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Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на неделата

„Би-Би-Си“ со двојни стандарди за бегалците

Инцидентите во Франција 
и на нашата јужна грани-
ца се случија речиси во 

исто време, но со една важна 
разлика - едните се обидуваат 
да влезат во Македонија и да го 
продолжат патот кон западна 
Европа, а другите во Велика 
Британија како нивна крајна 
дестинација. 

Новинарот што го водеше 
интервјуто со македонскиот 
шеф на дипломатијата, Ни-
кола Попоски, покажа голема 
загриженост за реакцијата на 
македонската полиција, па во 
обид да  ја осуди Македонија за 

Британскиот национален 
сервис покажа поголема 
загриженост за состојбата 
со бегалците на македон-
ско-грчката граница, откол-
ку за ескалацијата на ситу-
ацијата во кампот „Џунгла“ 
во француско Кале, од каде 
што илјадници луѓе чекаат 
да преминат во Британија

односот, праша: „Вашата земја 
употреби солзавец на голем 
број луѓе, меѓу кои и на многу 
деца. Се прашувам дали е тоа 
она заради кое вие влеговте 
во политиката?“ 

На дрското прашање доби 
вистински одговор: „Видовме 
околу 400 млади машки лица 
кои насила се обидоа да вле-
зат на македонска терито-
рија од Грција. Ако вие сте 
припадник на безбедносните 
сили и сте соочени со ситу-
ација во која има насилен 
обид од неколку стотици 
млади машки лица да вле-
зат на ваша територија, без 

вол ја да се регистрираат или 
да одат во прифатните цен-
три, тоа не е во согласност 
со договореното на европско 
ниво. Ако мене ме прашувате, 
за Македонија е најлесно да 
се повлече и да им дозволи 
на сите мигранти да поми-
нат кон западна Европа, но 
тоа е точно она на кое земји-
те-членки на Унијата силно 
се противат“.

Очекуваме во некое скореш-
но интервју со британскиот 
министер за надворешни на 
„Би-Би-Си“ на тема бегалци да 
го чуеме неговиот одговор на 
истото прашање. Во меѓувреме, 
во новинарските извештаи на 
„Би-Би-Си“ воопшто не беше 
критикувана полициската ак-
ција во кампот „Џунгла“, во која 
беа урнати објекти во кои прес-
тојувале стотици жени и деца. 

инцидентите во кампот 
„Џунгла“  во француско кале

 инцидент на  
македонско-грчката граница
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Неспособен да изготви програма со 
која ќе ја придобие наклонетоста 
на граѓаните, СДСМ се трансфор-

мираше во партија-заложник на едно 
радикално крило, кое, пак, отворено се 
предаде во прегратките на надворешни 
центри на моќ верувајќи дека тие ќе му ја 
завршат работата и ќе го вратат на власт 
по десет години во опозиција. Врската 
од интерес на актуелното раководство 
со амбасадорите не беше искористена 
за враќање на довербата кај граѓаните, 
туку напротив, беше злоупотребена за 
засилување на омразата и за поттикну-
вање одмазда кон секој неистомисленик. 

Етномазохизмот што го поттикнаа 
челните луѓе на СДСМ, го прифатија 
опозициските медиуми, квазиекспер-
тите и аналитичарите, кои веќе подолго 
време во континуитет ги понижуваат 
македонските граѓани обраќајќи им се 
со погрдни зборови (глупави, идиоти, 
стоки, цепаници недоделкани, будали...) 
Следбениците на радикалната струја во 
исто време отворија фронт со сите неис-
томисленици на секое поле – влегоа во 
војна со медиумите кои не се под нивна 
контрола, им се закануваат на банкари 
и на бизнисмени, се испокараа со речи-
си сите идеолошки истомисленици за 
кои националните интереси сè уште се 
поважни од личните и од партиските, ги 
отфрлија дури и сопартијците од СДСМ 
за да ја „убијат“ секоја прогресивна мисла 
внатре во партијата која го загрозува 
исполнувањето на нивното радикално 
сценарио... Од целото граѓанско општест-
во останаа во добри односи само со под-
земјето и со криминалците кои ќе го 
очекуваат својот дел од колачот по целос-
ното разбивање на државниот систем. 

Колку се поголеми провокациите, толку 
е посилна омразата меѓу народот. Колку 
се посилни тензиите, толку се поголеми 
шансите ситуацијата да излезе од кон-
трола и да завладее хаос. Тоа е целта на 
радикалите во СДСМ, кои по секоја цена 

се обидуваат да избегаат од соочување 
со народот. 

Така „слободоумните опозиционери“ кои 
на полицајците во Куманово им поса-
куваа смрт, сега го славеа апсењето на 
Едмонд Темелко, го поздравуваа и се 
ситеа на претепувањето на првиот човек 
на Светскиот македонски конгрес Тодор 
Петров..., а забеганоста им оди дотаму 
што отворено повикуваат на леење крв 
по улици... Колку се порадикални, тол-
ку побрзо напредуваат во структурите 
на партијата. Етномазохизмот, од кој се 
срамеа и се оградуваа на почетокот, сега 
го шират со големо задоволство. Целта е 
целосно да се скрши отпорот на граѓан-
ството за да може да се поклопат сите 
државни институции со овие антидр-
жавни структури. 

Оттука, не е тешко да се заклучи дека 
обидите да се наметне колективна пси-
хоза со која треба да се ампутира нацио-
налната свест, ќе трае не само до 5 јуни, 
но и потоа... Ширењето омраза не само 
што нема да спласне, туку силно ќе се 
поттикнува. 

Сепак, главниот проблем на радикалните 
опозиционери е во тоа што обидот за 
насилно преземање на власта може да 
предизвика контраефект. Ако народот 
биде испровоциран да излезе на улица 
за да си ја врати контролата над држа-
вата, тоа нема да биде револуција, туку 
контрареволуција. Токму затоа, тие што 
бараат крв, треба да бидат многу внима-
телни што посакуваат, затоа што може 
да им се исполни желбата. 



Грците и Бугарите не се расправаа,  
но бришеа параграфи
Грчките и бугарските европарламентарци, членови 
на Комисијата за надворешна политика на Европски-
от парламент, не беа бучни на гласањето затоа што, 
најверојатно, својата работа ја завршиле претходно, 
кога Вајгл на нивно инсистирање во Резолуцијата 
вклопил нивни амандмани. Од нив се гледа што е 
најголемиот проблем за грчките и за бугарските ев-
ропратеници. Ако се суди според тоа што е бришено 
на барање на грчките претставници од оригиналниот 
текст на Резолуцијата за Грците, најголем проблем е 
пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг, 
со која Грција е осудена дека го прекршила меѓународ-
ното право. Европратениците Софија Сакорафа, Никос 
Андрулакис, Манолис Кефалојанис и Марија Спираки 
барале и добиле бришење на членот во кој Комитетот 
се повикува на пресудата на Меѓународниот суд на 
правдата при опишување на состојбата во врска со 
Македонија. Со тоа, грчките претставници не кријат 
дека најголемиот пораз на грчката дипломатија и на 
грчката држава во односите со Македонија го гледаат 
како проблем кој еден ден може да влијае на целиот 
процес за преговори меѓу двете земји, но и како основа 
за влез на Македонија во ЕУ и во НАТО. Оттаму е јасно 
зошто грчките претставници во Брисел инсистираат 
секогаш кога е тоа можно да се избрише пресудата со 
која нивната земја од најрелевантната светска судска 
институција е прогласена за насилник.

Грчките и бугарските европратеници менувале уште 
десетина членови на Резолуцијата, како оној член со 
кој се опишува одлуката на Европскиот совет во 2005 
година да ѝ даде на Македонија статус на земја-канди-
дат за членство. Со амандманите се бара покрај овој 
датум да се наведат сите следни одлуки на Европскиот 
совет со кој практично Грција ја блокираше Македо-
нија, што Атина го смета за своја дипломатска победа. 
Од бугарските европратеници најактивен е Ангел 
Џамбаски, кој успеал да добие неколку промени во 
Резолуцијата, но и Сергеј Станишев, експремиерот на 
Бугарија и човекот што лани говореше на протестниот 
митинг на македонската опозиција пред владата. Тој 
побарал во Резолуцијата да се вметнат заклучоците 
на Советот за генерални прашања на ЕУ за Проширу-
вањето и за процесот на стабилизација и асоцијација 
од 15 декември 2015 година.

Европратеникот Едуард Кукан, пак, барал и добил Ре-
золуцијата да се повика на извештајот на ОБСЕ и на 
ОДИХР од 27 ноември 2015 година. Неговиот колега, 
Ричард Ховит, барал да се наведе дека во насловот 
„Поранешна југословенска република Македонија“ се 
употребува година како и во насловот на Резолуција-
та, но дека сите други референци за името на земјата 
во текстот се менуваат во „своите“, „земјата“, „таа“, и 
слични неспецифични термини. На барање на Ховит, 
во Резолуцијата стои дека „името Република Маке-
донија не се употребува во текстот, додека зборот 
„македонски“ останува во него“.

Н иту еден од присутните 
49 европарламентарци 
што гласаа во понедел-

никот за Резолуцијата за Ма-
кедонија во Комитетот за над-
ворешни работи на Европскиот 
парламент вербално не спореше 
дека Македонија треба да добие 
нова препорака за почеток на 
преговорите со ЕУ. Деветмина 
од европратениците гласаа про-
тив Резолуцијата, но не зедоа 
збор, ниту дебатираа против 
предлогот на известувачот 
за Македонија, словенечкиот 
европратеник Иво Вајгл, да се 
препорача до Европскиот совет 
Македонија да започне прегово-
ри за членство.

На предлогот на Вајгл не се 
противеле ниту најрадикал-
ните грчки и бугарски евро-
пратеници, кои изминатите 
години знаеја да направат 
скандали, да провоцираат, 
да навредуваат и да шират 
невистини за Македонија, 
со цел да ги убедат другите 
европски пратеници дека 
земјата не заслужува поче-
ток на преговори. Дали гр-
чките и бугарските радика-
ли се чуваат за пленарната 
седница на ЕП на која треба 
да биде потврдена Резолу-
цијата, дали своите цели ги 
постигнале во18 амандма-
ни претходно предложени 
и додадени на Резолуцијата 
и не е толку важно, најважно 

е дека Македонија во екот 
на најголемата внатрешна 
политичка криза во послед-
ниве десетина години пов-
торно добива дозвола од 
важен дел од ЕП, Комитетот 
за надворешна политика.

Инаку, гласањето за Резолу-
цијата требаше да се случи 
на 22 февруари, но беше 
одложено поради тоа што 
известувачот Вајгел, заед-
но со своите колеги Кукан и 
Ховит, беше дел од мисијата 
на Европарламентот, која 
помогна 5 јуни да биде до-
говорен како нов датум за 
предвремени избори, со што 
се модифицираше и „прежи-
веа“ таканаречениот Договор 
од Пржино. Тоа значи дека 
гласањето беше одложено 
поради тоа што не се знае-
ше дали изборите ќе се одр-
жат на 24 април или на некој 
друг термин. И Комисијата и 
целиот состав на Европарла-
ментот, кој наредната среда 
ќе гласа за Резолуцијата, со 
новиот датум добиваат нова 
централна точка на својот 
интерес за Македонија. 
Оние што искрено сакаат да 
помогнат во изборите на 5 
јуни, ќе бараат шанса да се 

види капацитетот на Македонија и преку фер и 
демократски избори уште еднаш да ги спроведе 
европските правила, а оние што се надеваат 
на неуспех, предвремените избори ги гледаат 
како шанса да докажат дека сѐ во право кога 
тврдат дека Македонија не треба да влезе во ЕУ. 
Кој ќе победи во оваа битка, зависи, пред сѐ, од 
нас самите, но ги имаме сите услови да бидеме 
задоволни и ние и тие што искрено сакаат да 
станеме дел од ЕУ.

