
Медиумска 
регулациjа за 

опозициска 
доминациjа

Непристоен предлог

Јанева должи отчет  
за работата

Барањето одговори не е хајка Специјален џокер
СДСМ ја вади последната 
карта од ракавот

петок, 5 февруари 2016 годинабр. 179, година V цена: 50 денари

Пепи Манасков
Патот до Рио нема 

да биде лесен

Избори САД
Судир меѓу социјална 

и корпоративна Америка



Проект „Кокино -  
македонски бренд“

Македонија ѝ е  
потребна на ЕУ

Специјален џокер,  
последна карта на СДСМ

Медиумска регулација за 
опозициска доминација

8

15

Репортажа

Актуелно

Колумна

Анализа
11

www.republika.mk

вовед

Медиумите и јавноста имаат право да знаат 
за работата на Јанева 6
НастаН На Неделата

Со тупаници по ракометните миленици 7
личНост На Неделата

Сашо Тодоровски 18 
екоНомија

И годинава во УЈП во пет до 12? 20
актуелНо

Избори САД: Судир меѓу социјална и 
корпоративна Америка 24
свет

Темното лице на Шведска 26
здравје

Д-р Бранкица Крстевска, ендокринолог 32
култура | иНтервју

Васко Дуковски 40
сцеНа 

Македонските фолк-пејачи живот  
живеат во Австралија 42
спорт| ракомет

Пепи Манасков: Патот до Рио ќе биде тежок 54

29

ДНИД Прва Република 
ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден бр. 9 
1000 Скопје 
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

Издавач / редакција: ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје
                                       бул. Илинден бр. 9 , 1000 Скопје 

ж-ска: 500-0000007811-68 
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Директор:  Доне Доневски

Маркетинг: 
Стојан Георгиевски, 
Габриела Мирчески 
тел. 02 / 32 99 999 
факс. 02 / 32 99 998

Главен и одговорен уредник: Ненад Мирчевски

Заменик главен и одговорен уредник: Билјана Зафирова

Редакција и соработници:

Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,  
Марина Костовска, Наум Стоилковски, Александрија Стевковска, 
Јана Јосифовска, Бојан Момировски

Колумнисти: Горан Момироски, Љупчо Цветановски

Соработници: Никола Петковски, Димитар Љоровски Вамваковски  

Лектори: Анета Љубецкиј, Тања Стевановска

Фотографија: Ѓорѓи Личовски, Александар Ивановски

Графички дизајн: Никса Георгиевски, Билјана Неделковска

Печати: Графички Центар Скопје, ул. Скупи б.б.

Испечатени примероци: 4.000

Датум на печатење: 4 февруари 2016 
facebook.com/nedelnikrepublikawww.republika.mk

За електронско издание ISSN
 1857 - 8276

Претплата: тел. 02/3089-306



Фото нА неделАтА

Фото: Ѓорѓи личовски
Мостот на дрина

www.republika.mk4 петок, 5 февруари 2016 година www.republika.mk 5петок, 5 февруари 2016 година



ВоВед

Медиумите и јавноста имаат право 
да знаат за работата на Јанева

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Со тупаници по 
ракометните миленици 

настани на неделата
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Никој не смее да ја оспори борбата 
против криминалот, без разлика 
дали се гонат политичари, функ-

ционери, опозиционери или кој било 
друг тип криминалци во државата, 
но институциите мора да ги убедат и 
судот и јавноста дека тоа го прават не-
пристрасно и со строго почитување на 
законите. Ова особено треба да го има 
на ум Специјалното обвинителство, 
чиј легитимитет е сериозно оспору-
ван уште од своето формирање, се 
разбира, ако има намера да го оправда 
своето постоење и да ја заслужи до-
вербата на граѓаните. Евентуалното 
силување на законите, кршењето на 
човековите права и импровизациите 
во начинот на собирање докази во 
ниту еден случај не смее да се корис-
тат како механизам за пресметка со 
лицата под истрага, не само поради 
недовербата што се создава во јав-
носта, туку и пoради реалната опас-
ност предметите да паднат на суд, 
а потенцијалните криминалци да 
се извлечат од одговорност поради 
пропусти во истрагата.

Токму затоа, наместо да ја информира 
јавноста каде го минала слободниот 
викенд, Катица Јанева мора поскоро 
да приложи аргументи со кои ќе ги 
отфрли сомневањата за нејзина-
та пристрасна и непрофесионална 
работа. А има повеќе прашања. Од 
случајот „Пуч“, преку скандалозното 
разрешување на две обвинителки, до 
кривичните пријави за малтретирање 
на сведоци и нудење поткуп... 

Тоа што дополнително внесува сом-
неж во нејзината работа е пристапот 
на одредени опозициски експерти 
кои, без двоумење, даваат бланко 
поддршка за евентуално кршење на 
човековите права од страна на спе-
цијалните обвинители сметајќи дека 
„во вакви услови не може да се дојде 
до податоци за малверзациите на по-
литичарите на легален начин “. Ако 

е така како што тврдат „адвокатите“ 
на Јанева, тогаш фокусот на дејству-
вањето на опозицијата (која, нели, 
се бори за демократски промени) 
би требало да биде во затворањето 
на дупките во законите кои им овоз-
можуваат на политичарите слободно 
да пливаат во матни води, а не во 
одобрување на незаконски дејства 
на органите на прогон и влегување 
во непотребна пресметка со меди-
умите кои бараат транспарентност 
од специјалната обвинителка. 

Вака опозицијата и нејзините глас-
ноговорници испраќаат порака дека 
законите треба да важат за сите, но не 
и за нив (вклучително и за нивните 
сателити). Тоа значи, и понатаму ќе се 
плука по обвинителството дека е ко-
румпирано и под влијание на власта, 
но ако специјалното обвинителство 
незаконски работи во нивен интерес, 
ќе му се прогледува низ прсти и ќе 
се охрабрува да „гризе“ што е можно 
повеќе за случаите во кои се осом-
ничени функционери од власта. Ќе 
се признава судот кога ќе суди и ќе 
донесува пресуди во интерес на опози-
цијата, но не и кога опозиционерите се 
обвинети. Во меѓувреме, медиумите 
се највиновни за ситуацијата затоа 
што вршеле притисок со прашања и 
со објавување на неофицијални ин-
формации од истрагата. 

Во спроведувањето на нивната стра-
тегија, очигледно, проблем се меди-
умите што не се под нивна контрола, 
па решението го гледаат во закон 
со кој ќе се забрани коментирање и 
изразување став - за непочитување 
на законот ќе следуваат казни и за-
творање медиуми. 

Ако така ги гледаат демократските 
промени, тогаш стратегијата може 
да ја надградат со неколку дополни-
телни законски решенија по моделот 
„хибриден закон за ставање ред во 

медиумите“, кои освен новинарите 
ќе ги регулира и специјалните обви-
нители, но и политичарите, со образ-
ложение дека „ова е Македонија и за-
тоа не може да се примени ниту еден 
европски закон“. Така, со построги и 
попрецизно регулирани законски ре-
шенија од европските кои би важеле 
само за Катица Јанева и за нејзиниот 
тим, јасно и гласно би ѝ се дозволило 
да прави сѐ што ќе ѝ падне на ум, под 
услов да поднесе кривична пријава 
против функционери од власта пред 
избори. Во исто време, би им се забра-
нило на медиумите да ѝ поставуваат 
прашања на кои таа нема логичен и 
издржан одговор.  

По истиот принцип би можело да се 
подготви закон со кој уште попре-
цизно ќе се дефинираат правата на 
политичарите со кои ќе се дозволи тр-
гување и манипулирање со нелегално 
прислушувани телефонски разговори, 
насилно уривање на државниот поре-
док, соработка со странски служби за 
преземање власт, ширење говор на 
омраза и закани и напади врз нови-
нари и медиуми, примање и давање 
поткуп... Така лидерот на опозицијата 
конечно ќе може да каже нешто ис-
крено без да мора да се демантира.

Но, колку и да сонува некој дека сето 
ова може да биде вистина, се лаже. 
Медиумите имаат право да се сомне-
ваат, а Катица Јанева има обврска да 
одговори на поставените прашања 
и да докаже дека се неосновани. Во 
спротивно, како и секој друг, ќе мора 
да одговара пред законот. 

Македонските ракометни репрезентативци 
Стојанче Стоилов и Дејан Манасков и 
неделава беа во фокусот на вниманието 
на јавноста, но овој пат не поради нивните 
игри во националниот или клупски дрес, туку 
поради учество во инцидент

Македонските ракометни репрезентатив-
ци Стојанче Стоилов и Дејан Манасков и 
неделава беа во фокусот на вниманието 

на јавноста, но овој пат не поради нивните игри 
во националниот или клупски дрес, туку поради 
учество во инцидент. 

Ракометарите, за среќа, поминаа без сериозни 
повреди, но со дамка на нивната спортска био-
графија и покрај тоа што, според полицискиот 
билтен, биле испровоцирани од група млади 
момчиња. Милениците на македонската јавност 
за момент станаа жртви на неодговорна група 
навивачи, кои на највулгарен начин се обиделе 
да го привлечат вниманието на спортските ју-
наци. Барањето за фотографирање со нивниот 
омилен играч завршило со вербални навреди и 
со каменување на автомобилите. За среќа, без 
сериозни повреди, кои би се одразиле на нив-
ната спортска кариера. Конечниот резултат од 
овој непријатен настан е прекршочна пријава 
за Стоилов и можна глоба од 300 до 500 евра, 
двонеделна суспензија од нивниот матичен клуб 
Вардар и голема црна дамка на македонскиот 
спорт и на третманот на нашите спортски херои.      

Поради прекршување на клупската дисциплина 
Стоилов и Манасков во овој период ќе тренираат 
со вториот тим на Вардар, а клубот реши истовре-
мено и парично да ги казни. По истекот на казната, 
спортската јавност повторно ги очекува двајцата 
ракометари на жешкиот терен за повторно да ужи-
ва во нивните ракометни мајстории. �

Малиот Јован со големо срце
Осумгодишниот Јован Дукмеџиев од Скопје со 
својата несебичност и хуманост го заслужи вни-
манието на медиумите и на јавноста оваа недела. 
Дукмеџиев со својата омилена гитара одржа мал 
концерт на скопскиот плоштад со што им прире-
ди големо уживање на случајните минувачите, 
но неговата примарна цел беше да собере колку 
што е можно повеќе пари за лекување на малата 
Елена Додевска. 

Елена е родена со многу ретка болест, целосен 
аганглионарен мегаколон (нејзините црева не 
работат) што резултира со исклучително сериоз-
ни компликации и животозагрозувачка состојба.

Со својот музички настап Јован собра точно 8.774 
денари, кои ги донираше на сметката за лекување 
на малата Елена.

� Идејата дојде спонтано, направивме транспа-
рент и отидовме на плоштад додека беше убаво 
времето. Кога станавме тоа утро, му предложив 
на Јован да свири на плоштад и собраните па-
рички да ги донираме за Ели за да се лекува во 
Америка. Тој само рече: Yes, great ideа – изјави 
мајката на Јован. �



Германскиот емисар во 
Скопје рече дека Германија 
ос танува посветена на ин-

теграцијата во ЕУ на сите земји 
од регионот и нагласи едно пра-
шање, кое, според сѐ, останува 
главниот проблем за европска 
интеграција на Македонија. 

� Многу е тешко на обични-
те граѓани во Европа да им 
се објасни овој спор, да се 
објасни дека проблем со име 
на земја стои на патот на ев-
ропскиот прогрес на земјава 
- изјави Рот во Скопје и со тоа во 
односите меѓу Скопје и Берлин 
вметна уште една категорија, 
која досега ја немаше, герман-
ските граѓани и гласачи. Само 
за потсетување, и Германија е 
една од земјите што ја игнорира 
пресудата на Меѓународниот суд 
за човекови права од Хаг според 
која  Грција ја прекршила прив-
ремената спогодба и меѓународ-
ното право, а Македонија, според 
сите судии, не провоцирала или 
направила какво било прекршу-
вање на каков било билатерален 
или меѓународен акт. 

Иако не се европските граѓа-
ни или германските граѓани 
тие што треба да го разберат 
прашањето за името и да до-
несат одлука, туку германската 
влада и владите на ЕУ, Рот не 
го допре овој проблем што го 
има Македонија во Европа. Рот 
не кажа дали неговата влада 
или неговото министерство 
во Берлин го разбира спорот 
и дали има потреба од ната-
мошно објаснување како што, 
очигледно, има потреба да им 
се објасни на обичните граѓани 
кој е насилникот, а кој жртвата 
во долгогодишниот спор.  

Според начинот на кој Рот го 
опи ша проблемот за името изле-
гува дека Германија не може да 
нѐ признае под уставно име само 
поради своите граѓани, кои не го 
разбираат спорот, а не поради 
своите гледања на меѓународ-
ното право и на националните и 
глобални интереси во кои Грција 
сѐ уште има значајно место. Со 
тоа Рот индиректно ѝ даде за 
право на македонската влада, 
кога ќе дојде време за тоа, евен-
туалното решение за името да 
го стави на референдум затоа 
што, како и во Германија, и ма-

нија при донесувањето одлу-
ка за почеток на преговори за 
членство. Со оглед на тоа што 
никој во Македонија не побарал 
политички попуст при влезот 
во ЕУ, излегува дека Рот со 
својата изјава се конфронтира 
со Хан и со другите европски 
претставници, кои сакаат да 
прикажат дека Македонија ќе 
добие морков дури и ако не го 
проба стапот.  И, навистина, за 
каков политички попуст може 
да зборува Рот кога Европска-
та комисија во два различни 
состава вели дека земјата ги 
исполнила критериумите за 
почеток на преговори за член-
ство, а и самиот признава дека 
името е проблем за македон-
ската евроинтеграција. Да беше 
Рот претставник на некоја од 
соседните земји, а не од најмоќ-

кедонските граѓани се важни 
за националните одлуки. Исто 
како што и тие имаат потреба 
од објаснување на прашањето 
зошто ЕУ и Германија не ги при-
знаваат одлуките на светскиот 
суд, кој преку чадорот на Обеди-
нетите нации самите го создале 
и се обврзале да го почитуваат. 

Но, како и да е, германскиот 
висок претставник призна 
дека проблемот за името стои 
на европскиот пат на Македо-
нија и дека како и да се одвива 
решавањето на македонската 
политичка криза, земјава нема 
да може да се надева на брза ев-
ропска интеграција. За разлика 
од еврокомесарот Хан, кој во 
своите настапи постојано на-
вестува дека доколку Македо-
нија ја надмине политичката 
криза ЕУ ќе знае да ја награди 
земјата што, во превод, би зна-
чело дека доколку во април 
имаме фер и демократски из-
бори, можно е во декември да 
добиеме датум за преговори, 
Рот е многу повнимателен.

Рот, говорејќи за темата бега-
лци, нагласи дека нема и нема 
ни да има попуст за Македо-

ната и најбогата земја на ЕУ, не-
говите зборови можевме да ги 
толкуваме како „кажани само 
за да се каже нешто“, но кога 
доаѓаат од Германија, тогаш 
тие мора да бидат внимател-
но анализирани. Рот еден ден 
ќе мора да каже што мисли под 
терминот „политички попуст“ и 
истовремено да објасни дали во 
моментов во сила е спротивна 
ситуација, која може да се на-
рече „Политичко поскапување“, 
односно дека Македонија ги ис-
полнила сите критериуми за 
преговори, ама Грција е таа што 
го поскапува нашиот влез во ЕУ. 
Освен ако Рот и неговата земја 
немаат поинакви критериуми 
за членство во ЕУ од тие што 
се запишани во критериумите 
од Копенхаген. И освен ако кри-
териумите се толку пластични 

што можат да се развлекуваат и 
моделираат според моментната 
состојба и личните интереси на 
членките на ЕУ. 

Иако во моментот кога на Маке-
донија, според Рот, ѝ е „потреб-
на на ЕУ, а и ЕУ има потреба од 
Македонија“ ваквиот пристап 
кон нас може да се толкува како 
позитивен развој на настаните, 
тоа не е вистински начин да се 
затворат прашањата. Соработ-
ката меѓу ЕУ и Македонија не 
смее да биде причина за поли-
тички попусти затоа што, ако се 
прифати принципот на попусти, 
место на јасни критериуми, то-
гаш Македонија никогаш нема 
да стане дел од ЕУ. 

Со други зборови, утре докол-
ку германскиот план со визни 
олеснувања и со милијарди 
евра за Турција, Алжир, Маро-
ко, Тунис и за Либија го спре-
чат бранот бегалци кон Европа, 
Македонија нема да може да се 
надева на посебни попусти туку 
само на поскапувања при влезот 
во ЕУ. Таква ситуација не ѝ одго-
вара на Македонија, а ќе биде 
срамен за ЕУ затоа што со тоа 
ќе се признае дека најголемиот 
интеграциски проект во исто-
ријата на човештвото зависи 
од моментни ситуации, а не од 
критериуми. Најголем дел од 
нив веќе се исполнети, дури и во 
споредба со дел од некои член-
ки што беа примени со огромни 
„политички попусти“.   

Рот од македонските граѓани бара 
стрпливост пред членството во ЕУ и 
ја разбира нашата фрустрација. „Знам 
дека патот до членството во ЕУ е долг, 
напорен и исцрпувачки и ја разбирам 
вашата фрустрираност. Ваше право 
е да бидете нестрпливи, но, во исто 
време, ваша обврска е јавно да го 
изразите својот став и да бидете дел 
од овој процес“. 

� Зборуваме за промени што бара-
ат ангажман од Владата, но и од 
граѓаните. Преговорите не се само 
технички процес во кој се вклуче-
ни политичките елити и правните 
стручњаци. Пристапувањето во ЕУ 

е проект за целото општество и за-
тоа ни е потребно силно и активно 
цивилно општество за процесот на 
интеграција во ЕУ да биде успешен 
- рече германскиот дипломат. 

Во однос на спроведувањето на Дого-
ворот од Пржино и на реформите, Рот 
не кажа кој е виновен за состојбите, но 
јасно ги лоцираше проблемите што сите 
ги знаеме. 

� Мора веднаш да се реши политич-
ката криза во вашата земја. Нашите 
очекувања се многу јасни во однос на 
политичкиот договор. Преостанато 
е ограничено време за да се спро-

ведат мерките за одржување фер и 
слободни избори во април. Две важни 
и многу чувствителни прашања сѐ 
уште не се адресирани. Првото, про-
чистувањето на избирачкиот список 
и второто - реформата на медиумите. 
Мојата порака е завршете ја домаш-
ната работа. Времето тече. На 19 и на 
20 февруари очекуваме фер процена 
со цел да решиме дали се можни избо-
ри на 24 април. Притоа не зборуваме 
за избори, туку за фер и за слободни 
избори - рече Рот на дебата со група сту-
денти на Правниот факултет при УКИМ, 
организирана од Фондацијата „Фридрих 
Еберт“, која е дел од неговата Социјал-
демократска партија во Германија. �

Германија разбира зошто сме фрустрирани 
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колуМна

Соработката 
меѓу ЕУ и Маке-
донија не смее 
да биде причи-
на за политички 
попусти затоа 

што, ако се при-
фати принци-

пот на попусти, 
место на јасни 
критериуми, 

тогаш Македо-
нија никогаш 
нема да стане 

дел од ЕУ

Државниот секретар во германското министерство за надворешни работи 
Михаел Рот дојде во Скопје и покрај вообичаените пораки од Берлин, кои 
горе-долу се слични со тоа што ни го порачуваат Брисел и другите европски 
центри со години, откри уште неколку важни моменти за Македонија. 
Социјалдемократот по партиска припадност, во Скопје не прецизираше 
кој треба да се чувствува одговорен за сопирањето на Договорот од 
Пржино ниту, пак, како другите европски и американски претставници 
сугерираше конкретни чекори.  Рот од своите соговорници го побара тоа 
што ЕУ го бара од Македонија во последнава деценија откако станавме 
кандидат за членство и истовремено призна дека прашањето за името е 
толку ирационално што и обичните граѓани на ЕУ не можат да го разберат.  
Прашањето за фер и за демократски избори е присутно во барањата 
на Европејците од 1991 година или, поконкретно, од попишувањето на 
Договорот за стабилизација и за асоцијација во Загреб во 2001 година

Пишува | Горан Момироски

МакедониЈа и е 
потребна на еу

ПолИТИчКИ ПоПУСТИ И ПоСКАПУВАњА

Германскиот 
висок  
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призна дека 

проблемот за 
името стои на 

европскиот пат 
на Македонија 
и дека како и 
да се одвива 

решавањето на 
македонската 

политичка 
криза, земјава 
нема да може 

да се надева на 
брза европска 

интеграција



К ол ку об но ву ва ње то на еко-
но ми ја та да зву чи ка ко не ло-
гич но и би зар но со ци јал де мо-

крат ско об јас ну ва ње за ку пу ва ње 
гла со ви, се пак, ни ту ова не е нај по-
ра зи тел ни от мо мент за пар ти ја та на 
За ев. Со ци јал де мо кра ти те најм но гу 
се ири ти ра ни и бес ни не од отво ра-
ње то на де се ти ци те фа бри ки, ту ку 
од за тво ра ње то на ед на, единс тве на 
фа бри ка. Тие, осо бе но вр ху шка та, 
не мо жат да го пре жа лат мо мен тот 
ко га Ча уш, Су ма и уште не кол ку ми на 
оста наа тех но ло шки ви шок. Лу ти се 
на „ре жи мот“ што ги ли ши од сло бо-
да сре де нив на та нај го ле ма про ду-
ктив ност, ток му во мо мен тот ко га ги 
пе ча теа лич ни те кар ти, па со ши те и 
лаж ни те бан кар ски сме тки за ра ко-

водс тво то на про тив ни ци те. Си ро ти 
фал си фи ка то ри, во де ни од пре ми са-
та да го ур нат исти от тој „ре жим“ кој 
не им доз во лу ва на бла го род ни те, 
на па те ни ме це ни од се ди ште то на 
СДСМ да се вра тат на власт, соз да-
вај ќи им ду зи на комп ле кси, ма ки 
и не прос пи е ни но ќи. Па, ка ко да не 
жа ли те по та кви „ре во лу ци о не ри“, 
об ла го ро де ни со мно гу ми нат труд 
во кри ми нал но то под зем је?

Ил јад ни ци те што ток му тие со без-
о браз на та тран зи ци ја и со при ва-
ти за ци ја ги оста ви ја на ули ца, не се 
бит ни. Тие, не ли, беа со обич на, не-
бит на, цр ве на крв. Овие че да, пак, се 
си но крв ни, ба рем ос но во по лож ни кот 
на „Фа бри ка за афе ри“, За хир Бе ки-
ри. Фа ктот е по твр ден ди рект но од 
стру мич ки от „та тко“, кој се нај де во 

не бра но да ги убе ди гра ѓа ни те де ка 
тој се сли кал со си те сим па ти зе ри и 
чле но ви на пар ти ја та во сопс тве на та 
кан це ла ри ја. Очи в очи, се раз би ра. 
Љу бо пит ни те сит ни ча ри, пак, вед-
наш по са каа да ги ви дат тие ил јад-
ни ци фо то гра фии на кои ли де рот 
изра зу ва бли скост, сраз мер на на онаа 
со Ча у шот. Но тој, нај ве ро јат но, не ги 
чу ва овие сен ти мен тал ни дре бу лии. 
А којз нае, мо же би ме ѓу нив ќе се нај-
де ше и Ка ти ца... На не ко ја прос ла ва, 
се раз би ра, ко га би ла сло бод на. Ба рем 
два де на. Пр вич ни те прог но зи на поз-
на ва чи те на со стој би те беа де ка по 
Ве руш, сле ду ва Ча уш за пре зе ма ње на 
не го ви от пред мет од Ја не ва. Се пак, по 
сè изг ле да, таа ќе има по се ри оз на уло-
га. Ќе тре ба ли да ја пре зе ме уло га та 
на Ча уш, а СЈО да ста не „Спе ци јал на 
фа бри ка за афе ри“?

СПЕцИЈАЛЕН џОКЕР аНализа

Пишува |  
Љупчо Цветановски

СдСМ jа вади

сдсм е ири ти ран од де се ти ци те фа бри ки кои бла го да ре ние на 
стран ски те и на до маш ни те ин ве сти ции ги отво ри ја нив ни те по ли тич ки 
опо нен ти. уште по ве ќе ги ја де отво ра ње то на ил јад ни ци те ра бот ни 
ме ста, за што тоа би ло под ми ту ва ње на гра ѓа ни те, но глав ни от проб лем 
е за тво ра ње то на фа бри ка та на ча у шот. пал ка та ја пре зе де спа сов ски, 
но Гер ман ци те го за молк наа со доз во ли те. На по тег ли е за бре вта на та 
„спе ци јал на фа бри ка за афе ри“ на сјо, ко ја ги ко ри сти ме то ди те на 
Ге ста по во рас пи тот на све до ци те?

