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ВоВеД

Опозициски игри со граници

Со безбедноста нема политика
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Терористите од „Диво Насеље“ 
не чувствуваат вина

НастаН На НЕДЕлата
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Бегалската криза навидум ги подели 
опозициските експерти и аналитича-
ри, но само околу формата на злоупо-

треба на проблемот. Целта и понатаму им е 
единствена – максимално да се искористи 
ситуацијата за политичко профитирање и 
за манипулирање на јавноста без никаква 
грижа за реалните предизвици и опаснос-
ти со кои се соочува државата.

Додека едни ја обвинуваат власта дека 
нерешително се спротивставува на планот 
за отворање големи кампови во кои ќе 
бидат сместени десетици,стотици илјади 
бегалци, други, речиси истовремено, бара-
ат со време да си легнеме на брашното и да 
правиме како што ќе ни кажат од Брисел. 
Така наводно ќе сме имале простор да се 
надеваме на поголем политички ќар. 

И двете тези им се темелат на прет-
поставка дека Груевски веќе се испазарил 
со Брисел. Недоумицата е „за што“? Први-
те тврдат дека прифаќањето Македонија 
да биде претворена во голем бегалски 
камп е пакетот со кој Никола Груевски 
ја купил благонаклонетоста на Брисел, 
вторите, пак, обвинуваат дека се доцни 
со реакцијата и се обидуваат да пратат 
сигнал до меѓународниот фактор дека 
опозицијата е подготвена да прифати 
сѐ што ќе се побара за да си го поврати 
чадорот.  Добро е што конечно барем дел 
од опозицијата сe изјасни против кампо-
вите, лошо е што проблемот го видоа по 
речиси една цела година во која инсти-
туциите на државата со максимални на-
пори се обидуваа да ја држат ситуацијата 
под контрола, а истите овие „загрижени“ 
аналитичари ги обвинуваа за нехуманост. 
Најлошо е што опозициските медиуми 
свесно го држат отворено ова прашање 
за да ја манипулираат јавноста и покрај 
конзистентниот став на власта уште од 
минатата година, а тоа е: Македонија 
нема да гради бегалски кампови. 

На секој реален и малку упатен му е јас-
но дека бегалците со себе не носат само 
економски, туку и сериозен безбедносен 
ризик, кој може и тоа како да се одрази 
не само на животот на граѓаните туку и 
на стабилноста на државата. Впрочем, 

никој не посакува на нашите улици да се 
пресликаат сцените кои во последниот 
месец ги гледаме во Германија, Австрија 
и во Шведска. Уште посериозен е ризикот 
од потенцијалните терористи кои како 
бегалци, наместо во земјите од западна 
Европа, ќе завршат во овие кампови. Да 
не споменуваме  дека за обезбедување на 
тие големи бегалски кампови ќе треба да 
бидат ангажирани голем број припадници 
на безбедносните служби, со што драма-
тично би ослабнал нивниот капацитет, а со 
тоа државата би се изложила на сериозен 
ризик дури и од помали и помалку опасни 
криминално-терористички групи. Во без-
број наврати е потенцирано дека државата 
со два милиони жители и 10.000 припад-
ници на безбедносните сили нема ниту 
економски ниту безбедносен капацитет да 
обезбеди сериозни услови за згрижување 
на десетици,стотици илјади бегалци. Во 
исто толку наврати надлежните државни 
институции повторија и пред македонска-
та јавност и пред меѓународната јавност 
дека ова не е наш проблем, но дека сери-
озно и одговорно ја прифаќа улогата на 
партнер на ЕУ во решавање на кризата 
во рамките на можностите. Во конкретни 
мерки тоа значи дека македонската грани-
ца ќе биде отворена додека има слободен 
проток на бегалската траса кон север. Во 
моментот кога ќе биде спуштена рамката 
во Германија и во Австрија, истото ќе го 
направи и Македонија. Така, секој што ин-
систира Македонија да го понесе товарот 
од бегалците, дефинитивно не ѝ мисли 
добро на државата. 

Точно е дека во повеќе наврати Европска-
та унија ја планираше Македонија како 
идеално место за подигање на вакви 
мегакампови за бегалци и на тоа „Репу-
блика“ предупредуваше уште минатата 
година. Но исто така, мора да се потсети 
дека институциите во многу наврати, јас-
но и гласно го отфрлаа тој план, дури и 
во моменти кога опозицијата жестоко ја 
критикуваше владата дека одлуката за 
построга контрола на граничната линија 
не овозможува хуман однос на бегалците. 

Поразително е што опозицијата дури 
сега се вклучува во проблемот и тоа од 

теснопартиски интереси без да ја инте-
ресираат ризиците. Нивниот страв един-
ствено произлегува од можноста Груевски 
да поентира од бегалската криза и решени 
се да направат сѐ што е можно да понудат 
повеќе во Брисел, макар ја преминале цр-
вената линија со што би нанеле и несоглед-
ливи последици на државата. 

За потсетување, истите тие опозициските 
медиуми и нивните аналитичари што 
сега се загрижија за бегалските кампови, 
во изминатата година со ниту еден збор 
не го искритикуваа Брисел затоа што 
срамно ја остави Македонија сама и од 
свои пари да се соочува со предизвикот. 
Додека меѓународниот фактор го држе-
ше чадорот над нивниот лидер, никој од 
медиумските перјаници на опозицијата 
немаше волја да ги наруши односите 
со своите финансиери во интерес на 
македонските граѓани. Наместо тоа, со 
нивната лицемерна пропаганда се оби-
дуваа на секој можен начин да ја пренесат 
искривената слика за случувањата на 
јужната граница, префрлувајќи ја вината 
врз граѓаните, полицијата и врз македон-
ските власти.

Опозициските аналитичари, пак, кои ја 
застапуваат другата теза, дека Македо-
нија требала сама да побара кампови 
на своја територија за да го искористи 
политичкиот момент да поентира кај 
меѓународната заедница, треба да би-
дат свесни дека наградата е повеќе од 
заслужена и со ова што досега го прави 
државата. Европската унија ќе мора да 
го препознае и во краток рок да го на-
гради искрениот и сериозен придонес на 
Македонија во соочувањето со кризата. 
Со тоа ќе покаже дека солидарноста и 
пожртвуваноста на Македонците не се 
залудни. Уште во септември минатата 
година предупредив, и сѐ уште стојам на 
ставот дека доколку Брисел продолжи 
да нѐ експлоатира за свои цели без при-
тоа да оддели реален дел од колачот за 
земјите од регионот, не само што ризи-
кува драстично опаѓање на поддршката 
кај граѓаните, туку и отворање сериозен 
безбедносен проблем, кој може за миг да 
го запали Балканот.

Во обвинението се наведува 
дека во јануари минатата 
година сега починатите 

Мирсад Ндрецај и Бег Ризај, за-
едно со обвинетите Анди Крас-
ниќи алијас командант Мали-
шева, Мухамед Красниќи, Сами 
Укшини, Деме Шеху и Зијадин 
Красниќи ја форимирале група-
та која требало да се занимава 
со криминално-терористички 
активности. Кон оваа група по-
доцна се приклучиле меѓу 35 и 
40 лица. Ндрецај и Ризај, заед-
но со обвинетите Валдет Зекај, 
Деме Шеху и уште неколку други 
лица, ноќта меѓу 21 и 22 април, 
илегално ја преминале македон-
ско-косовската државна грани-
ца, а на македонска територија 
биле пречекани од обвинетите 
Насуф Бекири, Фејзула Рушитов-
ски и сега недостапниот Сулеј-
ман Осман. Некаде по два часот 
по полноќ, групата упаднала во 
граничната караула Гошинце. 
Откако ги совладале четвори-
цата припадници на МВР, од 
караулата одзеле 65 автомат-
ски пушки, три пушкомитрале-
зи, две полуавтоматски пушки 

цидентот во Гошинце. Кога се 
доближиле кон објектот, лицата 
од криминално-терористичката 
група фрлиле рачна бомба при 
што биле повредени неколку по-
лицајци. Нападот продолжил и 
траел 42 часа. Во нападите за-
гинаа осум припадници на МВР.

Првообвинетиот Сами Укшини, 
познат како командант Соколи, 
изјави дека се чувствува делум-
но виновен за делото за кое го 
товарат, но по паузата, тој го сме-
ни исказот по што како и сите 
други обвинети, изјави дека не 
се чувствува виновен за делата 
за кои се товари. Според обвини-
телот, доказите за докажување 
на обвинението покажале дека 
терористичката група била по-
делена на три нивоа – команд-
на структура со лица од Косово, 
логистика, која обезбедувала 
помош за сместување од Маке-
донија, и членови на групата. Тој 
додаде дека Обвинителството 
ќе докаже дека лицата од кри-
минално-терористичката група 
кога ги сториле делата биле пре-
сметливи и дејствувале со умис-
ла. За делата за кои се товарат 
се предвидени затворски казни 
од најмалку осум односно десет 
години, до доживотен затвор.

Лидерот на опозицијата, Зоран 
Заев, неколку дена пред поче-
токот на судењето изјави дека 
имал докази дека кумановските 
настани биле организирани од 
„врхушката на власта“, но и по-
крај прозивките од медиумите, 
не кажа зошто сè уште ги крие. �

Под силно полициско обезбедување, неделава почна судењето против дваесет 
и деветтемина обвинети за терористичките напади извршени на 9 и 10 мај 2015 
година во кумановската населба „Диво насеље“. Адвокатите на обвинетите бараа 
одложување со образложение дека обвинението треба да го застапува специјалната 
обвинителка Катица Јанева, но Судскиот совет не го прифати предлогот

со снајпер, 50-тина пиштоли, 
повеќе од 15.000 парчиња му-
ниција, дурбин, термовизиска 
камера, лисици и друга опрема. 
Според однапред изготвениот и 
договорен план, од 2 мај до 8 мај 
повеќе од 35 припадници на те-
рористичката група, предводени 
од Ндрецај и Бег Ризај, влегле 
на македонска територија. Тие 
биле прифатени од обвинетите 
Исени Ќенан, Сулејман Османи, 
Фадиљ Фејзулаху, Ирфан Љут-
виу, Арсим Бајрами, Љирим 
Демири, Насуф Бекири, Фејзула 
Рушитовски и Бесник Ајдини и 
во нивна организација биле сме-
стени во куќата на Кенан Исени 
во селото Отља. Со логистика 
на неколку лица од Куманово, 
следниот ден со три возила биле 
префрлени на улицата „Перо 
Илиевски“ во кумановската на-
селба „Диво Насеље“ и сместени 
во објект во сопственост на об-
винетиот Фадил Фејзулаху. На 9 
мај припадниците на Единицата 
за специјални задачи требало 
да извршат претрес во неколку 
објекти во „Диво Насеље“ тра-
гајќи по лица вмешани во ин-

На 9 мај  
припадниците 
на Единицата 
за специјални 

задачи требало 
да извршат прет-
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доближиле кон 
објектот, лицата 

од криминал-
но-терористичка-
та група фрлиле 
рачна бомба при 
што биле повре-

дени неколку 
полицајци. Напа-
дот продолжил и 
траел 42 часа. Во 
нападите загинаа 
осум припадници 

на МВР
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Да се анализираат јавните настапи на лидерот на опозицијата Зоран Заев 
одамна не е во мода, ниту е придизвик. Неговите политички ставови и 
нивната промена од еден до друг настап се добро познати. Сите, дури и 
оние во неговата партија, добро знаат дека тој, на крилјата на бомбите, 
понесен од енергијата што можат да ја разберат само тие што се занимавале 
со политика, честопати оди во крајности и уште побрзо тие крајности ги 
менува со други, што во политиката е неприфатливо. Но нејсе, во денешна 
Македонија сѐ е можно. Затоа, последниот јавен настап и средбите на 
лидерот на СДСМ со граѓаните во неколку скопски општини треба да биде 
разгледуван не од аспект на неговата политичка позиција, туку од аспект на 
стандардите што ги поставува во македонската политика или како вовед во 
една нова правна гранка – партиско-криминална демократија 

Пишува | Горан Момироски

ЗАеВ ПОСТАВуВА НОВи СТАНДАРДи

По долги и мачни преговори 
во кои, како опозиција, на 
чело на Министерството 

за внатрешни работи сте барале 
професионалец, на таа позиција 
е назначен партиски кадар, гене-
рален секретар на најголемата 
опозицициска партија. Тоа што 
Оливер Спасовски немал никак-
ва допирна точка со работата 
на МВР, граѓаните, маѓепсани од 
политичката криза, го голтнаа 
како нешто неминовно, како дел 
од општата ситуација во која се 
случуваат нелогични и идиот-
ски работи со единствена цел 
- враќање на земјата во нормала. 

Партиски генерален секретар 
на позиција на независен екс-
перт е една од жртвите што 
Македонија, веројатно, мораше 
да ги направи, а кои можат да 
се објаснат со митот за улогата 
на странците во македонската 
политика и заканите дека ако 
тоа не се случи, бомбите ќе 
продолжат и покрај договорот 
тие да бидат ставени ад акта. 

Но, како ќе го објасните фак-
тот што лидерот на СДСМ пред 
граѓаните на Центар и на сите 
граѓани што го гледаа клипот 
со неговото обраќање директно 
призна дека тој му давал наред-
би на „независниот експерт“?  

Во своето обраќање Заев рече: 
„Затоа барав Министерство 
за внатрешни работи, за да 
има директна реакција, тој 
што ќе го фатиме како запла-
шува, уценува поткупува гла-
сачи веднаш има наредба од 
Оливер Спасовски да апси, да 
приведува, слободно изразе-
на волја императив, светост, 
има да ја постигнеме. Сами 
ќе гласаат граѓаните, има 
докази, обезбедуваме веќе 
докази“. 

Без навлегување во морфолош-
ко-синтаксичката содржина на 
изјавата на Заев мора да се ана-
лизираат пораките што тој ги 
дава јавно, а кои од темел мо-
жат во иднина да ја поткопаат 
македонската демократија и 
политичкиот систем. 

Прво, Заев признава дека тој 
директно му наредува на ми-
нистерот, иако за тоа нема 
ниту ингеренции ниту закон-
ска можност, а уште помалку 
легитимитет. Заев мора да 
разбере дека неговата поли-
тичка позиција обезбедена со 
бомбите во никој случај не му 
дава легитимитет да управува 
со државниот апарат, дури и 
ако неговиот најблизок поли-
тички соработник е на чело на 
МВР. Да се признае дека Заев 
му дава директни наредби на 
министерот како овој да го 
користи МВР е исто како да се 
оправда Ахмети утре да му дава 
наредби на заменик-министе-
рот во МВР од редовите на ДУИ 
да апси Македонци затоа што 
така му текнало на лидерот во 
Мала Речица. 

За разлика од Заев, Ахмети како 
лидер на најсилната политичка 
партија во албанскиот блок (во 
услови кога странците намет-
наа двете најголеми партии во 
двете најголеми заедници да 
бидат дел од владата), досега 
никогаш не излегол и не изја-
вил дека им дава наредби на 
своите министри за спроведу-
вање на законот според негов 
вкус. Во исто време, Заев со 
својата изјава целосно го сус-
пендира законот што во најго-
лем дел од ситуациите функ-
ционира и без интервенција на 
партиските лидери, туку врз 
основа на процедурите и на 
правилата што произлегуваат 
од него. 

Заев во изјавата за евентуално 
прекршување на изборниот 
законик, кој не е донесен сега 
туку пред пет години, вели: „Тој 
што ќе го фатиме да заплашу-
ва, да уценува...“ не прецизира 
кои се тие што ќе фаќаат. Дали 
кога зборува за „тие што ќе фа-
тат“ мисли на својата партија, 
на своите луѓе во МВР, на МВР 
како институција или на своите 
најблиски соработници? 

Вакви ситни детали можеби 
се неважни ако се споредат со 
крупните проблеми со кои Ма-

кедонија се соочува последниве 
неколку години исполнети со 
парламентарни инциденти, 
бојкоти, преговори, договори, 
протести, бомби и слични деја-
нија, но тие даваат можност да 
се предвиди како ќе се одвива 
во иднина сценариото што де-
неска го живееме. 

Централното прашање овде е 
дали може човек со сомните-
лен морален и делумно посто-
ен политички легитимитет да 
дава лични наредби за спрове-
дување на законот. Кој е во овој 
случај човекот или групата 
луѓе што ќе проценат дали не-
кој уценувал, заплашувал или 
поткупувал гласачи? Кои се тие 
луѓе во редовите на СДСМ кои, 
наместо полициските профе-
сионалци, истражните судии и 
судовите ќе одлучат дека некој 
го прекршил законот? 

Ваквата најава од Заев, кој во 
видеото вели дека докази веќе 
има и дека тие веќе се обезбе-
дуваат (кои се тие што собира-
ат докази, и ако се дел од МВР, 
може ли Заев да каже дека се 
прибираат докази) значи дека 
Македонија покрај политичка 
може да влезе и во уште посери-
озна безбедносна криза и хаос 
во институциите.   

Стои ли Заев сè уште 
своите зборови?
Доколку овој политичко-пра-
вен преседан веднаш не биде 
темелно објаснет или од темел 
уништен, а Заев веднаш не ја 
повлече оваа најава за негови 
наредби и не ги остави профе-
сионалците во МВР да го спро-
ведуваат законот, на наредното 
изборно изјаснување можеме 
да бидеме сведоци на состојби 
во кој законот ќе биде целосно 
елиминиран. 

По принципот за кој се зала-
га Заев, на изборниот ден ќе 
биде сосема нормално вмровци 
да бидат апсени од страна на 
луѓе на Спасовски по наредба 
на Заев, сдсмовци да се ап-
сат  од страна на луѓе блиски 
на Чавков по наредба на Ди-
митриев, апсење на членови 
на ДПА по наредба на Ахмети 
или апсење на членови на СДСМ 
од страна на ДУИ. И сето тоа 
поради принципот на функ-
ционирање на МВР, затоа што 
некои од политичарите сметаат 
дека има сомнеж за прекршени 
закони. 

Освен проблемот со политички 
легитимитет, Заев со последни-
от јавен настап најавува нова 
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колку долго ќе трае кризата?
Настапот на Заев пред стотиците 
граѓани во скопските населби по-
кажа дека не е подготвен за брзо 
решение на кризата. Според него-
вите зборови во кои тврди дека има 
околу 100 илјади луѓе чии гласови 
се користат незаконски за време на 
избори излегува дека кризата во 
Македонија ќе заврие кога Заев ќе 
најде оправдување за 200 илјади 
гласови колку што беше разликата 
меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ на по-
следните избори. Со оглед дека так-
во нешто засега не е можно, реално е 
да се очекува кризата да трае уште 
неколку години. 

И навистина, зошто еден човек, кој 
има цела опозиција под контрола, 
би се откажал од можноста да биде 
дел од политичкиот естаблишмент, 

да диригира на министри, а во исто 
време да биде градоначалник на по-
голем град и да тера бизниси вредни 
милиони евра? Со други зборови, 
Заев е свесен дека најлоша варијанта 
за него се кристално чисти избори 
прифатени од сите релеванти до-
машни и странски фактори. 

По такви избори тој ќе нема никак-
ва причинна да спречи реформи и 
ново свежо раководство во СДСМ. 
Секоја друга ситуација во која би 
се одржале избори без опозиција 
(нешто што Заев според сите па-
раметри го посакува од дното на 
своето срце) е добитна за него. Из-
бори без опозиција како резултат 
на наводно непрочистен изборен 
список и нерешена медиумска сфера 
се идеални за него. 

Поништување на договорот од Пр-
жино е најдоброто сценарио за него 
затоа што тогаш ќе ги загуби ми-
нистрите и замениците-министри, 
но ќе добие можност директно или 
преку посредници да продолжи со 
бомбите што иницијално му ја да-
доа потребната тежина за да стане 
важен фактор на македонската по-
литичка сцена. Со други зборови, 
што и да се случи, Заев по секоја цена 
нема да се откаже од обидот да дојде 
на власт. Досегашните искуства во 
кои тој и неговата партија добија 
најголем дел од пакетот што го по-
сакуваа му даваат за право сè уште 
да го живее својот сон, без разлика 
што и во идеално чисти избори как-
ви што нема ни во Британија тој не 
може да добие поддршка ниту за 
втора најголема партија. �

„Ка мен од ви со ка та кла са“, ова 
е зна че ње то на име то на Пи тер 
ван Ха у те. Оно ма сти ка та, на у ка та 
за по тек ло то и за зна че ње то на 
ими ња та, ве ли де ка Пи тер зна чи 
„ка мен“, Ван е „од“, а зна че ње то 
на ори ги нал но то Ха у те е „ви со ка 
кла са“. Ин те рес но е што се то ова 
од лич но му при ле га на чо ве кот 
што пред око лу по ло ви на го ди на 
дој де во Ма ке до ни ја и за тоа ку со 
вре ме ус пеа да се за ки ти со ред 
скан да ли, си те про из ле зе ни од 
не го во то, во нај ма ла ра ка, без о-
бра зие и не по чи ту ва ње на го сто-
примс тво то на зем ја та-до ма ќин 
во ко ја, на вод но, по ма гал да се 
ре ши по ли тич ка кри за?! Си гур но 

е са мо де ка днев но за ра бо ту ва 
по шест ми ни мал ни ма ке дон ски 
пла ти. На јин три гант ни от дел од 
при ка ска та е што ЕУ по сто ја но 
мол чи и од бег ну ва да ко мен ти ра 
што и да е за сно бов ски от бел-
ги ски „ка мен“ (Пи тер). Да ли во 
пра ша ње е бри сел ски от ло кал-па-
три о ти зам и љу бо вта кон ближ-
ни от свој Ван Ха у те?

Сно биз мот, со др жан и во не го-
во то име, не е до во лен из го вор. 
Проб ле мот е во не го ва та тра ги-
ко мич ност и ап сурд ност. Лик од 
учи лиш ни от дип ло мат ски при-
рач ник за ан ти фо то ро бот на пре-
го ва рач – сѐ што не тре ба да има 
и да пра ви чо век на таа по зи ци ја. 
Ве ро јат но, ко га Мон ти Пај тон би 
пра ве ле па ро ди ја на по сред ник, 

тоа би бил тој. За нив на жал, Ван 
Ха у те не ма тро шка до бар анг ли-
ски ху мор во се бе, иа ко, де фи ни-
тив но, е црн. Не го ви от „ху мор“ 
е спон тан и најм но гу по тсе ту ва 
на мен та ли те тот и на дејс тву ва-
ње то на еден лик од Ка зах стан. 
Без на вре да за Ка зах стан ци те, 
па ра ле ла та е со ли кот на Са ша 
Ба рон Ко ен, али јас Бо рат и не го-
ви от скан да ло зен ка ра ктер. Ах, 
да. Бо рат е сме шен, овој на ши от 
не. По сѐ изг ле да, не мо же ме да 
нај де ме свет ска па ра ле ла со на ши-
от дип ло мат. Мо же би, на ви сти на, 
Бел ги е цот не мис ли ко га ги ка жу-
ва утки те, а, мо же би, след но е да 
по ба ра фор ми ра ње ми ни стерс тво 
за смеш но оде ње?

БРИСЕЛ МОЛЧИ, ДУњА СТАНА СВЕТСКИ ПАТНИК АнАлизА

та мам сте за бо ра ви ле на ед на утка, сле ду ва дру га, па тре та... и та ка 
на та му. та ка на ре че ни от по сред ник ван Ха у те мо же да на у чи мно гу од 
не го ви от мно гу по стар и по и ску сен ко ле га мет ју ни миц, кој по по ве ќе 
од два е сет го ди ни во про це сот е поз нат са мо по тоа де ка, очиг лед но, 
не ма на ме ра да го ре ши проб ле мот за кој е наз на чен. овој, европ ски от, 
пак, ка ко да има ист ни ет, но за чи нет со жел ба да ста не пер со на нон 
гра та со 900 евра днев на пла та…

ван Хауте има среќа што
налета на ваков народ

Пишува |  
Љупчо Цветановски
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фаза во неговиот обид да го урне 
ВМРО-ДПМНЕ. Фазата во која ќе 
оди на судир по секоја цена, судир 
во кој тие што нема да прифатат 
апсење по наредба на партиски 
лидер кој нема никаква законска 
можност за тоа, да вратат и да 
започнат свое толкување на за-
конот. Доколку Заев последните 
контроверзни зборови ги кажал 
во афект, носен од емоции и до-
колку во моментот не го мислел 
тоа што го зборува, состојбата не 
е страшна, но доколку тоа што го 
кажа лидерот на СДСМ е дел од не-
каков план за предизикување хаос 
во кој ќе трпи Македонија, тој ќе 
носи историска лична одговорност 
од која нема да може да помогне. 

