВЕСЕлА БОГДАНОВИЌ,  
НАЈДОБРАТА МАКЕДОНСКА НАСТАВНИЧКА

Македонија. Оттогаш, таа е најдо
бриот застапник на методологијата 
која е насочена кон детето и изво
нреден ентузијаст, кој постојано се 
усовршува и во својата секојдневна 
практика применува најсовремени 
наставни методи. Нејзините ученици 
секојдневно истражуваат, учат низ 
игра и учат со помош на информа
тичката технологија, како да се на
оѓаат во некое одлично училиште 
во високоразвиените земји.

на некој начин затоа што љубовта кон 
професијата во која се посветувам 24 
часа со огромно задоволство, е токму 
таа која лично и силно ме обврзува 
да креирам и да реализирам креатив
на настава независно од наградите и 
признанијата. Сѐ што имам како идеја, 
изработка, позитивно и негативно ис
куство при примена на идеи на час, ги 
споделувам јавно, секогаш со напомена 
дека тоа се мои искуства кои секој може 
да ги користи доколку му одговараат во 
целост или да ги приспособи во својата 
примена, според бројот на деца и според 
условите за работа. Особено внимание 
посветувам и сум посветувала на со
работка со огромен број колеги со кои 
секојдневно комуницирам во насока 

Учениците се мои 
партнери во креирање 
на наставниот процес. 
нивните идеи за 
реализација на 
наставните содржини и за 
примена на нестандардни 
материјали се бесценети, 
а тие секогаш уживаат 
кога наставникот ќе ги 
испочитува и ќе ги праша 
за идеја или за мислење, 
вели Богдановиќ

Разговараше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
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Жи во тот е еден круг со мин лив век. единс т ве-
но важ но е тоа што ќе оста не зад нас, до бро-
то де ло, уба ви от збор и ба лет ско то тво реш тво 
на еден умет ник, кое оста ну ва вре жа но во 
жи во тот на сце на та, ве ли зо ја

култура

ПУ РОВ СКА-ВЕ лЕВ СКА: Меч та
ев да ста нам ви стин ска ба ле
ри на на сце на та, да тан цу вам 
во си те без вре мен ски ба лет ски 
де ла. Се ка ко де ка се ос тва ри ја 
жел би те, јас, се пак, го жи ве ев 
мо јот сон. Мо ја та про фе си ја бе
ше мо ја ра дост. 

� Ед на го ди ни бе вте на спе ци ја-
ли за ци ја во Мос ква. Кои искус-
тва ги до не со вте од Ру си ја? 
ПУ РОВ СКА-ВЕ лЕВ СКА: Се то 
зна е ње од мо ја та сре ди на го 
над гра ду вав во Мос ква учеј ќи 
од нај до бри те пе да го зи и ре пе
ти то ри во др жав но то мо сков ско 
учи ли ште за што, се пак, таа зем ја 
е ко леп ка та на ба ле тот. На ста ва
та бе ше бес це не то вред на и од ас
пект на те о рет ски те поз на ва ња, 
но и од ас пект на пра ктич на та 
на ста ва, ко ја е ос но ва та на оваа 
сцен ска умет ност.

� Ка ко бе ше да се би де при ма-
ба ле ри на во 80-ти те и во 90-
ти те го ди ни во Ју гос ла ви ја? И 
ка ко е де нес?
ПУ РОВ СКА-ВЕ лЕВ СКА: За до
волс тво то е, се ка ко, исто, љу бо в
та е не мен ли ва за кое би ло вре ме 
и епо ха. Таа е дви га тел што не 
поз на ва гра ни ци и ко ја е за нес на 
се кој по жр тву ван умет ник, но, се
ка ко, при ма тот на ед на при ма ба
ле ри на но се ше и го ле ма од го вор
ност пред пуб ли ка та. Единс тве на 
пред ност  бе ше тоа што во ед на 
го ле ма др жа ва ка ко Ју гос ла ви ја 
имав ме мно гу по го ле ма ко му
ни ка ци ја, раз ме на на искус тва, 
на ста пи, со ра бо тка, дру же ња и 
нат пре ва ри на це ли ко ле кти ви 
во по зи тив на ко но та ци ја на на
пре док и на прос пе ри тет.

� Ко ја е уло га та за ко ја најм но-
гу се вр за вте и ко ја најм но гу 
Ви лег на?
ПУ РОВ СКА-ВЕ лЕВ СКА:Се ко ја 
уло га зе ма дел од мо ја та лич
ност и јас го да вав ма кси му мот 
од се бе во се кое де ло. Се пак, по

себ но ме сто има ше уло га та на 
источ на та кра ли ца Мех ме не Ба
ну во прет ста ва та „ле ген да за 
љу бов та“, ко ја ба ра ше од ме не 
не са мо тех нич ка ре а ли за ци ја, 
ту ку и дла бо ко вна треш но ду
хов но до жи ву ва ње. За таа уло га 
до бив приз на ние за при ма ба ле
ри на на Бал ка нот.

� Го лем дел од сво јот при ва тен 
жи вот го по ми на вте со ба ле-
та нот Зо ран Ве лев ски. Ка ко 
две умет нич ки ду ши функ-
ци о ни раа за ед но? Осо бе но 
од иста та про фе си ја. Има ше 
ли ком пе ти ци ја?
ПУ РОВ СКА-ВЕ лЕВ СКА: Не ма ше 
ком пе ти ци ја, има ше со ра бо тка, 
раз би ра ње, чув ству ва ње на дру
ги от, за ем на по чит и то ле ран ци ја 
за да мо же да се функ ци о ни ра 
бес пре кор но ка ко ед на ба лет ска 
двој ка, ка ко ед но единс тво што 
е мно гу зна чај но за ус пе хот на 
се кое сцен ско де ло.

� Мал ку ми на зна ат де ка еден 
кус пер и од од Ва ши от жи вот 
бе вте во брак со бар дот на ма-
ке дон ско то глу ми ште Ри сто 
Ши шков. Ка ко го па ме ти те и 
што е тоа што јав но ста не го 
знае за не го?
ПУ РОВ СКА-ВЕ лЕВ СКА: Тој бе ше 
ед на ма е страл на и комп лекс на 
лич ност за ко ја не гу вав љу бов 
и по чит. Бе ше ви сок про фе си о
на лец и до сто инс твен чо век од 
ко го на у чив мно гу зре ли ра бо ти 
во тоа вре ме ка ко млад умет ник. 
Ед но став но, ми бе ше чест да вр
вам по крај не го.

� Ба лет ска та про фе си ја е ку са, 
но бле ска ва. Со ка кви чув ства 
се на вра ќа те на ми на то то?
ПУ РОВ СКА-ВЕ лЕВ СКА: Чув
ства та се не мен ли ви, тие се 
сил ни и свет ли, ка ко и на по
че то кот. жи во тот е еден круг 
со мин лив век. Единс тве но важ
но е тоа што ќе оста не зад нас, 
до бро то де ло, уба ви от збор и 

ба лет ско то тво реш тво на еден 
умет ник, кое оста ну ва вре жа но 
во жи во тот на сце на та.