Во овој контекст, сега е многу важно Македонија 
на 5 јуни навистина да одржи избори. Не само 
затоа што овој датум е дел од Резолуцијата која 
ќе биде неуспешна ако нема избори тогаш, туку и 
поради тоа што евентуалното ново одложување 
ќе покаже дека не сме кадарни за спроведување 
избори. Пораката од Брисел е важна и за власта 
и за опозицијата и нејзините обиди да го одложи 
рокот за избори во светлината на анкетите за 
рејтингот на политичките партии.

Колку е важно изборите да се одржат на 5 јуни 
може да се види од изјавата на известувачот 
Вајгл, кој прво го одложи целиот извештај само 
поради терминот за избори, а потоа денот кога 
е договорен терминот го нарече „круцијален 
ден кога е договорен нов датум за предвремени 
избори на 5 јуни“. Според Вајгл, изборите на 5 
јуни мора да ги задоволат високите стандарди 
за демократија, транспарентност и за владеење 
на правото (Вајгл не ги спомена медиумите). 
Според него, друг важен услов за успешни избори 
е сите партии во Македонија да имаат пристап 
во процесот и заедно да работат на европската 
агенда на земјата“. 

Одложеното гласање на Комитетот за надворешни работи 
на Европскиот парламент донесе очекувана препорака за 
отворање преговори за членство на Македонија во ЕУ и 
неочекувано лесна дебата меѓу европратениците. Резолуцијата, 
која содржи седма континуирана препорака Македонија да 
започне преговори со ЕУ, покрај цементирање на 5 јуни како 
датум кога треба да се одржат избори во земјата, донесе и 
„примерно поведение“ на вкупно 11 европратеници од Грција 
и од Бугарија, кои претходните години знаеле да предизвикаат 
конфликти и да користат говор на омраза кон Македонија

УШТЕ ЕДНА ПРЕПОРАКА ЗА ПРЕГОВОРИ

Европарламентот нема дилеми за Македонија

Пишува | 
Горан Момироски

колумна
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М ожеби најдобрата 
шега е дека Катица 
и СЈО аплицирале за 

бесплатна правна помош за 
социјалците, а токму поради 
очигледниот факт дека не 
го познаваат законот таа 
би им била добредојдена. 
Во дузина случаи го пре-
кршија, така што правна 
помош, особено бесплатна, 
и тоа од државата, чиишто 
закони не ги признаваат, би 
била одличен дел од апсурд-
ниот мозаик на гротескната 
сцена во која истата таа др-
жава се најде. Не би ве зачу-
дило да дознаете и дека се 
пријавиле како пензионери 
и одат на бесплатна бања. 

Привремено го затвориле 
СЈО. Се пензионирале за ви-
кендот. И точка. Ако можат 
да се и земјоделци и обвини-
тели, тогаш ништо не може 
да ве изненади. Секоја чест 
на афинитетите, мултита-
ленти. Луѓето, едноставно, 
си знаат да прават пари од 
секоја ситуација и по секоја 
цена, законски или не. И 
сето тоа би било поинаку 
кога не би биле „луѓе од за-
конот“. А кога го кршите, ма-
кијавелистички влетувајќи 
во ред глупости и проневери 
само за да извлечете пари 
од државата, е тогаш имате 
проблем. Најмногу морален, 
СЈО проблем. СЈО како кра-
тенка за – СПЕЦИЈАЛЕН И 
ЈАСНО ОЧИГЛЕДЕН...

КАТИЦА КАКО СМОКВИН ЛИСТ НА ЗАЕВ анализа

Да се биде земјоделец, обвинител и 
имател на толку станови, очигледно, не 
е лесно... Катица Јанева аплицирала за 
„средношколска среда“! Ова е само една 
од шегите што деновиве можете да ги 
чуете на нејзина сметка. Другата вели дека 
поднела документи за бесплатен јавен 
превоз за студенти, третата дека како 
социјален случај се пријавила за неплаќање 
на радидифузната такса, четвртата дека на 
истата основа сакала да не плати елаборат 
за легализација на диво изградена зграда 
во центарот на Скопје, петтата дека сакала 
да ги користи придобивките на социјалците 
за купување огревно дрво...

Пишува |  
Љупчо Цветановски

Смоквите поважни од

„Пуч”!
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Кооперацијата во Мрзенци 
жали по земјоделецот што 
замина во СЈО...

Гевгелија е позната по кајсиите и по 
смоквите. Првите ги знаат како ѕрѕе-
лии, а вторите си се смокви и на дија-
лект. Ретко кој би погодил дека Јанева 
има такви афинитети, но таа, едностав-
но, не престанува да изненадува. Тамам 
мислевте дека сте чуле сѐ, па дознавате 
нешто ново. Потсетува на некого, нели? 
Реално, Мрзенци и Муртино се на само 
57 километри оддалеченост, но близи-
ната со Заев е и по други карактеристи-
ки. Лидерот на СДСМ стана познат по 
контингентите отровни корнишони, а 
како слабост на специјалната обвини-
телка се покажаа смоквите. Зеленчук 
и овошје, но и двете се зелени. Не е ре-
гистрирана, но, можеби, едноставно, 
таа си е земјоделец во душа, што и не 
е никаков грев, напротив. Специјален 
земјоделец што не знае со земјата. Па 
и како обвинителка ги прекршува за-
коните, нели? И неколкуте законски 
пропусти во апликацијата не се толку 

страшни. Секако, ако ги споредите со 
законските пропусти на СЈО - немањето 
записници, епското доцнење со пре-
давањето на материјалите и фактот 
што за неверојатниот, мултиплициран 
број разговори дознавме од дуелот на 
Латас и на Заев, утките во барањето за 
добивање државно земјиште по субвен-
ционирана, багателна цена се смешка. 
Најновата информација вели дека не е 
СДСМ тој што најмногу жали за нејзи-
ното именување за лидер на СЈО, иако 
е разочаран од нејзиниот ефект, ниту 
еден професор од правниот факултет во 
Скопје, кој по изборот на составот на СЈО 
на колегиум дошол со зборовите „ММЕ, 
јас па глупав и костум си купив! Еееј, 
и тим си напраив, а они Катица?!“  
Најмногу жали, сепак, кооперацијата 
во Мрзенци. По веста дека со имену-
вањето во СЈО загубиле таков ортак 
- земјоделец, тамошните земјоделци во 
траурно расположение испиле по една 
гајба пиво и дузина конзерви „месен 
нарезок“ со вегета. Сето тоа во бакалска 
хартија. Башка, нивата останала иста – 
празна, со трева и со изгорени борови. 
А таков потенцијал...

Шума смокви за мега-
производство на смоквини 
листови за Заев и за СДСМ?!

Интересно е што пред точно еден 
месец во истата оваа рубрика на „Ре-
публика“, во текстот „Специјална фа-
брика за афери“ политичкиот анали-
тичар Александар Пандов улогата на 
Јанева ја опиша како, верувале или не, 
но смоквин лист. „За огромна жал на 
цела македонска јавност, специјал-
ната обвинителка Катица Јанева и 
нејзиниот тим ја презедоа улогата 
да бидат смоквин лист на Зоран Заев 
и на СДСМ. Место да го ангажира 
целиот  свој тим во наоѓањето од-
говор на основното прашање - кој 
и за чии цели го прислушувал др-
жавниот врв на РМ, прашање што 
го интересира секој граѓанин, таа, 
гледаме, се зафатила со мафијашки 
методи на изнуди, идентични како и 
на нејзиниот ментор, Зоран Заев...“- 
изјави тогаш Пандов за „Република“. 
Дали Јанева и СЈО буквално ја сфати-
ле пораката, па сакале од шумата од 
смокви да ги искористат илјадниците 
листови за да ја сокријат голотијата 
на нивните случаи и предмети, како 
таа во „Титаник“? Веројатно ни тоа не 
држи вода, поради фактот што Катица 
аплицирала за смоквини насади уште 
во септември 2015 година. Поверојат-
но, таа знаела уште од самиот старт со 
што и со кого си има работа, па уште 
од тогаш, превентивно, подготвува-
ла многу смоквини листови за да ја 
затскрие голотијата на предметите 

за кои имала индиции дека нема да 
држат вода. Уште поверојатно, може-
би сакала навистина да насади 100 
проценти од површината со смокви, 
иако биле само 30 проценти со што 
ѝ пропаднал обидот што го утврдила 
комисијата на терен, настрана што и 
нивната старост не одговарала на про-
пишаните услови во јавниот повик. 
Сто проценти од земјиштето насадено 
со смокви би значело 70 насто повеќе 
смоквини листови, толку многу по-
требни за „Титаник“, па и за тие што 
се најавени и кои ќе следуваат. Иако 
и за нив, за неуспехот на СЈО ќе биде 
виновен судот. На ред ли е сега „Кар-
патија“, која како и при вистинската 
бродска несреќа во 1912 година, ќе 
треба да спаси дел од давениците, овој 
пат не од РМС „Титаник“, туку од СЈО 
„Титаник“ и нивните штитеници од 
опозицијата, брод што симултано ќе 
треба да го спаси рејтингот на СДСМ, 
кој натоварен со „бомбите“ тоне побргу 
и од најголемиот крстосувач. Индика-
тивно сврзувачка е и годината. Истата 
таа 1912 година, кога потонал најлук-
сузниот крстосувач, на територијата 
на Македонија се одвива Првата бал-
канска војна, која завршува следната 
година со катастрофални резултати 
- Македонија загубила сѐ што имала: 
територијата распарчена, народот 
испогинат, живите цел на асимила-
ција на новите стопани, историјата 
погребана. Зоран Верушевски, кого 
Катица го пушти да се брани од дома, 
предвиде војна, иако граѓанска, како 
резултат на „бомбите“. Тие, пак, успеаја 
само да го урнат и така лошиот рејтинг 

Во последната колум-
на јас напишав дека 
2016 година е година 
на огнениот мајмун 
и сѐ е можно, вели 
колумнистот и пора-

нешен обвинител Сотир Костов.