Сами сме одговорни 
како ќе нè запамети 
историјата
Со сиот ризик овие редови да 
бидат сфатени како закана, 
иако тоа би било неточно 
и погрешно, Заев мора да се 
подготви за ситуација во која 
некои граѓани или политички 
групи без никаков политички 
или законски легитимитет ќе 
реши дека лидерот на СДСМ 
го крши законот и ќе одлучи 
за тоа да го казни. Да потенци-
рам уште еднаш дека ова не е 
закана туку реално сценарио 
во земјата во која народот не 
е ниту слеп ниту глув, а во кое 

истиот тој народ некој се оби-
дува да го помножи со нула. 
Притоа треба да е јасно дека 
множењето и делењето на 
народот, странските чадори и 
интервенции не можат да по-
могнат никому. Во овој кон-
текст, политичката злоупотре-
ба на кумановските настани и 
смртта на осумте македонски 
полицајци од страна на Заев е 
можеби најопасната игра што 
тој ја игра. 

Менувањето на неговите ста-
вови за инцидентите во Кума-
ново за кои на секој настап ги 
толкува различно во завис-
ност од партиските потреби се 
најопасната стратегија за него-
вата иднина. Еднаш да тврдите 
дека кумановските настани се 
организирани од власта, потоа 
да ги споредувате со нападите 
во Париз каде што дејствуваше 
ИСИС, па потоа повторно да 
тврдите дека некој од Скопје 
го договарал инцидентот, не 
само што е несериозно, туку и 
крајно опасно. Замислете само 
какви стресови доживуваат 
членовите на семејствата на 
загинатите и ранетите во Ку-
маново кога ги слушаат овие 
тези на човекот што еден ден 
сака да стане премиер.
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Бри сел мол чи, а ду ња ста на глоб тро тер
И до де ка Бри сел ин ди ка тив но мол чи, а не го ви те апа рат чи-
ци на др жа ва та ѝ кро јат сред но ве ко вен за кон за ме ди у ми, 
пре полн со кру ти и фа ши стич ки ала тки за неј зи ни от ре гу-
ла тор, ед на хе ро и на вос пе а на во мно гу епо ви на опо зи ци-
ски те ју риш ни ци ни ка ко да ја „фа ти ме сто“. Же на та што е 
прем но гу за сег на та од сло бо да та на ма ке дон ски те ме ди у ми 
и којa не про пу шти ни ту ед на мож ност глас но да се из јас ни 
ко га беа во пра ша ње ка кви и да се опо зи ци ски ме ди ум ски 
„проб ле ми“, се га, ед но став но, про пад на в зем ја. Да, иста та 
таа Ду ња Ми ја то виќ од ОБСЕ, ко ја ре а ги ра ше исти от ден 
ко га МВР при ве де ал бан ски но ви нар без ле ги ти ма ци ја, за 
кој то гаш си те и доз нав ме де ка, на вод но, ни бил ко ле га, а 
бе ше во ре до ви те на нај жолч ни те и нај бес ни про те стан ти 
на де мон стра ци и те про тив пре су ди те за „Мон струм“ за кои 
пад наа и за твор ски каз ни. 

Е се га, ко га се ба ра 
ко мен тар за „де мо-
крат ски от“ за кон 
на Ван Ха у те и на 
СДСМ, кој овоз мо-
жу ва за тво ра ње 
ме ди у ми со оби чен 
указ и ед но стра но 
мис ле ње, Ду ња  ја 
не ма ни ка де. По 
не кол ку те оби ди 
на ко ле ги те, од го-
во рот на неј зи ни от 
шеф на ка би нет е: 
„Не оче ку вај те од-
го вор. Таа прем но-
гу па ту ва...“ Ве ру-
ва ле или не, Ду ња 
не за ста ну ва и не ма 
по им што се слу чу-
ва во др жа ва та, ко ја 
ѝ бе ше тол ку ин те-
рес на во ми на то то. 
Тол ку поз на то, не-
ли: Ка ти ца оди по 

прос ла ви, Ду ња па ту ва, Бри сел не ги раз би ра пра ша ња та?! 
Чу дес на ме ѓу на род на за ед ни ца и неј зи ни те уште по чу дес ни 
по сво е ни бал кан ски че да. 

Многу освестувачка е паневропската порака на 
Ван Хауте дека не е добра идејата да се копира 
од европските земји и да се земаат закони од 
нив, посочува за „Република“ колумнистот Богдан 
Илиевски, познат како Бетмен Велит.

БЕТМЕН ВЕЛИТ: Бреј. А ние цело време се будалееме 
следејќи насоки од ЕУ, одредници, па извештаите 
што треба да посведочат за нашиот напредок ги 
чекаме како топол леб за да слушнеме неколку 
добри думи дека сме доволно достоинствени во 
очите на Унијата (освен таа мала ситница со името). 
Штета што токму сега, по години и години шуткање 
на беспаќата пред европските порти, Ван Хауте 
реши да ни ја открие големата евротајна: не копирај 
ги  Европејците и кога закони ти носат. Проблем? 
Менталитетот на Македонците, се разбира.

Европскиот посредник остана покус за тоа да 
го каже и својот став дали е добро, здраво за 
менталитетот македонски што од европските земји 
земаме и посредници како што е тој, ги гоштеваме, 
слушаме и уважуваме. Дали и во овој случај имаме 
менталитет што е спорен за Унијата? И човечки е да 
се прашаме што овој човек, кој советува дека поради 
менталитетот не треба да прифаќаме европска 
практика, воопшто прави тука кај нас? Единствено 
логично ми е да заклучам дека има за цел да ни 
го подоправи менталитетот со неевропски мерки 
- односно дека Македонија е лабораторијата на 
Европа во која ќе се спроведуваат експериментални 
закони. Лулка на прогресот, која треба да стане 
генетски модификувана држава, со подобен 
менталитет за ЕУ.

Јас заблуден цело време мислев дека не сме во 
Европа поради името на државата, а тоа ти било 
поради менталитетот. Мора да се подружиме 
повеќе со соседските најевропски Бугарија и Грција 
бидејќи Ван Хауте не дава ниту нивните закони 
да ги копираме кај нас. Толкави се разликите во 
менталитетот меѓу Македонците и нашите источни 
и јужни соседи.

А човек ќе помисли дека бидејќи „зборот е збор“, 
како што кажа Ван Хауте, и законите составени од 
убави европски зборови се закони. Ван Хауте сега 
тврди дека европскиот збор не вреди во Македонија. 
Поради нашиот менталитет, кој не е европски и кој 
подразбира дека сакаме да ја следиме позитивната 
практика на искусните Европејци и нивните важечки 
закони. Не поради неговиот менталитет, кој е 
европски и од позиција на супериорност ни кажува 
дека не сме дораснале за да учиме од нив. „Не гледај 
ме што правам, слушај ме што зборувам“, спокојно 
нѐ учи Ван Хауте. Скроз Ван Памети.

Бетмен велит:  
Скроз ван памети

опо зи ци о не ри те се по ну ди ја 
да го „олес нат“ олес ну ва чот
Иа ко го ко ри сти во не га тив на смис ла, Пи тер 
ван Ха у те има огром на сре ќа што на ле та на 
на род со ва ков мен та ли тет. Ток му Ма ке до не-
цот е поз нат по сво ја та ме кост и про сту ва ње 
на гре шки те на дру ги те. Пи ре јот ка ко сим-
бол на на ши от на па тен, но цврст и от по рен 
на род, и не би оп сто јал до кол ку им за бе ле жу-
вал на си те чиз ми, опин ци и бо си но зе што 
по ми на ле низ овие про сто ри. А кој друг би 
му ги про стил си те до се гаш ни глу по сти на 
„олес ну ва чот“? Ге не за та на при ка ска та поч-
на со ста ту сот на „Фејс бук“ на Ван Ха у те, во 
ко ја тој во уло га на бел ги ска Ба ба Ван ѓа ни 
ја пред ви де ид ни на та. Ни по мал ку ни по ве-
ќе нѐ спо ре ди со Гру зи ја, а ид ни на та - ка ко 
сопс тве ност на Гр ци ја. Со ко мен та рот „ид-
ни на та на Ма ке до ни ја? Ве ќе се слу чи во 
Гру зи ја...“ бел ги ски от про рок ја поч на сво-
ја та ка ри е ра во др жа ва та. Без срам и пер де, 
по ра неш ни от гру зи ски по сред ник си да де 
по ли тич ка прог но за. И Иван Ис це ли те лот, 
нај ве ро јат но, би се за сра мил на ва кво пот-
це ну ва ње на до ма ќи ни те во не ко ја сел ска 
ку ќа, но не и Ван Ха у те во Ма ке до ни ја. Мо-
же би оку ра жен од бас нос лов на та днев ни ца 
од 900 евра за сво ја та ма ко трп на ра бо та, 
исти от тој Пи тер до ка жа де ка не ба ди ја ла 
оно ма стич ко то зна че ње на не го во то име е 
ка мен. Си по сти ра ше фо то гра фии од си нот 
во кои се ис ме ју ва со спро тив но сти те на 
Скоп је. Не ба ре, Бри сел е со вр шен... 

Ка ко и да е, си те овие „па лав шти ни“ на 
Бел ги е цот по ми наа без пос ле ди ци за не-
го и за не го ва та пла та. Бри сел во оп што не 
се по тре се што нив ни от еми сар пра ви ред 

глу по сти во др жа ва та во ко ја 
го ис пра ти ле. Очиг лед но, не кој 
це лос но по греш но го сфа тил 
збо рот де мо кра ти ја и игра на 
кар та та на зна че ње то на име то 
Тр пе. Се ко гаш до бро ин фор ми-
ра ни те Евро пеј ци овој пат по гре-
ши ле - име то одам на е де мо де. 
По го лем проб лем, се пак, бе ше 
си те ње то и оправ ду ва ње то на 
глу по ста од се ко гаш про за пад-
ни те и ксе но фил ски на стро е ни 
„про фе си о нал ни“ но ви на ри, кои 
се којд нев но го ве ли ча ат име то 
на чо ве кот што се мај та пи со 
др жа ва та и со на ци ја та. Еден, 
ма зо хи стич ки пре за до во лен од 
ома ло ва жу ва ње то на сопс тве на-
та на ци ја, ду ри се по ну ди и да го 
„олес ни“ олес ну ва чот со ора лен 
секс? Опо зи ци ски те из вр ту ва чи 
до бро зна ат де ка бра не ње то на 
стран ски те не бу ло зи е вол шеб-
ни от збор „Се за ме отво ри се“ за 
вра ти те на стран ски те фон до ви. 
Ко га мо жеа и рев нос но мо жат да 
го пра ват тоа за Ди во На се ље ка-
де што хе рој ски за та тко ви на та 
за ги наа осум по ли цај ци, што би 
бил проб ле мот во пер е ње то на 
из вал ка ни от и па ра до кса лен лик 
и де ло на Ван Ха у те?

Ед но зо што „из ја ва та на Ван Ха-
у те е глу пост“ и ил ја да за тоа...

Во исто вре ме ко га на мег дан 
из ле гоа сто ти ци те „слу чај ни“ 
сов па ѓа ња на не го ви от пред-
лог-за кон за ме ди у ми со тој на 
СДСМ, бел ги ски от по сред ник се 
за се ни са ми от се бе си. Мо же би 
и тоа бе ше цел та на нај но во-
то по ни жу ва ње на Ма ке дон ци-
те? Ка ко и да е, во цен та рот на 
откри ва ње то на ин ди ка тив на та 
те ле пат ска спре га и ко ин ци ден-

ци и те со раз мис лу ва ње то на со-
ци јал де мо крат ски те твор ци, со 
кои, ве ру ва ле или не, „раз мис-
ли ле“ и на пи ша ле иден тич ни 
ре че ни ци, бро е ви, каз ни, пра-
ви ла, ус ло ви за по зи ции и што 
ли не дру го, Ван Ха у те са ми от 
на пра ви го ле ма ди гре си ја на 
јав но то вни ма ние со ве ќе ан-
то ло ги ска та из ја ва:
„Не е до бра иде ја та да се ко пи-
ра за кон од дру га зем ја за тоа 
што тоа би би ло пре пра ва ње 
де ка сѐ е во ред. Се ко ја зем ја, 
па и вие, има  раз лич но за ко но-
дав ство, раз ли чен устав. исто 
та ка, ста ну ва збор за друг вид 
мен та ли тет и за со се ма раз ли-
чен на чин на уре ду ва ње на ме-
ди у ми те, по и на ков од тие на 
не ко ја од европ ски те зем ји“.

Ре че, по втор но пре жи веа од Бри-
сел и пре диз ви ка но ва ла ви на во 
Ма ке до ни ја. Не са мо гнев, ту ку и 
прав но-ло ги чен до ми но-ефект. 
Се га, по не го ви те збо ро ви, др жа-
ва та ќе мо ра да ги из ме ни ре чи си 
си те за ко ни, кои из ми на ти те го-
ди ни беа дел од т.н. усог ла су ва ње 
со за ко но дав ство то на ЕУ, чин 
што го пре зе дов ме ка ко зем ја-
кан ди дат. Бла го да ре ние на бри-
сел ски от шар ла тан во ру во на 
пре го ва рач, др жа ва та има пра во 
да си ги сме ни за ко ни те ка ко што 
са ка. За да ни при ле га ат на мен-
та ли те тот, не ли...

А ЕК и Бри сел по втор но ди ле-
тант ски из бег наа да од го во рат 
што мис ле ше бел ги ски от „фи ло-
зоф“ и да ли тие се сог ла су ва ат 
со јас но и со јав но иска жа на та 
на вре да на нив ни от еми сар, кој 
тре ба да сми ру ва, а не да па ли. 
На вре да што дој де исто вре ме но 
со нај а ва та на пре тсе да те лот на 
ЕУ Јун кер де ка Ма ке до ни ја ќе ти 
би ла над во реш на гра ни ца на 
Евро па и на Уни ја та во би тка та 
со еми гран ти те, за тоа што Гр-
ци ја не мо же ла?!  Да ли пре ку 
под др шка та на ва ков лик ка ко 
Бо рат, Бри сел, всуш ност, јас но 
по ка жу ва де ка ним им од го ва-
ра не ста бил на Ма ке до ни ја, ко ја 
ка ко та ква лес но мо жат да ја 
ко ман ду ва ат и кон тро ли ра ат? 
Се то дру го, и пре жи ву ва ње то на 
Пи тер ван Ха у те по си те не го ви 
ап сурд ни глу по сти, ед но став но, 
не ма ло ги ка.

АнАлизА
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За полиТикиТе Се Де Ба Ти ра,  
За кле ве ТиTE Се оД го ва ра
Тоа што нај го ле ма та опо зи ци ска пар ти ја се за ни ма ва со  
„ре пуб ли ка“ по ка жу ва кол ка во е  вли ја ни е то на не дел-
ни кот. За ла ги те и за кле ве ти те што ги из не соа СДСМ и 
порт па ро лот Пе тре Ши ле гов, прав да та ќе се ба ра на суд. 
Во ме ѓу вре ме, „ре пуб ли ка“ по втор но ги по ви ку ва чле но-
ви те на ра ко водс тво то на СДСМ да при фа тат ин терв ју и ги 
при фа ќа си те ка п ри ци што  ќе ги по ба ра ат 

СДСМ СО ЛА Ги ПРО ТиВ „Ре ПуБ Ли КА“ акТуелНо

Со ци јал де мо крат ски от со-
јуз на Ма ке до ни ја упор но 
во ди по ли тич ка би тка и со 

нај ди рект на цр на про па ган да 
се оби ду ва да ја ди скре ди ти ра 
„Ре пуб ли ка“ ка ко ме ди ум. 

Тоа што пар ти ски от порт па-
рол Пе тре Ши ле гов го пра ви 
со прес-кон фе рен ци и те ор га-
ни зи ра ни ду ри и пред вра ти те 
на ре дак ци ја та, не мо же да се 
ква ли фи ку ва ни ка ко по и на ку, 
освен ка ко при ти сок врз ме ди-
у мот и врз сло бод на та мис ла.

Бор ба та со сло бод на та мис ла и 
со кри тич ки от став кон по те-

зи те што ги пра ви СДСМ ка ко 
пар ти ја во опо зи ци ја та, СДСМ ја 
по диг на и на ни во што е да ле ку 
од та ка на ре че ни те пар ти ски 
де мо крат ски за фа ти за сло бо да 
на ме ди у ми те.

Тоа што „Ре пуб ли ка“ ука жа на 
гре шки и по ба ра из ви ну ва ње 
и де мант од СДСМ и од Ши ле-
гов лич но, за нив не се ни ка ков 
пот тик за пре ис пи ту ва ње на 
сво е то од не су ва ње.

На про тив, го зго ле му ва при-
ти со кот, а во ме ѓу вре ме бе га 
од од го вор но ста да при фа ти 
со о чу ва ње.

Име но, иско ри сту вај ќи ед на од 
прес-кон фе рен ци и те на Ши ле-
гов на влез на та вра та на „Ре пуб-
ли ка“, го пра шав ме да ли има на-
ме ра да се из ви ни, а тој, во не гов 
својс твен стил, по со чи: „Ќе се 
из ви нам са мо ко га ва ши от 
газ да ќе ме по ви ка да се за-
поз на е ме и да ис пи е ме ка фе“.     

Ова е са мо про дол жу ва ње на 
иг но рант ски от од нос на Ши ле-
гов и на СДСМ кон „Ре пуб ли ка“. 
СДСМ и Ши ле гов не со браа си ли 
за да од го во рат да ли има ат пи-
шан до го вор со срп ски те струч-
ња ци за од но си со јав ност и ко га 
ќе го об ја ват, отка ко и фо то и 
ви де о ре дак ци и те на „Ре пуб ли-
ка“ ги „уло ви ја“ на за ми ну ва ње 
од цен тра ла та на СДСМ.

То гаш Ши ле гов по втор но се 
оби де да го не ги ра ме ди у мот 
„Ре пуб ли ка“ вле гу вај ќи во ди-
ску си ја да ли „Ре пуб ли ка“ бил 
„ви стин ски“ ме ди ум со им пре-
сум и дру ги не ло гич но сти.

Слич ни беа од го во ри те и при 
пра ша ња та зо што ра ко водство-
то на СДСМ бе га од ин терв јуа 

за „Ре пуб ли ка“, иа ко за тоа 
уред но се по ка ну ва ни, со ну де-
ње от стап ки, кои, во де та ли, ги 
над ми ну ва ат и ка при ци те на 
нај су ет ни те свет ски ѕвез ди. 

Да би де ме искре ни, ка ко и до-
се га, ни го ди! Ни го ди тоа што 
це ла ед на по ли тич ка пар ти ја, 
и тоа нај го ле ма та опо зи ци-
ска пар ти ја, по ко ја се во дат и 
дру ги те опо зи ци о не ри-са те-
ли ти, се по ве доа во хај ка про-
тив „Ре пуб ли ка“. Го ди тоа што 
„Ре пуб ли ка“ е из диг на та ка ко 
пра ша ње во екот на пре го во ри-
те за ме ди у ми те. Иа ко, пак, е 
нес по и во, би деј ќи „Ре пуб ли ка“ 
не е ме ди ум што би бил за сег-
нат од но ви те ин ге рен ции на 
ре гу ла тор но то те ло. Се то тоа 
го ди би деј ќи е по ка за тел за тоа 
што прет ста ву ва„Ре пуб ли ка“ 
во ова ма ке дон ско ис по ли ти-
зи ра но оп штес тво.

Но, не го ди тоа што СДСМ и Ши-
ле гов ко ри стат ла ги. Во ни кој 
слу чај не мо же да се сме та де ка 
иску сен (?) прав ник ка ко Ши ле-
гов, ни ту дру ги те во СДСМ, не 
мо же ле да уви дат де ка „Ре пуб-
ли ка“ - од нос но прав но то ли це 
на ре дак ци ја та „Ре пуб ли ка“ не 
е исти от суб јект, чи ја што сме тка 
ја по ка жу ва ат ка ко при ма тел на  
вла ди ни средс тва. Ни ту Ши ле-
гов ни ту ме ди у ми те што се дел 
од опо зи ци ско то ја то про тив 
„ре жи мот и под др жу ва чи те“ не 
мо же да не ги за бе ле жа ле раз-
ли ки те во име то, на ве де на та 
адре са, па и да ноч ни от број и 
што ли уште не што бе ше об-
ја ве но од со др жи ни те до би е ни 
од Цен трал ни от ре ги стар и од 
за врш ни те прес ме тки од др жав-
ни те ор га ни.

Исто та ка, не е ни ка ков пре вид 
ту ку на ме рен при ти сок тоа што 
и СДСМ и Ши ле гов, а уште по ве-
ќе ко ле ги те од дру ги те ме ди у-
ми (иа ко, спо ред стан дар ди те на 
Ши ле гов, по ве ќе то не би би ле во 
оваа гру па) об ја ви ја лич ни по да-
то ци што под ле жат на за шти та.
 
И по ли тич ка та бор ба, ма кар и 
на пар ти ја про тив ме ди ум, тре ба 
да ги по чи ту ва до сто инс тво то и 
ре но ме то, пр во сво е то, а по тоа 
на про тив ни кот. Ако са ка ме да 
„игра ме“ де мо крат ски.

Ре дак ци ја „Ре пуб ли ка“ по ве ду ва 
по стап ка за прав но „ис пра ва ње“ 
на гре шка та на СДСМ, Ши ле гов 
и на ме ди у ми те што истр чаа да 
об ја ват без да вни ма ва ат на со др-
жи на та. И не ма бе га ње од прав-
да та, кол ку и не кои ин вол ви ра ни 
ли ца во мо мен тов да не са ка ат 
лич но да се со о чат со тоа.  Но пра-
ша ње то е мно гу по се ри оз но од 
за до во лу ва ње со суд ска пре су да.

Ре зул та тот на при ти со кот од 
СДСМ врз ме ди у ми те е ја сен и, 
за жал, вид лив. Со та ков при-
ти сок се на ста пи пред вра ти те 
на те ле ви зи ја „Си тел“, а по тоа 
бе ше на пад на та нив на еки па. 
Кам па ња за оцр ну ва ње на вра-
бо те ни те се во де ше и про тив ре-
дак ци ја та на пор та лот „Ку рир“. 
И „Ку рир“ бе ше цел на на пад и 
на гра беж. На па ди има ше и врз 
„Ра дио Сло бод на Ма ке до ни ја“. 
За лич ни дис ква ли фи ка ции да 
не пи шу ва ме, има мно гу при-
ме ри. На ви сти на, не е јас но што 
са ка да се по стиг не со овие про-
во ка ции и пре диз ви ку ва ње на-
силс тва врз ре дак ци и те? Кој ќе 
ја по не се од го вор но ста ако се 
слу чи не што, на ви сти на, се ри-
оз но? И зо што?

Во СДСМ им е кри стал но јас но 
де ка не се ме ди у ми те ви нов ни, 
ту ку че ко ри те и по ли ти ка та што 
ја во ди. Тоа го по ка жу ва ат и ан-
ке ти те - и тие на „Ре пуб ли ка“ 
и тие што се на ра ча ни од СДСМ, 
кои се кри јат од јав но ста.

Во„Ре пуб ли ка“ не зна е ме и, 
искре но, не нѐ ин те ре си ра ка-
кви ре ла ции има Ши ле гов со 
ме ди у ми те-под др жу ва чи на 
по ли ти ка та на СДСМ. Во де ње-
то ме ди ум со пи е ње ка фи ња 
со  по ли ти ча ри те е пра кти ка 
на еден по ра не шен си стем, кој, 
за жал, про дол жи и по оса мо-
сто ју ва ње то на Ма ке до ни ја и 
по пре и ме ну ва ње то на КПМ во 
СДСМ. Мо же би за тоа и дел од 
уред ни ци те во тие „ме ди у ми“ се 
сме та ат за кре а то ри на по ли ти-
ка та на СДСМ, што, пак, ја одр-
жу ва пар ти ја та та му ка де што е 
ве ќе 10 го ди ни. А, ве ро јат но, ќе 
ја одр жи уште нај мал ку че ти ри.

Акту ел ни те го сту ва ња на Зо ран 
За ев и на пар ти ски от ге не ра лен 
се кре тар Оли вер Спа сов ски ток-
му во ме ди у ми те по со че ни ка ко 
нај го ле ми по ли тич ки не при ја те-
ли не се ни што дру го ту ку „под-
ви е на опа шка“ на ра ко водс тво то 
на СДСМ по жи го су ва ње то ток му 
на тие ме ди у ми. Всуш ност до 
ва ков пре сврт дој де отка ко и ме-
ѓу на род ни от фа ктор во кој СДСМ 
се кол не е за поз на ен со цр на та 
кам па ња што ја во дат опо зи ци-
о не ри те про тив ме ди у ми те па-
ра лел но со жал би те кај нив де ка 
не ма ат ме ди ум ски трет ман.

Се чи ни, не ма да има „ја де ње 
жи ви лу ѓе“. Исто ка ко што ни-
кој од СДСМ не бе ше изе ден со 
го сту ва ње то во „Ре пуб ли ка“ А 
има ше мно гу, и од ми на ти от и 
од акту ел ни от со став на СДСМ. 
Зак луч но со ли де рот Зо ран За ев. 
И во оваа при го да „Ре пуб ли ка“ 
по втор но, јав но упа ту ва по ка-
на за го сту ва ње и за ин терв-
ју до ра ко водс тво то на СДСМ. 
И по втор но, со отво ре ност за 
ис пол ну ва ње жел би, ви део, во 
жи во, на ин тер нет, пре не се но 
во не дел ни кот „Ре пуб ли ка“, 
за нас лов на стра ни ца, авто ри-
за ци ја... За сѐ.