� Што пра ви те во мо мен тов... го 
за тво ри вте Ва ше то при ват но 
ба лет ско учи ли ште „Сце на“?
ПУ РОВ СКА-ВЕ лЕВ СКА: Се га 
од мо рам и ужи вам во жи во тот, 
во си те тие ра бо ти за кои не мав 
вре ме во ми на то то. По не ко гаш 
ра бо там со мо ја та ќер ка Ан ге
ла, ко ја е про фе си о нал на ба
ле ри на и нас лед ник на мо ја та 
ду хов на опре дел ба. 

� Со оваа из лож ба по мно гу го-
ди ни по втор но из ле гу ва те во 
јав ност. Да ли овие фо то гра фии 
се дел од Ва ша та при ват на ар-
хи ва и кои пер и о ди од Ва ша та 
ка ри е ра го оп фа ќа ат?
ПУ РОВ СКА-ВЕ лЕВ СКА: Овие 
фо то гра фии се од раз лич ни вре
мен ски пер и о ди на мо ја та ка ри е
ра и си те има ат огром на важ ност 
за мо јот сцен ски жи вот. Тие се 
све дош тво за ед на по све те ност 
и по жр тву ва ност, за еден кре а
ти вен жи во тен век во ко ле ктив 
ис пол нет со ра дост, љу бов и со 
бе скрај на по чит. �  

Име то на Зо и ца Пу ров скаВе лев ска 
е си но ним за при ма ба ле ри на, за 
ба ле тот, за мо ќта на по зи тив на та 

мис ла, за ве ра та, за бе скрај на та љу бов кон 
игра та... Де но ви ве се отво ри из лож ба на 
фо то гра фии од прет ста ви те на оваа умет
ни ца, ко ја на до сто ен на чин ја про дол жи 
свет ла та тра ди ци ја на вте ме лу ва чи те на 
ба лет ска та умет ност во Ма ке до ни ја од 
пр ва та ге не ра ци ја ба лет ски умет ни ци до 
ге не ра ци и те што сле ду ваа по доц на ка ко 
иск лу чи тел но ду хов но по све тен ба лет ски 
умет ник. Тоа бе ше по вод да по раз го ва ра
ме со Зо ја, ко ја е ро де на е во1956 го ди на 
во Скоп је. Има за вр ше но сред но ба лет ско 
учи ли ште во кла са та на проф. Ели са ве та 
Ку шов ска, ко ја е најз на чај на та фи гу ра во 
неј зи но то про фе си о нал но фор ми ра ње. По

доц на го над гра ду ва сво е то зна е ње со ед
но го диш на та спе ци ја ли за ци ја во ко леп ка
та на ба лет ска та умет ност, Мос ква, Ру си ја. 
Се вра бо ту ва во МОБ и му оста ну ва вер на 
на ко ле кти вот це ли 25 го ди ни со сво ја
та сту ди оз ност, ин тер пре та ци ја, страст 
и емо ци о нал ност во тан цот, пер фек ци о
ни зам и бе скрај на љу бов во про фе си ја та. 
Име то на Зо ја го кра си бле ска ва на ци о
нал на и ин тер на ци о нал на ка ри е ра и е 
до бит нич ка на ни за на гра ди, ме ѓу кои 
нај ви со ки те др жав ни приз на ни ја на Р. 
Ма ке до ни ја: на гра да та „11 Октом ври“ за 
жи вот но де ло и на гра да та „13 Но ем ври“ 
на град Скоп је.

Ос тва ре ни без број уло ги во ба лет ски 
прет ста ви. 

зо и ца Пу ров ска-Ве лев ска:

Мо ја та про фе си ја 
бе ше мо ја ра дост
Пишува | Не ве на По пов ска
Фото | Александар Ивановски

ИЗ лОЖ БА НА ФО ТО ГРА ФИИ ОД МА КЕ ДОН СКА ТА  
ПРИ МА БА лЕ РИ НА ОД СВЕТ СКИ РАНГ � Ко га прв пат ги об ле ко вте  

шпиц-па ти ки те? 
ПУ РОВ СКА-ВЕ лЕВ СКА:Тоа бе ше 
на по че то кот од мо е то шко лу ва
ње, во 1966 го ди на во Скоп је во 
то гаш но то ба лет ско  учи ли ште 
бе ше пр ви от кон такт со шпиц
па ти ки те и со ба ле тот во оп што.

� Кои беа Ва ши те идо ли-ба-
ле ри ни?
ПУ РОВ СКА-ВЕ лЕВ СКА:Пред 
сѐ, тоа бе ше на ша та при ма ба
ле ри на На тка Пе нуш ли скаМи
тров ска, а по доц на и свет ски ре
но ми ра на та Ма ја Пли сец ка ја, 
На та ли ја Бес мерт но ва, Ма кси
мо ва и мно гу дру ги ре но ми ра ни 
ба ле ри ни на „Бољ шој те а та рот“ 
во Мос ква.

� Од ко го најм но гу уче вте за 
ба ле тот?
ПУ РОВ СКА-ВЕ лЕВ СКА:За мо
ја та ус пеш на ба лет ска ка ри е ра 
и во оп што за мо е то шко лу ва
ње нај зас луж на е про фе сор ка та 
Ели са ве та Ку шов ска, ба лет ски 
пе да гог, кој те мел но, по стап но 
и стрп ли во ми ја пре не су ва ше 
ба лет ска та аз бу ка.

� За што меч та е вте ко га бе вте 
мла да ба ле ри на и да ли Ви се 
ис пол ни ја жел би те? 

Овие  
фо то гра фии 
се све дош-
тво за ед на 

по све те ност 
и по жр тву ва-
ност, за еден 

кре а ти вен 
жи во тен век 
во ко ле ктив 

ис пол нет 
со ра дост, 
љу бов и со 
бе скрај на 

по чит
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СЦЕНА

До де ка Су за на Ман чиќ ус
пе ва да се до фа ти за ед
но ка фе и да зе ме здив на 

пет ми ну ти, де се ти на же ни ја 
на о ѓа ат под зат скри е на зад еден 
столб во ход ни кот на Скоп ски 
са ем. Воз бу де но ѝ се на фр ла ат, 
се ко ја са ка не што да ѝ шеп не, 
да спо де ли не што  со неа, да ѝ ја 
рас ка же сво ја та при каз на, да се 
фо то гра фи ра  со ле ген дар на та 
срп ска во ди тел ка.

За не кој од по но ва та ге не ра
ци ја оваа пре те ра на еу фо ри ја, 
мо же би, е мал ку чуд на. Но, на 
„Про фе ми на“, пр ва та кон фе
рен ци ја во Скоп је по све те на 
на же на та и на жен ски те пра
ша ња, Су за на Ман чиќ не бе ше 
са мо спе ци ја лнa го стинka, ту ку 
и ви стин ска сен за ци ја. 