последната карта од ракавот
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СдСМ ја ва ди пос лед на та, 
спе ци јал на кар та од ра ка вот

Сте ча јот на фа бри ка та ко ја тре ба ше 
да пре диз ви ка ре ди ца спле тки и афе-
ри, ка ра кте ри стич ни за дејс тву ва ње-
то и за ег зи стен ци ја та на пар ти ја та 
што го ди на ва „сла ви“ ед на де це ни ја 
та же ње по цен трал на та власт, пре-
диз ви ка очиг лед на па ни ка во ре до-
ви те на вр ху шка та. Нај вал ка ни те во 
игра та со „бом би те“,сфа ти ја де ка ќе 
мо ра ат да ја иско ри стат пос лед на та, 
спе ци јал на кар та во ра ка вот. Единс-
тве ни от адут стек нат со не за кон ски 
сни ме ни те раз го во ри, по да рен од 
стран ци те и при фа тен од про тив-
ни ци те са мо за да ги из ва дат на из-
бо ри и да ја пре ки нат на мет на та та 
аго ни ја на др жа ва та. Кар та, ко ја ли чи 
на сè, са мо не на ас, но ко ја оста на да 
ја под гре ва пу ста та на деж за не ка-
ков реј тин шки пре сврт. „Спе ци јал на 
фа бри ка за афе ри“ ко ја тре ба со по-
мош на не ка ква ма ги ја да на пра ви 
на ро дот да ги са ка. И да ги гла са, се 
раз би ра. А тој по пуст и од пос лед на та 
на деж, да ти отрп нал на афе ри и на 
стан дард ни те, пот це ну вач ки фин ти 
на авто ри те, кои ве ќе 25 го ди ни од 
мрз ли вост и од пу ста на ви ка не се 
ни по тру ди ја да ги сме нат исти те. 
Из ми на ти те го ди ни бев ме све до ци 
на де се ти на бој ко ти на сè и се што, 
на сто ти ци про те сти за ка кви ли 
не „прав ди ни“, уце ни за сим ну ва ње 
од власт, пре се дан со не ле гал ни те 
„бом би“, спе ци јал на об ви ни тел ка, 
тех нич ки ми ни стри не из бра ни на 
из бо ри, одол гов ле ку ва ње на исти те 
од страв од со о чу ва ње со на ро дот и 
што ли не? Ах, да. За тво ре на та „фа-
бри ка за афе ри“, вр вот на лу цид но ста 
на со ци јал де мо крат ско то по и ма ње 
на ле ги тим на та бор ба за власт. Се 
пра шу ва те да ли има не што по ло шо 
и по бед но од ова пос лед но то? Од го-
во рот е да, за жал, има…

при ста пот на Ге ста по на  
„спе ци јал ци те“ на  кеј ти Џен

За са мо пет де на, „спе ци јал ци те“ 
на Ка ти ца Ја не ва, ко ја во све тот на 
„Фејс бук“ е поз на та ка ко Кеј ти џен, 
си за ра бо ти ја исто тол ку кри вич ни 
при ја ви. На два па ти, нај пр во кри вич-
на при ја ва до би ја трој ца, а пет де на 
по доц на уште двај ца спе ци јал ни 
об ви ни те ли се за ки ти ја со ор де нот 
што во о би ча е но ги кра си гра ди те на 
нив ни те во о би ча е ни „кли ен ти“, кри-
ми нал ци те. Ин фор ма ци и те ве лат 
де ка рас по ло же ни е то на стран ци те, 
осо бе но на САД и на ЕУ, го вклу чи ло 
цр ве ни от аларм во бун ке рот на За ев, 
иста та онаа твр ди на ко ја е по не про-
бој на од Форт Нокс и од Спе ци јал но-
то об ви ни телс тво, за што до каз бе ше 
и не пре да ва ње то на ма те ри ја ли те, и 
по два ме се ца сè уште не зна е ме што 
има во ше сте фа моз ни ку тии на За ев. 
Мо же би ко лек ции на це-деа, це ла та 
бо га та и бе скрај но ква ли тет на ка ри-
е ра на не го ва та оми ле на во ка лис тка 
це ца Раж ња то виќ? Ше га та на стра на, 
но Ја не ва којз нае кол ку па ти ги пре-
кр ши си те во ста но ве ни нор ми и на-
че ла, са мо за да го за шти ти мом че то 
од Мур ти но. 

Дол го то, ири ти рач ко не ба ра ње на 
ма те ри ја ли те за кои, всуш ност, бе ше 
наз на че на, ос ло бо ду ва ње то на пр-
во о сом ни че ни от Зо ран Ве ру шев ски 
про тив си те прав ни ло ги ки, не ма ње-
то за пис ник за ма те ри ја ли те со кои 

За ев ја др жи во за лож ниш тво це ла Ма ке-
до ни ја, и ре ди ца дру ги че ко ри се са мо дел 
од при каз на та. Пет те кри вич ни при ја ви за 
неј зи ни те об ви ни те ли се са мо ја го тка та 
на вр вот на шла гот, или се пак, сме да ле ку 
од вр вот на глу по сти те? За мис ле те зем ја 
во ко ја од де сет об ви ни те ли, по ло ви на та 
ве ќе има ат кри вич ни при ја ви за мал тре-
ти ра ње на све до ци во по тра га по лаж ни 
из ја ви. Не кол ку ми на од бра ни ус пе а ја да 
ја пре тво рат Ма ке до ни ја во Гван та на мо. 
Не до ста су ва уште исти те тие, под др жа-
ни од тех нич ки от дру гар Спа сов ски, да 
поч нат да ап сат по ули ци и без ни ка кво 
образ ло же ние да но сат на род во СЈО. Па 
кај ко го ус пе ат со за ка ни да зе мат лаж ни 
из ја ви, ар но, кај ко го не – ни ко му ни што, 
па тие се не до пир ли ви, не ли? Не слу чај-
но, „спе ци јал ци те“ не ги сни ма ат сос лу-
шу ва ња та, кр шеј ќи уште ед на за кон ска 
об вр ска. Но, тоа е за кон во ед на Ма ке-
до ни ја. За по тсе ту ва ње, во 1934 го ди на 
Хер ман Ге ринг го офор ми Ге ста по ка ко 
По ли ци ска си ла на Пру си ја. Оста на то то 
е исто ри ја. Во на ци стич ка Гер ма ни ја бе-
ше до вол но да сте Евре ин или да би де те 
про тив ка у за та на Хит лер, во Гван та на мо 
да сте под сом не ние за те ро ри зам. Што 
ќе би де из го вор за со би ра ње и за рас пит 
во СЈО во Ма ке до ни ја? Нај ве ро јат но, ком-
би на ци ја на при чи ни те на Ге ста по и на 
цИА. Ќе има те ли пре дис по зи ции за СЈО 
до кол ку сте Ма ке до нец, а не Ма ке дон че, 
и не ја при фа ќа те си но крв на та, из вр те на 
ка у за на За ев?

На огром на жал на це ла та 
ма ке дон ска јав ност, спе-
ци јал на та Ка ти ца Ја не ва и 
неј зи ни от тим ја пре зе доа 
уло га та да би дат смо квин 
лист на Зо ран За ев и на 
СДСМ, ве ли ана ли ти ча рот 
Але ксан дар Пан дов.

ПАН ДОВ: На ме сто да го ан га жи ра це ли от свој 
тим во на о ѓа ње то од го вор на ос нов но то пра ша-
ње, кој и за чии це ли го прис лу шу вал др жав ни от 
врв на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, пра ша ње што 
го ин те ре си ра се кој гра ѓа нин, таа се за фа ти ла 
со ма фи ја шки ме то ди на из ну ди, иден тич ни 
ка ко и на неј зи ни от мен тор, Зо ран За ев. Исто 
та ка, Ка ти ца ит но тре ба да да де од го вор кол ку 
раз го во ри се во неј зи но то об ви ни телс тво и од 
кол ку лу ѓе. Да се по тсе ти ме де ка прет ход ни от 
сопс тве ник на тие раз го во ри, За ев, твр де ше 
де ка  че ти ри го ди ни би ле прис лу шу ва ни 20.000 
гра ѓа ни и де ка по сто јат 600.000 раз го во ри. 
Тол ку ли ѝ се пре да де ни? За ев твр де ше де ка 
има транс крип ти од си те раз го во ри, зар тие 
транс крип ти од 600.000 раз го во ри ги сме-

сти во шест ку тии за чев ли? Но, на 
из не на ду ва ње на си те, на ме сто таа 
да по ба ра зго ле мен број об ви ни те ли 
кои ќе се со о чат со огром ни от ма те ри-
јал, Ка ти ца пра ви пре сврт и иск лу чу ва 
две об ви ни тел ки од неј зи ни от тим, 
со оправ ду ва ње де ка има ла на ма лен 
обем на ра бо та!?  До де ка ги не ма ше 
раз го во ри те се жа ле ше де ка не ма ла 
до вол но об ви ни те ли, а отка ко ги до би 
раз го во ри те, две ѝ се ви шок! Та ква-
та неј зи на по стап ка нè до ве ду ва до 
ло ги чен зак лу чок де ка За ев има пре-
да де но да ле ку по мал број раз го во ри 
од оној што ве ле ше де ка го по се ду ва. 
Во оп што не тре ба да по тсе ту вам де ка 
не ма за пис ник од при мо пре да ва ње то 
на ма те ри ја ли те!

Ка ко ка пак на сè е ин фор ма ци ја та 
де ка ве ќе по ло ви на од ти мот на неј-
зи ни те об ви ни те ли за ра бо ти ле кри-
вич ни при ја ви за не ле гал но из ну ду-
ва ње на из ја ви, при тоа ко ри стеј ќи се 
со вер бал ни и фи зич ки за ка ни, а во 
одре де ни слу чаи и ну де ње по ткуп од 
100.000 евра. Од лич на ин фор ма ци ја 
е што дел од лу ѓе то не под лег на ле 
на при ти со ци те и исти те ги при ја ви-
ле во ма ке дон ско то об ви ни телс тво. 

пан дов: СЈо и Ја не ва во  
уло га на смо квин лист  
за За ев и за СдСМ

аНализа

Де сет те об ви ни те ли и ед на та не-
при кос но ве на ше фи ца ја да ва ат 
сим бо лич на та број ка од 11 жи-
го са ни. Беа 13, но за да не би дат 
ба ксу зен број, Ја не ва от пу шти две 
об ви ни тел ки. По ве ро јат но по ра ди 
нив на та пар ти ска не по доб ност и 
не под го тве ност да го при ну ду ва-
ат на ро дот да да ва лаж ни из ја ви 
за „ре жи мот“. Но пар ти ски от бе-
лег не е единс тве на та раз ли ка од 
култ ни от филм на Ро берт Ал дрих 
од да леч на та 1967 го ди на, ко га 
ко му ни сти те, чии нас лед ни ци се 
чле но ви те СДСМ, не при кос но ве-
но вла де е ја со Ма ке до ни ја, и ка де 
што „Два на е сет те жи го са ни“ за-
ми ну ва ат да ја ос ло бо дат Евро па 
и да ја „ре шат“ Вто ра та свет ска 
вој на (тол ку аме ри кан ски) пре ку 
атен та ти на гер ман ски во е ни ве-
ли ко до стој ни ци. Ај што Ка ти ца не 
е Ли Мар вин, ту ку и на ши те еди на-
е сет ми на пар ти ски жи го са ни че да 
ра бо тат на соз да ва ње про те кто рат 
и на вра ќа ње на власт на ед на од 
дам ни на при ви ле ги ра на гру па. 

Со Два на е сет те жи го са ни ги спо ју-
ва ат ди вер зи и те ка ко прин цип на 

и тех нич ки. По бед на та афе ра на Спа сов ски 
со 70.000 фор му ла ри за во зач ки доз во ли, за 
кои ги об ви ни чел ни ци те на ВМРО-ДПМНЕ, а 
од кои СДСМ до би са мо шла ка ни ца од Гер ма-
ни ја и не ви де но бла ми ра ње во Ма ке до ни ја, 
пар ти ја та мо ра ше да го акти ви ра нај се ри оз-
но то не кон вен ци о нал но оруж је што го има в 
ра це – СЈО. Ло ши от обид за ре ха би ли та ци ја 
на истро ше ни от играч Спа сов ски дој де од 
исти от ме ди ум кој ја „откри“ фа бри ка та за 
па со ши, а по тоа и за лич ни кар ти. Исти от 
ме ди ум чиј но ви нар бил на же шка ли ни ја 
со пре по доб ни от Ча уш... Ре ха би ли та ци ја та 
про пад на, а вто ра та со ци јал де мо крат ска оп-
ци ја, Ре мен ски, се за ки ти со ду зи на при ја ви, 
а се дум ни воа уна пре де ни от со пруг ја до-
тол чи при каз на та со неа. Очај ни ци те пра ват 
очај нич ки по те зи, а про цен ка та на буд ни те 
стра те зи и ју риш ни ци по ка жа ла де ка е вре ме 
џо ке рот на ре чен Ка ти ца Ја не ва да го на пра ви 
тол ку по треб но то чу до. За жал на неј зи ни те 
де сет ми на, кои очиг лед но ги за бо ра ви ле сво-
и те об вр ски кон за ко нот, гра ѓа ни те ги зна ат 
сво и те пра ва и ги при ја ву ва ат об ви ни те ли те 
за пре че ко ру ва ње на ов ла сту ва ња та. 

Две те об ви ни тел ки што имаа скру пу ли и 
беа пар ти ски не по доб ни до би ја „кло ца“ од 
СЈО, при дру же на со ка ка фо ни ја во образ ло-
же ни ја та зо што се от пу ште ни. Ја не ва, пак, се 
истак на со об јас ну ва ње то, си гур но ед но од 
нај ло ши те во исто ри ја та на др жа ва та. Мо же-
би и по ши ро ко. На но ви нар ско то пра ша ње 
да ли зад нив на та сме на има и дру ги при чи-
ни освен „на ма лен обем на ра бо та“, Кеј ти 
џен искре но  од го во ри: „Не сум за поз на е на, 
имав при ват ни об вр ски. Не мо жам, би деј-
ќи си имав при ват ни об вр ски, си бев на 
не кои при ват ни прос ла ви и, ед но став но, 
не сум во мож ност во мо мен тот! Не знам 
што да ви де мен ти рам, де ман ти рам де, 
зна чи не сум чи та ла ни што. Бев на од мор 
два де на, за ви кен дот...“ Се ка ков ко мен тар 
на ка жа но то би бил од ви шен... Ло ги ка та ве-
ли де ка истра га та на Ја не ва за 36. отво ре ни 
слу чаи ни од да ле ку не ги да ла по са ку ва ни те 
ре зул та ти. Очиг лед но, спе ци јал ци те удри ле 
во ѕид со жел би те да на ка ле мат из бор ни не-
пра вил но сти. А вре ме то до из бо ри при ти ска. 
Тик-так, тик-так, тик-так… 

еди на е сет те жи го са ни,  
ама пар ти ски

Прет по ста ву вам де ка нив ни от при мер 
ќе ги охра бри и си те оста на ти врз кој 
е вр шен при ти сок или во ид но вре ме 
би се вр шел, да ја при ја ват та ква та 
по стап ка.

Ве ќе на се кој му е кри стал но јас но де ка 
единс тве на та уло га на СЈО и на Ка ти ца 
е што по дол го да го од ло жу ва ат ре ша-
ва ње то на слу ча јот „Пуч“ во кој ле жи 
од го во рот на глав ни те пра ша ње, ка де 
што глав ни об ви не ти се Зо ран Ве ру-
шев ски и Зо ран За ев, а во ме ѓу вре ме 
да се оби дат на ка ков би ло на чин да 
на ме стат об ви не ние про тив функ ци о-
не ри на ВМРО, со што ве ру ва ат де ка ќе 
го на ма лат реј тин гот на вла де јач ка та 
пар ти ја. За сре ќа, Ма ке до ни ја по ве ќе-
па ти до се га по ка жа де ка има ста бил ни 
и цвр сти ин сти ту ции на си сте мот и ка ко 
што беа раз би е ни Ве ру шев ски и не го-
ви те кр то ви во др жав на та без бед ност, 
со пар ти е цот на Оли вер Спа сов ски и 
За ев, фал си фи ка то рот Ча уш и нив на та 
„фа бри ка за афе ри“, исто та ка ве ру вам 
де ка ин сти ту ци и те на др жа ва та ќе им 
го нај дат кра јот и на оваа спе ци јал на 
фа бри ка за маг ли и за ма ју ва ње на јав-
но ста - фа бри ка та на СЈО и не го ва та 
ше фи ца, Ка ти ца Ја не ва.

ра бо та. За вол ја на ви сти на та, и ова 
за не ко го би би ло ос ло бо ду ва ње, 
ма кар на жел ба та за вла де е ње, а 
нес пор но е де ка ин те ре сот по втор-
но е на ли ни ја та на Ва шин гтон, 
чие вр те ње на гр бот ја пре диз ви ка 
и нај сил на та па ни ка во ре до ви те 
на соз да те лот За ев. Да, ток му тој 
- тво ре цот на СЈО пре ку „бом би-
те“, чиј единс твен Пр жин ски „ус-
пех“ се ток му спе ци јал ни те че да 
на Ја не ва, тех нич ки те ми ни стри и 
прес ме та на та ко ла те рал на ште та 
за ВМРО-ДПМНЕ, кои, пак, очиг-
лед но не сме таа на ге ста пов ски от 
прин цип на ра бо та со за ка ни, тор-
ту ра и со под ми ту ва ње. Нив но то 
акти ви ра ње сле ду ва ше по уште 
ед на не ус пеш на афе ра, фин ги ра на 
од, ве ру ва ле или не, ми ни стер за 
вна треш ни ра бо ти, па ма кар бил 
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Н е тре ба мно гу за да се опи ше 
кол ка ва е стра ста на СДСМ за 
да се по се ду ва ат ме ди у ми-

те. До вол но е са мо да се прег ле да 
од но сот што го има ат др жав ни те 
функ ци о не ри од опо зи ци ја та (ду ри 
и фор му ла ци ја са ма по се бе е „не воз-
мож на кон струк ци ја“) кон ме ди у-
ми те. Ту ка не ма да се зе ме пред вид 
не кол ку те „пец ка ња“ ме ѓу ли де рот 
на СДСМ Зо ран За ев и уред ни кот 
во ТВ „Ка нал 5“ за тоа зо што и ка ко 
За ев на ед наш при фа тил да го сту ва 
во еден те ле ви зи ски днев ник.

Мно гу по ве ќе за гри-
жу ва од не су ва ње то 
на ге не рал ни от се-
кре тар на пар ти ја та, 
Оли вер Спа сов ски, 
кој ка ко ми ни стер 
во Вла да та „за спро-
ве ду ва ње на из бо ри-
те“, бе га од ин терв ју. 
Иа ко во те ле фон ски 
раз го вор тој из ја ву-
ва де ка не ма проб лем за ин терв ју, 
по ис пра те ни те пис ме ни ба ра ња, 
ти мот на Спа сов ски од би ва во не-
го во име и се из ви ну ва по ра ди „пре-
за фа те ност“. Исти те из ви ну ва ња 
ка ко при прет ход ни те оби ди да 
се до го во ри ин терв ју за „Ре пуб ли-
ка“ до де ка тој бе ше са мо пар ти ски 

функ ци о нер. Но, иа ко Спа сов ски сѐ 
уште е ге не ра лен се кре тар на СДСМ, 
окол но сти те се мно гу по и на кви. Спа-
сов ски се га е и ми ни стер за вна треш-
ни ра бо ти на РМ, а тоа зна чи де ка 
но си од го вор ност пред си те гра ѓа ни 
во др жа ва та, а со тоа и пред ме ди у-
ми те што не му се „по вол ја“.

Пре за фа те на та не де ла из ле зе на ви де-
ли на во фор ма на ин терв ју за не дел-
ни кот „Фо кус“, тој исти от не дел ник со 
чи ја што афе ра тој сед на на ми ни стер-
ско то ме сто. Во оваа ра бо та џентл мен-
ски се прет по чи та пред но ста. Што би 

ре кол на ро дот, „не-
гов си е“. Со не го си 
ја поч на тех нич ка та 
ка ри е ра, со не го и 
не ка си ја те ра. Тоа е 
ме ди у мот што му е 
бли зок спо ред опре-
дел ба та со на пи си те 
за афе ри те што му 
по мог наа да дој де до 
фо тел ја та во МВР, па 
и му да ва опре де ле-

на „за шти та“, отка ко од истра га та за 
лич ни те кар ти про те коа и ин фор ма-
ции и за не го ва по вр за ност со слу ча-
јот. Па, ток му за тоа, од го во ри те што 
ги да де во „Фо кус“ ни ту до одре ден 
сте пен не го за до во ли ја ин те ре сот на 
мно зинс тво то гра ѓа ни во др жа ва та во 
ко ја тој е ми ни стер.

Но, ка де е џентл менс тво то ко га 
на ба ра ње то уред но до ста ве но 
до се кто рот за ме ди у ми на МВР и 
до поз на та та еле ктрон ска адре са 
„на Тон чи на џи-ме ил“, не ма ни ту 
оправ да ние ни ту ка ква би ло ре ак-
ци ја? По вра тен од го вор, ед но став-
но, не ма. А, не ма ни да има. Ка ко 
што не ма ше од го вор од СДСМ на 
мно гу број ни те по ви ци од „Ре пуб-
ли ка“ за ин терв јуа со пар ти ски те 
чел ни ци во си те овие криз ни ме-
се ци, та ка ќе не ма од го вор ни ту 
од Спа сов ски ни ту од кој би ло 
тех нич ки наз на чен функ ци о нер 
на опо зи ци ја та во вла ста(!?). Во 
оваа пре од на та власт, до из бо ри.

Па, до де ка тра ат (во мо мен тот 
ко га е пи шу ван овој текст) пре-
го во ри те за за ко ни те за ре гу ла-
ци ја на ме ди у ми те, по тсе те те го 
Спа сов ски де ка е ми ни стер и на 
но ви на ри те во „Ре пуб ли ка“, и на 
чи та те ли те на не дел ни кот и на 
пор та лот „Ре пуб ли ка“, ми ни стер е 
и на нив ни те се мејс тва, и на нив-
ни те со се ди, при ја те ли, род ни ни... 
Ми ни стер е за си те тие што не го 
чи та ат са мо „Фо кус“, ми ни стер е и 
на си те тие што не гла са ле да го 
гле да ат не го во ми ни стер ска та 
фо тел ја. А, тоа е мно гу по го ле ма 
број ка од таа што мо же да си ја 
за мис ли Спа сов ски.

ме ди у ми те и из бор ни от спи сок 
беа глав на та со пи рач ка на кра
јот на ту не лот на ре чен до го вор 
од пр жи но. отка ко сдсм се 
отка жа од спи со кот са мо за да 
се до гра би до ме ди у ми те, јас на 
е цел та, не ста ну ва збор за иде ја 
за уна пре ду ва ње на ме ди ум ска та 
сло бо да, ту ку за це лос на оку па
ци ја. или нив но згас ну ва ње
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Ме ди ум ски ма ки за ед на упо тре ба

Ова од не су ва ње на Спа сов ски не е иск лу-
чи тел но не го во, ту ку е мо дел по кој се во-
дат си те „но ви ка дри“. Но ако Спа сов ски, 
кој ка ко пар ти ски ге не ра лен се кре тар има 
нај го лем чин во таа хи е рар хи ја, не мо же да 
„про гол та“ ед но со о чу ва ње со ме ди у ми те 
се га, до де ка се кр шат коп ја та за за кон ски те 
ре ше ни ја за ме ди у ми те, то гаш мо же са мо 
да се прет по ста ви што би зна че ло во пра-
кти ка да се при фа тат нив ни те ус ло ву ва ња 
за ме ди у ми те.

Да се по тсе ти ме што ба ра ше СДСМ, пре то че-
но и спа ку ва но лич но од по ра неш ни от прв 
чо век на но ви нар ска та фе ла, а се га од го во-
рен за си те стен дап-на ста пи на Зо ран За-
ев. Спо ред пред ло гот, каз не на та по ли ти ка 
за ме ди у ми те ме сто кон фор ма та, би би ла 
на со че на кон со др жи на та, а по тоа ме сто 
дел од по стој ни те каз ни за еле ктрон ски те 
ме ди у ми, се пред ви де ни гло би за ши ре ње 
го вор на омра за и за при страс но и на ви вач-
ко од не су ва ње.

Тоа, пак, што из не на ди беа ре ше ни ја та на 
по сред ни кот, Бел ги е цот Пи тер Ван Ха у те. 
Пр ви от не гов пред лог бе ше од би ен од МАН, 

ед но од две те но ви нар ски здру-
же ни ја. За ЗНМ оста на при фат ли-
во сѐ што до а ѓа од не го. Мо же би и 
за тоа но ви от, ре ви ди ран пред лог, 
Бел ги е цот го до ста вил пр во до 
ЗНМ. Да ли не го во то од не су ва ње 
кон МАН е дел од на ши ро ко поз-
на та та су е та и др скост на Бел ги-
е цот, не е ни важ но. Важ но е што 
тој пред лог-за кон, спо ред тоа што 
на са мо го ка жу ва ат чле но ви на 
ЗНМ, е по ре стри кти вен од пр ви от 
и мно гу по ве ќе ли чи на пред ло гот 
на СДСМ. Во не го не се вгра де ни 
ни ту за бе ле шки те од МАН, ни ту, 
пак, од здру же ни е то на пет те нај-
го ле ми на ци о нал ни те ле ви зии 
(ММА), кои јас но по со чи ја де ка 
за ко нот не е за ед на упо тре ба, за 
се га, са мо за да по ми нат из бо ри те, 
ту ку е ре ше ние со кое ме ди у ми те 
и но ви на ри те тре ба да жи ве ат со 
го ди ни.