Па и Ши ле гов не ка по ве ли на ка-
фе. Де мо крат ско ка фе, во раз го-
вор со раз лич ни идеи за иста цел 
- ка ко до Ма ке до ни ја што ни кој 
не ма да ја на ре ку ва не до стој на 
за Евро па. Би деј ќи и та му, во ЕУ, 
не раз мис лу ва ат си те исто, а не 
се гле да ат ни ка ко не при ја те ли. 
Осо бе но не по ли тич ки те пар тии 
и ме ди у ми те. � Р.Р.



О гром на под др шка и по ве-
ќе од двој на пред ност на 
ВМРО-ДПМНЕ спре ма СДСМ, 

од нос но до кол ку след на та не де ла 
се одр жат но ви пар ла мен тар ни из-
бо ри, за ВМРО-ДПМНЕ би гла са ле 
36.8 про цен ти, а за СДСМ по ве ќе 

од два па ти по мал ку, од нос но 15.7 
про цен ти. Овие ре зул та ти се кај ма-
ке дон ско то гла сач ко те ло, но та ква-
та двој на раз ли ка се прес ли ку ва и 
до кол ку се зе ме пред вид це лос на та 
ет нич ка стру кту ра на на се ле ни е то 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, од нос-
но 25.7 про цен ти за ВМРО-ДПМНЕ 
спре ма 13.4 про цен ти за СДСМ. Ова 
го по ка жу ва ат ре зул та ти те од ис-
пи ту ва ње то на јав но то мис ле ње, 
кое го спро ве де ре но ми ра на та и 
уг лед на аген ци ја за истра жу ва ње 
на јав но то мис ле ње, „Бри ма Га луп“ 
на ба ра ње и во со ра бо тка со не дел-
ни кот „Ре пуб ли ка“.

Спо ре де но со прет ход на та ан ке-
та ко ја „Бри ма Га луп“ ја спро ве де 
за по тре би те на „Ре пуб ли ка“, а бе-
ше об ја ве на во де кем ври ми на та-

та го ди на, про цен тот на гра ѓа ни 
кои би гла са ле за ВМРО-ДПМНЕ 
бе ле жи благ по раст, на сме тка на 
па дот на оние што би се од лу чи ле 
за СДСМ. Ре зул та ти те од ан ке та та 
ги по ка жу ва ат при чи ни те по ра ди 
кои опо зи ци ски от СДСМ, и по крај 
до го во рот од Пр жи но, на сто ју ва 
из бо ри те да се од ло жат. Ни зок 
реј тинг на опо зи ци ја та, не до вер-
ба на гра ѓа ни те во ли де рот Зо ран 
За ев, не кон стру ктив ната по ли ти ка 
што ја по ка жу ва СДСМ. Очиг ле ден 
е стра вот на опо зи ци ја та, ко ја, по 
об ја ве ни те ре зул та ти од ова ис пи-
ту ва ње ис пра ти со оп ште ние со кое, 
ка ко и ми на ти от пат, об ви ну ва за 
на ра ча ни и за из мис ле ни ан ке ти 
кои го при кри ва ле на вод ни от раст 
на реј тин гот на СДСМ и на ли де рот 
на опо зи ци ја та, Зо ран За ев.

До кол ку след на та не де ла се 
одр жат но ви пар ла мен тар ни 
из бо ри, за ВМРО-ДПМНЕ 
би гла са ле 36.8 про цен ти, а 
за СДСМ по ве ќе од два па ти 
по мал ку, од нос но 15.7 про-
цен ти. Ду ри 55.2 про цен ти 
од гра ѓа ни те сме та ат де ка 
по ли ти ка та на опо зи ци ја та е 
де стру ктив на, за раз ли ка од 
са мо 28.6 про цен ти кои не 
се сог ла су ва ат со тоа, нас-
про ти, убед ли во то мно зинс-
тво од 50.4 про цен ти кои 
сме та ат де ка по ли ти ка та на 
вла ста е кон стру ктив на, од-
нос но 33.9 про цен ти кои не 
се сог ла су ва ат со тоа

вмро-ДпмНе со  
двојна предност

АНКЕТАТА ГО ПОТВРДИ СТРАВОТ НА СДСМ
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Аген ци ја та што ги изра бо ту ва 
истра жу ва ња та на јав но то мис ле-
ње за по тре би те на пре стиж ни от 
аме ри кан ски „Ин тер на ци о на лен 
ре пуб ли кан ски ин сти тут“, те рен-
ска та ан ке та за ис пи ту ва ње на 
јав но то мис ле ње на гра ѓа ни те во 
од нос на по ве ќе пра ша ња по вр за-
ни со акту ел ни по ли тич ки те ми ја 
спро ве ла во пер и о дот од 30 ја ну а ри 
до 4 фе вру а ри 2016 го ди на, при 
што би ле ан ке ти ра ни 1.006 ис пи-
та ни ци на во зраст над 18 го ди ни.

Со ог лед на фа ктот што на си те до-
се гаш ни из бо ри, ет нич ки те Ал бан-
ци во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ре чи си 
сто про цент но гла саа за по ли тич ки те 
пар тии во ал бан ски от по ли тич ки 
кам пус, ги об ја ву ва ме ре зул та ти те 
од ан ке та та кои се од не су ва ат на 
мис ле ње то на Ма ке дон ци те. Исто-
вре ме но, по а ѓај ќи од фа ктот што ма-
ке дон ски те гла са чи на из бо ри, во 
нај го лем про цент сво ја та под др шка 
ја да ва ат за ВМРО-ДПМНЕ и за СДСМ, 
истра жу ва ње то ге не рал но е на со че-

но кон пра ша ња та што се од не су ва ат 
за овие две по ли тич ки пар тии, освен 
од го во ри те на пра ша ње то за реј тин-
гот на по ли тич ки те пар тии, ка де што 
освен ма ке дон ско то гла сач ко те ло, 
пред вид бе ше зе ме но се вкуп но то 
рас по ло же ние на си те ет нич ки за-
ед ни ци (Ма ке дон ци, Ал бан ци, Тур-
ци, Ср би, Ро ми, Вла си, Бош ња ци и 
оста на ти), со цел да се до бие ре а лен 
при каз за рас по ло же ни е то на гра ѓа-
ни те за си те ре ле вант ни по ли тич ки 
пар тии во др жа ва та.

Ко га ста ну ва збор за пер цеп ци и те, точ но пет па ти 
по ве ќе сме та ат де ка, ге не рал но, ВМРО-ДПМНЕ има 
по го ле ма под др шка од гра ѓа ни те и де ка ќе по бе-
ди на из бо ри те, од нос но 65.1 про цент, за раз ли ка 
од са мо 13 про цен ти кои сме та ат де ка СДСМ има 
по го ле ма под др шка.

Спо ред гра ѓа ни те, ВМРО-ДПМНЕ убед ли во е пар-
ти ја та со ко ја др жа ва та еко ном ски и по ли тич ки 
ќе оди на пред. Ду ри 50,8 про цен ти од гра ѓа ни те 
сме та ат де ка ВМРО-ДПМНЕ еко ном ски ќе ја во ди 
по до бро др жа ва та на пред, од нос но 50,7 про цен ти од 
гра ѓа ни те сме та ат де ка со ВМРО-ДПМНЕ др жа ва та 
ќе оди на пред и на по ли тич ки план, нас про ти, 20,1 
про цент, кој сме та ат де ка тоа е СДСМ во пог лед на 
еко но ми ја та, од нос но 21,3 про цен ти де ка др жа ва та 
ќе оди на пред со СДСМ на по ли тич ки план.

Убед ли во, двој но по ве ќе, од нос но 53.6 про цен ти 
од гра ѓа ни те сме та ат де ка опо зи ци ја та, до кол ку 
би ја пре зе ма ла вла ста, би би ла по не де мо крат ска, 
за раз ли ка од 26.3 про цен ти кои сме та ат де ка би 
би ла по де мо крат ска.

Ду ри 55.2 про цен ти од гра ѓа ни те сме та ат де ка 
по ли ти ка та на опо зи ци ја та е де стру ктив на, за 
раз ли ка од са мо 28.6 про цен ти, кои не се сог ла-
су ва ат со тоа, нас про ти, убед ли во то мно зинс тво 
од 50.4 про цен ти кои сме та ат де ка по ли ти ка та на 
вла ста е кон стру ктив на, од нос но 33.9 про цен ти 
кои не се сог ла су ва ат со тоа. Се чи ни де ка не ма 
го ле ма про ме на во ста вот на гра ѓа ни те во од но сот 
на по ли ти ка та што ја во ди СДСМ. На прет ход на та 
ан ке та на „Бри ма Га луп“ на пра ве на за по тре би те 
на „Ре пуб ли ка“, ко ја бе ше об ја ве на во де кем ври 
ми на та та го ди на, 52,5 про цен ти од ис пи та ни ци те 
од го во ри ле де ка по ли ти ка та на опо зи ци ја та е де-
стру ктив на, нас про ти 26,3 про цен ти, кои сме та ле 
де ка по ли ти ка та на опо зи ци ја та е кон стру ктив на. 
Ма ли про ме ни има и во мис ле ње то на гра ѓа ни те 
за по ли ти ка та на вла ста. То гаш 48,6 про цен ти од 
гра ѓа ни те од го во ри ле де ка по ли ти ка та на вла ста 
е кон стру ктив на, нас про ти 31,6 про цен ти, кои сме-
та ат де ка по ли ти ка та на вла ста е де стру ктив на.

По ве ќе од двој но, од нос но 29.7 про цен ти од гра ѓа ни те 
сме та ат де ка ме ѓу на род ни от фа ктор е по ве ќе нак ло нет 
спре ма ВМРО-ДПМНЕ, од нос но 13.9 про цен ти сме та ат 
де ка тоа е СДСМ. 

Мар ги на на гре шка е ± 3 про цен ти на ни во на до вер ба 95 %.

Ре чи си пет па ти по ве ќе, од нос но 56.6 про цен ти од 
гра ѓа ни те сме та ат де ка ВМРО-ДПМНЕ би по бе ди ла 
до кол ку се ор га ни зи ра ат пред вре ме ни пар ла мен тар-
ни из бо ри на кој би учес тву ва ле си те пар тии, а са мо 
12.4 про цен ти сме та ат де ка тоа е СДСМ.

Ду ри 47.7 про цен ти сме та ат де ка СДСМ се пла ши 
од пред вре ме ни пар ла мен тар ни из бо ри, што мо же 
да се до ве де во ко ре ла ци ја со нив но то од би ва ње да 
учес тву ва ат на из бо ри те на 24 април. Са мо 16 про-
цен ти сме та ат де ка тоа е ВМРО-ДПМНЕ.

АнкетА
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никола 
ГруеВСки

Питер  
ВанХауте

Оптимист е благ тер-
мин. Јас сум сигурен 
дека ВМРО-ДПМНЕ 
повторно ќе ја добие 
довербата од граѓани-

те. Во моментов ја подготвуваме најобемната 
изборна програма досега. Ќе понуди проекти за 
сите граѓани. ВМРО-ДПМНЕ ужива огромна под-
дршка, која е можно да ја најавува и најголемата 
изборна победа досега. Народот масовно стои зад 
политиката што ја спроведува ВМРО-ДПМНЕ. Ма-
кедонија не е иста како пред десет години. Тогаш 
бевме на 106. место на листата на „Транспаренси 
интернешнел“. Сега сме на 66. место во однос на 
индексот на перцепција на корупција. Станавме 
земја со најниски даноци. Јас сум убеден дека 
ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи да ја реформира земја-
та и по изборите Република Македонија со уште 
побрзо темпо ќе тргне напред.

Не е добра идејата да 
се копира од европ-
ските земји и да се 
земаат закони од нив 
затоа што вие имате 

различен правен систем, друг устав, друг мен-
талитет. Вашите медиуми не може да се споре-
дуваат со медиумите во другите земји. Затоа, ве 
молам, обидете се да го искористите она што 
го имате и да го подобрите тоа.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
никола 
ПоПоСки

Не знам до кога ќе чекаме 
македонските политича-
ри отворено и решително 
да се спротивстават на ав-
стро-унгарскиот план за 
мигрантите, чиишто жртви, освен самите несреќни 
бегалци, треба да бидеме и ние Македонците, но и 
нашите најблиски соседи – Грците, Бугарите и Алба-
нците. Тој план води кон отворање огромни бегалски 
кампови за стотици илјади луѓе во една економски 
исцрпена и политичка фрагилна земја, каква што е 
Македонија. Мирот и спокојството во такви околности 
нема да можат да се купат со европски пари, а освен 
тоа, ние, во 1999 и 2000 година, веќе имаме едно болно 
искуство за тоа колкава е „дарежливоста“ и „хуманос-
та“ на европските сеирџии, кога хуманитарните драми 
се одигруваат надвор од нивните дворови.

Бранко  
ГероСки

Бараме решение во кое 
Грција ќе има дел, немаме 
никаков интерес таа да 
биде во каша, но нема да 
дозволиме да се реали-
зираат еднострани решенија што ќе бидат на наша 
штета. На наша штета ќе биде ако Грција се претвори 
во паркиралиште за мигранти, а нема да дозволиме и 
Македонија да се претвори во паркиралиште за миг-
ранти. Спречуваме илегални мигранти, пропуштаме 
мигранти и обезбедуваме хуман третман и сметаме 
дека секој треба да ги извршува. Ќе обезбедиме сме-
стување за секој основан барател на азил, но нема да 
дозволиме да бидеме претворени во бегалски камп.

Зоран  
ЗаеВ

Во Изборниот зако-
ник е предвидено тој 
што купува гласови и 
уценува да одговара 
со казна затвор од три 

до пет години. Затоа и го баравме Министер-
ството за внатрешни работи, за да има директ-
на реакција. Има наредба од Оливер Спасовски 
тој што ќе го фатат како краде гласови, запла-
шува и поткупува гласачи, веднаш да се уапси 
и да се приведе. 

Ги читав амандманите на 
СДСМ и од авион се гледа 
дека некои од нив немаат 
врска со предлозите на 
посредникот. Посебно 
апсурдна е идејата на СДСМ професионалните стан-
дарди и етика да ги регулираат со закон. Казнување на 
медиумите со глоби за кршење на професионалните 
стандарди нема во ниту една демократска земја. СДСМ 
се обиде да ги продаде нивните лоши решенија за 
медиумите претставувајќи ги како решенија на по-
средникот. Со таквата свесна манипулација им даде 
месо на медиумската пропагандна машинерија на 
ВМРО-ДПМНЕ да го нападнат безобразно Ванхауте.

наСер  
Селмани

ни уште по ве ќе, го вме ша и 
неј зи ни от со пруг, исто та ка, 
но ви нар во „Си тел“. И до де ка 
си те пар ти ски вој ни чи ња ја 
„шу ти раа“ , таа тој ден во оп-
што не ни би ла на ве сти, ни ту, 
пак, на ра бо та... Бра во Пе тре, 
ка ква ма ни пу ла ци ја. 

Да ли пар ти ја што се слу жи 
со ма ни пу ла ци ја ја зас лу жу-
ва до вер ба та на гра ѓа ни те? 
То гаш пра шав ме да ли Пе тре 
и не го ви от СДСМ со ова наја-
ву ва ат де ка ќе се слу жат со 
ма ни пу ла ции и во кам па ња, 
па и за вре ме на из бо ри те?! 
Очиг лед но, од го во рот го 
до би ва ме се кој ден со се-
ко ја но ва ма ни пу ла ци ја од 
Цен та рот за ко му ни ка ции 
на СДСМ.

А кој е Пе тре Ши ле гов? Тој е 
чо ве кот што на сво ја та пр-
ва прес-кон фе рен ци ја ка ко 
порт па рол на СДСМ се дрз на 
да ја  поч не сво ја та ра бо та со 
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ре че и:
� Зо што сте има ле тол ку не среќ но дет ство, што ви пра ве ле 

ко га сте би ле ма ла? 
� Не мо жам јас да пре зе мам од го вор ност за не чие до маш но 

не вос пи ту ва ње.
� На ро дот наш, на ва кво пра ша ње - кој ти ги да де ма те ри-

ја ли те, има ед на по го вор ка, ви ка - зи ни да ти ка жам.

ре коа и:
� До ба а ар де е е ен, јас сум Пе тре Ши ле гов, имам 45 го ди ни, а по 

за ни ма ње сум порт па рол, пра те ник и шпи он. Со без о браз но 
ли га ве ње за во зра сен чо век во суд, поч на све до че ње то на 
дов че раш ни от ад во кат, а се га шен ме га фон на СДСМ, кој ка ко 
све док се по ја ви на ро чи ште то по туж би те за на вре да и за 
кле ве та, кои Дра ган Пав ло виќ - Ла тас и Иво на Та лев ска ги 
има ат под не се но за СДСМ, нив ни функ ци о не ри и за ме ди-
у ми те на опо зи ци ја та и на Со рос. (Об ја ве но во „Ве чер“)

� Чо ве кот се зап ле тка во пра ша ња, из ви ну ва ња, за пир ки, те-
зи и во кон тра те зи. Ве ќе и са ми от е све сен де ка не ус пеш но 
се оби ду ва да ма ни пу ли ра. Тоа што во сво и те прес-кон фе-
рен ции це ло вре ме по ста ву ва пра ша ња, не зна чи де ка на 
јав но ста не ѝ е очиг лед но де ка ла же. Јас но е де ка пре со ви те 
се чи ста ма ни пу ла ци ја, но јас но е и де ка Ши ле гов свес но 
се на фа тил да ја игра уло га та на не чист играч на СДСМ. 
(ВМРО-ДПМНе)

Ро ден: 
12 ју ни 1969 го ди на, Скоп је

Про фе си ја: 
ад во кат

За ни ма ње: 
пра те ник, порт па рол

Ад во кат е, не мо жеш со 
не го та ка, мно гу пов-
ни ма тел ни се... та ка 

ба рем ве ли на ро дот. Ко га ќe 
се спо ме не ад во кат се оче-
ку ва де ка се ра бо ти за лич-
ност што знае што е цр но, 
што бе ло, ама знае и што 
е си во... Ги гле да ра бо ти те 
мно гу под ла бо ко, мно гу по-
де тал но. Ама тоа не е слу чај 
со Пе тре та. Ме сто не го ви от 
ли дер да учи од не го, Пе тре 
учи од ли де рот – из бр за ност, 
не ло гич ност, ла ги и ма ни пу-
ла ции... Исто ка ко Зо ран За ев, 
и Пе тре Ши ле гов се истр ча со 
не про ве ре ни ра бо ти. Збо ру-
вам, не знам што збо ру вам.

Па та ка Пе тре за ста на на ве-
тар и се е ше ве тар и маг ла... 
Ду ва ше во праз но. Дал е све-
сен или не нај до бро си знае 
са ми от тој. Ај што збо ру ва ше 
ра бо ти што не ма ат до пир ни 
точ ки со ре ал но ста, па уште и 
ад во ка тот јав но об ја ви лич-
ни по да то ци, ма ти чен број, 
адре са, на жи ве е ње... Си го 
по ка жа до ку мен тот со кој го 
пре кр ши За ко нот за за шти-
та на лич ни те по да то ци, па 
уште и тој до ку мент го до-
ста ви до си те ме ди у ми. И од 
Пе тре не ма „из ви ни“ ни ту 
за ла ги те ни ту за об ја ве ни-
те лич ни по да то ци... Дој де 
чо ве кот пред ре дак ци ја та 
на „Ре пуб ли ка“. Мис лиш му 
тек на да се из ви ни. Ама не. 

Про дол жи со исти те ла ги и 
кле ве ти... Не мо же ла „Ре пуб-
ли ка“да се ис пе ре... Пе ри о дот 
за из ви ну ва ње исте ку ва. Ка-
ко бе ше она „тик-так“... Епа 
Ши ле гов „тик-так“, по тоа на 
суд ќе ви ди ме кој има по тре-
ба да пер е... 

А бре ад во кат е чо ве кот... 
Теш ко де ка не зна ел што 
пра ви. Те шко де ка не знае 
што е ма ти чен број или де ка 
не смее јав но да го об ја ви, па 
уште и да го ра ши ри до по-
ве ќе од 100 е-адре си. Те шко 
де ка не знае да раз ли ку ва 
„Ре пуб ли ка“ од  „Ре пуб ли ка“.

И ме сто да се из ви ни, Пе тре 
си про дол жу ва да брои де но-
ви... И се кој ден го вр ти исто-
то. Се за ни ма ва со ме ди у ми, 
пла си ра не ви сти ни и ла ги. 
При хо ди, до би вки, сме тки, 
из мис ле ни сме тки... 

Да се по тсе ти ме де ка ма ни-
пу лан тот Пе тре и друг пат 
бил на ова ме сто – лич ност 
на (не)де ла та. Тој исти от 
Пе тре да ва ше лу ди идеи да 
се чкр та ат банк но ти те, а 
фо то мон та жи те се не го ва 
сил на стра на. Пар ти ски от 
порт па рол, прав ни кот Пе тре 
Ши ле гов об ја ви фо то гра фи-
ја, фо то мон та жа, на ко ја се 
гле да ка дар од ве сти на ТВ 
„Си тел“. Пре зен тер на ве сти-
те е Сла ви ца Ар со ва, а ве ста 
е де ка по зас лу га на пре ми е-
рот Ни ко ла Гру ев ски, „Гугл“ 
ѝ ја че сти та не за вис но ста на 
Ма ке до ни ја. При тоа Пе тре 
не за бо ра ви да ја ома ло ва жи 
но ви нар ка та об ви ну вај ќи ја 
де ка зе ла џо инт пред са ми те 
ве сти. При тоа, за да ја оцр-

ка ко Бе ше оНа „Тик-Так“

ата ка кон ме ди у ми те, од са-
ми от по че ток на из вр шу ва ње 
на функ ци ја та се за ка ну ва со 
туж би. Ад во кат... На што дру-
го да мис ли ако не на туж би. 
Мо же би смис лил и ка ко би 
би ло евен ту ал но не кој да го 
ту жи не го за ла ги, не точ ни 
об ви ну ва ња, об ја ву ва ње лич-
ни по да то ци...

Струч ња ци те не кол ку па ти 
има ат ре а ги ра но за не го ва та 
ра бо та. Про фе со рот Ту пан-
чев ски остро реп ли ци ра ше 
во вре ме то ко га Ши ле гов бе-
ше пре тсе да тел на вто ро сте-
пе на та ко ми си ја за јав ни на-
ба вки во Вла да та во вре ме на 
СДСМ, за афе ра та со па со ши, 
ко га тој го бра не ше пра во то 
на про ви зи ја од 1,7 ми ли он 
евра со образ ло же ние де ка 
тоа е од нос ме ѓу по ну ду ва чот 
и кон сул тан тот, од нос но де ка 
тоа би ле тро шо ци за изра-
ботка на про ект на до ку мен-
та ци ја. � (Р.Р.)

Пе тре Ши ле гов
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екоНомија

Потенцијал 
постои, но 
потребна е 
соодветна 

поддршка и 
вложување за 
да се постиг-

нат конкретни 
подобрувања

РеКОРДеН иЗВОЗ ОД ЛОН-ПРОиЗВОДСТВОТО

Познати марки облека како 
„том тејлор“, „ст. оливер“, 
„есприт“, „томи хилфин-

гер“ и многу други кои ги носат 
Европејците се парчиња облека 
кои се шијат ток му во Македо-
нија. Дури и кога Македонците 
се помамуваат да купат пар-
чиња облека од некоја позната 
марка, било во Европа, било во 
Македонија, не се свесни дека 
купуваат облека која, условно 
кажано, е македонска, односно 
сошиена од рацете на нашите 
текстилци, кои се вешти во рабо-
тењето, поради што се и барани 
од европските модни фирми. По-
зитивните ветришта ја враќаат 
текстилната индустрија на ста-
рите успешни патеки на рабо-
тење, иако попатно се соочува со 
многу проблеми и пречки. Оваа 
индустрија опстојува благодаре-

ние на натпросечните напори 
на луѓето од нејзиниот врв да 
го одржат, да го зголемат про-
изводството и да добијат што 
повеќе нарачки. Статистиката 
покажува дека секоја година рас-
те извозот на облека и на модни 
додатоци и дека сме на добар 
пат да се вратиме на златните 
години на извоз од пред 2009 
година.

� Периодот пред 2009 година 
беше златен период на нашето 
работење, по што текстилната 
индустрија регистрираше ог-
ромен пад. Сега веќе 25 отсто 
од тогашниот просек е надо-
местен, а остануваат уште 15 
отсто. Значи, на добар пат сме 
да ја застанеме оваа гранка на 
нозе, иако има уште проблеми 
што треба да ги решиме и да 

ги надминеме. Сѐ уште е доми-
нантно „лон“ производството, 
односно шиење за туѓи марки 
со наша работна сила. Нашите 
текстилни фабрики произведу-
ваат за познати светски модни 
брендови, најмногу за герман-
ските, но и за други. Останува 
тенденција да се работат ситни 
налози, односно мали серии, 
кои се покомлицирани и специ-
фични, а ги побаруваат позна-
ти фирми. Големите налози сѐ 
уште се работат во Бангладеш 
и во Кина - вели Ангел Димитров 
- претседател на Здружението за 
текстил при Стопанската комора. 