И ако сѐ уште не ви е јас но зо што, 
до вол но е да отво ри те са мо ед на 

СУ ЗА НА МАН ЧИЌ

Уба ви на та е мин ли ва, 
а глу по ста веч на

мо ра да има те  
ви со ки це ли и се ко-

гаш да го кре ва те 
пра гот на сво и те 

иде а ли. нај го лем 
лу ксуз, кој ре тко 

ко га мо жам да си го 
доз во лам, е да не 

ра бо там ни што. ко га 
мо же те да си доз-

во ли те та кво не што, 
то гаш тоа зна чи 

де ка сте ус пе а ле во 
жи во тот

од ил јад ни ци те неј зи ни из ја ви 
што се по ја ву ва ат ко га пре ба ру
ва те не што за неа на „Гугл“. Таа 
не се сра ми од ра бо ти те за кои 
сме та де ка ед на же на не тре ба да 
се сра ми. Таа е отво ре на, со свој 
став и без влак на на ја зи кот.  Јав
но ка жу ва де ка си ја подм ла ди ла 
ин ти ма та, но е и единс тве на та 
што на исто тол ку др зок ја зик му 
вра ти на срп ски от ми ни стер за 
од бра на, кој си доз во ли ко мен
ти ра де ка „са ка ко га но ви нар
ки те тол ку лес но клек ну ва ат“.
Су за на Ман чиќ е актер ка, во ди
тел ка и ТВли це, ко ја вр вот на 
по пу лар но ста го до стиг на ка ко 
ло тоде вој ка во вре ме то на Ју
гос ла ви ја, но и со сво и те експ ли
цит ни до маш ни ви деа. Се фо то
гра фи ра ла  и за „Плеј бој“, игра ла 
во не кол ку срп ски се рии, на пи
ша две авто би о граф ски кни ги, 
а де нес, на 59го диш на во зраст, 
има сво ја еми си ја и се под го тву

ва за пи шу ва ње на сво јот прв, 
ка ко што ве ли, ви стин ски ро ман.

На „Про фе ми на 2015“ сво е то 
обра ќа ње го поч на со ед но глас
но „До ста!“.

� Зна е ме кол ку ѝ е те шко на 
же на та, кол ку се оче ку ва од 
неа, но во еден мо мент тре ба 
да се ка же „До ста“! Бра кот е 
за ед нич ки жи вот, ма жи те и 
де ца та тре ба да ни по мог нат, 
да нѐ од ме нат. Јас сум се ко гаш 
за же на та и за жен ска та со ли-
дар ност. Да не си под мет ну ва-
ме но га, да си по да де ме ра ка 
за тоа што си те зна е ме де ка 
жи во тот на же ни те е те жок  
им се обра ти таа на при сут ни те.

Спо ред неа, сѐ се гле да на на ши
те ли ца, ка ков жи вот сме има ле, 
низ што се сме по ми на ле. Но, не 
по стои гр да же на, ни ту гр до жи
во су штес тво, нај важ но е да се 
има ду ша.

� Мо ра да има те ви со ки це ли и 
се ко гаш да го кре ва те пра гот 
на сво и те иде а ли. Нај го лем 
лу ксуз, кој ре тко ко га мо жам 
да си го доз во лам, е ко га не 
ра бо там ни што. Ко га мо же те 
да си доз во ли те та кво не што, 
то гаш тоа зна чи де ка сте ус-

пе а ле во жи во тот. Нај го ле ма 
сре ќа, пак, е ко га ја ра бо ти те 
ра бо та та што ја са ка те  по ра
ча таа.

Ко га, ко неч но, ус пе ав ме да стиг
не ме до неа по крај си те воз бу де
ни обо жа ва тел ки, ус пе ав ме на 
кра тко да по раз го ва ра ме за тоа 
што зна чи да си же на на Бал ка
нот и на те ма та за ко ја го во ре ше 
на кон фе рен ци ја та – кол ку ни е 
при о ри те тен изг ле дот.

� Мо јот став е де ка, се раз би-
ра, уба ви на та е важ на за тоа 
што таа пр ва па ѓа в очи, пр-
во уба ви на та го прив ле ку ва 
вни ма ни е то. Но, не мој те да 
се пот пи ра те са мо на уба ви-
на та би деј ќи од тоа не ма да 
из ле зе ни што (се смее). Уба-
ви на та е мин ли ва, а глу по ста 
е веч на. Зад уба во то ли це и 
уба ви от изг лед, мо ра да има 
се ри оз ност, по точ но се ри о зен 
при стап кон жи во тот, мо ра да 
има обра зо ва ние и до бри на на 
ср це то и на ду ша та. Та ка што 
уба ви на та е тоа што ти го да ва 

Бог, но мо раш и да зра чиш, мо-
раш да ја над гра ду ваш, мо ра 
да ѕи даш до бри те ме ли за таа 
тво ја уба ви на, ко ја ќе ја но сиш 
це ли от жи вот – ве ли Ман чиќ.

Спо ред неа, не са мо на Бал ка
нот, ту ку се ка де е те шко да се 
би де же на.

� Ни ка де не е лес но. Но, се бо-
ри ме, за тоа и ор га ни зи ра ме 
ва кви на ста ни, за тоа и се по-
вр зу ва ме. На Бал ка нот и по на-
та му же ни те не се изед на че ни 
со ма жи те ни по за ра бо тка, ни 
по стаж, ни по ус ло ви те за ра-
бо та. Да не пра ви ме му а бет за 
мо бин гот и за тоа кол ку ма жи-
те ги зло у по тре бу ва ат сво и-
те по зи ции. А, исто та ка, да не 
пра ви ме му а бет и за внат ре во 
се мејс тво то. Та ка што, сме там 
де ка се га же ни те се во тран-
зи ци ја. Од тој пер и од ко га не 
мо жеа ни што, до не ко ја ид-
ни на ко га ќе мо же ме сѐ. За тоа 
мо ра ме да би де ме па мет ни во 
таа еман ци па ци ја и во бор ба та 
за рам но прав ност, всуш ност 

за сво и те пра ва. Че сто ги не ме, 
но мо ра ме да оди ме по на та му 
и ни ко гаш да не за бо ра ва ме 
де ка сме же ни – сме та таа. 

Ман чиќ ве ли де ка јав ни те лич
но сти но сат го ле ма од го вор ност.

� Си те очи се впе ре ни во нас. 
Го ле ма е од го вор но ста ка ко ќе 
се об ле че ме и ка ко ќе сед не ме, 
а да не збо ру ва ме, пак, за тоа 
што го ка жу ва ме. Се раз би ра, 
не мо же чо век се ко гаш да се 
кон тро ли ра, но се ко ја по ја ва 
или ин терв ју, пра ќа ат не ко ја 
по ра ка. Не са мо на мла ди те, 
ту ку на мо ја та ге не ра ци ја. На 
мо ја та ге не ра ци ја и е по треб-
на под др шка, би деј ќи сме ве-
ќе из гра де ни же ни, умор ни, 
бол ни...Тие же ни што се за-
гро зе ни, тре ба да зна ат де ка 
по стои друг пат во жи во тот и 
по и на ков на чин. И де ка, всуш-
ност, е лес но да се из бо ри те за 
не го. Са мо тре ба да се до не се 
од лу ка. Сѐ е во од лу ка та – сме
та Ман чиќ. �

Јас сум 
се ко гаш за 
же на та и за 
жен ска та 
со ли дар-
ност. Да 

не си под-
мет ну ва ме 
но га, да си 
по да де ме 
ра ка за тоа 
што си те 

зна е ме де ка 
жи во тот на 
же ни те е 

те жок

На Бал ка нот 
и по на та му 
же ни те не 
се изед-

на че ни со 
ма жи те ни 
по за ра бо-
тка, ни по 

стаж, ни по 
ус ло ви те за 

ра бо та
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Пишува | Ма ри на Ко стов ска
Фо то | Але ксан дар Ива нов ски
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Берлин во декември е магичен.  
Го обзема претпразнично 

расположение, насекаде се чувствува 
новогодишниот и божикниот дух, 

украсен е како од бајките. Празнично 
украсените марктови му даваат 
дополнителен шарм и убавина

Пишува | Ја на Јо си фо ска

Град со 
две души

ЗЕлЕНОТО СРцЕ НА ЕВРОПА - БЕРлИН

Метропола... Љубезни луѓе... 
Историја... Уметност... Зе
ленило и природа... Ноќен 

живот и слободарски дух... Овие 
зборови според многумина се 
асоцијација за прекрасната гер
манска престолнина. Берлин. 
Градот на Истокот и на Запа
дот, љубов и омраза, создавање 
и разурнување. Градот што е из
дигнат од пепелта. Градот што 
дише во борова шума со алтер
нативен животен стил. Град во 
кој доминираат турскиот донер, 
организираноста и чистотата, 
мултикултурализмот, лудите 
журки до утринските часови, 
град каде што може да сретне
те луѓе од секое ќоше на светот. 
Едноставно, мора да го посетите.

