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настан на неделата
ВоВед

Катица е обвинител или  
чауш на Заев? 

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Годишното обраќање на претседателот Иванов, 
кој како кандидат на ВМРО-ДПМНЕ на послед-
ните претседателски избори освои убедливо 

мнозинство од гласовите, уште еднаш ја покажа 
вистинската слика на македонската политика. 
Со своето неприсуство во салата, пратениците 
на СДСМ и на ДУИ не покажаа непочитување кон 
институцијата претседател на државата, туку, пред 
сѐ, непочитување кон луѓето што го дале својот 
глас за поранешниот професор Иванов. 

За разлика од ДУИ, која е убедена дека гласачите 
на Иванов и на ВМРО-ДПМНЕ не можат да бидат 
нејзини гласачи, СДСМ прави уште поголема греш-
ка кога со бојкотот на Иванов на неговите повеќе 
од половина милион симпатизери што гласале 
за него им порачува дека не ги смета за суштин-
ски. Партијата што доби речиси двојно помалку 
гласови на последните избори од Иванов (СДСМ 
280.000, Иванов 538.000) веќе седум години го 
бојкотира годишното обраќање на претседателот 
и ги повторува своите доживувања за неговата 
работа, а притоа ниту еднаш не кажа каква грешка 
направил Иванов во своите два мандата. Со тоа 
СДСМ јасно дава до знаење дека од пресметката 
со ВМРО- ДПМНЕ не може да исклучи ниту еден 
нивни кандидат или партнер. СДСМ во овие пет 
години, колку што Иванов ја врши функцијата, 
ниту еднаш не направи анализа за неговата рабо-
та со прецизни параметри каде згрешил и каква 
штета направил, што значи дека во партијата 
воопшто немаат претстава како Иванов, заедно 
со ВМРО-ДПМНЕ, ја добива поддршката од наро-
дот. Во исто време, и СДСМ и ДУИ со својот бојкот 
директно го кршат договорот од Пржино според 
кој сите политички актери се обврзуваат на по-
добрување на политичкиот дијалог во интерес на 
граѓаните. А претседателот во своето обраќање во 
кое ја анализираше годината зад нас зборуваше 
токму на таа тема, за одговорноста на политич-
ките фактори да се однесуваат одговорно и да не 
дозволат продолжување на кризата. 

Опозицијата не беше во салата за да ги слушне 
неговите апели за да се стават партиските и лич-
ните интереси зад националните и државните, 
но, според досегашното однесување, јасно е дека 
нивните пратеници и да беа во салата, немаше 

да се однесуваат во тој дух. Иванов, кој веќе нема 
право да се кандидира на избори за претседател 
по завршување на вториот мандат, пред присут-
ните повика на единство и ги повтори пораките 
за потребата од дијалог, за нужноста од реша-
вање на внатрешните проблеми без посредство 
на странски фактори, кои во континуитет ги пов-
торува откако стана претседател. Во исто време, 
Иванов предупреди на безбедносните ризици 
што произлегуваат од внатрешната поделеност 
и ја информираше јавноста дека во изминатите 
шест години во секоја политичка криза активно 
се трудел да создаде услови за надминување на 
состојбите, но дека некои од партиските лидери 
не сакале да доаѓаат кај претседателот на репу-
бликата. Со тоа Иванов индиректно откри дека 
една од причините за перманентната криза во 
земјата се должи на желбата за постоење кризна 
ситуација кај дел од партиските челници. Иако 
тој не посочи за кого точно се работи, јасно е дека 
бојкотот на СДСМ на претседателската функција 
е причинет не само од политички несогласувања 
туку и од желба на опозицијата земјата постојано 
да живее во криза во која раководството на СДСМ 
има некакви шанси да се врати на власт. �

СДСМ и ДУИ 
бојкотираа 
половина 
народ 
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Кога Катица Јанева се нафати 
како специјален обвинител да 
ги расчистува аферите поврзани 

со нелегално прислушуваните раз-
говори, прво што требаше да има на 
ум е дека нејзина примарна обврска 
е да работи во интерес на граѓаните, 
особено на оние што се жртви на не-
легалното прислушување, а во никој 
случај да се претвори во уште еден 
чауш на Зоран Заев и да стане соу-
чесник во фабрикувани афери. Неве-
ројатните детали од истрагата за „фа-
бриката за афери“, кои деновиве беа 
објавени од повеќе медиуми, особено 
информациите дека првоосомниче-
ниот Захир Бекири-Чауш поседувал 
70.000 нелегално прислушувани раз-
говори, се сериозен аргумент пред кој 
Јанева не смее да продолжи да седи 
со скрстени раце, туку час поскоро 
мора да преземе мерки за да ги добие 
наводните 600.000 разговори за кои 
лидерот на опозицијата тврди дека 
„ги чува на сигурно“, а упорно одбива 
да ѝ ги предаде. 

Јанева, исто така, ќе мора да гаранти-
ра дека Заев ѝ предал толку разгово-
ри колку што тврдеше дека поседу-
ва, дека станува збор за оригинални 
снимки кои понатаму ќе се користат 
во истрагата и дека ниту Заев ниту 
неговите чауши од СДСМ противза-
конски не поседуваат копии кои во 
иднина ќе можат да ги злоупотребу-
ваат. Сите оние граѓани што биле 
противзаконски прислушувани има-
ат право да знаат, а обвинителката 
мора да им го овозможи тоа право и 
во исто време да обезбеди заштита 
на нивната приватност. 

Сосема е нејасно зошто Катица Јане-
ва упорно му дозволува на Заев сам 

да си поставува различни нелогични 
услови и нереални барања, сѐ со цел 
да го избегне предавањето на сним-
ките со што секојдневно ја бламира 
пред јавноста, правејќи ја некадарна 
да си ја врши работата? 

Обвинителот што сериозно ја работи 
својата работа, нема да остави ниту 
минимум простор за да може јавнос-
та да го доживува како продолжена 
рака на обвинетиот. Со таквиот од-
нос го урива не само својот личен ав-
торитет, туку и имиџот на и така веќе 
силно оспоруваната институција од 
граѓаните, која според договорот од 
Пржино, треба да има ист третман 
кон двете страни. 

Колку и да се обидува да премолчи, 
Јанева, сепак, нема да може да из-
бегне да одговори на многу логични 
прашања што самата си ги наметна 
со своето нелогично однесување: Кој, 
според законите што ги брани, треба 
да го поседува и да го чува доказ-
ниот материјал - обвинителот или 
обвинетиот? Кој треба во случајот да 
поставува услови - Јанева или Заев? 
Како може да му дозволува на Заев 
да ја понижува пред целата јавност, 
кој тврди дека тој подобро можел 
да го чува доказниот материјал од 
неа? Ако, пак, се сложува со неговото 
мислење, зошто досега не побарала 
зголемено обезбедување, наместо да 
бара чистачка, дактилографка, пари 
за дневници...? Кој, според Јанева, 
треба да ги заштити граѓаните од 
Заев и од неговите чауши? Знае ли 
обвинителката дека ќе биде нејзина 
одговорност ако овие разговори во 
иднина се злоупотребат за уцену-
вање на недолжни граѓани, бизнис-
мени, политичари? 

Дали е свесни дека со своите постап-
ки повеќе наликува на соработник на 
Заев, отколку на обвинител кој треба 
да го разобличи криминалот со сто-
тиците илјади нелегално снимени 
приватни разговори од илјадници 
граѓани во државата? 

Катица Јанева може и мора да му на-
ложи на Зоран Заев итно да ги пре-
даде сите снимки што ги поседува. И 
за тоа не ѝ е потребно одобрение од 
Заев. Во исто време, нејзина обврска 
е да дознае во чии сѐ раце завршиле 
овие разговори, освен кај Чауш, во 
кој обем и во кој период. За сите нив, 
исто така, треба да се погрижи да 
одговараат пред законот. 

Ако Јанева смета дека и по откри-
вањето на „фабриката за афери“ ќе 
може да продолжи да го третира 
Заев како свој штитеник, се изла-
жала. Овој пат, или ќе ги открие сите 
чауши на Заев или ќе се потврди како 
уште еден негов гласник.

Токму затоа, без разлика каква ѝ 
била досега намерата за случајот 
„Пуч“, час поскоро мора да докаже 
дека таа не е соучесник во злоупо-
требите на снимките со тоа што ќе 
почне да се води буквално според 
законите, а не според волјата на Заев. 



Добриот 
познавач на 

состојбите во 
Македонија 
мора да знае 

дека дури и да 
биде прифа-

тено неговото 
барање, шест 

месеци од-
ложување на 
изборите не 

се доволно за 
да се промени 
рејтингот на 
опозицијата
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Симпатичниот Ирец, кој шест години беше амбасадор на Европската 
унија во Македонија, минатата недела побара Македонија да ги 
одложи изборите закажани за 24 април за шест месеци. Аргументите 
на Ерван Фуере, ако се земе предвид неговото искуство, можеа да 
бидат и подобри. Со овие што ги изложи пред македонската јавност 
само дополнително ѝ испрати порака дека СДСМ во април ќе преживее 
уште еден катастрофален пораз и индиректно лидерскиот тим на 
опозицијата го прогласи за недоветен и за неспособен. Сепак, неговово 
писмо што како најдобро сценарио за Македонија го презедоа дел од 
македонските медиуми под контрола на опозицијата, отвори и некои 
дилеми, кои можат да бидат важни во периодот пред нас

ФуеРе пАК ГО пОТцени МАКеДОнецОТ 

Пишува | Горан Момироски

ОДлОжУвањетО на ИзбОрИте 
неМа Да ја СМенИ реалнОСта 

Една од дилемите поврза-
ни со писмото-барање од 
Фуере е во чие име гово-

ри тој. Дали Фуере се појавува 
како стручњак и познавач на 
македонските околности, како 
лобист на опозицијата или како 
пратеник и пренесувач на пора-
ки од ЕУ. Која било од наведените 
функции да ја има во последниов 
случај, Фуере мора да знае дека 
длабоко греши. Тој мора да знае 
дека во Македонија помина вре-
мето кога странци ни пишуваа 
закони и територијални поделби 
по кои земјата беше осакатена, 
кога македонските претседа-
тели по средби со емисари на 
„земји-пријатели“ или „партнер-
ски организации“ донесуваа ка-
тастрофални одлуки за кои дел 
од политичките партии тврдеа 
дека не заслужуваат одговор. 

Странците не се  
секогаш адут

Добриот познавач на состојби-
те во Македонија мора да знае 
дека дури и да биде прифатено 
неговото барање, шест месеци 
одложување на изборите не се 
доволно за да се промени реј-
тингот на опозицијата. Делумно 
поради неговото писмо, а најм-
ногу поради општото чувство на 
граѓаните дека никој од надвор, 
особено не тие што и покрај ис-

полнетите критериуми, само по-
ради солидарноста со Грција, нѐ 
држат надвор од ЕУ и од НАТО. 
Не може целосно да се исклучи 
дека Фуере го напишал писмото 
како пријател, во обид да ѝ по-
могне на земјата каде што едно 
време вадел плата и каде што 
поминал убав период од својот 
живот. Но притоа како искусен 
дипломат морал да знае дека 
„Македончето“ нема за шест 
месеци до толку да го промени 
својот став само затоа што не-
кој од Даблин, Белфаст, Брисел 
или од Берлин наложува така. 
Дури, Фуере со писмото во кое 
се обидува да ја одбрани опо-
зицијата ѝ прави штета. Отво-
рената поддршка на странците 
во Македонија не значи секогаш 
и поддршка од народот, особе-
но ако голем дел од тој народ се 
чувствува измамен и продаден 
од странците и од нивните мор-
кови и стапови. 

Голата политика 
веќе не минува кај 
граѓаните 

Не случајно Заев во интервју за 
„Телма“ изјави дека Нова година 
ќе ја прославува со граѓаните, 
но дека е подготвен и во 23 
часот, на еден часот пред Нова 
година, да дојде да преговара. 
Спорното овде не е неговата 
подготвеноста да преговара, 
туку фактот што тој не е подгот-
вен на ништо други освен да се 
занимава со гола политика, пре-
говори, договори, трговија, сос-
таноци во партијата и во Домот 
на пратениците. Гледано чисто 
политички, СДСМ ја надмудри 
ВМРО-ДПМНЕ на преговарач-
ката маса, ја натера да прифати 
повлекување на премиерот и 
технички министри, но во поли-
тиката не се доволни само чис-
тите политички потези затоа 
што граѓаните на 25 година од 
независноста знаат да проце-
нат што е чиста политика, а што 
реална политичка платформа. 
Несомнено, и ВМРО-ДПМНЕ во 
своето речиси десетгодишно 
владеење направи низа грешки 
и затоа ќе трпи последици пред 
граѓаните, но факт е дека поли-
тиката на Груевски не може да 
биде победена само со политич-
ки финти и манипулации, лаги 
и измами. 

И шест месеци  
се малку 

Тие што се занимаваат по-
сериозно со политичка ста-
тистика веднаш ќе ви кажат 
дека промените во рејтин-
гот на политичките партии, 
како резултат на засилена 
кампања, можат да бидат 
променети за неколку про-
центи, но никако двојно. Тоа 
е особено тешко за СДСМ, 
кој својата тешка артиле-
рија - аудиобомбите (како 
нешто досега невидено во 
демократскиот свет) не ги 
зачини со конкретни про-
грами, проекти, чекори што 
на обичниот неопределен 
граѓанин ќе му даде надеж 
дека ВМРО-ДПМНЕ и Груев-
ски имаат алтернатива. Фу-
ере мора да знае дека и нај-
неинформираните граѓани 
се свесни за апсурдноста на 
повлекувањето на Груевски 
од премиерската позиција 
на 100 дена пред изборите 
и влезот на опозициски тех-
нички министри со спорна 
политичка легитимност во 
владата. Како што мора да 
знае дека виновник за тоа 
не е само Заев туку негови-
те, евентуални, странски 
пријатели.

Се сеќава ли уште некој на 
„Визијата за Македонија“, 
која СДСМ ја промовира-
ше како столб врз основа 
на кој ќе се обиде да дојде 
до власта. Се покажа дека 
неколку дена по нејзиното 
објавување не само граѓани-
те, туку и нејзините творци 
заборавија на неа. Сфатија 
дека е полесно да се прего-
вара, договара, мери, сече, 
пазари, место да се зборува 
за реални проекти за кои 
треба сериозен капацитет. 
Не случајно Заев тргна по 
рецептот на ВМРО-ДПМ-
НЕ и почна да ги повикува 
граѓаните да даваат идеи за 
проекти, но заборави дека 
владата, покрај идеите на 
граѓаните, спроведе и сто-
тици, можеби, илјадници 
свои проекти што ги презен-
тираше во своите програми. 

Последната дилема што ја отвора пис-
мото за одложување на изборите на 
Ерван Фуере е поврзана со шпекула-
циите за темната заднина на барањето 
за одложување на изборите за шест 
месеци, поврзано со можноста за нив-
но „диригирање“. Иако треба да се биде 
исклучително храбар да се тврди дека 
меѓународниот фактор ќе се обиде да 
влијае на македонските избори со не-
легални или неморални методи, дел 
од македонските аналитичари во овој 
контекст говорат за сценарија употре-
бени во најмалку две европски земји, 
кои би можеле да бидат употребени и 
во Македонија. 

Двата познати примера се Шкотска и 
Франција. И покрај тоа што пред ре-
ферендумот во Шкотска, според реј-
тингот, шкотските сепаратисти имаа 
речиси идентични шанси за победа 
и за отцепување од Британија, така-
наречените унионисти добија чети-
ри проценти повеќе од гласовите и 
привремено го запреа распаѓањето 
на островот. Подоцна, во видеомате-
ријалите снимени на гласачките мес-
та, цел свет виде како ливчиња „за“ 
отцепување беа ставани во кутиите 
„против“, но никој во Велика Брита-
нија не поведе истрага за изборните 
манипулации за кои се тврдеше дека 
се масовни. Вториот пример за кој се 

шпекулира дека не поминал најчисто 
се последните регионални избори во 
Франција, каде што радикалната дес-
ница, предводена од Марин ле Пен, 
иако во првиот круг однесе убедлива 
победа, во вториот круг не освои ниту 
еден регион. Се разбира, туку треба 
да се има предвид анимозитетот на 
политичките противници на Ле Пен 
во сите други табори, но дури ни во 
Франција не може целосно да се ис-
клучи дека поради „повисоки цели“ 
гласот на народот можеби бил сведен 
на минимум. 

Пред референдумот за територијална 
поделба во 2004 година тогашната 
американската администрација напра-
ви еден вид референдумска корупција 
кога на неколку дена пред плебисци-
тот ја призна Македонија под уставно-
то име со што влијаеше на расположе-
нието на граѓаните, кои опиени од тоа 
го преспаа националното предавство 
на Македонците во Струга и во Кичево 
од страна на СДСМ. На Фуере и него-
вите нарачатели сега можеме да им 
простиме само ако на македонските 
избори се обидат да влијаат со итна 
покана за влез во НАТО и за почеток 
на преговори за влез во ЕУ до крајот 
на годинава. Сѐ друго ќе биде крајно 
опасно, за Македонија, регионот и за 
европската идеја во земјата. �

Ќе се обиде ли некој да ги мести  
следнитепарламентарни избори



Н е мо жеј ќи да го скрие ли-
ку ва ње то, све сен де ка по-
втор но го изи гра си сте мот, 

ли де рот на СДСМ, ко неч но, се по-
ја ви на ше сто то ро чи ште на „Пуч.“ 
Ед наш со ам не сти ја, втор пат со 
не за кон ско пу шта ње раз го во ри, 
трет пат со „спе ци ја лен“ штит од 
за ко нот. Тре та та сре ќа кај „црп-
на ти от“ спа си тел на мет на фа ци-
јал на екс пре си ја, ко ја по ка жу ва-
ше по тре ба од блех ор ке стар и 
од пај тон. Та ка, За ев ше рет ски 
се про ше та до су дот, не ба ре не 
зна еј ќи де ка Ка ти ца го од ло жи-
ла ро чи ште то. Пра ша ње то што 
се по ста ву ва ло гич но е да ли тој, 
Ве ру шев ски, Ла за рев ски и Па-
ли фров зна е ја за од ло жу ва ње то, 

по втор но, шест де на по ра но од 
јав но ста, ка ко што и ин ди ка тив-
но доз наа де ка Ја не ва во оп што го 
пре зе ла овој слу чај? Ве ро јат но да, 
но овој пат не со пис мо – по ра ка 
што за нив на жал ми на ти от пат 
ја пре срет наа „не при ја тел ски те“ 
ме ди у ми, кои тол ку без о браз но ја 
чеп наа ин ти ма та на ен дем ски те 
„свир ка чи“ раз уз на ва чи во све тот. 
Спе ци ја лен вид, ка ра кте ри сти-
чен са мо за ма ке дон ска та поч ва. 
Не што слич но ка ко и об ви ни тел-
ка та, но не по ра ди спе ци јал но-
ста, ту ку по ра ди на чи нот на кој 
ја ко ри сти таа спе ци јал ност. И 
не ве ро јат ни три ме се ци по наз-
на чу ва ње то за истра жу ва ње на 
прис лу шу ва ни те раз го во ри Ја не-
ва не мис ли де ка е по треб но да ги 
по ба ра и слуш не во ори ги нал. Не. 
На неа, очиг лед но, ѝ е до вол но тоа 

што го слуш на ла од пе тар до ид ни те 
„бом би“ на За ев. Нај ве ро јат но, це лос-
но ве ру ва и во не го ви от дра ма ти чен 
на ра тив, пре ди гра на се кое пу шта ње 
нов раз го вор?! На ви сти на, спе ци јал на 
об ви ни тел ка...

Нај со од вет ни от мо мент во це ла та 
при ка ска за пре зе ма ње то во „Пуч“, 
слу чај што не е дел од неј зи ни те „спе-
ци јал ни“ ин ге рен ции, е спа су ва ње то 
на ли де рот на пар ти ја со по себ ни, спе-
ци јал ни по тре би. Па, ѝ при ле га спе-
ци јал на об ви ни тел ка на спе ци јал на 
пар ти ја, не ли. По себ ни те по тре би се 
дел од исто ри ја та на пар ти ја та, ко ја 
ни ту ед наш не по бе ди ла фер и де мо-
крат ски на из бо ри, ту ку се ко гаш со 
„спе ци јал на“ по год ност. Се га, свес ни 
де ка за о ста ну ва ат мно гу во од нос на 
про тив ни ци те, се кр стат во чу до то 
на спе ци јал на та Ка ти ца. Зву чи ка ко 
бур ле ска, но нас лед ни ци те на ко му-
ни сти те ате и сти се „кр стат“ во чу до 
и има ат ли дер што се бе си се сме та за 
спа си тел „црп нат“ од гос по да?! Чу дес-
на, мрз ли ва ма ке дон ска опо зи ци ја…

„ПУЧ“ ЗА БЕ А ТИ ФИ КА цИ ЈА НА ЈА НЕ ВА ВО СДСМанализа

Пишува |  
Љупчо Цветановски

Пар ти ја со  
по себ ни, спе ци јал ни  

по тре биСи гу рен де ка е „спе ци јал но“ за шти тен, Зо ран 
За ев се по ја ви на „Пуч“. Ко неч но, го до че кав ме 
и тој ден. По пет „не приз на ва ња“ на су дот, ли
де рот на СДСМ се пре мис ли. Ше ста та мај ка се 
слу чи со спе ци јал на об ви ни тел ка. Е тоа да ти 
би ло ви стин ска ин сти ту ци ја. Ако не е нив на, не 
ја приз на ва ат. Кла си ка…
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Пр во чу до за бе а ти фи ка ци ја на  
„спе ци јал на та на деж“

За да ја прог ла сат за све ти ца во ате и стич ка та пар ти-
ја, Ја не ва ќе мо ра да го зас лу жи тоа. Слич но ка ко и 
во Ка то лич ка та цр ква, и пар ти ја та на Па вел Ша тев е 
ра ко во де на од па па. Се га, мо же би, и за тку лис но, но, 
се пак, очиг лед но. Кон тра ди кор но, ка ко и сѐ во СДСМ, 
но се га па па го ра ко во ди спа си те лот. Спе ци јал на та 
на деж, оте ло тво ре на по мал ку во ли кот и по ве ќе во 
де ло то на Ја не ва се га-за се га ја зас лу жи сво ја та бе а-
ти фи ка ци ја. Пр во то чу до е сто ре но, За ев кур ту ли од 
„Пуч.“ Не тол ку пре ку сво и те ин ге рен ции, кол ку пре ку 
стран ски те вли ја ни ја, таа ус пеа да го за шти ти ли де рот. 
Вто ро то чу до, пак, по треб но за неј зи на ка но ни за ци ја 
ка ко све ти ца кај членс тво то на СДСМ, тре ба да до не се 
по бе да на из бо ри. 

За тоа и, де фи ни тив но, тре ба чу до, а, спо ред се гаш на та 
по ли тич ка кон сте ла ци ја и од но сот на си ли те на те рен, 
т.е. кај гла са чи те, за во скрес ну ва ње на мр тва та пар-
ти ја и ерек ци ја на бед ни от реј тинг ќе тре ба ме га чу до. 
Имај ќи пред вид де ка спе ци јал на та на деж пос лед на 
уми ра, пар ти ја та до пос лед но ќе се на де ва на не што 
ин вен тив но и гран ди оз но од шап ка та на Ја не ва, кое 
ќе ги из ва ди од без и деј но ста и де пре си ја та, мул тип-
ли ци ра ни со пос лед ни те ан ке ти. Мо же би, и ли де рот 
ќе се ва ди на де пре си ја ка ко при чи на зо што не ги 
да ва прис лу шу ва ни те ма те ри ја ли. На стра на, би би ло 
и по ло гич но од до се гаш ни те из го во ри…

ли де рот приз на во тре то  
ли це ед ни на

Нас ме а но то ли це на ли де рот ко га из ле зе од су дот 
мал ку ги от трг на со ци јал де мо кра ти те од цр ни ла та 
на мрач но то се којд не вие. Иа ко, не сфа ти ја де ка нас-
ме вка та се дол жи на не го ва та лич на сре ќа и уште 
по лич на, спе ци јал на на деж за спас од пос ле ди ци те 
од рол ја та во „Пуч“. А тој се по тсе ти на до бри те ста-
ри вре ми ња, па, нај ве ро јат но, „Пуч“ му за ли чи на 
„Гло бал“. И се от пу шти и нас меа. На пар тиј ци те, пак, 
фа те ни со ра це те во ме дот, кој до би фор ма на лич ни 
кар ти и па со ши, се пак им го де ше, ма кар на мо мент, 
оза ре ни от лик на чел ни кот. И кај нив тра е ше кра тко, 
за тоа што се се ти ја де ка оби дот им се удри од гла ва 
ка ко бу ме ранг. Слич но ка ко и на „про фе си о нал ни те“ 
но ви на ри, кои во нап ли вот на за до волс тво, пред да 
би дат фа те ни на де ло, ги учеа сво и те ко ле ги ка ко 
тре ба ло да ра бо тат. По ве ро јат но, ка ко не тре ба. Ли де-
рот, ка ко по на ви ка, се „отво ри“ по вто ра та ре че ни ца 
во из ја ва та пред ме ди у ми те и вле зе во оми ле но то, 
нар ци со ид но тре то ли це ед ни на. Гле дај ќи се се бе си 
од стра на, За ев ѝ по ра ча на на ци ја та: 

„не ба рам са мо прав да за За ев, ту ку за си те гра
ѓа ни на Ма ке до ни ја!“

Исто вре ме но, чо ве кот што пос лед на та го ди на ка жа 
ду зи на те шки ла ги, приз на де ка тра га по ви сти на та, 
што и не е тол ку чуд но, не ли. Во тво реч ки от за нес, 
по ве ден од олес ну ва ње то или, мо же би, под при ти сок 
на фрој дов ски от комп лекс, кој е че сто при су тен кај 
не го, тој приз на де ка зна ел де ка Ја не ва ќе го спа си 
и де ка ќе го зе ме „Пуч“: „Ка ко што ве тив де ка ќе 
дој дам во суд отка ко Спе ци јал но то об ви ни телс
тво ќе го пре зе ме овој пред мет, та ка на пра вив 
би деј ќи си сто јам на збор“. 