Според статистиката, македон-
ските конфекции за дванаесетте 
месеци од минатата година со-
шиле облека и модни додатоци 
за познати светски марки во 
вредност близу 530 милиони 
долари. Тоа е зголемување во 
однос на 2014 година кога се 
извезени облека и додатоци на 
облека во вредност од 504 ми-
лиони долари.

� Зголемувањето на извозот 
се должи на зголемувањето 
на побарувачката на запад-
ноевропските фирми, кои се 
наши налогодавачи, потоа на 
покачувањето на платите на 

кинеските конфекции, па она 
што се шиеше во Kина се враќа 
во земјава, поради евтината 
работна рака, а во последно 
време и многу турски ком-
пании се заинтересирани за 
производство во Македонија 
– објаснува Димитров.

Според него, главен проблем на 
нашите текстилци, освен лон 
производството е и немањето 
сопствени текстилни марки, 
нешто што со години не може 
да се надмине. Тука е и пробле-
мот со недостиг на работа сила.

� Работници за во текстилни-
те фабрики има сѐ помалку, 
а причината се знае, ниските 
плати. Платите, пак, не можат 
да пораснат ако не се зголе-
ми продуктивноста. Таа, пак, 
не може да се зголеми со лон 
производство. Што се одне-
сува до креирањето наши 
сопствени марки, тоа сѐ уште 
е во зародиш, бидејќи е про-
цес кој е тежок и макотрпен. 
Прва кочница е што Македо-
нија нема база на индустрија 
на мет ража, која се увезува, а 
второ, на европскиот пазар е 
многу полесно да се продаде 
европска марка, отколку ма-
кедонска - објаснува Димитров.     
    
Според упатените, македонската 
конфекциска индустрија има по-
тенцијал за уште поголем раст, 
но со многу вложувања во неа.

� Нарачки има, но пари нема. 
Она на што укажувавме со 
години, сега дојде. Не сме 
подготвени да одговориме 
на големата побарувачка за 
производство. Значи, има ба-
рање за извршување услуги, 
но немаме доволно врабо-
тени за нивна реализација. 
Освен недостигот на добар и 
на квалитетен кадар, немаме 
модерна технологија за завр-
шување на работата. имено, 
секоја година се едуцираат 
сѐ помалку млади за работа 
во оваа индустрија, која брои 
40.000 вработени. Треба уште 
многу да се направи за да 
застане оваа индустрија на 
здрави нозе, и колку повеќе 
време поминува, толку повеќе 
треба да се вложува. Нарачки 

ќе се направат, но како да се 
направат работници и како 
да се автоматизира оваа ин-
дустрија? Во моментов, само 
добро искористени грантови 
може да направат позитивно 
раздвижување на текстилната 
индустрија – смета Маријана 
Перковска, претседателка на 
Текстилниот кластер.    
    
Македонските конфекционери 
во моментот претежно шијат 
за добро познатите брендови 
како што се: „клиник“, „том 
тејлор“, „ст. оливер“, „бети бар-
кли“, „есприт“, „гери вебер“, 
„мис сикстин“, „ескада“, „хуго 
бос“ и други, потоа за холанд-
ските брендови „мекс“, „томи 
хилфингер“, англиските „хенри 
лојд“, „некст“, „аура ешли“, како 
и за италијанските брендови 
„гучи“, „макс мара“, „версаче“, 
„мотиви“ и други. Текстилни-
от кластер поддржан од Швај-
царската агенција за промо-
ција на извозот СИППО прави 
интензивни активности за 
навлегување и на нови паза-
ри како што се францускиот и 
англискиот преку промотивни 
активности и учество на саеми. 
Потенцијал постои, но потреб-
на е соодветна поддршка и 
вложување за да се постигнат 
конкретни подобрувања. 

� Со голем ангажман и со 
здружени сили помеѓу ком-
паниите, може да се реали-
зираат уште поголеми из-
возни резултати. Особено 
што Балканот од ден на ден 
станува сѐ поатрактивен за 
европските купувачи, кои 
се во потрага по квалитетно 
производство во мали серии 
и со кратки рокови на испо-
рака, што ќе им овозможи на 
брендовите постојан наплив 
на нови артикли во продаж-
ните центри. Текстилната 
индустрија е значајна гран-
ка за економијата на Маке-
донија поради што постои 
надеж дека сѐ поголем број 
млади луѓе ќе најдат интерес 
да работат во оваа креативна 
дејност и на тој начин ќе при-
донесат за нејзиниот позити-
вен раст и развој - објаснуваат 
текстилците. �
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Пишува | Александрија Стевковска  

Нашите текстилни фабрики произведуваат за познати светски модни 
брендови, најмногу за германските. Останува тенденција да се 
работат ситни налози, односно мали серии, кои се покомлицирани 
и специфични, а ги побаруваат познати фирми. Големите налози сѐ 
уште се работат во Бангладеш и во Кина. Текстилната индустрија е 
значајна гранка за економијата на Македонија поради што постои 
надеж дека сѐ поголем број млади луѓе ќе најдат интерес да работат 
во оваа креативна дејност и на тој начин да придонесат за нејзиниот 
позитивен раст и развој

СошиеНа оБлека оД поЗНаТи марки  
За 530 милиоНи Долари



БизНисОт ОВаа НЕДЕла БизНисОт ОВаа НЕДЕла

По три години загуби, златото од поче-
токот на  годинава ја зголеми цената 
за повеќе од осум отсто што, според 
многумина, го прави најдобра инвес-
тиција оваа година на глобално ниво.

Според аналитичарите, низата лоши 
податоци од Кина и падот на цената на 
нафтата се факторите што му го вра-

тија на златото епитетот најбезбедна 
инвестиција во несигурни времиња.  
 
Една  унца злато достигна вредност 
од 1.155,30 долари, што е највисоко 
ниво од октомври минатата годи-
на, а според берзанските стручњаци 
најдоброто допрва доаѓа. 

Се очекува дека 2016 година ќе биде 
година на златото и тоа би можело да 
биде стока со највисоки карактерис-
тики. Постојат многу елементи што 
предизвикуваат нестабилност на па-
зарот и златото претставува совршена 
брана за нив. Нестабилноста на паза-
рот ќе го зголеми апетитот на инвести-
торите за злато и се предвидува дека 
цената лесно би можела да достигне 
до 1.350 долари за една унца.
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Мултинационалната компанија 
„Арселор митал“ во 2015 година 
забележи нето-загуба од околу 
осум милијарди долари (7,1 ми-
лијарди евра). Загубата е после-

дица од падот на цените на суровините, но 
најголемиот светски производител на железо 
и на челик вели дека остварува напредок во 
намалувањето на трошоците.

Повеќе од половина од загубата е последица 
од отпишувањето на вредноста на имотот во 
рударскиот сектор, што е одраз на моментно 
ниската вредност на железната руда, но 
дури и без еднократните ставки „Арселор 
митал“ има загуба од 300 милиони долари. 
Компанијата во 2014 година забележи не-
то-загуба од 1,86 милијарда долари.

 Европската комисија 
излезе со економска 
прогноза, која пред-
видува стабилен еко-
номски пораст на еко-

номијата на Република Македонија.

Во зимската европска економска 
прогноза Еврокомисијата предви-
дува пораст на македонскиот дома-
шен бруто-производ (БДП) за 3,3 
проценти во оваа година, каков што 
бил и лани, додека за 2017 година, 
неформалната Влада на Европска-
та унија предвидува враќање на 
порастот од 3,5 отсто на БДП како 
во 2014 година. Со овој пораст Ма-
кедонија ќе биде меѓу петте земји 
во Европа со најголем економски 
пораст, во што води Ирска со 6,9 

проценти пораст на БДП за 2015 
година и 4,5 отсто за оваа година, 
како и Романија (пораст од 4,2 отсто 
за годинава), Малта (3,9 отсто) и 
Луксембург (3,8 отсто).

Во однос на невработеноста, про-
гнозите на Еврокомисијата се 
дека таа ќе продолжи да паѓа во 
Република Македонија и, според 
прогнозата, таа лани изнесувала 27 
проценти, со тоа што вработеноста 
се зголемила за 2,1 отсто, а година-
ва се очекува бројот на невработе-
ни да се намали на 25,8 проценти 
од работоспособните македонски 
граѓани, а во 2017 година, маке-
донската невработеност за првпат 
по подолго време да падне под 25 
проценти (24,6 отсто). 

Стопанската комора на 
Македонија побарала од 
Владата да се вклучи во 
решавањето на пробле-

мите со долговите на компанијата 
„ЦМБ балканс Скопје“ д.о.о.е.л., која 
е носител на франшизата „Карфур“ 
во земјава. Според комората, мар-
кетот останал должен на повеќе од 
50 домашни компании на чијашто 
иницијатива се одржала средба не-
делава во комората. Вкупната сума 
на долгот сѐ уште не се знае. Комо-
рата доставила допис до Владата во 
кој ја информира за проблемите на 
компаниите што не можат да си ги 
наплатат побарувањата.

Од Владата изјавиле дека дописот 
од Стопанска комора е разгледан 
со полно внимание и сите држав-
ни институции што се надлежни 
за овој и за сите други случаи ќе 
постапат во согласност со законот.
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Првиот електромото рен 
воз почна да сообра ќа на 
релација Скопје Велес и 
обратно. Овој воз е прв 
од шесте што државата 

ги нарача од Кина. Инвестицијата е 
вредна 25 милиони евра. 

Вториот воз ќе пристигне до крајот 
на овој месец, а две недели подоцна 
ќе биде пуштен во сообраќај. Другите 
четири ќе почнат да сообраќаат по ма-
кедонските пруги најдоцна до летово.

Шесте нови гарнитури се со капаци-
тет од околу 1.200 патници или се-
која по 200 патници, а ќе се користат 
на најфреквентните линии. Двата 
електромоторни воза ќе сообраќаат на 
релација Табановце - Гевгелија, а тие 
со дизел-мотор кон Битола, Кичево и 
Штип. Или новите возови ќе покрива-
ат 60 отсто од линиите.

Возовите се модерни, целосно кли-
матизирани, опремени со тоалети 
со вакуум, енергетски ефикасен и ги 
задоволуваат сите безбедносни стан-
дарди во согласност со правилата на 
Европската унија. 

Владата размислува за набавка на 
уште неколку нови возови за целос-
но да се промени возниот парк на 
железницата. 

Катастарот воведе но-
вини што го олеснуваат 
работењето на фирмите, 
банките, но и на изврши-
телите. Имено, направе-

на е нова апликација „воч дог“ (watch 
dog) со помош на која веќе нема да има 
малверзации, односно преценета или 
потценета вредност на недвижниот 
имот, информираа надлежните.

Со само еден клик професионалните 
корисници лесно ќе можат да дознаат 
која е вредноста на квадрат во рео-
нот каде што се продава или купува 
недвижен имот. Со апликацијата из-
вршителот од првиот момент кога би 
почнал постапка ќе може да ги следи 
сите промени. Од една страна, ова ќе 
оневозможи какви било манипулации 
со недвижниот имот, а од друга страна 
ќе се избегнат и одредени трошоци 
што би настанале во постапката на 
извршување доколку не би имале на-
време точна информација за тој имот.

Овој систем, според директорот на ка-
тастарот, веќе е од корист и на поголем 
број домашни фирми. Тие сега лесно 
доаѓаат до податок дали некој стан е 
под хипотека или има чисти документи 
пред да биде ставен на продажба или 
извршување. Досега преку електрон-
скиот катастар граѓаните и правните 
лица презеле повеќе од 554 имотни 
листови, како и други податоци.

Нови  проекти за куќи со различна квадратура се во под-
готовка и наскоро во Министерството за транспорт и 
за врски ќе им бидат на располагање на граѓаните, кои 
покажуваат голем интерес. Засега има шест различни 
проекти за куќи со различна квадратура, но најавите се 

дека ќе се направат најмалку уште толку, а можеби и повеќе типови 
проекти. Со тоа најмалку ќе има уште шест, а веројатно десет или повеќе 
видови дизајни на куќи со различна квадратура и со различна големина.

Граѓаните на овој начин ќе имаат одлична можност да заштедат по околу 
две илјади евра за проект, а тие што имаат пари ќе можат да си нарачаат 
и проекти по сопствена желба и ќе можат на архитектот да му предложат 
да изработи план во согласност со нивните желби.

Цената на нафтата 
пад на во скромно 
тргување на свет-
ските берзи, со оглед 
на тоа дека инвести-

торите ги разочара тоа што нема 
конкретни резултати во разгово-
рите на Саудиска Арабија и на Ве-
нецуела за производството.

На лондонската берза цената на 
еден барел падна за 68 центи во 
однос на претходното затворање и 
изнесуваше 33,38 долари. На аме-
риканската берза со еден барел се 
тргуваше по 81 цент пониска цена, 
од 38,08 долари.

Нафтените пазари ги поттикнаа 
преговорите за намалување на 
производството.

Шансите за спогодба моментно се 
мали, но ќе пораснат доколку це-
ната на нафтата се задржи околу 
30 долари за еден барел, што ќе се 
случи ако Иран и Ирак го зголемат 
производството како што планираа 
– предвидуваат аналитичарите.

Инвеститорите повторно се насо-
чија кон прекумерното снабдување, 
вклучително и на официјалните по-
датоци од САД за рекордното ниво на 
резерви на сурова нафта и на бензин. 
Од „Морган Станли“ проценуваат 
дека прекумерното снабдување, 
веројатно, нема да почне да се на-
малува пред 2017 година.

Британско-холандска-
та нафтена компанија 
„Ројал Дач Шел“ потвр-
ди дека ќе укине десет 
илјади работни места, 

како последица на најголемиот пад 
на профитот во последните 13 го-
дини.

Во последниот квартал од 2015 годи-
на оваа најголема европска нафтена 
компанија оствари профит од 1,8 ми-
лијарда долари, што е значително 
помалку во споредба со претходната 
година, кога профитот на „Шел“ изне-
суваше 4,2 милијарди долари. Според 
податоците на компанијата, вкуп-
ната заработка во минатата година 
изнесувала 3,8 милијарди долари, 

наспроти заработените 19 милијарди 
на крајот од 2014 година.

Минатиот месец акционерите на 
„Шел“ се согласија компанијата да 
биде преземена од помалата „БГ 
груп“. „Шел“ веќе ги намали тро-
шоците на работењето за четири 
милијарди долари или за десет 
проценти, а најави дека годинава 
трошоците ќе се намали за допол-
нителни три милијарди долари.  До-
колку сите овие мерки не помогнат 
за стабилизација на компанијата, 
„Шел“ ќе преземе и други допол-
нителни потези за намалување на 
трошоците за да може да се соочи 
со големиот пад на цената на суро-
вата нафта.

Хрватска има намера 
да ја  укине класич-
ната наплата на па-
тарините и место тоа 
да воведе вињети. 

Калкулациите велат дека 10-днев-
на вињета би можела да чини 100 
куни (околу 13 евра). Исто така, 
се планира воведување месечни 
вињети со цена од 400 куни (53 евра), полугодишни – чијашто цена би 
била од 500 до 750 куни (од 65 до 98 евра), како и годишни со цена од 
1.000 куни или 130 евра. Конечната цена ќе ја формира Владата.

Вињетите, секако, подразбираат право на неограничено користење 
на автопатиштата во рамките на определен период, што ќе биде од 
корист на тие што почесто ги користат овие патишта. За тие што го 
користат автопатот само во одредено подрачје може да се воведат 
регионални вињети.



Во текот на изминатата недела, 
силите лојални на сирискиот 
претседател Башар ал-Асад ре-

чиси го опколија градот Алепо, не-
когашниот најнаселен урбан центар 
во воено разурната земја. Со тоа, тие 
ефективно ги пресекоа сите витални 
маршрути од Турција за снабдување 
на областите од градот што ги држат 
бунтовниците.

Во понеделникот, сириските владини 
сили го зазедоа северниот град Кфе-
ен, недалеку од границата со Турција. 
Офанзивата поттикна стравувања од 
нов бегалски егзодус, како и вистински 
ризик дека Алепо, комерцијалниот 
главен град на Сирија за време на мир, 
ќе падне во рацете на Асад, што може-
би ќе значи и негова најголема победа 
од почетокот на востанието против 
неговото владеење во 2011 година.

Напредокот на режимот на Асад беше 
потпомогнат од војските поддржани 
од Иран на терен, како и неколкуме-
сечните воздушни бомбардирања од 
страна на Русија. Другите сили, вклучу-
вајќи ги и САД, гледаа на тоа со одре-

РеШеНие иЛи еСКАЛАцијА НА КРиЗАТА?

што ќе значи падот на алепо за Сирија и за светот?
Тоа што ќе следува во наредните недели ќе биде од 
големо значење за иднината на сирискиот конфликт 
и за комплексната мрежа на регионалните агенди и 
ривалства што го опкружуваат

ден степен на беспомошност додека 
интервенцијата на Москва го смени 
текот на настаните на сириското бојно 
поле во корист на режимот. Тоа што 
ќе следува во наредните недели ќе 
биде од големо значење за иднината 
на сирискиот конфликт и за комплекс-
ната мрежа на регионалните агенди и 
ривалства што го опкружуваат.

Нова бегалска криза
Некои аналитичари сметаат дека си-
риската влада побрзо ќе одлучи да 
ги остави бунтовниците во Алепо 
да гладуваат отколку да ризикува со 
долготрајна и со скапа битка во градот. 
Тоа, како што Лиз Слај објави минатата 
недела, доведе до нов бран на бегалци, 
очајни да стигнат до засолниште. Око-
лу 35.000 Сиријци се собраа на гранич-
ниот премин со Турција во близина 
на градот Килис, кој во понеделникот 
беше затворен по четврти ден по ред.

Турските власти постојано преду-
предуваат дека се достигнува ниво 
на преполнетост од бегалци. Анкара 
вели дека околу 2,2 милиони сириски 

бегалци се примени и се сместени во 
Турција од почетокот на конфликтот, 
по цена од неколку милијарди долари 
државни пари.

Премиерот Ахмет Давутоглу, чија 
влада со години бараше соборување 
на Асад и обезбедуваше поддршка за 
некои бунтовнички фракции, во по-
неделникот предупреди дека Алепо, 
во суштина, е под опсада. 

�  Ние сме на прагот на нова човечка 
трагедија - изјави тој за време на сос-
танокот со германската канцеларка 
Ангела Меркел, која накратко беше 
во Анкара за да разговара за подобра 
соработка меѓу Турција и нејзините 
европски партнери околу соочувањето 
со бегалците.

Многу европски лидери, меѓу кои Мер-
кел, се заинтересирани за разредување 
на напливот на бегалци што одат кон 
запад и покрај растечкото спротивс-
тавување дома и преговараат да ѝ се 
даде пакет-помош на Турција за да 
ги заостри своите контроли. За двете 
страни, напливот на бегалци се покажа 
како морална и политичка дилема и 
како влошување на дипломатските 
тензии.

� Од една страна, велат отворете 
ги границите, примете ги сите, а 
од друга страна, велат затворете ја 
границата, не дозволувајте никој 
да ја премине - негодуваше турскиот 

вицепремиер Јалчин Акдоган, осврну-
вајќи се кон Европската унија.

За сето тоа време, маките на раселени-
те и на угнетените Сиријци сѐ повеќе 
се зголемува. Стравувањата од турска-
та рестрикција значеа зголемување на 
бројот на бегалците и мигрантите кои 
се обидуваат да стигнат во Грција пре-
ку море, ризикувајќи ги своите живо-
ти. Во јануари, повеќе од 250 мигранти 
се удавија при патувањето - околу една 
третина од вкупниот број на сите тие 
што се удавија во 2015 година.

Ситуацијата е еднакво сериозна за тие 
што сега бегаат од Алепо и од неговата 
околина каде што хуманитарни групи 
се борат да обезбедат соодветна хума-
нитарна помош.

� Главниот пат од север до градот 
Алепо е отсечен - во понеделникот 
ноќта напиша Кристи Делафилд, висок 
службеник за комуникации од хумани-
тарната организација „Мрси корпс“, во 
електронска порака од турскиот град 
Газиантеп.

� „Мрси корпс“ засега може да про-
должи со дистрибуција на храна и со 
други материјали. Ние не можеме да 
процениме колку долго ќе траат тие 
резерви и кога следно ќе можеме да 
добиеме нова испорака. има и други 
патишта кои сѐ уште се отворени, 
но се непредвидливи и ризични – 
додаде тој.

СвеТ

политичка катастрофа  
за Западот
И бавната, брутална мизерија на 
војната и стабилните придобивки 
на Асад и на неговите сојузници во 
последниве месеци ги истакнаа стра-
тешките тешкотии што сирискиот 
конфликт им ги донесе на западните 
влади, особено на администрацијата 
на Обама. Белата куќа вложи голем 
политички капитал за напредокот на 
мировните разговори и преговори 
посредувани од ОН, кои повеќе соз-
дадоа омраза отколку оптимизам.

Во меѓувреме, со поддршката од 
Москва и од Иран, режимот на Асад 
стабилно ја презема контролата 
што сириската опозиција и нејзи-
ните поддржувачи можеби ја имаа.

� Реалноста на бојното поле ќе ги 
утврди крајните услови за да се 
стави крај на граѓанската војна 
во Сирија наместо политиките на 
големите сили. Асад и неговите 
сојузници во Русија и во иран го 
усвоија овој основен принцип 
иако Вашингтон и другите за-
падни престолнини ги ставија 
своите надежи на Женевските 
преговори под покровителство 
на ОН, кои се откажаа само два 
дена откако започнаа - истакна 
Институтот за проучување војни 
во Вашингтон во петокот.

Бројот на критичарите на рела-
тивната неактивност на админи-
страцијата на Обама се зголемува, 
обвинувајќи ја Белата куќа дека не 
презема решителни мерки за што 
поскоро да се зајакнат умерените 
бунтовнички елементи и да се спре-
чат немилосрдните бомбардирачки 

кампањи на режимот на Асад про-
тив сопствениот народ.

� Алепо може да стане сириско 
Сараево, пишува колумнистот на 
„њујорк тајмс“, Роџер Коен, осврну-
вајќи се кон друго општество што 
избувна во оргија на секташки су-
дири додека светот гледаше.

� Сирија е срам на администра-
цијата на Обама, дебакл од тол-
кави димензии што може да ги 
засени достигнувањата на прет-
седателот дома - заклучува Коен.

Белата куќа и другите гласови во 
Вашингтон велат дека мисијата на 
Москва во Сирија може наскоро да 
се претвори во безизлезна ситуа-
ција. Тие, исто така, оправдано твр-
деа дека неодамнешната историја 
на американското претерување и 
погрешните чекори на Блискиот 
Исток би требало да бидат поучна 
приказна за интервенција во Сирија.

Но, Русите се тие што во моментов 
ја „поставуваат временската про-
гноза“ и го поддржуваат сириски-
от владател за кој претседателот 
Обама претходно инсистираше дека 
мора да оди.

� Разбирливо е за САД да се пот-
пираат на политичкиот процес и 
да ја повикуваат сириската опози-
ција да се приклучи на дијалогот 
со добра волја. Но, да се направи 
тоа додека бунтот се изложува 
на заедничкиот напад на Асад, 
Русија и на иран и без планови е 
едноставно лошо - пишува Емил 
Хокајем, експерт за Блискиот Ис-
ток од Меѓународниот институт за 
стратегиски студии.

www.republika.mk26 петок, 12 февруари 2016 година www.republika.mk 27петок, 12 февруари 2016 година



с е ло то Го вр ле во се на о ѓа на 
јуж ни те па ди ни на пла ни на-
та Вод но и источ но од ре ка та 

Тре ска, во до ли на та и слив но то по-
драч је на Мар ко ва Ре ка. Око лу не го 
се на о ѓа ат се ла та: Све та Пе тка, Со ње, 
Чиф лик, Ба ро во и Осин ча ни. Се ло то 
се на о ѓа во об ла ста Кар ши јак. Спо ред 
по да то ци те на Ва сил К’нчов од 1900 
го ди на, Го вр ле во има ло 280 жи те ли и 
би ло на пу ште но во те кот на 60-ти те 
и на 70-ти те го ди ни на 20 век, ка ко 
пос ле ди ца на поз на ти те пре сел би се-
ло-град, во кои лу ѓе то ги на пу штаа 
се ла та во по тра га по по ле сен на чин 
на ег зи стен ци ја и за вра бо ту ва ње 
во фа бри ки те во Скоп је, по ра ди што 

нај го лем број жи те ли се исе ли ле во 
при град ски те на сел би и се ла Гор но 
Ли си че, Пин ти ја, При пор и Дра че во, 
та ка што со се ма мал број жи те ли се 
оста на ти во се ло то.

Од Скоп је кон Го вр ле во мо же да се стиг-
не пре ку Дра че во и Мар ков ма на стир 
кон бра на та Коз јак, но и пре ку Со пи-
ште и Со ње.