Спој на Истокот и  
на Западот
Берлин не може да се опише со 
едноставно наведување на ат
ракции. Тој е нешто многу повеќе 

од тоа. Има поинаква приказна 
од сите светски метрополи. Тоа 
се два града споени во еден. Ќе 
уживате во истражувањето на 
разновидните катчиња на овој 
феноменален град во кој мора
те да останете најмалку една 
недела за да доживеете барем 
мал дел од берлинскиот жив дух. 
Фактот дека во 1945 година Бер
лин бил целосно урнат град, а 
денес е еден од најубавите глав
ни градови, доволно кажува за 
упорноста на Германците да 
изградат модерен живот врз 
темелите на минатото. Берлин 
е еден е од најмладите европски 
градови, основан во 12 век. Низ 
него поминува реката Шпре. Се 
претпоставува дека името Бер
лин потекнува од стар збор за 
мочуриште. 

Она што најмногу ги интри
гира посетителите на Берлин 
е приказната за Берлинскиот 
ѕид. Подигнат како жичена огра

да во 1961 година, сѐ до 1989 е 
зајакнуван и унапредуван. Во те
кот на неговото постоење имало 
5.000 успешни пребегнувања во 
Западниот дел, но и многу жртви 
кои несреќно завршиле. Неко
гашниот симбол на Студената 
војна, кој ги поделил државата 
и градот на капитализам и на 
комунизам, е подигнат за една 
единствена ноќ, во должина од 
160 километри. Денес од ѕидот 
е останат само еден мал дел кој 
е претворен во галерија на гра
фити – Ист сајд галери, насликан 
од уметници од целиот свет. И 
по уривањето на ѕидот, подел
бата на градот и понатаму се 
чувствува на необичен начин. 
Графити, клубови, андергра
унд движење и слободарски 
дух од една страна, а среденост, 
чисти улици, мирни паркови и 
популарната градска авенија 
Курфурштендам, позната како 
„Кудам“, налик на Елисејските 
полиња во Париз со брендира
ни продавници, од друга страна. 
Град со две души...

Друга атракција поврзана со 
периодот на Берлинскиот ѕид е 
најпознатото место „Чекпоинт 
Чарли“, кое претставувало некој 
вид на граничен премин, исклу
чиво за странци, од американски
от во советскиот сектор. Денес 
на оваа точка стои поранешната 
царинска куќичка и големи ре
кламни табли со фотографии на 
руски и на американски војници.

Архитектурата на Берлин е мно
гу разновидна. Можете да види
те многу различни историски 
периоди за кратко време во цен
тарот на градот, од неколку сред
новековни градби во близина на 
плоштадот Александар Плац, до 
ултрамодерни конструкции од 
стакла и од челик на Потсдамер 
плац. Најдобро е да ја започне
те обиколката од овој плоштад, 
бидејќи ја претставува прерод
бата на Берлин. Многу градби 
на него се дело на најдобрите 
европски архитекти. Некогаш
ниот пуст дел на градот каде што 
се наоѓал Берлинскиот ѕид, сега 
е повторно жив и полн со тргов
ски центри, фирми, продавници 
и ресторани. Посебен впечаток 
остава ултрамодерната галерија 
„Сони“. Секој февруари на овој 

плоштад се одржува познатиот 
меѓународен филмски фести
вал „Берлинале“. Со традиција 
од 60 години, претставува една 
од главните светски филмски 
манифестации.

Во близина се наоѓа еден од 
најкарактеристичните симбо
ли на градот, Бранденбуршката 
порта. Оваа неокласична три
умфална порта е изградена во 
18 век, а лоцирана е во запад
ниот дел на градскиот центар. 
На само неколку минути пеш 
од Бранденбуршката порта се 
наоѓа зградата на Парламентот. 
Почнал со работа во 1894 годи
на, но по доаѓањето на Хитлер 
на чело на германската држава, 
во 1933 година, зградата била 
уништена од подметнат пожар. 

Берлин во декември -  
празнична бајка
Берлин во декември е магичен. Го обзема 
претпразнично расположение, насекаде се 
чувствува новогодишниот и божикниот дух, 
украсен е како од бајките. Празнично укра
сените марктови му даваат дополнителен 
шарм и убавина. Не пропуштајте да проше
тате по булеварот „Унтер ден линден“ – Под 
липите, кој го добил името по ова мирисливо 
дрво. Тука се наоѓа познатиот хотел „Адлон“. 
Оваа улица посебно се осветлува за Божик. На 
220 липи, помеѓу Брандербуршката капија 
и универзитетот „Хумболт“, се распоредени 
божикни светилки. Во историскиот дел на 
Берлин се наоѓа и најубавиот плоштад, пло
штадот жандарменмаркт, чие неговото име 
потекнува од гарнизонот на жандармеријата 
која тука била стационирана во 18 век. На 
жандарменмаркт е класично убаво и за Бо
жик. Насекаде се наоѓаат украсени дрвени 
тезги со јадење и пиење, но и со разни дребу
лии. Ќе видите само насмеани и среќни лица, 
кои заедно со предновогодишната атмосфера 
создаваат магија. За крај, ако не пробате од 
прекрасните чоколадни колачи и од кафето 
во некоја од традиционалните чоколатерии, 
исто како да не сте биле во Берлин. �

Па оттогаш, сѐ до реунификација
та на Германија во 1990 година 
овој објект не функционирал. 
Секој турист може да ја посети 
зградата на Рајстагот и да ужива 
во погледот врз целиот град од 
фасцинантната купола со голе
ми, стаклени прозорци. Влезот е 
слободен, а единствен услов е да 
закажете средба онлајн. 

Задолжително обиколете го и 
Александар плац. Некогаш бил 
плоштад на кој Хитлер ги одр
жувал своите митинзи, а денес е 
огромен, модерен трговски цен
тар и голема станица, за автобуси, 
трамваи и за возови. Берлинска
та телевизиска кула е поставена 
тука, висока речиси 365 метри, и 
претставува највисокото здание 
во Берлин. 