КОСТОВ: Еве во оваа пригода тоа го конкре-
тизирам со ставот дека домашните Колумбиј-
ци (Зоран Заев, Радмила Шекеринска, Катица 
Јанева), потпомогнати од Сицилијанецот 
од САД (Џес Бејли) и Корзиканците од ЕУ 
(Ричард Ховит, Аиво Орав, Сергеј Станишев), 
упорно и тврдоглаво се обидуваат од Уставот 
и од позитивното право на Република Маке-
донија, да направат мајмунска работа. Ни 
наметнуваат закони, кои се во спротивност 
со одредбите на нашиот Устав, формираат 
паралелни државни органи на веќе постој-
ните, воспоставуваат поими и институции, 

Костов: Сикофантите сакаат да направат мајмуни од нас

дополнителен заменик на министер, досе-
га непознати на модерната демократија, и 
невидени во ниту една напредна западна 
демократија. И сега пу, пу, договореното 
не важи, така му текнало на Заев, а меѓу-
народните десперадоси, оп, оп, со малку 
притисок, малку рекет, малку демагогија, и 
еве задоволен е Заев. За медиумите и да не 
зборувам. Нѐ „силуваат“ еве неколку месеци, 
од специјалист за мачки да прифатиме нов 
Закон за медиуми, кој слободно може да се 
нарече Закон за инаугурирање на СДСМ за 
врховен и единствен суверен на и во медиум-
ската сфера, пред, за време и по одржување 
на изборите.  И сега некој ќе ми рече дека сум 
премногу строг што сите наведени персони, 
ликови и авторитети ги нарекувам Корзика-
нци, Сицилијанци и Колумбијци, кои преку 
меѓународен и домашен политичко-правен 
тероризам, од Македонија сакат да направат 
банана држава, а од сите нас мајмуни. Не, 

господа! Не сум јас строг. Извинете, ама 
не сум ни некултурен за дадените епитети. 
Ниту, пак, сакам некого на навредам. Напро-
тив. Само се обидувам да бидам конкретен, 
објективен и прецизен во дефинирањето на 
овие персони и фактори. Тие се домашни 
лажговци, и меѓународни измамници. Се 
разбира, оваа метафора важи само кога ја 
обавуваат нивната срамна, измамничка и 
предавничка политика кон и во Македонија. 
Надвор од оваа дејност тие се примерни и 
загрижени државјани на Македонија, САД и 
на ЕУ. Заев и Шекеринска се добри и успеш-
ни бизнисмени, кои од заработените добивки 
си купуваат „ауди“, „порше“, или, пак чанти 
и костуми „шанел“, а богами и луксузни јах-
ти. Во нив тие најдобро размислуваат за 
проблемите на граѓаните, за стандардот, за 
сиромаштијата, за социјалата. Катица да не 
биде куса, и таа решила, по заокружување-
то на становите, по еден од 68 квадратни 

на партијата. Слична процена како со 
небулозниот „Титаник“ на Јанева. Кога 
не оди, не оди – гарант и во спортските 
обложувалници се исмеваат со опо-
зициските стратези, а сопствениците 
тријат раце кога ќе ги видат…

Разговорите си протекуваат,  
а СЈО си свирка

Како и да е, карванот на СЈО и натаму 
си врви по патот предвиден од Јанева. 
Маршрутата му ја знае само таа или, 
сепак, со неа е запознаен макар еден 
самодеклариран спасител и неговата 
„поубава“ половина што милува јах-
ти? Независно кај кого е кормилото, 
хроничниот недостиг од компас е 
очигледен. И натаму нема записник 
од добиеното од Заев, апсењето на 
Темелко и, дефинитивно, е незакон-
ско, кривичните од малтретираните 

сведоци си стојат, а СЈО постојано 
си бара предмети што немаат врска 
со нивната улога и со причината за 
формирањето. Во меѓувреме, додека 
чекавме Јанева да собере храброст 
да ги побара од Заев, кај Чаушот се 
најдоа 70.000 причини за нивното 
постоење. Да, истиот тој со чијшто 
брат и сопруга Заев разговарал при 
неговото апсење. Што по мобилен, 
што по „вибер“. За апсурдот да биде 
уште поголем, истите тие „предаде-
ни“ разговори, кои кај Заев и СДСМ 
беа сигурни како во гроб и Форт Нокс, 
еден новинар-рекетар обвинет во слу-
чајот „Шпион“ си ги најавува и пушта 
од Србија. Помина еден, најави друг. 
Стигна и потврда дека биле од фондот 
на Чаушот, тие од фолдерот случајно 
насловен како „Заев СДСМ“. И додека 
цела Македонија се прашува кога ќе 
заврши ова лудило, а опозициските 
аудиозависници од „бомбите“ тријат 
раце за нова доза сеир, СЈО мудро мол-
чи. Со нив е солидарен и техничкиот 
министер Спасовски, кој времето во 
МВР го тепа вработувајќи извикани 
и напатени кадри на СДСМ. Истовре-
мено, СЈО го следи и бара домаќин, 
доставувач, хаузмајстор и двајца во-
зачи. Слично на пожарникари што со 
насмевка поминуваат покрај запалена 
куќа. Јасно, изборите на 5 јуни набли-
жуваат, а тие се до гуша зафатени 
со „Карпатија“ или како и да го кр-
стат новиот политички инструиран 
предмет. Знаете, реанимација на кли-
нички мртов рејтинг не е шега. Уште 
потешко што ги води земјоделец од 
Мрзенци, а не хирург... 

метри, по вториот од 72 квадратни метри, 
и по тој што ѝ недостигаше со повеќе од 
80 квадратни метри, да стане и специјална 
за земјоделство, поточно специјалист за 
овоштарство, најконкретно – смокварка. 
Сите препораки за годината на огнениот 
мајмун се препораки за стартап-бизниси, 
инвестирање во личен развој. Во годината на 
мајмунот се пронаоѓаат неконвенционални 
решенија за старите проблеми. Катица сето 
ова го послушала и решила да ризикува. 
Се осмелила да биде поинаква, дека на тој 
начин може да успее. Тоа што се служи со 
блеф во поглед на природата на парцелата и 
не е толку важно. Знаеме, некогаш и блефот 
може да помине. Па позната ни е таа старата: 
„Кој ризикува, тој добива“.

Е, сега, тука, да си се пофалам: јас ова го 
предвидов и уште пред неколку месеци 
за Катица и за сличните на неа напишав 
дека се сикофанти, т.е. смоквари. Добро 
де, тоа се малку поспецијални смоквари 
од обичните, ама и Катица е специјална, 

па некако работата е во ред. Сега, што е 
за право, не сакам да бидам нечесен и да 
премолчам дека тоа се смоквари-поткажу-
вачи, познати уште од стара Грција – луѓе 
што ги поткажувале тие што недозволено 
изнесувале смокви од Атина. Добро, денес, 
не станува збор за тоа, туку за поткажување 
и за изневерување на интересите на својот 
народ ина  државата Македонија, ама ни-
којпат ништо не се знае. Немам амбиција да 
бидам политички астролог како Фрчкоски, 
кој предвидуваше кој, кого и кога ќе го 
апси, ниту, пак, преку предвидувања на 
изборниот хороскоп, како што предвиду-
ваше Заев, и сѐ уште го прави тоа, кога ќе 
има избори, ама, сѐ е можно, и сѐ е во игра. 
Еве на Катица ако ѝ тргне со овоштарство-
то, и ги произведе најсочните смокви во 
светот, ете ти бум во Македонија. Економ-
ски, земјоделски, смокварски. Тоа што таа 
мамела пред државните органи, тоа што 
пред нотар давала изјави со неточни по-
датоци и информации, и не е толку важно. 
Па таа е навикната на тоа. Тоа го правеше 

со становите, за да има лична корист, а 
ова со смоквите, чинам, е поинаква ситуа-
ција. Освен лична корист, мислам, можна 
е и голема добивка за Македонија, голем 
прогрес и развој. Само едно ме плаши: ако 
не се погоди времето и годината, може и 
од смоквите да не биде ништо, и ете ти нов 
„Титаник“ – па брод полн со недозреани 
смокви и нереализирани смоквари тоне. И 
кој ќе биде виновен за тоа? Секако, преврт-
ливата природа и измамничкиот карактер 
на мајмунот. Докажано е дека тој е избрзан, 
често не гледа кај скока и со кого влегува 
во судир, па така влетува и во незгоди. Од 
нив најчесто излегува со измами. Сега, кој 
кого тука прави мајмун, и дали ова е сери-
озна државничка работа или мајмунски 
сплетки, најдобро е да оставиме граѓаните 
на РМ сами да проценат и својата оцена или 
одлука да ни ја соопштат на изборите, кои 
еднаш мора да се случат, без разлика дали 
тоа им се допаѓа или не на Колумбијците, 
Корзиканците и на Сицилијанците, сите 
веќе наведени.

анализа
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 Во вре ме ко га  др жа ва та се со-
о чу ва со без бед но сен ри зик по-
ра ди еми гра ци ски от нап лив, се 
има чув ство де ка МВР, сто же рот 
на без бед но ста, не функ ци о ни ра, 
а при тоа вна тре се ко му ни ци ра 
пре ку со оп ште ни ја и тол ку ва ња 
на суд ски од лу ки.
ЧАВКоВ: Во кон текст на акту ел-
ни те без бед нос ни пра ша ња, на 
еми гра ци ска та кри за, се на о ѓа ме 
во иск лу чи тел но чув стви те лен вре-
мен ски пер и од, ко га се акту ел ни 
и без бед нос ни те за ка ни од ас пект 
на на си лен ек стре ми зам, те ро ри-
зам и еми гра ци ски те про це си, но 
мо рам да кон ста ти рам де ка МВР 
функ ци о ни ра та ка што са мо по се бе 
е не со од вет но за ефи кас но и за ефе-
ктив но со о чу ва ње со ри зи ци те и со 
пре диз ви ци те со кои се со о чу ва ме.

Са кам да да дам еден при каз на МВР 
пред ова наз на чу ва ње на тех нич ки-
от ми ни стер и во тој кон текст, ка ко 
дол го го ди шен ра бот ник во Ми ни-
стерс тво то, ре чи си 30 го ди ни, сум ги 
по ми нал си те ни воа, мо жам да ка жам 
де ка го поз на вам си сте мот, но не би 
одел исто ри ски, ту ку од 2006 го ди на 
на ва му, до наз на чу ва ње на тех нич ки-
от ми ни стер од СДСМ.

Тоа бе ше пер и од на ин тен зив ни ре-
форм ски про це си во МВР, кои да ваа 
ре зул та ти. Ова не слу чај но го спо ме ну-
вам би деј ќи на До го во рот од Пр жи но 
му прет хо деа мно гу шпе ку ла ции и 
кон струк ции за, на вод но, пар ти за ци ја 
и по ли ти за ци ја во МВР и не са мо пред 
до а ѓа ње то на Спа сов ски. Тој и по до а-
ѓа ње то во МВР про дол жи со та ква та 
ре то ри ка и да ва та кви ква ли фи ка ции.

Но, си ту а ци ја та е со се ма по и на ква, јас 
би го де ман ти рал ту ка со кон крет-

Спа сов ски го рас ту ра МВР

Це лос но е сус пен ди ра на 
за кон ската ор га ни за ци ска 
и функ ци о нал на по ста ве ност  
на МВР и по дел ба та на  
по ли тич ко, стра те ги ско и  
та ктич ко ни во прос ле де но  
со де фо ку си ра ње од  
стра те ги ски те при о ри те ти, 
по со чу ва до пол ни тел ни от 
за ме ник-ми ни стер Ми тко 
Ча вков, кој го во ри за ха ос,  
прав на не си гур ност и 
вна треш ни хај ки 
во министерството

ни фа кти, ги на ве дов ре форм ски те 
про це си, чи ја што пос ле ди ца се иск-
лу чи тел но ви со ки те до стиг ну ва ња на 
МВР ка ко ин сти ту ци ја што има важ на 
уло га та на чу ва ње на без бед но ста и на 
јав ни от ред и мир во др жа ва та.

Пос ле ди ца на тие ре фор ми се и мно-
гу број ни те приз на ни ја. Два на е сет 
го ди ни ОБ СЕ спро ве ду ва раз лич ни 
оп сеж ни ан ке ти за до вер ба та на гра-
ѓа ни те во по ли ци ја та. Од 2008 го ди на 
ние има ме кон ти ну и ран по раст на 
до вер ба та од гра ѓа ни те во ра бо та та 
на по ли ци ја та, а мо жам сло бод но да 
ка жам де ка по ка за те ли те се им пре-
сив ни би деј ќи се над про се кот во др-
жа ви те од ЕУ.

Друг по ка за тел се гло бал ни те из ве-
штаи на аме ри кан ски от Стејт де парт-
мент за ка па ци те ти те на др жа ви те 
во иско ре ну ва ње то и во бор ба та со 
тр го ви ја та со лу ѓе. Ма ке до ни ја по ве ќе 

Ми ТКо ЧА ВКоВ,  
до пол ни тел ен за ме ник-ми ни стер 
во МВР

Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски

го ди ни на на зад се на о ѓа во пр ва та 
гру па др жа ви со раз ви е ни ка па ци-
те ти, во друш тво со не кол ку др жа ви 
од ЕУ, Ве ли ка Бри та ни ја, Фин ска, 
Ита ли ја, Фран ци ја, Гер ма ни ја, или 
по ши ро ко во друш тво со САД.