А ве ти мно гу по ра но од мо мен тот ко га Ја не ва об ја ви 
де ка го пре зе ма. Те ле па ти ја, не ли. Се га, За ев по ба ра и 
слу ча јот „По ткуп“ да го зе ме, кој друг, ако не Ја не ва. Ќе 
ста не ли тој 37. слу чај во СЈО? Што е си гур но, си гур но 
е. За чу до, За ев не го по ба ра исто то за „Гло бал“?!  По-
тра га та по ви сти на та заг ла ви кај Ја не ва...

Да штев ски:  
СјО не ја из вр ши  
ос нов на та при чи на  
по ра ди ко ја е из бра но

При фи ни шот на до го во рот од Пр жи но си те беа среќ-
ни што, ко неч но, ќе поч не да се ре ша ва ве штач ки 
соз да де на та ед но го диш на по ли тич ка кри за од опо-
зи ци ја та, ве ли доц. д-р Але ксан дар Да штев ски, за кој 
уште по ин те ре сен бил из бо рот на спе ци ја лен ја вен 
об ви ни тел за кој си те сме таа де ка тоа ќе би де не за-
вис но и не у трал но ли це, кое не ма да за зе ма стра на.

ДАШТеВСКи: но, ка ко што по ми ну ва ше вре ме то, 
поч на да ста ну ва сом ни тел но де ка Спе ци јал на та 
јав на об ви ни тел ка ќе ра бо ти не за вис но. Тоа се ви
де со пред ло же на та ли ста на за ме ни ци ка де што 
има ше су дир на ин те ре си за не кол ку ми на, пре теж
но по вр за ни со ли ца бли ски до опо зи ци ја та. Ко га 
поч наа из ја ви те ве ќе се ви де и не ма ње ка па ци тет 
за из вр шу ва ње на оваа функ ци ја. име но, спе ци јал
на та об ви ни тел ка из ја ви де ка  ќе ра бо ти са мо со 
се дум за ме ни ци, а дру ги от ден ја сме ни из ја ва та 
и ре че де ка не ма да ра бо ти до де ка не се из бе рат 
си те. Ту ка дој де до израз таа не под го тве ност за 
из вр шу ва ње ви со ка функ ци ја. или, пак, не кој и из
вр шил при ти сок на об ви ни тел ка та да го на пра ви 
тоа. Овие га фо ви кул ми ни раа со из ја ва та на спе ци
јал на та об ви ни тел ка со ко ја ги по ви ка из бра ни те 
за ме ни ци да не да дат све че на из ја ва де ка со вес но 
ќе ги из вр шу ва ат сво и те функ ции. Тоа е  ди рект но 
спро тив но на за ко нот. но со тоа се по ста ву ва пра
ша ње то, да ли и ка ко ќе ја из вр шу ва сво ја та ра бо та 
не кој што и сам го кр ши за ко нот. Освен ако тоа не е 
до го во ре но со не ко го. Мо же да би де до го во ре но со 
опо зи ци ја та, но со ог лед на тоа де ка таа, из вес но, 
ќе ги за гу би из бо ри те, мо ра да има не кој што е над 
неа, не кој со по го ле ма по ли тич ка моќ од до маш ни те 
по ли тич ки пар тии. 

по ова, СЈО по втор но вле гу ва во це лос на пов ле
че ност, без из ја ви и со оп ште ни ја до јав но ста, за, 
ко неч но, да дој де до со оп ште ние де ка СЈО ќе во ди 
36 слу чаи од кои ед ни от е „пуч“, а два на е сет од 
тие слу чаи се по вр за ни со из бо ри те. но по втор
но од дру ги из во ри јав но ста доз на ва де ка уште 
пред да го да де ова со оп ште ние об ви ни тел ка та 
ги из ве сти ла со пис мо пр во и вто ро об ви не ти от во 
кри вич на та по стап ка на ре че на „пуч“, де ка го пре
зе ма пред ме тот во неј зи на над леж ност. Тоа да ва 
ос но ви за сом не ва ње де ка се ра бо ти за не ка ква 
по вр за ност со опо зи ци ја та, но и не кои неј зи ни 
мен то ри, за тоа што прет ход но јав но ста бе ше за
поз на е на де ка пр во об ви не ти от во ор га ни за ци ја 
на ли де рот на опо зи ци ја та тре ба ше да бе га во 
странс тво. пре зе ма ње то на овој слу чај е гре шка 
за тоа што ова об ви ни телс тво е из бра но да ја во ди 
истра га та око лу раз го во ри те што про из ле гу ва ат 

од сле де ње то на ко му ни ка ци и те, ка ко што пи шу ва 
во точ ка та осум од про то ко лот на До го во рот од 
пр жи но од 15 ју ли 2015 го ди на. Со ова СЈО вле
гу ва во сопс тве на ста пи ца, да би де из ло же но на 
при ти со ци за пре зе ма ње дру ги пред ме ти, што е 
спро тив но на су шти на та на до го во рот, кој е ос но ва 
за не гов из бор. Ко неч но, пр ва та при чи на по ра ди 
ко ја бе ше из бра но ова об ви ни телс тво е со др жа на 
во До го во рот од 6 ју ни 2015 го ди на, ка де што во 
точ ка та шест, став два, стои де ка не ма да има на
та мош но об ја ву ва ње на ка ков би ло прис лу шу ван 
ма те ри јал. по вра ќа ње то на СДСМ во Со бра ни е то, 
си те ма те ри ја ли што ги има СДСМ или кој би ло 
друг, ќе би дат под не се ни до Јав но то об ви ни телс
тво за ит на по стап ка. 

Спо ред тоа СЈО не ја из вр ши ло ос нов на та при чи на 
по ра ди ко ја е из бра но. Тоа оста ва сом не жи ка ко 
об ви ни телс тво то се ре ши ло за овие 36 слу чаи, би
деј ќи за да зе ме те во над леж ност одре де ни слу чаи 
мо ра да сте ги прес лу ша ле ори ги нал ни те до ка зи, 
од нос но сним ки, до тол ку по ве ќе што це ло вре ме 
се шпе ку ли ра, де ка се ра бо ти за мон ти ра ни, се че ни 
и ле пе ни ма те ри ја ли. Зна чи, без да се зе мат овие 
до ка зи, пра ктич но, не мо же да се во ди ни ед на по
стап ка. Од дру га стра на, ли де рот на опо зи ци ја та не 
са ка да ги да де, иа ко се об вр зал на тоа со до го вор 
на пра вен со по средс тво на ме ѓу на род на та за ед ни ца. 
Тоа што е уште по важ но, об ви ни тел ка та Ка ти ца не 
пре зе ма ни ед на од за кон ски те мер ки што ѝ сто јат 
на рас по ла га ње. Со тоа са ма та пра ви це ла та јав ност 
да се по сом не ва во за ко ни то ста и об је ктив но ста на 
неј зи на та ра бо та. Ка ко врв на си те овие слу чу ва ња 
е по ја ву ва ње то на ли де рот на опо зи ци ја та пред су
дот за слу ча јот „пуч“, ка де што по од ло жу ва ње то на 
по стап ка та по ба ра ње на Ка ти ца Ја не ва, од не го ва та 
из ја ва мо же да се на се ти де ка об ви не ти те ќе би дат 
ос ло бо де ни. Тоа е уште еден пре се дан, кој до а ѓа од 
не по чи ту ва ње на ин сти ту ци и те на си сте мот, ка ко и 
не по чи ту ва ње на прав на та др жа ва, иа ко и ова пра
ша ње е до го во ре но во пр жи но, со др жа но во точ ка та 
шест, став че ти ри, а ли де рот на опо зи ци ја та по ста
пу ва со се ма спро тив но од тоа што го пот пи шал. Се 
прет по ста ву ва де ка глав на та при чи на за не да ва ње 
на ма те ри ја ли те е тоа што опо зи ци ја та са ка да ги 
ко ри сти во по ли тич ки це ли, во те кот на пре диз
бор ни от и из бор ни от пер и од. Ова ве ќе се слу чу ва 
на пор та ли и на те ле ви зии бли ски до опо зи ци ја та. 
Вто ра та при чи на што и по ли ти ча ри те од опо зи ци
ја та и неј зи ни те ме га фо ни по сто ја но ја наг ла су ва ат, 
е од ло жу ва ње на из бо ри те по ра ди ни ски от реј тинг, 
кој сѐ уште па ѓа, или, ед но став но, бе га ње од из бо ри
те. по се ко ја ло ги ка, и да се ра бо ти за два та ус ло ва, 
сме там де ка се по греш ни. Точ но е де ка во по ве ќе 
на вра ти стран ци те им по мог наа, не ка де еви дент
но, не ка де зад ку ли си те, но ако има ат ба рем мал ку 
до сто инс тво, ќе го спре чат овој обид за бег ство од 
из бо ри те и про дол жу ва ње на по ли тич ка та кри за во 
Ма ке до ни ја, за тоа што ис пол ну ва ње то на до го во рот 
го га ран ти ра ме ѓу на род на та за ед ни ца, а на не го стои 
и пот пи сот на евро ко ме са рот Јо ха нес Хан.

анализа
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„Шилото на ви сти на та“, ме та фо ра-
та што до се га го од бе ле жи пер и о дот 
на вла де е ње то на ВМРО-ДПМНЕ и 
на Ни ко ла Гру ев ски, из ле гу ва пред 
очи те на јав но ста. Ни кој не оста ну-
ва слеп за ви сти на та, ни ту над вор, 
ни ту вна тре во СДСМ. Шилото го 
про дуп чи па тот од „нај до бро чу ва-
ни от бун кер“ на СДСМ до јав но ста. 
Со ци јал де мо крат ски от „Форт Нокс“, 
се пак, не бил на Па вел Ша тев, ка ко 
што го во ре ше Зо ран За ев, ту ку по 
до мо ви те на чле но ви на СДСМ. На 
адре си на ли ца по кои има рас пи ша-
ни по тер ни ци, а кои Зо ки ги при ма 
на ве чер ни се ден ки во кан це ла ри ја 
во ку си пан та ло ни и влеч ки.

Пра ша ње то што ду ри и опо зи ци о-
не ри те си го по ста ву ва ат се га не е 
да ли „раз ни те кри ми-ча у ши, чуд ни-
те оп скур ни ли ко ви од не ко гаш ни те 
уд ба шки стру кту ри, пре врт ли ви те 
апа рат чи ци и спле тка ри“ се „зми ја та 
во па зу ви те на опо зи ци ја та“, ка ко 
што ги на ре ку ва Бран ко Ге ро ски 
ба рај ќи, на вод но, СДСМ да рас чи сти 
со нив, ту ку ка ко дој де до тоа ма ке-
дон ска та опо зи ци ја да ја пред во дат 
ток му та кви стру кту ри?

Ако се су ди спо ред збо ро ви те на 
„гла ва та“ на СДСМ, што, впро чем, е 
мно гу те шко по ра ди не го ви те кон-
тра ди ктор но сти, „вла ста ги сни ма ла 
гра ѓа ни те“, а по тоа таа, не ли, ги да-
ла на чу ва ње кај чо век што е ба ран 
со по тер ни ца, а исти от тој во ку си 
пан та ло ни и влеч ки, но ќе, се ди и 
се фо то гра фи ра со ли де рот на опо-
зи ци ја та!? Та, не ли, се кој ко го За ев, 
ка ко и се га, го по ви ку ва да до ста-
ви ма те ри ја ли за „кри ми на ли те на 
вла ста“ зас лу жу ва ед на нас ме а на 
фо то гра фи ја за ед но со не го за да се 
за чу ва спо ме нот од таа пло до твор-

на сред ба. Об јас ну ва ње то на За ев 
не по ми на ни ту кај нај рев нос ни те 
под др жу ва чи, а не по ми на ни ту кај 
не го ви те најб ли ски со ра бот ни ци.

Ва кво сце на рио не по ми ну ва ни ту кај 
не го ви от пар ти ски се кре тар, тех нич-
ки от ми ни стер на по ли ци ја та Оли вер 
Спа сов ски. Тој, пак, се огра ди не са мо 
од пра ша ње то да ли кри ми нал ци те 
кон та кти ра ле со За ев, ту ку се огра ди 
и од функ ци ја та ге не ра лен се кре тар 
на пар ти ја та по со чу вај ќи ја ка ко „по-
зи ци ја што ја имав прет ход но“.

Тоа што во це ли от слу чај не до сти га во 
јав но ста (ба рем до оваа сре да на ве чер, 
ко га е пи шу ван овој текст) е нај го ле-
ма та под др шка на За ев - не го ва та дес-
на ра ка Рад ми ла Ше ке рин ска. Ја не ма 
да се из јас ни за на ста ни те за афе ра та 
што, ка ко што се чи ни, ќе го до за ко па 
реј тин гот на СДСМ. Ше ке рин ска ја не-
ма по долг пер и од, ја не ма ше ни ту за 
скан да лот „Изра ел“, ја не ма ше да го 
ко мен ти ра реј тин гот на пар ти ја та, ја 
не ма ни ту се га, што е не својс тве но за 
же на та што „се за ло жи ла За ев да би де 
пре тсе да тел на СДСМ“.

Но, ни ту Спа сов ски ни ту Ше ке рин-
ска ни ту кој би ло од ра ко водс тво то 
на СДСМ, за ед но со ли ко ви те од из вр-
те на та сце но гра фи ја при пре со ви те 
на За ев ко га еми ту ва ше мон ти ра ни 
ма те ри ја ли, а се га се дат на за ме нич-
ки ми ни стер ски ме ста или се дел од 
нив на та ад ми ни стра ци ја, не мо же и 
не смее да се доз во ли да из бе га ат од 
од го вор но ста за слу ча јот „Фа бри ка за 
афе ри“.

Та, не ли, за тоа сед наа во вла ста, за да 
рас чи стат со евен ту ал ни те афе ри, без 
да по мис лат де ка истра га та бр зо ќе 
стиг не до нив ни те пор ти. Исто ка ко 
што За ев ве ли за фо то гра фи и те со Ча-
уш - „Не ма бе га ње од тоа“.

Фаб рИ чка лента
Сце на ри о то со лаж ни те лич ни кар ти е 
иден тич но со тоа со евен ту ал ни те фал-
си фи ку ва ни па со ши -  ни ко гаш не беа 
пу ште ни во оп тек, за две те има ше ист 
„из вор“ за про те ку ва ње во јав но ста, а 
раз ли ка та ме ѓу два та слу ча ја е тоа што 
не дел ни кот „Фо кус“ и но ви на рот, кои 
се во бли ски вр ски до СДСМ, овој пат 
ги од не соа сто ти на та фал си фи ка ти на 
лич ни кар ти во МВР.

На иден тич но ста на слу ча и те по тсе ти и 
по ра неш на та ми ни стер ка Гор да на Јан-
ку лов ска, а до ско раш ни от ми ни стер на 
по ли ци ја та, се га до пол ни те лен за ме ник 
на „тех ни ча рот“ Спа сов ски, за ми на ти от 
број на „Ре пуб ли ка“ на ве сти де ка има 
ин ди ции за исто по тек ло на лич ни те 
до ку мен ти. Ла ни ,се пак, афе ра та тре-
ба ше да ја на ма ли до вер ба та во ве ќе 
из ми на ти те из бо ри те. Се га тре ба ше 
да ја раз ни ша до вер ба та  во нив уште 
при под го то вка та, за да се има али би за 
пре скок ну ва ње на из бо ри те.

Тех нич ки от ми ни стер Спа сов ски за 
слу ча јот со кој сед на во ми ни стер ска та 
фо тел ја за мол чи и са ка ше да се скрие 
зад евен ту а лен про то кол „да не откри-
ва де та ли од истра га та“. Се пак, тоа што 
го кри е ше Спа сов ски бе ше соз на ни е-
то де ка и са ми от тој, ка ко и не го ви от 

ли дер, кон та кти рал и се фо то гра фи рал 
со лич но сти по кои тре ба ше да тра га ат 
при пад ни ци те на др жав ни от ор ган што 
се га го пред во ди.

Спо ред ин фор ма ци и те, Спа сов ски не 
са мо што кон та кти рал со нив, по сред-
но и не по сред но, ту ку се оби дел и да 
се прот не кај до каз ни те ма те ри ја ли 
во слу ча јот во ден од об ви ни телс тво то. 
Но, ми ни стер ска та функ ци ја не му ги 
отво ри вра ти те. Та не се си те об ви ни-
те ли спе ци јал ни, ка ко Ка ти ца, па да 
мо же пар ти ски ка дар да им ди кти ра и 
оце ну ва ус ло ви.

Ко га го нај а ви слу ча јот, Спа сов ски, ве-
ро јат но, не ни по мис лу ва ше де ка не кој 
друг, освен не го, ќе мо же да ја „те ра“ 
истра га та. Ве ро јат но па ме тот му бил 
пре за фа тен со на рач ки те ко го да вдо-
ми во ми ни стерс тво то, за но ви те ка-
дров ска из ме ни, ка ко и со ка ра ни ци те 
во пар ти ја та за што тој про дол жу ва да 
би де и ми ни стер и ге не ра лен се кре тар.

СЦе на рИО
Се ка ко, за „фа бри ка та за афе ри“ сце на-
ри о то би ло вос по ста ве но од по о дам на. 
Су деј ќи по ма те ри ја ли те во од зе ме ни те 
комп ју те ри од до мот на За хир Бе ки ри - 
Ча уш, пап ка та со 70 ил ја ди прис лу шу ва ни 
те ле фон ски раз го во ри би ла отво ре на во 
сеп тем ври.

Тоа што до пол ни тел но ја комп ли ку-
ва си ту а ци ја та во ко ја се нај де СДСМ 
е по втор но то вме шу ва ње на стран ски 
др жа ви - со фал си фи ку ва ње бу гар ски 

до ку мен ти, бан кар ски до ку мен ти од 
Швај ца ри ја, па Ср би ја, ка де што ли-
це то Зо ран Бо жи нов ски се крие од 
ма ке дон ски от про гон. Ток му тој од 
та му и ги нај а ви про дол же ни ја та на 
цир ку сот на ре чен „Бом би“.

До де ка Зо ран За ев за слу ча јот „Пуч“, 
слу ча јот за за ка ни и за уце ни врз ма-
ке дон ски от пре ми ер со ма те ри ја ли, 
ка ко што са ми от по со чу ва, што му би-
ле од странс тво, ус пеа да се „прот не“ 
и да би де пре зе мен од спе ци јал на та 
об ви ни тел ка Ја не ва, таа го по ба ра и 
Ве ру шев ски, кој е гла вен во тој слу чај. 
За по тсе ту ва ње, еден од двај ца та што 
по на лог на Ве ру шев ски не за кон ски 
ги сни ма ле раз го во ри те го приз на 
де ло то и е осу ден.

Ба рај ќи спас од „су дот што не го приз-
на ва“, фа бри ка та за афе ри на За ев  се-
га тре ба ше од над вор да го про дол жи 
тој цир кус. Бо жи нов ски на не кол ку 
па ти до се га се оби де пре ку со ци јал-
ни те ме ди у ми да „прот не“ евен ту ал-
ни стран ски бан кар ски до ку мен ти со 
ими ња на ли ца од вр вот на вла ста, ка ко 
евен ту а лен кри ми нал. Отка ко об ви ни-
телс тво то об ја ви де ка  од „фа бри ка та“ 
би ле од зе ме ни  фал си фи ку ва ни обрас-
ци од сме тки во швај цар ски бан ки, на 
кои тре ба ло да се вмет нат ими ња та 

на функ ци о не ри за да мо же да би дат 
об ви ну ва ни за не за кон ски ми ли он ски 
транс ак ции, вр ска та е мно гу јас на.

Тоа што не е јас но е што мис ле ше За ев, 
ка де ќе го од ве де се то тоа? Де ка ќе му 
го зго ле ми реј тин гот? Де ка ќе ја на-
ма ли под др шка та на ВМРО- ДПМНЕ? 
Де ка со та кви ли ко ви ќе „до не се сло-
бо да и де мо кра ти ја“? Де ка „при ја те-
ли те од над вор“ ќе му прог ле да ат низ 
пр сти и овој пат? Де ка, мо же би, тоа 
ќе нѐ уве ри де ка „вла ста ги сни ма ла 
раз го во ри те“?

Љуб чо Ге ор ги ев ски, по ра неш ни от 
пре ми ер и до ско ра шен со бо рец на 
СДСМ, кој и на „сво ја ко жа“ иску си афе-
ра со прис лу шу ва ње, уште во април 
во те ле ви зи ско ин терв ју по со чи де-
ка гла вен „сни мач“ на раз го во ри те 
е ток му СДСМ. Ду ри и де ка трој ца та 
што со За ев се об ви не ти во „Пуч“ - Ве-
ру шев ски, Ко стов ски и Ла за рев ски се 
тие што на „ја ди ца“ го уло ви ле ра ко-
водс тво то на СДСМ.

 Јас сум 90 про цен ти убе ден, еве 
оста вам 10 про цен ти, де ка тој дел 
во кој се ми ни стри и функ ци о не ри 
на ВМРО е сни ма но од СДСМ... Ка ква е 
вр ска та ме ѓу тие трој ца, Ве ру шев ски, 
Ко стов ски и Ла за рев ски со де ло ви и 
стру кту ри на СДСМ, не мо жам до крај 
да ви ка жам, но дел од ра ко водс тво то 
ја фа ќа таа ја ди ца. Таа трој ка е иста та 
трој ка што го отво ри „Го ле мо то уво“ 
- по со чи Ге ор ги ев ски.

Истра га та  на об ви ни телс тво то ти вко 
и без пом па пре диз ви ка крах на „пр-
ва та стран ска ин ве сти ци ја на СДСМ“. 
„Фа бри ка та за афе ри“ за ми ну ва во 
сте чај, та ка ка ко што во сте чај за ми-
ну ва и овој СДСМ.

Зо што и ка ко се доз во ли во вр вот на 
СДСМ да се на ле пат „чуд ни оп скур-
ни ли ко ви од не ко гаш ни те уд ба шки 
стру кту ри“, е пра ша ње што не из беж-
но мо ра да би де ре ше но, а по тоа и да 
од го ва ра ат за си те де ла. За пар ти ја та 
да оста не пар ти ја. Из бо ри те што се 
нај а ве ни во април мо же да би дат од-
лич на пој дов на точ ка. Да се ви ди на 
де ло де ка ва кви те по те зи на опо зи ци-
ја та се по губ ни, а по тоа на мир да се 
по све тат кон по диг ну ва ње на СДСМ 
ка ко по ли тич ка пар ти ја.

За да не ма и на та му „Ви сти на“, со ко-
ја шилото од не кои но ви бун ке ри би 
из нел на ви де ли на нов срам за др жа-
ва та, на ро дот, гра ѓа ни те, гла са чи те. 
Срам за си те. 

КРАХ нА пР ВА ТА СТРАн СКА ин Ве СТи ци ЈА нА СДСМ

„Ви сти на та е ка ко шило“ е ед на од нај ци ти ра ни те из ја ви на 
пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски во те кот на овие не кол ку кри зи 
што се ја ви ја ед на по дру га. Иа ко си ја тол ку ва ше и упо тре бу ва
ше кој ка ко са ка, во за вис ност од по тре би те и од мо мент ни те 
по зи ции. Шилото из ле гу ва, а ви сти ни те што ги но си со се бе сѐ 
по ве ќе не им се по вол ја на тие што пра веа па ро ди ја

Фа бри ка та за афе ри во сте чај
актуелно

Пишува |  
Наум Стоилковски
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Зависноста од рускиот гас и ста-
вањето на националните интере-
си на одредени членки на Унијата 

пред интересите на ЕУ, е последната 
причина за поделбите  што можат да 
предизвикаат долгорочни  негатив-
ни последици. Шефот на Европскиот 
совет, Доналд Туск, и италијанскиот 
премиер Матео Ренци, се двајцата 
влијателни европски политичари кои 
директно ги обвинија земјите инвол-
вирани во проектот „Северен тек“ за 
хипокризија при заштита на своите 
економски интереси. За Италија и за 
Полска, меѓу другите земји-членки, е 
неприфатливо Унијата да се залага за 
намалување на зависноста од рускиот 
гас, а истовремено, некои земји да пот-
пишуваат нови договори со Москва за 
нови гасоводи. 

Критиките кон Берлин, Хаг, Лондон и 
кон Париз, каде што се регистрирани 
петте мултинационални компании 
кои го ставија парафот на договорот 
за „Северниот тек“, се случуваат не-
цела година откако и Вашингтон и 
ЕУ изразија сериозна загриженост од 
можната изградба на „Турскиот тек“ 
кој требаше да носи руски гас од Русија 
преку Турција, Грција, Македонија и 
Србија, кон ЕУ. Иако тогаш најголем 
дел од претходно наведените држави 

европа се подели  
за рускиот гас
Зависноста од рускиот гас и ставањето на националните интереси на одредени 
членки на Унијата пред интересите на ЕУ, е последната причина за поделбите  што 
можат да предизвикаат долгорочни  негативни последици. Шефот на Европскиот 
совет, Доналд Туск, и италијанскиот премиер Матео Ренци, се двајцата влијателни 
европски политичари кои директно ги обвинија земјите инволвирани во проектот 
„Северен тек“ за хипокризија при заштита на своите економски интереси. За 
Италија и за Полска, меѓу другите земјичленки, е неприфатливо Унијата да се 
залага за намалување на зависноста од рускиот гас, а истовремено, некои земји да 
потпишуваат нови договори со Москва за нови гасоводи 

сметаа дека нов гасовод кон ЕУ ќе значи 
и зголемена зависност на ЕУ од руските 
енергенти, сега тоа не е проблем при 
градењето на нов гасовод.  