Фактот дека 
во 1945  
година 

Берлин бил 
целосно 

урнат град, 
а денес е 
еден од 

најубавите 
главни гра-

дови, довол-
но кажува за 

упорноста 
на Герман-

ците да 
изградат 
модерен 

живот врз 
темелите на 

минатото

Архите-
ктурата на  

Берлин 
е многу 

разновидна. 
Можете да 

видите мно-
гу различни 
историски 
периоди 
за кратко 
време во 

центарот на 
градот



АтрАктивНоТРЕНД

Најубавите зимски 
мини-здолништа
Мини-здолништата 
се во фокусот оваа 
сезона

Постојат неколку начини 
на кои може да ги носите 
миниздолништата во 
овие студени денови. 
Најважно е да пронајдете 
модел што ви одговара, 
а кој е изработен од 
квалитетни материјали, 
како волна, сомот и кожа.

Треба да знаете како 
да ги комбинирате 
здолништата за да 
постигнете топол и 
многу модерен изглед.

Здолниште од антилоп со копчиња
Овој модел ја одбележува сезоната. 
Здолништето од антилоп е универзално, 
може да се носи во сите сезони – од летни до 
зимски. Најголем предизвик за комбинирање 
претставува токму во зимските месеци, кога 
може да се носи со парчиња со различен 
материјал и структура. Кожа, крзно, свила, 
памук, сѐ е дозволено.
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Кожено здолниште
Освен што е топло, ова здолниште е многу 
трендовско и шик. Одберете неутрална 
нијанса како кафена, црна или бордо и носете 
го со бела кошула. На крај додајте чевли со 
високи потпетици и бидете сигурни дека сте 
одбрале добра зимска комбинација.

Карирано 
здолниште

Вечното карирано 
здолниште. 

Тоа никогаш не 
излегува од мода и 
мора да се најде во 

вашиот орман.

Асиметрично 
здолниште
Здолниште со 
асиметричен крој 
е вистински хит 
оваа зима. Таквото 
здолниште 
е доволно 
впечатливо 
само по себе и 
се комбинира со 
многу едноставни 
парчиња. 

Здолниште со ефектен дезен
Златни и сребрени детали, светки, 
мониста. Вистинска кралица на 
гламурот.

Балон-здолниште
Здолниште со голем волумен ќе ја 
издолжи секоја фигура и акцентот ќе 
биде на нозете.

Здолниште од сомот со карнери
Едноставно здолниште украсено 
со детали како карнери, метални 
копчиња и големи штепови. Во 
зависност од другите парчиња 
гардерба, може да се носи и за дневни 
и за вечерни изгледувања.
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Целосно име:  
Ма ри ја  
Ју ри ев на  
Ша ра по вa
Родена:  
19 април  
1987 го ди на  
(28 го ди ни)
ња ган, Си бир,  
Ру си ја

Жи вее во:  
Бра ден тон,  
Фло ри да, САД
Про фе си ја:  
те ни сер ка
Игра со:  
• дес на ра ка
• дво рак бек хенд

МА ри jА ША рА по вА Ма ри ја Ша ра по ва е ру ска те
ни сер ка. Има осво е но пет 
гранслем тур ни ра во по е

ди неч на кон ку рен ци ја. Во 2004 
го ди на, на се дум на е се тго диш на 
во зраст го освои пр ви от гран
слем, Вимбл дон. По тоа го освои 
Отво ре но то те ни ско пр венс тво 
на САД во 2006 го ди на, Отво ре но
то те ни ско пр венс тво на Ав стра

ли ја во 2008 го ди на и Ро лан Га рос 
во 2012 го ди на и во 2014 го ди на. 
Во ју ли 2008 го ди на, Ша ра по ва 
се нај де на пр во то ме сто на ли
ста та на најп ла те ни спор ти сти. 
Таа ва жи за ед на од нај до бри те 
те ни сер ки во све тот, но по крај 
тоа се за ни ма ва и со ма не кенс тво 
и е ам ба са дор ка на до бра вол ја на 
Обе ди не ти те на ции. �
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# „лес но мо же да ме им пре си о ни ра ат лу ѓе то. Не ми 
тре ба не ко ја рас кош на за ба ва за да би дам среќ на. Ми 
тре ба ат са мо до бри при ја те ли, до бра хра на и до бра 
за ба ва. Среќ на сум. За до вол на сум. Ис пол не та сум.“

# „Сѐ уште ги са кам ра бо ти те за кои не тре ба да се 
пла ти. Оде ње то на пла жа и друж ба та со пет ми на од 
при ја те ли те и до бро по ми на то то вре ме ми зна чат 
мно гу по ве ќе откол ку да из ле зам и да по тро шам 
сто ти ци до ла ри.“

# „Са кам чан ти те и чев ли те да ми би дат стил ски, но и 
по ве ќе на мен ски. Че сто па ту вам, па ми тре ба чан та до-
вол но го ле ма да со бе ре сѐ што ми тре ба и да од го ва ра 
и со фу стан и со пан та ло ни или фар мер ки.“

уБаВи Жени
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УРЕДУВАњЕ НА 
ДЕТСКАТА СОБА
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АфРИКАНСКА 
ТЕМЈАНУшКА

милениЦи

Африканската темјанушка со сомотски 
листови и со нежни, свилени цветови 
цвета преку целата година и е една од 
омилените домашни билки

Тие растат десетина сантиметри над 
земјата, изворната боја е темносина, 
а хибридите може да бидат розови, 
бели, црвени, циклама и повеќебојни.

Ѝ одговара умерено тополо место. Не 
поднесува нагла температурна разли
ка. Најмногу сака да биде покрај прозо
рец, заштитена од директно сонце. Во 
зима, ако саксијата ви е на прозорец, 
пожелно е под неа да има стиропор.

Додека цвета, земјата треба да биде 
умерено влажна, а се залева со отстоја
на вода. Најдобро е водата да биде во 
подметнувачот и таму да стои поло
вина час, а потоа остатокот од водата 
се фрла. Кога ќе почне да цвета, треба 
да се намали залевањето со вода, но 
не смеете да дозволите сосема да се 
исуши.

Се прихранува еднаш месечно со ху
мусно органско ѓубриво за цветање. 
Правот од листовите се чисти со мека 
сува четка. Ако е земјата постојано 
влажна, нема да добие доволно кис
лород и на крај ќе овене. Ако почне 
да вене, треба да се извади од саксија 
и да се земени земјата.

Наједноставно се размножува 
со делење на коренот. �

екстремно ниската температура е честа 
причина за влошување на здравствената 

состојба на животните, особено на 
миленичињата, кои во текот на денот 

претрпуваат големи разлики во температурата 
(од +25 до -15 целзиусови степени)

Детската соба, освен што е место каде што 
децата играат, учат или спијат, претставу
ва и место во кое, кога ќе станат свесни 
за себе, сакаат да ги изразат сопствената 
личност и интереси. Затоа детската соба 
треба да се организира така за да ги из
разува личните афинитети на детето.

Основни елементи во опремувањето на 
детската соба се креветот, плакарите, 
полиците и работната маса за ученици
те. Добар кревет и квалитетен душек се 
еднакво битни работи што овозможуваат 
здраво и удобно спиење, без разлика на 
фактот дека децата немаат голема тежи
на, па не создаваат голем притисок на 
душекот. Кој вид кревет е соодветен за 
детската соба зависи од димензиите, како 
и од тоа дали детската соба е наменета за 
едно или за две деца. Изборот, главно, се 
сведува на посебен кревет за едно лице, 
кревет на кат и кревет со фиока во која е 
сместен друг кревет. Во сите опции добро 
е да се постави до креветот мала комода 
за да може детето да стави ламба, книга 
или пијалак што го консумира ноќе. 