Ме ди ум ска та за ед ни ца ре а ги-
ра ше на пред ло гот да се тр гнат 
ме ди ум ски те ра бот ни ци од си-
сте мот на кон тро ла та на ме ди у-
ми те, а на ме сто нив да се вклу чат 
та ка на ре че ни те „нев ла ди ни“. Нев-
ла ди ни те ор га ни за ции, спо ред 
ма ке дон ски те спе ци фи ки, не се 
ни од да ле ку не за вис ни, ни ту 
не при страс ни или апо ли тич ки. 
На про тив, во Ма ке до ни ја, под 
за кри ла на НВО, а фи нан си ра ни 
(по го ду ва те?) од па ри те од Со-
ро со ва та фон да ци ја, дејс тву ва ат 
нај мал ку се дум ме ди у ми, број ка 
по со че на од по ра неш ни от прв чо-
век на фон да ци ја та. Исти от тој 
Со рос се ја ви ка ко ор га ни за тор на 
про те сти те на СДСМ. Точ ка та во 
пред ло гот де ка пр ви от чо век на 
Аген ци ја та за ме ди у ми (Аген ци-
ја та за ау дио и за ау дио-ви зу ел ни 
ус лу ги) ќе има уло га на бог, го 
вклу чу ва алар мот. 

По не го во ви ду ва ње, над вор од се-
ко ја кон тро ла и без об јас ну ва ње, 
ќе мо же да изре ку ва ат каз ни за 
ме ди у ми; тоа вед наш би се при-
ме ну ва ло, а до кол ку ме ди у мот се 
по жа ли, Со ве тот ќе разг ле ду ва, 
но тоа не ма да ја од ло жи каз на та. 
Ако се зе ме пред вид де лот што го 
пред ло жи СДСМ, да се каз ну ва по 
сло бод на про це на, „при страс но и 
на ви вач ко од не су ва ње“ без де фи-
ни ции за тоа, то гаш на ме ди у ми те 
во Ма ке до ни ја цр но им се пи шу ва. 
Ли ста та за от стрел ве ќе е на пи-
ша на и јав но об ја ве на лич но од 
Зо ран За ев.

За по тсе ту ва ње, ва кви за кон ски 
ре ше ни ја не ма ни ка де, а ме сто 
ос ло бо ду ва ње на ме ди у ми те, се 
отво ра пар ти за ци ја, пре ку из бор 
на чле но ви на Со ве тот  на МРТВ и 
на Аген ци ја та за ме ди у ми во пар-
ла мен тот. „Скан да лоз но и не ви де-
но пар ти зи ра ње на ма ке дон ски от 
ме ди ум ски про стор, вра ќа ње 50 
го ди ни на зад, це лос но не де мо-
крат ски и не при фат лив пред лог“, 
ре а ги ра ше во де кем ври ММА, ко-
га се отво ри пра ша ње то ко му му 
е по тре бен нов за кон ако се има 
пред вид де ка акту ел ни от за кон е 
на пра вен пред са мо две го ди ни и 
е во це лос на ко ор ди на ци ја со но-
ви нар ски те здру же ни ја и прет ста-
ву ва при мер за ли бе ра лен за кон 
за ме ди у ми?

Се кои из бо ри но ви пра ви ла

На ви сти на, до ко га ќе се ба ра ат 
но ви пра ви ла за се кој из бо рен 
цик лус ка ко оправ да ние за „сло-
бод ни от пад“ на СДСМ?

Не тре ба да се оди мно гу дла бо-
ко во де се тго диш на та аго ни ја на 
СДСМ со гу бе ње то на из бо ри те на 
си те ни воа. А пред се кој цик лус се 
ба раа но ви пра ви ла. Нај транс па-
рент но ба ра ње за из бор ни те пра-
ви ла бе ше пос лед но то, бо е ње то на 
пр сти те на гла са чи те, а отка ко тоа 
пад на на суд, се га не им е ни важ-
но. Важ но бе ше да се из мис лу ва ат 
не кои но ви пра ви ла.

Исто то ва жи и за  ме ди ум ски от 
про стор, кој по сто ја но е трн во 
око. Ли ни ја та, пак, ЗНМ - СДСМ 
не е од ско ро, и не е из не на ду вач-
ки што Здру же ни е то ги за ста пу ва 
ре ше ни ја та на СДСМ во фор ма на 
За кон на Ван ха у те. При ви дот од 
ку са та „вој на“ ме ѓу На сер Сел ма ни 
од ЗНМ со не го ви от прет ход ник 

во Здру же ни е то, Ро берт По пов ски (а 
се га дес на ра ка на Зо ран За ев), бе ше 
са мо по кри тие за се гаш на та под др-
шка на пред ло гот од Ван ха у те.

„Драмолетката” ме ѓу Сел ма ни и По-
пов ски се слу чи при пре го во ри те 
ме ѓу по ли тич ки те пар тии. Сел ма ни 
по ба ра да би дат вклу че ни но ви на ри-
те, По пов ски од го во ри де ка СДСМ „ги 
ис пра ва ра бо ти те до го во ре ни ме ѓу 
ЗНМ и Вла да та“, па Сел ма ни јав но 
по ра ча: „Не мо жат да раз бе рат де ка 
за вр ши вре ме то ко га ста во ви те на 
ЗНМ се гра деа на Па вел Ша тев“.

Акту ел ни от за кон кој, европ ски те 
ин сти ту ции го оце ни ја ка ко со ли ден 
и европ ски, бе ше до не сен пред две 
го ди ни, а де ба та та за не го поч на уште 
во 2011 го ди на. Уште од по че то кот на 
јав на та де ба та и ЗНМ и СДСМ беа про-
тив не го во то но се ње. На ста пи те на 
Сел ма ни и на Рад ми ла Ше ке рин ска, 
вто ри от чо век во СДСМ, зву чеа иден-
тич но - де ка не ма по тре ба од за кон.

Ако не кој за бо ра вил, ЗНМ, во ус ло ви 
на ме ди ум ско без за ко ние, не ре а ги-
ра ше ко га СДСМ во еден ден за тво ри 
80 ме ди у ми, ра ди ја и те ле ви зии во 
Ма ке до ни ја.  Ду ри по тоа, по ре ак ции 
од ме ди ум ска та фе ла, бе ше до не се 
За кон за ра ди о ди фу зи ја.

Да се вра ти ме во се гаш но ста и на ука-
жу ва ње то де ка ме ди ум ски те пра ви ла 
не се од не су ва ат са мо за пар ти и те 
и за из бор ни от про цес, или за тоа 
чи ја по ли тич ка су е та е по вре де на, 
кој по ли ти чар се чув ству вал изи гран 
или на вре ден, ту ку за ра бо та та и за 
функ ци о ни ра ње то на ме ди у ми те во 
след ни те го ди ни.

До кол ку и се иск лу чат раз лич ни те 
ви ду ва ња за тоа ка ко се фи нан си ра-

ат ме ди у ми те, осо бе но оние око лу 
вла ди но то рек ла ми ра ње, мно гу по-
ва жен е мо мен тот на вли ја ни е то врз 
ра бо та та на но ви на ри те. Со ре ше-
ние спо ред кое не кој има ди скре ци-
ско пра во, до кол ку ра бо те ње то на 
не кој ме ди ум не му е по вол ја (чи тај: 
об ја ве ни те ста во ви не му се по не-
го ва мер ка) да мо же да бу квал но да 
те иск лу чи „од стру ја“, тоа во оп што 
не е во на со ка на ме ди ум ска сло бо-
да. За тоа, ако не кој сме та де ка се 
изи гру ва за ко нот, оној европ ски от, 
до не сен пред две го ди ни, то гаш мо-
же би пред ло гот за по стро га ме ди-
ум ска са мо ре гу ла ци ја би бил до бра 
ала тка за над ми ну ва ње на дет ски те 
бо ле сти. За тоа што са мо ре гу ла ци ја 
не е исто што и са мо цен зу ра или 
за ка на та де ка тој „од го ре гле да сè“.

Ме ди у ми те се сли ка на ед но оп-
штес тво. На јав но то мис ле ње, на 
др жав ни те ин те ре си. На зре ло ста. 
Ако се доз во ли це ли от ме ди ум ски 
про стор да ста не по ле за екс пе ри-
мен тал но ле ку ва ње на по ли тич ки-
те комп ле кси, то гаш се оста ва чист 
про стор за на мер но за бо лу ва ње на 
си те сфе ри во оп штес тво то. А по тоа, 
те шко на зад. 

актуелНо
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николА 
ГРуевСки

Али  
АхМети

Сега одеднаш даде 
поддршка на мето-
дологијата. Зошто ја 
одолжуваше работа-
та? Зошто не даваше 

поддршка претходно? Кому кај нив му беа по-
требни денови и недели повеќе за да се добие 
време за да се доближи времето во кое ќе се 
надеваат дека ќе имаат повеќе аргументи да ка-
жат дека нема доволно време за спроведување?

Сигурно е дека тре-
ба консензус од сите 
политички партии за 
да се промени дату-

мот. Ние ги кажавме нашите образложенија 
зошто не треба пак да се дискутира за постиг-
натиот договор на 2 јуни и на 15 јули. Сакаме 
што поскоро да се стави крај на овој застој, на 
оваа политичка блокада во која се наоѓа земја-
ва. Ако досега имало мониторирани избори, 
најсилно набљудувани избори во земјава ќе 
бидат следните - и од меѓународните инсти-
туции и од политичките сили во државата.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
МихАел  
Рот

Бидејќи политичките 
партии имаат консул-
тации во делот на она 
што подразбира ме-
диумска реформа, ние сметаме дека докол-
ку се одлучи, треба да се оди на решение за 
промена на законот, дека треба да биде некое 
европско решение, а не да се нудат хибридни 
решенија. Ставот на МАН е дека имаме соли-
ден Закон за медиуми и Закон за аудиоуслуги 
и аудиовизуелни медиумски услуги кои пред 
две-три години добија зелено светло од ЕУ.

СлАѓАнА 
диМишковА

Соработката со Маке-
до нија во делот на 
миграциската криза 
нема да донесе по-
литички отстапки за земјата во однос на 
евроинтеграцискиот процес. Договорот од 
Пржино мора целосно да се исполни и да се 
спроведат сите мерки за слободни и за фер 
избори во април. На вас е да ја завршите ва-
шата домашна работа. Не губете време.

ЗоРАн  
ЗАев

Ние од СДСМ ќе 
докажеме дека 
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ 
имаат намера да из-
бегаат од регуларни 

избори. ДИК е независниот орган кој има зада-
ча и е одговорен да го прочисти Избирачкиот 
список и тоа да ѝ го соопшти на македонската 
јавност, тоа повеќе не зависи од политичките 
партии и од политичарите, тоа е независна 
институција и тоа е нејзината цел. Истовре-
мено ќе докажеме дека ВМРО продолжува да 
го развлекува целиот процес.

За нас предлозите 
на Ванхауте се јасни. 
Мислам дека негови-
те предлози може да 
се преточат во пет-шест амандани кои треба 
да се вградат во постојниот закон за аудио-
визуелни и медиумски услуги. Прашањето е 
дали политичките партии имаат политичка 
волја да го прифатат тој пристап.

нАСеР  
СелМАни

носно грчките државјани 
што се чувствуваа како Ма-
кедонци“. 

За приказната дека во Страз-
бур предизвикал „инцидент 
со Грците“, Тодоровски посо-
чуваше дека се работело за 
грешка и за лоша процена 
на грчкиот и на кипарскиот 
дипломат, кои дале некаква 
предлог-одлука за дистрибу-
ција на писма во Комитетот 
на министри што не можела 
да помине на гласање. 

�  Се обидовме да им сугери-
раме барем да ја одложат, 
но без успех, и таа одлука не 
помина на гласањето – рече 
тогаш Тодоровски. 

Иако тој се воздржал од гла-
сање во координација со Вик-
тор Габер, Грците за ваквиот 
неуспех не им се налутиле 
на земјите од ЕУ, туку ѝ се 
налутиле на Македонија. За 
обвинувањата дека го игно-
рирал престојот на минис-
терот за образование Ненад 
Новковски во Стразбур, Тодо-
ровски тогаш изјави дека од 
Стразбур сигнализирале до 
Министерството за образова-
ние дека треба да се пријави 
учеството на министерот и 
испратиле формулар што 
требало да се пополни и да се 
врати во Советот на Европа. 
Но, од Скопје не добиле ниту 
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Ре коА и:
� ДипломаТКсиот синдиТАК беше против реформи во об-

разованието... јасно нели? (Илија Димовски)
� Не да се фалам, ама уште на три години си го препознав. 

(Мирјана Најчевска горда на протестот на нејзиниот 
сопруг).

� Сине, што правиш? Еве мамо учм. Ај на мама дипломатот!!! 
(Коментар на „Твитер“)

Рече и:
� Се случувало сопрузи или сопруги на дипломати да ко-

ристат службени возила и да направат некои грешки, но 
веднаш било реагирано. Сепак, и брачните придружници 
се во некаква служба.

Про фе си ја: 
Дипломат

Хо би: 
Демантирање

Тој заедно со својата со-
пруга, Мирјана Најчев-
ска, беше против ре-

форми во образованието. 
Реформите се неприфатли-
ви за нив. Некако протестите 
идат едни по други и некако 
едни те исти луѓе на нив, 
организаторите поврзани 
како црева... Па така, му дојде 
време и на конзулот Сашко 
Тодоровски да организира 
протест. Откако неговата со-
пруга се истакна со навреди-
те упатени кон македонскиот 
народ, кој за неа е глупав, на 
ред дојде да се истакне сопру-
гот. И се истакна... Како прет-
седател на Извршниот одбор 
на Синдикатот на македон-
ската дипломатија застана на 
чело на протестот. И секако, 
печатни грешки се случуваат, 
но не се дозволени секаде. 
Па така и неговиот протест 
беше одржан со транспа-
рент кој покажува високо 
ниво на образование... Една 
буква... Да една буква, ама 
таа една буква менува мно-
гу, господине Тодоровски... И 
на многумина им го менува 
мислењето за вас... Зар вие 
вака образована личност со 
сопруга која себеси се сме-
та за најпаметната личност, 
можеби и единствената па-
метна личност во државата, 
си дозволивте неписмено да 
излезете на протест? Зошто и 
како, само вие си знаете. Сите 
знаат каква беше грешката 
на поранешниот конзул. Но, 

многумина заборавиле дел 
од неговото дипломатско ми-
нато...  Пред да се потсетиме 
на дипломатското минато, 
да се потсетиме дека истиот 
конзул со долго чудно ми-
нато се дрзна да критикува 
актуелни дипломати. Тоа му 
се случи минатата година... 
Коментар... искоментирајте 
сами откако ќе се потсетите 
што сè демантирал и за што 
сè се правдал Тодоровски:

Беше повлечен од функ-
цијата в.д. шеф на мисијата 
на Македонија во Советот 
на Европа во Стразбур од 
страна на тогашниот минис-
тер, Слободан Чашуле. При-
чината, според МНР, беше 
дека не се придржувал кон 
некои инструкции од МНР. 
Во медиумите беше објавено 
дека испратил електронски 
пораки по службениците 
на Советот во кои ги кри-
тикувал демократијата во 
Македонија и почитување-
то на човековите права. Тој 
демантираше. Не било така. 
Тврдеше дека е разрешен 
затоа што неговата сопруга 
во име на Хелсиншкиот ко-
митет направила извештај за 
Македонија кој содржи сери-
озни критички забелешки за 
однесувањето на Владата... 

 За неговото повлекување од 
Солун од функцијата вице-
конзул на југословенската 
дипломатија поради финан-
сиска проневера, Тодоровски 
рече: „од Грција бев проте-
ран поради контактите со 
Македонците од егејски-
от дел на Македонија, од-

диплоМаткСи Синдикалец

известување, ниту пополнет 
формулар. За хотелот во кој 
престојувал Новковски доз-
нале од некои пријатели, а 
единствениот „контакт“ се 
случил кога колешка на ми-
нистерот побарала документ 
дека се платени авионските 
билети во Скопје. Тој  само 
ја почитувал одлуката на 
министерот да не се јави и 
да не ја посети мисијата во 
Стразбур.

Беше обвинуван за  членство-
то во бордот на Хелсиншкиот 
комитет. Во бордот бил вклу-
чен еден месец пред да за-
мине во Стразбур. Ама и тоа 
не беше чудно за него Зашто, 
како што тогаш изјави, сите 
хелсиншки комитети имаат 
по некој дипломат, а има само 
три случаи на повлекување 
на дипломати, поради нивна-
та работа во Комитетот. 

� „Тоа е Албанија во време-
то на Бериша, во Хрватска 
во времето на Туѓман и во 
Македонија во време на 
Трајковски“ – рече тогаш 
Тодоровски.

 Наводите дека неговата со-
пруга е поврзана со „исчезну-
вањето“ пари за проектите од 
Институтот за социолошки 
и правни истражувања, То-
доровски ги оцени како ап-
солутна невистина. � (Р.Р.)

Сашко Тодоровски
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еконоМиЈаИ ГоДИНАВА Во УЈП Во ПЕТ До 12?

Од 1 јануари до 15 март, во-
обичаено секоја година е 
периодот кога граѓаните 

треба да поднесат годишни да-
ночни пријави, доколку оства-
риле дополнителни приходи во 
претходната година. И додека 
дел од луѓето знаат дали треба 
или не треба да поднесат ГДП, сè 
уште има граѓани кои се во недо-
умица дали некои приходи под-
лежат на обврската за пријаву-
вање во УЈП или не. „Заслужни“ 
за ваквите дилеми се бројните 
неточни, недослушнати или не-
доразбрани  информации, иако 
УЈП прецизно има објавено што 
треба, а што не треба да се прија-
ви. Една од дилемите е дали тре-
ба добивката од обложувалница 
да се пријави или, пак, исплатена 
сума од осигурително друштво 
на име надомест на штета. На-
длежните од УЈП информираат 
дека во овие два случаја, граѓа-
ните немаат обврска да поднесат 
ГДП, но затоа пак, уште еднаш 
нагласуваат дека како и мината-
та така и оваа година секој што 

примил регрес за годишен одмор во 
2015 година, популарно наречениот 
К-15, има обврска истиот да го пријави. 

Инаку, досега до УЈП се поднесени 
11.565 годишни даночни пријави за 
2015 година во хартиена форма, од 
кои 100 годишни даночни пријави се 
поднесени по електронски пат пре-
ку системот е-даноци. До истекот на 
крајниот рок (15 март) се очекува да 
бидат поднесени повеќе од 400.000 
годишни даночни пријави. 

Изминатата година до Управата за јав-
ни приходи биле поднесени вкупно 
431.835 годишни даночни пријави за 
остварените приходи во 2014 година. 

-Граѓанинот нема обврска во го-
дишната даночна пријава за 2015 
година да ги  пријави  добивките 
остварени  од  посебните игри на 
среќа (обложувалница, казино и 
автомат-клуб).  Граѓанинот, исто 
така, нема обврска во годишната 
даночна пријава да го пријавува 
и  надоместокот на штета исплатен 
од страна на осигурителната компа-
нија - нагласуваат од УЈП.

Исплатата на К-15 фактички значи 
обврска за поднесување ГДП, а бидејќи 
исплатата на овие средства е законска 
обврска, тоа значи дека секој вработен 
треба да ја исполни.

Инаку, средината на март, поточно 15 
март е последниот ден до кога треба 
да се поднесат годишните даночни 
пријави. Токму затоа од УЈП апелира-
ат граѓаните навреме да ги поднесат 
своите пријави за дополнителни при-
ходи и да не чекаат пет до дванаесет 
за да ја завршат оваа обврска, за да се 
избегнат евентуалните турканици на 
крајот на рокот. 

�   Исплатата на К-15 создаде за-
должителна обврска за пријавување 
на овој приход. Значи, доколку граѓа-
нинот покрај приходот од плата ост-
варил и дополнителни примања од 
работен однос (на пример: регрес 
за годишен одмор), работодавецот 
има обврска да пресмета и да пла-
ти персонален данок на доход и да 
издаде примерок од пресметката, а 
граѓанинот има обврска приходите 
да ги пријави во годишната даночна 
пријава. Со цел да не се создаваат 
метежи, апелираме граѓаните уште 
отсега да ги пријават дополнител-
ните приходи и да не ги чекаат 
последните денови пред истек на 
рокот - повикуваат надлежните од УЈП.
Оттаму нагласуваат дека граѓаните сѐ 
повеќе стануваат свесни за потребата 
од поднесување ГДП.

�  Македонските граѓани ги пријаву-
ваат дополнителните приходи и 
може да се каже дека поднесување-
то годишна даночна пријава е веќе 
навика во Македонија, а не исклу-
чок. Се разбира, секогаш постојат 
луѓе што ненамерно или намерно 
ќе заборават, но затоа сме тука ние 
да ги потсетиме. Масовноста и ог-
ромниот број податоци добиени 
од ГДП овозможи во изминатите 
години да се создаде квалитетна 
даночна политика кога станува збор 
за даночниот третман и за услугите 
кон граѓаните, кои се многу специ-
фична категорија даночни обврз-
ници и бараат посебно внимание. 
Според нашите анализи, од година 
во година се зголемува бројот на ли-
цата и износот на вкупниот приход 
што го оствариле, но и салдото на 
одделните видови приходи бележи 
нагорна линија – велат од Управата.

Инаку, секој граѓанин што во текот на 
2015 година остварил приходи по по-
веќе основи, односно покрај платата 
или пензијата, на пример, остварил 
и приходи од издавање под закуп на 
станбен објект (кирија) или остварил 
хонорар по основа на авторски договор 
и слично, има обврска сите годишни 
приходи да ги пријави во УЈП со под-
несување годишна даночна пријава.

Задолжително се поднесува ГДП доколку:
� сте издавале под закуп станбен или 

деловен простор, гаража, земјиште, 
викендичка, опрема, превозни сред-
ства или друг вид опрема,

� сте склучиле авторски договор, 
односно сте оствариле приходи од 

авторски права и права од индуст-
риска сопственост,

� ви била исплатена дивиденда или 
камати по основа на заем што сте го 
дале на физичко или правно лице,

� сте оствариле капитална добивка 
од продажба на учество во капитал 
и недвижен имот,

� сте оствариле добивка од општи 
игри на среќа, во износ поголем од 
5.000 денари,

� имате лични примања од стран-
ство,

� работно сте ангажирани во амбаса-
да, мисија или меѓународни органи-
зации во РМ, односно имате лични 
примања од дипломатски, поточно 
конзуларни претставништва на 
странски држави во земјава или, 
пак, остварувате лични примања 
кај претставништва и службеници 
на претставништва што уживаат 
дипломатски имунитет,

� сте оствариле и „други примања“.

Од УЈП прецизираат дека секое лице 
што остварило добивка од посебните 
игри на среќа (казино, автомат-клуб 
или обложувалница) нема обврска 
да ја пријави во годишната даночна 
пријава, додека, пак, граѓанинот што 
остварил добивка во износ поголем 
од 5.000 денари од општите игри 
на среќа (лото, бинго, квизови, на-
градна игра и слично) има обврска 
да ја пријави во годишната даночна 
пријава во УЈП.

За да може да се пополни ГДП, рабо-
тодавецот има обврска да достави 
пресметка за исплатени приходи во 
претходната година, која треба да ги 
содржи следниве податоци:

� износот на бруто-приходот, изно-
сот на одбитоци,износ на лично 
ослободување и пресметаниот и 
платениот данок.

Граѓанинот што во текот на годината 
остварува само приход од плата, пен-
зија, земјоделска дејност или самостој-
на дејност, не е должен да поднесува 
годишна даночна пријава.

На граѓаните што ќе задоцнат со 
пријавувањето или воопшто нема да 
поднесат годишна даночна пријава 
до 15 март 2016, УЈП ќе им изрече 
глоба за сторен прекршок во износ 
од 500 до 1.000 евра во денарска 
против вредност. �
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Пишува | Александрија Стевковска  

Граѓанинот што во текот на годината остварува само приход 
од плата, пензија, земјоделска дејност или од самостојна 
дејност, не е должен да поднесува годишна даночна пријава. 
На граѓаните што ќе задоцнат со пријавувањето или воопшто 
нема да поднесат годишна даночна пријава до 15 март 2016, 
УЈП ќе им изрече глоба за сторен прекршок во износ од  
500 до 1.000 евра во денарска противвредност

осигурување  
и спортска не,  
к-15 мора да 
се пријави
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Во „Бунарџик“ 
итали јанската ин-
дустриска група-
ција „Витило“ го 
отвори и вториот 

производствен погон и инвести-
раше дополнителни 10 милиони 
евра за нови 100 вработувања. Од 
компанијата велат дека веќе се 
размислува и за трета фабрика 
во Македонија.Според одговор-
ните, вкупното вложување ќе се 
заокружи на 30 милиони евра, а 
ќе бидат вработени повеќе од 
300 лица, што е шестпати повеќе 
од првичната инвестиција.

Реализацијата на втората фаза од 
инвестицијата на „Витило“ е до-
каз за довербата на италијански-
те инвеститори во Македонија, 
а во ТИРЗ Скопје веќе има три 
италијански компании. Група-
цијата „Витило“ е присутна во 
Македонија од 2011 година и 
произведува хидраулични спојки 
за висок притисок и гумени 
црева за голем број индустрии. 
Производството до Македонија 
е наменето за Европа, земјите на 
Заливот и за Америка.

македонија свет

3

5

3

2

1

2
Порастот на цената на 
нафтата e запрен при тр-
гувањето на берзата во 
Азија, поради засилу-

вање на американската валута, 
поради што оваа суровина во 
долари е многу поскапа. Зелена-
та валута се засили откако цен-
тралната банка на Јапонија ги 
шокираше пазарите со одлуката 
за намалување на референтната 
каматна стапка под нулата, во 
обид да ја поттикне кредитна-
та активност на банките и да 
поттикне инфлација. Американ-
ската „лесна“ нафта за испорака 
во март падна 49 центи, или 1,46 
отсто, на 33,13 долари за еден 
барел, додека суровата нафта 
„брент“ за испорака во април се 
тргуваше за 53 центи помалку, 
или за 1,47 проценти, на ниво 
од 35,46 долари за еден барел.