Федералниот германски регулатор 
за конкуренција даде дозвола за фор-
мирање на конзорциум кој треба да 
го гради гасоводот „Северен тек 2“. Со 
одобрувањето од „Федералната канце-
ларија за картели“, нема никаква правна 
пречка за формирање на компанијата 
која треба да го зголеми дотекувањето 
на руски гас во Германија и во Европа. 

Конзорциумот е составен од герман-
ските  компании БАСФ и Е.ОН, фран-
цуската компанија „Енги“, австриската 
компанија „ОМВ“ и англо-холандската 
компанија „Шел“. Овие мултинацио-
нални компании, заедно со руската 
државна фирма 
„Газпром“, во сеп-
тември потпишаа 
договор за проши-
рување на гасо-
водот „Северен 
тек 2“, кој на 
Европа треба 
да ѝ донесе 
нови 55 куб-
ни милијарди 
земјен гас. 

Куманово и глобалните 
енергетски игри
Во недостиг на соодветни информа-
ции за заднината на кумановските 
настани, кај најголем дел од маке-
донската јавност сè уште е најреал-
но сценариото според кое влезот на 
косовските „кучиња на војната“ во 
населбата „Диво Насеље“ се должи 
на обидот на некои западни земји да 
предизвикаат нестабилност токму 
на маршрутата преку која требаше да 
минуваат цевките со гас кон Унгарија 
и кон другите земји на ЕУ. И покрај тоа 
што „Турскиот тек“ со уривањето на 
рускиот авион на турско - сириската 
граница речиси целосно пропадна, 
за голем дел од аналитичарите и 
познавачите на состојбите на кума-
новските настани претходно требаше 
да обезбеди целосна елиминација на 
можноста да се изгради „Турскиот тек“. 
Осумте македонски херои што загинаа 
во Куманово и нивните триесетина 
повредени колеги полицајци, со ели-
минацијата на косовската група спре-
чија две последици. Едната последица 
е дека Македонија, која ќе беше жртва 
на терористички напади, ќе беше при-
кажана како нестабилна земја која 
не може да ја контролира својата те-
риторија и втората последица е дека 
на меѓународната јавност ќе ѝ беше 
предочено дека Куманово, како главна 
точка на маршрутата преку која ќе 
минуваше гасоводот, е нестабилна 
зона, преку која не смее да минуваат 
енергетски јазли. Многумина се дла-
боко убедени дека Куманово беше 
одбрано за цел само поради тоа што е 
една од главните точки во коридорот 
Солун-Ниш- Белград, преку кој треба-
ше гасоводот да стигне до Унгарија. 

Пишува | Горан Момироски

Гасоводот, кој ќе тргне од руска морска 
територија и преку Балтичкото Море 
ќе го носи гасот до Германија, стана 
контроверзен откако беше договорен 
за време на западните санкции кон 
Русија и паралелно со загриженоста 
на САД и на Европа за изградба на га-
соводот „Турски тек“, кој преку црното 
Море, Турција, Грција, Македонија и 
Србија требаше да носи гас кон Унга-
рија и понатаму во ЕУ.  �
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Празниците 
се време кога 

се троши 
повеќе од 

дозволеното. 
Се влегува 
во минуси, 
но никој не 

може да 
одолее на 

желбата да 
ги израдува 
членовите 
на своето 

семејство со 
подароци

Според кажу-
вањата на 

продавачите, 
од средината 
на декември 
многу често 
просечните 

дневни 
сметки на 

граѓаните се 
повисоки од 
5.000 денари

нОВОГОДиШнА еуФОРиЈА еКОнОМИја
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Се троши без усул 
на украси, играчки 
и на бела техника

Пишува | Александрија Стевковска  

Дека секоја година се трошат сѐ повеќе пари говорат и 
податоците на Народна банка според кои пазарењето 
со платежни картички секој декември бележи пораст. 
Ако во 2012 година во декември се потрошиле  
2,7 милијарди денари, во 2013 година таа сума 
пораснала на 3 милијарди денари, за во декември  
2014 година да се потрошат 3,3 милијарди денари

Празниците се на праг. 
Неколку дена до финал-
ното одбројување на за-

вршокот на оваа година, сите 
се подготвуваат за дочек на 
Нова година. Без оглед каде ќе 
се дочека нејзиното доаѓање, 
безмилосно се троши и што се 
има и што се нема, само за да 
се купат подароци за најблис-
ките, но и за себе. Потрошу-
вачката треска е забележлива 
насекаде, а најмногу во про-
давниците каде што можат да 
се најдат новогодишни украси, 
играчки и пакетчиња за нај-
малите, но и облека. Празни-
те рафтови доволно говорат 
дека завршувањето на едната 
и почетокот на другата година 

мора да се проследат со мно-
гу нови работи, иако најголем 
дел од граѓаните се жалат дека 
немаат пари. И никој не може 
да остане имун на искушенија-
та за трошење пари. Излозите 
на речиси секоја продавница се 
облепени со написи за попусти 
и тоа е доволен момент да се 
влезе и неизбежно да се пот-
рошат пари. Друг момент е тоа 
што попустите, всушност, и не 
се попусти, односно се корис-
тат старите веќе познати три-
кови за минимални фиктивни 
намаленија, но самиот збор на-
маление влијае како магнет 
на психата на луѓето, кои и не 
сфаќаат дека се злоупотребени 
од трговците. Како и да е, на 
залезот на годината се трошат 

пари на големо. И додека во 
Америка и во Европа, Божик, 
празникот кога тие делат по-
дароци, е веќе пристигнат, кај 
нас новогодишната треска е 
во ек. Дека секоја година се 
трошат сѐ повеќе пари гово-
рат и податоците на Народна 
банка според кои пазарењето 
со платежни картички секој 
декември бележи пораст. Ако 
во 2012 година во декември се 
потрошиле 2,7 милијарди де-
нари, во 2013 година таа сума 
пораснала на три милијарди 
денари, за во декември 2014 
година да се потрошат 3,3 
милијарди денари. Кај нас сѐ 
уште нема направено анализа 
колку, во просек, троши секое 
семејство за Нова година би-
дејќи тоа зависи од имотната 
состојба на секого, но сигурно 
никој не е под 100 евра, што 
на картичка, што во готовина. 

Трговците веќе тријат раце 
бидејќи за празниците расте 
потрошувачката. Според кажу-
вањата на продавачите, од сре-
дината на декември многу чес-
то просечните дневни сметки 
на граѓаните се повисоки од 
5.000 денари.

� пред нова година се купува 
сѐ и сешто. Во продавница се 
влегува со намера да се купи 
нешто, но попатно се изби

раат производи, кои граѓа
ните не ни помислиле да ги 
купат, па на каса се доаѓа со 
полни кошници. и да се има 
и да се нема, за преднового
дишно пазарење мора да се 
најде. Вообичено, најмногу 
пари се трошат за прехран
бени производи, а луѓето си 
дозволуваат во овој период 
да се отпуштат. Стимул плус 
за трошење се постојаните 
промоции и намалувања што 
ги има во секој маркет - велат 
трговците, според кои, освен 
за храна, пред секој почеток 
на наредната година најмно-
гу пари се трошат за украси, 
играчки и за подновување на 
белата техника.  

Колку и да се троши или да не 
се троши, од новогодишни-

те украси и подароци на кои 
граѓаните пред Нова година 
еуфорично трошат пари, ста-
тистиката покажува дека маке-
донските трговци во декември 
ќе заработат двојно повеќе от-
колку во претходните месеци 
од годината.

Тоа што на граѓаните им се 
чини евтино, па на големо ку-
пуваат, ситните работи и ново-
годишни украси, на трговците 
им носат најголема заработка 
зашто профитната маржа кај 
нив најчесто е 100 проценти 
од набавната цена. Дел од тр-
говците што се занимаваат со 
овој бизнис откриваат дека и 
покрај тоа што овие производи 
изгледаат како ситници затоа 
што се евтини, заработката од 
нивната продажба е кајмакот 
што трговијата го собира во 
предновогодишните денови.

Трговците се едногласни дека 
секоја година во овој период 
луѓето трошат повеќе пари.

� продавниците се полни 
со луѓе. некои се шетачи, а 
повеќето купуваат. Дури и 
кога некој немал намера да 
купува, не останува имун на 
многубројните производи, па 
никој не заминува без нешто 
да купи. Генерално, сега луѓе
то најмногу трошат на елки 
и на украси за нив, но многу 
се купуваат и играчките би
дејќи најчесто децата се тие 
што сакаме да ги израдува
ме - објаснуваат трговците со 
украси и со играчки.

Според нив, маржата на овие 
производи кај помалите тр-
говци се движи 30 отсто, до-
дека кај големите трговци, 
кои имаат финансиска моќ да 
увезуваат поголеми количи-
ни производи, маржите се 100 
отсто, односно заработката е 
двојно поголема од цената на 
производот. 

За разлика од храната и играч-
ките, чијашто продажба секој 
декември бележи рекорди, тр-
говците со облека и со обувки 
се во малку понезавидна си-

туација бидејќи продажбата 
во овие сектори е во опаѓање. 
Со оглед на тоа облеката и 
обувките важат за полуксузна 
стока, која не се купува секој 
ден, ако треба од нешто да се 
откажаме, почнуваме од таму, 
без оглед што во овој период 
е почната сезона на попусти, 
макар и минимални.

� Многу е опадната продаж
бата и секоја година е сѐ по
мала и помала. Ако порано во 
деновите пред нова година 
имавме промет од 100.000 
денари, сега прометот е пре
половен, иако имаме попуст 
на целиот асортиман. За раз
лика од големите суми што 
се издвојуваат за јадење, 
кое ќе го снема за неколку 
дена, облеката и обувките 
остануваат, па граѓаните се 
решаваат за блуза или панта
лони од минатата или од пре
дминатата година. најмалку 
се продаваат капути и јакни, 
тоа што е и најскапо. Барем 
за возрасните, за децата се 
знае, тие растат и за нив ре
чиси секоја година мора да се 
купува нова облека и обувки 
- велат трговците што живеат 
од продажба на текстилни про-
изводи и обувки. 

Како и да е, Нова година е на 
прагот. Вака или така секој 
од нас ќе си ги пружи  нозете 
повеќе од тоа што може, но 
потрошувачката магија си го 
прави своето.

� празниците се време кога 
се троши повеќе од дозволе
ното. Се влегува во минуси, 
но никој не може да одолее 
на желбата да ги израдува 
членовите на своето се
мејство со подароци. Тоа го 
прават сите. Тогаш сѐ е доз
волено. За последиците и 
за преживувањето се мисли 
потоа. Со оглед на тоа дека 
јануари е преполн со праз
ници, а со тоа и трошењето 
нема крај, не залудно велат 
дека првиот месец од годи
на е најдолг и финансиски 
најтежок - нагласуваат соци-
олозите. � 
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Колку порано се 
произведат, толку е 
поголема заработката

Пишува | Александрија Стевковска  

ОДГЛеДуВАње ТиКВичКи ВО пЛАСТеници

Постојат повеќе видови 
тиквички, кои меѓусеб-
но се разликуваат како 

по структурата, така и по на-
мената. Тие се едногодишни 
зелјести растенија од родот 
кукурбита (cucurbita). Што се 
однесува до одгледувањето во 
пластеници или во заштитени 
простории, за никнување им е 
потребна температура повисо-
ка од 12 целзиусови степени. 
Оптималната температура за 
пораст и за развој е во граници-
те од 25 до 30 степени. Темпера-
турата пониска од пет степена 
влијае негативно врз нормал-
ниот развој на тиквичките, а 

мразевите во рана пролет може 
да доведат до целосно уништу-
вање на растенијата.

Како растение, тиквичката има 
голема потреба од влажност би-
дејќи формира голема лисна 
маса (транспирациска површи-
на), но не поднесува преголема 
влажност. Во услови на недо-
волна влажност, пак, плодовите 
се поситни и понеквалитетни, 
а може да дојде и до исфрлање 
или опаѓање на цветовите и на 
младите плодови.

Потребата од топлина и од влаж-
ност зависи од фазата на развој 
на растението. За никнување 
најповолна е температурата од 

25 до 28 целзиусови степени и 
обилна влажност. По оваа фаза 
на развој потребна е умерена 
влажност и температура на 
почвата меѓу 20 и 25 степени 
и тогаш се создаваат услови за 
развој на кореновиот систем и 
за развој на надземниот дел на 
растението. Подоцна, во фазата 
на цветање и на интензивен по-
раст на растението, потребна е 
повисока температура.

Најдобро се развива на длабока 
и структурна почва од типот на 
алувијалната почва. Постојат 
различни сорти тиквички, во 
зависност од времето, регионот 
и начинот на одгледување, раз-
лични хибридни сорти, поради 

релативниот краток период на 
вегетација, сукцесивниот и ин-
тензивен развој и формирање-
то плодови.

Се произведуваат од расад или 
претходно се засејуваат во сак-
сии или контејнери, кои подо-
цна директно се расадуваат на 
постојано место. Се расадуваат 
по формирањето на три-четири 
постојани листови. Садењето се 
врши во втората половина на 
февруари или на почетокот на 
март, а ако не се загрева, во вто-
рата половина на март.

Растојанието на коренчињата е 
100 х 50 сантиметри. Се приме-
нуваат истите мерки на нега на 
посевот како и кај лубеницата.

Бербата почнува околу првата 
половина на мај, но, зависно 
од климатските, а пред сѐ од 
температурните услови и од 
загревањето, често се случува 
бербата да стаса и порано. Про-
изводството во ниски тунели се 
врши подоцна и зависно од на-
дворешната температура, пона-
таму се открива по-
лиетиленот и тогаш 
одгледувањето про-

должува на отворено. Бербата 
почнува во втората половина на 
мај и трае до средината на јули. 
Бербата при нормални услови се 
врши секој ден или преку еден 
ден. Приносот се движи од 30 до 
40 тони на хектар.

Освен што се исклучително 
здрави, тиквичките влијаат 
поволно на човечкиот органи-
зам. Ја одржуваат линијата, ја 
подобруваат концентрацијата, 
ги смируваат нервите, ги за-
цврстуваат мускулите и срце-
то. Влијаат на исфрлување на 
водата и на штетните материи 
од телото. Иако имаат помалку 
вода од краставиците, содржат 
повеќе витамини и минерали. 
Популарни се и поради малата 
калорична вредност, а изоби-
луваат со витамин ц, калиум, 
калциум, фосфор и селен. Го по-
добруваат варењето на храната. 
Малку е познато дека тиквички-
те можат да помогнат за леку-
вање на астмата и имаат силни 
антивоспалителни својства, 
па помагаат во спречување на 
парадентоза, но се користат и 

во борбата против други 
воспаленија.  � 

 



Пра кти ка та на европ ски те 
тр гов ци е сто ка та пред 
исте ку ва ње то на ро кот 

на упо тре ба да се ну ди за по ни-
ска це на – од 30, па ду ри до 70 
про цен ти. Во Ма ке до ни ја тоа сѐ 
уште не е за жи ве а но. Има ком па-
нии што го пра кти ку ва ат тоа, но 
од дел ни тр гов ци се под го тве ни 
ду ри и да ја рас па ку ва ат сто ка та 
и да ја про да ва ат на ме ра за да 
не се гле да да ту мот или, пак, да 
за ле пат нов да тум на упо тре ба. 
Не кои про из во ди те ли се под го-
тве ни да ја при мат на зад сто ка та 
пред исте ку ва ње то на ро кот. 

Спо ред не кои про це ни, во Ита-
ли ја се ко ја го ди на се фр ла ат 
по 20 ми ли о ни то ни хра на, во 
Ве ли ка Бри та ни ја про па ѓа ат 
ду ри 30 про цен ти од си те пре-
хран бе ни про из во ди. 

За хра на та да не се фр ла, бри тан-
ски те син џи ри мар ке ти поч наа 
да отво ра ат по себ ни штан до-
ви на кои хра на та што е пред 
исте ку ва ње на ро кот се ну ди за 
мно гу ни ска це на. Со ог лед на 
тоа де ка се ра бо ти за хра на што 
не е опас на по здрав је, та кви те 
пун кто ви се по пу лар ни и во ита-
ли јан ски те, па и во хр ват ски те 
тр гов ски цен три. 

Во не кои од европ ски те зем ји 
бор ба та е по ова хра на та да се 

до ни ра. Од нос но, тоа што не ма 
да се про да де на тие штан до ви 
за рас про даж ба, да се до ни ра 
на си ро маш ни те. Хра на та со 
исте чен рок, ко ја не е штет на 
по здрав је то на лу ѓе то, се да ва 
во бан ки за хра на, од ка де што 
се ди стри бу и ра до тие на кои 
им е нај по треб на.

� на за пад е поч на та ини ци ја
ти ва за до ни ра ње на хра на та 
со исте чен рок на упо тре ба, но 
ко ја, се пак, не е штет на да се 
ко ри сти и по тој одре ден да
тум. на при мер, се пра ват на
по ри та ква пра кти ка да се во
ве де во Фран ци ја и во Анг ли ја, 
Хр ват ска, но има оп струк ции. 
не се сог ла су ва ат са ми те про
из во ди те ли и ди стри бу те ри 
на таа хра на. Тие има ат огром
ни за гу би. Со во ве ду ва ње  на 
овој си стем има ат по ве ќе кон
тро ли. не им да ва ат да мрд нат 
по дол го од тие рам ки. ина ку, 
си те про из во ди што има ат да
тум до ко га мо же да се ко ри
стат има ат и уште еден да тум 
– до ко га ре ал но мо же да се 
ко ри стат без да на ште тат на 
ор га низ мот. проб ле ми те со 
кои се со о чу ва ат европ ски те 
зем ји се при сут ни и кај нас, 
по ра ди што не мо же ме да го 
вос по ста ви ме тој си стем на до
ни ра ње – ве ли Ду шко Хри стов 
од ма ке дон ска та бан ка за хра на.

Да се про да де по  
исте ку ва ње на ро кот,  
но не да се до ни ра 
Во прин цип, чо ко ла да та мо же 
да се ко ри сти и по шест ме се ци 
од да ту мот на упо тре ба, кој е 
наз на чен на са ми от про из вод. 
Мо же таа чо ко ла да да за гу би 
одре де ни ну три тив ни вред но-
сти, ќе по бе ли, но не е штет на 
за ор га низ мот. Ју фки те има ат 
мож ност да се ко ри стат и до 
60 де на по исте кот на ро кот на 
упо тре ба, а ма ка ро ни те се упо-
треб ли ви и до 90 де на по исте-
кот на ро кот. Има мно гу про из-
во ди што мо жат да за вр шат на 
тр пе за та на си ро маш ни те. 

Но, на де лов ни от се ктор не му 
од го ва ра да се при ме ни ова. 
Ни ту ин сти ту ци и те не се под-
го тве ни да при фа тат ва ков че-
кор. Ка ко што наг ла су ва Хрис-
тов, про из во ди те ли те да ва ат 

одре де ни ро ко ви на упо тре ба, 
кои тре ба да се по чи ту ва ат. Си 
пла ни ра ат кол ку ќе им се про-
да дат, кол ку тре ба да про из ве-
дат. Но, има три ко ви што не ги 
зна е ме. Во ни ту ед на зем ја не ма 
бр за и ефи кас на ла бо ра то ри ја 
и аген ци ја, ко ја за 24 ча са ќе ис-
пи та ква ли тет на про из вод и ќе 
мо же да му го про дол жи ро кот 
на тра е ње на про из во дот. Се кој 
про из во ди тел гле да да ги иско-
ри сти си те мож но сти за да го 
про дол жи ро кот на упо тре ба 
на про из во дот за да го про да де, 
а не за да го до ни ра. 

Про це ни те, спо ред Хри стов, се 
де ка кај нас се фр ла по ве ќе од 
10.000 то ни хра на го диш но. Таа 
хра на ако ја по де ли ме по еден 
ки ло грам за да се пре хра нат 
трој ца  –  би зна че ло ја де ње за 
30.000 лу ѓе. Тие 30.000 лу ѓе да 
има ат хра на 365 де на во те кот 
на го ди на та.

„ти некс“ нај го лем до на тор
Бан ка та за хра на во мо мен тов им по ма га 
на по ве ќе од 330 лу ѓе. Тие од ком па ни ја 
во рам ки те на мар ке ти те „Ти некс“ што 
ра бо ти со про из водс тво на леб и на бел 
пе чи ва, до би ва ат хра на што оста ну ва од 
прет ход ни от ден. Пре ку ор га ни зи ра на 
мре жа во де вет де сет гра до ви, ка де што 
мар ке тот има свои про дав ни ци, се да ва 
леб на си ро маш ни фа ми лии. По мош до-
би ва ат се мејс тва во При леп, Ка ва дар ци, 
Стру га, Стру ми ца, Ку ма но во, Ко ча ни, 
Охрид, Скоп је. 

� имав ме парт нер ска ак ци ја со бан ка 
за хра на. пе чи ва та и ле бо ви те што 
тој ден не се про да ваа, сѐ уште све жи 
и упо треб ли ви, се де леа на без дом
ни ци те и на тие на кои им се нај по
треб ни. Со ра бо ту ва ме и со Днев ни от 
цен тар за де ца од ули ца во Шу то Ори
за ри. и та му се но се ше дел од пе кар
ни ца та на „Ти некс“. пра ви ме па ке ти 
со хра на за се мејс тва та со мно гу де ца.  
Во кон ти ну и тет до би ва ат па ке ти со 
ос нов ни пре хран бе ни средс тва и со 
средс тва за хи ги е на.  Де ли ме и па
ке ти – ед наш до два па ти го диш но, 
на со ци јал но за гро зе ни се мејс тва. 

Хри стов ве ли де ка мно гу за кон ски 
ре гу ла ти ви се преч ка за до на ци ја. По-
со чу ва де ка „Кју би“ до ни ра ле 60 па-
ке ти на 60 се мејс тва  со кои мо же ле 
да се пре хра нат нај мал ку 15 де на. Но 
кни го вод но има ле проб лем. 

� Тоа ни е проб лем со мно гу фир ми. 
по ра ди ад ми ни стра тив ни проб ле ми 
тие се пов ле ку ва ат од на ме ри те да 
им по мог нат на нај си ро маш ни те – 
ве ли Хри стов.

Тој по со чу ва де ка нај че сто фир ми те 
тре ба да ги мо лиш за по мош. И, оп што, 
ве ли тој, лу ѓе то са ка ат, но и не са ка ат 
да до ни ра ат. Ве ли, до на ци ја та не зна чи 
ед на ку ти ја со ко ја ќе се фо то гра фи раш 
и ќе се про мо ви раш. 

� Го ди на ва за но ва го ди на не ма да 
ор га ни зи ра ме ни што.  Зо што? Се кој 
што ќе до ни ра не кое ку ти че се фо
то гра фи ра и го уни шту ва чув ство то 
за до ни ра ње и на чи нот на до ни ра ње 
– ве ли Хри стов.

Тој наг ла су ва де ка по стои проб лем што 
е при су тен кај нас, но и во по го ле ми-

те европ ски зем ји. При до на ци ја на 
го ле ми ко ли чи ни, се слу чу ва хра на та 
да се пре про да ва ме сто да се до ни ра. 
Ве ли, во Хо лан ди ја има же на што пра-
ви биз нис со хра на со исте чен рок на 
упо тре ба, или пред истек на рок. Ја со-
би ра хра на та и  ја  про да ва по по ни ска 
це на. На тој на чин глу ми ху ма ни та рец, 
а во прин цип за ра бо ту ва на сме тка на 
си ро маш ни те.

Бан ка та за хра на пред бо жик ни те праз-
ни ци ќе има ак ци ја -  1,5 тон хра на во 
еден ден. Но тој е не за до во лен што 
мо ра за се ко ја до на ци ја да мо лат и да 
ба ра ат.
 
� Мо ра да има си стем со кој ќе се сог
ла сат и де лов на та за ед ни ца и ин
сти ту ци и те. Во мар ке ти те се фр ла 
овош је и зе лен чук. еден мар кет во 
Скоп је, во за вис ност од се зо на та, да
ва  200 до 900 ки ло гра ми овош је и 
зе лен чук во Зо о ло шка гра ди на. А 
тоа овош је е упо треб ли во. Мо же би 
изг ле дот на зе лен чу кот и на овош
је то не е прив ле чен за ку пу ва чи те, 
но е упо треб ли во за си ро маш ни те 
– ве ли Хри стов.  �

за кон ски те ре гу ла ти ви преч ка за до на ци ја

по ма га ме на са мо хра ни ро ди те ли – 
ве лат од „Ти некс“.

Тие имаа но во го ди шен кар ван се ко ја го-
ди на низ 12 оп шти ни низ Ма ке до ни ја. Се 
до де лу ва ат по ве ќе од 2.000 па кет чи ња. 
Ги оп фа ќа ме ре чи си си те цен три за де ца 
со по себ ни по тре би, де ца од со ци јал но 
ран ли ви ка те го рии, де ца без ро ди те ли. 

� Се ле ктив ни сме во де ле ње то на па
кет чи ња та. Ги оп фа ќа ме нај ри зич ни те 
гру пи, нај за гро зе ни те ка те го рии. Де ца 
без ро ди те ли, де ца со по себ ни по тре би, 
со  хен ди кеп, со преч ки во раз вој, ау ти
зам. им да ва ме па кет чи ња на де ца та 
од До мот за сле пи „Ди ми тар Вла хов“, 
сред но школ ци те од „пра те ниј Зо граф
ски“, кои има ат преч ки во го во рот и во 
слу хот – до да ва ат од „Ти некс“. 

Во Стру ми ца, пре ку бан ка за хра на, има 
фор ми ра но по себ но те ло за бор ба про тив 
гла дот. Јав ни лич но сти до ни ра ат хра на за 
тие на кои им е нај по треб на. Ме ѓу нив се 
Еле на Лу ка, се мејс тво то на Го ран Пан дев, 
То ми Сте фа нов ски. Го диш но се со би ра ат 
по ве ќе од 10 то ни хра на.