Фотелјата би требало да биде задолжите
лен елемент, особено во собите на пома
лите деца, за родителот да може да раз
говара со детето, не пречејќи му додека 
лежи на креветот. Особено важно е да се 
овозможи доволен простор на подот за 
непречена игра и активност. Задолжите
лен елемент во собата на ученикот е ра
ботната маса. Најдобро е да се смести така 
за да се овозможи доаѓање на природна 
светлина од лева страна (со исклучок ако 
детето е левучар).Детската соба може да 
биде уредена во различни стилови и бои, 
но настојувајте секогаш да бидат усогла
сени со желбите на детето. Многу е важно 
тоа да се чувствува сигурно и отпуштено 
во својата соба, па затоа вклучете го и 
детето во уредувањето на собата, доколку 
тоа го дозволува неговата возраст. �

Сопствениците треба да 
знаат дека новогодишни
те и божикните празници 

се исклучително стресни за до
машните миленичиња. Затоа 
од големо значење е почиту
вањето на основните правила 
за одржување на биолошкиот 
ритам. Сопствениците не тре
ба да отстапуваат од дневни
те навики на миленичето, но 
треба да избегнуваат долги 
прошетки. Миленичето треба 
да јаде во определеното време. 
Не треба да му ги нарушувате 
мирот и спокојството. 

Во просториите каде што има 
поголема зачаденост од цига
ри постои голема веројатност 

миленичето да доживее нико
тинско труење затоа што поради 
брзиот метабиолизам и него
вата релативно мала телесна 
маса сите биохемиски процеси 
се побрзи во однос на човечките. 

Одбегнувајте да го храните со 
оброци од празничните гоз
би. Отпадоците од обилните 
јадења го зголемуваат ризикот 
за воспаленија на стомакот. Ал
кохолот, чоколадите и слатки
те се опасни  миленичињата 
воопшто не треба да ги јадат.

Обезбедете им сигурно место 
од пиротехничките материја
ли бидејќи петардите често се 
причина за стрес. �
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Не давајте им  
слатки на 
миленичињата
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автомобилизам

Новата перjаница на „волво“

технологиJа

52

„ВОЛВО“ 
ГО ПРЕтСтАВИ НОВИОт  

МОДЕЛ „С 90“

Подготви |  
Бојан Момировски

Компанијата „Сенхејзер“  направи најскапи слушалки на 
свет, кои ќе им бидат достапни само на најбогатите ау-
диофили. Цената на овие слушалки изнесува 55.000 долари.  

Инженерите на „Сенхејзер“ во 1991 година ги претставија 
тогаш најдобрите слушалки на светот. „Орпхеус ХЕ90“ се 
продавале за 16.000 долари. Денес може да се купат на 
„И-бај“ и за двојно повисока цена. 

Сега истата компанија решила да претстави уште поквалите-
тен наследник, но со уште „подобра“ цена. Новите слушалки 
„орпхеус“ ќе чинат дури 55.000 долари, а ќе може да се 
купат в година.

„Сенхејзер“ таквата цена ја оправдува со тоа што го 
претставуваат тие, а тоа е врвна технологија и висина на 
квалитет, кои се мерило за сите други што прават слушалки. 
Од компанијата велат дека речиси 10 години работеле на 
модернизација и на усовршување на овие електростатички 
слушалки, а секој чифт рачно ќе се произведе во Германија. 

Овие слушалки се вистинско уметничко дело, но место др-
вено, сега доаѓаат во мермерно куќиште, кое е набавено од 
италијанскиот град Карара. Слушалките се состојат од дури 
6.000 делови, кои се посебно одбирани за да овозможат 
најдобро аудиоискуство. 

Слушалките со дизајнот потсетуваат на оригиналните, но 
сега се помодерни, а „Сенхејзер“ наведува распон од 8Хз до 
кХз со дисторзија на звук од 0,01 процент.

Шведската 
автомобилска 
компанија за 
производство 
на луксузни 
автомобили, 
„волво“, на 
домашен терен 
го претстави 
долгоочекуваниот 
наследник на 
стариот модел 
„С 80“

компаниjата „Сенхеjзер“ 
снаправи слушалки што чинат 
55.000 евра

П о неодамнешното прет-
ставување на урбаниот 
теренец „икс Ц 90“, компа-

нијата „Волво“ пред публиката во 
Гетеборг се претстави и со новиот 
модел „С 90“. 

На фотографиите најдобро 
може да се види безрезервната 
посветеност на дизајнерите при 
креирањето на многу атрактивната 
триволуменска каросерија на лиму-
зината која е подолга и поширока 
од пензионираниот претходник „С 
80“. Предната страна на шведски-
от автомобил го карактеризираат 
вградените ЛЕД светилки, кои за 

Моделот „волво С 90“ на почетокот ќе се нуди со три бензиски 
мотори во кои спаѓаат дволитарскиот Т6 турбомотор на кој ќе 
му асистира и механички компресор, Т5 мотор, и Т8 твин-мотор 
кој ќе се нуди во хибридниот модел. Деталите и техничките 
спецификации сѐ уште не се објавени.

Еден од најмодерните сигурносни системи, кој во моделот „С 
90“ ќе се нуди во сериска опрема, е и системот „Пилот асист“, 
кој до брзина не поголема од 130 километри на час ќе се грижи 
и ќе му помага на возачот да ги задржи траекторијата на дви-
жење и оптималниот правец. Во овој автомобил ќе се вградува 
и системот од најновата генерација за автоматско кочење во 
случај на согледување поголеми животни на патот.

Идејата на производителот е во прилично конзервативниот 
сегмент да понуди нешто сосема ново и во тоа комплетно успеа. 

Светската премиера на новиот модел „волво С 90“ ќе се одржи 
на Саемот за автомобили во Детроит во јануари. 

првпат „Волво“ ги искористи во 
споменатиот модел „икс Ц 90“. 
Технологијата ЛЕД го пронајде 
своето место и во изведбата на 
задните светилки кои се облику-
вани во буквата „C“.

Во веќе препознатливиот скан-
динавски минималистички стил, 
без премногу додатоци и коп-
чиња во внатрешноста, целата 
внатрешност е конципирана по 
примерот на добро познатиот 
урбан теренец, а меѓу последни-
те крикови на технологијата во 
„Волво“ спаѓаат и мултимедијал-
ниот систем и дигиталната инстру-
ментална табла, кои одлично се 
вклопуваат во целиот ентериер. 



М акедонската ракометарка Сара 
Ристовска, која е член на маке
донскиот шампион жРК Вар

дар, и репрезентативка на Македонија, 
иако доста млада, има доверба од клубот 
и од стручниот штаб за натпреварите 
во лигата на шампионите. Оваа сезона 
имаше одлично деби и беше прогласена 
за дебитант на колото во натпреварот 
со Хипо. Добива сѐ поголема минутажа, 
а довербата ја оправда во мечот со Ми
тјиланд, но немаше среќа и се повреди. 
Сега е подготвена за враќање на терени
те и за остварувањето на најголемиот 
успех на Вардар, освојување на лигата 
на шампионите.