Го вр ле во рас по ла га со про чу е ни от ар хе-
о ло шки ло ка ли тет од пред 5.000-7.000 
го ди ни пред но ва та ера. Ме ѓу по ре тки те 
про нај де ни пред ме ти на ло ка ли те тот 
Го вр ле во се Го ли от Адам, за кој на уч ни-
ци те ве лат де ка е ар хе о ло шки ра ри тет 
во све тот, кој спа ѓа ме ѓу 10 свет ски најз-
на чај ни ар хе о ло шки на о ди и прет ста ву-
ва спо ме ник на чо веш тво то и Го ле ма та 

Мај ка или бо жи ца та Мај ка та. Овие 
две фи гу ри се про дук ци ја и сим бол 
на плод но ста, ос но ва та на жи во тот 

и на чо ве ко ви те ос нов ни 
вред но сти за си те 

вре ми ња.

Се гаш на та цр ква 
да ти ра од 17 век, а 

не кои од ико ни те се 
де ло на Ди ми тар 

Па пра ди шки. По крај 
оваа цр ква, има уште 

шест цр кви, во кои 
по сто јат ду хов ни гро бо

ви, а крај нив се по ста
ве ни ду ше ци на кои 

вер ни ци те прес пи ва ат. 
На не кол ку ме три, 

пак, под ри дот, 
се на о ѓа ат две 
ле ко ви ти во ди

им пе ра то рот гор ди јан  
ми ну вај ќи низ ма ке до ни ја ја 

из гра дил цр ква та „Св Три фун“

МА НА СТИР СКА ТА ЦР КВА ВО ГО ВР ЛЕ ВО Е ПО СВЕ ТЕ НА  
НА ЗА ШТИТ НИ КОТ НА ЛО ЗА РИ ТЕРепоРтАжА

Пишува | 
Не ве на По пов ска
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Долготраен политички хаос
Доколку Алепо падне во рацете на 
режимот, тоа ќе одбележи вистинска 
пресвртница во конфликтот. Како што 
Слај објави минатата недела, презе-
мањето на градот од страна на бунтов-
ниците во 2012 година дојде во момент 
кога многу набљудувачи беа уверени 
дека падот на Асад е неизбежен. Сега, 
востанието ќе треба да ѝ пркоси на 
веројатноста со повеќе фундамента-
листички и исламистички фракции.

Покрај тоа, светските сили, а веројатно 
и режимот на Асад, сѐ уште ќе сакаат да 
се победи Исламската држава, екстре-
мистичката група што доминираше 
во глобалните наслови од нејзиното 
драматично појавување пред две го-
дини и што зазеде контролира врз 
територии во Ирак и во Сирија.

� Тоа не е крај на војната, но може 
да биде почеток на крајот, каде што 
најголемите победници ќе бидат 
Асад, Русија, Хезболах и иран, изјави 
за „Блумберг њуз“ Патрик Меган, ана-
литичар од Фондацијата за одбрана 
на демократиите. (Хезболах, либан-
ската шиитска милитантна органи-
зација со илјадници борци посветени 

на одбраната на режимот на Асад, е 
претставник на иран). Многу од по-
веќето радикални групи, најверојат-
но, ќе продолжат да се борат дури 
иако опозицијата загуби голем дел 
од својата територија - додава Меган.

Русија и Иран имаат свои придобивки 
во сето тоа, но и две други истакнати 
регионални актери почнуваат да се 
вплеткуваат. Саудиска Арабија, која 
одигра видлива улога во поддршка-
та на бунтот, минатата недела објави 
дека ќе ја разгледа можноста за ис-
праќање на копнени сили во Сирија 
- сценарио што ќе ја сигнализира најго-
лемата ескалација во нејзината реги-
онална борба за власт со Иран досега.

Предлогот беше исмејуван од коман-
дантот на Иранската револуционерна 
гарда за време на викендот.

� Тие тврдат дека ќе испратат вој-
ници, но мислам дека нема да се 
осмелат да го сторат тоа. Тие има-
ат класична војска, аW историјата 
ни кажува дека такви војски немаа 
никакви шанси во борбата против 
нерегуларни отпорни сили - изјави 
генерал-мајор Али Џафари за нови-

нарите во Техеран, според полуофи-
цијалната иранска агенција „Фарс њуз“. 

Турција, пак, се соочува со повеќе 
главоболки. Играта на руската моќ 
во Сирија беше катастрофална за Ан-
кара: воздушната војна на Москва ги 
уништи сите нејасни турски надежи 
за воспоставување зона на забранети 
летови од другата страна на грани-
цата со Сирија и ги засили сириските 
курдски фракции, кои зазедоа поголем 
дел од територијата на северниот дел 
на Сирија.

Фактички, остатокот од некогашната 
сириско-курдска држава е јалова идеја 
за Турција, која е во средината на обно-
вениот контрабунт против курдските 
бунтовници во немирниот југоисточен 
дел на земјата. Можноста за турски 
упад во земјата е мала, но тоа е ризи-
чен потег што може да го засили веќе 
смртоносниот пожар.

Од своја страна, Асад ја почнал војната 
како операција против „терористите“ 
- иако бројните докази го покажуваат 
токму спротивното. Со Алепо во свои-
те раце и со постоењето на „умерен 
бунт“ што повеќе претставува фикција 
отколку реалност, тој можеби ќе го 
добие тоа што го сака.

� Асад долго време сакаше натпрева-
рот во Сирија да се гледа како борба 
меѓу неговиот режим и екстремис-
тите. Тој се доближува до истеру-
вање на релативно умерените над-
вор од бојното поле, исполнувајќи 
го своето пророштво. Последиците 
за многу Сиријци, за Турција и за 
шансите за мир ќе бидат катастро-
фални - пишува Даниел Сервер од 
Институтот за Блискиот Исток. 

Извор: „Вашингтон пост“
Превод: Ана Цветаноска
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все лил во ед но цр но ку че. Со 
тоа чу до мно зи на по ве ру ва ле 
во Хри ста.

Св. Три фун, исто та ка, се 
праз ну ва и на 19 сеп тем ври, 
ко га Цр ква та го од бе ле жу ва 
спо ме нот на све ти те ма че-
ни ци Тро фим и До ри ме дон, 
та ка праз ну ва ње то се слу-
чу ва ло во бли зи на на хра-
мот по све тен на све та Ана 
во кон стан ти но пол ско то 
пред гра дие Де вте рон. 

Цр ков но то пре да ние, се раз-
би ра, оста ва сво ја тра га и врз 
ико но граф ска та прет ста ва на 
све ти те лот. Во о би ча е но, тој 
е прет ста вен ка ко го ло бра до 
мом че, но по сто јат ико ни ка де 
што е нас ли кан и со бра да, со 

буј на гу ста ко са, че сто за не ма ре на, со што 
се наг ла су ва не го во то скром но по тек ло 
и фа ктот де ка тој це ли от свој жи вот го 
по ми нал во по ле то. Об ле чен е во хи тон, 
спу штен ре чи си до зем ја та, и со на ме тка 
над хи то нот, слич на на ту ни ка.

Спо ред сим бо ли те што ги др жи во ра ка та, 
по сто јат два ос нов ни ико но граф ски ти па. 
На по че то кот, во по ста ри те ико но граф ски 

прет ста ви, уште пред да би де об ја вен 
за све ти тел -па трон и по кро ви тел на 
ло за ри те, све ти Три фун во о би ча е но е 
нас ли кан ка ко др жи крст во дес на та 
ра ка, тип на образ ка ра кте ри сти чен за 
сли ка ње то ма че ни ци. Со ле ва та ра ка 
кра јот на об ле ка та го др жи по диг нат. 
Та кви от на чин на прет ста ву ва ње, ка-
ра кте ри сти чен за ра ни от пер и од, про-
дол жу ва да се ко ри сти и по на та му, ко га 
све ти те лот е прог ла сен за за крил ник на 
ло за ри те и на гра ди ни те. Тоа, пред сѐ, 
за ви си од опре дел ба та на ико но пи се цот, 
вре ме то и од ме сто то.

На вто ри от ико но граф ски тип све ти те-
лот од но во во сво ја та дес на ра ка др жи 
крст, до де ка во ле ва та имам мал срп. 
Во сред но ве ко ви е то, ср пот бил ос нов-
на ала тка за обра бо тка на лоз ја та и на 
гра ди ни те.

По не ко гаш мо жат да се срет нат и дру-
ги по ре тки ико но граф ски ти по ви, ка де 
што све ти те лот ме сто срп, др жи ма ла 
ку ти ја со ме ди цин ски ин стру мен ти или 
ло зо ва гран ка пре кри е на со пло до ви. 
По не ко гаш гран ка та мо же да е за ме не та 
со пле тен кош. 

РепоРтАжА

Стиг ну ва ме во се ло то. „Св. Три фун“ е 
глав на та ма на стир ска цр ква во ова 
скоп ско се ло. Се на о ѓа на ри дот Бр-
зо вец со го ле ма при род на уба ви на 
и има цен трал но ме сто и ви дик на 
це ла та око ли на зад Вод но. Ов де доз-
на ва ме де ка се гаш на та цр ква да ти ра 
од 17 век, а не кои од ико ни те се де ло 
на Ди ми тар Па пра ди шки. По крај оваа 
цр ква има уште шест цр кви. Во 2006 
го ди на Ма ке дон ска та пра вос лав на 
цр ква - Охрид ска ар хи е пи ско пи ја ре-
ши ла да го про да де на скоп ска та фир-
ма „Ус је“ це ли от ма на стир со си те 
шест цр кви и со зем ји ште од око лу 
17.000 ква драт ни ме три, но по ра ди 
бур ни ре ак ции во јав но ста про даж-
ба та би ла пов ле че на.

Спо ред ле ген да та, во рим ско вре ме 
се раз бо ле ла ќер ка та на рим ски от 
им пе ра тор Гор ди јан. До би ла чуд на 
бо лест, жи ва се фр ла ла в оган и во 
во да. Ца рот ги со брал си те ле ка ри, 
но ни кој не мо жел да ѝ по мог не. Ра зо-
ча ран се по мо лил на Гос под, кој, пак, 
пре ку глас на ќер ка му ка жал де ка неа 
мо же да ја из ле ку ва са мо св. Три фун. 
Го про на шол св. Три фун во Ма ла Ази-
ја, кој до шол кај ца рот и ја из ле ку вал 
ќер ка му. Ца рот вра ќај ќи се кон до ма 
по ми ну вал низ Ма ке до ни ја и ко га се 
на о ѓал на ме сто то Го вр ле во, Гос под 
му на ре дил да на пра ви бож ји хра мо-
ви на св. Три фун, св. Тро и ца, св. Пе-
тар и Пав ле, а по доц на и св. Ма ри на. 
Во ма на сти ри те по сто јат ду хов ни 

гро бо ви, а крај нив се по ста ве ни ду-
ше ци на кои вер ни ци те прес пи ва ат. 
На не кол ку ме три, пак, под ри дот 
се на о ѓа ат две ле ко ви ти во ди, а на 
ед на та од нив од бла го дар ност вер-
ни ци те из гра ди ле цр квич ка „Све ти 
Куз ман и Дам јан“.

Све ти Три фун се праз ну ва на 1 
(н.ст.14) фе вру а ри. Име то на све ти-
те лот до а ѓа од грч ки от збор τρυφή 
што зна чи ме кост, неж ност, де ли кат-
ност. Св. Три фун е ра но хри сти јан ски 
ма че ник, кој де нес е по чи ту ван ка ко 
од пра вос лав на та цр ква на Исток, 
та ка и од Ри мо ка то лич ка та цр ква на 
За пад. Ос нов ни цен три во Ви зан ти ја 
ка де што поч ну ва по чит та и кул тот 
кон све ти от ма че ник, се Кон стан ти-
но пол и Ма ла Ази ја. Кр сто нос ци те во 
1204 го ди на го за зе ма ат Кон стан ти-
но пол, та ка што со нив но то вле гу ва-
ње гра дот бил огра бен и опо жа рен. 
По крај мно гу те бес це не ти ра бо ти, 
кр сто нос ци те ги зе ма ат и мо шти те 
на св. Три фун и ги пре не су ва ат во 
Рим, па на тој на чин не го ва та сла ва 
се ра ши ру ва и на За пад. Нај ве ро јат-
но уште во 10 век за прв пат поч ну ва 
тра ди ци ја та св. Три фун да се на ре-
ку ва по кро ви тел на зем јо дел ци те и 
на ло за ри те. Тој се за ни ма вал со сто-
чарс тво и одг ле ду вал гу ски. Спо ред 
жи ти е то, све ти Три фун, уште до де ка 
бил мал, имал дар на чу до творс тво и 
из го ну вал не чи сти ду хо ви. Ед на од 
тие што до би ле ис це ле ние, би ла и 
ќер ка та на им пе ра то рот Гор ди јан, 
ко ја би ла оп сед на та од не чист дух. 
Отка ко св. Три фун се по мо лил на Бо-
га, тој не са мо што ја ос ло бо дил од 
не чи сти от дух, ту ку и на си те при-
сут ни им го по ка жал де мо нот, кој се 
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СÈ почесто  млади жени по породувањето 
со скршеници на пршлените

Раз го ва ра ше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

Остеопорозата е метаболно заболување на 
коскениот систем, чија основна карактеристика 
е намалување на коскената маса по единица 
волумен и структурни нарушувања во самото 
коскено ткиво. Тоа доведува до постепено 
намалување на еластичноста на коските и до 
појава на скршеници, посебно во пределот на 
бутот и на зглобовите. Овие скршеници се јавуваат 
и при мал физички напор или при повреда

Н ацијата во Македонија старее, а 
со тоа бројот на заболени од ос-
теопороза се зголемува. Децата 

малку се движат, постојано седат пред 
компјутер, сè почесто имаат прекумерна 
тежина, јадат брза храна која е пресоле-
на. Нивната исхрана е богата со слатки, 
но не и со сирење, млеко, јогурт... и со 
тоа ризикуваат да заболат од остеопо-
роза во подоцнежните години. Затоа 
стручните лица апелираат за здрава и 
разновидна исхрана, богата со калциум, 
со витамин Д, многу движење и вежби, 
да се избегнуваат алкохолот и цигари-
те. Ако сега не се превенира, посебно 
кај младите, тогаш многу е веројатно 
дека по педесеттата година овие деца 
ќе заболат од оваа подмолна болест. Ос-
теопорозата предизвикува намалување 
на коскената маса поради што коските 
многу лесно се кршат. Од оваа болест 
најчесто страдаат жени постари од пе-
десет години, но има заболени и меѓу 
машката популација. Она што е ново е 
дека во последно време имаме млади 
жени, кои по породувањето многу лесно 
се здобиваат со скршеници на пршле-
ните, вели во интервју за „Република“ 
проф. д-р Снежана Марковиќ-Темелко-
ва, ендокринолог и претседателка на 
здружението за остеопороза.

 Секоја трета жена и секој петти маж 
над 50 години имаат остеопороза. 
Дали кај нас се прават редовни про-
грами за откривање на болеста?
МАРКОВиЌ-ТеМеЛКОВА: Постои ске-
нирање на остеопорозата во Македонија 
и тоа главно го прави Македонското 
здружение за остеопороза одејќи на 
терен во рурални средини каде што 
вршиме скенирање за ризик за осте-
опороза и остеопоротични фрактури. И 
кај некои приватни ординации постојат 

апарати за скенирање на остеопорозата. 
Во ризичните фактори за настанок на 
остеопороза се полот, возраста, ревмата, 
пушењето цигари, скршеница над чети-
риесеттата година, кортикотерапијата, 
која често се дава во пулмологијата при 
астми и при алергии, потоа терапијата 
што ја даваат колегите на кардиологија 
за аритмија. Сето тоа се нешта кои водат 
до ризикот од остеопороза. Според свет-
ските статистики, кај нас во Македонија 
е можно да имаме околу сто илјади луѓе 
заболени од оваа болест. Работиме веќе 
15 години и луѓето знаат што е осте-
опороза. Порано ништо не се говореше 
за овој тивок крадец на нашите коски, 
болест која нема симптоми сѐ додека не 
се случи првата скршеница.

 Како да создадеме цврсти коски во 
младоста за нè служат во староста?
МАРКОВиЌ-ТеМеЛКОВА: Тоа е многу 
убава работа, но сепак, ние сме мала 
земја без материјални можности да го 
направиме тоа. Во Германија има про-
ект со кој уште во основите училишта 
се почнува да се говори за здравата 
храна, за млекото, за млечните про-
изводи, за физичката активност, за 
неседење пред компјутер. Никогаш 
не е доцна да се почне да се работи на 
цврстината на своите коски. Ако некој 
реши дека сака да биде поцврст од тоа 
што бил, здружението дава совети за 
исхрана, имаме брошури. Витаминот 
Д е секаде во дефицит. Ние мислевме 
дека само албанската жена има де-
фицит од витамин Д, но излезе дека 
сме згрешиле. И Македонците имаат 
дефицит на витамин Д. За жал, кај нас 
на многу мал дел од видовите млеко 
е означено колку калциум има во 250 
милилитри и колку има витамин Д во 
250 милилитри, а тоа е многу важно за 
да се добие оптимална доза на калциум 
и на витамин Д во организмот. Врвот 
на коскената маса, максимумот, се 
достигнува околу триесеттата година. 

Што е постигнато дотогаш, постиг-
нато е. Меѓутоа, тука е многу важна 
и генетиката. Генетиката нè врзува 
за нашите родители. Ако мајка скр-
шила колк, потоа и сестра или тетка, 
можеби и ние сме предиспонирани 
да направиме скршеница на колкот. 
Ова значи дека може да почне кога 
било, подобро е да се почне отколку 
никогаш да не се почне.

 Колку години има најмладиот 
пациент што боледува од оваа 
болест?
МАРКОВиЌ-ТеМеЛКОВА: Нашиот 
апарат што го имаме, дензитоме-
тар и кој беше прв таков апарат во 
јавното здравство на Клиниката за 
ендокринологија, моментно има 
најголема база на податоци на Бал-
канот. Во нашата база на податоци 
имаме околу 28 илјади прегледани 
пациенти. Меѓутоа, за жал, нашиот 
апарат не е софистициран за да може 
да ги мериме и децата. Тој мери само 
на возраст над 18 години, така што 
не можам да кажам колку години 
има најмладиот пациент со остеопо-
роза. Но, она што е ново е дека во 
последно време имаме млади жени, 
кои по породувањето зе здобиваат 
со скршеници на пршлени. Значи, 
бебето додека е во стомак е многу 
себично и јаде сѐ што му треба. Во 
петтиот, шестиот месец од бременос-
та се зголемува потребата за желе-
зо, за калциум, за витамин Д. Тогаш 
почнува да црпи калциум од мајка-
та. Значи, мајките над петти месец 
мора да примаат повеќе калциум и 
витамин Д, да користат суплемен-
тарна терапија, односно да внесу-
ваат повеќе калциум и витамин Д 
во каква било форма затоа што се 
случуваат скршеници. Има млади 
мајки со по два-три скршени пршле-
на по породувањето. Пршлените се 
толку „изедени“ што жените мора 
да носат корсети, а треба да дојат 
деца. Затоа мора да се стави акцент 
на ова и мајките по петтиот месец 
од  бременоста, ако не и порано, да 
добиваат суплементарна терапија 
од околу еден грам калциум дневно 
и 800 интернационални единици 
витамин Д дневно.

 Постојат ли фактори на кои 
може да се влијае и фактори 
на кои не може да се влијае?
МАРКОВиЌ-ТеМеЛКОВА: Може-
ме да влијаеме преку физичката 
активност, преку подобрување 
на исхраната, може да се остават 
цигарите. Но, не може да влијаеме 
на полот, на расата, на генетиката 
и на возраста. Жените се повеќе 
подложни на остеопороза и ос-
теопоротични фрактури, пред сè 
затоа што според генетиката се 
поситни, за разлика од мажите. 
Уште во детството девојчињата 
прават поситна коска за разлика 
од мажите. Кај мажите падот на 
хормоните кои директно се одго-
ворни за цврстината на коските 
се случува многу подоцна. Кај 
жените менопаузата се случува 
околу 49 до 51 година од животот. 
Тоа значи дека кај жените многу 
побрзо паѓаат тие хормони што 
ги штитат коските. Кај мажите 
тестостеронот паѓа подоцна. 
Настанокот на нискоенергетска 
фрактура по 40 година е, исто 
така, еден од факторите на кои 
не може да се влијае. По послед-
но време многу често има и рана 
менопауза пред 45-та година која 
настанува поради идиопатски 
стрес, поради зголемениот број 
на карциноми на матката и во 
јајчниците.

 Како се манифестираат по-
тешките форми на остеопо-
розата? Дали може да дојде до 
искривување на ’рбетот?
МАРКОВиЌ-ТеМеЛКОВА: Нема 
тешки и лесни форми на осте-
опороза. Поблага форма на осте-
опороза е остеопенија. Меѓутоа, 
жените што имаат остеопенија, 
а тоа се релативно помладите 
жени - од 50 до 55 години, тие 
повеќе кршат коски од оние на 
70 години што имаат остеопо-
роза. Зошто? Затоа што мислат 
дека можат да го прават сето 
тоа што го правеле на 20 годи-
ни. Најголем број скршеници се 
случуваат на ниво на остеопе-
нија, а не на остеопороза.

 изградена ли е свеста кај Маке-
донците да одат на преглед за ос-
теопороза?
МАРКОВиЌ-ТеМеЛКОВА: За разли-
ка од пред 15 години, сега свеста за 
преглед е повеќе изградена. За жал, 
пациентите доаѓаат кај нас кога ќе 
почувстуваат болки во коските или во 
мускулите. Болите не се знак на осте-
опорозата, туку на појава на дегерена-
тивни промени на коските како шилци, 
коксатрози. Кога некој има болка во кој 
било зглоб, тој на некој начин се штеди. 

Тоа е еден вид имобилизација на тој 
зглоб и тоа е остеопороза. Значи, со 
недвижење ние индиректно ја правиме 
остеопорозата. Илјадници, милиони 
клетки секој момент се разградуваат и 
изградуваат. Коската е живо ткиво кое 
постојано се разградува и се изградува 
до триесеттата година. Од триесеттата 
до педесеттата година се достигнува 
врвот, колку се разградува толку се 
изградува, а над педесеттата година 
коската многу повеќе се разградува 
отколку што се гради. 
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историJамакедонци што го дале својот живот

Во борбата на македонскиот народ во текот на Втората светска војна за добивање 
на толку посакуваната слобода и извојувањето на македонска државност, 

животот го дале голем број на Македонци
Пишува | д-р Ди ми тар Љо ров ски Вам ва ков ски

в о овој текст ќе претставиме неколку од нив, 
малку познати или подзаборавени од маке-
донската јавност, но и борци што оставиле 

траен печат во македонската историја.

Аврам Писевски 
(1921-1944)

Аврам Писевски ѝ припаѓал на младата интелекту-
ална генерација, кој кон крајот на 30-тите години 
од минатиот век пристапил кон тогаш напредното 
и револуционерно движење. Роден е во 1921 годи-
на во селото Галичник и потекнувал од релативно 
сиромашно семејство. Од 1932 година живеел во 
Скопје, кога како ученик во погорните гимназиски 
класови пристапил кон младинското движење. Актив-
но учествувал во неговите акции против тогашните 
југословенски власти, поради што во 1940 година 
бил примен во СКОЈ. Образованието го продолжил 
на Техничкиот факултет во Белград, каде што ја 
продолжил својата активност. Во март 1941 година 
учествувал на мартовските демонстрации во Скопје.

Окупацијата на тогашна Југославија Аврам го за-
текла во Скопје, каде што работел на масовност 
на движењето, особено во средните училишта 
и меѓу младиниците бегалци од територијата во 
западна Македонија, која била под окупација на 
фашистичка Италија.

Во 1942 година Писевски станал член на Месниот 
комитет на СКОЈ и раководел групи од работничката 
и со средношколската младина. Во овој период на 
неколку пати бил апсен од страна на бугарската 
полиција. Не можејќи да ја продолжи илегалната 
работа во градот, со група скопјани во април 1944 
година стапува во Третата македонска бригада, со 
која учествувал во многу битки против окупаторот. На 
11 јуни 1944 година загинал во борба со бугарската 
армија во местото Пониква на Осоговските Планини.