1 цената на акциите на „Алибаба“ до крајот на годината би 
можелe да пораснат и до 15 отсто, сметаат стручњаците од „Си-
Ен-Ен мани“. Многу луѓе веруваат дека најдоброто од „Алибаба“ 

допрва доаѓа. Али Клауд, дел од „Алибаба“, кој се занимава со „клауд“, 
планира да инвестира една милијарда долари за анализи на податоците 
и планира да вработи околу 1.000 нови програмери во наредните три 
години, кои ќе работат на овој проект. Али Клауд се надева дека поба-
рувачката за преработување и за складирање податоците од страна на 
големите клиенти, како што се владите и големите компании, ќе почнат 
со користење на оваа алатка во наредната деценија, со што би се зго-
лемила конкурентноста во однос на компаниите како што е „Амазон“.

Иран соопшти дека има 
пристап до средства 
вредни сто милијарди 
долари, кои во светот му 
се одмрзнати по приме-

ната на нуклеарната спогодба што ја 
постигна со светските сили. Поголеми-
от дел од парите е сместен во банки во 
Кина, Индија, Јапонија, Јужна Кореја и 
во Турција, откако беа заострени меѓу-
народните санкции против Иран во 

2012 година поради неговата спорна 
нуклеарна програма. Претставникот 
на централната банка Насер Хаким 
изјави дека девет ирански банки сега 
повторно се поврзани со сервисот 
СВИФТ, чиешто седиште е во Белгија, 
а преку кој се вршат трансфери меѓу 
финансиските институции. Ниту една 
странска банка не работи во Иран, а 
банкоматите сѐ уште не се поврзани 
со глобалниот систем.

Институтот за економ-
ски истражувања во 

Келн процени дека Германија 
ќе мора да издвои 50 милијарди 
евра во наредните две години за 
сместување и за интеграција на 
емигрантите, доколку продолжи 
трендот на масовен прилив на 
бегалци.Властите во Берлин 
стравуваат дека во текот на оваа 
година во Германија би можело 
да дојде до дополнителни 1,5 
милион емигранти, а минатата 
година во таа земја влегоа 1,1 
милион емигранти, наведува ру-
скиот сервис. Според прогнозите 
на Институтот, приливот на еми-
гранти во наредните две години 
ќе го чини германскиот федера-
лен буџет околу 50 милијарди 
евра. Во текот на ова година се 
очекува доаѓање на 1,5 милион 
емигранти, за чиешто сместу-
вање Берлин мора да издвои 17 
милијарди евра. Јазичните кур-
севи и интеграцијата ќе чини 
дополнителни пет милијарди, 
наведува „Раша тудеј“.

Интернет-компанијата 
„Јаху“ планира да ги на-
мали трошоците од ра-
ботењето, што вклучува 
укинување на 1.600 ра-

ботни места, или 15 отсто од вкупни-
от број на вработени, како и гаснење 
на неколку деловни оддели, пишува 
„Волстрит журнал“. Раководството на 
„Јаху“ веќе подолго е под притисок на 
инвеститорите, кои  бараат компанија-
та да го продаде своето темелно рабо-
тење, а не да го издвои од компанијата, 
како што планираше управата. Теле-
комуникацискиот гигант „Верзион“ 

претходно порача дека е заинтересиран 
за купување на „Јаху“, а можни потен-
цијални купувачи се и некои медиум-
ски компании и приватни инвестици-
ски фондови. „Јаху“ кон средината на 
минатата година имаше околу 11.000 
вработени, додека на крајот на 2014 
година имаше 12.500 вработени. По-
ради силната конкуренција од „Гугл“ 
и од „Фејсбук“, „Јаху“ не успева да го 
прошири интернет-работењето, ниту 
позначително да ги зголеми приходите 
од огласување. Поради тоа, во измина-
тата година акцијата на „Јаху“ загуби 
околу две третини од својата вредност.
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Од овој месец Македо-
нија ќе почне да изве-
зува млечни и месни 
производи на рускиот 
пазар. И официјално 

е одобрен пласман на живина во 
ЕУ, а во ноември минатата година 
беше потпишан и Договор за извоз 
на смрзнато јагнешко месо во Кина. 
Македонија е позната по квалитет-
ните производи, но количините што 
се бараат, особено на големите паза-
ри, сѐ уште се проблем.

Сите мерки што се преземаат се во 
насока на обезбедување поголемо 
производство. Македонија може да 
извезува млечни производи и во САД. 
Се работи и на извоз на месни произ-
води, на одобрување пласман на риба 
што наскоро се очекува, како и на из-
воз на производи од месо од живина 
во ЕУ. Ќе останат уште производите 
од свинско месо за кои во наредните 
години, исто така, ќе биде овозможен 
извоз на европскиот пазар, а оттаму 
и во сите други држави.

Белгиската компа-
нија за производство 
на автобуси „Ван Хол“ 
ќе инвестира уште 15 
милиони евра во по-

стојниот производствен капацитет 
во ТИРЗ Скопје 1 во наредните че-
тири години и најави отворање на 
дополнителни 400 работни места. 
Изградбата на објектот ќе почне 
следниот месец. Во првата фаза 
во текот на годинава, според наја-
вите, ќе се изгради нов магацин и 
ќе се прошири производствениот 

оддел за боење. Во втората фаза, 
во 2017/2018 година постојните 
четири производствени линии ќе 

бидат удвоени. Како резултат на 
тоа, производствениот капацитет 
се најавува да биде зголемен на 900 
возила годишно место сегашните 
500. За таа цел во наредниот пери-
од, како што најави сопственикот 
Ван Хол, ќе бидат ангажирани уште 
400 работници, а до 2019 година 
вкупниот број вработени во „Ван 
Хол“ во Македонија ќе достигне 
1.250. Со проширувањето, како што 
информира Ван Хол, капацитети-
те на фабриката ќе достигнат 72 
илјади квадратни метри.

Министерството за земјоделство објави оглас за давање 
државно земјоделско земјиште под закуп за сопствено произ-
водство на сточна храна. Станува збор за околу 1.000 хектари, 
кои првенствено ќе бидат наменети за тие што имаат стока. 
Тоа треба да овозможи поевтино производство на млеко и 

на млечни производи и поголема конкурентност на пазарот.

Немањето домашно производство на сточна храна, според стручњаците, е 
проблем број еден на македонското сточарство. Македонија, како и пред 
1990 година, останува зависна од увозот на пченка.

Проектот „Деловен 
простор за бизнис-за-
едницата“ дава по-
зитивни резултати. 
Преку овој проект 

државата овозможува стопанските 
субјекти да се здобијат со сопстве-
ност на деловни простории што 
сега се во државна сопственост. Со 
здобивањето сопственост, делов-
ните субјекти ќе може подобро да 
стопанисуваат со деловните прос-
тории. Место трошоци за закуп како 
досега, тие субјекти што ќе се решат 
за купување на деловниот простор 
ќе може своите средства да ги пре-
распределат многу попродуктивно 
и трајно во здобивање имот, кој по-

тоа ќе може да го користат на разни 
начини во економско–правниот про-
мет. Владата го објави овој проект за 
можност за купување на деловните 
простори во сопственост на држава-
та минатата година. Во согласност 
со планот ќе биде овозможено здо-
бивање сопственост врз деловниот 
простор од страна на компаниите 
и тоа во јавна и отворена процеду-
ра. Планот на државата предвиду-
ва вкупниот деловен простор, кој 
е предмет на овој проект, да биде 
истакнуван во јавноста во одделни 
периоди во посебни огласи, и тоа 
преку јавни повици на кои ќе може 
да аплицираат сите заинтересирани 
физички и правни лица.
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иЗбори во аЈова: Судир Меѓу СоциЈална и корпоративна аМерика
Резултатите од првиот настан од американската изборна трка добиени 
по изборите во државата Ајова покажаа дека во најмоќната држава 
на светот се води остра битка меѓу двете Америки. На едната страна 
е граѓанска, социјална Америка, а на другата корпоративна Америка 
поддржана од политичките елити. Иако кандидатката на демократите 
Хилари Клинтон победи, а дотогаш водечкиот во републиканскиот 
кампус Доналд Трамп е втор, општиот впечаток е дека Америка на 
овие избори има шанси да се врати на изворната демократија каде 
што за тоа кој ќе ги води САД до 2021 година не решаваат парите и 
политичката моќ туку граѓаните и нивните гласови

САД ПРЕД ПолИТИчКо-ИЗБоРНА РЕВолУцИЈА актуелно

Пишува | Горан Момироски

Изборите одржани во фе-
дералната држава Ајова 
урнаа неколку политич-

ки табуа во модерна Америка. 
Првото е дека семоќните нацио-
нални телевизии и агенциите 
за мерење на јавното мислење 
можат да го препознаат ставот 
на вистинска Америка. Освен 
што целосно ги погрешија про-
гнозите за победниците (според 
сите нив Трамп требаше да биде 
убедлив победник во демократ-
скиот кампус) тие не видоа уште 
еден важен процес, дека кај де-
мократите Берни Сандерс доби 
поголема поддршка кај младата 
популација од 19 до 27 години 
од таа што пред осум години 
на истото место ја доби тогаш-
ниот кандидат Обама. Според 

на на партиската структура и 
речиси дисидентот Сандерс, кој 
поддршката ја добива како аут-
сајдер. Додека Клинтон добива 
огромни донации од корпора-
тивна Америка, Сандерс своите 
донации ги прима од обични 
граѓани и од малиот бизнис, 
кои се свесни дека утре нема да 
бидат во можност директно да 
влијаат на каква било американ-
ска внатрешна или надворешна 
политика. Поделбата меѓу овие 
две групи поддржувачи е толку 
голема што постои загриженост 
дека како ретко кога порано, дел 
од поразената страна во демо-
кратскиот кампус може да апс-
тинира или да гласа за против-
никот на кандидатот на својата 
партија. Социјалните разлики 
и односот кон принципот на 
наметнување партиски канди-
дат место на реален избор на 
најдобриот, може да биде важен 
фактор при изборот на демо-
кратскиот кандидат, но и при 
изборот на следниот кандидат 
за наследник на Обама. 

парите не можат да  
купат победа 
Изборите во Ајова покажаа дека 
Доналд Трамп не може вечно 
да се потпира на своите кон-
зервативно-популистички ме-
тоди поддржани од совршена 

резултатите, во кои тројца ре-
публиканци добија приближен 
број гласови и со тоа, практично, 
трката за претседател ја дове-
доа во неизвесност, прекината 
е традицијата во која републи-
канската партија се најде во 
ситуација во која веќе ја нема 
партиската дисциплина. Со тоа 
заврши ерата во која кандидатот 
на партискиот естаблишмент 
беше речиси сигурен кандидат 
за претседател, што најчесто 
доведуваше до силен канди-
дат зад кој застануваше целата 
партија и кој ретко губеше со 
огромна разлика во битката со 
демократскиот противкандидат. 
Сега со најмалку тројца средно 
силни кандидати од кои никој не 
сака да се повлече во интерес на 

партиската позиција, републи-
канците можат многу рано да ја 
загубат трката за претседател. 
Двајцата водечки републиканци 
Круз и Трамп, според многуми-
на, сега имаат поголеми проти-
вници во сопствената партија од 
тие што ги имаше Сара Пелин, 
која од умерените струи во Кон-
гресот и во Сенатот се сметаше 
за едно од најголемите партиски 
зла во 2008 година. Слична е 
состојбата и кај демократите, 
каде што има јасна поделба меѓу 
кандидатката што е поддржана 
со сите можни средства од стра-

кампања во смисла на техника, 
пари и на најскапи советници 
за односи со јавноста. Дали ми-
лијардерот згреши само затоа 
што не се појави на телевизис-
ката дебата пред гласањето во 
Ајова или, пак, неговата поли-
тичка ѕвезда полека почнува да 
темнее е прерано да се тврди, но 
факт е дека губењето на првата 
фаворитска позиција кај кон-
троверзниот трговец со недви-
жен имот може да го отстрани 
целосно од трката. Тој е поразен 
од друг ултраконзервативец, 
Тед Круз, кој и покрај првото 
место во Ајова, не е во подобра 

позиција од младиот третоп-
ласиран сенатор од Флорида, 
Марко Рубио, кој иако никогаш 
не бил меѓу главните фаворити, 
има стабилна поддршка и од 
републиканците, но и од други 
важни категории гласачи. Меѓу 
нив најзначајна категорија се 
гласачите по потекло од Латин-
ска Америка, кои традиционал-
но гласаат за демократите пора-
ди полибералната имиграциска 
политика и други социјални 
мерки, но сега, во отсуство на 
вистински кандидат, би можеле 
да се свртат кон републикански 
кандидат. 

Гласање и манипулации на социјалните мрежи 
За обичниот македонски читател понекогаш е крајно нејасно како функ-
ционира американската демократија кога се во прашање изборите. Овој 
феномен не им е јасен и на многу Американци, па дури и на дел од меди-
умите. Еден од факторите што влијае на изборните резултати, а кај нас сѐ 
уште се смета за минорен, е бројот на вистински профили на „Твитер“ што 
поддржуваат некој кандидат. Така, на пример, демократот Сандерс во оваа 
категорија е во водство на листата на кандидати. Тој иако има 3,7 милиони 
следбеници на „Твитер“ е победник во категоријата најретвитувана порака 
во последната недела од кампањата. Тој со 41 процент победил пред своја-
та противничка Хилари Клинтон, која добила 39 проценти од „дебатната 
конверзација“ на социјалната мрежа „Твитер“. Практично, Сандерс има 
најмалку следбеници „тролови“ поради што голем дел од медиумите не 
можеа да погодат дека разликата меѓу него и Клинтон во Ајова ќе биде 
толку мала. Според порталот „Вокатив“, кој ги истражува влијанијата на 
социјалните мрежи на изборите, Сандерс имал 89 проценти реални след-
беници на „Твитер“, додека Клинтон, слично како и Трамп, имала само 59 
проценти реални следбеници и 31 процент „тролови“. �



Има ли поостар нож што ја распа-
рува структурата на општест-
вото од заканата од физичко 

насилство врз основа на етничка 
припадност, националност, пол или 
политичка определба? Неодамнеш-
ните слики на млади мажи со качулки 
и облечени во црно што скитаа низ 
улиците на центарот на Стокхолм во 
потрага по „северноафрикански деца 
на улица“ за да ги „казнат“ за само 
нивното постоење ги потсетија Швед-
ска и светот на најлошите елементи 
на европската историја.

Луѓето веднаш почнаа на социјалните 
медиуми да го изразуваат својот шок 
дека тоа може да се случи во земја како 
Шведска. Или, попрецизно, Шведска, 
каква што тие замислуваат дека е.

За жал, тоа се слики, кои светот е на-
викнат да ги гледа. Но не и од Швед-
ска, земја што има глобална репута-
ција за рамноправност, признавање 
на човековите права, како и поддрш-
ка за меѓународната правда. Ограни-
чувањето на приемот на бегалци на 
крајот на 2015 година, најавата дека 

околу 80.000 баратели на азил може 
да бидат вратени во нивните матич-
ни земји, а сега и заканата од насил-
ство на улица ја уништија сликата за 
земјата како бастион на толеранција 
и на прогресивна политика. Не е јасно 
дали некогаш ќе може да се поправи.

Кога огромен број бегалци и еми-
гранти навалија кон Медитеранот 
во потрага по подобар живот мина-
тата година, Шведска прими речиси 
200.000 од нив. За една нација од 10 
милиони таа бројка беше масовна, 
посрамувајќи многу поголеми земји 
од ЕУ, кои тврдеа дека не се во мож-
ност да помогнат. Таа великодушност 
се сметаше за пример на најдоброто 
од шведската социјална демократија. 
Додека другите земји даваа изговори 
и одолжуваа, Шведска премина од 
зборови на дела.

Не е првпат да го направи тоа. Откако 
Ирак беше бомбардиран пред една 
деценија, Шведска прими огромен 
број ирачки бегалци, додека САД при-
мија само мал број од земјата што тие 
ја уништија. Откако САД го поддржаа 

соборувањето на демократски из-
браниот Салвадор Алјенде во Чиле 
во 1973 година, што доведе до бру-
талниот режим на Аугусто Пиноче, 
Шведска беше таа што прими поли-
тички бегалци од таа земја. Листата 
продолжува.

Меморијата за таа историја и нео-
дамнешните хуманитарни напори на 
Шведска со сириските бегалци брзо 
исчезнаа и се заменија со сликата 
на една земја што не е поинаква од 
своите европски колеги. Тоа, може-
би, не е сосема фер (според бројот 
на жители Шведска сѐ уште е една 
од најголемите странски даватели 
на помош во светот), но, како и со 
многу земји, голем дел од сликата 
на Шведска е комбинација од факти, 
полувистини и од митологија.

Кога екстремната десничарска антии-
мигрантска партија Шведски демокра-
ти првпат влезе во парламентот во 
2010 година, со 5,7 проценти од гласо-
вите, многумина ја опишаа како ништо 
повеќе од партија што протестира за 
едно прашање. Шест години подоцна, 
таа има нешто повеќе од 18 проценти, 
додека Социјалдемократите, партијата 
на убиениот премиер Олоф Палм, пад-
на на 23 проценти, најнизок број отка-
ко почнаа да се спроведуваат анкетите. 
Некогаш беше смешно да се помисли 
дека ќе има само пет проценти разлика 
меѓу двете партии.

Тоа претставува егзистенцијална, 
социјална и политичка криза за 
Шведска. Иако бројот на членови 
на банди во потрага по „нешвеѓа-
ни“ во Стокхолм пред неколку ноќи 
беше околу 100, нивните дејства 
одекнуваа низ земјата и низ светот.

Одмаздничкото улично насилство е 
вознемирувачко од многу аспекти. 
Вознемирувачко е поради тоа што 
укажува дека група граѓани прес-
танале да веруваат во ефикасноста 
на демократскиот систем и решиле 
да го земат законот во свои раце.

Вознемирувачко е бидејќи деба-
тата и аргументите се заменети со 
брутална сила. И вознемирувачко 
е бидејќи укажува на потенцијална 
ерозија на социјалните и на етички-
те правила според кои секојдневно 
се водат обичните граѓани и според 
кои големи групи луѓе можат да 
живеат заедно во, обично, тензич-
ните, но понекогаш и прекрасни 
места што ги нарекуваме градови.

Ова не е Шведска каква што ја знае 
светот. Ова не е Шведска што многу 
Швеѓани ја знаат. Ова е Шведска 
што никој не ја знае.

Според официјалните процени, 
Шведска ќе одбие околу 80.000 луѓе 
што аплицирале за азил во земјата 
минатата година и околу половина 
од нив ќе бидат принудени да ја на-
пуштат земјата против своја волја.

Министерството за внатрешни 
работи ги повика полицијата и 
властите за миграција да се под-
готват за нагло зголемување на 
депортациите и да се организи-
раат чартер-летови за враќање 
на одбиените баратели на азил во 
земјата од која потекнуваат. Швед-
ска ги повикува и другите земји од 
ЕУ, вклучувајќи ја и Германија, да 
разговараат за соработка за да се 
зголеми ефикасноста и да се оси-
гури реализацијата на летовите, 
велат од Министерството.

Минатиот четврток министерот за 
внатрешни работи на Финска соо-
пшти дека и Хелсинки планира да 
депортира околу 20.000 од 32.000 
баратели на азил што ги прими во 
2015 година.

- Во принцип, станува збор за око-
лу две третини, односно ќе бидат 
одбиени 65 проценти од 32.000 

лица што побарале азил во земјата 
- изјави Паиви Нерг, администрати-
вен директор на Министерството, за 
агенцијата „Франс прес“.

Шведска примила повеќе од 160.000 
барања за азил минатата година - 
убедливо најголем број во ЕУ како 
дел од населението. Меѓу 60.000 и 
80.000 од нив ќе бидат одбиени – 
изјави министерот за внатрешни 
работи, Андерс Игеман, за швед-
ските медиуми минатиот четврток.

Информацијата дека голем дел од 
лицата што побарале азил ќе бидат 
одбиени и дека една половина од 
одбиените лица ќе бидат присил-
но протерани, испраќа уште еден 
сигнал за бегалците дека веќе не се 
добредојдени во Шведска како што 
беа само до пред неколку месеци.

- Секако, тоа е начин да се рече дека 
ако дојдете тука и не можете да 
добиете азил, тогаш нема да може 
да останете. Можете да барате азил 
во Европа, но постојат голем број 
безбедни земји каде што нема 
војна и каде што нема да бидете 
прогонети, така што не мора да за-
вршите во Шведска - рече Виктор 
Харју, портпаролот на Игеман.

Другите скандинавски земји ги заси-
лија своите обиди да ги известуваат 
бегалците од регионите во светот 
разурнати од војна дека тие веќе не се 
атрактивна дестинација за бегалци. 
Норвешка минатата недела почна со 
депортирање на баратели на азил во 
Русија преку Арктикот, а новиот закон 
на Данска, кој ѝ овозможува на поли-
цијата да конфискува пари и вредни 
работи од бегалци, предизвика остри 
меѓународни критики.

Шведска почна да воведува гранич-
ни контроли во ноември за да се 
запре бројот на баратели на азил 
што доаѓаат таму, односно бројот 
од 10.000 бегалци секоја недела. Во 
јануари направија да биде невоз-
можно за бегалците да го преминат 
мостот што ја поврзува Шведска со 
Данска без да покажат пасош или 
возачка дозвола. Оттогаш бројот 
на бегалци е намален на околу 800 
неделно.

- Ако остане на тоа ниво, очеку-
ваме 45.000 барања за азил во 
2016 година - сѐ уште многу голем 
број, но со кој може да излеземе 
на крај - рече Харју.

Другите 10.000 лица, чиишто барања се 
одбиени, ја напуштиле земјата по своја 
волја, соопшти Министерството за правда.

Вкупната стапка на одобренија за азил 
може да се зголеми во 2016 година, би-
дејќи рекордните 160.000 лица што подне-
соа барања за азил во 2015 година вклучу-
ваа повеќе државјани на Авганистан и 
на Сирија, кои полесно можат да добијат 
статус на бегалец во однос на другите гру-
пи, изјави Министерството за имиграција.

Сиријците добиваа автоматско право на 
постојан престој, но тоа беше укинато на 
крајот од минатата година и се замени со 
привремен престој во траење до три годи-
ни. Сепак, тоа нема да влијае на начинот 
на кој се постапува со барањата за азил, 
велат од Министерството.

Бројот на нерешени барања за азил во сис-
темот значи дека ќе бидат потребни до две 
години за да се решат сите случаи на лицата 
што поднеле барања за азил во 2015 годи-
на, соопшти Министерството. Одборот за 
миграција сѐ уште се занимава со барањата 
од 2014 година, со просечно време на обра-
ботка од повеќе од осум месеци.

Граничната полиција соопшти дека енер-
гично ги проширува своите активности и 
дека има за цел двојно да го зголеми бројот 
на полицајци во следните неколку години 
за да се соочи со задачата за враќање на 
одбиените баратели на азил, како и да се 
соочи со „значителниот ризик“ од луѓе што 
сакаат да ја избегнат депортацијата.

- Тоа што Владата го направи потврдува 
дека проблемот со враќање на државја-
ните во нивната матична земја ќе биде 
голема задача поради високите бројки 
- вели џонатан Холст, портпаролот на Ми-
нистерството за миграција.

- Ние сме многу загрижени дека во оваа 
ситуација Владата ќе ги намали проце-
дурите и правата само за да се ослободи 
од нив. Веќе имавме предлог да се стави 
крај на правото на жалба - судовите ги 
одобруваат жалбите во околу 10 про-
центи од случаите - изјави Сана Вестин, 
претседателот на ФАРР, шведската Мрежа 
на групи за поддршка на бегалците.

- Подобро ќе беше ако владата ги гле-
даше бегалците како инвестиција во 
иднината на општеството, а не како то-
вар. Ние имаме многу добра економија, 
делумно поради тоа што имаме голем 
број имигранти - додава таа. 

Шведска

Извор: „Гардијан“
Превод: Ана Цветаноска

СВет

ја откри  
својата  
темна  
страна

одмаздничкото улично насилство е вознемирувачко од 
многу аспекти. вознемирувачко е поради тоа што укажу
ва дека група граѓани престанале да веруваат во ефи
касноста на демократскиот систем и решиле да го земат 
законот во свои раце бидејќи дебатата и аргументите се 
заменети со брутална сила и бидејќи укажува на потен
цијална ерозија на социјалните и на етичките правила

БЕГАлцИТЕ ВЕќЕ  
НЕ СЕ ДоБРЕДоЈДЕНИ
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М у зеј - Ку ма но во во со ра бо тка со ло кал-
на та ак ци ска гру па „Абер 2015“ и со 
под др шка од Про е ктот за екс пан зи ја 

на ма ли биз ни си, фи нан си ран од УСА ИД и од 
Вла да та на Швај ца ри ја, ќе ја раз ви ва ме га лит-
ска та оп сер ва то ри ја Ко ки но ка ко ту ри стич ка 
де сти на ци ја. Со овој про ект, поз на ти от ло ка-
ли тет во зем ја ва ќе до бие но ва веб-стра ни ца 
www.ко ки но.мк, про мо тив но ви део, мо бил на 
ап ли ка ци ја, по стој ни те ин фор ма тив ни таб ли 
ќе би дат ре но ви ра ни, а се пла ни ра и по ста ву-

ва ње на па то ка зи и на за штит ни 
пре гра ди на ран ли ви те де ло ви 
на ло ка ли те тот и не го во огра-
ду ва ње. цел та на про е ктот е ло-
ка ли те тот да ста не лес но до ста-
пен за ту ри сти, и фи зич ки и на 
ин тер нет, а при тоа да се за чу ва 
не го ви от автен ти чен изг лед и 
да не ма не га тив но вли ја ние врз 
при род на та сре ди на и врз ло кал-
на та кул ту ра.