 Чо ко ла да та 
мо же да се 
кри сти и по 

шест ме се ци 
од да ту мот на 
упо тре ба што 
е наз на чен на 
са ми от про-
из вод. Мо же 
таа чо ко ла да 

да за гу би 
одре де ни 

ну три тив ни 
вред но сти, ќе 
по бе ли, но не 

е штет на за 
ор га низ мот. 

Ју фки те има ат 
мож ност да 
се ко ри стат 
и до 60 де на 
по исте кот 
на ро кот на 
упо тре ба, а 

ма ка ро ни те се 
упо треб ли ви 
и до 90 де на 
по истекот на 

ро кот
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теМа на неДелатаХуМАнОСТА пОРАЗенА ОД пРОФиТОТ

зошто маркетите не 
ја донираат храната 
со поминат рок?
Во не кои од европ ски те зем ји бор ба та е тоа што не ма да се  
про да де на штан до ви те за рас про даж ба да им се до ни ра на  
си ро маш ни те. Хра на та со исте чен рок, ко ја не е штет на по  
здрав је то на лу ѓе то, се да ва во бан ки за хра на, од ка де што се 
ди стри бу и ра до тие на кои им е нај по треб на. Но и кај нас и на  
за пад има от пор од де лов ни от се ктор
Пишува | Бил ја на За фи ро ва



Ре Коа и:

� Сра мо та бе, сра мо та за де ца та што си ги учел... тол ку 
јав но да ма ни пу ли раш и да ла жеш...

� Е ај де би ди кул ту рен и нај ди друг збор освен те жок 
ДУ ДУК...

оливеР 
СПаСовСКи

еРван  
ФуеРе

Не е важно дали сум имал 
контакти со осомниче-
ните. Важно е дека има 
истрага за криминал 
против секој што го пре-

кршил законот. Имам контакт со многу граѓани 
на Република Македонија и од оваа позиција и од 
позицијата која претходно ја имав, и тоа воопштво 
не е важно. Кога ви кажувам дека имам контакти со 
многу лица во Македонија тоа значи дека се можни 
контакти од секаков аспект.

Технички министре, да, многу е важно дали и 
што сте контактирале со осомничениот. и зошто 
ве барале на телефон кога ги апселе. Секоја чест 
за акцијата на полицијата, само штета што не 
ве информираа.

Изборите не би требало 
да се одржат во април 
па дури и по цена одло-
жувањето да значи про-
лонгирање на мандатот 

на сегашната влада по 15 јануари како краен рок.

по сè изгледа Заев и СДСМ дефинитивно решија 
да бегаат од избори штом дојде ред и Фуере 
да се јави со свое мислење за ситуацијата без 
никој да го праша. 

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ЉубомиР 
ФРчКоСКи

Македонија не заслужу-
ва да стенка и да бревта 
под тежината на ваков 
политичко-психолош-
ки провинцијализам и 
аматеризам. И второ, не сум многу среќен кога 
пред мои очи гледам како стопроцентно се ост-
варуваат сите мои анализи и проценки!

Македонија ќе стенка до април, а Заев... него
вото време за стенкање допрва доаѓа.

ваСКо  
еФтов

Изборите мора да се од-
ложат, без дискусија, за 
оној временски период 
за кој се одлага спрове-
дувањето на парцијал-
ните решенија од договорот од Пржино.

Откако „фабриката за афери“ отиде во стечај, 
се очекува Заев да побара дополнување на 
договорот од пржино со закон за укинување 
на избори и организирање на манифестација 
„избор за премиер на Македонија“ со жирико
мисија составена од шест странски амбасадори 
по избор на Заев.

ЗоРан  
Заев

Јас сум совесен,согласно 
со Законот, носител на 
вакви информации кои 
задираат во приватната 
и во интимна природа на 

огромен број граѓани. Комплетно со сè ќе ги пре-
дадеме. Само јас знам што треба за чување на тие 
материјали што ги чував 11 месеци.

Совесниот Заев знаел како треба да ги чува не
легално снимените разговори, но не знаел како 
стигнале 70.000 разговори кај чаушот... Ах, пак ќе 
се вади на амне(ст)зија.

Разните криминални 
чауши, чудните оп-
скурни ликови од не-
когашните удбашки 
структури, превртли-
вите апаратчици и сплеткари, кои на прв поглед 
фасцинираат со своите „спасоносни“ трикови, а 
секогаш, всушност, играат дупло и во полза на 
страната која нуди повеќе. Тие се змија во пазувите 
на опозицијата.

За да се ослободи опозицијата од змиите и од 
магарињата во своите редови треба да го очис
ти целото раководство на чело со лидерот.

бРанКо  
ГеРоСКи

да ја ис пе ча ти за да ја по ка-
же пред пра те ни ци те и пред 
јав но ста, дал не кој му до не-
се ис пе ча тен при ме рок за 
бла ма жа... Па си за ста на на 
го вор ни ца, се нас меа, ја „де-
ман ти ра ше“ ВМРО-ДПМНЕ 
де ка осом ни че ни от за фал-
си фи ка ти е бли зок са мо до 
опо зи ци ја та и гор до за ми на 
по „ус пеш ни от го вор“. А ку-
три от или не се раз би ра или 
сле по му ве ру ва на тој што 
му го сме сти... Абе од ави он 
се гле да де ка е лош фо то шоп 
или што би рек ле „Прес 24“, 
и да ле ку е од ква ли те тот и 
ка па ци те тот за фал си фи кат 
што го има во опо зи ци ски-
те стру кту ри, осо бе но ако 
се има пред вид де ка пред 
ед на го ди на бе ше об ја ве но 
ви део со на вод на афе ра со 
фал си фи ку ва ни па со ши со 
да ле ку по до бар ква ли тет од 
оваа фо то гра фи ја, но и беа 
фал си фи ку ва ни лич ни кар-
ти за кои МВР отво ри оп сеж-
на лич на кар та. И ка ко што 
ве ли на ро дот, на ла га та ѝ се 
ку си но зе те. Вед наш из ле зе 
ори ги нал на та фо то гра фи ја, 
а по тоа и мно гу фо то гра фии 
кои ше га та ја упа ти ја на сме-
тка на опо зи ци о не ри те.

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Ре че и:

� Нај важ но е при сус тво то на ЛДП во ме ди у ми те со нај раз-
лич ни прес-кон фе рен ции, со оп ште ни ја, и из ја ви пре ку 
кои јав но ста ќе мо же да се за поз нае со на ши те ста во ви и 
со на ши те пог ле ди за акту ел ни те со стој би во др жа ва та. 

� Ќе ја во дам пар ти ја та тим ски за ед но со си те оние што 
са ка ат да се обе ди нат не око лу ме не ту ку око лу иде-
а ли те на ли бе ра лиз мот и за шти та та на чо ве ко ви те 
сло бо ди и пра ва.

Ро де н: 
1.11.1978, во Би то ла

Обра зо ва ние: 
ма ги странд по Ме наџ мент и 
биз нис-ад ми ни стра ци ја

Ра бо тен ан гаж ман: 
пра те ник

Се кој на пра вил кикс, ама 
од не кои ки ксо ви по са-
ку ваш да те сне ма... Или 

да имаш вре мен ска ма ши на, 
да го вра тиш вре ме то на зад 
и да го сме ниш де нот во кој 
си ста нал „крал“. Па та ка, 
пра те ни кот на опо зи ци ја та 
и пре тсе да тел на пар ти ја-
та ЛДП ве ро јат но по са ку ва 
да се из бри ше еден ден од 
го ди на та, да го сне ма од ка-
лен да рот, да ги сне ма си те 
ве сти об ја ве ни тој ден, лу-
ѓе то да има ат цр на дуп ка за 
21.12.2015 го ди на. 

Кој го на ме сти Ми лев ски?! 
Кој и да е, што би ре кол на-
ро дот, фер ски му го сме сти... 
Тој од со бра ни ска та го вор-
ни ца, во 21 век се оби де да 
ги из ма ни пу ли ра гра ѓа ни те 
со мон ти ра на фо то гра фи ја 
на еден од фал си фи ка то ри те 
со пре ми е рот Ни ко ла Гру-
ев ски. Дал свес но се оби де 
или не, са мо тој си знае. Ама 
нор ма лен чо век свес но не би 
го на пра вил тоа. Па за тоа е 
по ве ро јат но де ка не кој ус пеа 
да го иско ри сти ха о сот во 
со бра ни е то, па да из ма ни пу-
ли ра со не го, за тој да се изб-
ла ми ра на го вор ни ца та. Си 
по ка жа Ми лев ски фо то гра-
фи ја, горд на сво е то истра-
жу ва ње, за да на крај из ле зе 
де ка фал си фи ка то рот има 
та ква фо то гра фи ја и со Оба-
ма... Дал не кој му ја пра ти, па 
тој по бр за во ка би не тот за 

ФО тО шО ПИ ра на бла Ма жа

До ду ша, чо ве кот се оби де да 
се из ва ди - мож но би ло да 
е на ме стен... Го об ја вил она 
што го ви дел на „Фејс бук“. 
Со бра ни ски го вор по ткре-
пен со фа кти од „Фејс бук“... 
Не е ни чу до што ре зул та тот 
е то тал на бла ма жа.

Ко га Ми лев ски ста на ли дер 
на ЛДП, отка ко сед на во фо-
тел ја та на Ан дреј Жер нов-
ски, из ја ви де ка има на ме ра 
це лос но да ја раз мр да пар ти-
ја та и да во ве де све жи на на 
по ли тич ка та сце на. 

� ние има ме про гра ма со 
ко ја пла ни ра ме Ма ке до
ни ја це лос но да се де по
ли ти зи ра, да се вра ти де
мо кра ти ја та, сло бо да та 
на го во рот, да се вра тат 
мла ди те во др жа ва та, да 
се за шти тат при ват ни ци
те од алч на та власт и да 
от поч не еден нов цик лус 
на ин ве сти ции – ре че тој.

И на ви сти на ја раз мр да. 
Во ве де мно гу све жи на... 
Го на пра ви пар ла мен тот 
по ин те ре сен и ко ми чен. А 
мис лев ме не мо же по ве ќе 
од тоа што е... � (Р.Р.)

Го ран Ми лев ски
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С амозадоволните говори што 
одекнуваа во седиштето на 
Советот за безбедност во 

петокот го славеа фактот дека, по 
четири и пол години, жестоко поде-
лените светски сили конечно усвоија 
мировен план за Сирија.

Во меѓувреме, пак, загинаа 250.000 
Сиријци, а четири милиони бегалци 
се раселија низ Блискиот Исток и 
низ Европа и една од најбрутални-
те терористички групи во модерно 
време, Исламската држава, зазеде 
и уништи древни сириски градови.

Тоа не е прв пат една организација 
настаната од катастрофите на две-
те светски војни да седи во тишина, 
додека се шири нов хорор. Во 1994 
година се случи геноцидот во Руанда, 
проследен со масакрот во Сребреница 
во 1995 година и покрај тоа што беше 
назначена како „безбедна зона“ на 
Обединетите нации. И двата настана 
подоцна беа оценети како неуспех да 
се дејствува; и двата настана доведоа 
до ветувања дека светската заедница 
никогаш повеќе нема да седи настра-
на и да гледа што се случува.

Но, во Сирија, бруталноста може 
секојдневно да се гледа на „Јутјуб“, 
а Советот за безбедност седеше 
во пат-позиција која потсетува на 
Студената војна, а тоа многумина 
однатре и надвор од седиштата на 
Советот го опишуваат како дамка 
на неговата репутација.

Русија стави вето на четири резо-
луции, со надеж дека ќе го заштити 
сирискиот претседател Башар ал-
Асад, нејзиниот единствен вистин-
ски сојузник на Блискиот Исток и 
домаќин на еден голем поморски 
објект надвор од руска територија. 
Администрацијата на Обама ин-
систираше дека Асад мора да си 
замине од власт пред да се случи 
што било друго и одби да му доз-
воли на Иран, другиот голем играч 
во Сирија, да учествува во разгово-
рите во Женева - две позиции што 
ги промени оваа година.

Војната ја достигна критичната 
точка што ги натера Москва и Ва-
шингтон да дејствуваат дури отка-
ко десетици илјади бегалци почнаа 
да пристигнуваат на бреговите на 

Европа, предизвикувајќи тензии 
меѓу членките на Европската унија 
и откако рускиот авион беше собо-
рен од Турција.

Планот од петокот е резултат на, 
како што државниот секретар Џон 
Кери им кажува на колегите од 
администрацијата, дел од триме-
сечното „собирање сила“ на еден 
дипломатски процес. Но, тестот на 
повидок ќе покаже дали планот ќе 
им донесе некакво олеснување на 
луѓето од Сирија. Тестот се соочува 
со светските сили - главно, со Сое-
динетите Држави и со Русија  - но, 
исто така, и со регионални сили во 
регионот, кои може да бидат об-
винети за подгревање на војната, 
а тоа се, главно, Иран, Турција и 
Саудиска Арабија.

Постојат голем број причини за 
скептицизам, но и неколку за на-
деж.

Скептицизмот беше најјасно изра-
зен од министерот за надворешни 
работи на Русија, Сергеј В. Лавров, 
кој седеше до Кери на прес-кон-

русија и СаД договорија мировен план за Сирија

Свет

МАЛКУ НАДЕЖ, МНОГУ НЕДОСЛЕДНОСТИ

ференција во седиштето на Обе-
динетите нации по гласањето во 
петокот и рече:  Јас не сум голем 
оптимист за тоа што се постигна 
денес.

По неколку минути, тој се налути 
кога Кери истакна дека 80 процен-
ти од руските воздушни напади сè 
уште се насочени кон бунтовнички-
те групи против Асад - многу од нив 
се истите групи што се очекуваат 
да учествуваат во преговорите за 
формирање на алтернативна влада 
следниот месец.

Дури и Бан Ки Мун, генералниот 
секретар на Обединетите нации, 
кој долго време ги обвинува голе-
мите сили дека се сконцентрирани 
на судбината на Асад, наместо на 
судбината на сирискиот народ, ги 
повика да се однесуваат подобро.

 Ве повикувам да покажете ви
зија и лидерство во надмину
вањето на вашите разлики. Се 
појави краткотрајна можност за 
мир; вашата должност е да ја ис
користите - рече тој.

Но, постојат и неколку потенцијал-
ни недоследности. Еве неколку:

Како ќе функционира прекинот 
на огнот?

Обединетите нации наведоа не-
колку локални примирја што си-
риските завојувани страни ги до-
говориле со помош од надворешни 
поддржувачи како Иран и Катар. 
Тие се далеку од идеални. Некои 
вклучувале размена на население 
врз основа на сектата - шиитите 
на една територија, а сунитите на 
друга - додека другите прекини на 
огнот се договориле дури откако 
цивилите во опколените области, 
прегладнети, се нашле на работ на 
смртта.

Кој ќе го надгледува прекинот 
на огнот?

Во рок од еден месец, Бан треба да 
испрати до Советот за безбедност 
листа на опции за надгледување 
на прекинот на огнот. Идејата за 
испраќање мировници на ОН е мал-

ку неверојатна - не постојат јасни 
линии на прекин на огнот и тие ќе 
станат цели. Други опции може да 
вклучуваат блок на земји што ќе 
испратат воени набљудувачи одо-
брени од страна на Обединетите 
нации, иако тие ќе мора да доаѓаат 
од земји кои се сметаат дека нема-
ат директен удел во конфликтот. 
Алтернативно, прекршувањата 
на прекинот на огнот може да се 
следат и да се пријавуваат во Обе-
динетите нации од страна на за-
војуваните страни или од цивилни 
организации. Сѐ уште треба да се 
разгледа улогата на технологијата, 
како на пример, надзорот од бес-
пилотни летала за да се внимава 
на движењата на терен; сѐ уште е 
нејасно дали владата и нејзините 
патрони ќе се согласат на таква 
чувствителна технологија.

Триесет и двегодишниот опозици-
ски активист од предградие на Да-
маск, Арам Ал-Доумани, ја обвини 
владата за кршење на претходните 
договори, а Русија за таргетирање 
на населени места со своите воз-
душни напади во последните ме-

војната ја достигна 
критичната точка 
што ги натера 
москва и вашингтон 
да дејствуваат 
дури откако 
десетици илјади 
бегалци почнаа да 
пристигнуваат на 
бреговите на европа, 
предизвикувајќи 
тензии меѓу членките 
на европската унија 
и откако рускиот 
авион беше соборен 
од турција
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сеци. Тој зборуваше пред хотелот 
„Лоте Палас“ во Њујорк во петокот, 
каде што министрите за надвореш-
ни работи од повеќе од десетина 
земји се состанаа да разговораат за 
мировниот процес во Сирија.

 Сите овие конференции се само 
кислород за да се одржи режимот 
во живот - вели тој.

Кој ќе ја порази Исламската 
држава на терен?

Ниту еден светски лидер, секако, и 
ниту еден член на Советот за без-
бедност, не изрази ентузијазам за 
испраќање на своите војници за 
да се порази Исламската држава 
или огранокот на „Ал Каеда“, по-
знат како „Фронтот Ал-Нусра“. 
Курдските сили се во првите ре-
дови во борбата против овие групи. 
Но, тие, исто така, се под оганот на 
Турција. На неофицијална седница 
од минатиот вторник, претседате-
лот Обама изјави за колумнистите 
дека американската интервенција 
ќе резултира со смртта на 100 аме-
риканци секој месец - враќање на 
деновите од војните во Ирак и во 
Авганистан.

Сепак, никој не излезе со алтер-
натива што ќе биде на висина на 
задачата.  Тоа е дупка во планот. 
Сите се согласуваат дека не може 
да се направи тоа од воздух, но 
никој не може да објасни кој ја 
сочинува силата на терен - рече 
неодамна еден американски воен 
претставник. Саудискиот план да 
се организира мултинационална 
антитерористичка сила може да 
помогне - но никоја од арапски-
те земји досега не изразила под-
готвеност да испрати воена сила. 
Еден висок официјален арапски 
претставник неодамна изјави „за 
да тргнеме во војна, Америка
нците треба да ни дадат некои 
покритие“.

Како да се убеди опозицијата 
да се бори против Исламската 
држава ако не постои гаранција 
дека башар ал- асад ќе си 
замине од власт?

Регионалните сили, особено Тур-
ција и Саудиска Арабија, ќе мора 

да се уверат - особено од страна на 
Западот - дека нема да попуштат 
под притисокот да се преговара 
неговото заминување. Тие уверу-
вања беа искажани во седиштето на 
Советот за безбедност во петокот 
попладне, каде што францускиот 
министер за надворешни работи, 
Лорен Фабиус, рече дека сирискиот 
претседател повеќе не може да ос-
тане на функција.  Како може овој 
човек да го обедини населението 
што, во голем дел, помогна да се 
масакрира? - рече тој.

 Без оглед на нашите идеи, не сме
еме да ја скриеме неодминливата 
политичка реалност. Сè додека 
Башар алАсад е на власт, вистин
ското и трајно помирување меѓу 
населението и сириската државна 
ќе биде надвор од дофат.

Кој ќе се придружи на масата?

Опозициските групи што Саудиска 
Арабија ги собра во средината на 
декември се сунитските милиции, 
кои се движат од сунитски екстре-
мистички идеологии до опозици-
ски групи што ветуваат секуларна 
власт. Дали тие можат да постигнат 
договор со некои од поранешните 
лојалисти на Асад, е игра на среќа. 
Борбата за нов Устав најверојатно 
ќе биде тешка, како и борбата за 
правата на жените.

Дали ќе издржи сириската 
држава?

Дури и ако политичката транзи-
ција успее во текот на следните 
две години, како што е предвиде-

но од страна на мировниот план, 
американските, европските и ру-
ските претставници стравуваат 
од можноста за уште една слаба 
држава во регионот со секташки 
поделби, плодна за проширување 
на терористички организации. Тие 
ги наведуваат примерите на Ирак, 
Либија и на Авганистан. Договори-
те постигнати во Виена, прифатени 
и од страна на Советот за безбед-
ност, повикуваат на обединета 
Сирија. Но, многумина однадвор 
се загрижени дека поделбата на 
шиити и на сунити, неспособноста 
да се управува и неможноста да се 
контролира територијата, може да 
доведе до распад на државата.

Каква улога ќе игра Иран?

Малкумина веруваат дека Иран ќе 
се откаже од својата поддршка на 
Хезболах или дека ќе работи зад 
сцената за да ја контролира власта 
во Сирија. Додека Русите, можеби, 
ќе се откажат од Асад, кој тие го 
гледаат како оштетена стока, се 
чини дека Иранците не го сакаат 
тоа. За време на посетата во Њујорк 
на почетокот од оваа година, иран-
скиот претседател Хасан Рохани 
праша група посетители кој друг би 
управувал со земјата - и за предло-
жената листа на имиња, тој посочи 
дека не е веродостојна.

Како што Кери изјави во петокот, 
и покрај резолуцијата не постои 
„лесен пат“ за Сирија. 

Из вор: „Њујорк тајмс“
Пре вод: Ана Цве та но ска

Свет
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Oп шти на Кру ше во, на ба ра ње на Мар ти но ски, ја отку пи ла 
ку ќа та за га ле ри ја од сопс тве ни ци те би деј ќи таа е ед на 
од нај го ле ми те ку ќи што по сто јат во Кру ше во. Мар ти но
ски е кру шев ча нец и ве ру вам де ка из бо рот на оваа ку ќа 
го на пра вил, пред сѐ, по ра ди ар хи те ктон ско то и ет но
ло шко то бо гат ство што го ну ди. Ку ќа та во ко ја во 1903 
го ди на бил ро ден Мар ти но ски де не ска не по стои. Таа 
на стра да ла по Илин ден ско то во ста ние. Мар ти но ски на 
18 август бил ро ден во ку ќа на нив ни род ни ни во 
цен та рот на гра дот, ко ја и де нес по стои во Кру
ше во, рас ка жу ва Зо ран Бо ге ски, ди ре ктор 
на НУ За вод и му зеј – Кру ше во

Ку ќа та во ко ја е сме сте на  
га ле ри ја та „ни ко ла Мар ти но ски“ 
до би нов лик

Ли КОВ ни ОТ уМеТ ниК ОД КРу Ше ВО нА РОД ни ОТ ГРАД Му пО ДА Ри 62 СВОи Де ЛА
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При по се та та на нај ви со-
ко то грат че на Бал ка нот 
- Кру ше во, не воз мож но 

е, ме ѓу дру ги те спо ме ни ци на 
кул ту ра та со кои изо би лу ва 
гра дот, да не ја по се ти те га ле-
ри ја та на ака дем ски от умет ник 
Ни ко ла Мар ти но ски. Мар ти но-

ски е автор што зас лу жу-
ва по втор но и по раз ни 

по во ди да се на вра-
ќа ме и да се по-

тсе ту ва ме на 
не го ва та 

Пишува | Не ве на По пов ска
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Во про сто-
ри и те од 
ку ќа та се 
сме сте ни 

62 де ла од 
Мар ти но ски 
од раз лич ни 
пер и о ди на 

не го во то 
тво реш тво

Ста ра та 
ку ќа во ко ја 
е сме сте на 
га ле ри ја та 
на поз на ти-
от сли кар 

Ни ко ла 
Мар ти но ски 
е при ја тен, 
из лож бен 
про стор

исто ри ска уло га и ме сто во 
соз да ва ње то и раз во јот на ма-
ке дон ска та со вре ме на ли ков-
на умет ност. Ро ден во Кру ше во 
во 1903 го ди на -во ви о рот на 
Илин ден ско то во ста ние, овој 
ака дем ски умет ник со сво е то 
вкуп но ли ков но тво реш тво ќе 
оста не за се ко гаш за бе ле жан 
на стра ни ци те на исто ри ја та 
на ли ков на та умет ност кај нас. 
Уште за вре ме на сту ди и те на 
учи ли ште то за уба ви умет но-
сти во Бу ку решт се истак нал и 
дип ло ми рал ка ко нај до бар сту-

дент на ге не ра ци ја та, а по доц на 
пре сто ју ва во Па риз, лул ка та 
на ли ков на та умет но ста, ка де 
што ја по се ту вал Ака де ми ја та 
Го ле ма та ку ќа (Academie de la 
Grande Chaumiere).

Не го ва та род на ку ќа во Кру ше-
во из го ре ла во бом бар ди ра ње 
по Илин ден ско то во ста ние и 
се мејс тво то се пре се ли ло во 
Скоп је, а во 1968 го ди на, во 
Кру ше во, бе ше ос но ва на га ле-
ри ја та „Ни ко ла Мар ти но ски“, 
со 62 де ла: мас ла, тем пе ри и 

цр те жи, кои тој му ги по да ри 
на сво јот ро ден град. Ста ну ва 
збор за ед на од три те ку ќи на 
имот ни от кру шев ча нец Јан ко 
Та ше, ко ја Мар ти но ски са ми от 
ја из брал за га ле ри ја.

� Оп шти на Кру ше во ја отку пи
ла ку ќа та од сопс тве ни ци те, на 
ба ра ње на Мар ти но ски, би деј
ќи таа е ед на од нај го ле ми те 
ку ќи што по сто јат во Кру ше во. 
Мар ти но ски е кру шев ча нец 
и ве ру вам де ка из бо рот на 
оваа ку ќа го на пра вил, пред 
сѐ, по ра ди ар хи те ктон ско то 
и ет но ло шко то бо гат ство што 
го ну ди. Ку ќа та во ко ја во 1903 
го ди на бил ро ден Мар ти но ски 
де не ска не по стои. Таа на стра

и во Кру шев ско во 19 век“. Ту ка 
мо же да по чув ству ва те дел од 
ат мо сфе ра та во ста ри те кру-
шев ски ку ќи, да им се вос хи ту-
ва те на бо и те на про стир ки те 
од коз јо влак но и на вгра де ни те 
му сан дри и до ла пи во ѕи до ви те, 
ка де што се чу ва ле по сте ли те и 
кујн ски те ра бо ти. Ет но ло шка та 
по ста вка со др жи и дел од на-
род но то бо гат ство од окол ни те 
се ла Сел це, Ко ши но, Бла го ев це 
и дру ги. Га ле ри ја та ра бо ти од 
10 до 14 ча сот.