Благоја Давков
(1921-1943)

Роден е на 21 јануари 1921 година во Скопје. По 
завршување на два класа од гимназијата, го изучувал 
браварскиот занает. Во 1930 година се вклучил во 
работничкото движење, т.н. УРС синдикати. Тој бил 
еден од раководителите на многубројните штрајкови 
организирани од работничкото движење во текот на 
1940 година. Како резултат на неговата дејност истата 
година станал член на МК на КПЈ во Скопје. Поради 
учеството во мартовските демонстрации во 1941 годи-
на бил уапсен од страна на југословенската полиција. 
По окупацијата самоиницијативно собирал оружје и 
кратко време бил партизан во Скопскиот партизански 
одред, формиран на 22 август 1941 година во местото 
Чифлик кај скопскиот парк, а постои до 2 ноември 
истата година, кога се самораспуштил. Дел од борците 

на Скопскиот одред, меѓу кои и Давков, се префрлиле 
во Велес со цел да се приклучат на Прилепскиот 
партизански одред. Потоа тој бил испратен во Штип 
каде што дејствувал илегално сѐ до мај 1942 година. 
Со формирањето на Велешкиот партизански одред тој 
во него останува до крајот на октомври 1942 година, 
кога заедно со уште неколку борци се префрлува во 
Вториот скопски одред, кој дејствувал на падините 
на Скопска Црна Гора. Во одредот останал до крајот 
на годината, кога добил задача да се поврзе до мес-
ната организација во Скопје. Тој со неколку борци 
се упатил кон градот и притоа паднал во рацете на 
бугарската полиција. Од страна на Воениот суд бил 
осуден на смрт уште во мај 1942 година, по што, по 
брза постапка, на 21 јануари 1943 година бугарските 
власти ја извршиле казната со бесење.

Никола јонков Вапцаров
(1909-1942)

Никола Вапцаров, поет од пиринскиот дел на Маке-
донија (Р Бугарија), во периодот меѓу двете светски 
војни живеел и дејствувал во Бугарија, а пишувал на 
бугарски јазик. Тој ја врзува својата личност и дело 
за македонската татковина и македонската кауза со 
дел од својата поетска активност и со дел од својата 
акција како општественик, комунист и борец против 
фашизмот.

Роден е во гратчето Банско во 1909 година. Уште 
во младоста бил задоен во духот на илинденски-
те завети да ја почитува и цени револуционерната 
дејност, син на родители што активно учествувале 
во македонската револуционерна борба. Вапцаров 
во текот на школувањето (во Варна завршил средно 
морнарско училиште) сѐ повеќе ги насочувал своите 
симпатии кон комунистичкото движење за подоцна 
да стане истакнат активист на Бугарската комунисти 
партија и илегалец со најдоверливи задачи за време 
на Втората светска војна. Во таа своја мисија паднал 
како жртва. Стрелан е на 23 јули 1942 година од 
страна на бугарските власти.

Вапцаров е носител на светската награда за мир 
(посмртно доделена во 1952 година), писател што 
е преведен на околу педесет јазици. Единствената 
негова збирка „Моторни песни“ излегува спроти Вто-
рата светска војна. Во неа пишува за работникот и за 
неговата судбина, пишува за Шпанија и за нејзината 
Граѓанска војна, пишува за социјалните неправди, а 
дел од своите песни ги посветува и на Македонија. 
Тоа е неговиот познат циклус „На татковината“. Во 
поезијата на Вапцаров Македонија живее со својата 
тешка судбина на поробена и на распарчена земја, 
со дилемите на братоубиствените недоразбирања, 
со „хероите“ платени со туѓи пари, со заостанатото 
село, со илинденските идеали, со знамињата на 
Делчев, Груев и на Питу, со печалбарите растурени 
низ целиот свет.

Вапцаров е познат и како деец на Македон-
скиот литературен кружок во Софија (1938-
1941). По негова идеја тој и се формира, а 
тој е и душата на овој кружок. Во кружокот 
учествувале речиси сите најпознатите маке-
донски писатели меѓу двете светски војни.

Антон Попов
(1915-1942)

Македонскиот поет и револуционер Антон 
Попов е роден во село Игуменец, Петричко, 
Пиринска Македонија (Р. Бугарија) на 20 
октомври 1915 година. Стрелан е на 23 јули 
1942 година во Софија, заедно со Никола 
Јонков Вапцаров и со група бугарски ко-
мунисти, од тогашните бугарски власти.

Автор е на стихови за Македонија пишувани 
на бугарски јазик. Тоа се песните „Есен 
1941“, „По бурата“, „Песна за Струма“, 
„Вера“ и „Љубов“. Попов активно учеству-
вал во формирањето и во организирањето 
на Македонскиот литературен кружок во 
Софија, заедно со Вапцаров, со кого бил 
и најдобар пријател за време на нивниот 
престој во бугарската престолнина. Пора-
ди учеството во илегалното комунистичко 
движење во времето на отпорот против 
фашизмот, двајцата заедно биле затворени 
и осудени на смрт од страна на Воениот суд.

Песните на Антон Попов ја имаат вредноста  
на Вапцаровата поезија. Меѓутоа, тие, сепак, 
се показател на една револуционерна и на-
ционална објава на еден свесен Македонец, 
кој го осознава своето време и својата улога 
во него. Особено карактеристична поетска 
објава е неговата „Песни за Струма“, во која 
ја воспева македонската татковина, пеејќи:

„Денес ти, татковино,
од историјата си заборавена;
Градите ти се прострелани,
изнапукале нивите од жалби,
народот ни е забраден во црно“.

Во една друга своја песна (По бурата) ја оп-
лакува судбината на бегалците од егејскиот 
дел на Македонија, по трагичната поделба 
на османлиска Македонија за време на бал-
канските војни и на Првата светска војна.

Во поезијата Попов се чувствува силното 
влијание на Вапцаров, додека во прозни-
те записи повеќе е лоциран во родниот 
крај, Петричко, и потпрен врз македонски 
поизразити теми.

Антон Попов, заедно со Мите Богоевски, 
Ацо Караманов, спаѓа во редовите на тие 
творци, чиишто перспективи во литература-
та во најубавите години ги пресече фашис-
тичкиот терор, кој во времето на Втората 
светска војна повторно и најрадикално ја 
завитка во црно македонската земја од-
земајќи ги преку насилна смрт нејзините 
најдобри синови. 

за слободата на својот народ и за  
создавањето на македонската држава
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100 НАјуБАВи СЛиКи НА СиТе ВРеМиЊА
[  АНТОЛОГијА  ]

ФиЛ ХАР МО Ни јА СО КОН цеРТ „Не КОј Ме ГЛе ДА РО МАН Тич НО“  
ЗА Де НОТ НА Вљу Бе Ни Те

Ска ли о не ра бо ти ка ко аси стент-ди ри гент во Њу јор-
шка та фил хар мо ни ја, а со пра нот Шулц дип ло ми ра ла 
на „Џу ли јард“, а ра бо ти на по ве ќе свет ски сце ни

Во пре срет на Де нот на вљу бе ни-
те, Ма ке дон ска та фил хар мо ни-
ја на 12 фе вру а ри во До мот на 

ар ми ја та ќе одр жи кон церт нас ло-
вен  „Не кој ме гле да ро ман тич но“.

Фил хар мо ни ја та нај а ви де ка љу-
би те ли те на му зи ка та ќе има ат 
мож ност да ги слуш нат љу бов ни те 
при каз ни „Ро мео и ју ли ја“, „Пор-
ги и Бес“ и „Ше хер за да“, ко ја ќе 
би де пре ми ер но из ве де на, ка ко и 
нај поз на ти те џез-стан дар ди што 
до се га имаа ми ли он ски из вед би и 
пре ра бо тки, ка ко „Summertime“ 
и „Someone to Watch Over Me“ 
од Гер швин и „Everytime We Say 
Goodbye“ од Пор тер.

Ди ри гент ќе би де Кејс Ска ли о не од 
САД, кој ра бо ти ка ко аси стент-ди ри-
гент во њу јор шка та фил хар мо ни-
ја, а ка ко со пран ќе на ста пи Гол да 
Шулц од Јуж на Афри ка.

Ска ли о не од 2011 го ди на е аси-
стент-ди ри гент во њу јор шка та 
фил хар мо ни ја и таа го ди на ја до би 
на гра да та за ди ри ги ра ње од фон-
да ци ја та „Шол ти“. Три го ди ни бе ше 
му зич ки ди ре ктор на Фон да ци ја та 
за мла ди му зи ча ри и де би тант ски 
ор ке стри на Лос Ан џе лес. Ми на та та 
кон церт на се зо на има се ри ја кон-
цер ти со њу јор шка та фил хар мо-
ни ја и со ви о ли ни стот Џо шуа Бел, 

Љу бов ни при каз ни со Гол да Шулц и  
со Кејс Ска ли о не во До мот на АРМ

ко га се прос ла ву ва ка ко из во нре ден 
аси стент-ди ри гент. Дип ло ми ра на 
Ин сти ту тот за му зи ка во Клив ленд 
и ма ги стри ра на Ин сти ту тот „Пи-
бо ди“ ка де што сту ди ра за ед но со 
Гу став Ма јер.

Аме ри кан ска та со пра нис тка по по-
тек ло од Јуж на Афри ка, Гол да Шулц 
сту ди ра ла на Уни вер зи те тот во 
Кејп та ун, а по тоа дип ло ми ра ла на 
пре стиж ни от „Џу ли јард“ во њу јорк 
и е по ра не шен член на Др жав на та 
опе ра во Мин хен ка де што де би-
ти ра ла ка ко Кон те са Ал ма ви ва во 
„Свад ба та на Фи га ро“ во 2012 го-
ди на. Во 2014 го ди на се вра ќа на 
сце на та во Мин хен тол ку вај ќи ја 
Со фи во „Ка ва лер со ро за“. Ми на та та 
се зо на бе ше член на ан самб лот на 
Кла ген фурт ка де што има го лем 
ус пех во две те но ви про дук ции – 
ка ко Со фи во „Ка ва лер со ро за“ и 
Кле о па тра во „Ју лиј Це зар“. �  (Н.П.)

  

КунГ фу ПанДа 3
Kung Fu Panda 3

Заработка: 21.200.000 $

Жанр: анимиран филм
Режија: Алесандро Карлони, 

Џенифер Ју
актери: Џек Блек, Брајан 

Кранстон, Дастин Хофман

аве ЦеЗаР!
Hail Ceasar!

Заработка: 11.400.000 $

Жанр: комедија
Режија: Итан Коен,  

Џоел Коен
актери: Џош Бролин,  

Џорџ Клуни, Алден Еринрајк

војна на ѕвеЗДите: 
Силата Се буДи

star wars:  
tHe ForCe awaKnes

Заработка: 7.000.000 $

Жанр: авантура
Режија: Џ.Џ. Абрамс

актери: Харисон Форд,  
Дејзи Ридли,  
Марк Хамил

ПовРатниК
tHe revenant

Заработка: 6.900.000 $

Жанр: авантура
Режија: Алехандро  
Гонзалес Инариту

актери: Леонардо ди Каприо, 
Том Харди, Вил Полтер

иЗбоРот
tHe CHoiCe

Заработка: 6.100.000 $

Жанр: драма
Режија: Рос Кац

актери: Бенџамин Вокер,  
Тереза Палмер,  

Александра Дадарио

тоП 5 најГледани Филма  
          во САД викендов

„Госпоѓици на брегот на 
Сена“ е дело на францускиот 
сликар Гистав Курбе (1819-
1877), кој бил најголем 
претставник на реализмот 
во сликарството и му дал 
печат на целото движење.

Тој бил сликар на своето 
време и сликал само она 
што го гледал. Го обвину-
вале дека тој го вовел грдо-
то во естетиката. Неговите 
слики се во целосна спро-
тивност во однос на то-
гашните владејачки стандарди на 
сликарството. Кога во 1855 година 

Париз требало да стане центар на 
светска изложба, Курбе донел 40 
слики и сите му ги одбиле. �

„Госпоѓици на брегот на Сена“ на Гистав курбе
култура

1
лексикон на 

личните имиња
Амели

Нотомб

2
Кој сее
ветар
Неле
Нојхаус

3
Господар на

злото
Донато 
Каризи

4
Чекај ме
Пјеро Делји
Антони

 5
ако не те видам
никогаш повеќе
Лаура Мартинез

Белји

КниЖаРниЦата „МатиЦа 
еКСКлуЗив“ ПРеПоРаЧува:

НАРОДНО ПРЕДАНИЕ ЗА 
ВИНОТО

Мори чашо, бу-чашо!

Шчо ми бучиш на мене?

Еф ти јунак за тебе!

Јас те тебе утнаф,

ти ме мене кутна!

О, ти, вино, вато,

шчо ми скрши врато!

Кој те тебе пиет,

без невеста спиет,

кој те тебе љубит,

капата си губит,

кој те тебе сакат,

без гашчи си скакат!

О ти, вино, голо,

шчо ми продаде воло,

братое ми двата,

стрикое ми колата.

Три дни те пифме,

три години се крифме.

од зборникот на  
Кузман Шапкарев
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ПРиЗ НА Ни јА ТА ЗА Ли Те РА Ту РА Ги ДО Де Ли јА ДРуШ ТВО ТО НА Пи СА Те Ли и „ДеТ СКА РА ДОСТ“

Фе вру а ри - ме сец на ли те ра тур ни на гра ди
Гли гор стој ков ски ја до би на гра да та „Гри гор пр ли чев“, оли ве
ра ни ко ло ва на гра да та „ста ле по пов“, а сла ве Ѓор го ди мо ски 
на гра да та „ацо Шо пов“, на гра да та „ди ми тар ми трев“ ѝ при
пад на на вес на мој со ваче пи шев ска, а кај вел ко не дел ков ски 
оти де на гра да та „ван чо ни ко ле ски“. на гра да та „Кни же вен 
мост“, за нај до бра кни га на пи ша на на еден од ја зи ци те на 
на ци о нал но сти те во ре пуб ли ка ма ке до ни ја му при пад на на по
е тот од тур ска на ци о нал ност ју суф едип за книгата „пра шин
ка“, об ја ве на па ра лел но на тур ски и на ма ке дон ски ја зик

Пишува | Невена Поповска

кни га за де ца. На гра да та „Кни-
же вен мост“ за нај до бра кни га 
на пи ша на на еден од ја зи ци те на 
на ци о нал но сти те во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја му при пад на на по-
е тот од тур ска на ци о нал ност Ју-
суф Едип за кни га та „Пра шин ка“, 
об ја ве на па ра лел но на тур ски и 
на ма ке дон ски ја зик.

Је ле на Лу жи на, пре тсе да тел-
ка та на жи ри-ко ми си ја та на 
ДПМ, за до де лу ва ње на на гра-
да та „Ста ле По пов“ истак на 
де ка кон ку ри ра ле 16 проз ни 
ос тва ру ва ња.

� „Ка ди фе на та по кри вка“ е 
про во ка тив на, хра бра, не-
ве ро јат но воз буд ли ва, пре-
ку си те гра ни ци „за и гра на“, 
ма е страл но ис пи ша на и не-
о бич но „чуд но“ стру кту ри-
ра на про за - ре че Лу жи на и 
до да де де ка Ни ко ло ва соз да-
ла за ше ме ту вач ко кни жев но 
умет нич ко де ло.

Ни ко ло ва пред да поч не да ја 
пи шу ва кни га та прет по ста-
ву ва ла де ка за ра ди го ди ни те 
не е во со стој ба да нав ле зе во 
те ма ко ја, ка ко што ре че, ба ра 
пре го ле ма мла де шка енер ги ја 
и дол го трај но истра жу ва ње. 

� Се на де вам де ка кни га та 
ќе до не се но ви соз на ни ја и 
за пси хо ло ги ја та на же ни те 
убиј ци кои се тре ти ра ат во 
де ло то - ве ли Ни ко ло ва.

Ми лан Ѓур чи нов по тен ци ра де-
ка на гра де на та кни га на Сла ве 
Ѓор го Ди мо ски зра чи со ра фи-
ни ра на зре лост на по ет ско то 
пис мо и до да де дека се из де-
лу ва од го ди наш на ва по ет ска 
про дук ци ја ка ко ори ги нал на и 
впе чат ли ва твор ба. 

�„ја зи чен трип ти хон“ е мо-
ја де сет та кни га, раз лич на 
од си те до се гаш ни по ет ски 
кни ги и ја сме там за ед но од 
мо и те нај до бри де ла - наг ла-
си Сла ве Ѓор го Ди мо ски.

Ма ја Ја ки мов ска То шиќ по тен-
ци ра де ка кни га та на Вес на 
Мој со ва-Че пи шев ска со др жи 
еди на е сет на уч но фун ди ра ни 
сту дии на со вре ме ни и на акту-
ел ни те ми, свр за ни со кни жев-
ни от и со кул тур ни от жи вот 
на Бал ка нот и на ме сто то на 
ма ке дон ска та ли те ра ту ра и 
кул ту ра во не го. 

� За ме не на гра да та пред сѐ 
прет ста ву ва об вр ска, зaшто 
тре ба да го оправ да те го ле-
мо то име на ма ке дон ски от 
кри ти чар Ди ми тар Ми трев, 
кој е ос но во по лож ник на со-
вре ме на та ма ке дон ска кри-
ти ка - сме та Вес на Мој со ва-Че-
пи шев ска.

За ро ма нот за де ца „Зла тко-
Зла тец“, Ми то Спа сов ски подв-
ле че де ка по се ду ва ви со ки 
естет ски вред но сти и до да де 
дека тоа е сво е вид но ог ле да ло 
на дет ство то со бо гат ство од 
случ ки, со мно гу се којд нев ни 
и не се којд нев ни до жи ву ва ња. 
На гра де ни от автор Вел ко Не-
дел ков ски ре че де ка ова е не-
го ва 20 кни га за де ца и мла ди, 
на пишaна и об ја ве на во из ми-
на ти те 40-ти на го ди ни.

� иа ко оваа на гра да ми се до де-
лу ва за кон крет но ос тва ру ва-
ње, за ро ма нот „Зла тко-Зла тец“, 
ја до жи ву вам ка ко сво е вид но 
приз на ние за це ло куп но то мое 
тво реш тво за де ца и мла ди - по-
тен ци ра Не дел ков ски.

Бран ко Цве тко ски, пре тсе да тел 
на жи ри-ко ми си ја та, за до де лу-
ва ње на на гра да та „Кни же вен 
мост“ на ДПМ истак на де ка по-
е тот со пес ни те од „Пра шин ка“ 
во ве ду ва пoет ско про мис лу ва-
ње на све тот и на жи во тот, кое 
е об ла го ро де но од искон ска та 
си ла на пеј за жот. За Ју суф Едип 
ова е пр ва на гра да од ДПМ, ка де 
што е член ве ќе де сет го ди ни. 
Тој истак на де ка пи шу ва за ма-
ке дон ски те гра ѓа ни кои се исе-
лу ва ат во Тур ци ја. �

Пре тсе да те лот на жи ри-ко ми-
си ја та на кон кур сот за до де-
лу ва ње на на гра да та, Бран ко 
Цве тко ски, образ ло жу вај ќи ја 
од лу ка та за из бор на твор ба та 
„За вет, јад“ за нај до бра, ре че 
де ка таа се изд во и ла на пр во 
ме сто по ра ди хар мо ни зи ра ни-
те ква ли те ти, лир ско-еп ски от 
пев, ка ко и бла го да ре ние на об-
но ва та на те ма та што го до пи-
ра ма ке дон ско то на ци о нал но 
до сто инс тво.

� Тој тво реч ки по рив што го 
по се ду ва Стој ков ски, од нос-
но об но ва та на на ше то са мо-
чув ствие во де неш но вре ме, 
ка ко и од лич но из ве де на та 
по е ма, рит мич ки и ком по зи-
ци ски, зас лу жу ва да би де ме-
ѓу ре ди ца та нај до бри по е ми 
изд во е ни пре ку овој кон курс 
- ре че Цве тко ски.

На 13 фе вру а ри, пак, Друш тво то 
на пи са те ли те на Ма ке до ни ја, 
тра ди ци о нал но ги до де лу ва го-
диш ни те на гра ди на пи са тел-
ска та асо ци ја ци ја. Го ди наш ни 
до бит ни ци на на гра ди те за нај-
до бри кни жев ни ос тва ру ва ња во 
2015 го ди на се: Оли ве ра Ни ко-
ло ва за кни га та „Ка ди фе на та по-
кри вка“ ја до би на гра да та „Ста-
ле По пов“ за нај до бра проз на 
кни га, Сла ве Ѓор го Ди мо ски за 
збир ка та „Ја зи чен трип ти хон“ ја 
до би на гра да та „Ацо Шо пов“ за 

нај до бра по ет ска кни га, на-
гра да та „Ди ми тар Ми трев“ 
за нај до бра кни га со ли те-
ра тур на кри ти ка и есеј ѝ 
при пад на на уни вер зи-
тет ска та про фе сор ка и 
кни жев на кри ти чар ка 
Вес на Мој со ва-Че пи-
шев ска за кни га та 
„Се ме ен ал бум“, во из-
да ние на „Ма ти ца ма-
ке дон ска“, а кни га та 
„Зла тко-Зла тец“ од 
Вел ко Не дел ков ски 
е на гра де на со на-
гра да та „Ван чо Ни-
ко ле ски“, ко ја се до-
де лу ва за нај до бра 

та рот за кул ту ра и на биб ли о-
те ка та „Гри гор Пр ли чев“. 

� На гра да та што го но си име то 
на го ле ми от Гри гор Пр ли чев 
не сом не но прет ста ву ва огром-
на чест за се кој ма ке дон ски 
по ет. По вр зу ва ње то на ма ни-
фе ста ци ја та „Пр ли че ви бе се-
ди“ и на са ми от Пр ли чев со 
но ви те по ет ски де ла, се ка ко, 
е бла го род на иде ја за тоа што 
без сом неж се ра бо ти за нај-
го ле ми от ма ке дон ски по ет 
до се га - ре че по е тот и пи са тел 
Гли гор Стој ков ски, ла у ре а тот на 
на гра да та „Гри гор Пр ли чев“ за 
нај до бра по е ма на ма ке дон ски 
ја зик за 2015 го ди на, го во реј ќи 
за сво е то автор ско де ло, по е ма та 
„За вет, јад“.

Фе вру а ри е ме се цот ко-
га се до де лу ва ат ли те-
ра тур ни те на гра ди во 

Ма ке до ни ја. На 6 фе вру а ри, на 
де нот ко га по чи на Гри гор Пр-
ли чев, во Охрид во рам ки те на 
ма ни фе ста ци ја та „Пр ли че ви 
бе се ди“ на Гли гор Стој ков ски 
му бе ше вра че на на гра да та 
за нај до бра по е ма ко ја го но-
си име то на Пр ли чев. „Гри гор 
Пр ли чев“ прет ста ву ва ли те-
ра тур на на гра да за нај до бра 
не об ја ве на по е ма на ма ке дон-
ски ја зик, што ја до де лу ва ре-
дак ци ја та „Дет ска ра дост“ и 
тра ди ци о нал но се до де лу ва 
на ма ни фе ста ци ја та „Пр ли-
че ви бе се ди“, ко ја поч ну вај ќи 
од 1952 го ди на се одр жу ва во 
Охрид, во ор га ни за ци ја на Цен-

Венко Андоновски и  
Славе Ѓорго Димоски

Велко  
Неделковски

Оливера Николова со  
сопругот Цане Андреевски

Глигор Стојковски 
на врачувањето на 

наградата

Весна Мојсова Чепишевска
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Ве Се ЛиН КА Ге ОР Ги еВ СКА |  
ВО ЛОН ТеР ВО „Ре ТВиТ Ни ОБРОК“

То пол оброк,  
до бар збор и 
нас ме вка за 
оние на кои  
им е најм но гу  
по треб но
Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фо то | Але ксан дар Ива нов ски и при ват на ар хи ва

Се ко ја са бо та, зад ку ќа та на Мај-
ка Те ре за гру па во лон те ри, ен-
ту зи ја сти, фи лан тро пи де лат 

зго тве ни обро ци за без дом ни ци и за 
со ци јал но за гро зе ни ли ца со кои жи-
во тот не бил ми лос лив. Ус пе ва ат да 
зго тват по 100-150 обро ци, а в са бо-
та ќе се слу чи 46. „Ре твит ни оброк“. 
Ве се лин ка Ге ор ги ев ска е во лон тер 
во „Ре твит ни оброк“. Освен хра на, 
тие на без дом ни ци те и на со ци јал но 
за гро зе ни те им де лат и убав збор, 
нас ме вка, не што што исто та ка им 
е по треб но на овие лу ѓе. Ги зна ат 
нив ни те суд би ни, со чув ству ва ат со 
нив и се тру дат, ба рем на кра тко, да 
им го на пра ват жи во тот по до бар.

Важ но е да се спо ме не де ка во 
це ла ва при каз на зна ча ен удел 
има ат То ни и Вес на со сво јот 

про ект „Ви стин ски де ла на 
љу без ност“, кој освен сед-
ми чен оброк за без дом ни ци 
(во со ра бо тка со „Ре твит ни 
оброк“) оп фа ќа и згри жу-
ва ње на лу ѓе то во смис ла 
на об ле ка, сме сту ва ње, по-
мош око лу обез бе ду ва ње 
до ку мен ти, ра бот но ан га-
жи ра ње и слич но – ве ли 
Ге ор ги ев ска во ин терв ју 
за „Ре пуб ли ка“.