И да не на бро ју вам мно гу за по ка за-
те ли те за кои јав но ста зна е  и бе ше 
ин фор ми ра на во кон ти ну и тет за се то 
тоа што бе ше до стиг ну ва ње во бор-
ба та про тив ор га ни зи ра ни от кри ми-
нал и те ро ри зам. Не ма исто ри ски да 
се освр ну вам, ќе ги спо ме нам са мо 
„Ди во На се ље“, ак ци ја та „Ќе ли ја“, кои 
се пос лед ни од та ков обем на МВР и 
мис лам де ка Ми ни стерс тво то е зас-
луж но за чу ва ње на без бед нос на та 
со стој ба во  др жа ва та, ко ја бе ше до-
ве де на во пра ша ње, осо бе но со слу-
ча јот „Ди во На се ље“, но со ефи кас на 
и ефе ктив на енер гич на ак ци ја беа 
спре че ни за ка ни те и на ме ри те за де-
ста би ли за ци ја на др жа ва та.

 и со До го во рот од Пр жи но, наме сто 
струч њак, до а ѓа ге не рал ни от се кре-
тар на СДСМ, кој поч ну ва да но си и 
вра бо ту ва партиски лу ѓе, уна пре ду-
ва ња без да се по чи ту ва си сте мот на 
ка ри е ра во МВР,, за по тоа вра бо те ни 
во МВР и по ли ци ја та да ис пра ќа ат 
по ра ки за на силс тво кон јав но ста. 
Ка ко вли јае се то тоа и што мо же да 
се на пра ви за да се пре ве ни ра?
ЧАВКоВ: Не слу чај но по со чив на пер-
и о дот пред до а ѓа ње то на Спа сов ски. 
Се га, пра ктич но, се гле да еден пре о-
ден по и на ков пер и од. Тоа што дој де 
ге не рал ни от се кре тар на функ ци ја та, 
сме тав и имав про це на де ка ќе има 
зна чи те лен то вар на до пол ни тел на 
по ли тич ка од го вор ност би деј ќи се 
ра бо ти за ге не рал ни от се кре тар во 
СДСМ, нај го ле ма та опо зи ци ска пар-
ти ја. Ток му од таа по зи ци ја Спа сов ски 
тре ба ше да би де вни ма те лен за си те 
тие по стап ки и дејс тва што ги пре зе де. 
Оче ку вав по стап ки во ду хот на До го-
во рот од Пр жи но, на вос по ста ву ва ње 
ед на до вер ба во оп штес тво то, но, ме сто 
тоа, бев из не на ден, се слу чи ја со се ма 
спро тив ни ра бо ти.

 има ли ред се га во МВР?
ЧАВКоВ: Мо рам да ви ка жам де ка не-
ма ред во МВР би деј ќи тој што тре ба 
да го вос по ста ву ва и га ран ти ра ре дот, 
тој е ге не ра тор на ха ос, на не ред, на 
прав на не си гур ност. Во тој кон текст 
ќе трг нам од пр ви от не гов по тег ко-
га дој де за ми ни стер. Пр ва та од лу ка 
бе ше од зе ма ње на ов ла сту ва ња та од 
ди ре кто ри те на Би ро то за јав на без бед-
ност и на Упра ва та за без бед ност и за 
кон тра ра зуз на ва ње, ка ко и ов ла сту ва-
ња та на на чал ни ци те на ре ги о нал ни те 
се кто ри за вна треш ни ра бо ти.

Тоа бе ше прв че кор што за ме не бе ше 
еден ја сен по ка за тел де ка ра бо ти те не ма 
да се дви жат по до бар пат. Втор че кор 
по на та му бе ше не го во то оп кру жу ва ње 
со по ли ци ски со вет ни ци, пра ктич но, 
со ли ца што се чле но ви на ма тич ни-
те ко ми сии во СДСМ. Вед наш поч на со 
пар ти за ци ја на МВР пре ку ре гру ти ра ње 
нив ни пар ти ски акти ви сти, кои над-
вор од си сте мот за упра ву ва ње чо веч ки 
ре сур си беа по ста ву ва ни на раз лич ни 
не со од вет ни по зи ции со ско ка ње на не-
кол ку по зи ции на го ре. Со тоа, пра ктич-
но, на пра ви ја ха ос. Ор га ни за ци ја та, стру-
кту ра та и функ ци о ни ра ње то на МВР 
е утвр де но со За ко нот за вна треш ни 
ра бо ти. Мно гу јас но и нед вос мис ле но  е 
утвр де но де ка во функ ци о ни ра ње то на 
МВР има три ни воа. Тоа е по ли тич ко ни-
во - ми ни сте рот и не го ви те со вет ни ци; 
стра те ги ско ни во - око лу ди ре кто ри те 
за Би ро то за јав на без бед ност, Упра ва та 

за раз уз на ва ње и за кон тра ра зуз на ва ње; 
и опе ра тив но-та ктич ко то ни во пре ку 
ре ги о нал ни от се ктор за вна треш ни ра-
бо ти. Зна чи, ја сен си стем на де цен тра-
ли за ци ја, кој це лос но го на ру ши ја со 
ди рект но ме ша ње лич но од стра на на 
ми ни сте рот, кон крет но во опе ра тив но-
та ктич ки пра ша ња. Ме шај ќи се во раз ни 
истра ги и за ни ма вај ќи се со по ви ку ва ње 
ли ца за кои се во дат не ка кви кон стру и-
ра ни слу чаи, па еве има ме ин фор ма ции 
де ка тоа по ви ку ва ње е прос ле де но со 
одре де ни за ка ни, и да не на бро ју вам... 
тоа е, пра ктич но, ге не ри ра ње ха ос. И тоа 
ток му во вр вот на ад ми ни стра ци ја та на 
МВР. Тоа не мо же да во ди на до бро за тоа 
што соз да ва ед на прав на не си гур ност 
кај вра бо те ни те. Не за кон ски сме ни ја 
пет на чал ни ци на ре ги о нал ни цен три 
за вна треш ни ра бо ти, а на нив но ме сто 
по ста ви ја лу ѓе што не се вкло пу ва ат 
во за кон ски утвр де ни те кри те ри у ми. 
Ско ка ат по не кол ку хи е рар хи ски ни воа 
за да би дат по ста ве ни за на чал ни ци на 
ре ги о нал ни цен три. Во Ку ма но во по-
ли ца ец е по ста вен за на чал ник на ре-
ги о на лен цен тар. Во Скоп је е по ста вен 
акти вист на СДСМ, кој мис лам де ка бе ше 
ан га жи ран во обез бе ду ва ње то на Ше ке-
рин ска на ед ни од из бо ри те. Од не го ќе 
оче ку ва те де пар ти за ци ја? Би деј ќи тие 
на ста пу ва ат со те зи де ка ВМРО-ДПМНЕ 
го пар ти зи ра ло МВР, што не е точ но. 
Прет ход ни те по ка за те ли што ги ка жав 
го во рат ток му за спро тив но то. Де ка МВР 
е про фе си о нал но.

 Ту ка до а ѓа ме до  слу чајот со при-
ве ду ва ње то на Ед монд Те мел ко, кој 
го спо ре ди од не су ва ње то на на чал-
ни кот во Би то ла со од не су ва ње во 
вре ме то на грч ки те по ли цај ци.
ЧАВКоВ: Ин те ре сен е при ме рот што 
го да до вте. Тој при мер ја до ка жу ва те-
за та де ка се из ме ша ни од го вор но ста 
и актив но сти те што се до ве ду ва ат на 
раз лич ни ни воа. Има те ми ни стер за 
вна треш ни ра бо ти што ди рект но, во 
до го вор со на чал ни кот на се кто рот за 
вна треш ни ра бо ти во Би то ла, со уште 
еден по ли ца ец, без зна е ње на ди ре кто-
рот за јав на без бед ност, без зна е ње на 
ко ман ди рот на по ли ци ска та ста ни ца 
во ма тич но то ме сто ка де што жи вее 
Ед монд Те мел ко, ор га ни зи рал упад врз 
ос но ва на не ко ја на ред ба од СЈО и вр ши 
не за кон ско ли шу ва ње од сло бо да. За 
што мис лам де ка од кри вич ни от со вет 
во Ос но вен суд Скоп је 1 ве ќе е утвр де но 
де ка се ра бо ти за не за кон ско ли шу-
ва ње од сло бо да. Зна чи, ек ла тант но 
кр ше ње на про пи си те во МВР.

 Што е со пре те пу ва ње то на То дор 
Пе тров? Ра бо ти ли по ли ци ја та на 
тој слу чај?

интерВjу
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ЧАВКоВ: Еве два слу ча ја во кои мо-
же ме да ви ди ме раз ли чен при стап на 
по ли ци ја та. Ако кај Ед монд Те мел ко, 
на не кој на чин, има те трг ну ва ње на 
си сте мот на стра на, па се ан га жи ра ни 
не кол ку лу ѓе за ли шу ва ње од сло бо да, 
ту ка има те не е фи кас но по ста пу ва ње 
на по ли ци ја та. Се ра бо ти за слу чај на 
на силс тво во кој, спо ред ме не, се ис-
пол не ти ус ло ви те за опре де лу ва ње 
при твор. Во тој слу чај по ли ци ја та мо-
же да ли ши од сло бо да без наредба од 
су ди ја на прет ход на по стап ка и ли це то 
кое ќе би де ли ше но од сло бо да да го 
спроведе пред су ди ја на прет ход на по-
стап ка кој од лу чу ва за за ко ни сто ста 
на по ста пу ва ње то. Во овој слу чај МВР 
не по ста пу ва ше со од вет но, ре а ги ра-
ше тро ма во, со до пи си, со по ка ни, со 
служ бе ни бе ле шки...

тој кон текст би са кал да ис пра там две 
по ра ки. Ед на та по ра ка е во пра вец на 
не про фе си о нал но то и не е тич ко од не су-
ва ње на одре де ни при пад ни ци на МВР, 
кои го ури ва ат уг ле дот на МВР. За овие 
ли ца ќе се пре зе ма ат дејс тва и мер ки...

Ве ро јат но е де ка тие ќе се со о чат со ин-
сти ту ци о нал на од го вор ност во рам ки те 
на МВР. Зна чи не со про ме ни, не со не-
за кон ски пре ме сту ва ња, ту ку со ин сти-
ту ци о нал на од го вор ност. Тоа е по ра ка 
што са кам да ја ис пра там до си те тие 
при пад ни ци на МВР што го ури ва ат 
уг ле дот на ми ни стерс тво то. Дру га та 
по ра ка што са кам да ја ис пра там, пра-
ктич но, се од не су ва на нај го ле ми от дел 
на при пад ни ци те на МВР, кои се ви стин-
ски про фе си о нал ци. Ги охра бру вам да 
оп сто јат и да из др жат и на при ти со ци те 

ѓу тоа, ре то ри ка та на ге не ра лен се кре-
тар про дол жи да ја ко ри сти и ко га бе ше 
наз на чен за ми ни стер. Ка ко, на при мер, 
за ме не нај вул гар на та те за за кон струк-
ци и те во Ку ма но во со ко ја са каа да ја 
ста ват во сен ка ак ци ја та на по ли ци ја та. 
Тој поч на иста та ре то ри ка да ја при-
ме ну ва ко га дој де за ми ни стер за вна-
треш ни ра бо ти оп стру и рај ќи раз лич ни 
слу чаи, ини ци рај ќи раз лич ни истра ги, 
из ле гу вај ќи на прес-кон фе рен ции, ин-
фор ми рај ќи ја јав но ста за не кои го ле ми 
слу чаи и во тој кон текст беа по вр за ни 
слу ча и те со пат ни те ис пра ви од 2014 
го ди на, па слу ча и те со лич ни кар ти, кои 
из ле гоа по са мо то не го во наз на чу ва ње 
... Се то тоа бе ше пре не се но во јав но ста 
та ка за да се спои со поз на ти от слу чај 
со кој се га се за ни ма ва СЈО за лич ни 
кар ти од Пу стец. 