�  Тра ди ци о нал на та кру шев
ска ку ќа има мно гу про сто
рии. Ка ми нот и ог ни ште то 
се ко гаш би ле по ста ву ва ни 
на се вер на та стра на би деј
ќи ку ќи те во Кру ше во тра
ди ци о нал но се свр те ни кон 
југ. про сто ри и те нај че сто се 
ма леч ки и има ат ман гал за 
до пол ни тел но за топ лу ва ње. 
Ка ко и во се ко ја тра ди ци о
нал на кру шев ска ку ќа, и оваа 
има чар дак би деј ќи ту ка се 
од ви ва ле си те тра ди ци о нал
ни оби чаи. Та ва ни те се бо га то 
де ко ри ра ни, а во со би те има и 
вгра ден шкаф, или до лап, со 
кој ма кси мал но се иско ри сту
вал про сто рот - ве ли Бо ге ски.

Ко га ја по се тив ме ку ќа та во ко ја 
е сме сте на га ле ри ја та „Ни ко ла 
Мар ти но ски“ се уве рив ме во се-

то тоа што ни бе ше по со че но. 
На ви сти на та ва ни те се бо га-
то де ко ри ра ни, нај че сто би ле 
бо јо су ва ни со си на бо ја или со 
зе ле на бо ја ка ко праз, или би ле 
са мо ла ки ра ни, ка ко што е слу-
ча јот со га ле ри ја та, ка де што 
та ва ни те се  во ка фе на бо ја и 
се ла ки ра ни.

Во про сто ри и те од ку ќа та се 
сме сте ни 62 де ла од Мар ти-
но ски од раз лич ни пер и о ди 
на не го во то тво реш тво. Умет-
нич ки те де ла во ре но ви ра на та 
га ле ри ја во Кру ше во, на ви сти-
на, има ат со од ве тен трет ман. 
За вр ше на е ре кон струк ци ја та 
на га ле ри ја та „Ни ко ла Мар ти-
но ски“,а ќе се пре зен ти ра ат и 
автен тич ни те кру шев ски одаи, 
ка ко и ет но ло шки пред ме ти.  

� Ре кон струк ци ја та оп фа ти 
пар тер но уре ду ва ње, огра ду
ва ње на про сто рот, за вр ше на 
е и фа са да та во пр ва та фа за, 
во уре ду ва ње то на ек сте ри
е рот. Об је ктот е ен те ри ер но 
це лос но за вр шен, на пра ве
на е кон зер ва ци ја на це ли от 
про стор, на си те та ва ни, на 
др во то во га ле ри ја та. Сме
не та е еле ктрич на та ин ста
ла ци ја, ка ко и са ни тар ни те 
јаз ли во об је ктот - ве ли ми-
ни стер ка та за кул ту ра Ели-
за бе та Кан че ска-Ми лев ска. �

да ла по илин ден ско то во ста
ние. Мар ти но ски живеел во 
ку ќа на нив ни род ни ни во цен
та рот на гра дот, ко ја и де нес 
по стои во Кру ше во - рас ка жу ва 
Зо ран Бо ге ски, ди ре ктор на НУ 
За вод и му зеј –Кру ше во.

Ста ра та ку ќа во ко ја е сме сте на 
га ле ри ја та на поз на ти от сли кар 
Ни ко ла Мар ти но ски е при ја тен, 
из лож бен про стор. Тоа е ку ќа 
на два ка та со чар дак. Во неа е 
пре зен ти ран из бор од тво реш-
тво то на кру шев ски от сли кар, 
кој жи ве е ше од 1903 до 1973 го-
ди на. Не го ви те сли ки од 60-ти те 
го ди ни со др жат те ми од жи во-
тот, оби ча и те и од ам би ен тот на 
кру шев ска та ку ќа. 

Во 2000 го ди на, во про сто рот 
на га ле ри ја та прв пат е пре зен-
ти ра на и ет но ло шка по ста вка 
со две из лож би – „Кру шев ска 
ода ја“ и „Но си и те во Кру ше во 



 Ду ри и во суп стан дард ни ус ло ви 
ин сти ту тот за бе ло дроб ни за бо лу
ва ња  Коз ле бе ше на ре ку ван „мал 
кли нич ки цен тар“, па кол ку тоа се
га ќе дој де до израз?
ЗАФиРОВСКи: Уште по ве ќе, би деј-
ќи вре ме то за че ка ње во на ша та ин-
сти ту ци ја, од при ем на па ци ентот до 
пра ве ње на си те нај со фи сти ци ра ни 
ис пи ту ва ња не ма да би де по дол го 
од два ча са. Ние има ме на ша ми кро-
би о ло ги ја, ренд ген ска ди јаг но сти ка, 
на ши уш ни ле ка ри, спи ро ме три ја, 
алер го ло ги ја, би о хе ми ја и си те ис пи-
ту ва ња. Прес ме тав ме де ка за не кол ку 
ча са мо же ме да на пра ви ме пре ку 100 
ис пи ту ва ња, оние што се по треб ни. 
За се кое де те не се пра ват си те ис пи-
ту ва ња, но мо же да на пра ви ме го лем 
број ис пи ту ва ња кои ќе по мог нат да 
по ста ви ме точ на ди јаг но за и де те то 
да се ле ку ва со нај со вре ме ни про то-
ко ли кои ние ги во ве дов ме по на ши те 
пре стои над вор од Ма ке до ни ја.

 има ли но ви ни во апа ра ти те, во 
опре ме но ста?
ЗАФиРОВСКи: Тоа бе ше цел та, ос-
вен гра деж но ин сти ту ци ја та да би де 
опре ме на и со но ви апа ра ти. Еве, на-
ши от ренд ген кој дол го, дол го слу же-

ше, е сме нет, има ме нов апа рат, но ва 
ренд ге но ско пи ја, то мо гра фи ја, но ви 
ехо-апа ра ти, на за до волс тво на на ши-
те ко ле ги. Пе ри о дот од три го ди ни, 
до де ка се гра де ше ин сти ту тот „Коз-
ле“ го иско ри стив ме да се еду ци ра ме 
над вор од Ма ке до ни ја. Се га мо же ме 
да ра бо ти ме на нај со вре ме ни апа ра-
ти. Тоа, пак, зна чи по ма ла тра у ма за 
де ца та, по мал ку ин ва зив ни ме то ди, 
за до волс тво на де ца та и за до волс тво 
на до кто ри те за по ста ву ва ње на точ на 
ди јаг но за, што ќе зна чи и ле ку ва ње во 
ви стин ска смис ла. Од нос но, ви стин-
ска ди јаг но за, ви стин ски лек и де ца та 
по мал ку ќе пре сто ју ва ат во бол ни ца. 
На ша цел е са мо де ца та што има ат 
по те шко за бо лу ва ње да би дат на бол-
нич ко ле ку ва ње, а сѐ она што ќе мо же, 
да би де ле ку ва но ам бу лант ски, за да 
не тр пат де ца та тра у ма од пре сто јот 
во бол ни ца.

 не ма не кој во Скоп је, па и по ши
ро ко во зем ја та, што не мал кон
такт или што не по ба рал по мош во 
„Коз ле“. има ли но ви ни од ас пект 
на пер со на лот, ка ко се од ви ва при
род на та за ме на на ге не ра ци и те?
ЗАФиРОВСКи: Чо веч ки от фа ктор е 
еден од нај бит ни те. Јас ка ко до ктор 
по дол го вре ме сум ди ре ктор, а на си-
те ме на џер ски кур се ви и до ма и во 
странс тво глав но бе ше пра ша ње то ка-

ко да се на пра ви до бра стра те ги ја за 
пре од на та фа за. По ста ри те до кто ри ќе 
за ми нат во пен зи ја, но за тоа се еду ци-
ра ат но ви мла ди до кто ри кои си те нас 
еден ден ќе тре ба да нѐ за ме нат. Ние 
тоа го иско ри стив ме овие го ди ни, и 
прет ход но се еду ци рав ме, но про гра-
ма та на Ми ни стерс тво то за здрав ство 
бе ше иде ал на за нас, без да пла ќа ме, 
комп лет но по кри е на од Ми ни стерс-
тво то - од пре сто јот, до еду ка ци ја та, до 
на о ѓа ње на мен тор - и на ши те ко ле ги 
од еден до три ме се ци ми наа во во деч-
ки те цен три во Ита ли ја, во Сло ве ни ја, 
во Тур ци ја, во Ср би ја, во Гер ма ни ја. Таа 
еду ка ци ја ќе про дол жи и по на та му, 
пре ку 60 про цен ти од на ши те до кто-
ри - спе ци ја ли сти, а тоа се око лу 26 
спе ци ја ли сти, има ат ми на то пер и од 
во во деч ки те цен три во странс тво. Од 
тоа про из ле гоа и но ви ме то ди, ние сме 
пр ва кли ни ка во овој дел од Бал ка нот 
која ќе во ве де пе ди ја три ска ла бо ра то-
ри ја за ноќ на ап неа и но ва ринг-ме то-
да, се ра бо ти за не ин ва зив ни ме то ди 
кои ќе ни по мог нат за ле ку ва ње на 
де ца та со рес пи ра тор ни за бо лу ва ња.

 Кол кав е ка па ци те тот на но ва та 
бол ни ца?
ЗАФиРОВСКи: Но ви от ка па ци тет из-
не су ва око лу 110 де ца што тре ба да 
би дат бол нич ки ле ку ва ни. Но, она што 
е важ но е тоа што по ра но имав ме ка па-
ци тет за 100 до 120 де ца, а са мо 35 де ца 
да би дат бол нич ко ле ку ва ни во при-

сус тво на мај ки те, а се га си те 110 де ца 
ќе би дат со мај ка-при друж ник. Има 
дво кре вет ни и ед но кре вет ни со би кои 
ги ис пол ну ва ат си те ус ло ви за ед на 
европ ска бол ни ца, од ин тер нет-вр ска 
до си те по мош ни средс тва и бу квал-
но, бол ни ца та сѐ по ве ќе за ли чу ва на 
ед на игро те ка. Ние на пра вив ме ед на 
еду ка ци ја со во деч ка та аме ри кан ска 
кли ни ка „Џон Хоп кинс“ за пре вен ци-
ја на стре сот кај де ца та до де ка се во 
бол ни ца. Тоа вро ди со плод, па се га 
до кто ри те и пер со на лот се еду ци ра-
ни ка ко да при ста пат кон де ца та за 
да не се пла шат и ако тре ба по втор но 
да дој дат да не ма ат страв де ка одат 
во бол ни ца.

 Кол ку е ва жен тој кон такт со мај
ка та при ле ку ва ње то? Вли јае ли 
те ра пи ски?
ЗАФиРОВСКи: Вли јае. Ако мај ка та му 
ве ру ва на до кто рот, ако се на пра ват 
си те тие под го то вки де те то да не ја 
до жи ву ва бол ни ца та ка ко стрес, тоа 
зна чи по ве ќе од 50 про цен ти во из-
ле ку ва ње то на бо ле ста. Ако мај ка та 
ве ру ва во те ра пи ја та на до кто рот, ќе ја 
спро ве ду ва. За тоа по сто ја но ин си сти-
ра ме де ка не е са мо тоа да се на пи ше 
те ра пи ја та, да се да дат ле ко ви те. Тие 
кол ку и да се до бри, ако па ци ен тот 
не ги при фа ти и не при ме ни ,ако не 
ве ру ва во на ша та те ра пи ја, не ма да 
има до бра кон тро ла врз бо ле ста и 
авто мат ски ќе зна чи де ка ќе не ма ме 
до бра со ра бо тка, а тоа е важ но за да се 
из ле чи па ци ен тот. По сто ја но ра бо ти ме 
на еду ка ци ја та на мај ки те за спро ве-
ду ва ње на те ра пи ја та. Има ме мно гу 
ин ха ла тор на те ра пи ја за ко ја мо ра да 
се об јас ни ка ко да се спро ве де, не е 
са мо да се ка же „еве ви ин ха ла тор, еве 
ви го ле кот, на пра ве те го тоа“. За тоа, 
уште ед наш наг ла су вам, мно гу е важ но 
на па ци ен тот да му се об јас ни ка ко да 
ја спро ве ду ва те ра пи ја та, ка ко ќе вли-
јае таа те ра пи ја, за да знае што пра ви.

 Збо ру ва ме за те ра пи ја, за бе ло
дроб ни бо ле сти, ми се на мет ну ва 
пра ша ње то за упо тре ба та на ан
ти би о ти ци те? 
ЗАФиРОВСКи: Има слу чаи на де ца 
што дош ле кај нас, а ве ќе има ат ис-

пи е но по ве ќе од пет-шест раз лич ни 
ви до ви ан ти би о ти ци. Ка ко до ктор, 
са кам да ка жам де ка 90 про цен ти од 
си те овие ин фек ции се ви рус ни и де ка 
не ма ни ка ква по тре ба од ан ти би от-
ска те ра пи ја. Зна е ме де ка ро ди те ли те 
најм но гу ги пла ши тем пе ра ту ра та. Но, 
таа е по зи ти вен знак, де ка де те то има 
до бар иму но ло шки си стем, се бо ри со 
ви ру сот и тоа не тре ба да би де при чи-
на вед наш да поч ну ва ме со ан ти би от-
ска те ра пи ја. Тре ба да се да де ан ти-
пи ре тик, да се зго ле ми вне су ва ње то 
теч но сти, да се да дат по ве ќе ви та ми ни, 
па ако по по ве ќе де но ви не ма на ма лу-
ва ње на тем пе ра ту ра та или поч ну ва да 
се комп ли ци ра, има по ја ва на каш ли ца, 
на се крет, то гаш, се пак, да се пој де до 
ма ти чен ле кар и ако има по тре ба да 
се упа ти до на ши от Ин сти тут. Ду ри 
по тоа да се за поч не со ан ти би от ска те-
ра пи ја, по на пра ве ни ми кро би о ло шки 
ис пи ту ва ња и ан ти би о грам. Де ца та со 
го ди ни се ле ку ва ат без да се раз мис ли 
да ли има ат не кое ато пи ско, алер ги ско 
за бо лу ва ње. Уште ед наш да апе ли рам, 
кај ан ги на ко ја дол го се ле чи, а не ма 
ус пех и се по вто ру ва, се ко гаш тре ба 
да се на пра ви еден про фил на алер-
ги ски от ста тус. Да се упа ти до на ши от 
ин сти тут и со зе ма ње на анам не за и 
со со од вет ни ис пи ту ва ње да се ви ди 
да ли има де те то не кое ато пи ско за бо-
лу ва ње, да ли има алер ги ја на гор ни те 
или на дол ни те диш ни па ти шта, да се 
на пра ват алер го те сто ви и да се про-
дол жи со ле ку ва ње.

 по ан ти би о ти ци те, вто ро то пра
ша ње е упо тре ба та на хо ме о пат
ски те ле ко ви, кои сѐ по ве ќе нав
ле гу ва ат во Ма ке до ни ја. Да ли вие 
ка ко ин сти тут ги ко ри сти те?
ЗАФиРОВСКи: Хо ме о па ти ја та ка ко 
те ра пев тско средс тво си има свое 
ме сто во ме ди ци на та и ние не ма ме 
ни што про тив. Но са ка ме да истак-
не ме де ка хо ме о пат ски те ле ко ви тре-
ба да има ат ли цен ца и да до а ѓа ат од 
со од вет ни лу ѓе кои се еду ци ра ни за 
хо ме о пат ско ле ку ва ње. Де не ска на 
ин тер нет се чи та с и се што, осо бе но 
мај ки те, ро ди те ли те, па мис лат де ка 
хо ме о па ти ја та е ма ги ско стап че што 
ќе ги из ле чи си те бо ле сти. Зна е ме 

де ка хо ме о па ти ја та се зло у по тре бу ва 
пре ку ле ко ви кои не ма ат ли цен ца и 
ни кој не знае ка ков со став има ат тие 
хо ме о пат ски ле ко ви. Зна чи, де те то 
пр во тре ба да би де прег ле да но од 
ма ти чен ле кар, да се ис пра ти во ин-
сти ту ци ја, а хо ме о пат ски те ле ко ви се 
са мо ед но на до пол ну ва ње, по мош но 
средс тво. Се пак, тие ле ко ви тре ба да 
ги да ва чо век што се раз би ра од нив 
и да би дат зе ме ни од ап те ка.

 Ка ко екс перт по бе ло дроб ни за
бо лу ва ња, Вие сте и автор на две 
кни ги кои се од не су ва ат на ае ро
за га ду ва ње то, кое во мо мен тов е 
акту е лен е проб лем.
ЗАФиРОВСКи: Ае ро за га ду ва ње то де-
фи ни тив но вли јае на за бо лу ва ња та. 
Маг ла та, смо гот, го ле ма та кон цен-
тра ци ја на сул фур дво о ксид, се то тоа 
вли јае на диш ни те па ти шта. Бе ли те 
дро бо ви се единс тве ни те ор га ни на 
чо ве кот што се во ди ре ктен над во-
ре шен кон такт пре ку воз ду хот. Но, 
ае ро за га ду ва ње то е дел од си те ур-
ба ни сре ди ни, гра до ви и ме тро по ли.

Тоа што тре ба да го сме ни ме не е са-
мо да из ле гу ва ме на ме ди у ми те и 
да ба ра ме да го на ма ли ме ае ро за-
га ду ва ње то. Се кој со сво ја по стап ка 
тре ба да да де ли чен при до нес, тре ба 
да се ко ри сти јав ни от пре воз, зна е ме 
де ка нај го ле ма та еми си ја на цО2 е од 
авто мо би ли те. Де не ска во Скоп је не-
ма авто мо бил во кој се во зат по ве ќе 
од двај ца лу ѓе. За ае ро за га ду ва ње-
то сме од го вор ни си те ка ко гра ѓа ни. 
Ка па ци те ти те се тие, се во ве ду ва ат 
еко ло шки за ко ни што ќе нѐ за шти тат 
од ае ро за га ду ва ње то што го пра ват 
ин ду стри ски те об је кти, но за га ду ва-
ње то мо ра да го на ма ли ме најм но гу 
со ли чен при мер.

Пре по ра ка та е таа - си те во ја вен пре-
воз, мо же да се оди и пеш, па и не кол-
ку ки ло ме три, тоа е бла го при јат но и 
за здрав је то. Ка ко чо век, пе ди ја тар, 
пул мо лог, по со чу вам - тоа што мо же-
ме ние да го на пра ви ме е да ги оста ви-
ме авто мо би ли те, да ко ри сти ме ја вен 
пре воз и за ви кен ди те да из ле зе ме 
над вор од гра дот. 

„Козле“ - мал клинички центар 
за здравjето на децата

ко неч но, по тол ку го ди ни, со нот на мно гу 
на ши ко ле ги кои чув ству ваа де ка тре ба да 
има но ва бол ни ца, пред ед на не де ла ста на 
јав ност. за не кол ку не де ли вле гу ва ме во но ва 
ин сти ту ци ја, по си те европ ски стан дар ди, на 
за до волс тво и на де ца та и на си те ко ле ги кои 
со го ди ни ра бо теа во суп стан дард ни ус ло ви,  
каде што ќе мо же да по ка жат што зна ат и 
што уме ат, но и она што го има ат на у че но 
над вор од ма ке до ни ја, се то тоа ќе го до не се
ме и ќе го при ме ни ме во на ша та ин сти ту ци ја 
- ве ли на по че то кот на ин терв ју то д-р Оли вер 
За фи ров ски, ди ре ктор на Ин сти ту тот за  
бе ло дроб ни за бо лу ва ња - Коз ле
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историJа
Ако народите имаат право сами да си 

ја определуваат својата судбина, и 
македонскиот народ, исто така, треба да 
го има тоа право, па за определувањето 
на неговата судбина нема зошто да се 
прашаат Бугарија, Србија и Грција кои 
имаат завојувачки цели и бладаат за 

некаква голема Елада, силна обединета 
Србија и целокупна Бугарија, туку пред 

сѐ самиот тој

Д имо Хаџи Димов е роден на 20 октом-
ври 1875 година во големото македон-
ско село Горно Броди, Серско, кое 

денес се наоѓа во рамките на грчката држава. 
Неговиот татко, Хаџи Димко, бил селски пр-
венец и истакнат преродбенски деец, поради 
што повеќепати бил затворан од османлиските 
власти. Во 1879 година, по задушувањето на 
Кресненското востание, семејството емигри-
рало во штотуку ослободената Бугарија и се 
населило во градот Дупница. 

По завршувањето на основното училиште, Д. 
Хаџи Димов школувањето го продолжил во 
Педагошкото училиште во соседниот Ќустен-
дил, кое го завршил со одличен успех. Во 1894 
година заедно со своите колеги и пријатели 
– учителот социјалист Иван Димитров, Георги 
Панчаревски и Трајко Петров го формираат 
младинското друштво „Знаме“ со цел да ги 
шират социјалистичките идеи. Студирал две 
години во Софискиот универзитет, откаде што 
бил исклучен. Потоа станал учител, служејќи 
најмногу во Дупница, но и во други места во 
Бугарија. Во таа фаза од својот живот Хаџи 
Димов најмногу се посветил на своето тео-
ретско изградување. Според кажувањето на 
неговата сопруга Александра, тој за тоа време 
поседувал богата библиотека со домашна и со 
странска литература. Во овој период дејству-
вале бројни месни македонски друштва во кои 
активно учествувал и Хаџи Димов. Така, во 1897 
година било основано друштвото „Младост“ со 
читалиште и библиотека во која библиотекар 
бил Јане Сандански, идниот водач на Серска-
та група при Македонската револуционерна 
организација (МРО). Како учител во Дупница, 
тој честопати се среќавал и со Гоце Делчев. 
Овие средби имале судбинско значење за по-
натамошниот развој на македонското ослобо-
дително дело. Тие меѓусебно се договараат 
да преземат поголема активност за успешен 
развиток на македонската ослободителна 
борба за политичко ослободување.

Во годините до Илинденското востание, покрај 
работата меѓу македонската емиграција во 
Бугарија (главно во Ќустендил, Дупница и во 
Софија), Хаџи Димов дејствувал и во органи-
зацијата на бугарските просветни работници – 
Бугарскиот учителски сојуз. Неговиот придонес 
во изградувањето на учителското движење во 
Бугарија бил мошне голем. Но и тогаш тој не го 
зенамарувал македонското ослободително дви-
жење, туку пишувал статии и брошури, држел 
говори, со што го популаризирал движењето 
среде учителската и другата прогресивна јав-
ност на бугарскиот народ.

Димо Хаџи Димов во МРО се вклучил уште во 1896 
година, но негова поактивна дејност во однос на 
македонското ослободително движење се забележува 
од 1901 година. Во договор со Г. Делчев во февруари 
1903 година тој со четата на Борис Сарафов заминал 
за османлиска Македонија, најпрво во Малешевско, 
а потоа во Серскиот округ, каде што во тој период 
дејствувал Делчев. Хаџи Димов учествувал во борбата 
при загинувањето на Гоце во судирот со османлиската 
војска во селото Баница на 4 мај 1903 година. Димо 
останал еден од ретките живи сведоци на оваа маке-
донска драма. Блискоста меѓу нив двајца ја опишал 
Пејо Јаворов, за кого тие биле „две дела и една душа“. 
За овој настан, Димо кажал: „Борбата кај Баница ни го 
одзеде најголемиот човек на Македонија. Петнаесет 
часа Турците не смееја од нашите куршуми да се при-
ближат до убиените. Петнаесет часа ние го гледавме 
мртвиот Гоце како да беше наведнат врз гробот на 
Македонија. И петнаесет часа ни се кинеа срцата – 
зашто осиромашуваше цел еден народ“. Додека, во 
една друга пригода за него кажал: „Гоце Делчев до 
својата смрт беше убеден противник на сите обиди 
што ги правеше бугарската буржоазија преку врхов-
ните македонски комитети во Софија за да се наметне 
на Внатрешната револуционерна организација и да ја 
вовлече во служба на едно грабежно и срамно дело“. 
Поистоветувајќи се со најголемиот идеолог на МРО, 
тој ќе каже: „Со Гоце Делчев секогаш се чувствуваме 
како еден челад – и социјалистите и анархистите и 
заведените, затоа што мислевме и дејствувавме како 
Македонци, сите до еден и сите како еден“.

По Илинденско востание, за кое Д. Хаџи Димов на-
пишал дека „било голем историски факт затоа што 
било величествен израз на сенародниот македонски 
стремеж за борба и слобода“, заедно со Јане Сан-
дански и со Ѓорче Петров, бил предводник на т.н. 
левица во македонското револуционерно движење. 
Во почетокот на 1904 година заедно со Димитар 
Мирасчиев бил автор на познатата „Директива за 
претстојната дејност на Организацијата“. На општиот 
конгрес на МРО одржан во октомври 1905 година 
(Рилскиот конгрес) Хаџи Димов бил избран за редактор 
на организациониот орган, весникот „Револуционерен 
лист“. Тој успешно го редактирал весникот и истовре-
мено публикувал многу статии и теоретски расправи 
во него. По тој пат многу придонел за насочување 
на револуционерната акција и за расчистување со 
многубројните идејно-политички застранувања. Веќе 
тогаш тој се истакнал како најзначаен теоретичар на 
„левицата“, посебно на санданистичката група во МРО.

Во 1908 година, по победата на Младотурската рево-
луција, доаѓа во Солун, каде што бил еден од најблис-
ките соработници на Јане Сандански и учествувал во 
формирањето на Народната федеративна партија, 
особено во изработката на нејзините програмски и 
други документи. Во текот на близу шест месеци во 

Солун, повторно, со Д. Мирасчиев, го издавал 
весникот „Конституциона зора“, неофицијален 
орган на „санданистите“.