 ло ка ли те тот Та ти чев ка мен 
- Ко ки но, кој е единс тве на по-
ја ва на Бал ка нот и ре ткост во 
Евро па, Аме ри кан ска та все-
лен ска аген ци ја (НА СА) пред 
по ве ќе го ди ни го по зи ци о ни-
ра ше на че твр то то ме сто ме-
ѓу нај ста ри те и нај вред ни 15 
пра и сто ри ски оп сер ва то рии 

во све тот. Уве ре на сум де ка 
со ре а ли зи ра ни те актив-
но сти Ко ки но ќе ста не по-
до стап но за си те за ин те-
ре си ра ни по се ти те ли од 
зем ја ва и од странс тво, кои 
не пре че но ќе мо жат да се 
дви жат низ ло ка ли те тот и 
да се за поз на ат со уни кат-
но ста на оваа ме га лит ска 
оп сер ва то ри ја - ве ли ми ни-
стер ка та за кул ту ра Ели за бе-
та Кан че ска-Ми лев ска.

кол ку по ве ќе лу ѓе ќе зна ат за  
ту ри стич ка та по ну да на ма ке до ни ја,  
тол ку по ве ќе ќе са ка ат лич но са ми те да 
ги иску сат и да ги по се тат пре крас ни те 
ме ста низ це ла та др жа ва кои се мал ку 
на стра на од па тот, ка кво што е и  
ко ки но, ве ли Мајкл Сти ва тер

„ко ки но - ма ке дон ски бренд“ 
ги лан си ра ма ке дон ски те 

скри е ни уба ви ни

ДРЕВ НА ТА МЕ ГА лИТ СКА оП СЕР ВА То РИ ЈА ЌЕ СЕ ВБРОИ  
ВО НАЈ А ТРА КТИВ НИ ТЕ И НАЈ ПО СЕ ТЕ НИ ТЕ ОП СЕР ВА ТО РИИ  
НА СВЕТ СКО НИ ВО

Пишува | Не ве на По пов ска
Фото | Ѓорѓи Личовски

РепоРтажа
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Че ти ри го диш ни от про ект „Ко ки но 
- ма ке дон ски бренд“ вклу чу ва из град-
ба на при стап на па те ка со наз на чен 
пра вец на дви же ње за по се ти те ли-
те, по ста ву ва ње за штит ни огра ди на 
дел од па те ки те со ма те ри ја ли што 
се во сог лас ност со при род на та око-
ли на, ка ко др во и ка мен, изра бо тка 
на ин фор ма тив ни ма те ри ја ли за ло-
ка ли те тот и из град ба на цен тар за 
по се ти те ли те, во кој ќе има са ла за 
одр жу ва ње ра бо тил ни ци, се ми на ри, 
из лож бен про стор, су ве нир ни ца и ре-
сто ран. цен та рот ќе би де опре мен со 
комп ју тер ска опре ма за обез бе ду ва ње 
на ло ка ли те тот и еви ден ти ра ње на 
бро јот на по се ти те ли те.

Во ју ни ќе се ор га ни зи ра ме ѓу на род-
на на уч на сред ба под нас лов „Ко ки но 
ар хе о ло шки и астро ном ски ас пект 
- искус тва и па ра ле ли“, на ко ја екс-
пер ти од Ма ке до ни ја и од све тот ќе 
ди ску ти ра ат за ар хе о а стро ном ски-
те ас пе кти на овој ло ка ли тет. Ќе се 
ре а ли зи ра из лож ба на фо то гра фии 
што ги по тен ци ра ат ар хе о ло шки те и 
астро ном ски те сег мен ти и кул тур ни-
от пре дел на Ко ки но, ка ко и по себ на 
из лож ба на ар хе о ло шки ар те фа кти 
про нај де ни во рам ки те на по ве ќе го-
диш ни те истра жу ва ња на ло ка ли-
те тот Ко ки но. На са ми от ло ка ли тет, 
пак, ќе се ре а ли зи ра и фе сти вал, кој 
е за мис лен ка ко кон цепт на прет ста-
ву ва ње раз лич ни вре мен ски пер и о ди, 
од на ста но кот на чо ве кот до де нес.

Спо ред до се гаш ни те ин фор ма ции, 
Ко ки но до се га го по се ту ва ат 10 до 
20.000 ту ри сти го диш но, но тој број 
се сме та за за не мар лив во спо ред ба 
со по се те но ста на слич ни те оп сер ва-
то рии, Ма чу Пик чу во Пе ру, Сто ун хенџ 
во Ве ли ка Бри та ни ја и Ан кор ват во 
Кам бо џа, ка де што бро јот на ту ри сти 
до стиг ну ва и до 2,3 ми ли о ни ту ри сти 
го диш но.

Ме га лит ска та оп сер ва то ри ја Ко ки но е 
од да ле че на 35 ки ло ме три од Ку ма но-
во, сме сте на во ми рен про стор со бои 
од при ро да та, на 1.015 ме три над мор-
ска  ви со чи на. Да ти ра од 1.800 го ди на 
пред но ва та ера, не го ви те истра жу ва-
чи, ар хе о ло гот Јо ви ца Стан ков ски од 
Му зе јот во Ку ма но во и астро но мот 
Ѓо ре це нев од Пла не та ри у мот при 
Мла дин ски от кул ту рен цен тар, ус пе-
а ја откри ти е то од 2001 го ди на да му 
пре зен ти ра ат на све тот на ви стин ски 
на чин, а не го ва та осо бе ност му отво ри 
пат до НА СА. До оп сер ва то ри ја та до-
а ѓа ме низ се ло то Ста ро На го ри ча не. 
Та ти чев ка мен до ми ни ра во око ли-
на та и вед наш го за бе ле жав ме ко га 
поч нав ме да се иска чу ва ме. По ми ну-
ва ме низ се ло то Ко ки но, по кое оп сер-
ва то ри ја та го до би ла име то, би деј ќи 
та ква е свет ска та пра кти ка: ими ња та 

на ло ка ли те ти те им се да ва ат спо ред 
најб ли ско то на се ле но ме сто. На про-
стор од 120 ква драт ни ме три, со бра-
ни се 500 ки ло гра ми ке ра ми ка и тоа 
са до ви во нај раз лич ни фор ми, раз ни 
пред ме ти, мел ни ци од ка мен за жи то и 
дру го, ко ја по тек ну ва од на сел ба та на 
Ко ки но од 13-12 век пред но ва та ера. 
Оваа на сел ба е всуш ност пред вор је на 
оп сер ва то ри ја та, до ко ја во дат па те ки 
на пра ве ни од чо ве кот, но и од при ро-
да та. До де ка се дви жи ме по па те ки те, 
се про ви ра ме низ стрм ни те кар пи, а 
на нив, пак, се ша ре не ат раз но бој ни 
ли шаи кои со др жат ан ден зит, кој им 
овоз мо жу ва да пу ка ат и да се об ли ку-
ва ат. Со нив на по мош во ми на то то ус-
пе а ле да ги на пра ват та ка на ре че ни те 
„ни ша ни“ низ кои се сле ди дви же ње то 
на Сон це то, Ме се чи на та, ѕвез де но то 
не бо и та ка на та му. Ко га ко неч но се 
иска чив ме на Ко ки но, гле тка та бе ше 
им пре сив на. Има се дум ни ша ни од кои 
три се за наб љу ду ва ње на Сон це то, а 
че ти ри за Ме се чи на та. Од кар пи те се 
на пра ве ни и две пла тфор ми за наб-
љу ду ва ње, но и пет пре сто ли на кои 
се де ле вла де те ли те.

 Мош не пре циз но е на пра ве на 
тран ше ја та ко ја овоз мо жу ва да се 
про пу шти зрак, кој од глав ни от ни-
шан па ѓа точ но на пре сто лот. Со тоа 
се оз на чу вал по че то кот на го ди на-
та, но и по че то кот на све че но сти-
те... Се то ова им би ло по треб но во 
ми на то то за што спо ред тоа ста ри те 
на ро ди се ори ен ти ра ле ко га е вре-
ме за же тва, за жи вот ни цик лу си 
и та ка на та му - ве лат ар хе о ло зи те.

А ве штач ки на пра ве на та по зи ци ја 
овоз мо жу ва да се ви дат си те се дум 
ни ша ни од ка де што мо же да се наб-
љу ду ва ат не бес ни те те ла - што е иск-
лу чи тел на спе ци фи ка на Ко ки но. От-
та му се наб љу ду ва рам но де ни ца та. 
Одов де има те не за бо ра вен пог лед 
на око ли на та. Оние што го по се ти ле 
пре ку ноќ, ве лат де ка от та му се гле-
да и Ми ле ни ум ски от крст на Вод но. 
Ко ки но е под го тве но за ту ри стич ка 
по ну да. Ме га лит ска та оп сер ва то ри ја 
е единс тве на од овој тип за што не е 
са мо астро ном ски ло ка ли тет, ту ку и 
ар хе о ло шки.

 Се бо ри ме на гло бал но ни во да 
ја оз на чи ме Ма ке до ни ја ка ко де-
сти на ци ја што ну ди не се којд нев ни 
фор ми на ту ри зам и жи ве е ње. од 
ту ри стич ка глед на точ ка Ко ки но 
е мно гу бит но, зо што спа ѓа во гру-
па та на нај а тра ктив ни и нај по се те-

ни оп сер ва то рии на свет ско ни во. 
До каз за тоа е и ран ги ра ње то ме ѓу 
де сет те нај до бри ту ри стич ки де-
сти на ции во све тот што го из вр ши 
ор га ни за ци ја та „лон ли пла нет“ ко-
ја го ста ви ло ка ли те тот Ан кор ват 
на пр во ме сто, сме та Ле ла Кр стев-
ска, ди ре ктор ка на Аген ци ја та за 
про мо ци ја и под др шка на ту риз мот.
На ци о нал на та уста но ва Му зеј Ку ма-
но во, пак, е за дол же на за гри жа та и 
за про мо ци ја та на ло ка ли те тот Ко-
ки но уште од не го во то про на о ѓа ње 
во 2001 го ди на.

 Ве ќе 15 го ди ни ра бо ти ме на ре-
ста вра ци ја и на кон зер ва ци ја на 
ло ка ли те тот и ар те фа кти те кои 
се про нај де ни на не го. Во из ми-
на ти те не кол ку ме се ци за ед но со 
Про е ктот на УСА ИД за екс пан зи ја 
на ма ли биз ни си и Швај цар ска та 
вла да ин тен зив но ра бо тев ме и на 
вос по ста ву ва ње на офи ци јал на-
та  веб-стра ни ца ко ја ќе би де гла-
вен из вор за ин фор ма ции за си те 
стран ски и до маш ни ту ри сти кои 
ќе са ка ат да го по се тат Ко ки но. 
Ка ко при друж на ала тка на стра-
ни ца та под го тву ва ме и мо бил на 
ап ли ка ци ја - ау ди о во дич пре ку кој 
по се ти те ли те пре ку мо бил ни те ле-
фо ни ќе мо жат да до би јат по ве ќе 

ин фор ма ции до де ка се на са ма та 
ло ка ци ја - ве ли Ани та цве та нов ска, 
ди ре ктор на му зе јот.

За Мајкл Сти ва тер од УСА ИД Ма ке-
до ни ја, ме га лит ска та оп сер ва то ри ја 
е со вр шен при мер да се по ка же бо га-
то то кул тур но-исто ри ско нас ледс тво 
на Ма ке до ни ја.

 Мо мент но Ко ки но го по се ту ва ат 
10 до 20.000 лу ѓе го диш но што е 
до бро за по че ток, но мно гу мо же да 
се на пра ви за да се зго ле ми бро јот 
на по се ти те ли. Во мај, во охрид, ќе 
се одр жи „Ад венчр некст Бал кан 
кон фе рен ци ја“ на ко ја ќе има пре ку 
300 про фе си о нал ци од ту ри стич ка-
та ин ду стри ја и ќе би де нај го ле ми-
от „биз нис ту биз нис“ (В2В) на стан 
што се слу чил во Ма ке до ни ја од 
об ла ста на ту риз мот. оваа кон фе-
рен ци ја ќе го за си ли раз би ра ње-
то на ме ѓу на род ни те ту ри стич ки 
опе ра то ри за ма ке дон ски те скри-
е ни уба ви ни. Кол ку по ве ќе лу ѓе ќе 
зна ат за ту ри стич ка та по ну да на 
Ма ке до ни ја, тол ку по ве ќе ќе са-
ка ат лич но са ми те да ги иску сат и 
да ги по се тат пре крас ни те ме ста 
низ це ла та др жа ва кои се мал ку 
на стра на од па тот, ка кво што е и 
Ко ки но - ве ли Сти ва тер. 
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Д ијабетесот зазема епиде-
миски размери во светски 
рамки, а Македонија во-

општо не заостанува. Напротив, 
бројот на заболени од оваа хро-
нична незаразна болест постојано 
расте, а најчести ризични фактори 
за појава на оваа болест се генети-
ката, возраста дебелината, стресот 
и сменетите животни навики како 
во физичката активност, така и во 
исхраната. Македонија не е дебела 
нација, но Македонците како нација 
се натхранети, вели во интервју за 
„Република“ професор д-р Бранкица 
Крстевска, специјалист интернист, 
супспецијалист ендокринолог.

 Дијабетесот е една од најчестите 
болести во современото општест-
во. Според некои статистики, во 
Македонија од дијабетес страда-
ат околу 120 илјади лица. Како ја 
коментирате оваа бројка?
КРСТЕВСКА: Дијабетесот е најчес-
та хронична незаразна болест која 
зазема епидемиски размери. Во по-
следно време се соочуваме со епиде-
мија. Според последните анализи од 
Конгресот на Интернационалната 
федерација за дијабетес кој беше 
одржан во Ванкувер во декември 
минатата година, беше соопштена 

фрапантна бројка од 415 милиони 
лица заболени од дијабетес ширум 
светот. Тоа значи дека бројката од 
година во година расте, како во не-
развиените, така и во развиените 
земји. Во развиените земји тоа е 
болест на сиромашните, а во нераз-
виените на богатите. Во САД има 
најмногу заболени од дијабетес, 11 
милиони жители. Во Европа бројки-
те се помали. Од европските земји, 
Турција има највисока преваленца 
на ова заболување. За жал, и Ма-
кедонија е во една од највисоките 
земји со висока преваленца, која 
изнесува околу 9,3 проценти. Тоа 
значи дека во Македонија има 180 
илјади жители заболени од дијабе-
тес. Стареењето, менувањето на жи-
вотните навики, особено во исхра-
ната, консумирањето брза храна, 
промената на државното уредување 
и преминот од социјализам во тран-
зициски капитализам, седечкиот 
начин на живот, потоа стресот... сето 
тоа влијае на високата преваленца 
на дијабетес во Македонија.

 Што е дијабетес и кои се причи-
ните за неговата појава?
КРСТЕВСКА: Дијабетесот е синд-
ром кој се карактеризира со перма-
нентно, хронично зголемено ниво 
на крвен шеќер. Тоа се должи на 
апсолутен дефицит, односно недос-

татува инсулин кај лицата со дија-
бетес тип 1. Поинаку е кај лицата 
што имаат дијабетес тип 2. Таму е 
релативен, значи има инсулин, ама 
недоволно за да одржи нормогли-
кемична состојба. Кај дијабетес тип 
2 се среќава инсулинска нечувсти-
телност која расте со порастот на 
телесната тежина. Дијабетесот е 
хронична хипергликемија и се раз-
виваат компликации на малите 
крвни садови, која е означена како 
микроангеопатија, и на големите 
крвни садови, макроангеопатија, 
позната во народот уште како ар-
териосклероза.

 Колку типови дијабетес постојат?
КРСТЕВСКА: Дијабетесот тип 1 се 
јавува во детска возраст и до 30. 
година од животот. Во основа ста-
нува збор за автоимуно заболување 
каде што доаѓа до уништување на 
клетките од панкреасот кој созда-
ваат инсулин и фактички тие се 
доживотно зависни од инсулинска-
та терапија. Тој се развива многу 
брзо и ги има сите класични симп-
томи – сува усна, често пиење вода, 
ноќно мокрење, губење на телесна 
тежина. Има склоност кон појава на 
микроваскуларни компликации. За 
разлика од него, дијабетесот тип 2 
се јавува кај повозрасни лица. Ста-
нува збор за намалена секреција 
на бета-клетката како резултат на 
постоење на инсулинска нечустви-
телност. Во последно време често 
говориме и за зголемена компо-
нента на глукагон кој не може да се 
супримира. Лицата со дијабетес тип 
2 често ги запоставуваат симптоми-
те дека нешто се случува во нивни-
от организам. Постои и гестациски 
дијабетес и на крај, секундарниот 
дијабетес, кој се јавува кога има 
болест на панкреасот.

 Кои се ризичните факторите за 
појава на дијабетес?
КРСТЕВСКА: Дијабетесот е опре-
делен од возраста. Со стареењето, 

расте и процентот на заболени. Ри-
зични фактори се и дебелината, ет-
ничката припадност и фамилијар-
ната анамнеза. Значи, дијабетесот 
може да се појави ако постои генет-
ска предиспозиција. Тој се појаву-
ва кога пациентот ќе ги промени 
животните навики – ќе почне да се 
храни повеќе отколку што троши и 
кога нема да спроведува физичка 
активност. Ризикот за појава на 
дијабетес расте по 45. година и за-
тоа треба да се прави скенирање. 
Тоа почна да се прави кај нас, од-
носно матичните лекари почнаа да 
го спроведуваат. Дебелината, исто 
така, е ризичен фактор, а во Ма-
кедонија има повеќе натхранети. 
Ние не сме дебела нација, но сме 
натхранета нација. Во ризичната 
група спаѓаат и лица со зголемен 
крвен притисок, повисок од 140 со 
90, лица со зголемени триглицери-
ди повисоки од 1,7 и хдл понизок 
од 1,23 за жени и 1,03 милимоли 
за мажи. Во посебна категорија се 
жените кои имаат полицистичен 
оваријален синдром кој носи скло-
ност за метаболни заболувања и 
гестацискиот дијабетес, кој може 
да помине во тип 2.

 Какви компликации може да 
предизвика дијабетесот ако 
редовно не се контролира и не 
се внимава на препораките од 
докторите?
КРСТЕВСКА: Дијабетесот како 
хронична болест дава и хронич-
ни компликации. Тоа се компли-
кации на малите крвни садови, 
пред сѐ на ретината, потоа оште-
тување на капиларите во бубрегот 
и оштетување на нервите. Ова е 
познато како дијабетична микро-
ангеопатија. Овие компликации 
се исклучиво карактеристика на 
дијабетесот. Наспроти ова постои 
и маркоангеопатија или артерио-
склероза која е два до четирипати 
изразена кај лицата со дијабетес, 
што значи дека лицата со дијабетес 
2 почесто заболуваат од болести 
на срцето во споредба со општата 
популација. Двапати почесто за-
болуваат од болести на мозокот 
како што е мозочен удар. Студиите 
покажале дека лицата со акутен 
миокарден инфаркт кои имаат 
дијабетес тип 2 умираат во 70 от-
сто од случаите.

 Колку има вистина во тврдењето 
дека исхраната е половина лек 
кога станува збор за лекување на 
дијабетесот?
КРСТЕВСКА: Кај дијабетес тип 1 
пациентите најчесто се потхранети 
и ним им се дава храна со повеќе 
калории. За лицата со дијабетес 
тип 2 се препорачува балансира-
на исхрана. Многу сметка се води 
за содржината на јаглехидратите. 
Тие директно го зголемуваат крв-
ниот шеќер. Не секоја храна која 
има јаглехидрати има подеднакво 
влијание на зголемување на крв-
ниот шеќер. Има продукти кои 
имаат висок гликемиски индекс, 
како оризот и компирот во однос 
на боранијата, на пример. Темел на 
третманот е диетата и физичката 
активност. Препораките се во од-
нос на возраста. Иницијативата за 
јадење здрава храна која почна во 
градинките е за поздравување.

 Шеќерната болест кај трудници 
најчесто трае привремено и ини-
цијално се појавува во текот на 
бременоста. Ваквото нарушување 
може да биде незгодно и за мајка-

та и за детето. Кои се можните 
последици?
КРСТЕВСКА: Гестацискиот дијабе-
тес се јавува во втората половина 
од бременоста. Шеќерот од мајка-
та помина низ постелката. Колку е 
тој повисок, толку и бебето ќе биде 
снабдено со шеќер. Постои ризик да 
се развиваат големи, крупни макро-
сомични бебиња кои краткорочно 
носат ризик од породилна траума 
ако се раѓаат по природен пат. Овие 
бебиња може да дадат и долгороч-
ни последици. Тоа значи дека ако 
подолго се стимулира панкреасот, 
може да доведе до намалување на 
масата на бета-клетките, која подо-
цна во животот ќе се манифестира 
како дијабетес во адолесцентниот 
период, дури и во подоцнежниот 
период. Во Македонија повеќе од 
20 години правиме скенирање од 
24. до 28. гестациска недела и тоа е 
воведно со регулатива. По породу-
вање, тој дијабетес поминува. Но, 
гестацискиот дијабетес е прозорец 
кон нејзината иднина. Тоа значи дека 
таа спаѓа во ризичната група и за 
десет години 50 отсто од овие жени 
развиваат дијабетес тип 2. 

ПРоф. Д-Р БРАНКИцА КРСТЕВСКА, СПЕцИЈАЛИСТ ИНТЕРНИСТ, СУПСПЕцИЈАЛИСТ ЕНДОКРИНОЛОГ |  ИН ТЕРВ ЈУздРаВjе

дијабетесот зазема 
епидемиски размери

Раз го ва ра ше | Александра М. Бундалевска
Фото | Ѓорги Личовски

во последно време се соочуваме со епидемија. 
според последните анализи од конгресот на 
интернационалната федерација за дијабетес, 
кој беше одржан во ванкувер во декември 
минатата година, беше соопштена фрапантна 
бројка од 415 милиони лица заболени од 
дијабетес ширум светот. тоа значи дека бројката 
од година во година расте, како во неразвиените, 
така и во развиените земји, вели проф. Крстевска
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историJа

СоЗдаваЊето на ГрЧките црвени линии во одноС 
на МакедонСкото праШаЊе

„Европскиот совет ја поддржува 
позицијата што ја зазема ЕЕЗ 

во Гимараеш, односно молбата 
на поранешната југословенска 

република Македонија за нејзино 
признавање како независна држава. 

Тој ја изразува намерата да ја 
признае таа република со постојните 

граници, во согласност со 
декларацијата од 16 декември 

1991 година, со име 
кое нема да го содржи 

терминот ’Македонија‘“
Пишува |  
д-р Ди ми тар Љо ров ски Вам ва ков ски

(Крај)

(продолжува од претходниот број)

Р епублика Македонија со не-
верување ја дочекала Резо-
луцијата за Југославија од 26 

и 27 јуни 1992 година, донесена на 
средбата на министрите на ЕЕЗ во 
Лисабон. Во посебен параграф пос-
ветен на македонско-грчкиот спор 
за името, се истакнува: „Европски-
от совет ја поддржува позицијата 
што ја зазема ЕЕЗ во Гимараеш, 
односно молбата на поранешната 
југословенска република Македо-
нија за нејзино признавање како 
независна држава. Тој ја изразува 
намерата да ја признае таа репу-
блика со постојните граници, во 
согласност со декларацијата од 
16 декември 1991 година, со име 
кое нема да го содржи терминот 
’Македонија‘“. Ако за грчката др-
жава ваквата одлука претставуваше 
неспорен успех, тогаш официјално 
Скопје истата ја прими во шок и со 
остри реакции кон ЕЕЗ. Имено, веќе 
на 3 јули македонското собрание ја 
отфрли декларацијата како непри-
фатлива за македонските интереси.

Откако без резултат останаа напо-
рите Република Македонија да биде 
признаена од страна на државите на 
ЕЕЗ, македонскиот врв одлучи да го 

префрли тежиштето на прашањето 
пред Организацијата на обедине-
тите нации (ООН). Така, на 29 јули 
1992 година македонското собрание 
реши да побара признавање на не-
зависноста од страна на ООН, а веќе 
наредниот ден претседателот Киро 
Глигоров испрати барање до Гене-
ралниот секретар на ООН за прием 
на Македонија како редовен член 
во оваа организација. Национална-
та еуфорија во Грција по добиената 
битка во Лисабон набрзо почна да 
се претвора во страв, бидејќи офи-
цијална Атина во овој случај немаше 
право на вето, како што тоа го имаше 
во ЕЕЗ. Набрзо, на 11 август, македон-
ското собрание го изгласа новото 
знаме на државата, кое како симбол 
ја зема Ѕвездата од Кутлеш. Ова прет-
ставуваше доволен мотив за силни 
реакции од страна на Грција, која 
ја обвини македонската држава за 
иредентизам, нагласувајќи дека овој 
симбол се наоѓа на територијата на 
грчката држава и истиот припаѓал 
на античкото македонско кралство, 
кое според грчката историја било 
грчко и никакво друго.