Са каа да соз да дат фа ма де ка ра бо ти те 
во МВР би ле тол ку ис по ли ти за ра ни, 
што не е точ но. Мо рав да из ле зам во 
јав но ста по не го ви от на стап за пат ни-
те ис пра ви и за лич ни те кар ти и да го 
по ви кам да се воз др жи од та кви ко мен-
та ри и од та кви кон струк ции и де ка 
мно гу бр зо мо жат да се рас чи стат тие 
ди ле ми. И та ка се слу чи. Не са мо што се 
по твр ди, не са мо што се утвр ди де ка не 
ста ну ва збор за кри ми нал ни деј но сти 
во ми ни стерс тво то, ту ку се по твр ди де-
ка ста ну ва збор за кри ми нал ни актив-
но сти на ед на кри ми нал на стру кту ра, 
ко ја би ла мно гу бли ска во ко му ни ка ци-
и те со ли де рот на СДСМ и со ге не рал-
ни от се кре тар Оли вер Спа сов ски. Ние 
открив ме де ка тие се кре а то ри те и на 
афе ра та за пат ни ис пра ви и за лич ни 
кар ти за што се во дат суд ски по стап ки. 
Тоа беа слу чаи што беа зло у по тре бе ни 
со обид да се фр ли ед на цр на дам ка на 
функ ци о ни ра ње то на МВР, но, за сре ќа, 
про фе си о нал ни те стру кту ри ус пе а ја да 
ги рас чи стат тие ди ле ми и да по со чат 
што е, пра ктич но, ви сти на та. Во тој кон-
текст беа спо ме на ти и евен ту ал ни те 
во зач ки доз во ли. Вед наш след ни от ден 
се по твр ди де ка ста ну ва збор за гре-
шка на ед на ме ѓу на род на ре но ми ра на 
ком па ни ја со се ди ште во Гер ма ни ја. Но, 
тоа се са мо слу чаи од кои мо же да се 
ви ди до кој сте пен Оли вер Спа сов ски 
е под го твен да го зло у по тре би МВР за 
днев но-по ли тич ки це ли.

 На ско ро нѐ оче ку ва ат но ви пре диз-
ви ци со бе гал ци те. Ка ко те че со ра бо-
тка та со дру ги те зем ји и кол ку оваа 
кри за мо же да вли јае на без бед но-
ста? Под го тве но ли е МВР да се со о чи 
со ва ков пре диз вик?
ЧАВКоВ: Акту ел на без бед нос на те ма, 
акту ел но без бед нос но пра ша ње. Во кон-
текст на мо мент ни те со стој би на кои 

по со чив ме, со не за кон ски те про ме-
ни и не за кон ски те наз на чу ва ња, со 
суд ски те по стап ки што се од ви ва ат 
во Управ ни от суд, со пра во сил но то 
ре ше ние со кое, пра ктич но, тре ба 
да се вра тат сме не ти те на чал ни ци 
и не за кон ски наз на че ни те из вр-
ши те ли од нив на стра на. Од дру га 
стра на ри зи ци те со кои се со о чу-
ва  са мо по се бе се на мет ну ва ка ко 
проб лем на функ ци о ни ра ње то на 
ми ни стерс тво то. До тол ку по ве ќе 
што, спо ред ин фор ма ци и те и ко-
мен та ри те на нив ни те пер ја ни ци во 
рам ки те на МВР, ка ко со вет ни ци те 
или ли ца та што вие ги спо ме на вте, 
пре ку „Фејс бук“ и дру ги со ци јал ни 
мре жи, пла ни ра но е да одат и по на-
та му со не за кон ски про ме ни, сѐ со 
цел да има ат це лос на кон тро ла на 
МВР. Со тоа , од го вор но твр дам, са мо 
ќе се на мет не и вос по ста ви це ло сен 
ха ос во МВР. Си гур но е де ка јас ќе ги 
ин фор ми рам за тоа прет став ни ци те 
на ме ѓу на род на та за ед ни ца би деј ќи 
во мно гу од ре форм ски те про це си 
за кои го во рев на по че то кот, би ле 
ди рект но вклу че ни и се га мо ја та 
гри жа за со стој би те во МВР са кам да 
ја спо де лам и со тие прет став ни ци.

Ток му во кон текст на спре чу ва ње 
и пре ве ни ра ње на ид но ха о тич-
но од не су ва ње, на ид ни ха о тич ни 
од лу ки во рам ки на МВР, сѐ со цел 
да мо же ме да би де ме спо соб ни да 
се со о чу ва ме со овие без бед нос-
ни пра ша ња, осо бе но око лу еми-
грант ска та кри за, за ко ја гра ѓа ни те 
на Ма ке до ни ја се све до ци де ка од 
ден на ден еска ли ра ка ко со стој ба 
и по сто јат ри зи ци да из ле зат од 
кон тро ла.

Све до ци сме на фа ктот де ка ЕУ сѐ 
уште не ма ед на за ед нич ка кон зи-
стент на рам ка на дејс тву ва ње во 
од нос на еми гра ци ски те проб ле-
ми, не ма со од вет на ко ор ди на ци ја, 
сѐ по о чиг лед ни се ин тен ци и те на 
на ци о нал ни те вла ди да при ста пу-
ва ат кон уни ла те рал ни ре ше ни ја, 
и во тој кон текст ние, ка ко Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја, се на о ѓа ме во 
не за вид на по зи ци ја. Гра ни чи ме 
со Гр ци ја, ко ја има иск лу чи тел но 
те шки проб ле ми со еми гра ци ски те 
дви же ња, тие до а ѓа ат од Тур ци ја и 
се га, пра ктич но, со уни ла те рал ни те 
актив но сти на др жа ви те по бал кан-
ска та мар шру та и др жа ви те од крај-
на та де сти на ци ја, во кон текст на 
ре ду ци ра ње на влез на еми гран ти 
ве ќе се соз да ва ед на со стој ба што 
мо же да  еска ли ра и во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја и во Ре пуб ли ка Гр ци ја.

 Да се вра ти ме на со стој би те во МВР, 
нѐ оче ку ва ат из бо ри, да ли е МВР во 
полн ка па ци тет за обез бе ду ва ње на 
тие из бо ри за сѐ да по ми не во со вр-
шен ред, ка ко што ве ќе се гла са во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја?
ЧАВКоВ: Јас сум си гу рен де ка МВР има 
ка па ци те ти да обез бе ди со од вет ни ус-
ло ви за спро ве ду ва ње фер и де мо крат-
ски из бо ри, тоа би ло слу чај и до се га. Се-
ко гаш има ло ор га ни зи ран си сте мат ски 
при стап во пла ни ра ње то на мер ки те и 
на актив но сти те, штап ски при стап во 
ко ор ди ни ра ње то на актив но сти те пред 
из бо ри те и за вре ме на из бо ри те, за тоа 
мо жат да све до чат мно гу те прет став-
ни ци на стран ски те ми сии во Ма ке до-
ни ја, кои би ле дел од тој ре пуб лич ки 
опе ра ти вен штаб, кој бил од го во рен 
за спро ве ду ва ње на без бед нос ни и со-
од вет ни ус ло ви за фер и де мо крат ски 
из бо ри, и не за вис но од тен ден ци и те за 
пар ти за ци ја на МВР пре ку не за кон ско 
наз на чу ва ња, на гра ди на по ли тич ки 
акти ви сти на СДСМ со наз на чу ва ње 
на ви со ки по зи ции над вор од си сте-
мот за ка ри е ра во МВР, јас сум си гу рен 
де ка МВР, во нај го лем број, го со чи ну-
ва ат про фе си о нал ци со ви сок ли чен и 
про фе си о на лен ин те гри тет и тоа е за 
ме не га ран ци ја де ка и на след ни те из-
бо ри ќе се од не су ва ат про фе си о нал но 

и од го вор но и ќе да дат при до нес за 
соз да ва ње ус ло ви и прет по ста вки за 
фер и де мо крат ски из бо ри.

 Да ли сме та те де ка из бо ри те ќе ста-
ват крај на ова што го опи шу ва те ка-
ко ха ос во МВР?
ЧАВКоВ: Мис лам де ка са мо из бо ри те 
се прет по ста вка за вра ќа ње на др жа-
ва та на ко ло сек и вра ќа ње на МВР на 
ви стин ска та па те ка на кој бе ше и сум 
убе ден де ка по тоа ќе се соз да дат пре-
дус ло ви за над ми ну ва ње на сла бо сти те 
што по сто е ле во си сте мот на МВР, кои беа 
иско ри сте ни и зло у по тре бе ни од ед на 
суб вер зив но кри ми нал на стру кту ра на 
лу ѓе. Се ви де де ка тоа се при пад ни ци на 
СДСМ што го зло у по тре би ле си сте мот во 
УБК, не би са кал ве ќе да дол жам би деј ќи 
се во ди суд ска по стап ка за тоа, а иста та 
таа суб вер зив но кри ми нал на стру кту ра 
пра ктич но бе ше ге не ра тор на  слич на 
актив ност и во 2001 го ди на со афе ра та 
„Го ле мо то уво“.

Во тој кон текст, мис лам де ка са мо со из-
бо ри ќе се соз да дат со од вет ни прет по-
ста вки за да се над ми нат овие со стој би 
и да про дол жи ме да го гра ди ме си сте мот 
во МВР над ми ну вај ќи ги си те сла бо сти 
и зац вр сту вај ќи ги си те ка па ци те ти во 
си те сег мен ти на дејс тву ва ње на МВР.  

интерВjу

 Ви сок по ли ци ски служ бен во Ча ир 
во мо мен тот ко га То дор Пе тров бе-
ше на пад нат, пре ку Фејсбук упа ти 
порака „си те ќе за вр ши те ка ко не го“. 
ЧАВКоВ: Су штин ско е пра ша ње то да-
ли има ли чен и про фе си о на лен ин те-
гри тет, а не да ли има по ли тич ко убе-
ду ва ње. По сто јат пра ви ла што тре ба 
да би дат при ме не ти во оваа си ту а ци ја 
, има мно гу та кви при ме ри во кои е не-
оп ход но да се спро ве де дис цип лин ска 
по стап ка за на ру шу ва ње на уг ле дот 
на МВР со сопс тве ни те зи. Ние ка ко 
при пад ни ци на МВР тре ба да би де ме 
га ран ци ја за без бед но ста и за јав ни от 
ред и мир, да би де ме га ран ци ја за гра-
ѓа ни те, а не да на ста пу ва ме од пар ти-
ски по зи ции и при тоа да иска жу ва ме 
мис ле ње и ста во ви што се спро тив ни 
на стан дар ди те што тре ба да ва жат 
за ед но од не су ва ње со ин те гри тет на 
по ли ци ски служ бе ник. Во тој кон текст 
мо рам да ка жам де ка ги сле ди ме си-
те тие со стој би , ги де те кти ра ме, и во 

со кои не кои од нив се со о чу ва ат или се 
из ло же ни. Да не на сед ну ва ат да пре зе-
ма ат не за кон ски дејс тва да про дол жат 
да се од не су ва ат про фе си о нал но. Тоа е 
единс тве на га ран ци ја за функ ци о ни ра-
ње то на МВР на на чин ка ко што оче ку-
ва ат гра ѓа ни те.