Дими Хаџи Димов крајот на Првата балканска 
војна го затекнала во Солун, каде што паднал 
во грчко заробеништво и бил испратен на 
островот Трикери, каде заболел од жолтица. 
По неговото ослободување тој се враќа во 
Бугарија, каде за време на Првата светска 
војна служи како ротационен војник поради 
неговото влошено здравје. Кон крајот на вој-
ната (септември 1918 година) тој ги собира 
околу себе серските револуционери (сега веќе 
без Сандански, кој бил убиен во 1915 година) 
и веднаш отпочнува со обновувањето на ма-
кедонското ослободително движење. Во него 
се вклучуваат Ѓорче Петров, Никола Пушкаров 
и низа други преживеани македонски рево-
луционерни првенци кои го формираат т.н. 
Привремено претставништво на поранешната 
Внатрешна организација. Претставништвото 
во текот на 1919 година издавала свој орган, 
„Билтен“, кој, меѓу другите, го редактирал и 
во него најактивно соработувал Димо Хаџи 
Димов. Во тој период ја напишал и брошурата 
„Назад кон автономијата“. Истовремено, Хаџи 
Димов станал член на новоформираната Бу-
гарска комунистичка партија (БКП). По дирек-
тива на БКП кон крајот на 1919 година тој го 
напуштил Привременото претставништво, кое 
потоа престанало да постои, и пристапило кон 
создавање на Емигрантскиот комунистички 
сојуз, како секција на БКП. Во текот на 1921 
до 1923 година, Хаџи Димов бил редактор 
на органот на овој сојуз, весникот „Ослобо-
дување“, а и самиот многу пишувал во него.

На 9 јуни 1923 година бил извршен државен 
удар во Бугарија од страна на Воениот сојуз, 
со што била симната од власт владата на 
Бугарскиот земјоделски сојуз на чело со 
Александар Стамболиски. Во такви услови 
БКП, го расформирал Емигрантскиот сојуз, 
по што Хаџи Димов повторно се ангажирал 
да работи меѓу пошироките македонски маси 
во бугарската држава. По септемвриското 
востание од 1923 година тој останал еден од 
малкуте активни дејци на БКП во Бугарија, а 
бил избран и за пратеник од истата партија 
во бугарското собрание. Во мај 1924 година 
станал и дел од ЦК на БКП.

Димо Хаџи Димов бил убиен на 13 септември 
1924 година во Софија од страна на Владо 
Черноземски, по наредба на Ванчо Михајлов. 
Историчарот Орде Ивановски сублимирајќи 
ја дејноста на Хаџи Димов ќе заклучи, дека 
тој бил „меѓу водечките македонски на-
ционални и интернационални мислечки 
и креативно ангажирани револуционери 
од крајот на 19 и триесеттите години на 
20 век... Тој е теоретичар и поборник на 
самостојната и независната двојна нацио-
нална и социјална револуција и поборник 
за неодложно ослободување на Македонија 
од османлиско ропство со сопствени сили 
преку внатрешно востание“. 

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

димо  
Хаџи  

Димов
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Култура

1
Книга на  
немирот

Фернандо 
Песоа

2
Ловец на
души
Донато 
Каризи

3
Мадам Тисо

Мишел
Моран

4
Превез од
тајни
Харолд
Робинс

 5
Вистини за

вечноста
Сара

Десен

КнижАрниЦАТА „МАТиЦА 
еКсКЛузиВ“ ПреПорАчуВА:

100 нАЈуБАВи СЛиКи нА СиТе ВРеМињА

[  АнТОЛОГиЈА  ]

ЗАБОРАвЕНИОТ 
ТРОНОжЕЦ НА КОЈ СИТЕ 
ТРЕБА ДА СЕДНЕМЕ

Горди на минатото 
нестабилни во сегашноста 
се тресеме на иднината

Сечеме дрвја иако знаеме 
дека фудбалскиот терен не се гради на 
рид во кој головите не се гледаат

Трчаме по угорница со  
камења во џебовите 
вратите и прозорците повеќе не крцкаат, 
но позади нив истите снобови како 
расипана зимница не фрлаат,  
не нѐ мирисаат, нѐ расфрлаат во депото 
како уништени, невалидни докази.

Нели вистински вредности?

Сите с(м)е директори на канцеларијата за 
изгубени здраворазумни ставови.

Еден ден ќе ги соберам сите знамиња 
кои залудно се веат и ќе ги ставам во 
машина за перење. 
На сите им треба перење и тоа – заедно. 
Со ист прашок за перење и  
ист омекнувач. 
Оти тоа би требало да биде  
новата слобода!

Лебдиме во животот како пластично ќесе 
на ветрот во долгометражен нем филм. 
оние кои не препознаваат, уште повеќе.

Големите луѓе си одат, мали срценца 
доаѓаат – освен оние најдени на брегот.

Ќе станат ли и тие големи или  
јанѕата ќе ги изеде?

Во раскошот на грубоста,  
глупоста, ништожноста, секој си бара 
место за да си извика сѐ она што му  
тежи на душичката.

Сакаме да бидеме цреши, а црви сме, 
скриени во нив.

Мандала сме од песок оставена на бура, 
сѐ додека некој не престане да дише 
– ќе продолжиме да се уништуваме.

МуЛ Ту Ме Ди ЈА Лен пеР ФОР МАнС нА  
МА Ри ЈА еМи и Ли ЈА Ку Ку БАЈ СКА

Два на е сет кни жев ни тек сто ви во неј зи но авторс тво и два на е
сет умет нич ки илу стра ции од сту ден ти на УГД Ли ков на та  
ака де ми ја, со му зи ка од сви та та Пер Гинт од Ед вард Григ

Ма ри ја Еми ли ја Ку ку бај ска, 
про фе сор ка на Фи ло ло шки-
от фа кул тет, пре зен ти ра ше 

уште ед но свое ино ва тив но ос тва-
ру ва ње нас ло ве но „пти ци те се 
сло бод ни (?)“. На сед ма та ме ѓу-
на род на кон фе рен ци ја по све те на 
на „Зна е ње то и мо ќта“, одр жа на во  
Бан ско, Бу га ри ја, во ед но ча со вен 
пер фор манс таа го прет ста ви пр ви-
от но во го ди шен ка лен дар од та ков 
вид во Ма ке до ни ја, со 12 кни жев ни 
тек сто ви во неј зи но авторс тво и 
12 умет нич ки илу стра ции од сту-
ден ти на УГД Ли ков на та ака де ми ја, 
со му зи ка од сви та та Пер Гинт од 
Ед вард Григ. 

Ре то рич ко то пра ша ње „пти ци те 
се сло бод ни (?)“ ука жу ва на не-
воз мож но ста сло бо да та, ка ко и ми-
гра ци ја та на пти ци те и нив ни те 
про стор но-вре мен ски про ме ни, да 
би де ра ди ка лен по им, за што то гаш 
сло бо да та са ма та би се по ни шту ва-
ла се бе си во анар хич на ан ти те за, 
без ре дие, ха ос, ка ко што се слу чи 
со ко му ни стич ка та ре во лу ци ја на 
Ко му на та на Па риз, 1789 го ди на, и 
дру ги те ко му ни стич ки ре во лу ции 
на уто пии, кои до ве доа до ди сто пии 
и ка та стро фи. Овие сло же ни те ми, 
ги разг ле ду вам на ед но ста вен ма ке-
дон ски ја зик на кој на деж та и ве ру-
ва ње то во сло бо да та ги изра зу вам 

Прв но во го ди шен ка лен дар: 
„Пти ци те се сло бод ни (?)

ка ко вро де на по зи ти ва во чо ве кот, 
и по крај де стру ктив ни те про ме ни 
и дви же ња, кои ги  ма ни пу ли ра ат 
сло бо ди те и пра ва та.  Во ме сец бр. 
5 од ка лен да рот (нас лов на стра-
ни ца), стро фа та се освр ну ва на тој 
проб лем:  

Пти ци, пти ци, уба во вре ме или 
ло ши ве сти но си те?  
Ле то ци за на па ди или ко до ши 
вр нат, врз цр ква та ... 

Хра мо ви дру ги... Ло ши ве сти вр-
нат про тив нас, а   
Гра дев ме, да се ра ду ва ме. Од 
бом би се га се чу ва ме... 

Истра жу ва ња та за фе но ме нот на 
ле та ње то и пти ци те низ ан тро по-
ло шки, пси хо ло шки, вер ски и кул-
ту ро ло шки инк лу зи вен кон текст, 
д-р Ку ку бај ска ги има вклу че но и 
во на у чен труд под не сен на иста та 
кон фе рен ци ја, под нас лов „пти ци
те: мит ски сим бол на ми гра ци ја, 
уба ви на и бе сти јал ност“. На уч ни-
от труд ги ана ли зи ра сим бо ли те на 
пти ца та ка ко мир и спас (од свет-
ски те ми то ви до Ста ри от и Но ви от 
За вет), пти ца та ка ко пре ди сто ри-
ска ле тач ка аж да ја и пти ци те ка ко 
ади ктив ни со др жи ни во агре сив ни-
те ани ми ра ни ди ги тал ни игри „Лу-
ти пти ци“ (Angry birds).   �  (н.п.)

  

ВојнА нА ѕВезДиТе: 
сиЛАТА се буДи

Star warS:  
the force awakneS

заработка: 240.000.000 $

жанр: авантура
режија: Џ.Џ. Абрамс

Актери: Харисон Форд,  
Дејзи Ридли,  
Марк Хамил

АЛВин и ВерВеричКиТе: 
ГоЛеМАТА АВАнТурА

alvin and the chipmunkS: 
the road chip

заработка: 14.300.000 $

жанр: анимација
режија: Волт Бекер
Актери: Џејсон Ли,  

Џесика Алберг,  
Џош Грин

сесТри
SiSterS

заработка: 13.900.000 $

жанр: комедија
режија: Џејсон Мур
Актери: Еми Полар,  

Тина Феј,  
Маја Рудолф

иГриТе нА ГЛАДниТе: 
МоКинГџеј, ВТор ДеЛ

the hunger gameS: 
mockingjay – part 2

заработка: 5.900.000 $

жанр: научна фантастика
режија: Френсис Лоренс

Актери: Џенифер Лоренс,  
Џош Хатчерсон,  
Лиам Хемсворт

КриД
creed

заработка: 5.000.000 $

жанр: драма
режија: Рајан Куглер

Актери: Мајкл Б. Џордан, 
Силвестер Сталоне,  

Теса Томсон

тоП 5 најГледани Филма  
          во САД викендов

„Зајдисонце“ е дело на францу-
скиот сликар Клод Моне (1840-
1926) насликана во 1891 година. 
Денес сликата се наоѓа во Музејот 
на убава уметност во Бостон, САД.

Моне е најдоследниот импре-
сионистички сликар, а правецот 
импресионизам го добил името 
токму по неговата слика „Импе-
ресија: Раѓање на сонцето“. �

митко Гогов (1983)

„Зајдисонце“ на Клод моне
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Ѕвездите се 
на екранот, 
не сме ние
Токму од оваа причина, 
комуникацијата со нашите клиенти, 
нашиот фокус на нивните потреби 
и на нивните барања е она што нѐ 
издвојува меѓу конкуренцијата, вели 
Ѓорѓевиќ во интервју за „Република“

� Се стасува ли со ефекти и 
трикови до „Оскар“ за визу
елни ефекти? Дури 11 номи
нирани филма поминаа низ 
рацете на „ФХ3Х“. Дали тој 
факт Ве прави посебно горди?
ЃОРЃеВиЌ: Кога ќе се свртам 
наназад и ќе се навратам на на-
шите почетоци и како растевме, 
проектите што ги сработевме 
во овие 18 години од нашето 
постоење, тешко дека некој би 
останал рамнодушен. Гордоста 
повеќе е свртена кон тимот и 
кон луѓето што несебично да-
ваа поддршка во сите овие го-
дини. Стигнавме до оваа годи-
на, каде од 16 филма што имаа 
своја премиера во оваа година, а 
на кои ние бевме дел, 11 од нив 
имаат оскаровски квалитет спо-
ред Академијата на филмските 
науки и уметности. Да, горд сум 
на тимот.

�  изјавивте дека заслугата за 
овој успех се должи на целиот 
тим на компанијата. Колку е 
тешко да се направи изборот 
кој ќе го сочинува тимот кој, 
според податоците, расте се
која година?

ЃОРЃеВиЌ:  Од двајца луѓе во 
1997, до 230 во 2015 година, 
со план за преку 300 во 2016. 
Посебно обрнуваме внимание 
на тој стабилен чекор со кој се 
развиваме. Луѓето во тимот 
работат по светски стандар-
ди и успеваме да испорачаме 
производ со највисок светски 
квалитет. Во Македонија по-
тенцијалот постои, тоа го до-
кажавме досега. Потребно е да 
се верува на младите луѓе и во 
нивниот потенцијал.
 
� Зад Вас е најуспешната годи
на од 18годишното постоење 
на компанијата. Ваша пред
ност е што секоја година рабо
тите на сѐ поголеми проекти 
и останувате во кондиција да 
ги следите сите новини, ра
ботејќи со најдобрите. Каква 
е Вашата визија за иднината 
на компанијата?
ЃОРЃеВиЌ:  Нашата соработ-
ка со петте најголеми студија 
во светот е голем успех сам по 
себе. Ние сме дел од нивните 
проекти и на тој начин учеству-
ваме во визуелните ефекти на 
највисокобуџетните филмови, 

а тие од година во година се сѐ 
поинтересни и поспектакуларни. 
Следењето на технологијата и 
одржувањето на квалитетот на 
највисоко ниво е наша задача, 
заради тоа сме тука каде што сме. 
А во однос на визијата, веќе наја-
вивме дека ќе пораснеме во уште 
поголем тим, и веќе знаеме дека 
во 2016 ќе ја објавиме соработ-
ката на уште многу интересни 
филмови. 

�  Мотото на компанијата е 
„перфектно работење без пре
потентно однесување“. Ова е 
клучната формула за успех на 
„ФХ3Х“?
ЃОРЃеВиЌ:  Често го повторува-
ме ова, ѕвездите се на екранот, не 
сме ние. Токму од оваа причина, 
комуникацијата со нашите кли-
енти, нашиот фокус на нивните 
потреби и на нивните барања е 
она што нѐ издвојува меѓу кон-
куренцијата. 
 
�  Колку „Оскари“ има „ФХ3Х“ во 
својата витрина ?
ЃОРЃеВиЌ: Хахаха, ниеден. До-
бивме еден приватен „Оскар“, ста-
туетка со која нашите клиенти 

„Хенсонс компани“ ни се забла-
годарија за добро завршена ра-
бота и за дополнителниот напор 
што го вложуваме на нивните 
проекти, многу убав гест кој ни 
значи многу. Вистинските „Оска-
ри“ одат во рацете на главните 
супервизори за визуелни ефекти 
кои се дел од тимовите на наши-
те клиенти. Tие водат тимови 
кои понекогаш бројат и по 3.000 
креативци, и ние сме дел од тоа. 
Филмовите на кои ние сме рабо-
теле, а добиле „Оскар“ за визуел-
ни ефекти се „Златниот компас“ 
во 2007 година, и „Животот на 
Пи“ во 2012. Секоја година имаме 
филмови во кои сме учествувале 
во визуелните ефекти, а кои се во 
потесниот избор за „Оскар“ или се 
официјално номинирани.

�  „Авијатичарот“ беше првиот 
голем проект и прва голема 
продукција на која работевте. 
Добивте номинација за награ
дата „еми“, освоивте и „Оскар“. 
Што е следниот професиона
лен предизвик?
ЃОРЃеВиЌ: Секогаш се трудиме 
да ги прошириме нашите услу-
ги и да понудиме производ со 

највисок стандард конкурентен 
на светскиот пазар. Наредната 
година ќе ја почнеме со уште 
еден амбициозен бизнис-план 
кој би требало да придонесе за 
уште 100 нови вработувања во 
нашиот тим.

�  До пред три години тимот од 
креативци и вработени во ком
панијата беше составен од 105 
лица, денес тој број е речиси 
двојно поголем. Од кои профи
ли на креативци е составен ти
мот кој работи во „ФХ3Х“? Дали 
нудите и обуки?
ЃОРЃеВиЌ: Изработката на 
визуелни ефекти е мултидис-
циплинарен предизвик, па от-
тука сам по себе се наметнува 
и одговорот. Тимот е спој од 
сликари, скулптори, архитекти, 
машински инженери, програме-
ри, графички дизајнери и други 
профили. Заедничко за сите нив 
е што поминуваат низ нашиот 
систем за обука и доусовршу-
вање. Обуките се составен дел 
од нашата работа. Во моментов 
имаме 50 млади луѓе на обука 
кои ги спремаме да одговорат 
на предизвиците со кои ќе се со-
очат како артисти. Секојдневно 
пристигаат апликации од нови 
луѓе кои се заинтересирани да 
му се придружат на тимот. На 
адресата објавена на нашата 
веб-страница можат да се об-
ратат сите заинтересирани. �

Со секој купен број 
на „република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„милениум“

важи од 25.12. - 31.12.2015

50
попуст

денари

МиЛиВОЈе ЃОРЃеВиЌ,  
ЕДЕН ОД СОПСТВЕНИцИТЕ НА КОМПАНИЈАТА  
ЗА ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ „ФХЗХ“

Разговараше |  Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

Македонската компанија за анимација 
и визуелни ефекти „ФХ3Х“ работе-
ше на вкупно 11 од 20 филма што се 

номинирани за најпрестижната филмска 
награда „Оскар“. До крајот на декември, од 
тие 20 ќе бидат избрани 10, за, конечно, 
во јануари да бидат објавени официјално 
номинираните пет филма. Официјалните 
номинации на финалните пет филма кои 
ќе се борат за „Оскар“ ќе бидат објавени 
на 14 јануари 2016 година, додека цере-
монијата на доделувањето ќе биде на 28 
февруари, 2016 година во „Долби арената“ 
во Лос Анџелес. Ова е најуспешната година 
за „ФХ3Х“. - Во време на брз технолошки 
напредок и визуелни ефекти што се бази-
раат на најновите научни достигнувања, 
прво и основно што треба да остварите е 
да направите добар тим – вели Миливоје 
Ѓорѓевиќ, еден од сопствениците на маке-
донската компанија.

Четири филма, најверојатно, ќе останат во 
следниот круг и тоа „Антмен“, „ Одмаздни
ци: ерата на ултрон“, „Марсовец“ и „повра
тникот“. На Ѓорѓевиќ лични фаворити за 
„Оскар“ за визуелни ефекти му се „Марсовец“ 
и „утре земја“.

„ФХ3Х“ годината ја заокружува со филмот 
„Виктор Франкенштајн“, на кој работеше 
тим од 20 креативци. 

култура

Следењето 
на техноло-

гијата и  
одржување-

то на ква-
литетот на 
највисоко 

ниво е наша 
задача, 

заради тоа 
сме тука 
каде што 

сме
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култура

ати ла клин че: 

Разговараше | Не ве на По пов ска
Фото | Александар Ивановски

Тур ски от 
те а тар е 

единс тве на 
кул тур на 

ин сти ту ци ја 
што на свој 
мај чин ја зик 
про ду ци ра и 
игра прет ста-
ви над вор од 

Ре пуб ли ка 
Тур ци ја

� Тур ски от те а тар го ди на ва 
прос ла ву ва еден мно гу зна ча
ен ју би леј, 65 го ди ни по сто е ње. 
Ка ко прв чо век на оваа зна
чај на кул тур на ин сти ту ци ја, 
ка же те ни што зна чи за Вас, 
ка ко дол го го ди шен член на 
те а та рот, но и ка ко ди ре ктор, 
за до а је ни те, ка ко и за актер
ски от ан самбл, овој ју би леј и 
ка ко ќе се од бе ле жи?
КЛин че: На по че то кот мо рам да 
наг ла сам де ка Тур ски от те а тар 

е единс тве на кул тур на ин сти-
ту ци ја што на свој мај чин ја зик 
про ду ци ра и игра прет ста ви 
над вор од Ре пуб ли ка Тур ци ја. 
Во Гер ма ни ја, на при мер, жи ве-
ат око лу два ми ли о на Тур ци, но 
не ма ат свој те а тар. Тоа ни прет-
ста ву ва и од го вор ност и го ле ма 
гор дост. Оваа го ди на поч нав ме 
да сла ви ме со пре ми е ра та „Сон 
на лет на та ноќ“ во ре жи ја на 
Але ксан дар По пов ски, ко ја се 
оди гра во ја ну а ри, и то гаш ре-

ков ме де ка ќе сла ви ме це ла го-
ди на. Вто ра та пре ми е ра бе ше 
„Око ва ни от Про ме теј“ во ре жи ја 
на Де јан Прој ков ски, сле ду ва ше 
„Слу га на двај ца гос по да ри“ во 
ре жи ја на го сти нот од Тур ци ја 
Ју џен Ер тел. Оваа прет ста ва е во 
ко про дук ци ја со Ал бан ски те а тар 
и во неа го во ри ме на три ја зи ци: 
ма ке дон ски, тур ски и ал бан ски, и 
тоа е еден реф лекс на мул ти кул-
тур но ста во ко ја жи ве е ме. Ка ко 
че твр ти про ект од оваа го ди на 
од про гра ма та за 2015 го ди на е 
прет ста ва та „Ге не рал на про ба 
за са мо у бис тво“ на со вре ме ни от 
срп ски автор Ду шан Ко ва че виќ. 
Пла ни ра ме на 22 де кем ври да 
за вр ши ме го ди на та со оваа пре-
ми е ра и со тоа да го за о кру жи ме 
овој наш ју би леј.

� Ос тва ри вте мно гу број ни 
го сту ва ња во зем ја ва и во 
странс тво и до би вте мно гу
број ни на гра ди... 
КЛин че: Мис лам де ка имав ме 
плод на го ди на. Не ма фе сти вал 
во Ма ке до ни ја на кој не бев ме 
при сут ни, не учес тву ва ме, поч-
ну вај ќи од Ку ма но во, Фе сти ва-
лот на ан тич ка дра ма „Сто би“ во 
Ве лес, на „Шекс пир фе сти ва лот“ 
во Би то ла, на „Охрид ско ле то“ во 
Охрид,  „Де но ви на ко ме ди ја“ во 

Ку ма но во, „Вој дан Чер но дрин-
ски“, во Го сти вар, Те то во... Од ме-
ѓу на род на та сце на би ги изд во ил 
на ста пи те на три фе сти ва ли и 
тоа на „Бал кан арт фе сти вал“ во 
Бур са и во Ан та ли ја и во Ада на. 
На Ме ѓу на род ни от фе сти вал во 
Под го ри ца осво ив ме и на гра да 
за глав на уло га, т.е. Сел пин Ке-
рим до би на гра да за Про ме теј во 
исто и ме на та прет ста ва во ре жи ја 
на Де јан Прој ков ски. Го сту вав-
ме и во При зрен, Ко со во. Сѐ на сѐ 
сме там де ка имав ме ед на мно гу 
плод на и бе ри ќет на го ди на. 

� Што е тај на та на ус пе хот на 
Тур ски от те а тар? 
КЛин че: Ние сме пре поз нат ли ви 
по тоа што не гу ва ме пре поз нат-
лив тур ски те а тар, но во син те за 
со европ ски те мо дер ни трен до ви. 
Има ме ед на та ква син те за и та ква 
еки па, што се прис по со бу ва ме со 
ре жи се ри те што го сту ва ат би деј-
ќи не ма ме вра бо тен ре жи сер. И 
си те тие но сат свој бе лег, свој пе-
чат на ра бо та та, но ние ни ка ко не 
от ста пу ва ме од на ша та тра ди ци-
о нал на, тур ска, автен тич на игра. 
Се раз би ра, соз да ва ме син те за 
со си те ре жи сер ски ими ња што 
ра бо тат кај нас и та ка ста ну ва-
ме еден ска по цен ка мен во ова 
мул ти ет нич ко оп штес тво во кое 
жи ве е ме и ра бо ти ме.

� Во чест на ју би ле јот ќе се про
мо ви ра и мо но гра фи ја...
КЛин че: Во рам ки те на од бе-
ле жу ва ње то на ју би ле јот ќе се 
про мо ви ра и мо но гра фи ја. Ве ќе 
по стои ед на мо но гра фи ја от пе-
ча те на за 60 го ди ни Тур ски те-
а тар, а ова е ед но про дол же ние, 
от то гаш на ва му. Во тој пер и од 
имав ме 17 пре ми е ри, 17 љу би-
те ли и по чи ту ва чи на Тур ски от 
те а тар го во реа за уло га та и за 
ме сто то на Тур ски от те а тар во 
Ма ке до ни ја, поч ну вај ќи  од Ри сто 
Сте фа нов ски, Иван Ива нов ски, 
Лил ја на Ма зо ва, ми ни стер ка та за 
кул ту ра Ели за бе та Кан че ска-Ми-
лев ска, на ши те до а је ни Са ла е тин 
Би лал, Му ста фа Ја шар, пи са те лот 

Ил ха ми Емин, ре жи се ри те Але-
ксан дар По пов ски, Де јан Прој-
ков ски, Вла до Ѓо рев ски и мно гу 
дру ги. Ова нам мно гу ни зна чи 
би деј ќи на ед но ме сто ќе би дат 
со бра ни си те ма те ри ја ли за Тур-
ски от те а тар од пр ва та прет ста ва 
од 1950 го ди на, па сѐ до 22 де кем-
ври 2015 го ди на. Во тој пер и од 
сме оди гра ле 282 прет ста ви. Тоа 
е им по зант на број ка.

� Вие без бол но ја по ми на вте 
сме на та на ге не ра ции во те
а та рот.
КЛин че: На фа кул те тот за 
драм ски умет но сти се отво ри 
ка те дра на тур ски ја зик и от та-
му цр пи ме ка дар. Не ко гаш ги 
зе ма ме уште ка ко сту ден ти, а 
по за вр шу ва ње то ги ин те гри-
ра ме во ан самб лот. Сре ќен сум 
што мо и те сту ден ти до стој но 
ги за ме ну ва ат сво и те по ста ри 
ко ле ги. Но, ов де са кам да наг ла-
сам де ка во тур ска та тра ди ци ја 
по стои оној од нос кал фа или чи-
рак и мај стор, па та ка и ние во 
те а та рот ги учи ме пом ла ди те 
акте ри и го по ми ну ва ат па тот до 
сце на та ка ко чи ра ци, па кал фи, 
сѐ до де ка не ста нат мај сто ри на 
про фе си ја та.