� Ак ци ја та „Ре твит ни оброк“ трае 
ре чи си ед на го ди на. Ко га поч на вте 
ла ни во март, да ли оче ку ва вте де ка 
ва ка ќе се раз ви ва?
Ге ОР Ги еВ СКА: Поч нав ме без го ле ми 
оче ку ва ња, не кол ку ми на спон та но се 
мо би ли зи рав ме по ед на из ја ва на „Тви-
тер“, па на ме сто зго тве на та хра на да ја 
фо то гра фи ра ме и да ја спо де лу ва ме 
на со ци јал ни те мре жи, поч нав ме да 
ја спо де лу ва ме со оние на кои им е 
по треб на. На по че то кот бев ме не кол-
ку ми на на кои ни се до пад на иде ја та, 
но на бр зо ини ци ја ти ва та се ра ши ри, 
па де нес на ша та гру па на „Фејс бук“ 
брои пре ку 400 чле но ви. 

� има те ли број ки, кол ку обро ци до-
се га сте по де ли ле на без дом ни ци те 
и на си ро маш ни те?
Ге ОР Ги еВ СКА: Не ма ме точ на број ка, 
на по че то кот бев ме са мо 6-7 лу ѓе и ус-
пе вав ме да зго тви ме ми ни мум 60-70 
обро ци кол ку што има ше и ко рис ни-
ци, од нос но без дом ни ци и со ци јал но 
за гро зе ни ли ца. Со те кот на вре ме то 
иде ја та за ак ци ја та се ра ши ри и им 
се до пад на на мно гу лу ѓе кои ни се 
при дру жи ја, па се га без ни ка ков проб-
лем се со би ра ат по 100-150 обро ци. 
Из ми на та та са бо та се слу чи на ста нот 
„Ре твит ни оброк“ по 45. пат, па ако 
прет по ста ви ме де ка во про сек се спре-
ма ат и се спо де лу ва ат по 100 обро ци, 
си гур но до се га сме обез бе ди ле пре ку 
4.500 обро ци. 

� Во из ми на ти те 11 ме се ци си гур но 
сте слуш на ле и сте би ле све до ци на 
се ка кви при каз ни кои се по себ ни на 
свој на чин. Да ли не ко ја од нив Ви 
оста ви ла под ла бок впе ча ток ко ја 
мо же да по де ли те со јав но ста?
Ге ОР Ги еВ СКА: Се ка ко, лич ни от кон-
такт е мно гу ва жен, мно гу ми на ги зна-
е ме по име, са ми те ни ги рас ка жу ва ат 
жи вот ни те при каз ни кои се раз лич ни, 
но по дед на кво тро га тел ни. До бри от 
збор и нас ме вка, на ше то при сус тво 
се ко ја са бо та мно гу по ве ќе им зна чат 
откол ку са ми от оброк. Не би изд во ју-
ва ла не кој по се бен слу чај, не кои се по-

ра неш ни вра бо те ни кои по до жи ве а на 
тра ге ди ја оста на ле са ми и нес по соб ни 
за ра бо та, не кои се бол ни или пак се 
мно гу дет ни се мејс тва кои ед вај свр зу-
ва ат крај со крај. Осо бе но ме раз неж ни 
ед на ста ри ца ко ја гле дај ќи ме во очи 
ми ре че де ка има пре ку 80 го ди ни и 
ни ко гаш не до жи ве а ла ва ква до бри на. 
Ре че де ка ѝ зна чи ова што го пра ви ме 
за нив и де ка е мно гу бла го дар на.

� има ли ху ма ни лу ѓе во др жа ва та 
кои са ка ат да по мог нат? 
Ге ОР Ги еВ СКА: Не сме ни пр ви ни 
пос лед ни кои се се ти ле де ка би би ло 
до бро ви шо кот хра на на ме сто да се 
фр ла, да се спо де лу ва со оние на кои 
им е по треб на. Ние ре шив ме иде ја та да 
ја ре а ли зи ра ме, и ко ри стеј ќи ја мо ќта 
на со ци јал ни те мре жи, стиг нав ме до 
тоа да ста не ме со би рен пункт за на-
мир ни ци, хра на и об ле ка, точ ка ко ја 
ги мо би ли зи ра ху ма ни те лу ѓе на ед но 
ме сто. Освен по е дин ци, на ши под др-
жу ва чи се и ме ди у ми те кои ја пре не соа 
иде ја та и над вор од ин тер нет ски от 
про стор, ка ко и мно гу фир ми, здру же-
ни ја и гру пи кои по ма га ат со до ни ра ње 
на про из во ди од нив на та про из вод на 
ли ни ја, на мир ни ци или по мош око лу 
го тве ње то. Си те тие се дел од „Ре твит-
ни оброк“ и сме им мно гу бла го дар ни. 

� Прет по ста ву вам де ка до де ка го-
тви те и се дру жи те. Освен со хра на, 
има те ли мож ност и на по и на ков 
на чин да им по мог не те на овие лу ѓе, 
евен ту ал но да им нај де те не ка ков 
ан гаж ман, ра бо та од не кол ку ча са 
на ден? 
Ге ОР Ги еВ СКА: Важ но е да се спо ме не 
де ка во це ла ва при каз на зна ча ен удел 
има ат То ни и Вес на со сво јот про ект 
„Ви стин ски де ла на љу без ност“, кој ос-
вен сед ми чен оброк за без дом ни ци (во 
со ра бо тка со „Ре твит ни оброк“) оп фа-
ќа и згри жу ва ње на лу ѓе то во смис ла 
на об ле ка, сме сту ва ње, по мош око лу 
обез бе ду ва ње на до ку мен ти, ра бот-
но ан га жи ра ње и слич но. Овие лу ѓе 
се си но ним за ху ма ност - ма кси мал-
но се вло жу ва ат не са мо во по мош на 

нај ран ли ви те ка те го рии на гра ѓа ни, 
ту ку и во еду ка ци ја и во вос пи ту ва ње 
пр во на нив ни те де ца, а по тоа и во 
по диг ну ва ње на све ста на гра ѓа ни те 
за со ци јал ни те проб ле ми во оп штес-
тво то и за на чи ни те на кои мо же да 
се по мог не.

� Да ли со ци јал ни те мре жи ја има ат 
таа моќ да за поч нат ак ции кои не-
ма да би дат ин ци дент ни, ту ку и ќе 
тра ат и ќе се над гра ду ва ат?
Ге ОР Ги еВ СКА: Се ка ко, да. „Ре твит ни 
оброк” е са мо ед на од мно гу те ус пеш ни 
ини ци ја ти ви. Со ци јал ни те мре жи се 
нај бр зи от и нај ед но ста вен на чин за да 
се пре не се не ко ја иде ја, кон ти ну и ра но 
да се ор га ни зи ра ат на ста ни, и исти те 
да се ре а ли зи ра ат.

� има те ли не кои ид ни пла но ви? 
Да ли ќе оста не са мо на „Ре твит ни 
оброк“, или сте во ко му ни ка ци ја со 
не кои ре сто ра ни или го ле ми синџи-
ри на су пер мар ке ти око лу хра на та 
ко ја, на ме сто да ја фр ла ат мо жат да 
ја по да рат? 
Ге ОР Ги еВ СКА: Ка ко што рас те бро-
јот на чле но ви те, та ка рас те и бро јот 
на иде и те што би са ка ле да ги ре а-
ли зи ра ме во ид ни на. Ед на од нив е 
„Ре твит ни оброк“ да се про ши ри и во 
дру ги те гра до ви низ Ма ке до ни ја. Со 
не кои мар ке ти или ре сто ран чи ња ве-
ќе има ме вос по ста ве но со ра бо тка ко ја 
трае, а отво ре ни сме за со ра бо тка со 
си те до бро на мер ни ци. �

Се ка ко, лич ни от кон такт е мно гу ва жен, мно гу ми на ги зна е ме 
по име, са ми те ни ги рас ка жу ва ат жи вот ни те при каз ни кои 
се раз лич ни, но по дед на кво тро га тел ни. Не би изд во ју ва ла 
не кој по се бен слу чај, не кои се по ра неш ни вра бо те ни кои по 
до жи ве а на тра ге ди ја оста на ле са ми и нес по соб ни за ра бо та, 
не кои се бол ни или, пак, се мно гу дет ни се мејс тва кои ед вај 
свр зу ва ат крај со крај, ве ли Ге ор ги ев ска
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Со секој купен број 
на „република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кинопроекциите во 

„милениум“

важи од 12.2. - 18.2.2016

50
попуст

денари

Ду ке Бо ја џи ев: На Jу ба ви ми се  
аку стич ни те кон цер ти
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Разговараше | Не ве на По пов ска
Фо то | Ѓор ѓи Ли чов ски

СЦеНа

Во мо мен тов ја за вр шу вам му зи ка та за фил мот на хр ват ски от 
ре жи сер Рај ко Гр лиќ, кој, исто та ка, има мно гу уба ва му зи ка, 
па нај ве ро јат но на след ни от кон церт ќе има не ко ја ком по зи-
ци ја од фил мот. Во овој филм има ед на те ма со во кал, а ја пее 
Јо си па Ли сац, та ка што мож но е во ид ни на да се ор га ни зи ра ат 
и кон церт ни на ста пи во ре ги о нот, на кои ќе го сту ва и Јо си па 
Ли сац, откри ва Бо ја џи ев

про ект не мо же да за вр ши, ту-
ку мо же са мо да ево лу и ра. Ќе 
се по ја ват но ви пес ни, не кои 
ќе се сме нат, не кои ка ко „Тан го 
до Бал чак“ се ко гаш ќе би дат 
при сут ни... - ре че Бо ја џи ев.

Ка ко ги до жи ву ва сопс тве на та 
му зи ка и кон цер ти те...
� Мо и те кон цер ти јас не ги 
на ре ку вам за ба ва или „ен-
тар теј мент“ ( entertainment ), 
ту ку по ве ќе ги ви кам искус-
тво. За тоа што на нив мо жеш 
да до жи ве еш ед но искус тво, 
не са мо да тан цу ваш, ту ку и 
да пог лед неш во се бе. Сре ќен 
сум што искус тво то е исто и 
кај ма ке дон ска та пуб ли ка и 
кај пуб ли ка та во странс тво. 
Ми на та та го ди на имав кон-
цер ти и во ита ли ја и во Њу-
јорк и ми по со чи ја де ка ток му 
тоа чув ство на до жи ву ва ње на 
се бе си од на тре го до жи ве а ле 
и тие. ед но став но, не мо же-
ле да им одо ле ат на емо ци и-
те што им на вре ле. Ра бо там 
и еле ктрон ска му зи ка, со тие 
кон цер ти по ве ќе се за ни ма вав 
во ми на то то, но ме не лич но 
нај го ле ма уба ви на и најм но гу 
за до волс тво ми при чи ну ва ат 
ток му овие аку стич ни кон цер-
ти на кои има ор ке стар, со ли-
сти, би деј ќи ту ка им па ктот на 
емо ции е нај у бав и нај го лем 
- ве ли Ду ке.

Ка де се гле да во ид ни на...
� Со ог лед на тоа де ка ра бо там 
и филм ска му зи ка, се ко гаш от-
та му би из лег ла по не ко ја ком-
по зи ци ја што по тоа ќе вле зе во 
овој про ект, та ка што јас би го 

Ду ке Бо ја џи ев, ком по зи-
тор, пи ја нист, про ду цент, 
на 20 фе вру а ри по втор но 

ќе на ста пи пред ма ке дон ска-
та пуб ли ка. Ве ли де ка ова му е 
де сет ти кон церт отка ко поч на 
про е ктот „Сон, вер ба, љу бов“.
� Мно гу ми е дра го што сум по-
втор но во Скоп је. Пред не кол-
ку де на до па ту вав во Скоп је 
од Њу јорк и сѐ ми се слу чу-
ва ка ко на филм ска лен та... 
На до ма шен те рен се ко гаш 

се чув ству вам уба во, полн со 
спо ме ни и со инс пи ра ци ја од 
ме ста та и од лу ѓе то ка де што 
по рас нав и ка де што се офор-
мив. Мно гу се ра ду вам на овој 
кон церт. Ова ми е де сет ти кон-
церт од ми на та та го ди на, ко га 
ја поч нав оваа се ри ја кон цер-
ти и са кам да подв ле чам де ка 
ќе би де нај бо гат со му зи ка, 
го сти, про дук ци ја... и сѐ - ве-
ли Ду ке, очиг лед но, сре ќен од 
до а ѓа ње то во Скоп је.

Пред нас е кон церт на кој ќе има 
мно гу го сти и мно гу но ви ком-
по зи ции.
� Овој пат ќе имам најм но гу го-
сти од си те мои кон цер ти до се-
га, ме ѓу кои: Вла тко Сте фа нов-
ски, Та ња ца ров ска, Ка ро ли на 
Го че ва, Ни ко ла Ри ста нов ски, 
ис ма ил Лу ма нов ски, Ма ти јас 
Кунз ли и Ко стас Ана сти ја дис. 
Ди ри гент ќе би де Са ша Ни ко-
лов ски - Ѓу мар, а има ме и ка ме-
рен ор ке стар со кој на ста пив и 
во „Кар не ги хол“, та ка што овој 
кон церт ќе би де  про ши ре на 
вер зи ја од кон цер тот во „Кар-
не ги“, но овој пат сме на мно гу 
по го ле ма сце на и со мно гу по-
го ле ма про дук ци ја... - рас ка-
жу ва Ду ке.

Во це ла та еки па вед наш от скок-
ну ва име то на Вла тко Сте фа нов-
ски. Ка де ќе се нај дат со Вла тко, 
на кои ком по зи ции...
� Вла тко ми е хе рој од дет ство-
то со кој по рас нав, со му зи ка та 

на „Леб и сол“ се гра дев ка ко 
му зи чар и за тоа за ме не е по-
себ на чест што ќе на ста пи ме 
на иста сце на. Ток му де не ска 
тре ба да се ви дам со Вла тко 
и да има ме про ба. јас од не го 
по ба рав за ед но да из ве де ме 
ед на ну ме ра. Тоа е пес на та „Та-
тко“, ко ја е по све те на на мо јот 
та тко, а мо же би ќе има ме уште 
не кол ку дру ги ну ме ри, ќе ви-
ди ме - ве ли Ду ке.

По е зи ја та од Ру ми е за дол жи-
тел на и на овој кон церт, но ќе 
има и љу бов на по е зи ја, ко ја ќе 
ја из ве ду ва акте рот Ни ко ла Ри-
ста нов ски.
� Со Ни ко ла Ри ста нов ски во 
не кол ку на вра ти се до го ва-
рав ме за ова би деј ќи и двај-
ца та има ме мно гу на би е на 
аген да. Тој ќе би де на ра тор на 
по е зи ја та на Ру ми, но ќе има и 
љу бов на по е зи ја. Ќе би де ка ко 
ед на над град ба на „Сон, вер ба, 
љу бов“, кој го из ве дов ме ми-
на та та го ди на. Ве ту вам уба ва, 
ма гич на ве чер за об ла го ро ду-
ва ње на ду ша та... Осо бе но ми 
е дра го што ва ков кон церт ќе 
одр жам пред ма ке дон ска та 
пуб ли ка, ко ја уште по ве ќе ја 
чув ству ва мо ја та му зи ка би-
деј ќи се то тоа што го ра бо там 
има ко рен од Ма ке до ни ја - по-
тен ци ра Бо ја џи ев.

При каз на та што ја поч на со „Сон, 
вер ба, љу бов“, мо же би, ја до жи-
ву ва сво ја та кул ми на ци ја. Да ли 
со овој кон церт поч ну ва но ва, 
ко ја би би ла по и на ква и во ко ја 
би влег ле не кои од овие лу ѓе со 
кои се по ја ву ва  на сце на та...
� Ова не е при каз на што има 
по че ток и крај. „Сон, вер ба, 
љу бов“ ка ко про ект е раз ви-
ван мо же би два е сет го ди ни. 
це ло вре ме по стои ра бо та во 
кој се изд во ју ва ле ед на ну ме-
ра, па дру га од ком би на ци ја та 
што ја на ре ков „Сон, вер ба, љу-
бов“. А са ми от про ект е ед на 
по ра ка би деј ќи си те тре ба да 
со ну ва ме, ве ру ва ме и да љу-
би ме не што за жи во тот да ни 
би де по у бав. јас по ве ќе би ја 
на ре кол ду хов на по ра ка, ко ја 
е про тка е на низ оваа му зи ка 
и ко ја ве но си на ед но та кво 
па ту ва ње на кое мо же те да 
пог лед не те и во се бе, не са мо 
во му зи ка та, му зи ка та да ве 
отво ри од на тре. Та ка што овој 

др жел овој стил, кој, нај ве ро-
јат но, ќе ево лу и ра во за вис-
ност од ид ни те про е кти, но не 
мо жам се га да пред ви дам ка ко 
ќе ево лу и ра. Мо ја та крај на цел 
е да ра бо там филм ска му зи ка, 
ко ја, исто та ка, ќе ја из ве ду вам 
кон церт но. Во мо мен тов ја за-
вр шу вам му зи ка та за фил мот 
на хр ват ски от ре жи сер Рај ко 
Гр лиќ, кој, исто та ка, има мно-
гу уба ва му зи ка, па нај ве ро-
јат но на след ни от кон церт ќе 
има не ко ја ком по зи ци ја од 
фил мот. Во овој филм има ед-
на те ма со во кал, а ја пее јо си па 
Ли сац, та ка што мож но е во 
ид ни на да се ор га ни зи ра ат и 
кон церт ни на ста пи во ре ги о-
нот, на кои ќе го сту ва и јо си па 
Ли сац - откри ва Бо ја џи ев. �

НОВ КОН цеРТ НА Ду Ке БО јА џи еВ и НА ПРи јА Те Ли Те ВО „Ме ТРО ПО ЛиС“ 
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Лозана се карактеризира со разновидност и со живост. Повеќе од 
дваесет музеи, сведоци на богатото минато и модерна култура во сите 
нејзини облици, го водат посетителот низ различни области како што се 
историјата, науката, уметноста, современата уметност, фотографијата, 
маргиналната уметност или седмата уметност. Едноставно, Лозана е 
град што е целосно исполнет со уметност

Пишува | Ја на Јо си фо ска

Лозана е 
град на 

езеро, така 
што возење-
то и разгле-
дувањето 
на вода е 

неизоставна 
активност 
на секој 

посетител. 
Над градот 
се прости-

раат првите 
планини на 

Алпите

град на уметност и  
на природни бои

ШВАјцАРСКА уБАВиНА - ЛОЗАНА

Во западниот „франкофон-
ски“ дел на Швајцарија, 
покрај убавото Женевско 

или Леманско Езеро се наоѓа жи-
вописното гратче Лозана. Прес-
толнината на кантонот Во ја на-
рекуваат уште и швајцарски Сан 
Франциско и град на природни 
бои. Тука можете да ја видите 
прекрасната сина боја на езер-
ската вода во која кристално се 
отсликуваат снежните врвови 
на Алпите, огнените зајдисон-
ца и раскошното зеленило на 
благата континентална клима.

универзитети, 
образование, култура – 
сÈ споено во едно
Лозана е живописен студентски 
град и туристичка атракција. Ја 
красат карактеристики на олим-
писки град, град што ги почи-
тува принципите на одржлив 

развој и кој е центар на обра-
зование и на култура. Во оваа 
ценета туристичка дестинација 
се наоѓаат и многу интернацио-
нални фирми, а посебно седишта 
на мултинационални компании.

Ова шармантно гратче е се-
диште на Меѓународниот олим-
писки комитет со два големи 
универзитета. Универзитетот 
во Лозана е еден од најстарите 
во земјата, основан во 1537 годи-
на, во чијшто состав се наоѓаат 
библиотека и музеј. Во градот 
се наоѓаат и уметнички музеј 
и музеј на маргинализираната 
уметност. Најпознати среднове-
ковни градби се катедралата од 
13 век и замокот Шато д’ Оуцхи 
(Chateau d’Ouchy).

Катедралата „Блажена девица 
Марија“ е импозантна и најуба-
ва готска градба во Швајцарија. 

Градена е во текот на 11 и на 
12 век, додека главниот олтар 
е украсен со статуи од светци 
во 13 век. По разгледувањето 
на внатрешноста, качете се на 
куполата од каде што се проте-
га прекрасен поглед на градот и 
на езерото. Влезот е бесплатен.

Можете да го посетите и Олим-
пискиот музеј, чијшто ексте-
риер е совршено вклопен со 

околината. Зградата ја красат 
високи, бели столбови, меѓу-
себно неповрзани. На четири 
ката и на повеќе од 12.000 
квадратни метри, разгледајте 
фотографии, монографии и ста-
туи, дознајте сѐ за историјата на 
Олимписките игри и за идеите 
на славниот иницијатор на мо-
дерните ОИ, Пјер де Кубертен.

Силно влијание на 
уметничката заедница
Лозана се карактеризира со раз-
новидност и со живост. Повеќе 
од дваесет музеи, сведоци на 
богатото минато и на модер-
ната култура во сите нејзини 
облици, го водат посетителот 
низ различни области како што 
се историјата, науката, уметнос-
та, современата уметност, фото-
графијата, маргинализираната 
уметност или седмата уметност. 
Лозана е град што е целосно ис-

полнет со уметност. Операта, 
театрите, фестивалите, аван-
гардната сцена, џез и рок-сце-
ната, високопрофесионалните 
школи, како и уметничките 
галерии отвораат многубројни 
можности.

Поради многубројната студент-
ска популација, ноќниот живот 
е важен во овој град, а умет-
ничката заедница е сеприсутна 
во градскиот живот и, главно, 
гравитира околу дистриктот 
Флон. Во последните 150 годи-
ни, целиот појас од Лозана до 
градот Монтре (швајцарска ри-
виера) станал збиралиште на 
писатели, уметници и на музи-
чари, од Шели до лорд Бајрон. 
Урбаната легенда вели дека 
„Франкештајн“ е напишан ток-
му овде. Овде живееле и Ернест 
Хемингвеј, кој тука го поминувал 
зимскиот одмор кога пишувал 
некој од големите романи, како 
и Чарли Чаплин, кој од средина-
та на 30-тите години живеел во 
близина на Лозана.

Тоа што ја прави Лозана един-
ствена е податокот дека е нај-
малиот град на светот што има 
метро. Системот има две линии 
и 28 станици. За туристите е 
најинтересен централниот дел 
на градот, особено пристаниште-
то Оуцхи. Тоа некогаш било ри-
барско село, но веќе во 19 век 
станало дел од градот Лозана, 
како пристаниште на Женевско 
Езеро. Одовде се протега сјаен 
поглед на езерото и на плани-
ните, а заради посвежиот воз-
дух во лето Оуцхи денес врие 

од хотели и од ресторани што 
го опкружуваат пристаништето. 
Лозана е град на езеро, така што 
возењето и разгледувањето на 
вода е неизоставна активност на 
секој посетител. Над градот се 
простираат првите планини на 
Алпите. Едноставно, прекрасно.

Швајцарските Французи го пра-
ват традиционалното населе-
ние во градот и францускиот 
јазик е официјален јазик во 
целиот кантон. Но, на улиците 
на Лозана може да се слушнат и 
други јазици, англиски, герман-
ски, италијански, со оглед на 
тоа што населението е разно-
видно, а и градот го посетуваат 
голем број туристи.

Два значајни  
мировни договора
Лозана во историјата е позната 
и како град во кој се одржани 
повеќе меѓународни собири во 
20 век, од кои најзначајни се два 
мировни договора: Договорот од 
Лозана од 1912 година и Догово-
рот од Лозана од 1923 година. 
Општо е познато дека Швајца-
рија не учествувала во светските 
војни. Но, многу време пред тоа, 
за време на Француската рево-
луција, граѓаните учествувале во 
сите настани, па градот во 1798 
година бил споен кон  Франција. 
Со падот на Наполеон во 1814 
година, градот и целата област 
се додадени кон швајцарската 
конфедерација. Лозана веќе не 
војувала, па се развила во сил-
но индустриско и културно сре-
диште во државата. �
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модели што го 
одземаат здивот
Секој ден високата мода во Париз носеше 
изненадување, така што се уживаше во гламурозната 
ревија на Версаче, цветната колекција на Живанши, 
креациите на Валентино, виолетовата визија на Армани 
и колекцијата на Ели Саб, инспирирана од Индија

По
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ателје версаче
Донатела Версаче донесе гламурозни 
креации на пистата. На почетокот 
имаше спортски пролетни јакни и палта, 
а подоцна се појавија класичните и 
препознатливи фустани. Тоалети со изрези 
на вистинските места, како и асиметрични 
линии, кои покажуваат многу кожа. Имаше 
и кратки елеци и џемпери, кои даваат 
спортска енергија на високата мода.

армани

ели Саб
Ели Саб ја 

најде својата 
инспирација 

во Индија 
и создаде 
одлични 

модели. Ко-
лекцијата е 

вистинска 
комбинација 

на викто-
ријански 

елементи со 
традициона-
лен индиски 

стил. Саб 
направи 

панталони 
и фустани 
што многу 
потсетува-
ат на сари, 

вметнувајќи 
многу свила, 
шифон, тан-

тела, жоржет 
и бисери. 