 Ко га оли вер Спа сов ски дој де на 
функ ци ја та тех нич ки ми ни стер 
нај а ви еден го лем слу чај со фал си-
фи ку ва ни лич ни кар ти, кој бе ше об-
ја вен во не дел ни кот „Фо кус“. На ја ви 
и го ле ма истра га, но по тоа се слу чи 
афе ра та „Фа бри ка“ и од Спа сов ски 
не слуш нав ме ни што. 
ЧАВКоВ: Мо рам да се вра там на мо и те 
оче ку ва ња отка ко бе ше по ста вен Спа-
сов ски за ми ни стер. Со ог лед на тоа што 
не го поз на вав прет ход но, са ми от факт 
што ста ну ва збор за ге не ра лен се кре-
тар на ед на го ле ма по ли тич ка пар ти ја, 
оче ку вав де ка ќе има ме ра бо та со чо век 
што ќе има од го вор но од не су ва ње. Ме-
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ЃорГе  
Иванов

доналд  
туск

Го имаме искуството 
од косовската криза во 
1999 година, кога во 
Македонија пристигнаа 
360.000 бегалци. Ниту 

еден од нашите соседи не ни помогна тогаш и не 
прими ниту еден бегалец. А дали знаете колкава 
помош добивме од тогашната донаторска кон-
ференција? Нула. За време на босанската криза, 
повторно примивме бегалци и токму затоа ре-
шивме овој пат да бидеме само транзитна земја. 
Не можевме да чекаме на Брисел да донесе одлука. 
Донесовме сопствени одлуки. Во време на криза, 
останува на секоја земја да најде сопствени ре-
шенија. Доколку чекавме совет од Брисел како 
да се соочиме со кризата, Македонија ќе беше 
преплавена со бегалци.

Европската унија ја 
разбира тешката си-
туација на властите 
во Скопје. Не можеме 
и не смееме да ги оста-

виме сами во оваа тешка ситуација. Нема добра 
алтернатива освен соработка со Турција преку 
која доаѓаат мнозинството емигранти.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Иванка 
додовска

СДСМ целиот овој пе-
риод посветено стои 
во борбата за обезбе-
дување услови за фер 
и демокртаски избори. 
Ќе анимираме огромен број неодредени граѓа-
ни да се пуштат во процесот на поддршка на 
опозицијата за промена на оваа забегана власт. 
Се надеваме дека изборите ќе се случат на 5 
јуни, ние сме подготвени за избори на 5 јуни. 
Во декември ја усвоивме нашата програма, ин-
формациите што стигнуваат од ДИК се дека има 
шанси во согласност со законот до 15 април да 
биде прочистен избирачкиот список и да биде 
отворен на увид на граѓаните до десет дена 
пред изборите.

Зоран  
Заев

Очекувам специјална-
та јавна обвинителка 
Јанева и институција-
та што ја предводи во 
наредниот период да се соочат со дихотомноста 
на овој паралелен институт и по истрагите 
за кои се задолжени, а кои произлегуваат од 
нелегално добиените приватни телефонски 
разговори да почнат со откривање на одго-
ворот на фундаменталното прашање поради 
кое и почна политичката криза во Република 
Македонија т.е. кој, зошто, кога, како и каде 
му ги достави овие доверливи документи на 
господинот Заев?

нИкола  
ПоПоскИ

Имавме обид на околу 
400 млади мажи со сила 
да влезат на македонска 
територија од Грција. 
Припадниците на без-

бедносните сили беа соочени со ситуација во која 
имавме насилен напад од страна на неколку стоти-
ци мажи што се обидуваат да влезат на одредена 
територија без да бидат регистрирани или да се 
упатат кон центрите за регистрација. Тоа не е во 
согласност со договорот што го постигнавме на 
европско ниво. Ако ме прашате мене, за Македо-
нија е најлесно, едноставно, да се тргне настрана 
и да им дозволи на сите емигранти да ја поминат 
нашата територија на пат кон Западна Европа. 
Но, европските држави лобираат токму против 
ваквото решение.

Тодор Петров се соп-
нал, се повредил и 
си ја удрил главата. 
Беќир Асани не го 
истепал, а Петров само 
сака да стане фактор со вакви изјави. Ние во-
општо немаме информација дека има пријава 
против Асани.

артан  
ГруБИ

ски претставуваат доволен 
доказ дека тој е подготвен 
за спроведување на „ак-
циите“.  Адеми, пред мал-
ку повеќе од една година 
повика на пролевање крв 
по улиците за промена на 
власта. Сега е време да го 
советува Оливер... А што ќе 
го советува?! Еден медиум 
запраша - дали на Спасов-
ски му се потребни совети 
во спроведување на некак-
во крваво сценарио, но она 
што се знае е дека технич-
киот министер на СДСМ 
продолжува да ја партизира 
полицијата полнејќи ја со 
непрофесионален кадар.

Еве, може и медиумите 
грешат кога коментираат. 
Барем така вели СДСМ за 
оние медиуми што објавија 
дека Едмонд е вработен во 
МВР. Но, од друга страна 
па е симптоматично мол-
чењето на МВР. Оттаму нема 
одговор како е ангажиран 
Адеми, на неопределено 
време или по договор и 
колку неговиот ангажман 
ќе ја чини државата. Од Ми-
нистерството не одговараат 
ниту на прашањето какви 
квалификации и колкаво 
искуство има Адеми во без-
бедносните служби, ниту 
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ре коа И:

� Вработените во МВР биле шокирани кога го виделе мис-
лејќи дека по првичната опсада и преплавување на Ми-
нистерството со партиски кадри без никакво искуство во 
полицијата, операцијата на Спасовски завршила. („Курир“)

рече И:

� Дур не се пролее крв по улиците, ниту режим паѓа, ниту 
слобода се стекнува - рече Адеми пред малку повеќе од 
една година...

� Да сум Европска комисија, не само што ќе нема датум за 
почеток на преговори, туку би го одзел и кандидатскиот 
статус.

Роден: 
1975 година

Професија: 
советник во МВР

Рапот на Пишев, „ак-
цијата“ на Бекир Аса-
ни, преписката меѓу 

отецот и пратеникот, „од-
говорот“ на Ременски на 
новинарските прашања... 
Неделава имаше сериозна 
конкуренција за местото 
личност на (не)делата... Се-
пак, на крајот, за позицијата 
се избори Едмонд Адеми. 
Секако, неговата „кандида-
тура“ беше потпомогната од 
министерот за внатрешни 
работи, Оливер Спасовски.

Со ред... Како јавноста го 
запозна Адеми?! Денес е 
член на Извршниот одбор 
и на Централниот одбор на 
СДСМ. Долги години беше 
член на Централниот одбор 
на СДСМ. Беше и претседа-
тел на СДММ во Тетово. Ќе 
го сретнете како  експерт 
или политички аналити-

чар... Барем така го пишу-
ваат медиумите што важат 
за блиски до опозицијата. Е 
сега, експертот стана дел од 
МВР. Нели, ВМРО-ДПМНЕ ги 
партизираше институции-
те, па СДСМ ќе ги спасува... 
И еве, ги спасува. Едмонд 
Адеми влезе во МВР: Оли-
вер Спасовски го вработи 
сопартиецот, кој, веројатно, 
„крваво“ се избори за ова 
вработување. Како анали-
тичар гласно ги коментира-
ше случувањата во земјата, 
отворено се закануваше 
преку својот профил на 
„Фејсбук“. Сосема „доволно“ 
за тој да ги исполни кри-
териумите за влез во МВР. 
Тој ќе го советува Оливер за 
време на неговото технич-
ко министерување. 

Се шушкаше дека ќе вле-
зе во МВР како технички 
министер, но откако тоа не 
се оствари, успеа да влезе 
како советник. Адеми е без 
никакво искуство во поли-
цијата. Веројатно, неговите 
активности во изминатиот 
период за Оливер Спасов-

КРВаВО СОВЕтуВањЕ За паРтиСКи пОтРЕБи

дали поседува безбедносен 
сертификат.

Адеми, кој се потпишуваше 
и како директор на Инсти-
тутот „Либерта“, во неколку 
наврти досега ја истакнал 
својата наклонетост против 
интересите и против проспе-
ритетот на земјата. Покрај 
насилството и крвопроле-
вањето за кое говори Адеми, 
тој повикуваше на Македо-
нија да не ѝ се даде датум 
за почеток на преговори со 
Европската унија.

� Да сум Европска коми-
сија, не само што ќе нема 
датум за почеток на пре-
говори, туку би го одзел и 
кандидатскиот статус - е 
коментарот што тогаш го 
напиша Адеми на социјал-
ните мрежи.

А што има во биографијата 
на Адеми? Покрај СДСМ и 
„Либерта“, во неговата био-
графија стои и асистент во 
Американската амбасада во 
Скопје, политички советник 
во Мнистерството за одбра-
на, портпарол на Европска 
агенција за реконструкција, 
како и негов ангажман 
во мисијата на ОБСЕ и во 
Собранието на РМ. � (Р.Р.)

Адеми Едмонд
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ЕКОНОМиЈа

Работа има 
и повеќе од 
што може да 
се постигне 

и сработи, па 
дојде време 

кога тешко се 
ноѓаат и  

работници

Според пода-
тоците од Др-
жавниот завод 
за статистика, 

градежништво-
то бележи 

раст во сите 
сегменти, како 
во нискоград-
бата, така и во 
високоград-

бата, бидејќи 
континуирано 
се зголемува и 
изградбата на 

станови

ЗЕМЈАВА ПРЕД НоВ ГРАДЕжЕН БУМ

Градежништвото и годи-
нава претставува главен 
двигател на македонската 

економија. На секој чекор се 
градат патишта, улици, згради. 
Најавените проекти, пред сè во 
делот на нискоградбата, допол-
нително ќе му дадат поттик на 
овој сектор, кој неколку годи-
ни наназад е водечки во креи-
рањето на домашниот бруто 
производ. Работа има и повеќе 
од што може да се постигне и 
сработи, па дојде време кога 
тешко се ноѓаат и работници. 
Градежните фирми велат дека 
не е исклучено, за непречено од-
вивање на активностите да мора 
да се „увезуваат“ и работници и 
други кадри од други држави.

�Градежништвото, како во 
изминатите години, така и 
годинава е двигател на маке-
донската економија. Планира-
ните капитални инвестиции 
во инфраструктурните про-
екти и алоцираните средства 
во буџетот гарантираат кон-
тинуиран раст на градежниот 
сектор и во оваа година. исто 
така, компаниите-членови на 

градежната комора на Маке-
донија активно се вклучија 

во проектите Купи куќа 
- купи стан, како и во 
најновиот Купи куќа за 
млади, што, секако, при-
донесува за зголемена 

изградба и за продажба на ста-
нови и куќи и за понатамошен 
раст на градежништвото. Ли-
дерската позиција на градеж-
ниот сектор има позитивно 
влијание директно и инди-
ректно и во други економски 
сектори, односно овозможува 
развој на повеќе од 26 други 
гранки од економијата кои се 
поврзани со него. 

Годинава очекуваме овој 
тренд да продолжи како ре-
зултат на наведените проекти 
и веќе започнатите капитал-
ни инфраструктурни проек-
ти кои се повеќегодишни и за 
нив е обезбедена финансиска 
конструкција. Сето тоа ни дава 
надеж дека градежниот сек-
тор ќе биде стабилен и  ќе 
продолжи да расте во конти-
нуитет - вели Роберт Хот, прет-
седател на Градежната комора 

на Македонија при Сојузот на 
Стопански комори.

Вакво гледање на нештата има-
ат и во Стопанската комора на 
Македонија. 

�Зголемувањето на активно-
стите што се очекуваат година-
ва ќе придонесе за уште пого-
лем развој на градежништвото. 
особено радува фактот што 
домашните фирми реализи-
раат комплексни проекти со 
сопствени ресурси. Евидентно 
е дека создаваме кадар спосо-
бен за изведба на големи ин-
фраструктурни објекти, а и 
компаниите веќе располагаат 
со современа, технички софис-
тицирана опрема, што не беше 
случај досега. Поради најаве-
ните проекти, како што е из-
градбата на автопатите Скопје 
– Блаце и Гостивар – Кичево, 
потоа продолжување на рабо-
тите на трите автопатишта, 
како и рехабилитацијата на 
патиштата Кочани – Делчево, 
Куманово-бугарска граница, 
очекуваме да има уште пого-
лема потреба од работници, па 
дури да се јави и недостиг, по-
ради што ќе мора работна сила 
да се „увезува“ од странство - 
вели рече Андреа Серафимовски, 
претседател на Здружението за 

градежништво при Стопанската 
комора на Македонија. 