 Ова лето направи трансфер во ЖРК 
Вардар. Преоѓањето од Металург во 
Вардар предизвика лавина реакции. 
Како се соочи со тоа и дали доаѓање-
то во редовите на македонскиот 
шампион и лут ривал е вистински 
потег за тебе во кариерата?
РИСТОВСКА: Точно е дека преминав 
во лутиот ривал на мојот поранешен 
клуб. Секако предизвика реакции во 
јавноста, но мислам дека сѐ брзо се 
заврши. Искрено, очекувано беше да 
преминам во клуб кој има поголеми 
амбиции, бидејќи во моментов Мета
лург не е на исто рамниште со Вардар. 
Секако, на моја возраст трансферот во 
екипа која е во самиот европски врв е 
вистински потег и е добра средина за 
мене, за напредување во кариерата и 
за успех на клупски план. Јас лично го 
чувствувам напредокот, имам можност 
да играм во лигата на шампионите и да 
настапувам во екипа која е составена 
од светски ракометни ѕвезди.

 Како се снајде во новата средина и 
како ти помогнаа новите соиграчки, 
управата и стручниот штаб за што 
полесно да се вклопиш во екипата 
во која има големи светски ѕвезди?
РИСТОВСКА: Сите во тимот одлично ме 
прифатија. На почетокот имав проблем 
бидејќи имав многу трема затоа што 
не знаев како ќе се вклопам. Работам 
со врвни колешки кои поминале сѐ во 
кариерите, сѐ она што мене допрва ми 
следува со макотрпна работа. Имаме 
одлични услови за работа, стручниот 
штаб работи на високо ниво, секоја од 
ракометарките работи и индивидуално 

со нив. Се укажува на грешките и на до
брите работи. Многу може да се научи 
од сите во тимот, го црпам искуството 
што го стекнале на теренот, но и надвор 
од него. Со нивна помош и со дружење
то ќе го изградам својот карактер и 
ќе станам вистински професионалец.

 Играш на позиција на десно крило, 
а на таа позиција неприкосновена е 
Јованка Радичевиќ. Колку може да се 
научи од една од најдобрите светски 
ракометарки? 
РИСТОВСКА: Од самиот почеток на 
мојата ракометна кариера, и откако 
веќе ја знаев мојата позиција во тимот, 
од самиот старт почнав да ја следам 
Јованка Радичевиќ. Таа е мојот идол 
и фаворит од најмали нозе. Ги следев 
речиси сите нејзини натпревари. Гле
дајќи ја на големите натпреварувања 
ѝ се воодушевував. Вистински про
фесионалец. Преубаво е чувството да 
тренираш и работиш со својот идол. 
Многу може да се научи од неа, секако 
тоа го користам и се надевам дека еден 
ден во кариерата ќе ја достигнам. Мно
гу ми помага бидејќи играме на иста 
позиција, и уште сега можам да кажам 
дека сум достојна замена за неа.

 Сѐ повеќе добиваш минутажа од 
Индира Кастратовиќ. Досега одлично 
ја оправдуваш довербата. Одигра од-
личен натпревар против Митјиланд, 
но потоа се повреди. Кои се твоите 
цели за оваа сезона?
РИСТОВСКА: Работам напорно и се тру
дам да ги одработам тренинзите како 
што се бара од мене. Секако настојувам 
повеќе да играм и да добијам повеќе 
минутажа во еден натпревар. Досега 
сум задоволна од тоа што го одиграв, 
иако отсуствував околу еден месец по
ради повредата. Мислам дека одлично 
ги искористувам минутите што ми ги 
даде стручниот штаб. На натпреварот 
со Митјиланд се повредив, иако дотогаш 
одиграв супер натпревар и постигнав 
три гола. Сега се враќам на тренинзите, 
повредата е минато и ќе имам доволно 
време да бидам подготвена за втората 
рунда во лигата на шампионите. Поса
кувам да можам да го дадам максиму
мот до крајот на сезоната во обид да 
стигнеме чекор повеќе во најелитното 
натпреварување.

 Две години по ред Вардар игра на 
фајналфорот во Будимпешта. Од 

разговорите со тренерот и со дел од 
ракометарките, целта за оваа сезона 
е искачување скалило погоре или 
можеби и самата европска титула?
РИСТОВСКА: целта и желбите на сите 
во клубот од управата преку стручниот 
штаб и ракометарките е да се искачиме 
еден чекор повеќе и да играме во фина
лето. Тренираме напорно и единствена 
цел ни е финалето и освојување на лига
та на шампионите. Имаме квалитет, има
ме разбирање и оваа екипа има посебна 
хемија и тимски дух. Функционираме 
одлично и надвор од теренот и како 
што викаат, „трета среќа“ и искачување 
на пиедесталот во Европа.

 Го следиш светското првенство во 
Данска кое се игра во моментов. Број-
ни ракометарки на Вардар играат во 
самата завршница. Како ги оцену-
ваш нивните настапи и според тебе, 
која репрезентација досега ти остави 
најголем впечаток или пријатно из-
ненадување?
РИСТОВСКА: Ги следам натпревари
те на светското првенство колку што 
ми дозволува времето. Имаше доста 
изненадувања на овој шампионат од 
условно „помалите“ репрезентации. 
Тоа докажува дека нема фаворити и 
аутсајдери со што го прават првенство
то поинтересно. Секој секого може да 
победи. Репрезентацијата на Франција 
најмногу ја следам бидејќи играат мо
ите колешки Амандин лејно и Сираба 
Дембеле. Тие ми се фаворити за освоју
вање на првенството иако и домаќи
нот Данска како и црна Гора можат да 
стигнат до титулата.

 На репрезентативен план, Македо-
нија каска во место повеќе години 
наназад. Сега со новиот селектор и 
со подмладувањето на репрезента-
ција, ти си една од главните играчи 
во тимот. Може ли да се очекува на-
шата земја да се врати на старите 
патеки од пред 10-15 години кога 
беше редовен учесник на големите 
натпреварувања?
РИСТОВСКА: Оваа година има доста 
подмладување во нашата репрезентација. 
Имаме нов селектор кој сака да создаде 
база од млади ракометарки кои понатаму 
за неколку години ќе го водат главни
от збор во националниот состав. Треба 
доста работа бидејќи сите сме млади и 
неискусни. Имаме голема поддршка од 
Елена Ѓорѓиевска, која е најискусна во 

репрезентацијата и нѐ води кон правиот 
пат како да се стигне до успехот. Мислам 
дека доколку имаме поголеми можности 
и повеќе натпревари и време за подготов
ки, би можеле да се обидеме да се вратиме 
на старите патеки кога Македонија беше 
редовен учесник на големите натпрева
рувања. За тоа треба голема поддршка 
од Федерацијата која секогаш била тука 
за да ни помогне. Мора да имаме повеќе 
собири, повеќе пријателски меѓународни 
натпревари пред да се одиграат едни ква
лификации, но ние младите сме желни да 
ги повториме успесите.