Меѓународната заедница решила 
да реагира во период на засилена 

вербална конфронтација меѓу двете 
држави. ЕЕЗ го испрати како посред-
ник во Скопје и во Атина британецот 
Робин О’Нил, кој по четирикратните 
посети на двете држави, на 30 ноем-
ври 1992 година го стави на маса 
предлогот за решавање на спорот 
за името. Тој предлагаше: „Името да 
поранешната југословенска репу-
блика Македонија да се промени 
во Република Македонија (Скопје) 
за меѓународна употреба“. Ако за 
тогашната македонска политичка 
елита ова име беше прифатливо, од-
носно македонското собрание на 9 
декември го промени во таа насока 
името на државата за меѓународна 
употреба, тогаш официјална Атина 
реагираше остро. На средбата на 
лидерите на Европската унија во 
Единбург (11 и 12 декември) грчката 
делегација успеа повторно да стек-
не предност, по што македонскиот 
државен врв одлучи повторно да го 
префрли прашањето од ЕУ во ООН.

На почетокот на 1993 година започ-
на процедурата за зачленување на 
Република Македонија во ООН. Така, 
кон крајот на јануари 1993 година 
трите членки на Советот за безбед-
ност (Франција, Велика Британија 
и Шпанија) излегоа со предлог за 
решавање на спорот за името меѓу 
двете држави, според кој се плани-

раше започнување на процедурата 
за прием на Македонија во ООН под 
привременото име „Поранешна 
југословенска република Македо-
нија“, додека преговорите меѓу двете 
страни да продолжат со посредници, 
сѐ до конечното решавање на спорот. 
Откако двете државни раководства 
се согласиле за предлогот, на 8 април 
1993 година со резолуција под бр. 817 
на Генералното собрание на ООН, 
Република Македонија била примена 
за полноправен член на организа-
цијата под привременото име ПЈРМ. 
Во Република Македонија ова реше-
ние се дочека со измешани чувства, 
додека за општествената јавност и 
политичките партии во Грција тоа 
било целосно неприфатливо.

Во периодот што следуваше, а во со-
гласност со одредбите од резолуција-
та 817, Сејрус Венс и лордот Девид 
Овен како посредници оствариле не-
колку средби со претставниците на 
двете држави. На 14 мај 1993 година 
тие одлучија да го понудат предлогот 
за име „Нова Македонија“, кое и за 
двете страни беше неприфатливо. 
По неколку дена официјална Атина 
излезе со нов предлог – „Славомаке-
донија“, што од една страна значеше 
отстапување од цврсти позиции во 
името на нејзиниот северен сосед 
да биде содржан и терминот „Маке-
донија“, но од друга страна за офи-
цијално Скопје овој предлог беше 
неприфатлив.

Новата грчка влада на ПАСОК, која 
дојде на чело на грчката држава на 
изборите одржани на 10 октомври 
1993 година, предводена од Андреас 
Папандреу, ја заостри реториката кон 
проблемот со името на Република 
Македонија. Папандреу уште во те-
кот на изборната кампања честопати 
знаеше да го обвини тогашниот пре-
миер Мицотакис за тоа што се согла-
си ова прашање да се префрли од ЕУ 
во ООН. Според новиот грчки пре-
миер дијалогот меѓу двете држави 
требаше да биде поврзан со делови 

од Уставот на Република Македонија 
кои беа поврзани со наводните те-
риторијални претензии кон делови 
од Грција, потоа прашањето за маке-
донското малцинство, за државните 
симболи, итн. Новата социјалистичка 
влада истакна дека ќе биде против 
признавањето на новата држава до-
колку во нејзиното име се содржи 
терминот Македонија, а министерот 
за надворешни работи, Карлос Па-
пуљас, испрати писмо до Генерал-
ниот секретар на ООН, Бутрос Гали, 
преку кое го извести дека Грција ќе 
ги прекине преговорите со Македо-
нија доколку не престане „неприја-
телската“ пропаганда и официјал-
но Скопје не даде доказ дека сака 
конструктивен дијалог. Паралелно 
со овие случувања, македонското 
раководство успеа да издејствува 
да биде признаена од НР Кина под 
уставното име (12 октомври 1993), 
додека неколку држави членки на ЕУ 
воспоставија дипломатски односи 
до македонската држава. Ваквиот 
тек само го засили националистич-
киот набој во Грција, кој кулминира 
со милионскиот протест во Солун на 
15 февруари 1994 година, а беше ис-
полнет со антиамерикански слогани. 
Веќе наредниот ден (16 февруари), 
грчката влада ја носи крајно неприн-
ципиелната одлука за воведување на 
економско ембарго спрема Републи-
ка Македонија и за повлекување на 
грчкиот конзул од Скопје. Условите 
под кои би било отстрането ембар-
гото беа испорачани веднаш. Тоа 
беа: 1. Република Македонија да го 
промени своето државно знаме; 2. 
Да се измени преамбулата и спорни-
те делови од македонскиот Устав; и 
3. Македонската држава да поднесе 
документ до ООН во кој ги признава 
територијалните граници на Грција. 
Покрај од Македонија, остри реакции 
за ова ембарго, кое беше спротивно 
на меѓународното право, пристиг-
наа и од сојузниците на Грција во 
ЕУ и од други држави. На 10 март 
1994 година започнаа непрекинати 
преговори меѓу двете држави во Же-

нева со посредство на Сајрус Венс и 
Дејвид Овен, а подоцна се приклучи 
и Метју Нимиц. Од македонска и од 
грчка страна на преговорите учест-
вуваа министрите за надворешни 
работи, Крсте црвенковски и Карлос 
Папуљас. Преговорите се водеа во 
неколку етапи и во крајно неповолни 
услови, особено за Македонија, која 
дури во еден момент ги напушти пре-
говорите со барање најпрвин Грција 
да ја повлече одлуката за воведеното 
ембарго. Но, Македонија се најде под 
силен притисок на САД и на ЕУ. Ко-
нечно, на 4 септември 1995 година 
помошникот државен секретар на 
САД, Ричард Холбрук, направи две 
брзи посети на Скопје и на Атина, 
каде што се сретна со тогашниот др-
жавен врв, по што објави дека двете 
држави ќе ги продолжат преговорите 
во Њујорк. Веќе на 13 септември во 
зградата на ООН во Њујорк беше пот-
пишана привремената спогодба со 
кои се решаваа најспорните прашања 
меѓу двете држави, грчката влада го 
крена ембаргото кон Македонија. На 
таков начин заврши првобитна фаза 
од преговорите меѓу двете држави.

За крај, како заклучок, можеме да 
констатираме дека првите грчки цр-
вени линии беа донесени на 13 април 
1992 година со консензус на тогаш 
најсилните три грчки партии (НД, 
ПАССОК и Синаспизмос). Во коми-
никето објавено тој ден се вели дека 
Грција била спремна да ја признае 
новата држава само ако бидат при-
фатени трите услови од декември 
1991 година (1. Да се промени име-
то „Македонија“; 2. Новата држава 
да изјави дека нема територијални 
претензии кон својот јужен сосед; 
3. Да признае дека во Грција не 
постои македонско етничко мал-
цинство), кои официјална Атина ги 
испрати до Советот за надворешна 
политика на ЕЕЗ, но и со посебно 
објаснување дека за грчките инте-
реси било неприфатливо во името 
на северниот сосед да има место за 
терминот „Македонија“. 
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100 НАЈУБАВИ СлИКИ НА СИТЕ ВРЕМИњА
[  АНТолоГИЈА  ]

ШЕС НА Е СЕТ То ИЗ ДА НИЕ НА ЕДИНС ТВЕ НА ТА лИ КоВ НА  
МА НИ фЕ СТА цИ ЈА оД оВоЈ ВИД Во ЗЕМ ЈА ВА

На гра да та е со ста ве на од пре стој во ател је то 
на „Ци те дес артс“ во Па риз, а е овоз мо же на  
од стра на на Ми ни стерс тво то за кул ту ра на  
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја

Во На ци о нал на та га ле ри ја 
„Чи фте-амам“ е отво ре но 16. 
из да ние на ме ѓу на род на та 

ма ни фе ста ци ја „Зим ски са лон“ на 
Друш тво то на ли ков ни те умет ни-
ци на Ма ке до ни ја (ДЛУМ). 

Ли ков на та ма ни фе ста ци ја та, ос но-
ва на во 1991 го ди на, е единс тве на 
од овој вид во Ма ке до ни ја. 

На го ди наш ни от „Зим ски са лон“, 
со кој поч ну ва прос ла ва та на 70-го-
диш ни от ју би леј на ДЛУМ, се ле-
ктор е Хе ле на Фенц ло ва од Че шка, 
ко ја од при ја ве ни те де ла ќе ре ши 
кој автор ќе до бие Гранд-при. На-
гра да та е со ста ве на од пре стој во 
ател је то на „ци те дес артс“ во Па-
риз, а е овоз мо же на од стра на на 
Ми ни стерс тво то за кул ту ра на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Фенц ло ва, инс пи ри ра на од ге о-
граф ски те ка ра кте ри сти ки на Ма-
ке до ни ја, ка ко и од раз но вид но ста 
на ин ди ви ду ал ни те ин те ле кту ал-
ни дејс тва ка ко те ма за го ди наш но-
то из да ние на из лож ба та ја од бра 
„Ни воа на на ша та свест“. Те ма та, 
ка ко што по со чу ва Фенц ло ва, прет-
ста ву ва ка та ли за тор и по ка за тел 

Со „Зим ски са лон“ се од бе ле жу ва 
70-го ди шен ју би леј на ДЛУМ

што го про чи сту ва ли ков ни от из-
раз на по е ди неч ни те авто ри.

� Тие сво и те наб љу ду ва ња и 
пер цеп ции ги пре то пу ва ат со 
по средс тво на раз лич ни тво-
реч ки ме ди у ми во ори ги на лен 
израз на умет нич ко то де ло на 
се кој по е ди не чен тво рец. цел та 
на овој те мат ски пот тик е пре-
диз ви ку ва ње коп неж по споз на-
ние, ап сор би ра ње, спо де лу ва ње 
и пре не су ва ње. При до не сот од 
бу де ње то на ви стин ски те ни воа 
во на ша та свест ќе мо же ме да го 
ви ди ме во раз но вид но ста и во 
све жа та пре зен та ци ја на умет-
нич ки де ла соз да де ни и пре зен-
ти ра ни на 16. „Зим ски са лон“ во 
2016 го ди на во Скоп је - из ја ви 
че шки от ли ко вен кри ти чар.

На го ди наш но то из да ние бро јот 
на при ја ве ни де ла из не су ва по-
ве ќе од 70, од кои вкуп но 47 де ла 
ќе вле зат во глав на та се лек ци ја 
и ќе би дат при ка жа ни на из лож-
ба та. Со свои де ла, по крај до маш-
ни те авто ри, ќе учес тву ва ат и го-
сти-авто ри од Че шка, Сло вач ка, 
Ср би ја, Хр ват ска и од мно гу дру ги 
зем ји. �  (Н.П.)

  

КунГ фу ПанДа 3
Kung Fu Panda 3

Заработка: 41.300.000 $

Жанр: анимиран филм
Режија: Алесандро Карлони, 

Џенифер Ју
актери: Џек Блек, Брајан 

Кранстон, Дастин Хофман

ПовРатниК
The RevenanT

Заработка: 12.800.000 $

Жанр: авантура
Режија: Алехандро  
Гонзалес Инариту

актери: Леонардо ди Каприо, 
Том Харди, Вил Полтер

војна на ѕвеЗДите: 
Силата Се буДи

STaR waRS:  
The FoRce awaKneS

Заработка: 11.100.000 $

Жанр: авантура
Режија: Џ.Џ. Абрамс

актери: Харисон Форд,  
Дејзи Ридли,  
Марк Хамил

ХеРојСКи вРемиња
The FineST houRS

Заработка: 10.300.000 $

Жанр: драма
Режија: Крег Гилеспи

актери: Крис Пин,  
Кејси Афлек,  
Бен Фостер

ЗаеДничКо воЗење 2
Ride along 2

Заработка: 8.400.000 $

Жанр: акција
Режија: Тим Стори

актери: Ајс Кјуб,  
Кевин Харт,  

Тика Самптер

тоП 5 нАЈГледАни ФилМА  
          во САД викендов

„Свети Ѓоргија и ламјата“ е дело 
на македонскиот сликар Глигор 
Чемерски (1940). Тој е еден од 
најзначајните македонски совре-
мени уметници. Неговиот стил е 
инспириран од експресионизмот.

Чемерски има бројни самостој-
ни изложби во Mакедонија и во 
странство. Во декември 2014 
година во галеријата на Руската 
академија на уметноста „Зураб це-
ретели“ во Москва беше отворена 
неговата самостојна изложба „На-
стани и знаци на земјата македон-
ска“. Изложбата беше поставена во 

чест на неговата инаугурација во 
почесен член на Руската академија 
на уметностите. �

„Свети ѓоргија и ламјата“  
на Глигор чемерски

култура

1
ако не те видам 
никогаш повеќе
Лаура Мартинез

Белји

2
ноќта кога  
дојдоа сватовите
Јелена Бачиќ
Алимпиќ

3
Писмото на 

госпоѓа вилма
Јелена Бачиќ

Алимпиќ

4
Последната
пролет во Париз
Јелена Бачиќ
Алимпиќ

 5
Рингишпил

Јелена Бачиќ
Алимпиќ

КниЖаРницата „матица 
еКСКлуЗив“ ПРеПоРачува:

КРуГ

Кожата ми мириса на кафе.
Ноктите на свежо исецкан магданос.
Во косата украс од мајчинско 
секојдневие
се обидува да побегне од отстоените 
соништа на младоста
...и обратно...

Клетва под ноктите.
Оние долго неманикирани, 
импровизирани
израснатини од нокти
на врвот од дланките
каде ми спијат најголемите тајни
и си се шепотат една на друга.

Од болката на сите солзи на светот 
се раѓа море.
Се капиме во неговата тага.
Телото жедно ги пие солените капки
ах, да, што е твое ќе си дојде
...и обратно...

Ја става раката на моето рамо.
Полузагрижено,
полушеговито:
Пак некои луди мисли.

Му се насмевнувам,
па испишувам прашалник
на неговата реченица:
„Пак некои луди мисли?“

Го предизвикувам крајот
додека сѐ уште можам да му  
удрам бокс
оти на крај,
на тој крајот
сѐ се сведува на тоа
дека душата е сѐ што имаме...
Или немаме.

Љупка антеска (1980)
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АР ХЕ о ло ГИ ЈА ТА Во ИЗ МИ НА ТИ ВЕ Го ДИ НИ БЕ лЕ жИ ЗНА чИ ТЕл НА АКТИВ НоСТ

ви ктор лил чиќ:  
ка ко дво ре цот на  
пла ни на та Ви со ка  
не ма ни ка де во евро па
при сус тво то на ан тич ко то кралс тво ма ке до ни ја на поч ва та на ре пуб ли ка 
ма ке до ни ја ме прив ле ку ва ка ко маг нет. ко га, во кои фа зи, до ка де че ко
ре ле ан тич ки те ма ке дон ски кра ле ви во ма ке дон ски те до ли ни и ан тич ки 
гра до ви во ор га ни за ци ја та, гри жа та и од бра на та на оваа поч ва од агре со
ри те што про ди ра ле од цен трал ни те бал кан ски по драч ја, ве ли лил чиќ

Разговараше | Невена Поповска
Фото | Александар Ивановски

култура

� Во Ар хе о ло шки от му зеј на 
Ма ке до ни ја бе ше отво ре на 
го диш на та ма ни фе ста ци ја 
„Ар хе о ло шка из лож ба 2015“, 
ко ја вклу чу ва ше по ве ќе од ил-
ја да ар те фа кти од еди на е сет 
ар хе о ло шки ло ка ли те ти во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја. Што сѐ 
бе ше оп фа те но со из лож ба та?
лИл чИќ: На го диш на та „Ар хе-
о ло шка из лож ба 2015 го ди на“ 
на ко ја беа прет ста ве ни не што 
по мал ку од ил ја да ар те фа кти, 
беа за ста пе ни нај ре пре зен та-
тив ни те движ ни ар хе о ло шки 

ни ја прет ста ву ва ви стин ска та 
ре во лу ци ја во по ле то на поз на-
ва ње то и кон тро ла та на ар хе о-
ло шки те ре сур си, но би до дал и 
на це ло то оста на то нед виж но 
кул тур но нас ледс тво на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја. Те рен ски от 
сег мент му е до ве рен на Ар хе-
о ло шки от му зеј на Ма ке до ни ја. 
Ме ѓу тоа, из во ри на по да то ци те 
со кои ќе се хра ни ди ги тал на та 
ба за во Упра ва та на кул тур но 
нас ледс тво ве ќе од кра јот на 
2016 го ди на прет ста ву ва ат и 
си те ре ле вант ни и над леж ни 
ин сти ту ции во до ме нот на ва-
ло ри за ци ја та и ре ва ло ри за ци ја-
та на ар хе о ло шко то нас ледс тво 
ка ко и ре ги о нал ни те му зеи во 
Ма ке до ни ја. Ос нов ни от сег мент 
прет ста ву ва, се ка ко, са ма та ба за 
на Ар хе о ло шки от ка та стар што 
е во фа за на гра де ње. Име но, во 
мо мен тов е за вр ше на ме ѓу на-
род на та јав на на ба вка за изра-
бо тка на сту ди ја за еко ном ска 
оправ да ност за раз ра бо тка та 
на ос нов на та ме то до ло ги ја и за 
из град ба на ди ги тал на та ба за 
со си те ре ле вант ни еле мен ти. 
Сме та ме де ка до кра јот на 2016 
го ди на иста та ќе за поч не со ин-
тен зив на та ра бо та. Ос нов на та 
за да ча е ди ги тал но вне су ва ње 
на хо ри зон тал ни те ос нов ни со 
кон такт ни те зо ни на си те поз-
на чај ни ар хе о ло шки ло ка ли те-
ти, но и оста на то то нед виж но 
кул тур но нас ледс тво врз ди ги-
тал на та ка та стар ска под ло га, 
ка ко и со кон крет ни те по да то ци 
за са ми те ло ка ли те ти по вр за ни 
со нив на та по вр ши на, со др жи на 
во од нос на хро но ло ги ја та или 
кул тур на та ар хе о ло шка стра ти-
гра фи ја, при што сопс тве но ста 
ќе се гле да од са ма та ка та стар ска 
под ло га. Пол за од ар хе о ло шки от 
ка та стар, спо ред на ша та прес-
ме тка, ќе има ат нај мал ку три-
е се ти на ми ни стерс тва и дру ги 
ин сти ту ции од ви дот упра ви, 
во до сто панс тво, ЕВН итн., по тоа 
си те оп шти ни, или пак при ват-
ни фир ми, ка ко и се кој жи тел 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Тоа 
зна чи се кој што има по тре ба од 
ин фор ма ци ја за по сто е ње и ре-
жим на за шти та на ар хе о ло шки 
ло ка ли тет што се на о ѓа во оп фа-
тот на не го ви от ин те рес.

� Има те ли мо же би оми лен ло-
ка ли тет што кај Вас ка ко ар хе-
о лог ја раз бу ди ло фан та зи ја та 

и љу бо пит но ста? Кое е за Вас 
нај ин те рес но откри тие?
лИл чИќ: Ни ко гаш не сум одел 
во по тра га по откри ти ја спо ред 
ос но ва та на мо јот ор га ни зам и 
свест. Пос лед ни те че ти ри де це-
нии, глав но, иск лу чи тел но сум 
те ме лен и по све тен на по ле о ге-
не за та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни-
ја. Тоа зна чи истрај но истра жу-
ва ње и до ку мен ти ра ње на си те 
ста ри гра до ви и твр ди ни. А ги 
има ме око лу ил ја да. Не о бич но 
ме прив ле ку ва мож но ста, пре-
ку поз на ва ње то на опре де ле ни 
ло ка ли те ти и ге о граф ски ам-
би ен ти, за иден ти фи ка ци ја на 
опре де ле ни исто ри ски спо ме на-
ти ме ста, гра до ви и ре кон струк-
ци ја на при сус тво то на исто ри-
ски поз на ти фи гу ри на поч ва та 
на Ма ке до ни ја, ка ко што е, на 
при мер, Ду нав ска та кам па ња на 
Але ксан дар Ма ке дон ски ко га тој 
лич но че ко рел низ те ри то ри ја та 
на на ша та Ре пуб ли ка Ма ке до ни-
ја или, пак, при сус тво то на кра-
ле ви те Фи лип Пет ти и не го ви-
от син Пер сеј, и та ка на та му. Но, 
ако ин си сти ра те, не о бич но ми е 
дра го откри ти е то на крал ски от 
дво рец на Ви со ка во 2005 го ди-
на. Та кво не што не ма ни ка де во 
Евро па. Град на 1.472 ме три со 
вна тре шен дво рец на по кри вот 
во не бо то над Пе ла го ни ја и Ма-
ке до ни ја. Освен тоа, ка ко маг нет 
ме прив ле ку ва при сус тво то на 
ан тич ко то кралс тво Ма ке до ни ја 
на поч ва та на Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја. Ко га, во кои фа зи, до ка де 
че ко ре ле ан тич ки те ма ке дон ски 
кра ле ви во ма ке дон ски те до ли-
ни и во ан тич ки те гра до ви во ор-
га ни за ци ја та, гри жа та и од бра-
на та на оваа поч ва од агре со ри те 
што про ди ра ле од цен трал ни те 
бал кан ски по драч ја.

� Кои се ид ни те пла но ви на 
Упра ва та за за шти та на кул-
тур но то нас ледс тво? Што мо-
же ме да оче ку ва ме во ид ни на?
лИл чИќ:Упра ва та за за шти та 
на кул тур но то нас ледс тво на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во мо-
мен тов се под го тву ва да се пре-
се ли во нов и по го лем ра бо тен 
про стор до би ен со бла гос лов на 
акту ел на та Вла да на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. Во мо мен тов се кон-
со ли ди ра ат прав ни те ас пе кти 
на по стој ни те об вр ски око лу 
про це ду ри те, пра вил ни ци те, 
еви ден ци и те, стра те ги ја та за 

за шти та на кул тур но то нас лед-
ство, ја за цр тав ме и ја изра бо тив-
ме нај но ва та си сте ма ти за ци ја 
во ко ја ја уна пре ду ва ме на ша та 
ор га ни за ци ја пре ку пет ос нов ни 
се кто ри по све те ни на оп шти те 
ра бо ти, до ку мен та ци ја та, ме ѓу-
на род ни те од но си, фи нан си и те, 
за шти та та, ар хе о ло шки от ка та-
стар и инс пек ци ска та служ ба во 
ко рист на ма кси мал но по све те-
но и со фи сти ци ра но ра бо те ње 
на упра ву ва ње то со за шти та та 
на кул тур но то нас ледс тво на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Упор но и по све те но ра бо ти ме на 
ме на џи ра ње то на ра бо ти те на 
во зоб но ву ва ње то на Све ти Кли-
мен то ви от уни вер зи тет на Пла-
ош ник во Охрид, ка ко и на ре кон-
струк ци ја та на ма на стир ски от 
комп лекс „Све то Пре о бра же ние“ 
во Зр зе. На ре ви та ли за ци ја та на 
скоп ско то Ка ле, и нај го ле ми от 
ан тич ки те а тар во Ма ке до ни ја 
во ан тич ки от град Ску пи.

Па ра лел но оваа го ди на во об-
ла ста на ме на џи ра ње то на ка-
пи тал ни те про е кти ќе ре а ли-
зи ра ме три па ти по го лем број 
про е кти ме ѓу кои се на о ѓа ат ар-
хе о ло шки ло ка ли те ти од иск лу-
чи тел но зна че ње и тоа древ ни 
гра до ви, твр ди ни, не кро по ли.

Се ка ко, нѐ че ка ат и на ста пи на 
не кол ку ме ѓу на род ни на ста ни 
по вр за ни со афир ма ци ја та на 
ма ке дон ско то кул тур но нас-
ледс тво.