И од ССКМ потврдуваат дека Ре-
публика Македонија се соочува 
со недостаток на стручен кадар.

�Повеќе од потребно е да се 
започне со обука на работ-
ници во градежниот сектор. 
Градежните активности кои 
се прават на терен ја ангажи-
раат цела градежна работна 
сила, додека, пак, градежни-
те компании бараат работник 
повеќе. овој предизвик би се 
надминал со започнување на 
стручни обуки кои Сојузот 
на стопански комори ги ор-
ганизира за дефицитарни 
занимања во РМ, особено во 
градежништвото, и со тоа би 
се доквалификувале работни-
ците од други струки кои не се 
вклучени на пазарот. обуките 
за работниците е предвидено 
да траат од еден до три месеци 
- најавува Роберт Хот од ССКМ, 
и додава дека градежништвото 
изминативе години е во експан-
зија, и побарувачката на стручни 
кадри е во нагорна линија. 

�Потребни се работници кои 
ќе ракуваат со градежни ма-
шини, но и општи работници 
кои ќе се вклучат на пазарот со 
нивно доквалификување, а со 
тоа ќе се овозможи дефицитот 
на стручни кадри да се нама-
ли.освен тоа, зголемувањето 
на работниот ангажман им-
плицира и прогресивност во 
растот и во развојот на компа-

нијата. очекувано е, при ста-
билна економија, компаниите 
што бележат позитивни трен-
дови и зголемување на обемот 
на професионални ангажмани 
да посветуваат внимание и за 
растот на платите - објаснува 
претседателот на градежната 
комора при ССКМ, Роберт Хот. 

Засега, просечната нето плата 
во градежништвото изнесува 
19.306 денари и е за 13 процен-
ти пониска од просечната нето 
плата во државата, која изнесува 
22.715.

Во 2015 година имало зголе-
мување на договорените гра-
дежни работи во однос на 2014 
година за 65,8 проценти, што 
се должи, пред сè, на инвести-
ции во инфраструктурата. Ток-
му големата ангажираност на 
компаниите дома придонесе 
за негативниот тренд на рабо-
та на македонските градежни 
фирми на странските пазари. 
Лани имало пад на градежните 
активности надвор од државата 
за 52 отсто во споредба со 2014 
година. Најголем дел од изврше-
ните градежни работи во стран-
ство се во Босна и Херцеговина.  
Според податоците од Државни-
от завод за статистика, градеж-
ништвото бележи раст во сите 
сегменти, како во нискоград-
бата, така и во високоградбата, 
бидејќи континуирано се зголе-
мува и изградбата на станови. 
Статистиката покажува дека 
годишно се градат од 5.500 до 
околу 6.000 станови, а многу мал 

дел од нив остануваат непрода-
дени. Зголемен е и уделот на гра-
дежништвото во БДП и тоа од 4,9 
отсто во 2008 на 6,4 проценти во 
2014 година. Во првите три месе-
ци од минатата година градеж-
ништвото остварило 35,4 мили-
они денари што е пораст од 11,7 
отсто во однос на 2014 година.  
Средните и големите компании 
во формирањето на БДП за гра-
дежништвото учествуваат со 
околу 90 отсто и вработуваат 
преку 75 проценти од вработе-
ните во секторот. Поради оцен-
ката дека е еден од главните 
двигатели на економскиот раст, 
а како резултат на планираните 
инфраструктурни проекти и ин-
вестиции, се проценува дека во 
периодот од 2015 до 2017 година 
градежништвото ќе оствари ре-
ална стапка на раст од 7,5 отсто .

Единствено нешто што може да 
го наруши работењето и растот 
на градежниот сектор е поли-
тичката нестабилност.

�Стабилноста и континуите-
тот се предуслови за развој на 
бизнисот, а истото се однесува 
на градежништвото. Во спро-
тивно, нема да се пристапи 
кон сите планирани развојни и 
инвестициони активности. Се-
која нестабилност во државата 
може да има поразителни ре-
зултати врз економијата и врз 
градежниот сектор. Затоа, по-
требно е континуирано функ -
ционирање на институци ите 
со сите нивни овластувања - 
нагласува Роберт Хот од  ССКМ. �
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Пишува | Александрија Стевковска  

Зголемувањето на активностите што се очекуваат годинава, 
ќе придонесат за уште поголем развој на градежништвото. 
Особено радува фактот што домашните фирми реализираат 
комплексни проекти со сопствени ресурси. Сепак, се 
очекува да има уште поголема потреба од работници, па 
дури да се јави и недостиг, поради што ќе мора работна 
сила да се „увезува“ од странство - велат градежниците

Градежниците барани како суво злато



Бизнисот оваа недела Бизнисот оваа недела
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Министерството за 
регионален развој 
и фондови на ЕУ ќе 
ги поедноставува 
процедурите за 

добивање неповратни парични 
средства. Целта е да се забрза про-
цесот и подготовката на тендери, 
склучувањето договори и реа-
лизација на проекти. Истражу-
вањата во јавноста покажале дека  
една од најголемите пречки за 
аплицирање за неповратни сред-
ства од европските фондови била 
сложената процедура и долгата 
постапка. Затоа, планирано е да 
се намалат фазите за аплицирање 
на неповратни средства и да се 
поедностават процедурите во це-
лиот систем. Ова е уште еден  во 
серијата потези, со цел средства-
та да бидат полесно достапни и 
да можат се трошат за паметен, 
одржлив и вклучувачки пораст.

македонија свет
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Нови три директни 
авиолинии на ком-
панијата „Визер“ од 

Скопје до Берлин, Братислава и 
до Копенхаген ќе стартуваат кон 
крајот на март. Со ова листата на 
евтини директни авиолинии од 
Скопје до светските центри се 
зголемува на 23 дестинации, кои 
освен за македонските граѓани, се 
достапни и за странските турис-
ти, за значително поевтини цени.

Придобивките од овој проект се ви-
дливи од повеќе аспекти, односно 
со воведувањето на овие евтини 
авиолинии директно се овозмо-
жи зголемување на мобилноста 
за граѓаните на Македонија. Исто-
времено, преку овие евтини авио-
линии се овозможи дополнителен 
значителен пораст и зголемување 
на бројот на странските туристи 
во нашата држава, пред сѐ од др-
жавите од кои се воведени овие 
летови. Тоа претставува исклучи-
телно значаен момент како од ас-
пект на  развојот на туризмот така 
и од аспект домашната економија, 
односно придобивка за околу 20 
стопански гранки што директно 
или индиректно се поврзани со 
туризмот. Во моментов од Скопје 
со евтини авиолетови може да се 
патува до 20 европски дестина-
ции меѓу кои и до Келн, Дортмунд, 
Ајндховен, Гетеборг, Милано, Па-
риз, Венеција, Стокхолм и други.

Нова инвестиција во 
Демир Хисар. Герман-
ската „СТС текстајл“ 
ќе инвестира четири 
милиони евра во неко-

гашнот погон на „Застава“ и ќе отвори 
150 работни места во права фаза, а во 
наредниот период бројката ќе надмине 
1.000 вработувања. Ова е втора голема 
странска инвестиција во овој регион.

„СТС текстајл“ е семејна, високотехно-
лошка компанија, која лани била прог-
ласена за најиновативна во текстил-
ниот сектор во Германија од страна 
на магазинот „Менаџер“. Фабриката во 
Демир Хисар е доказ дека владата ра-
боти на привлекување инвестиции во 

сите региони, а целта е обезбедување 
работни места и подобар стандард за 
сите граѓани.

Оваа инвестиција пред еден месец 
ја најави Груевски во обраќањето на 
Конференцијата на Унијата жени на 
ВМРО-ДПМНЕ.

� Тоа што го најавив претходно, 
се остварува, напиша Груевски на 
„Фејсбук“. Компанијата ќе произ-
ведува специјализиран текстил 
и Република Македонија ќе биде 
првата земја во која отвораат нов 
производствен капацитет надвор 
од границите на Германија - објави 
Груевски на социјалната мрежа.

До првата половина на оваа година во Македонија треба 
да пристигнат сите шест патнички возови, четири дизел и 
два со електроморот, инвестиција вредна 25 милиони евра.

Првиот патнички воз, кој пристигна во Македонија, веќе 
сообраќа на Коридорот 10 од Табановце до Гевгелија, вториот многу 
скоро ќе биде пуштен во сообраќај кон Битола, а третиот, кој прис-
тигна неделава, ќе сообраќа по техничко-безбедносните контроли.

Директорот на МЖ „Транспорт“ Никола Костов вели дека возовите се 
безбедни за сообраќај по македонските пруги, а цената на билетите 
останува непроменета.

 Секој граѓанин во Ма-
кедонија ќе може да ја 
надгради својата куќа 
до максимална висина 
од 10 метри и 20 сан-

тиметри и во случај ако надградбата 
на објектот не е предвиден во план-
ската документација. Ваквата измена 
е предвидена во измените на Зако-
нот за градење, кои се во собраниска 
процедура. Оваа мерка се однесува за 
куќи што се веќе изградени со одо-
брение за градење или се легализи-
рани со Законoт за легализација на 
бесправно изградените објекти.Не 
станува збор за доградба на објектот 
бидејќи тогаш ќе се бара измена на 

план и се менува градежната парце-
ла. Станува збор само за надградба 
на куќа до 10 метри и 20 сантиметри 
висина, односно приземје, два ката и 
мансарда. Овие измени Министер-
ството за транспорт и за врски ги 
направи во соработка со општините, 
а водејќи се од потребата за пораст 
на градежништвото и од барањата 
на граѓаните.

На ваков начин ќе им се излезе в 
пресрет на многу граѓани што на 
еден начин сакаат да инвестираат 
во подобра иднина, за зголемување 
на својот недвижен имот или да им 
остават наследство на своите блиски.

Винарските визби и сите 
откупувачи на вино ќе 
треба откупеното грозје 
од наредната реколта да 
го исплатат до 31 јануа-

ри, а не како досега до 30 април. Ова е 
една од измените во Законот за вино 
што Собранието на Република Маке-
донија го донесе во рамки на пакетот 
закони од областа на земјоделство-
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то.  Доколку долгот не биде исплатен 
во законски утврдениот рок, тогаш 
винарската визба е должна надоме-
стот од 10 проценти од долгот да го 
исплати, а ако не, ќе биде избришана 
од регистарот и нема да може да врши 
откуп на грозје. Исплатата на грозјето 
од минатата реколта сѐ уште е во тек, 
а досега се исплатени околу 60 про-
центи од откупеното грозје.

Инфлацијата во евро-
зоната во февруари 
премина во црвено, би-
дејќи падна на минус 0,2 
проценти на годишно 

ниво. Тоа е очигледен сигнал дека 
поттикнувачките мерки на Европска-
та централна банка не даваат резул-
тати, оценува агенцијата „Франс прес“.

Станува збор за голем пад на инфла-
цијата во однос на позитивната стапка 
од 0,3 проценти од јануари, што ќе го 
зголеми притисокот на ЕЦБ да лансира 
нови мерки за оживување на европ-
ската економија и поттикнување на 
инфлацијата. Негативната инфлација 
во февруари е последица на остриот 

пад на цената на енергентите од 8,0 
проценти, по јануарскиот пад од 5,4 
проценти, пренесува американската 
агенција АП.