 Следуваат неколку дена пауза и 
потоа на 28 декември се враќате на 
тренинзи за да се подготвите што 
подобро за вториот дел од сезоната 
во лигата на шампионите. Како ќе ги 
поминеш слободните денови?
РИСТОВСКА: Овие десетина дена што 
ќе ги добиеме како одмор, не смееме да 
си дозволиме да се отпуштиме. Сите сме 
сложни дека мора што поподготвени да 
ја дочекаме следната фаза. За мене нема 
одмор бидејќи морам поинтезивно и ин
дивидуално да тренирам и да се вратам 
во формата од пред тешката повреда. 
Со враќањето на репрезентативките 
од Светското првенство влегуваме во 
пеколен ритам за да се стигне до поса
куваната цел. Нè чекаат уште потешки 
натпревари со Букурешт, Будуќност и 
со Сафехоф. Не смее да се случи грешка 
на домашен терен и треба со поголема 
поддршка од навивачите најпрвин да се 
стигнеме до четвртфиналето. Претстој
ните празници ќе ги поминеме работно 
бидејќи веќе на почетокот на јануари 
продолжуваме во лигата на шампиони
те во првиот натпревар на домашен те
рен со Букурешт.

 На крајот од годината сме. Освен 
трансферот во Вардар, по што друго 
ќе ја паметиш годината? 
РИСТОВСКА: Освен трансферот што го 
направив во Вардар, за одбележување 
е тоа што бев прогласена за најдобар 
дебитант во лигата на шампионите во 
натпреварот против Хипо оваа сезо
на во лигата на шампионите. летово 
учествувавме на Младинското светско 
првенство во Шпанија и, со малку повеќе 
среќа, можеше да ја поминеме и групната 
фаза. Сите сме поискусни за едно голе
мо натпреварување и се надевам дека 
тоа ќе го искористиме во настапите за 
сениорската репрезентација. 
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Целта е освојување на лигата на шампионите
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 Како се викаш?
 Стана. 
 Е па ај, седни.

  Другар, што правиш?
 Воспоставувам присилна 

контрола врз биолошка еди
ница со пријателски скло
ности кон хомосампиенс.

 Молам????
 Го тепам кучето.

 Оди мајка во градинка да си 
го земе детето. Гледа, децата 
со телефоните седат во песо
кот, а учителката спие.

  Зошто спиете? Сите деца  
ќе избегаат.

  Да и каде ќе одат, WIFIто 
фаќа само до крајот на  
песокот.

Ако сакаш некоја да ја освоиш со своето постоење, 
застани пред неа и постои си.

ГолеМи и Мали

Здраво телефанатици. Се будам со Ентони Бордејн, денес баш ми се падна Рим и  
се разбира поради него сега морам да ручам шпагети, ама не ми беше тоа муабетот. Во 

рекламите среде емисија имаше една за дигитална телевизија и понуда во која може сами 
да си одбeрете кои канали ги сакате, а не само да земете пакет со веќе одбрани. Почнува 
вака - се возат баба и дедо во такси и се расправаат како тој сака само спортски канали, а 

таа сака да си го гледа „Доктор Хаус“.
Е тука се подрасонив! Како би изгледала таа реклама во Македонија.  

Дедово би сакал да гледа само вести, а на бабичкава тоа му го нарушува следењето на 
„Дила“. И не сум далеку од вистината.

Некни, читам крол: Серијата која ќе ви ги раздрма сите емоции и ќе ве натера да помислите 
на животот! – си велам ОМГ, зар ја даваат „Брејкинг бед“ или „Игра на тронови“??

Не. За „Дневникот на Фериде“ се работеше.
Вртам следно и гледам ново шоу, пак натпревар, не за пеење туку за играње,  

па дознавам дека покрај тоа што има „Пинкови ѕвезди“ за големи и такви за мали, сега и 
покрај големите „Гранд“ има и за мали. 

Во „Големиот брат“, пак, победил Македонец.
НИА уште никој не го гледа. Ако на создавачите уште не им е јасно зошто,  

тогаш нема зошто да ги жалите кога ќе си ги потпишат отказите.

Малиот брат 

тВтеКа

�  19 декември 1942 година
 Во манастирот „Св. Никола“ 

во с. Прилепец, Прилепско, 
во борба против бугарската 
окупаторска војска и поли-
ција, откако беа предадени, 
загинаа деветмина борци 
на партизанскиот одред 
„Ѓорче Петров“. Борбата 
на Прилепец претставува 
легенда за херојството на 
македонските партизани во 
борбата за слобода.

�  19 декември 1991 година
 На патот Скопје - Белград 

загина Јордан Мијалков, 
првиот министер за вна-
трешни работи во незави-
сна Македонија.

�  21 декември 1945 година
 Грчката жандармерија го 

уапси секретарот на ре-
онскиот комитет на КПГ, 
Таки Белчев и офицерот 
на ЕЛАС, Понто Влахов од 
селото Пилкади, Костур-
ско. Идниот ден во селото 
Калевишта, Костурско, на 
ѕверски начин беа убиени.

�  22 декември 1908 година

 Роден е Koста Апостолов Со-
лев Рацин - македон ски кни-
жевен деец и ко мунистички 
активист, нај познат по своја-
та поези ја. Се смета за еден 
од осно воположниците на 
со времената македонска 
лит ература, а неговата 
стихозбирка „Бели мугри“ 
(Загреб, 1939) претставува 
едно од најзначајните по-
етски дела во македонска-
та современа литература. 
Освен со поезија, Рацин 
се занимавал и со проза, а 
напишал и неколку значај-
ни трудови од областа на 
историјата, филозофијата 
и литературната критика.

�  24 декември 1974 година
 Во Велес е основан ама-

терскиот драмски театар 
„Јордан Хаџи Констатинов 
- Џинот“.

ВремеПлоВ

Тоа што телефонот ми кочи ми ја одржува  
кондицијата на живците.

Не се нервирај за грешките од минатото, во секое 
време можеш да направиш нови.

Тенкa е слaнинaтa меѓу двa увијaчa.

Се молат рекламите да не ги праат бактериите 
толку слатки, ме фаќа жал после коа ги убиваат.
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https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2._%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%93
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%A1
https://mk.wikipedia.org/wiki/1939


За тестото ќе ви тре ба:

•	300 грама брашно

•	200 мл млеко

•	2 лажици павлака за готвење

•	1/4 лажичка сол

•	1/4 лажичка содабикарбона

За бешамел ќе ви треба:

•	25 грама путер

•	25 грама брашно

•	150 мл млеко

•	100 мл павлака за готвење

•	една рака рендан пармезан

Ќе ви треба и:

•	500	грама	чери	домати

•	2	чешниња	лук

•	маслиново	масло

•	сол	и	црн	пипер

# Во еден сад замесете го тестото. Оставете го да 
одмори 30 минути.

# Додека тестото одмора, чери доматите исечкајте 
ги на половина и динстувајте ги во тава со масли
ново масло додека не испари течноста. 

# Зачинате со сол и со црн пипер и додајте го лукче
то ситно исечкано. 

# Во тенџере ставете го путерот. Кога ќе ја промени 
бојата додајте го брашното, запржете го и додајте 
ги млекото и павлаката за готвење. 

# Додајте една рака рендан пармезан и сол и црн 
пипер. Промешајте убаво за да се соедини и тргне
те го настрана.

# Тестото расукајте го во димензии за тавата, но 
краевите да висат надвор. Врз тестото нанесете 
слој чери домати, потоа бешамелот и преклопете 
ги краевите.

# Печете 25 минути на 200 степени.

# Ако немате чери домати, може питата да ја под
готвите со обични домати исечкани на парчиња.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:
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куJнски тефтер

Рустична пита  
со чери домати и со бешамел