Освен тоа, актив ни сме и на по-
ле то на гри жа та и за шти та та на 
на ше то нед виж но, движ но и не-
ма те ри јал но кул тур но нас ледс-
тво во рам ки те на ме ѓу на род на-
та ор га ни за ци ја УНЕ СКО. �

на о ди од истра жу ва ња та на ан-
тич ки от те а тар во гра дот Ску пи 
кај Зло ку ќа ни. По тоа од ан тич-
ки те гра до ви Би ла зо ра, Сти бе-
ра, Пе ла го ни ја, од гра дот Уска на 
на Ки ти но Ка ле во Ки че во и од 
гра дот на ло ка ли те тот Гра ди-
ште на ре ка та Пчи ња во ата рот 
на Мла до На го ри ча ни, ка ко и 
од истра жу ва ња та на ту не ли те 
во Кра то во. При тоа беа из ло-
же ни и го лем број ар те фа кти 
откри е ни во рам ки те на про е-
ктот „Ар хе о ло шки ка та стар“ на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

� Из ми на ти ве го ди ни е за бе-
леж ли ва зна чи тел на актив-
ност во об ла ста на ар хе о ло-
ги ја та. На што се ра бо ти во 
мо мен тов? Кои ло ка ли те ти 
се во фо ку сот?
лИл чИќ:Од пре ди сто ри ски-
те ло ка ли те ти би ги истак нал 
ра бо ти те на ло ка ли те ти те кај 
Спан че во, Ан гел ци, Ве пр ча ни, 
Ча ни ште, До јран, пре ди сто ри-
ски те жи ве а ли шта на та ка на-
ре че ни те тум би во Пе ла го ни ја. 
Од ан тич ки те ло ка ли те ти кон-
ти ну и ра но про дол жи ја ра бо ти те 
на ан тич ки те гра до ви, Сто би, 
Ску пи, Хе рак ле ја, Пе ла го ни ја 
(Бон че), Ан ти го неа, Сте на, Еи-
до ме не, До бер, Астра јон, Ау да-
рист, сред но ве ков ни те гра до ви 
Чрн че, Про сек, Стру ми ца и  дру-
ги. На по ри те што ги пра ви ме 
одат во на со ка та да се ра бо ти на 
поз на чај ни те и на ре пре зен та-
тив ни ар хе о ло шки ло ка ли те ти 
рас по ре де ни долж по го ле ми те 
со о бра ќај ни ко му ни ка ции, но 
и не кои иск лу чи тел ни кои со 
сво ја та ек стрем на ре пре зен та-
тив ност ќе мо жат да ги вра тат 
вло же ни те средс тва, ка ко што 
е нај ви со ки от ан тич ки град во 
Евро па, гра дот на вр вот Ви со ка 
на Се леч ка Пла ни на.

� „Ар хе о ло шки от ка та стар“ е 
про ект кој пре диз ви ка го ле мо 
ин те ре си ра ње. За ка ков про-
ект ста ну ва збор? 
лИл чИќ:„Ар хе о ло шки от ка-
та стар“ на Ре пуб ли ка Ма ке до-

Ар хе о ло шки-
от ка та стар“ 

на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја 
прет ста ву ва 
ви стин ска та 

ре во лу ци ја во 
по ле то на поз-

на ва ње то и 
кон тро ла та на 
ар хе о ло шки те 

ре сур си, но 
би до дал и на 
це ло то оста-
на то нед виж-
но кул тур но 
нас ледс тво 

на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја
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Н а 6 февруари, ресторанот 
„Форца“ во Скопје ќе биде 
домаќин на прекрасна ма-

гична вечер исполнета со музика, 
специјално селектирана интерна-
ционална кујна и разновидност од 
вина, пива и од коктели. Само за оваа 
вечер од Њујорк доаѓа еден од свет-
ски најпознатите и најбарани кла-
ринетисти, мултиинструменталист 
и композитор Васко Дуковски,  
магистер на школата за музика 
„џулијард“, придружуван од свет-
ски познатата американска танчар-
ка, текстописец, актерка и пејачка 
Нора Фокс. Оваа фузија ќе биде 
надополнета од звуците на пијано 
на џез-пијанистот и композитор 
Васил Хаџиманов, кој дипломирал 
на музичкиот колеџ „Беркли“ во 
Бостон, македонскиот џез-музичар, 
перкусионист и тапанар Виктор 
Филиповски, кој дипломирал на 
Академијата за музика при факул-
тетот „Гоце Делчев“ во Штип на от-
секот џез-музика и контрабасистот 
Кирил Туфекчиевски, дипломец на 
Универзитетот за музика и умет-
ности во Грац, Австрија.

Посетителите преку живо-
писната бродвејска вечер ќе 
имаат можност да ги почув-
ствуваат гламурот и звуците 
на Њујорк додека уживаат во 
вкусовите и во мирисите на 
специјалното мени подготве-
но од искусните готвачи во 
ресторанот „Форца“.

Дуковски е музичар од нај-
висок калибар, еден од нај-
бараните инструменталисти 
на својата генерација. Во не-
говата биографија стои дека 
соработувал со најголемите 
светски музички имиња на де-
нешнината како џон Корлија-
но, џон Адамс, Гантер Шалер, 
Јехуди Вајнер, Георг Фридрих 
Хас, Хелмут Лахман, Филип 
Урел, џорџ Луис и многу други.

Музиката на Дуковски, велат 
критичарите, ги спојува кон-
тинентите. Зад себе има многу 
учества, гостувања и награди 
од целиот свет. Охриѓанецот со 
своето друштво ќе се обиде да 
го донесе во Скопје гламурот 
и музиката од Бродвеј.

 Како е замислена Бродвејска-
та вечер во Скопје? ќе успеете 
ли да го преселите њујорк во 
Скопје?
ДУКоВСКИ: Предизвикот да се 
пресели Њујорк во Скопје е го-
лем, но ќе се потрудиме тоа да 
го направиме преку магијата на 
музика. Дали ќе успееме во тоа 

 Дали ова ќе биде Ваш прв на-
стап со сестраната Нора фокс? 
ДУКоВСКИ: Ова е наш прв настап 
во оваа конфигурација изведу-
вајќи бродвејски хитови, но не и 
прва соработка. Веќе две години 
соработуваме и настапуваме низ 
Њујорк.

 За Бродвејската вечер во Скопје 
ќе се собере убаво друштво. ос-
вен Вие и фокс, ќе настапат и 
Васил Хаџиманов, Виктор фили-
повски и Кирил Туфекчиевски. 
Што ќе биде на репертоарот?
ДУКоВСКИ: Вечерта ќе биде 
едно прекрасно дружење и спој 
меѓу Њујорк, Скопје и Белград, а 
заеднички јазик на комуникација 
ќе биде музиката! Програмата ќе 
биде исполнета со дела на Герш-
вин, Сондхајм, Бернштајн, Арти 
Шо, но и со наши оригинални 
композиции.

 Како се успева во њујорк? Вие 
сте еден од светски најпознати-
те и најбарани кларинетисти, 
мултиинструменталист и ком-
позитор, кој со години живее и 
учи во САД.
ДУКоВСКИ: Успехот е релативна 
и индивидуална работа, интегри-
тетот и уметничката соодветност 
не се. Во Њујорк, а и каде било во 
светот, патот кон тоа што светот 
го разбира или не како „успех“ е 

Ќе се обидеме 

долг, макотрпен, непознат, пре-
полн со несекојдневни авантури, 
формиран од секојдневни познан-
ства и од континуирана консума-
ција на здрави работи. Постојат 
безброј рецепти за успех. Сите 
ние сме различни и на секој од 
нас му е потребна индивидуална 
формула за успех, која, за жал, се 
формира со искуство и постојано 
се менува.

 Вие бевте од тимот што стое-
ше зад „Светскиот оркестар за 
мир“. Какви искуства носите од 
тој настап?
ДУКоВСКИ: Проектот „Светски ор-
кестар за мир“ беше еден голем 
предизвик со една единствена уни-
верзална идеологија, која секој од 
нас ја посакува, мир на оваа наша 
планета, на овој единствен дом во 
кој ние, луѓето, сме само гости со 
неколкудекаден престој. Искуство-
то беше несекојдневно, исполне-
то со секојдневни непредвидени 
проблеми, исто како и животот на 
оваа планета, но музиката, нашиот 
заеднички и единствен универза-
лен јазик беше решение на сите 
тешкотии.

 Кои се Вашите идни проекти? 
ДУКоВСКИ: Во моментов работам 
на неколку интересни нови проек-
ти, но не би можел да кажам ништо 
повеќе. 

дуковски во друштво со 
американската актерка, 
танчарка и текстописец 

Нор Фокс, џезпијанистот 
и композитор васил 

Хаџиманов, македонскиот 
џезмузичар, перкусионист и 
тапанар виктор Филиповски 

и контрабасистот кирил 
туфекчиевски, ќе бидат 
дел од настанот наречен 

„Бродвеј во скопје“

гламурот и звуците на Њујорк
да ги донесеме  
во Скопје

или не, останува непознато и ќе 
дознаат само тие што ќе бидат при-
сутни. Замислата за оваа магична 
вечер е рекреација на доживување 
на мал дел од тоа што човек може 
секојдневно да го види и искуси во 
Њујорк шетајќи се на познатиот 
„Бродвеј“ и по бродвејските барови, 
театри и кабареа.

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | приватна архива

ВАСКо ДУКоВСКИ, КЛАРИНЕТИСТ, МУЛТИИНСТРУМЕНТАЛИСТ И КОМПОЗИТОР ИНТЕРВЈУ
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таму се живот живее, 
таму се печали и пее

Со секој купен број 
на „република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„милениум“

важи од 5.2. - 11.2.2016

50
попуст

денари

АВСТРАлИЈА БАБАМ АВСТРАлИЈА  

Дека на една турнеја низ Сиднеј, 
Мелбурн и Волонгог се заработу-
ва доволно за купување просечен 

стан, и не е некоја новост. Подобрите и 
попознати фолк-пејачи меѓу тамошни-
те нашинци од настап земаат просечно 
по 1.000 долари, а каде е тука бакши-
шот на кој ретко се штеди. Последен 
доказ дека кога Балканец сака да се 
покаже на ваквите веселби е и банк-
нотата од 500 евра, која пред неколку 
дена со сочна плунка беше залепена на 
веќе испотената гола глава на Шабан 

Шаулиќ. А, ни нашите пејачи не се по-
долу. Долари се лепат на чело, на зурла, 
на тапан. За пејачите дожд од долари, 
за пејачките таква круна. 

За нашинците што со години не до-
шле во стариот крај, фолкерите им 
се контактот со македонската песна и 
традиција со која сакаат да ги запоз-
наат своите поколенија што се таму 
родени за да им кажат од каде им е 
коренот. Таа нивна носталгија добро 
се наплаќа.
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Пишува | Ма ри на Ко стов ска

Сцена

колку, навистина,  
се заработува?
За Елена Велеска и за Суза-
на Гавазова, кои и кај нас се 
најпознати од фолк-сферата, 
и не изненадува просечната 
бројка од 15.000 долари или 
околу 10.000 евра од една 
турнеја.

� Да пеам само во Македо-
нија, тогаш ќе треба да се 
задоволам само со скро-
мен живот, додека со тур-
неите во странство можам 
да си обезбедам особено 
луксузен живот. По секое 
мое враќање од странство 
сакам да се сеќавам на тоа 
и секогаш купувам нешто 
скапо за да ја паметам таа 
турнеја – изјави во едно ин-
тервју Елена Велеска.

 Но, голем дел од тие што им 
се познати само на нивните 
блиски и на музичките но-
винари, во Австралија и во 
другите места со македонски 
иселеници, годишно зара-
ботуваат толку за колку на 
просечен Македонец би му 
требало децении.

џесика Палашоска летуваше 
на Малдиви и вели дека си-
гурно ќе се врати, Алексан-
дар Стефановски, пак, вели 
дека продал крава за да купи 
музичка опрема, а денес има 
за да купи цела фарма. Со па-
рите некои купуваат автомо-
бил, некои гради. 

дома исмеани, во 
австралија испеани
Но, не се само парите тоа што 
ги носи музичарите на други-
от крај на светот. Покрај дру-
жењето и шетањето, во Австра-
лија, пред сѐ, се чувствуваат 
добредојдени.

- Доживување е, чувството 
е огромно кога си на сцена 
и има толку многу луѓе што 
дошле да те видат токму тебе 
– призна Андријана Ацевска 
- Кеш.

Фолкерите се согласуваат и за 
прашањето за нивната музика. 
Ако по свадбите, крштенките 
и на веселбите во Македонија 
пеат стари македонски и на-
родни песни, во Австралија 
се цени новокомпонираната 
песна. 

Пред „свадбата без невеста“, 
како што ја нарекуваат весел-
бата што е дел од секој настап, 
тие почнуваат со едночасовен 
до двочасовен концерт со своја 
музика, која е многу популарна 
меѓу нашите иселеници.

Така, самите фолкери сѐ по-
малку се фокусираат на овој 
пазар, кој за нив нуди само 
неколку фестивали во текот 
на годината, а тие ретко кога 
поминуваат без некоја нерегу-
ларност или местење. 

„Ме заболе, оздола,  
па нагоре“
Песната за која овде измис-
ливме повеќе вицови од тие 
за Чак Норис, во Австралија 
на Сања Ристеска ѝ го донесе 
тоа што го сакаше – слава и 
турнеја. 

„Згоден си недвосмислено, 
усно и писмено. Не сум ти прва 
равенка, јас сум студентка“ и 
„ Да ти бидам швалерка, нема 
шанси, верувај ми, ако со мене 
сакаш ти, од жена се раздели“, 
се само дел од многубројните 
вакви стихови во песните што 
ги пеат познатите фолкерки.

Па, и покрај тоа, најмногу бла-
годарение на вкусот за музика 
на натурализираните Австра-
лијци, речиси сите песни на ма-
кедонските фолкери имаат ми-
лионска гледаност на „Јутјуб“, а 
нивните албуми се продаваат. 

Како за споредба, рефренот 
„Кеш, кеш, бато ќе ти треба 
многу кеш, кеш за да допреш 
секси веш“ е прегледан околу 
три милиони пати, додека убед-
ливо најслушаната македонска 
песна од минатата година „Тажна 
љубов, среќна песна“ има двојно 
помалку прегледи.

Покрај ваквите „досетливи“ 
тек стови, иселените Македон-
ци исто толку им се радуваат 
на новокомпонираните патри-
отски песни, во кои се пее за ста-
рата татковина, разделеноста со 
семејството, тешката судбина.

не е само изгледот,  
има нешто и во талентот
Иако главниот впечаток е дека „поинвен-
тивен“ текст или пособлечена пејачка се 
формулата за виза и за договорена тур-
неја во дијаспората, сликата е поинаква.

Не е дека Гавазова, Сања Барби, сопружни-
ците Лазаревски не им се интересни, но кај 
Македонците низ Австралија, САД, Канада, 
Германија, Швајцарија, најмногу концерти 
продава музичарот Јордан Митев. Радо-
вишанецот во Скопје пееше во Домот на 
АРМ, но надвор дури и фотографирањето 
со него е атракција. И самиот тој вели дека 
е Мајкл џексон меѓу фолкерите.

Најголемата причина за оваа популарност е 
тоа што Митев е автор на своите песни, но и 
свири на повеќето традиционални македон-
ски инструменти како кавал, зурла, гајда.

Гајдата ѝ ја донесе вистинската слава и на 
Елена Јовческа од Прилеп. Пејачката прво 
се обиде по наведениот рецепт да успее 
на сцената, но успеа само како девојчето 
што свири на гајда. �

дома ретко кој ги 
знае или ги слуша, а 

на телевизија, пак, 
ги гледаме само 
во специјалните 

новогодишни програми 
(годинава ни таму), но 

за македонските фолк
пејачи во австралија се 

живот живее, таму се 
печали и пее

Андријана 
Ацевска - Кеш

Сања  
Ристеска
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Грац е најпознат по старото градско јадро, едно од 
најзачуваните во средна Европа, заради што во 1999 година 
Стариот град е ставен на листата на УНЕСКО за заштита на 
културното наслед ство. Старото градско утврдување е воедно 
и најпосетувана знаменитост која го претставува срцето на 
градот, но е и негов заштитен знак

Пишува | Ја на Јо си фо ска

Грац е 
најпознат 

по старото 
градско 

јадро, едно 
од најза-
чуваните 
во средна 

Европа, 
заради што 

во 1999 
година Ста-
риот град 

е ставен на 
листата на 
УНЕСКО за 
заштита на 
културно 

наследство

австриски убавец со 
културно богатство

АТРАКТИВНИ ТУРИСТИчКИ ДЕСТИНАцИИ – ГРАц

Вториот по големина град во 
Австрија е вистински уба-
вец со посебен шарм. Грац 

се наоѓа на границата помеѓу 
словенската и германската кул-
тура, за што сведочи и неговото 
потекло. Првата населба ја из-
градиле Словените, а и самото 
име на градот има словенски 
корен – од зборот „градац“.

Разновидноста на архитектура-
та на овој австриски град пови-
кува на прошетка низ културна-
та историја на Европа.

дење мирен град, ноќе 
луд студентски живот
Грац има околу 300.000 жители, 
од кои 40.000 се студенти. Ток-
му тие се причината за развие-
ниот и богат ноќен живот. Овој 
мирен град во текот на вечер-
та одлично се забавува по ка-
фулиња, пабови и по дискотеки. 

Пабовите, кои сѐ повеќе личат 
на ирските и на англиските, се 
сконцентрирани околу истори-
ското јадро, кое е совршено за-
чувано. Другиот дел на градот, 
каде што исто така доминира 
забава, е сместен во околината 
на универзитетот „Карл Фран-
зенс“, западно од центарот.

Студентскиот живот денес му 
дава ритам на градот, а еден од 
тамошните студенти бил и го-
лемиот Никола Тесла, од 1875 
до 1877 година. Грац е и родно 
место на познатиот актер и бо-
дибилдер, Арнолд Шварценегер.

Стариот град – 
најзачувано историско 
јадро во европа
Грац со векови се наоѓа на 
културната раскрсница на 
Европа. Овде се спојувале ро-
мански, словенски, унгарски 

и германски влијанија и соз-
дале компактен и единствен 
карактер на градот. Убавите 
градби се одраз на влијанието 
на различни историски и умет-

нички епохи - романтичарска, 
готска, ренесанса и барок, ма-
ниризам и класицизам, нова 
уметност. Во средниот век и 
за време на ренесансниот пе-
риод, градот бил престолнина 
на Хабзбуршката династија. Во 
20 век бил една од колепките 
на интернационалното аван-
гардно движење, создавајќи 
го Форум Стад парк центар на 
современата литература.

Грац е најпознат по старото 
градско јадро, едно од најза-
чуваните во средна Европа, 
заради што во 1999 година 
Стариот град е ставен на лис-
тата на УНЕСКО за заштита на 
културно наследство. Старото 
градско утврдување е воедно и 
најпосетувана знаменитост, која 
го претставува срцето на градот, 
но е и негов заштитен знак. 

Интересно е што и покрај тоа 
што сојузниците жестоко го бом-
бардирале за време на Втората 
светска војна, квартовите од 19 
век источно од стариот град 
останале буквално недопрени, 
па за прошетка по улиците во 
центарот сигурно ќе ви требаат 
два до три дена.

Главниот плоштад Хауптплац е 
плоштад со трапезоиден облик, 
изграден уште во средниот век 
и оттогаш претставува центар 
на градскиот живот. Од глав-
ниот плоштад тргнуваат сите 
главни улици за пазарење, како 
и трамвајски линии. Плоштадот 
е начичкан и со трафики или со 
тезги за храна (Würstelstände), 
каде што локалците честопати 
поминуваат набрзина да кас-
нат франкфуртски колбас со 
сенф и парче вкусен црн леб. 
На овој плоштад се наоѓа и им-
пресивната зграда на градското 
собрание – Ратхаус.

Градското собрание е изграде-
но во време на брзиот раст на 
Грац, како по бројот на жители, 
така и по значењето внатре во 
Монархијата. Со својата појава 
доминира на Хауптплац, а тоа 
и била намерата на тогашните 
архитекти.

Грацер Шлосберг е замок на вр-
вот на рид во центарот и главна 
туристичка атракција, а паркот 
околу замокот е прогласен за 
јавна површина уште од 1839 
година. Во рамките на замокот 
се наоѓа саат-кулата Ухртрум, 
симболот на Грац, која може да 
се најде на повеќето разгледни-

ци. Во паркот околу замокот има 
неколку пријатни кафулиња, а 
она покрај кулата има најубав 
поглед на Стариот град.

Друга атракција која вреди да 
се види е музејот на современа 
уметност „Кунстхаус“, сместен во 
спектакуларна модерна градба 
која потсетува на гигантски син-
кав меур и претставува симбол 
на хармоничната коегзистен-
ција на стариот и новиот Грац. 
Зградата е директен контраст 
на старите традиционални куќи 
и кровови кои ја опкружуваат. 
Изграден е во 2003 година, кога 
Грац беше културна престолни-
на на Европа, а во неа се изложе-
ни дела на модерната уметност.

Пазарот Кајзер Јозеф Плац е 
главниот градски пазар каде 
што може да се најде најква-
литетна храна во градот. На 
пазарот има огромен избор, а 
се отвора веќе од шест часот 
наутро. Тука може да се најде и 
специјалитетот на покраината 
Штајерск, чиј главен град е ток-
му Грац, а тоа е маслото од семе 
од тиква. Не пропуштајте да го 
обиколите дворецот Егенберг, 
најраскошниот дворец изгра-
ден во 17 век во маниристички 
стил. Ентериерот на дворецот е 
во стилот на барок и на рококо.

На крај, за сладок одмор од про-
шетката посетете ја слаткарни-
цата „Стрехли“, која уште во да-
лечната 1596 година ја отворила 
истоимената фамилија. Слатки-
те што ја прославиле и ден-денес 
ги мамат посетителите од сите 
краишта на светот. �



атрактивно

десет модни трендови што ќе доминираат во 2016 година
Панталони, свилени јакни, сандали-
влечки се новите модни трендови што 
ветуваат дека и оваа година ќе се 
забавуваме со трендовите и со стиловите

Иако сме на почетокот на новата година и веќе следната 
недела сигурно ќе се појави некој нов тренд, сепак за 2016 
година ги одбравме овие десет главни трендови. 

Сандали-влечки од кожа од питон и свилена јакна се најистак-
натите парчиња за 2016 година во кои вреди да се инвестира.

панталони до под колена
Кога велиме панталони до под колена 
не мислиме на панталони гаучо, кои беа 
актуелни пред повеќе од 10 години. Ста-
нува збор за софистицирани панталони 
што ги имаше на сите модни ревии, а 
сега се многу актуелни. Овие панталони 
може да ги носите во дневна или вечерна 
варијанта, а најдобро се комбинираат со 
високи потпетици, асиметричен елек или 
со салонки со шпиц. 

Голи рамена
Овој модел на 
блузи ги освои 
светските писти. 
Блузите и фуста-
ните со откриени, 
голи рамена ќе се 
задржат подолго 
време. Најдобро 
е да инвестирате 
во еден добар мо-
дел, во неутрална 
боја или некој мо-
дел со впечатлив 
дезен, за да може 
да го носите се-
којдневно. Со овој 
модел прилега 
впечатлив ѓер-
дан, ефективни и 
големи алки, кои 
на целиот изглед 
ќе му дадат доза 
на елеганција.

Свилена јакна
Свилените јакни никогаш не биле толку добро дизајни-
рани како оваа сезона, кога доаѓаат во необични бои и 
во свилен материјал. Без разлика дали станува збор за 
поголеми броеви или за јакни што се необично извезени, 
тие се комбинираат со фармерки, чизми и мала чанта. 
Исто така, впечатлив изглед се постигнува и ако оваа 
јакна се комбинира со секс-фустан или со патики.

долг елек
Мантилот како класичен модел 
мора да го имате во вашиот 
орман, но оваа година трендот 
вели дека елекот што потсетува 
на мантил е актуелен. Ова парче 
гардероба е совршена опција за 
облекување во слоеви. Најдобро 
се комбинира со патики, лежер-
на туника и очила за сонце.

Сандали-влечки
Ова не се сандалите на вашата баба. Овие 
сандали оваа сезона ќе ги има во повеќе 
варијанти, рамни или на високи потпети-
ци. Најдобро се комбинираат со искинати 

фармерки, кожена јакна или 
очила за сонце. Исто така, 

здолниште во А-крој и палто 
со необичен дезен одлично 

ќе изгледаат со овие сан-
дали-влечки.

впечатливи линии
Не плашете се да носите облека во 
линии што „бодат очи“, без разлика 
дали станува збор за силна боја или 
некој специфичен модел, важно е 
секогаш да се фокусирате на основи-
те парчиња, кои ќе ви помогнат во 
стилизирање на целиот изглед. 

Чанта
Оваа година чан-
тите ќе бидат 
во фокус, без 
разлика дали се 
големи или мали, 
писмо-чанта. 
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тесно здолниште
Долго здолниште беше во тренд 
неколку сезони, а сега е време 
да се покаже малку кожа. Оваа 
сезона се носи тесно здолниште 
со патенти, копчиња и со кожа. Се 
комбинира со асиметричен елек и 
со блуза со необичен крој.

комбинезон-
фустан
Овие фустани ги има 
насекаде, од колек-
циите на Келвин 
Клајн до светските 
ѕвезди како Ријана 
или џенифер Лоренс. 
На прв поглед овој 
фустан потсетува на 
неглиже и може да 
изгледа премногу 
сексапилно, посебно 
ако станува збор за 
тесен модел. Секогаш 
може да се опреде-
лите за А-крој, кој 
е многу популарен. 
Најдобро се ком-
бинира со големи 
џемпери и сандали. 
целиот изглед може 
да го заокружите со 
кожена јакна.