� Го ди на ва има вте не кол ку пре
ми е ри: „Сон на лет на та ноќ“ 
во ре жи ја на Але ксан дар по
пов ски, „Око ва ни от про ме теј“ 
во ре жи ја Де јан прој ков ски и 
„Слу га на двај ца гос по да ри“ во 
ре жи ја на Ју џел ер тем. За до
вол ни ли сте од по се те но ста 
на прет ста ви те? 
КЛин че: Во овој пер и од ко га сме 
во Те а тар Ко ме ди ја има ме по го-
ле ма по се те ност. За тоа вли јае 
и ме сто по лож ба та, но и ре пер-
то а рот што го има ме. Мо рам да 
наг ла сам де ка во пос лед ни те 10 
го ди ни Тур ски от те а тар, освен 
за дет ски те прет ста ви, има титл 
на ма ке дон ски ја зик.  Или ко га 
го сту ва ме над вор од др жа ва та 
има ме титл на ја зи кот на др жа-
ва та во ко ја го сту ва ме, освен во 
Тур ци ја. Са ка ме да би де ме при-

сут ни во ма ке дон ска та те а тар-
ска јав ност, са ка ме да има ме што 
по ве ќе прет ста ви и што по ве ќе 
гле да чи да ви дат што ра бо ти ме. 
Сме там де ка на ви сти на има ме 
ин те ре сен ре пер то ар. Го сту ва ат 
нај е ми нент ни те ре жи се ри, ко-
ре о гра фи, сце но гра фи, ко сти мо-
гра фи, му зи ча ри од Ма ке до ни ја. 
А тоа ни при чи ну ва огром но за-
до волс тво, би деј ќи таа тра ди ци ја 
да го сту ва ат поз на ти те а тар ски 
ими ња во Тур ски от те а тар трае 
одам на. Уште во Ју гос ла ви ја 
Бран ко Бре зо вац ги на пра ви 
сво и те нај до бри прет ста ви во 
Тур ски от те а тар, си те еми нент-
ни тур ски ре жи се ри го сту ваа кај 
нас, ка ко и Ун ков ски, Мил чин, 
На у мов ски, Але ксов, Пр лич ков, 
Ќо ста ров...си те има ат ра бо те но 
кај нас и тоа е ед но ска по це но 
искус тво, кое ние ка ко ама нет 
про дол жу ва ме да го чу ва ме.

� но ви от со вре мен об јект во 
кој ќе дејс тву ва овој те а тар 
ќе би де ма те ри ја ли за ци ја на 
со нот на мно гу број ни те акте
ри од си те ге не ра ции што го 
гра деа кре ди би ли те тот на 
оваа на ци о нал на уста но ва. До 
ка де е из град ба та на но ви от 
об јект на Тур ски от те а тар и 
ко га оче ку ва те да стап не те на 
таа сце на?
КЛин че: Се заб ла го да ру вам 
на Ми ни стерс тво то за кул ту ра, 
на оваа Вла да што има ше доб-
лест во цен та рот на гра дот, на 
ед но екск лу зив но ме сто да ни 
до де ли пар це ла од 7. 900 ме-
три ква драт ни за  из град ба на 
згра да та на Тур ски те а тар, ко ја 
ќе се гра ди на 2.500 ме три ква-
драт ни. Из вед ба та те че спо ред 
пла ни ра но то и сме та ме де ка кон 
кра јот на ја ну а ри или фе вру а-
ри ќе би де го то ва ка ра би на та, а 
по тоа ќе сле ду ва вна треш но то 
уре ду ва ње во кое ќе ни по мог не 
Ре пуб ли ка Тур ци ја. Сме там де ка 
за две го ди ни ќе се все ли ме и со 
не тр пе ние го оче ку ва ме де нот 
ко га на пуб ли ка та ќе ѝ ре че ме: 
„До бре дој до вте во Тур ски от те-
а тар!“. Ќе има ме еден мо де рен 
храм ка де што Тур ски от те а тар 
ќе ги про ду ци ра сво и те прет ста-
ви, ќе има ме из во нред ни ус ло ви 
за ра бо та и ќе  им пре зен ти ра ме 
на си те љу би те ли на те а та рот 
из во нред ни прет ста ви ка ко што 
зна е ме и уме е ме. �

ТуР СКи ОТ Те А ТАР ОД Бе Ле жи ЗнА чА ен Ју Би ЛеЈ - 65 ГО Ди ни пО СТО е ње

тур ски от те а тар е  
ска по цен ка мен во  
на ше то мул ти кул тур но 
оп штес тво

од пр ва та прет ста ва во 1950 го ди на, па сè до  
22 де кем ври 2015 го ди на сме оди гра ле 282 прет ста ви,  
а тоа е им по зант на број ка, ве ли клин че
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СЦЕНАТАТКОВци, СинОВи, ЌеРКи, СеСТРи нА МАКеДОнСКАТА еСТРАДА

Семејните врски – товар или виза за успех

СПОртОт 
Семејните врски се најизразени во 
македонскиот спорт, каде што успеси-
те ги делат голем број браќа, сестри, 
татковци, ќерки и синови, кои нема 
доволно простор за да се набројат. 

Некогаш „бомбардираше“ Пепи, денес 
тоа се Дејан и Мартин. Семејството 

Македонија е полна со талентирани 
семејства и со познати роднини

Празниците се време што најчесто го помину-
ваме со семејството. На некои семејства, сепак, 
им е позабавно отколку на другите, посебно 

кога во нивните гени е музиката и поголемиот дел 
од членовите се музичари.

Македонија е полна со талентирани семејства и со 
познати роднини. Најчесто синовите ја продолжу-
ваат работата на татковците и ги заменуваат како 
стручњаци во нивната професија, било да е тоа му-
зиката, актерството, уметноста. Колку од тоа има 
ќар, а колку штета?

Покрај добрите гени, врз наследниците се пренесува 
и славното семејно презиме, кое некогаш може да 
биде пречка за сопствените успеси.

По стапките на своите познати тат-
ковци тргнале многу синови. Профе-
сијата се продолжува од колено на 
колено и не ретко учениците ги над-
минуваат своите учители. 

 Маестро Александар Џамбазов поло-
вина век ѝ посвети на македонската 
музика. Многубројните награди не се 
доволен доказ за тоа што го оставил 
зад себе постариот Џамбаз. Неговиот 
син, пак, од него не ја наследи само 
смислата за добра музика, туку и онаа 
за добар хумор.

- Ги има неколку такви за кои уметнос-
та не е фолирање, нема компромиси, 
не се битни парите – има чиста умет-
ност или нема уметност. Така живее 
и, веројатно, така ќе живее до крајот 
на својот живот –во една пригода, за 
„Република“,  вели Игор за својот татко.

Игор Џамбазов, кој со децении ќе ос-
тане незаменлив шоумен, талентот 
за глума го наследи од другата страна. 
Неговата мајка, Анче Џамбазова, остави 
огромен белег во македонската фил-
мска и театарска историја, што беше 
сосема очекувано бидејќи е ќерка на 
актерската легенда, единствениот Пе-
тре Прличко.

ПОзнатИ татКОвЦИ И 
ПОПОзнатИ СИнОвИ

Преку „Леб и сол“, светот го слушна 
најдобриот тапанар од Македонија. 
Гарабет Тавитјан постариот, денес 
таа титула му ја предава на својот 
помлад син Гаро Јуниор. Диран, пак, 
постариот син во семејството музича-
ри, реши дека на Тавитјан им се доста 
тапанари и се посвети на својата прва 
љубов, клавирот. 

Браќата Тавитјан, исто како и нивниот 
татко, живеат и дишат преку музика-
та. Денес се вбројуваат во најпозна-
тиот и најквалитетен македонски 
музички извоз, со неколку концерти 
годишно во светот.

Иако популарноста повеќе ја здоби  
како водител со несекојдневен на-
рав, Драган Вучиќ е, всушност, ком-
позитор, кој ги напиша евергрините 
„Свирете ја Зајди,зајди“ и „Ангели ме 
носат“. Иако долго време го туркаше 
својот син во музичките води како 
пејач, па дури и го испрати на „Евро-
визија“, Мартин Вучиќ стана врвен 
перкусионист.

Тука се вбројуваат и македонската 
музичка легенда Зафир Хаџиманов 
и неговиот син Васил, денес светски 
признат џез-музичар.

Афинитетите кон народната музика 
на својот татко Ванчо Тарабунов, во 
последно сѐ повеќе ги презема и Алек-
сандар. Иако во јавноста се претстави 
преку „Идол“ и како љубител на поп-
рок, Тара во последно време компонира 
и народни песни.

И двајцата синови на македонскиот 
композитор и продуцент Димитар Ма-
севски го наследија на музички план. 
Александар и Кристијан ја продолжија 
славата на презимето Масевски,  има-
ат сопствено студио во кое реализи-
раат нова музика.

Коста, синот на некогашниот градона-
чалник на Скопје Трифун Костовски, од 
својот татко не ги наследи само добра-
та смисла и чувство за бизнис, туку и 
афинитетот кон музиката. Кога Трифун 
пееше „Срце тетовирано“, Коки беше 
дел од  „Нови дечки“.

тИ СИ ЌерКО татИн СИн
Кој немал среќа да добие син, имал 
поголема среќа да добие ќерка на-
следничка. Македонската фолк-ле-
генда Гоце Арнаудов талентот го 
пренесе на ќерката Кристина. Наум 
Петрески, пак, полека ѝ ја препушта 
сцената на најстарата ќерка Анаста-
сија, која и самата е позната пејачка 
на народни песни.

Иако не го наследи во неговата про-
фесија, ќерката на актерот Димче 
Мешковски постигна највисоки ус-
песи во своето поле. Како пливачка 
Наташа Мешковска има освоено 
многубројни медали, а денес е про-
фесор по пливање и тренер.

СеСтрИ
Кога ќе се рече Маријана, не може 
да не се помисли и на Росана. 
Убедливо најпознатото сестринско 
музичко дуо во Македонија денес 
живее раздвоено. Додека Маријана 
е во Австралија, нејзината сестра, на 
задоволство на секој муштерија, е во 
Трговскиот центар, во продавницата 
на „Стружанка“.

Од малку помладата генерација, 
постои уште едно моќно сестринско 
дуо. Лидија и Тања Кочовски, гласишта 
какви што денес ретко се наоѓаат на 
македонската сцена, одамна не запеале 
заедно. Тања, заедно со нејзиниот 
сопруг Предраг Павловски, со години е 
дел од Театарот за деца и за младинци, 
а Лидија остана верна на музиката 
и настапува со Македонската опера.

Тие се ќерки на поранешните членови 
на групата „Мањифико“ Панче и 
Невена Кочовски.

Некогашната оперската пејачка 
Бранка и професорот по контрабас 
Велко, им го пренесоа и талентот и 
желбата за музика на своите две ќерки 
Тијана и Тамара. Постарата, денес 
Дапчевиќ, 15 години живее и создава 
кариера во Белград, а помладата 
годинава се омажи, објави албум, 
направи голем концерт и го очекува 
новиот член на семејството Тодевски.

Актерската и брачна двојка Ненад 
и Силвија Стојановски, исто така, 
ги пренесоа љубовта и талентот на 
своите две ќерки. Ана и Јана, кои ѝ се 
познати на македонската јавност. Јана 
како мис на Македонија и музичарка, 
Ана како млада актерка и дел од 
македонските филмови.

Ребека беше пионер на сцената во 
деведесеттите години со нејзиниот 
изглед и песни. Денес е повлечена 
од сцената и мајка на три синчиња. 
Хелена Роза, пак, нејзината постара 
сестра, исто така ја разбранува 
јавноста со своите либарални погледи 
кон животот. Познатата водителка 
неодамна се пресели во Нов Зеланд.

нОвата аКтерСКа ГенераЦИја
Kако што Васил го наследи Ристо, а 
презимето Шишков засекогаш оста-
нува синоним за најдоброто од маке-
донското глумиште, или Драган Спа-
сов -Дац го наследи Стево Спасовски, 
така и во новите генерации актери се 
бројат наследниците. 

На прсти се бројат македонските фил-
мови од кои Тони Михајловски не е дел, 
а каде се тука и милион на театарски 
претстави? Додека тој се посветува на 
новата улога, уметнички директор на 
МНТ, на штиците веќе го менува него-
виот син Александар, кој од татка си 
го наследи и талентот и карактерот.

Млада, убава и талентирана, Дарија 
Ризова имаше неколку главни улоги 
во МНТ годинава, а „Електра“ ѝ донесе 
и награда за најдобра женска улога. 
Малкумина знаат дека талентот го 
наследи од нејзината тетка, дел од 
најпознатите македонски актерки 
Магдалена Ризова.

најМУзИКалнОтО СеМејСтвО вО МаКеДОнИја
На битолчани била и ќе остани титулата најталентирани. Од Кире Костов до 
Каролина Гочева, Битола е роден град на многу успешни музичари и актери. 
Композиторот Славе Димитров, кој неодамна доби уште едно признание за 
животно дело, е роден токму во Битола. Неговиот талент се пренесува и кај 
синот Дарко, композитор и продуцент на повеќе од илјада песни за македонски 
и странски изведувачи.

Славе е тетин на Маја Саздановска, еден од најдобрите македонски вокали, 
талент што  го наследи и од својата тетка Виолета Томовска, која, исто така, 
е тетка и на Олгица Христовска. Тие се во роднинска врска и со пејачката и 
диџејка Фани Христова.

Манаскови се запиша меѓу најдобрите 
во ракометната историја на Македо-
нија. Филип Лазаров, пак, се труди 
да му парира на својот постар брат 
Кирил, исто како што Сашко Пандев 
се обидува во фудбалот да го стигне 
постариот брат Горан. Ракометот го 
направија спорт број еден и браќа-

та Мојсоски, Наумче и Златко, како 
и браќата Велко и Никола Маркоски.
Кошаркарската репрезентација е по-
добра со близнаците Војдан и Дамјан 
Стојановски, а во кошарката се обидува 
и нивниот брат Огнен. Во одбојката, 
пак, доминираат сестрите Тања и Сања 
Алексовски. �
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Огромна, возбудлива, им-
позантна... Една и един-
ствена, Москва. Престол-

нина на култура и на традиција, 
чијашто богата историја почну-
ва во далечната 1147 година. 
Пред повеќе од 850 години овој 
град го основал кнезот Јуриј 
Долгораки. Според предание-
то, кнезот на еден рид, каде 
што денеска се наоѓа Кремљ, 
подигнал мала тврдина од која 
се развил овој древен град на 
истоимената река. Денес е еден 
од најимпресивните модерни 
градови. Современата Москва 
гордо му пркоси на некогаш-
ниот строг имиџ од советско-
то време. Овој европски град е 
еден од најнаселените, а зрачи 
со луксуз и со задоволство.

Светскиот мегаполис, како што 
со право го нарекуваат, се разли-
кува од сите други градови во 
светот. Тоа е голем економски 
центар на една од најголемите 
светски заедници, во која живе-
ат преку 120 нации и етнички 
групи. Овој огромен и пулси-

рачки град е необична комби-
нација на традиционална руска 
архитектура и на доскорашната 
советска безличност. 

Град што го  
одзема здивот
Од каде да го почнете патување-
то во оваа фасцинантна метро-
пола... Ако останете само на по-
сетата на популарниот црвен 
плоштад или Кремљ, нема да ја 
имате комплетната слика. За да 
уживате во овој град, треба да ги 
запознаете луѓето и да навлезе-
те малку подлабоко во неговите 
скриени катчиња. Кога првпат 
ќе зачекорите на неговите ули-
ци и булевари ќе имате чувство 
дека сте толку мали меѓу сите 
тие облакодери, но само додека 
не ја почувствувате словенската 
душа на рускиот народ, а од уба-
вина студената руска зима не ви 
го мрзне срцето туку го прави 
уште потопло. Москва е полн 
туристички погодок, но живо-
тот во неа е нешто сосема друго. 
Тоа е град со големи социјални 

контрасти. Крајна беда покрај 
неописливи луксуз и богатство. 

Кога ќе тргнете на патување во 
руската престолнина, прво што 
ви паѓа на памет е да ги обиколи-
те црвените ѕидини на Кремљ, да 
го посетите атрактивниот храм 
„Василиј Блажени“ со шарените 
куполи и славниот „Бољшој теа-
тар“. Сите овие знаменитости се 
наоѓаат блиску едни до други, 
околу срцето на Москва - црве-
ниот плоштад, така што во раз-
гледување може да одите пеш и 

да го избегнете катастрофални-
от сообраќаен метеж.

Кремљ, едноставно, мора да го 
видите. Седиштето на руската 
политичка моќ со векови било 
сведок на многу трагични на-
стани на руската историја. 
Пред оваа величествена и ар-
хитектонски ненадминлива 
градба се водени многу војни 
и битки, но се одржани и многу 
национални прослави. Кулата 
Спаскаја се смета за најубава и 
најзначајна градба во Кремљ, а 
можеби и во цела Москва. Исто 
така, балсамираното тело на тат-

кото на болшевизмот, Владимир 
Илич Ленин, лежи токму овде. 
Иако тој никогаш не сакал во 
негова чест да биде подигната 
каква било градба, Лениновото 
тело од 1924 година се наоѓа 
во мавзолеј на црвениот пло-
штад. Препознатливата црква 
со шарени куполи е обележје на 
црвениот плоштад и на Москва 

воопшто. Изградбата на црквата 
ја нарачал царот Иван Грозни 
Четврти и била градена во пе-
риодот меѓу 1555 година и 1561 
година. Денес во неа се наоѓа 
музеј. Според легендата, Иван 
Грозни го ослепел архитектот 
на ова импозантно здание за 
да не може за никого повеќе да 
создаде таква прекрасна градба.
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Руската престолнина е прекрасна за шетање, но 
немојте да се ограничувате на главните атракции. 
Откако ќе ги посетите главните знаменитости, 
направете нешто необично. Качете се во метро до 
југоисточниот дел на Москва и станицата Викино каде 
што ќе ја видите типичната московска периферија

Пишува | Ја на Јо си фо ска

раскошна 
и моќна

пОСеТеТе ЈА ВеЛичеСТВенАТА МОСКВА

Уметноста ве опкружува каде и да се наоѓате
Посебна гордост на Москва се слав-
ните писатели, композитори, корео-
графи, како и филмски и театарски 
креатори, а, се разбира, има и зошто. 
Русија е колепка на културата во секој 
поглед. „Бољшој театар“ е еден од исто-
риските театри во земјата. Државниот 
академски театар на Русија е една од 
најпознатите оперски и балетски куќи 
на светот, сместен на Театарскиот пло-
штад во центарот на Москва. Русите 
за оперски и балетски куќи граделе 
импозантни градби. Оттаму и називот 
„бољшој“, што значи „голем“, а за кла-
сичните театри се граделе многу пома-
ли градби. Не смеете да пропуштите ги 
видите и прекрасниот конзерваториум 
„Чајковски“ и музејот на ликовни умет-
ности Пушкин.

Москва е прекрасна за шетање, но не-
мојте да се ограничувате на главните 
атракции. Откако ќе ги посетите глав-
ните знаменитости, направете нешто 
необично. Качете се во метро до југо-
источниот дел на Москва и станицата 
Викино каде што ќе ја видите типич-
ната московска периферија и пронај-
дете некој поевтин бар каде што ќе се 
соочите со вистинскиот живот на ру-
ската престолнина. Вреди да ги види-
те споменикот на Петар Велики, иако 
московјаните не го сакаат бидејќи, како 
што велат, е „претенциозен и грд“, Ка-

тедралата на Исус, плоштадот Пушкин 
со неговиот споменик, паркот Горки, 
Паркот на скулптури, Новодевичките 
гробишта, каде што се погребани голе-
мите имиња Гогољ, Чехов, Мајаковски, 
Булгаков, Прокофјев, Скрјабин и други. 
Тука е и Стар Арбат, улица што не треба 
ја прескокнете.

Дека станува збор за мегаполис, јасно 
е веќе по првата средба со московја-
ните. Тие не се урбани како Њујор-
чаните, на пример, или тоа што во 
нашиот контекст се смета за урба-
ност. Тие се во свој филм и фазон, што, 
секако, остава впечаток. Книгите се 
задолжителен моден детаљ и кај 
мажите и кај жените, без оглед на 
годините. Тие читаат додека шетаат, 
додека чекаат воз или автобус или до-
дека патуваат. Тоа не го прават заради 
лажно парадирање и фалење, мос-
ковјаните се „навлечени“ на книжев-
ност, тоа е факт. Душата на овој град 
дополнително ја доловува метрото. 
Познато е по многу убаво украсените 
станици во посебен стил. Движечките 
скали на кои не им се гледа крајот под 
површината на земјата, потсетуваат 
на филмска сцена. Метро-станици-
те се вистински галерии, музеи. Со 
еден збор, во Москва уметноста ве 
опкружува каде и да се наоѓате.Таа е 
дел од секојдневието. �

Современа-
та Москва 
гордо му 

пркоси на 
некогаш-

ниот строг 
имиџ од 

советското 
време



Каков фустан 
да одберете за 
најлудата ноќ?
Дочекот на Нова година бара малку повеќе 
елеганција, по некоја светка или сјаен детаљ, 
тантела. Гламур може да постигнете со мали 
детали како украси за коса, сенка со светки, 
чевли, чанта. Во недостиг на елегантен фустан, 
постигнете ефект со помош на атрактивен накит, 
фризура и со впечатлива шминка
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Време е да почнете да размислувате 
за фустанот со кој ќе ја дочекате 
новата 2016 година. Кројот мора 

да прилега на вашата фигура. Ако сте 
крупни во долниот дел, најдобар избор 
се фустаните во „А“ линија. Жените со 
низок раст треба да се решат за фуста-
ни над колена, а на жените на кои им 
одговара величина ХХЛ треба да носат 
фустани со едноставни линии и дезени.

Дочекот на Нова година бара малку 
повеќе елеганција, по некоја светка 
или сјаен детаљ, тантела. Гламур може 
да постигнете со мали детали како 
украси за коси, сенка со светки, че-
вли, чанта. Во недостиг на елегантен 
фустан постигнете ефект со помош на 
атрактивен накит, фризура и впечат-
лива шминка.

црвените фустани се секогаш модерни 
и со нив е тешко да се згреши. 

Последните години се актуелни и цр-
вените фустани, кои, исто така, се еден 
вид класика. Не се вели залудно дека 
ако сте збунети и не знаете што да об-
лечете, одберете црвено. Сигурно ќе 
бидете забележани. Фустан и кармин 
во црвена боја одлично ќе прилегаат 
со златни чевли со високи потпетици, 
бели чизми, па на крај и со црни обувки.

Ако не планирате да купувате 
нов фустан, и стариот ќе заврши 
работа само ако го комбинирате 
на нескојдневен начин.

За забава со пријателите, вист-
ински избор се трендовски куси 
фустани од сјајни и светкави 
материјали. Овде не треба до-
полнителен труд со деталите 
бидејќи овие фустани се довол-
но свечени.

За класична новогодишна ноќ во 
хотел, одличен избор е долг вече-
рен фустан со гол грб, направен 
од свила или во комбинација со 
тантела. Задолжителни се чевли 
со високи потпетици.

За дочек на Нова година на пло-
штад може да се решите за ле-
жерна варијанта – кус, но дебел 
плетен фустан во комбинација 
со шик чизми. �

нОВОГОДиШнА нОЌ АтрАктивНо
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Целосно име:  
Ни ко ли на  
Кон стан ти но ва  
До бре в

Родена на:  
9 ја ну а ри  
1989 го ди на  
(26 го ди ни)
Со фи ја, Бу га ри ја
Др жав јанс тво:  
ка над ско, бу гар ско
Про фе си ја:  
актер ка, ма не кен ка

Акцијата трае од 16.12 до 20.12.2015

Акцијата трае од 25.12 до 31.12.2015
КАШКАВАЛ 
1кг.
MILKLAND

259,-

МАЈОНЕЗ  
620гр.+ КОРНИШОНИ 720гр. 
+ПЕЧУРКИ 300гр.
EXTRA

-14%

СТАРА
ЦЕНА 163
139,-

ПЕЧЕНИЦА
свинска
свежо
димена 
1кг.
TINEX

-16%

СТАРА
ЦЕНА 346,-

289,-
-18%

СТАРА
ЦЕНА 309,-
252,-

ВРАТ 
свински свежо
димен 1кг.
TINEX

ЧИПС  
2x100гр.
MASTER

1+1

СТАРА
ЦЕНА 116-
58,-

СОК   
3x1л.  
FRUCTAL

ВОДА
6x1,5л.
КОЖУВЧАНКА

ПИВО 
3x0,5л.
OETTINGER

ТУЛУМБИ 
500гр. +  
БАКЛАВА 500гр. 
SUNDAY -26%

СТАРА
ЦЕНА 269,-
199,-

-12%

СТАРА
ЦЕНА 120,-
105,-

СТАРА
ЦЕНА 147-
98,-
2+1

СТАРА
ЦЕНА 102,-
68,-
4+2

КУЛЕН
2x305гр.
NEOPLANTA

-20%

СТАРА
ЦЕНА 300,-

239,-

ни на до брев

Ни на До брев е бу гар-
ско-ка над ска актер ка 
и ма не кен ка. Ро де на е 

во Бу га ри ја, но израс на ла 
во Ка на да. Уште од ма ли но-
зе по ка жа ла го лем ен ту зи-
ја зам за умет но ста, тан цот, 
гим на сти ка та, му зи ка та и 
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Ци та ти:

# „ иа ко ста ре е те, ни ко гаш не тре ба да пре
ста не те да се за ба ву ва те.“

# „по стои не што се кса пил но во вам пи ри
те. Тоа е иста та при чи на зо што же ни те 
ги прив ле ку ва ат ло ши мом ци  ги са ка те, 
а не би тре ба ло.“

# „имам огром на кни га со ре цеп ти и са мо 
ги за тво рам очи те и од би рам стра ни ца по 
слу ча ен из бор. Што и да е, се оби ду вам да 
го на пра вам!.“

уБаВи Жени

актерс тво то. Ни на е нај поз-
на та по уло га та на Еле на Гил-
берт во се ри ја та „Вам пир ски-
те днев ни ци“. Се има по ја ве но 
и во дру ги се рии и фил мо ви 
ка ко „Де гра си: След на та ге-
не ра ци ја“ (2006-2009), „Да ле-
ку од неа“ (2006), „Прем но гу 
мла ди за брак“ (2007), „По е-

тот“ (2007), „Ни ко гаш не мој 
да пла чеш вр ко ла ку“ (2009), 
„Ај де да би де ме по ли цај ци“ 
(2014) итн.