За високата мода за колекцијата пролет-лето, Џорџо Армани користеше прекрасна 
виолетова боја, која доминираше на речиси сите модели. Ревијата во Париз беше 
отворена со јакни и со панталони. За вечерните часови кроевите се подолги, а пан-
талоните проѕирни. Оваа колекција ќе биде една од фаворитите за претстојните 
доделувања на наградите „Оскар“ и на други доделувања на награди. Свечените 
фустани се без прерамки, украсени со апликации и со добро скроен горен дел.

Живанши
Моделите на Живанши на Модниот викенд во 
Париз носеа украсени наметки, војнички капу-
ти со разни апликации и слоевити модели.

валентино
Во стилот на грчките нимфи, манекенките што 
ги носеа моделите на Валентино на пистата 
се појавија со златен накит на стапалата и на 
зглобовите. Фустаните беа украсени со пепе-
руги за кои биле потребни 1.300 часа за рачно 
да се сошијат на фустаните. �
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МОДНА НеДеЛА ВО ПАРиЗ

Џанбатиста вали
Кога се зборува за цвеќето, 
Џанбатиста Вали, секако, 
предводи во цветните апли-
кации на своите модели, но 
пролетната колекција на 
висока мода носи една емо-
тивна нишка. По терорис-
тичките напади во Париз во 
септември минатата годи-
на, италијанскиот дизајнер 
создаде колекција во знак 
на благодарност на градот 
на светлината. Освен цвеќе-
то, истакнати се и силуети-
те инспирирани од 60-тите 
години, посебно фустаните 
со А-крој.



Целосно име:  
Жи зел Ка ро лин Бунд хен

Родена на:  
20 ју ли 1980 го ди на  
(35 го ди ни)
Рио Гран де до Сул, Бра зил

Про фе си ја:  
ма не кен ка, актерка,  
про ду цен тка

Со пруг:  
Том Бреј ди  
(во брак од 2009 го ди на)

Де ца:  2 
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УБАВи жени

Жи зел Бунд хен е бра-
зил ска ма не кен ка, 
актер ка и про ду-

цен  тка. Бунд хен се здо би ла 
со сла ва ка ко ма не кен ка во 
90-ти те го ди ни од ми на ти от 
век. Таа бе ше еден од ан ге-
ли те на „Ви кто ри ја си крет“ 

Ци та ти:

# „ Бла го дар на сум што имам мно гу љу бов во 
жи во тот. Го нај дов чо ве кот со кој го де лам мо-
јот жи вот. имам до бар чо век по крај ме не.“

# „Не се пла шам да ра бо там на пор но во ко ја 
би ло ра бо та. Са мо са кам да би дам нај до бра 
што мо жам.“

# „јас сум мно гу за тво ре на лич ност. Са кам да си 
се дам до ма и да си ги пра вам мо и те ра бо ти. 
Мра зам ко га ми ја пре ки ну ва ат при ват но ста. 
Мра зам да збо ру вам за мо јот при ва тен жи вот.“

од 2000 до сре ди на та на 2007 го-
ди на. Во неј зи на та актер ска ка-
ри е ра се има по ја ве но во „Та кси“ 
(2004) и во „Ѓа во лот но си Пра-
да“ (2006). Бунд хен ве ќе дол го 
вре ме под др жу ва до бро твор ни 
ор га ни за ции ка ко „Ле ка ри без 
гра ни ци“ и „Спа се те ги де ца та“, 
„Цр вен крст“.Од 2004 го ди на, таа 
ва жи за најп ла те на ме не кен ка 

во све тот, а во 2007 го ди на бе-
ше прог ла се на за 16. же на спо-
ред бо гат ство то во за бав на та 
ин ду стри ја. Во 2012 го ди на, се 
нај де на пр во то ме сто на ли ста та 
на ма не кен ки со нај го ле ма за-
ра бо тка на ма га зи нот „Форбс“. 
Во 2014 го ди на, пак, „Форбс“ ја 
прог ла си за 89. же на спо ред моќ-
та во све тот. �

www.republika.mk48 петок, 12 февруари 2016 година www.republika.mk 49петок, 12 февруари 2016 година
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МилениЦи

Спалната соба е простор во кој тре-
ба да се создадат услови за одмор 
и за отпуштање, а докажано е дека 
боите имаат влијание на нашето 
расположение и на нашите емоции

Светлозелена  – при влегување во соба 
во која доминира оваа боја, ќе имате 
чувство дека сте во природа, односно 
шума, која ви носи мир и спокој. Светло-
зелената боја има позитивна енергија 
која се поврзува со свежина, со пролет, 
со бујност, со живост. Поради сето ова, 
таа ќе ви помогне да се релаксирате. 

Темновиолетова - се сретнува и под 
називот „кралска“ боја, па така, освен 
отпуштањето, ќе го почувствувате ам-
биентот на богатство и на раскош што 
го носи со себе.

Бела - многумина ќе кажат дека белата 
е здодевна боја, но, сепак, таа оддава 
атмосфера на чистота, мир и на беспре-
корност.

Светлосина - дава чувство на свежина и 
на прозрачност, што секако е добредој-
дено во спалната соба. Таа ќе помогне да 
се отпуштите и да добиете нова енергија. 

Светложолта – нежна и блага боја која ќе 
создаде релаксирачки визуелен ефект 
дека вашата спална соба е исполнета со 
сончева светлина, а ќе го поттикне и 
чувството на оптимизам и на среќа. �

Традесканција е идеален ползавец, по-
себно за висечките кошници за цвеќиња 
и поднесува и лоши услови – малку свет-
лина, нередовно полевање со вода. Лесно 
се размножува и со малку труд напролет 
или во лето може да се направи одлично 
собно цвеќе, но и цвеќе за во градина

Потекнува од Централна Америка, Бразил 
и од Мексико. Има отпуштени листови и 
исклучително е лесна за одржување, така 
што секој може да ја има дома. Ѝ одговора 
температура меѓу 10 и 24 степени и средна 
влажност. Се одгледува во куќа или во 
стакленик. За неа е најдобро директната 
сончева светлина да ѝ доаѓа од југ, исток 
или од запад.

За садење на цвеќето може да користите 
обична земја, со малку додавање песок. 
Ако сакате да направите сопствена ком-
бинација, ставете една третина земја, 
една третина песок, една третина хумус 
и малку вар. Земјата треба да биде благо 
влажна, а ако користите дождовница, 
внимавајте киселоста на земјата да не 
биде преголема. Секогаш е добро да ко-
ристите млака вода за залевање. Ѓубриво 
може да користите само двапати годиш-
но, по еднаш во април и во јули.

Ова цвеќе лесно се размножува, а може 
да ги отсечете врвовите и да ги ставите 
во вода и да пуштат корења, најдобро 
напролет или во лето. Потоа посадете 
ги во земја, повремено прскајте ги и вни-
мавајте да не бидат на директна сончева 
светлина. �
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во домашни миленичиња спаѓаат и желчињата, 
и за разлика од некои други животни, за 
нивно чување не се потребни многу услови. 
но, постојат три фактори кои се многу важни: 
калциум, витамини и сончеви зраци

водно желче како домашно милениче
Желките се месојадни 

животни и се хранат 
со разновидна храна 

полна витамини, храна која не 
треба да биде зачинета. Храна-
та секогаш им се става во во-
дата. Најдобро е да ги храните 
со црви, со сушени ракчиња, 
со ларви од комарци и друго. 
Желките имаат многу апетит, 
но се хранат еднаш до два пати 
дневно. Кај нив нема прејаду-
вање како кај рибите.

Потребен е аквариум кој соби-
ра најмалку четири литри вода 
за една желка, за да има довол-
но простор за пливање. Најдо-
бри се аквариумите што имаат 
простор за искачување, за да 
може желчето да излезе на 
суво. Кога ќе го полните аква-
риумот со вода, не користете 
вода од чешма, затоа што таа 
содржи хлор кој ја нарушува 
рамнотежата на пХ-вредноста. 
Во овој случај, најдобро е 
да се користи дехлори-
рана или филтрирана 
вода. Додавање на една 
лажичка сол во водата 
може да го намали 
нивото на бакте-
риите и да ја 

заштити желката од кожни 
заболувања. Температурата на 
водата не треба да е помала од 
26 степени, или пак поголема 
од 36 степени. Температурата 
е најдобро да се регулира со 
грејач за аквариуми, кој може 
да се набави од продавница за 
миленичиња. 

Желките имаат потреба од 
светлина 12 до 14 часа дневно, 
па поради тоа од голема значај-
ност е во нивната близина да 
обезбедите светилка. Најдобар 
совет е да набавите квалитет-
на УВ-ламба. Желките можат 
да пренесат салмонела, затоа 
по секој остварен контакт со 
нив редовно мијте ги рацете. 
Тие имаат потенцијал да жи-
веат многу долго, па обезбе-
дувањето на нивните основни 
услови само овозможува да 
воспоставите подолга врска 
со вашето милениче. �



автомобилизам

Подготви | Бојан Момировски

Германскиот 
производител на 

автомобили со седиште 
во Руселсхајм ги откри 

конечниот изглед и некои 
технички карактеристики 

и детали на својот нов 
модел, редизајнираната 

„мока икс“, која на 
светската јавност 

премиерно ќе ѝ биде 
презентирана на Саемот 
за автомобили во Женева 

од 3 до 13 март

ц елта на „опел“ е со новата „мока“ 
да ја придобие наклонетоста на 
купувачите и на љубителите на ав-

томобили во категоријата на кросовери 
од ниската класа. 

Надворешноста е препознатлива по но-
вата маска на ладилникот која е дизајни-
рана во облик на крилја, а со можноста 
како дополнителна опрема да се добијат 
ЛЕД-предни и задни светилки, моделот 
„мока“ визуелно предничи во класата 
во која природно припаѓа. Инженерите 
од „Опел“ предвидоа и две нови бои, 
килибарна портокалова и силна црвена, 
а конечниот изглед е дополнет со новите 
дневни ЛЕД-светилки, исто така во облик 
на двојни крилја. 

Измените во внатрешноста вклучуваат 
контролна конзола во кокпитот, која е 

„ОПЕЛ“ ЈА ПРЕТСТАВИ  
НОВАТА РЕДИзАЈНИРАНА „МОКА ИКС“

преземена од последната генерација на успешната „астра“, а на 
купувачите ќе им биде ставен на располагање и нов мултимедија-
лен систем, кој се управува преку седум или осуминчен екран. 
Вкупната ергономија на кокпитот дополнително е подобрена 
со отстранување на неколку контролни копчиња, а извршување 
на функцијата е префрлена преку споменатиот екран. 

„Опел“ за моделот „мока икс“ го подготви моторот на „астра“ 
со зафатнина од 1,4 литри, кој е бензински мотор со турбина 
и кој развива 152 коњски сили. Целата сила на моторот ќе се 
дистрибуира преку шестстепен автоматски менувач. Покрај турбо-
бензинскиот мотор, во палетата влегува и исклучително тивкиот 
и приспособен дизелски агрегат со зафатнина од 1,6-литри, кој 
се нуди во две варијанти - со 110 и 136 коњски сили. 

Еден од новитетите во новата „мока“ е системот „опел ај“ со 
предна камера со висока резолуција и со посилен процесор, а 
секако, во сериската опрема се вклучени и системите за помош 
на возачот.

По официјалната презентација на Саемот во Женева, продажбата 
на „мока икс“ се очекува да започне наесен. Основната верзија 
ќе чини околу 20.000 евра. 

Со „мока“  
до лидер во класата
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З оран Левески е еден од најдо-
брите македонски играчи во 
футсал. Со години е во овој 

спорт, кој е сѐ поактуелен во светот. 
Посакува еден ден и Македонија 
да учествува на големо натпрева-
рување како што се европските и 
светските првенства и најавува 
дека оваа генерација е квалитетна 
и способна за таков подвиг.

 Долго време си репрезентативец 
во футсал на Македонија и со гор-
дост ја носиш капитенската лента. 
Македонија од година во година 
прераснува во сериозна репрезен-
тацијата, која може да се носи со 
европските и светски велесили. 
До каде е развојот на футсалот во 
нашата држава?
ЛеВеСКи: Точно така, Македонија 
се носи и со големи репрезентации 
и е сѐ поблиску до едно големо нат-
преварување. Во однос на развојот 
на футсалот, сепак сѐ се сведува на 
вложувањата на еден човек во Ма-
кедонија, господинот Васил Скен-
деровски, сопственикот на клубот 
Железарец, од каде што доаѓаат и 
најголемиот дел од играчите што 
играат во репрезентацијата. Секоја 
година бележиме сѐ подобри резул-
тати на европско ниво, како клупски, 
така и репрезентативни.

 На квалификациите за СП во ита-
лија, баражот беше на дофат. Со 
двете победи над Словачка и над 
Молдавија се чинеше дека работата 
е веќе завршена. Неправдата што 
се случи над Македонија ќе остане 
запаметена во светот на футсалот и 
во целата наша јавност. Дали тоа ве 
прави посилни за следните квали-
фикации за светско или за европско 
првенство?
ЛеВеСКи: Нашата работа на тие 
квалификации ја исполнивме спо-
ред предвиденото, а тоа беше да ги 
победиме Словачка и Молдавија и 
со шест бода да го освоиме второ-
то место што водеше во баражот за 
Светското првенство. Но, тоа што 
се случи на последниот натпревар 
меѓу Италија и Словачка, а сите по-
знавачи и љубители на футсалот 
добро знаат што се случи, ќе остане 
запаметено како најсрамен пораз на 
италијанската репрезентација - ев-
ропски првак, на домашен терен од 
словачката репрезентација, со што 
директно влијаеше Македонија да 
не го освои второто место и да не 
оди во баражот за Светското првен-
ство. Тоа нас како екипа, сигурно, 

ќе нѐ направи посилни за следниот 
предизвик, а ним нека им служи на 
чест. Сигурно таквите валкани игри 
нема да ги водат кон добро.

 Во моментов е актуелно европ-
ското првенство во Белград. Колку 
имаш време да ги следиш натпре-
варите и дали може да се случи 
наскоро Mакедонија да учествува 
на некое големо натпреварување?
ЛеВеСКи: Не само ова Европско 
првенство, редовно ги следам сите 
големи натпреварувања, европски, 
светски, Лига на шампиони на УЕФА 
и уживам во футсалот.

Како што кажав и претходно, Маке-
донија е блиску до неколку репре-
зентации што учествуваат таму, и 
со квалитет и со знаење, а и со ре-
зултатите што ги постигнуваме во 
последните години.

 Вистинско уживање е да се следат 
големите фудбалски ѕвезди. Не рет-
ко може да се видат фантастични 
потези, кои ги фасцинираат вис-
тинските вљубеници во футсалот. 
Колку може да се научи од светски-
те виртуози?
ЛеВеСКи: Точно така. Натпреварите 
изобилуваат со прекрасни моменти, 
фантастични потези, дриблинзи, го-
лови, акции. Пред сѐ, би го издвоил 
Рикардињо од Португалија, во момен-
тов најдобар играч во футсал во све-
тот, кој на секој натпревар одушевува, 
но, за жал, неговата репрезентација 
веќе во четвртфиналето загуби и го 
заврши Европското првенство во 
Белград.

Да се научат од него тие фантастични 
потези е премногу тешко, тоа или го 
имаш во себе или го немаш, повеќе 
можеме да научиме од поставеноста 
на терен, шемите, акциите и од некои 
други делови од играта, а во однос на 
индивидуалните потези, тоа е вонсе-
риско нешто.

 Дали некои од поранешните ре-
презентативци можат да се вклу-

чат во работата во репрезентација-
та за да се подигне квалитетот на 
националниот состав?
ЛеВеСКи: Секако дека може, и најдо-
бро е да биде така, но морам да на-
гласам дека можат да се вклучат само 
репрезентативци што играа до не-
одамна затоа  што веќе има голема 
разлика од сегашното играње футсал 
во Македонија и тоа што било пред 
10 години. Сегашните генерации се 
многу поблиску до европско играње 
футсал и тие би биле од корист во 
натамошно водење, работа, помош 
на репрезентација, клубовите итн.

 Освен на репрезентацијата, ти 
си носител и на играта на долго-
годишниот македонски шампион 
Железарец. На крајот на септем-
ври и на почетокот на октомври 
учествувавте во натпреварите од 
групната фаза за Купот на уеФА 
во футсал. До каде е развојот на 
клубот во таа насока?
ЛеВеСКи: Со Железарец минатата 
година направивме историски успех, 
прво во август игравме претквали-
фикации во Скопје за Купот на УЕФА 
во футсал, или, популарно кажано, 
Лига на шампиони, каде што успе-
авме да влеземе во главната рунда 
на натпреварите што се играа во 
Словачка во септември. За првпат 
во главната група македонски шам-
пион успеа да го помине и тој филтер 
на натпревари, успеавме да бидеме 
второпласирани во таа група од че-
тири екипи и обезбедивме влез во 
елитната рунда на УЕФА, т.е. во 16 
најдобри во Европа. Тоа беше во гру-
па во Италија во ноември, каде што 
се претставивме во одлично светло 
и со две победи од три натпревари 
со групата успеавме да се пласира-
ме на седмото место оваа година во 
Лигата на шампиони во Европа, што 
е досегашен историски резултат на 
македонскиот футсал. И повторно ќе 
кажам, развојот на футсалот целосно 
зависи од вложувањето на клубот 
Железарец, доколку се престане со 
вложување кај нас, мислам дека и 
футсалот ќе падне неколку скалила.

 Покрај тоа што си активен репре-
зентативец, ти си и селектор на 
репрезентацијата до 21 година. 

Може ли Македонија да се пофа-
ли со таленти во младите катего-
рии, кои можат наскоро да станат 
и потенцијални репрезентативци? 
Колку има заинтересираност кај 
младите за овој спорт?
ЛеВеСКи: Многу малку, и еден од 
најголемите проблеми во футсалот 
е тоа, младите не сакаат да се решат 
од мали да играат футсал, сите се 
обидуваат да играат голем фудбал 
и да успеат таму. И најчесто тие што 
не успеваат таму, се приклучуваат во 
малиот фудбал, а за многумина од нив 
тоа е веќе доцна за поголем напредок. 
Голем проблем тука е и медиумската 
застапеност, вложувањата во други 
клубови за да ги привлечат итн.

 Кариерата на играчите на фут-
сал во светот, можеби, трае повеќе 
од другите спортови. На терените 
може да се видат и играчи во по-
одминати години. Кои се твоите 
лични планови за понатаму? Колку 
ти овозможуваат семејните и ра-
ботните обврски да се посветиш 
на футсалот?
ЛеВеСКи: Кариерата на играчите во 
футсал е слична со таа на играчите 

во големиот фудбал, некаде до 35 
години е вообичаена граница. Може 
да се случи и постар играч да биде 
активен и да придонесува за фут-
салот, но тоа е до индивидуалните 
способности на тој играч, неговата 
моторика, повредите во минатото 
итн. Главно, и во футсалот кари-
ерата се движи како во големиот 
фудбал, и таму може да сретнете из-
вонредни играчи на постари годи-
ни, еден Хавиер Занети играше до 
41 година на врвно ниво во Интер, 
Буфон сѐ уште брани на највисоко 
ниво во Јувентус, и многу други.

Јас продолжувам да играм футсал 
со ова темпо и покрај работните 
и семејните обврски. Засега добро 
се чувствувам физички, дај Боже 
да немам повреди, да бидам во ова 
темпо секогаш. За понатаму сѐ уште 
не сум размислувал подлабоко што 
би правел со футсалот. Mногу рабо-
ти зависат за тоа дали во Македо-
нија ќе се вложува во футсалот за 
да може некој да се посвети целос-
но на тоа и да напредува, дали ќе 
има позитивни луѓе во целата таа 
приказна. 

имаме квалитет за големи  
натпреварувања

Разговараше | 
Бојан Момировски

СпоРтЗораН левеСки, кАпитен нА РепРезентАЦиjАтА Во фУтСАл нА МАкеДониjА интеРВjУ

Еден од најголемите 
проблеми во футсалот 
е тоа што младите не 
сакаат да се решат од 
мали да играат футсал, 
сите се обидуваат да 
играат голем фудбал и да 
успеат таму. И најчесто 
тие што не успеваат таму, 
се приклучуваат во малиот 
фудбал, а за многумина 
од нив тоа е веќе доцна 
за поголем напредок. 
Голем проблем тука е и 
медиумската застапеност, 
вложувањата во други 
клубови за да ги привлечат
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 Стар дедо седи на клупа во 
паркот и плаче. Едно младо 
момче му приоѓа и го пра-
шува што му е.

–  Имам многу убав живот. 
Богат сум. Имам млада со-
пруга. – вели старецот.

–  Таа е прекрасна, мила, 
внимателна...имаме фан-
тастичен секс. А покрај тоа 
и многу убаво готви и сега 
сигурно зготвила нешто 
убаво за ручек и ме чека.

– Па, тогаш зошто плачете?
– Заборавив каде живеам!

 

–  Книгава се чита во еден 
здив.

– Колку страни е?
– 400.
–  Брат бе, ти колку време  

можеш да издржиш без  
воздух?!

Златен тикет на ПоПуларноСта

здраво телефанатици. Кој не ја гледаше репризата на „златна бубамара“ – магаре. 
Еве на пример јас. Ама што ќе ја гледам, кога уште ја паметам. Немало други шеги 

или стендап-настапи во овој период, па да ја заборавам. Само таа ни остана.  
Да не ти се верува колку сме сиромашни со хумор. 

Веројатно затоа лани се плаќаа по 3.000 денари за карта, небаре и Сашко потоа 
ќе ти го дадат за дома или со неа доаѓа и гратис тура во фабриката за чоколади на 

Вили Вонка. Можеби картата се прави од дел од капутот на Александар.  
Или од панда, не знам.

И потоа не сме го ценеле македонското. Па, со тие пари можеш за  
Прага да си уплатиш и да не одиш.

Шегата настрана, кој не чека да види што подготвиле од штабот на „Бубамара“.  
Во цела несигурност, барем едно ни остана сигурно. А јас, кога веќе тие 3.000 ќе ги 

дадам за парно, барем ќе ги гледам на „Канал 5“ следната сабота.  
Тоа е, секој со тикетот.

Малиот брат 

тВтекА

�  12 февруари 1944 година

 Во местото Барбарас, кај 
Македонски Брод, бугарс-
ки от окупатор стрела осум 
борци - учесници во Бого-
милскиот поход.

�  13 февруари 1947 година

 Во Скопје е основано 
Друш твото на писателите 
на Македонија. Основачи 
биле: Блаже Конески (прв 
претседател), Димитар Ми-
трев, Славко Јаневски, Ацо 
Шопов, Владо Малески, 
Ристо Крле, Васил Иљоски 
и Иван Точко.

�  14 февруари 1972 година

 Советскиот вселенски брод 
„Луна 20“ се упати кон Месе-
чината. По 11 дена престој, 
назад донесе примероци од 
површината на Месечината.

�  16 февруари 1994 година

 Република Грција ја затвори 
границата кон Република 
Македонија и воведе тргов-
ско ембарго кон Република 
Македонија, ги затвори гр-
чкиот конзулат во Скопје и 
Солунското пристаниште 
за Република Македонија. 
Ембаргото е укинато на 15 
октомври 1995 година.

�  17 февруари 1946 година

 Во Скопје е основано Здру-
жението на професионал-
ните журналисти во Маке-
донија. За прв претседател 
беше избран Мито Хаџива-
силев - Јасмин.

�  17 февруари 1947 година

 Во Битола почна со работа 
Нижото музичко училиште, 
кое во 1962 година прерас-
на во Средно музичко учи-
лиште.

�  18 февруари 1946 година

 Во Скопје е отворен Работ-
ничкиот дом, прв во Народ-
на Република Македонија.

ВРеМеплоВ

Секогаш кога ќе ми е тешко и се качувам на вагата.
Нека и биде и на неа тешко!

Тоа што цело време паѓам и станувам се смета за спорт?

Велат дека во мене се крие Гениј,
па секоја чест многу добро се крие...

Мајка ми правеше толку брз колач што не стигнав 
да го пробам.

И јас ја чекам вистинската.
На шалтер мислам пошто оваа на другиов рече дека 
не може да ми помогне.
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за тестото ќе ви треба:

•	300	грама	брашно
•	200	мл	млеко
•	2	лажици	павлака	за	готвење
•	1/4	лажичка	сол
•	1/4	лажичка	содабикарбона

за бешамел сос ќе ви треба:

•	25	грама	путер
•	25	грама	брашно
•	150	мл	млеко
•	100	мл	павлака	за	готвење
•	една	рака	рендан	пармезан)

Ќе ви треба и:

•	500	грама	чери	домати
•	2	чешниња	лук
•	маслиново	масло
•	сол	и	црн	пипер

# Во еден сад замесете го тестото. Оставете го да одмори 
30 минути. Додека тестото одмора, чери доматите 
исечкајте ги на половина и динстувајте ги во тава со 
маслиново масло додека не испари течноста. 

# Зачинете со сол и со црн пипер и додајте го лукчето 
ситно исечкано. 

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

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

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

# Печете 25 минути на 200 степени.

# Ако немате чери домати, може да ја подготвите со 
обични домати исечкани на парчиња.

ПОДгОТОвка: СОСТОJкИ:
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куJнски тефтер

рустична пита со чери домати  
и со бешамел сос