комплет во една боја
Заборавете сѐ што сте читале и чуле за 
носење на една боја и препуштете му се 
на новиот тренд. Од палта и комбинизони, 
до панталони и елеци во една иста боја, 
сето тоа пак се носи. Парчињата облека во 
иста боја е најдобро да ги комбинирате со 
балетанки од змиска кожа или мантил и 
потпетици во боја на кожа, кои визуелно 
ќе ја издолжат вашата нога и ќе ви дадат 
самодоверба што ви е потребна во текот 
на денот.
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Да ут зен крус
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Ци та ти:

# „ Во се ко ја ра бо та тре ба да се отка же те  
од не кои не шта и ве ру вам де ка да се има 
до бар жи вот зна чи уме ре но да се ужи ва  
во не шта та.“

# „Са кам да се гри жам за се бе и знам што  
тре ба да ја дам.“

# „Ве ру вам де ка е важ но да си ги на ви тка те 
треп ки те. Се ко гаш го пра вам тоа штом ќе 
се раз бу дам. Зна е те, мно гу по ма га ако сте 
из мо ре ни и тоа е еден од три ко ви те што ги 
ко рис там за да изг ле дам по све жо.“

Да ут зен Крус е хо лан д ска 
ма не кен ка и ак тер  ка. 
Таа е че твр та ма не кен ка 

во све тот спо ред за ра бо тка-
та за 2015 го ди на. Ка ко ма ла 
Крус са ка ла про фе си о нал но 
да се за ни ма ва со бр зо лиз-
га ње, но ка ко мла да де вој ка 
до би ла мож ност да ра бо ти за 
хо ланд ска та аген ци ја „Па па-
ра ци мо дел ме наџ мент“, ко ја 
ја ис пра ти ла во Њу јорк. Крус 

е поз на та ка ко по ра не шен ан-
гел на „Ви кто ри ја си крет“ и се 
има по ја ве но на нас лов ни те 
стра ни ци на мно гу свет ски 
ма га зи ни, ме ѓу кои и „Тајм“, 
„Се вен тин“, „Ма ри Клер“, „Гла-
мур“, „Вог“, „Хар перс ба зар“, 
„Ел“ итн. Мо мент но Крус е 
рек лам но ли це на „Ло ре ал“ 
и актив но ја под др жу ва ме ѓу-
на род на та ини ци ја ти ва „Ден-
сфор лајф“.  �

Родена на:  
23 ја ну а ри 1985 го ди на 
(30 го ди ни)
Остер мер, Хо лан ди ја

Жи вее во:  
Ам стер дам и Њу јорк

Про фе си ја:  
ма не кен ка, актерка

Активна од:  
2003 година

Со пруг:  
Са не ри џејмс  
(во брак од 2010 го ди на)

Де ца:  2
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аМбиентално 
оСветлуваЊе во 
Спалната Соба 
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Постојат околу илјада видови 
бегонија, која потекнува од 
тропските делови на Африка,  
Азија и од Јужна Америка

Сите видови бегонии имаат дебели и 
сјајни листови, а најчестите бои се цр-
вена, кафена, зелена, сина и сребрена. 
Ова цвеќе сака многу светлина, но не и 
директно изложување на сонце. Се чува 
на температура до 18 степени. Во зима 
е доволно да е полева со вода еднаш не-
делно, а на лето двапати во неделата, 
а ако е потребно и почесто. Кога се за-
леваат со вода, треба да се внимава да 
не се намократ листовите, бидејќи ќе 
добијат дамки.

Бегониите со бујни листови се одгледува-
ат во затворен простор, а бегониите што 
цветаат во градина, на балкон и слично.
Бегониите со бујни листови имаат шарени 
срцевидни листови, кои се многу нежни 
и кршливи. Затоа треба многу внимател-
но да се залеваат. Исто така, треба многу 
внимание кога се пресадуваат.

Се прихрануваат двапати во месецот во 
текот на пролетта и на летото и тоа со 
вода во која се додава течно ѓубриво.
Ако се исушат листовите на бегонијата, 
добиваат жолта боја и таа треба да се по-
лева со вода во која има течно ѓубриво. 
Ако се појават кафени дамки на листот, 
станува збор за сива мувла. Тогаш треба 
да се отстранат инфицираните листови. �

беГониЈа

МилеНиЦи

За разлика од централното осветлу-
вање, коe има функционална улога, 
амбиенталното осветлување овоз-
можува да се создаде атмосфера за 
соодветно расположение

Кај амбиенталното осветлување пожел-
но е да има повеќе видови и интензитет 
на осветлувањето, со цел да се намести 
според расположението. Треба да се 
внимава тоа да биде поставено така 
што нема да свети премногу, или, пак, 
да постои можност за регулација на 
интензитетот на осветлувањето. 

Амбиенталното осветлување може да се 
постигне на повеќе начини. Еден начин 
е со вградено осветлување на дел од та-
ванот, кај спуштени тавани, при што е 
препорачливо да има регулација на ин-
тензитетот. Особено интересни ефекти 
може да се постигнат со вградување 
ЛЕД-светилки во елементите од спал-
ната соба. Тоа може да бидат ЛЕД-ленти, 
кои се поставени на долната страна кај 
внатрешниот раб на креветот, со што 
ќе се создаде индиректно осветлување 
под креветот. ЛЕД-лентите може да се 
постават и во плакарите, како и на ра-
бовите на парчињата мебел.

Со поставување ѕидно осветлување зад 
заглавјето на креветот може да се соз-
даде игра на светлина и на сенки, кои ќе 
создадат интересна декорација на ѕидот.
Амбиенталното осветлување може да се 
добие и со употреба на подни ламби и 
на ламби за на маса. Тие може да бидат 
поставени на комодата во близина на 
некој декоративен предмет или, пак, на 
подот зад креветот, доколку има слобо-
ден простор. �

Ваша должност е секојднев-
но да ја четкате мачката 
со четка за коса. Доколку 

влакното ѝ е пократко, четкајте 
ја поретко, а ако е подолго, по-
желно е секојдневно да ја четка-
те. Четкањето е многу важно за 
да може влакното на мачката да 
остане чисто и да не ѝ се напра-
ват јазли кои ќе ѝ предизвикаат 
болно четкање.

Додека мачките се лижат, тие 
јадат многу влакна кои им се 
собираат во желудникот и 

Многу е важно 
мачката што жи-
вее во стан да ја 
стерилизирате би-
дејќи за време на 
парењето имаат 
непријатен здив, 
а честопати им се 
јавуваат и компли-
кации со малите 
мускули. Доколку 
се случи вашата 
мачка да добие 
болви, најдобро 
е да ја запрашите 
со прашок против 
болви. Мачките, 
главно, не се бања-
ат, но ако сакате да 
ја избањате, сто-
рете го тоа со оби-
чен, благ сапун. По 
бањањето добро 
исушете ја, покриј-
те ја и сместете ја 
на топло. �

прават клопче, кое на крајот 
ќе предизвика многу тешко-
тии. Не можете да ја спречите 
мачката да се лиже, но затоа 
можете еднаш месечно во хра-
ната да ѝ додадете една лажи-
чка масло за да ѝ ги олесните 
тешкотиите.

Мачката би требало да има 
свој сад со песок во кој ќе из-
вршува нужда. Садот секогаш 
мора да биде чист, бидејќи на 
тој начин ќе го избегнете ло-
шиот мирис во вашиот стан.
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правила за 
нега на вашата 
мачка

На лицата што чуваат мачка како домашно 
милениче сигурно им е познато дека мачките сами 
си се чистат, но, и покрај тоа, потребна е грижа 
за нивната хигиена. единствена разлика помеѓу 
кучињата и мачките како домашни миленици е во 
тоа што мачките не морате да ги водите надвор на 
прошетка за да извршат нужда
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„ПОРшЕ“ 
ГО ПРЕТСТАВИ НОВИОТ МОДЕл  

„БОКСТЕР 718“

Измените во внатрешноста вклучуваат 
нова графика на инструментите, сосема 
различни отвори за вентилација, нов во-
лан и унапреден мултимедијален систем. 

Сепак, најголемите измени кај овој 
модел се под капакот за моторот. Ос-
новниот модел сега го придвижува бен-
зиски четирицилиндричен 2,0-литарски 
турбомотор кој развива 300 коњски 
сили и нуди 380 њутн-метри најголем 
момент на вртежи. Без разлика на на-
малувањето на бројот на цилиндрите и 
на намалената зафатнина на агрегатот, 
новиот мотор во однос на претходниот 
2,7-литарски шестцилиндричен атмос-
ферски бензинец, нуди дополнителни 
35 коњски сили и 100 њутн-метри мо-
мент на вртежи. 

Новата камера  
„гопро херо 4“  
е водоотпорна и на  
40 метри длабочина

Камерите „гопро“ оду-
шевија голем број корис-
ници. Сега дојде ред да 
бидат одушевени и аван-
туристите што сакаат да 
забележат несекојдневни 
авантури – скокање в 
море, спуштање со скии 
по патека или, пак, брзо 
спуштање низ планина.

На пазарот се појави камерата „гопро херо 4“ (Adventure 
Edition, Silver), која е водоотпорна и на 40 метри длабо-

чина и е идеална за 
подводно снимање. 
Цената на оваа каме-
ра е 399 долари.

Со опцијата да сними-
те 30 фотографии во 
секунда, камерата им 
овозможува на корис-
ниците да ги сочуваат 
моментите што не 
сакаат да ги забора-
ват. Освен тоа, може 
да се одбира меѓу 
тоа да сликаат пое-
динечни фотографии 
или, пак, да се одбере 

можноста „тајм лапс“  за да се забележат фотографиите 
во автоматски интервали од половина секунди до 60 се-
кунди. Поради квалитетниот процес, фотографиите се со 
одличен квалитет, поостри и побогати.

Камерата „гопро херо 4 силвер“ има екран чувствителен 
на допир, а воедно се вградени и функции за безжичен 
интернет и блутут за полесно управување  
или делење на снимките преку смартфон  
или таблет.

За тие што ја бараат најдобрата  
можност за чување на спомените  
и на незаборавните моменти,  
камерата „гопро херо 4“ е  
најдобро решение. Нејзините  
димензии е 5,8 см х 4,1 см,  
а тежи 82 грама.

помал мотор за поекономично возење

в о однос на претходникот 
со кој ги делат основните 
контури на каросеријата, 

новиот модел „бокстер 718“ од-
надвор се разликува по изменетиот 
изглед на предниот браник во кој 
се инсталирани поголеми цевки за 
вшмукување на воздухот и новите 

куќишта за предните светла во кои 
се интегрирани дневни ЛЕД-све-
тилки. На прв поглед може да се 
забележи дека се редизајнирани 
и праговите на новиот автомобил, 
а покрај новите рачки на вратите, 
„бокстер 718“ доби и поголеми 
цевки за вшмукување на воздухот на 
страничните делови од каросерија-
та. Нови се и куќиштата за задните 
ЛЕД-светилки. 

Подготви |  
Бојан Момировски

„Порше“ нуди и посилен мотор за моделот „бокстер 
718 С“ во кој е вграден мотор со зафатнина од 2,5 
литри, кој исто така е со четири цилиндри и има тур-
бополнач, но располага со сила од 350 коњски сили 
и 419 њутн-метри најголем момент на вртежи. Во 
комбинација со автоматски менувач со две квачила 
и пакетот „Спортхроно“, моделот „бокстер С“ од 0 
до 100 километри на час пристигнува за 4,5 секунди 
и развива 274 километри на час најголема брзина. 
Посилната верзија на мотор до сто километри развива 
за четири секунди, а неговата максимална брзина 
изнесува 285 километри на час. 

Без разлика на подобрените перформанси на новите 
мотори, во „Порше“ истакнуваат дека просечната 
потрошувачка на новиот „бокстер“ е намалена за 13 
проценти. Се очекува првите модели да пристигнат во 
продажните салони во јуни, а тогаш е идеално време 
за возење под отворено небо. 

Германската компанија за производство на луксузни 
и спортски автомобили, „Порше“, го претстави новиот 
„бокстер“ со ознака 718, а освен новата бројка новитет 
е и четирицилиндричниот бензиски турбомотор бокстер 
во две верзии, кој е замена за досегашниот 2,7-литарски 
шестцилиндричен бензински агрегат



П епи Манасков е ракометар на 20 век на Македонија. 
Долги години беше активен ракометар и репре-
зентативец на Македонија. По завршувањето на 

Европското првенство во Полска даде свое видување за 
иднината на македонскиот ракомет. 

Како го оценувате настапот на македонската репрезен-
тацијата на Европското првенство во Полска?
МАНАСКоВ: Лично, генерално сум задоволен. Сепак, се-
когаш може да се стори многу повеќе. Македонија одигра 
силен турнир против квалитетни противници. Во првата 
фаза се одигра многу поквалитетно. Нашата репрезен-
тација успешно со носеше со големи велесили сè до по-
следните моменти од натпреварите. Против Франција и 
Полска беа одиграни можеби најдобрите натпревари на 
ова Европско првенство. Има квалитет во нашиот состав, 
но сепак, треба уште многу да се работи за да се постигне 

целта. За натпреварот против Србија би можело да се каже 
дека до нерешениот резултат што нѐ одведе во втората 
фаза повеќе е дојдено со среќа отколку со квалитетна 
игра. Е таму се случи нешто што никој не го очекуваше. 
Однапред се предадовме во мечот со Хрватска, ги изне-
надивме Норвежаните, но мене најмногу ме иритира 
пристапот на последниот натпревар со Белорусија. Тогаш 
се почувствува дека нашата репрезентација во Полска 
немаше однапред зацртана цел. Повеќе се мислеше на 
тоа што ќе направат другите репрезентации за да може 
ние да учествуваме на квалификацискиот турнир за 
Олимписките игри во Рио. Пристапот на играчите на овој 
меч беше на лошо ниво.

Според резултатите, Македонија го одигра најлошото 
Европско првенство со само две нерешени средби. 
Може ли да се извлече нешто позитивно од играта 
на репрезентативците?
МАНАСКоВ: Позитивно е што Македонија продолжува со 
континуитетот на учества на големите натпреварувања. 

Костурот на играчите е истиот од последните неколку 
години, со 2-3 измени. Во текот на подготовките селек-
торот најави дека во Полска нашата репрезентација ќе 
одигра со повеќе играчи бидејќи веќе има поголем ростер 
на ракометари кои можат да одиграат на солидно ниво. 
Тоа не се случи, Македонија повторно сакаше на големо 
натпреварување целиот товар да го стави на само 7-8 иг-
рачи. Зошто е тоа така, не ми е јасно. Мислам дека реално 
во оваа репрезентација мораше да има место и за Филип 
Талевски. Видовме дека на последниот натпревар ние не 
бевме комплетни поради неколку повредени ракометари. 
Сепак, мислам дека требаше да оди за Полска па дури и 
како 18.играч. Мораше да ја почувствува атмосферата, па 
дури и да седи на трибините. Позитивно е што може да се 
каже дека добивме неколку ракометари, кои во иднина 
можат да ја носат оваа репрезентација.

Голманот на Шпанија, Арпад Штребик, во неколку 
интервјуа уште во првиот круг најави дека Германија, 
Норвешка и Русија би можеле да бидат кандидати за 
медал...
МАНАСКоВ: Арпад е голем ракометар. Има оставено голем 
белег во европскиот ракомет. Тоа што тој го кажал подоцна 
се покажа дека е точно. Германија се покажа како најголе-
мо изненадување бидејќи никој не очекуваше дека ќе се 
пласира во втората рунда, а ниту пак да освои медал, и тоа 
златен. Сепак, морам да напоменам дека оваа германска 
репрезентација е заедно повеќе години. Направија голем 
рез и подмладување на составот. Тие дури и свесно ризи-
куваа во претходните квалификации за Европското и за 
Светското првенство. Направија состав кој во следните 
десет години ќе биде во самиот европски врв. Познавајќи 
ја бундеслигата која е најјака во светот, Германија има 
играчи и за две репрезентации. И покрај пеховите што ги 
имаа со повредени играчи и пред почетокот и за време на 
првенството, нивните замени покажаа дека се исто така 
квалитетни и дека можат да го понесат товарот.

Следуваат квалификациите за оИ во Рио. Групата е по-
зната (чиле, Полска, Тунис). Што може да се очекува од 
македонската репрезентација и што треба да се направи 
за да се стигне до историскиот сон на оваа генерација? 
Како треба да се пристапи кон подготовките?
МАНАСКоВ: Да не се залажуваме дека Македонија би мо-
жела лесно да се пласира на Олимпијадата во Рио. Полска 
е домаќин и е главен фаворит. И покрај лошиот настап 
на ЕП, Полска мора пред домашната јавност да покаже 
дека знае да игра ракомет. Иако двете првопласирани 
репрезентации од квалификациската група ќе се пласи-
раат на ОИ, Тунис воопшто не е слаба репрезентација. 
Го има Жалус, кој настапува во составот на Барселона, а 
ги видовме неговите квалитети во натпреварите од ЛШ 
против Вардар. За да се направи некаков историски успех, 
сите репрезентативци мора максимално да се подготват, 
индивидуално, во периодот што следува, бидејќи во април 
нема време за репрезентативни подготовки. Тоа ќе биде 
само собир од една недела и ќе се патува за Полска. Освен, 
можеби, некои нови тактики и вклучување на уште некои 
помлади играчи, нема простор за друго.

Во баражот за СП Македонија ќе разигрува со чешка. 
Може ли нашата земја да го продолжи континуитетот 
на настапи на големите натпреварувања?
МАНАСКоВ: Ова прашање е малку е специфично. Во соста-
вот има играчи со повеќе од 30 години. Тие неколкупати 
најавија дека по Европското првенство ќе се повлечат 

од репрезентацијата. Сепак, мислам дека ќе ги одиграат 
и квалификациите за Олимпијадата и баражот со Чешка. 
Противникот е сериозен. Отсуствува од неколку големи 
натпревари и, секако, и тие ја гледаат својата шанса преку 
Македонија да стигнат до Светското првенство. Во послед-
ните дуели со нашата репрезентација не беа комплетни. 
Присуството на Филип Јиха, кој е светски играч, многу ќе 
смени. Сепак, мислам дека Македонија може да се квали-
фикува за СП во Франција следната година.

Имаат ли македонските клубови програма за создавање 
квалитетни идни ѕвезди кои ќе бидат запаметени во 
следните десетина години?
МАНАСКоВ: Примерот со германската репрезентација е 
школо за сите. Уште од многу млади нивните ракометари 
имаат силни натпревари. Тие создаваат играчи и можат 
да се потпрат врз поголем ростер. Секако, тоа им го доз-
волува и бундеслигата бидејќи нивното натпреварување 
е пеколно и секој викенд имаат тежок натпревар. Во секој 
од нивните клубови мора да има поголем фонд на играчи 
за да се издржи темпото. Играат по 40-50 натпревари по 
сезона, вклучувајќи ги и европските купови. Во Македонија 
е поинаку. Жално е што некои играчи кои сме ги прогласиле 
за таленти не добиваат шанса да настапуваат. Случајот со 
Талевски и со Кузмановски е таков. Одиграа само неколку 
натпревари во Лигата на шампионите и тоа со скратена 
минутажа и толку. И не само тие. И другите, играат само 
домашно првенство и немаат квалитетни натпревари. Се-
зонава можеби е поквалитетна од минатата, но сепак сме 
многу далеку од европскиот начин на работа. Потребни се 
повеќе домашни играчи во нашето првенство за да може 
да се размислува за создавање база за иднина.

Кога би добиле шанса да ја водите репрезентацијата 
во иднина, на што Пепи Манасков ќе обрне внимание? 
МАНАСКоВ: Не треба да гледаме многу далеку за да се дознае 
како треба да се работи. За пример, ќе ја земам Хрватска. Нив-
ната федерација се потпре на поранешните репрезентативци. 
Голем број од нив се вклучени во работата на федерација и 
директно во репрезентацијата. Направија подмладување 
исто како и многу други, а сепак, квалитетот не изостана. 
Сите се ангажирани за што подобра програма, подготовки, 
натпревари и настапи на европските и на светските првен-
ства. Кај сите однапред се знае целта што 
треба да ја задоволи работата и 
јавноста во државата. Што и да се 
случи со нашата репрезентација, 
најпрвин мора да се постави цел 
и очекувања и тоа јавно да биде 
презентирано.
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Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Ѓорѓи Личовски

СпоРтпепи МанаСков иНтеРВjу
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-  Четврт со сирење
-  Немат бурек.
-  Пишува дека има бурек во 

секое време!?
-  Епа кога имат, имат во  

секое време, кога немат  
не можит да имат.

- Комши, од кога имате  
гулабарник?

-  Немаме комши, лаптопот  
го тресев.

- Мамо дај 10 денари за  
лижавче!!!

- Сине имаш 25 години...
- Е па добро дај 500 денари 

да излезам со девојката!
- Какво лижавче сакаш???

- После петтото виски сум 
едно со природата.

-  Е како, бе?
- Па, дрво сум...

СтАРо-ново

Здраво телефанатици. Обожавам вакви денови, кои носат вакви почетоци на теветеки. 
Пишувам уште првиот ден откако се отвори нова македонска телевизија. Милина. 

Да се разбереме, не дека ќе ја гледам – знаете дека од политика бегам како политичарите 
од интервју во живо. Но, конкуренцијата никогаш не штетела. Освен за тие што не ги бива, а 

такви во етерот си имаме многу. Да не речам сите.
Е, сега и да не излезе дека премногу ја фалам оваа новава – еве две минути поминаа од 

овој „забавниот“ дел од програмата и веќе спијам, но тоа е таа школа на Ирена Спировска – 
еднолична, здодевна, еднодимензионална, со еден збор – незабавна.

Ваква константа очекувате само од вашата омилена сендвичарница, од скараџијата или од 
чичко ви од Крушево и од неговата секогаш погодена ракија. 

Од забавната редакција барате токму тоа – забава, а не пристојност. Девојче што  
не си легнува во 10 навечер, туку тоа што останало на концертот по првите три песни 

(ако се прашувате зошто баш три – на камерите и на фотографите секогаш им е 
дозволено само толку).

Штета што го фатив токму овој дел од телевизијата додека пишувам, бидејќи промото за 
другите програми ветува повеќе. Ништо, повеќе среќа следниот вторник. .

Малиот брат 

тВтека

�  6 февруари 1922 година

 Во Вашингтон заврши кон-
ференцијата на претстав-
ниците на САД, Велика Бри-
танија, Франција, Италија, 
Белгија, Холандија, Пор-
тугалија, Јапонија и Кина 
на која е извршена нова 
поделба на колонии и на 
која се одредени сферите 
на влијание на Далечниот 
Исток и на Тихиот Океан. 
Договорот што е потпи-
шан на конференцијата 
предвидуваше почитување 
на суверенитетот и на те-
риторијалниот интегритет 
на Кина. Истиот ден, „пет-
темина“ (САД, Велика Бри-
танија, Јапонија, Франција 
и Италија) потпишаа Дого-
вор со кој се ограничува 
поморското вооружување 
на земјите-потписнички.

�  9 февруари 1943 година

 Почна битката на Неретва, 
позната како Битка за ране-
тите, една од најзначајни-
те битки во текот на НОВЈ 
против фашизмот. Битката 
траеше до 31 март истата 
година, а во неа беа спа-
сени околу 3.500 ранети и 
префрлени на слободна 
територија.

�  11 февруари 1929 година

 Со потпишувањето на Ла-
теранскиот Договор меѓу 
папата Пие Единаесетти 
и Италија, основана е ва-
тиканската држава - „Чита 
дел Ватикано“. Државата 
Ватикан се наоѓа во цен-
тарот на Рим, оградена со 
бедеми и зазема површина 
од 44 хектари и има 3.000 
жители. Ватикан има своја 
радиостаница, телеграф-
ска и поштенска служба, 
монетарен систем и желез-
ничка станица. Врховната 
власт ја има папата, а по-
литичките работи ги врши 
државен секретар.

ВРеМеплоВ

Добро е што ракијава е безглутенска.

Шоља кафе и WC шоља, тоа се тие две утрински 
светињи.

Мојто парно си го крстив "Љубовта". Сега без да 
излажам можам да кажам дека љубовта ме грее.

Македонска храброст - се претставуваш со име и 
презиме на утринска емисија.

Кој последен се бања, најкратко се бања.
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За тестото ќе ви треба:

•	400	грама	брашно
•	1/2	лажичка	сол
•	10	лажици	шеќер
•	10	грама	содабикарбона
•	3	лажици	масло
•	250	мл	пиво
•	200	грама	мед

За фил ќе ви треба:

•	15	рамни	лажици	густин
•	1	пудинг	од	ванила
•	100	грама	оризово	млеко	во	прав
•	1	литар	вода
•	300	грама	шеќер
•	300	грама	посна	чоколада	со	

висок процент на какао (45)

За грилијаж ќе ви треба:

• 100 грама бадеми  
(по можност лупени)

•	250	грама	шеќер

# За подготовка на грилијажот растопете го и карамелизирајте 
го шеќерот, па додајте ги целите бадеми и промешајте. 
Истурете ја смесата на хартија за печење и распоредете ја 
рамномерно, па оставете ја да се излади и да се стегне.

# Додека се пече тестото пригответе го филот. Во сад  
ставете 800 милилитра вода и додајте го оризовото млеко. 
Додајте го и шеќерот. 

# Во друг сад со 200 милилитра вода разматете го пудингот 
од ванила и 15 рамни лажици густин. Измешајте убаво да 
не останат грутчиња. Кога водата во садот ќе почне да врие, 
додајте ги размешаните густин и пудинг. 

# Мешајте постојано.
 Во текот на мешањето додајте ја и чоколадата убаво да се 

растопи и оставете го кремот да се олади.
# Сите состојки за тестото изматете ги убаво. Смесата сипете 

ја во две тркалезни тави и печете 15 минути на 180 степени. 
Откако тестото ќе се излади, пресечете го на два дела по 
хоризонтала.

# Измелете го изладениот грилијаж. Филувајте ја тортата: тесто, 
фил, грилијаж, тесто....итн.

# Декорирајте ја со преостанатиот фил и грилијаж, па оставете ја 
да постои неколку часа во фрижидер пред сервирање. 

# Сервирајте! 

Грилијажот може да се подготви и со лешници место со бадеми. Ако сакате 
фил што е повеќе како крем, ставете две-три лажици помалку густин.

ПОДгОтОвкА: СОСтОJкИ:
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куJнски тефтер

посна торта 
грилијаж