Ни на ва жи за ед на од нај у ба-
ви те же ни во све тот, а актерс-
тво то и па ту ва ње то се неј зи-
на та па си ја. �
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За божикната ѕвезда да цвета за време на 
новогодишните празници, сега е последен 
момент да се почне со специфична нега.

Божикната ѕвезда е повеќегодишно рас-
тение, а цветањето се предизвикува така 
што во доцна есен еден месец цвеќето е 
во темна просторија или се прекрива со 
платно или кутија. Ако до цвеќето допре 
макар и еден зрак светлина, ќе се наруши 
процесот на формирање листови. Кога 
ќе процвета, не смее да се помрднува од 
место бидејќи може да ги отфрли цвето-
вите, а некогаш и листовите.

Треба да се чува на застаклена тераса или 
на друго место, каде што температурата 
е од 12 до 14 степени. Се внесува во соба 
околу новогодишните празници, но тре-
ба да се има предвид дека во топла прос-
торија брзо ќе процвета. Кога ќе се внесе, 
на божикната ѕвезда треба да ѝ се најде 
место во близина на прозорецот, дури 
може и под ламба, бидејќи ѝ е потребно 
многу светлина. Иако сака светлина, не 
треба да биде до прозорец ако тој не се 
затвора добро. Не смее да биде ни по-
крај радијатор, на место каде што има 
провев бидејќи идеалната температура 
за цветање на оваа билка е меѓу 15 и 18 
степени. Ова е тропско растение и затоа 
му е потребна влажност. Добро е често да 
се прскаат листовите. Се полева со вода 
еднаш неделно. По празниците, божик-
ната ѕвезда може да се префрли на заста-
клена тераса, но навечер мора да биде 
на топло. Есен и пролет се најкритични 
за божикната ѕвезда бидејќи темпера-
турата е променлива. Кога ќе прецвета 
треба да се префрли во постудена соба, 
а кога ќе ѝ паднат листовите, треба да 
престене да се полева со вода бидејќи 
тоа значи дека почнува мирувањето што 
трае околу два месеца. Гранките треба 
да се скратат на десетина сантиметри и 
да се префрли во студена соба. Во април 
треба да се пресади во свежа, хранлива 
земја, добро наѓубрена, со малку речен 
песок. �

Декорирањето на новогодишната 
трпеза е активност во која може 
целосно да ја вклучите вашата 

фантазија, со цел да создадете уникатен 
празничен амбиент во новогодишните 
празници. 

Традиционални бои што се користат за 
оваа пригода се црвената, златната, сре-
брената, белата и зелената, а сè почесто 
се користат и виолетовата и сината.

Огнометот, можеби, нам 
ни изгледа посебно и ве-
личествено со сите свои 

бои, но за домашните милени-
ци, кои ги слушаат пукотници-
те, претставува голем стрес.

Ова се некои од советите со кои 
може да им помогнете за полес-
но да го надминат:

Обезбедете му место на кое 
ќе може да се скрие
Ако вашето куче нема посебно 
омилено место во домот или 

Игнорирајте ги звуците на  
петарди и на огномет
Играјте си колку што можете со 
миленичето, но не форсирајте 
го. Ако ја прифати играта ќе под-
заборави на петардите.

Најдете му другарче
Ако знаете дека некој од пријате-
лите има куче што не се плаши 
од звукот на петардите и од ог-
нометот, добро е да ги здружите 
за полесно да го надминат тој 
период.

Куќичка или кафез
Колку што можете, обезбеде-
те ги подобро куќичките на 
кучињата или кафезите за ма-
чињата, со тоа што ќе ги прекри-
ете оставајќи само мал отвор за 
да можат да гледаат надвор. Така 
ќе се чувствуваат посигурно. �

СОветИ за ОДГлеДУвање 
бОжИКна ЅвезДа

црвената боја како дел од новогодиш-
ната традиција е боја со која не може 
да погрешите. Доколку трпезата има 
прекривка со силно изразена црвена 
декорација, како на пример чаршаф со 
мотиви од цвеќето божиќна ѕвезда, по-
ставете бели чинии и тоа може да биде и 
сосема доволно. црвената боја одлично 
се комбинира со златни, сребрени и со 
бели детали.

Зелената боја е одлична боја за ново-
годишните празнувања, без разлика 
дали е претставена преку гранчиња 
од зимзелени растенија или зелена 
ткаенина. Бисери и циркони на маса-
та може да бидат одлична асоцијација 
за снегот.  �

доколку го чувате надвор, ба-
рем за оваа вечер обезбедете 
му празен простор во домот. 
Ставете ги на едно место сите 
негови играчки, храната и 
водата за да бидете сигурни 
дека ќе му биде пријатно и ќе 
заборави на тоа што се случува 
надвор.

На мачките им е доволно да се 
скријат под столче или кревет. 

Не повикувајте ги да излезат до-
дека самите не го направат тоа.

Сигурно и безбедно место
Ако, сепак, домашното милениче 
останува надвор, обезбедете му 
го просторот на движење за да 
не истрча на улица во момент 
на стрес.

Кучињата шетајте ги преку 
ден, додека е светло
За да не треба да ги шетате на-
вечер, кога е позачестена упо-
требата на петарди, обидете се 
сите физиолошки потреби да 
ги извршат во текот на денот, 
додека е светло.

Не терајте го со сила да излезе
Ако вашето милениче е испла-
шено за време на пукотниците, 
не обвинувајте го, не терајте го 
да излезе од куќичката и оста-
вете го само да процени кога е 
подготвено за тоа.

за време на новогодишните и на божикните 
празници, покрај добрата храна и дружењето, 

вечерта е придружена и со пукотници од 
петарди и со огномети, кои може да бидат 

опасни за животните

милениЦи
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Совети со кои 
петардите и 
огнометот нема да 
бидат траума за 
вашиот миленик

http://www.crnobelo.com/zabava/zivotinsko-carstvo/28272-7-soveti-so-koi-ke-petardite-i-ognometot-nema-da-bidat-trauma-za-vasiot-milenik
http://www.crnobelo.com/zabava/zivotinsko-carstvo/28272-7-soveti-so-koi-ke-petardite-i-ognometot-nema-da-bidat-trauma-za-vasiot-milenik
http://www.crnobelo.com/zabava/zivotinsko-carstvo/28272-7-soveti-so-koi-ke-petardite-i-ognometot-nema-da-bidat-trauma-za-vasiot-milenik


автомобилизам

Наследникот на  
легендарниот слк  

се покажа во  
одлично светло

технологиJа
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„МЕРЦЕДЕС“ 
ГО ПРЕТСТАВИ НОВИОТ  

КАБРИОлЕТ СЛЦ

Подготви |  
Бојан Момировски

Во јули 2016 година јужнокорејскиот „ЛГ“ се 
подготвува да лансира масовно производство на 
новиот приспособлив екран, кој се темели на ОЛЕД  
технологијата, а кој може да се свитка речиси колку 
лист хартија.

Новиот екран со дебелина од 0,88 милиметри, кој, 
меѓу другото, е осветлен со 75 лумени и енергетска 
ефикасност од 60 лумени по ват, би требало да 
овозможи оптимален приказ на содржините, како 
на паметните телефони така и на таблетите.

Конструкторот го направи екранот со димензии 
од 320х320 милиметри со кои би требало да бидат 
опремени наредните модели на таблети. Цените 
на овие екрани по парче се 250 долари за тие што 
се наменети за паметните телефони додека тие за 
таблетите се 680 долари.

Новиот модел на германскиот производител на 
луксузни автомобили „Мерцедес Бенц“, кабриолетот 
СЛЦ, кој, во основа, е редизајнирана и реименувана 
верзија на легендарниот СЛК, својата светска 
премиера ќе ја има на крајот од јануари в година на 
Саемот за автомобили во Детроит

„ЛГ“ создаде 
телефон што  
се витка како 
хартиjа

Н аследникот на сЛК, кој се 
смета за еден од најпо-
пуларните кабриолети 

на „Мерцедес“, доби новодизја-
нирани браници, сосема нова и 
различна маска на ладилникот, 
редизајнирани куќишта за пред-
ните светла во кои се интегрирани 
лЕД-светилки и нов облик на зад-
ните светилки. Цевките за издув-
ните гасови се компатибилни со 
задниот браник и се одбележани 
со никлувани завршоци со кои се 
добива една целина на задниот дел 
од автомобилот. Од „Мерцедес“ 
наведуваат дека е подобрен и сис-
темот за подигање и за спуштање 
на тврдиот склоплив покрив, што 
може да се направи и при брзина 
до 40 километри на час.

Основните контури во внатрешнос-
та на автомобилот останаа непро-
менети, а СЛЦ во однос на сЛК 
доби нов управувач, редизајнирана 
инструментална табла и унапреден 
мултимедијален систем, кој се уп-
равува преку седуминчен екран со 
подобрена резолуција. 

Германскиот гигант за пазарот во 
САД сЛЦ го понуди со две опции 
на мотори. Во ознаката сЛЦ300 
се крие дволитарски бензински 
турбомотор со четири цилиндра, 
кој развива 243 коњски сили и 
нуди најголем вртежен момент 
од 369 њутн-метри. Преносот на 
силата од моторот се врши преку 
деветстепен автоматски менувач 

со кој од 0 до 100 километри на 
час забрзува за 5,7 секунди. Мак-
сималната брзина изнесува 209 
километри на час. 

Посилната верзија ја носи ознака-
та АМГ сЛЦ43 и во неа е вграден 
трилитарски бензински мотор со 
две турбини и со шест цилиндра, 
кој развива 367 коњски сили и има 
520 њутн-метри најголем вртежен 
момент. Тоа е значително помалку 
од потенцијалот што се нудеше 
со моторот со осум цилиндра, кој 
беше вграден во постариот брат 
сЛК55 АМГ. Сепак, тоа е сосема 
доволно да се постигне време од 
4,6 секунди за забрзување од 0 до 
100 километри на час. Максимал-
ната брзина на АМГ сЛЦ43 во овој 
случај е електронски ограничена 
на 250 километри на час. 

За врвните карактеристики на 
активниот кабриолет придонесу-
ва и системот „динамик селект“, 
кој нуди пет режими на работа, 
комфор, спорт, спорт плус, еко и 
индивидуал, со кои се контроли-
раат работата на моторот, мену-
вачот, суспензијата и управувачот. 
Во стандардната опрема спаѓа 
и камера за помош при возење 
наназад, како и неколку други 
најмодерни сигурносни системи. 

Веднаш по светската премиера на 
Саемот за автомобили во Детро-
ит ќе почне и производството на 
„мерцедес сЛЦ“, а првите модели 
во продажните салони се очекува 
да се појават во првата половина 
на 2016 година. 
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А лександар Јончевски е млад 
тренер кој, по оставката на 
Алеш Пипан, повторно доби-

ва шанса да седне на клупата како 
главен тренер на МЗТ. Успешно работи 
во клубот повеќе од четири години и 
ја продолжува приказната на млади 
македонски тренери кои можат да 
изградат голема кариера. Успехот на 
клубот со него е неминовен и, секако, 
треба да добие шанса да продолжи да 
ги реализира своите планови.

 Од неодaмна, повторно сте прв тре
нер на МЗТ Скопје. подолго време 
сте во клубот и дел од јавноста оче
куваше по заминувањето на Алеш 
пипан да ја преземете функцијата. 
Се промени ли нешто во односот кон 
кошаркарите и кон управата?
ЈОнчеВСКи: Моментно сум на оваа 
функција како привремено решение 
на прв тренер по одлуката на упра-
вата и по оставката на Алеш Пипан. 
Во клубот сум веќе четири години 
и најдобро ги познавам играчите и, 
токму поради тоа управата, можеби, 
мислеше дека ќе бидам најдобро ре-
шение. Сега засега сме во добар ритам 
и со кошаркарите и со челниците на 
клубот, продолживме таму каде што 
застана Пипан и се надевам дека и 
понатаму ќе продолжиме да бележиме 
добри резултати. Што се однесува до 
промените, можам да кажам дека како 
помошник-тренер секогаш можат да 
се согледаат некои работи кои глав-
ниот тренер не може да ги види, тоа 
беше случај и во минатото кога други 
лица беа на позицијата на која сум 

сега. Во овој момент најважно е што 
променивме некои ситни делови каде 
што мислев дека можеме да имаме 
напредок, посебно во одбраната која 
мора да ја игра целата петорка на те-
ренот. Најмногу се смени пристапот на 
играчите дека секој играч е одговорен 
за одбраната и за нападот.

 Досега со Горан Крстевски сорабо
тувате како помошници на пипан. 
Сега заедно продолжувате со сора
ботката и резултатите веднаш се 
видливи.
ЈОнчеВСКи: Имам одличен однос 
со Крстевски. Заедно работевме и 
годината кога главни тренери беа 
Влада Вукоичиќ и Зоран Мартич. Се 
познаваме и претходно, уште кога 
јас бев активен кошаркар. Ми беше и 
тренер во една младинска селекција 
на Македонија, така што односот ни 
е одличен. Од почетокот на сезоната 
тој повеќе беше задолжен за конди-
циската подготвеност на играчите, 
меѓутоа, откако останавме само двајца 
во стручниот штаб, заедно учествува-
ме во креирање и на тактички план.

 Откако клубот западна во резул
татска криза во АБАлигата, имавте 
шест порази во низа, па под ваше 
водство следуваа две победи по ред. 
на што се должи пресвртот?
ЈОнчеВСКи: Имавме огромна криза 
од шест натпревари без победа. Само-
довербата на играчите беше падната 
на ниско ниво. Тоа ми беше примарно, 
да се дигне моралот и да се укаже на 
грешките за да се стигне до победа. 
Но, и по првиот натпревар, дел од но-
винарите констатираа дека кризата 
е надмината. Уште тогаш реков дека 
еден или два натпревари во АБА-ли-

гата не се мерило и дека мораме да 
продолжиме понатаму со исто темпо. 
Имаме огромна шанса да им се реван-
шираме на тимовите од кои несреќно 
загубивме во првиот дел од сезоната 
на гостински терен. Добро е тоа што и 
играчите се свесни за шансата што ја 
имаат, односно шансата на МЗТ да се 
најде во првата половина на табелата, 
наместо борбата за опстанок како што 
беше до пред две кола.

 Кои се целите на клубот во Јандран
ската лига, каде што објективно, сѐ 
уште сте во зоната на испаѓање и во 
домашното првенство и во купот, 
каде што оваа година, објективно, 
повторно сте главни фаворити?
ЈОнчеВСКи: Точно. Основната цел, 
моја, на играчите и секако на упра-
вата, е опстанокот во лигата по ло-
шиот почеток во првиот дел од сезо-
ната. Знаеме дека од следната сезона 
АБА-лигата ќе брои 12 екипи, а не 14 
како досега. Тоа значи дека послед-
ните две екипи следната година го 
губат правото за настап. Секој по-
добар пласман во погорниот дел на 
табелата, секако, е добро за клубот и 
за македонската кошарка бидејќи по 
новите правила, МЗТ може да избори 
учество за уште еден македонски клуб 
во сооднос на коефициент на победи 
и порази во споредба со екипите од 
другите држави.

 Дали може да се случат поголеми 
промени во играчкиот ростер, тоа 
што го најави пипан една недела пред 
заминувањето? Дојде урош Луковиќ 
од Куманово, а си замина Марко Си
моновски. Може ли да се случи уште 
некој странец да дојде во тимот за да 
се засили конкуренцијата?
ЈОнчеВСКи: Поранешниот тренер 
веќе најави дека средствата, односно 
буџетот обезбеден за оваа 2015 година 
веќе е исполнет и речиси и да нема 
простор за нови играчи. Со доаѓањето 
на Луковиќ добивме една поголема ро-

тација под обрачите меѓу високите 
играчи. Се виде дека младиот Мла-
деновски е сѐ уште неискусен за 
такви тешки натпревари, посебно 
во Јадранската лига. Со Луковиќ ќе 
се обидеме да ја зацврстиме одбра-
ната под обрачите. Што се однесува 
до нови странски засилувања, не 
сакам со сигурност да кажам дека 
нема да се случат, бидејќи веќе има-
ме седум странски имиња во тимот, 
а тоа во домашниот шампионат не 
е дозволено и еден мора да паузира 
на секој натпревар. Тоа претставу-
ва проблем бидејќи секој од нив е 
доста значаен за тимот. Простор 
за нов домашен кошаркар секо-
гаш има. Морам да го потенцирам 
несреќниот раскин на договорот 
со Марко Симоновски, јас не би 
го отпишал и не сакам да го при-
фатам како дефинитивен исход. 
Сметам дека се работи за еден од 
најдобрите шутери во Македонија 
и многу ни недостасува во тимот 
бидејќи игра на доста дефицитарна 
позиција во екипата. Не сакам да 
ја избришам можноста за негово 
враќање во „Јане Сандански“.

 Какви се вашите размислувања околу 
застапеноста на македонските играчи? 
Може ли да се случи со вакво темпо на 
македонските клубови да се доведеме 
во ситуација каде што ќе настапуваат 
само странски играчи?
ЈОнчеВСКи: Тоа е тема која повеќе од две 
години се дискутира меѓу федерацијата и 
клубовите и македонските играчи. Пред 
некое време прочитав дека во Македо-
нија немаме повеќе од 50 домашни ко-
шаркари, а имаме осум клубови во прва 
лига. Проблемот со македонските играчи 
веќе постои, односно имаме дефицит од 
домашни кошаркари. Во моментов МЗТ 
Скопје има поголеми амбиции и не можат 
сите кошаркари од Македонија да се носат 
со улога на лидери во тимот и да решава-
ат меѓународни натпревари. Затоа, како 
екипа, мораме да бидеме и пребирливи. 
Што се однесува до мое лично убедување, 
јас повеќе би форсирал македонски играч 
во споредба со странски.

 Дали тоа значи дека на подолгоро
чен план може да се случи национал
ната сениорска селекција да трпи 
бидејќи клубовите не произведуваат 
квалитетни македонски кошаркари?

ЈОнчеВСКи: Може да се случи и тоа. 
Но, ќе повторам, оние квалитетни иг-
рачи што се во репрезентацијата или 
се на поширокиот список, се лидери во 
своите тимови. Костовски, Трајковски, 
Караџовски се лидери во Куманово. 
Работнички не може да се замисли без 
Мираковски и без Чековски. Во МЗТ 
го имаме Дамјан Стојановски и колку 
што можеме даваме шанса да се вратат 
Горјан Марковски и Љубомир Младе-
новски. Посебно е случајот со Младе-
новски, кој добиваше околу 15 минути 
во Јадранската лига. Не верувам дека 
некој млад играч може да добие повеќе. 
Мекиќ, кој има само 20 години се оче-
кува да напредува повеќе во вториот 
дел од сезоната и да добие поголема 
минутажа. Посакувам тие што навис-
тина вредат и што имаат потенцијал и 
талент да си го најдат местото во ма-
кедонските екипи и да бидат дел од 
репрезентацијата. Со правилото со шест 
странци, ќе потенцирам не какви било, 
туку квалитетни играчи, македонската 
кошарка може и да добие на квалитет, 
бидејќи ќе ги натераат помладите до-
машни играчи повеќе да се залагаат и да 
тренираат за да можат да ги стигнат. 

ја вративме 
самодовербата, но
мора да продолжиме  
со исто темпо

Секој подобар 
пласман во 
погорниот дел на 
табелата, секако, 
е добро за клубот 
и за македонската 
кошарка бидејќи 
по новите правила, 
МЗТ може да избори 
учество за уште 
еден македонски 
клуб во сооднос 
на коефициент на 
победи и на порази 
во споредба со 
екипите од другите 
држави

АЛеКСАнДАР ЈОнчеВСКи, ТРЕНЕР НА МЗТ СКОПЈЕ кошарка  |  интерВJу

Разговараше | Бо јан Мо ми ров ски
Фото | Александар Ивановски
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- Брат, ќе ми помогнеш?
- Што треба?
- Да го бетонираме гробот на 

мајката на жена ми.
- Зошто?
- Некни бев, споменикот  

напукнал, изгледа пробува 
да излезе!

-  Докторе, уапа ме куче за  
раката..

-  Е оно така праве...следниот!

 Затворам очи-куќа,кола, 
пари вила на Мајами.

 Отварам очи ТАПА ништо 
нема. Ни куќа,ни пари,ни 
вила....

 Изгледа со очите си имам 
проблем?

на ПоГРешна адРеСа

Здраво телефанатици. Очигледно, клето ми е јазичето или некој,  
навистина, ме чита (не знам што е полошо). 

Без најава, баш како што почна, беше прекинато самопрогласеното прво  
македонско музичко шоу, кое, всушност, не само што не беше прво, не беше ни 

второ, ни трето. По гледаност, пак, беше прво одзади.

И како што губитникот има право да се лути, така и овие лузериве (полузери и од 
тие од „лузер-фест“, значи до толку лузери што ни на „лузер-фест“ не ги примаат), 

со дооооооооолго писмо ѝ објаснија на публиката колку е глупава и селанка и 
нема врска од ништо. Баш како што би направил секој глупав селанец,  

кој нема врска од ништо.

Ама тоа е супер, да имам и јас што да пишам во теветекава, а да не е политика. 
Зашто, какво време е дојдено, политиката ни е поестрадна од естрадата.  

Има толку поинтересни работи за коментирање од тие што, всушност,  
треба да се интересни. Ајде, да се надеваме дека престапнава година ќе 

 ги намести работите како што треба.

Малиот брат 

тВтека

�  25 декември 1903 година
 Во Софија излезе од печат 

книгата „За македонцките 
работи“ од македонскиот 
револуционер, публицист и 
лингвист, Крсте Петков Ми-
сирков. Во неа Мисирков ја 
истакнува и ја заштитува 
националната индивиду-
алност на македонскиот 
народ и неговото право 
на самостоен културен 
и национален развој. На 
едно место во книгата 
пишува: „Македонците, 
како посебен словенски 
народ, кој низ вековите ја 
делел судбината заедно 
со соседните словенски 
и несловенски народи, си 
имаат сопствена нацио-
нална историја и култура“.

�  26 декември 1942 година
 Во околината на Кардица, 

Грција, е извршена смртна-
та пресуда на шестемина 
македонски првоборци и 
комунисти: Ристо Андрио-
вски, Живко Кенков, Наум 
Москов, Стасо Скивин-
ски, Наум Журков и Кољо 
Шекров. На овие револу-
ционери им беше судено 
во Атина, на 12 декември 
1942 година.

�  28 декември 1944 година

 Во Скопје почна да рабо-
ти Радио Скопје на куси 
бранови од 50 метри на 
македонски јазик. Првата 
емисија што ја емитуваше 
беше преносот од Второто 
(вонредно) заседание на 
АСНОМ.

�  31 декември 1941 година
 Во Струга, спроти новата 

1942 година е испеана 
поз натата песна „Денес 
над Македонија се раѓа“ — 
денешната химна на Репу-
блика Македонија.

�  31 декември 1946 година

 Донесен е првиот Устав на 
Народна Република Маке-
донија.

ВремеПлоВ

Не кажувај на никого - македонска единица мерка за 
брзо ширење вести.

Во зима, тераса е најбољи фрижидер

Ми фали она: Ај да излеземе воздух да не фати...

Младост е кога ти е дозволено да чекаш Нова Година,  
а старост е кога те присилуваат да чекаш Нова Година.

Хороскоп за денес: Ќе се разминеш со познаник. Ќе 
го прашаш "што правиш?", а тој ќе ти одговори со 
"добар". Потоа тој ќе те праша тебе "ти?", а ти ќе 
одговориш со "еве".
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•	1 л млеко

•	16 јајца

•	1150 грама густин

•	150 мл вода

•	1300 грама шеќер

•	1100 грама темнa чоколадa

•	1100 грама ореви

•	1100 грама суво грозје

•	1400 мл слатка павлака

•	готов пандишпан за торта

# Млекото ставете го во сад и загрејте го да зоврие заедно со шеќерот. 
# Во друг сад растворете го густинот со водата. Јајцата матете 

ги додека не добиете еднолична смеса. Соединете ги јајцата со 
густи нот и измешајте ги повторно. 

# Смесата со јајца додајте ја во млекото што врие. Мешајте додека не 
добиете густ крем и тргнете го од рингла. Оставете го да се олади. 

# Слатката павлака матете ја додека не добиете цврст крем.  
Додајте ја матената слатка павлака на оладениот крем со јајца. 
Убаво измешајте да се соединат.

# Сувото грозје прелејте го со рум и оставете го да го впие румот. 
Исечкајте ги оревите.

# Кремот поделете го на два дела. Во првиот дел додајте го  
сувото грозје, темната чоколада и 40 грама од мелените ореви. 
Во вториот дел од кремот не додавајте ништо. 

# Пандишпанот натопете го со сок од јаболка или праска,  
па редете: пандишпан, темен крем, пандишпан, светол крем.  
На крај посипете со мелени ореви.

# Сервирајте во чаша со црпалка за сладолед, или, пак, сечете  
класични парчиња торта! Прелејте со чоколаден прелив.
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