Базната инфлација во еврозоната, 
од која се исклучени колебливите 
цени на енергентите, храната, ал-
кохолот и цигарите, исто така била 
слаба, потонувајќи на 0,7 проценти 
од 1,0 проценти.Најновите подато-
ци на европската служба за статис-
тика Евростат се значително под 
проекциите на аналитичарите, кои 
очекуваа нулта инфлација во февру-
ари и, исто така, се значително под 
официјалната цел на ЕЦБ од нешто 
под два процента.

Саудиска Арабија сѐ 
уште нема финан-
сиски проблеми по-
ради ниската цена 
на нафтата. Меѓутоа, 

доколку продолжат сегашните 
трендови на пад на цената на 
нафтата, наскоро оваа богата мо-
нархија може да остане без пари. 
Имено, Саудиска Арабија нема 
веќе можности да ја контролира 
цената на нафтата на светскиот 
пазар. Како што пишува „Бизнис 
инсајдер“, доколку дојде до зго-
лемување на цената на нафтата 
на 60 долари за барел, произ-
водството на нафта од нафтени 
шкрилци во САД повторно ќе биде 
поисплатливо. Фактот дека САД 
повторно го преземаат водство-
то во производството на сурова 
нафта и повторно почна со извоз 
не ѝ оди во прилог на Саудиска 
Арабија. Друга причина поради 
која Саудиска Арабија не успева 
да ги зголеми цените на нафтата 
се огромните резерви во САД и во 
другите земји, како и забавување 
на кинеската економија. Доколку 
цените на нафтата останат на се-
гашното ниво, дури и со намалени 
буџетски трошоци за 25 отсто, Са-
удиска Арабија ќе банкротира за 
три до пет години.

Европскиот парла-
мент изгласа нови 
правила, со чијашто 
помош полесно ќе се 
замрзнуваат и запле-

нува нелегално здобиеното богат-
ство и имот во цела Европска унија.

Па така, ако досега во национал-
ната економија се враќаа помалку 
од еден процент од незаконските 
пари, со новиот сите земји-членки 
се обврзани да го одземат крими-
нално здобиениот имот, веднаш по 
првата правосилна пресуда. Вла-
стите можат да го запленат имотот, 
дури и ако осомничениот е отсутен, 
болен или во бегство и против него 
тече „постапка во отсутност”. Со но-
вите правила им се овозможува на 
државите да го одземаат нелегално 

Шансите за рецесија 
по неколку години 
релативен мир на 
пазарите и стабилен 
глобален пораст, пов-

торно се високи и само растат, пока-
жаа процените на Ситигруп банката.

� Порастот на глобалната еконо-
мија е на многу несигурна точка, 
по две до три години на релативен 
мир - соопшти тим на економисти 
од Ситигруп. Тие велат дека долго-
годишните проблеми во светската 
економија се однесуваат на структу-
ралното и циклично забавување на 
Кина и нејзиниот неодржлив режим 
на девизен курс, потоа на огромното 
ниво на долгови во многу земји од све-
тот, како и на тековната регионална 

и геополитичка криза. Економистите 
истовремено ја ревидираа прогнозата 
на порастот на глобалната економија 
за оваа година на 2,5 отсто, од прет-
ходно проектираните 2,7 отсто.

Најновото влошување на перспекти-
вите на глобалната економија, како 
што се наведува во извештајот, е по-
следица на скромното влошување 
на шансите на развиените земји и 
заострувањето на финансиските 
услови во другите земји. Ситигруп 
смета дека за избегнување на реце-
сијата и поголемо забавување на по-
тенцијалниот пораст на домашниот 
бруто-производ (БДП) на светот му 
е потребна лабава монетарна по-
литика комбинирана со фискални 
поттици и структурни реформи.

здобиениот имот и во случаи на 
активна и на пасивна корупција во 
приватниот сектор, организиран 
криминал, детска порнографија 
и кибернетски криминал. Целта 
е националната економија да има 
корист од незаконските пари и да 
бидат вратени во нејзиниот буџет. 
ЕУ смета дека ако не се направи 
ова, црните пари можат повторно 
да бидат вратени во организиран 
криминал и да бидат загубени за 
даночните благајни.



Клапер пред Комитетот, кој се зани-
мава со контрола на службите за 
разузнавање на САД, изјави дека 

покрај наведените 59 земји што се под 
закана од нестабилност, има уште 14 
земји кои се соочуваат со закани од 
насилство, а во 40 држави дејствуваат 
екстремисти и екстремистички орга-
низации. Дури седум земји во моментов, 
според Клапер, се соочуваат со колапс 
на владините институции. Една од тие 
држави е и Авганистан, каде што САД и 
западните сојузници, меѓу кои и Маке-
донија, со години испраќаат војници и 
ѝ даваат економска помош. 

Според Клапер, кој е еден од најблиските 
соработници на претседателот Обама, 
заканите кон САД ќе продолжат, а тие 
се разновидни, од активностите на Ис-
ламската држава, преку дистрибуција 
на дрога, сѐ до сајбер-криминал. Колку е 
сериозен годишниот извештај на Клапер 
може да се види од тоа што тој го наре-
кува „Молитва на смртта“. 

иД најголема закана за СаД
„Домашно одгледаните насилни екс-
тремисти“ од Исламската држава 
според американското разузнавање 
се најголемата закана за САД. Оваа 
организација има сила поголема од 
таа на Ал Каеда, смета Клапер, и таа е 
глобална терористичка закана. Ако во 
2014 бројот на уапсени приврзаници 
на ИСИС бил девет, сега тој е зголемен 
за најмалку петпати. Покрај Клапер, 
на сослушувањето во Конгресот све-
дочеше и шефот на Американската во-
ена разузнавачка агенција, генералот 
Винсент Стјуард, кој најави дека ИСИС 
веројатно ќе се обиде да спроведе нови 
напади во Европа и директни напади 
на американска почва во 2016 година. 

И според Клапер, и според Стјуард, го-
динава САД ќе имаат зголемена конку-
ренција во вселената, особено од Русија 
и од Кина. Според нив, околу 80 земји 
се инволвирани во вселенски проекти 
затоа што сфатиле колку е таа важна за 
воените прашања и колку САД се потпи-
раат на неа. Двете земји спроведуваат ан-
тисателитски истражувања и создаваат 
антисателитски оружја, што е закана за 
употребата на воени, цивилни и комер-
цијални вселенски системи од страна на 
САД, сметаат двајцата разузнавачи. 

Друга голема опасност за САД е сај-
бер-криминалот и контраразузнавање-
то, кои со употреба на „умни“ направи 

и на вештачка интелигенција може да 
предизвикаат сериозна импликација за 
безбедноста на САД. Овие направи можат 
да предизвикаат огромни последици по 
цивилни и по државни инфраструктури 
на САД, смета Клапер, кој додава дека 
заканите од странските разузнавачки 
тела при што целите можат да бидат по-
литички, воени, економски и технички 
информации, се огромни. И во овој дел, 
најголема закана за САД се Русија и Кина. 
Запрашан за разновидноста на предиз-
виците со кои се соочуваат САД, Клапер 
одговора дека во неговата 50-годишна 
кариера во разузнавачкиот бизнис, тој не 
видел поразновидни предизвици и кризи 
од тие со кои САД се соочуваат денес. 

Во врска со Балканот, американските 
разузнавачи се внимателни. Етничкиот 
национализам и слабите институции 
сѐ уште се закана за стабилноста, дури 
и 20 години по војната во Босна. Бос-
на останува една од најсиромашните 
земји во Европа, поделена и со едвај 
функционална администрација. 

Според американското разузнавање, 
Косово направило исчекор кон целос-
на мултиетничка демократија, иако 
тензиите меѓу косовските Албанци и 
Србите остануваат актуелни. Во Маке-
донија според извештајот на Клапер 
се случува политичка криза, а постои 
и загриженост од радикализација на 
етничките Албанци муслимани кои 15 
годинни по конфликтот се закануваат 
да ги зголемат веќе тензичните одно-
си меѓу Македонците и албанското 
малцинство.  

Според Клапер, постои опасност од 
социјални тензии во регионот докол-

ку Западниот Балкан мора да стане 
домаќин на значителен број бегалци. 

Во врска со Турција, се вели дека земјата 
останува партнер во битката против 
ИСИС и во обидот да се намали при-
ливот на борци за ИСИС, а официјална 
Анкара ќе продолжи да гледа на кур-
дистанските политички и вооружени 
формации како главна закана, особено 
во своите гранични региони, каде што 
се зголемува стравот од сепаратизам. За 
Турција, причина за загриженост е и 
зголемената соработка на Москва со 
курдските формации и со Иран, со што 
може да се зголеми шиитското влијание 
во регионот на сметка на Турција. Пред 
дваесетина дена, Клапер во американ-
ската јавност излезе со тврдење дека 
нападот на ИСИС на американско тло 
е неизбежен, дека Северна Кореја има 
капацитет да произведе сто нуклеар-
ни бомби и дека руските и кинеските 
хакери можат да ги пробијат информа-
тичките мрежи на САД. �

Балканот мирен, но сÈ  уште опасен
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На сослушувањето пред американскиот 
Конгрес, директорот на Националното 
разузнавање на САД, Џејмс Клапeр, изјави 
дека во 2016 година дури 59 држави се 
под сериозна закана од нестабилност. 
Вкупниот број земји кои се соочуваат со 
кризна ситуација е преку 113 или речиси 
половина од вкупниот број држави и  
признати територии на светско ниво

половина свет е пред дестабилизација
АМЕРиКАНСКиТЕ РАЗУЗНАВАЧи ПРЕДУПРЕДУВААТ



Е вропската унија е како „Тита-
ник“. Замислете дека сте на 
пристаништето во Саутемп-

тон денот кога заплови „Титаник“. 
Неговата големина оставаше впе-
чаток на непобедливост: сигурен 
и безбеден. Но, не беше така. И 
покрај тоа што добиваше преду-
предувања за претстојната опас-
ност, бродот не го смени курсот, 
наиде на проблем и потона.

Поради големината на ЕУ, некои 
Британци веруваат дека ќе бидеме 
побезбедни и економски посилни 
во неа. Тоа е погрешно. Ние сега 
имаме можност да го однесеме 
бродот на безбедно место. Мож-
ност што, можеби, веќе никогаш 
нема да ја имаме. Тоа не е скок во 
темнина, туку, за тие што можат 
да гледаат напред, движење кон 
безбедност.

Излегувањето од ЕУ ѝ овозможува 
на Велика Британија да се осврне 
директно на работи за кои не е овлас-
тена од ЕУ. Тоа вклучува враќање на 
суверенитетот и да се има значајна 
цел за имиграцијата, која ќе може да 
се исполни. Ние можеме да се фокуси-
раме на тоа што е потребно за малите 
компании и за обичните работници 
низ целата земја. Надвор од ЕУ ние 
можеме да ја насочиме Велика Бри-
танија да биде со отворен ум.

Светската економија се менува како 
никогаш порано. Глобализацијата, 
технолошките промени и урбани-
зацијата значат дека земјите треба 
да се приспособат, да бидат флекси-
билни и да си ја контролираат своја-
та судбина. Во модерната ера, да се 
зборува за брак и за развод е далеку 
од вистината. Тоа не може да биде 
свесно раздвојување или пријателско 

разделување, но во преговорите по 
излезот од ЕУ ние ќе се стремиме 
Велика Британија да има отворен 
однос со ЕУ, а да има полиаморен 
однос со другите земји во светот. 
Изборот е меѓу глобална Британија 
и затворена, изолирана ЕУ.

Исто како тие што биле на „Ти-
таник“ во привилегираната прва 
класа, несвесни за тоа што се случу-
ва долу, ЕУ не успеа да се соочи со 
некои од предизвиците со кои се 
соочува, како што е масовната еми-
грација, кризата во еврозоната и 
невработеноста на младите. Место 
да ја споменам ЕМУ како Европска 
монетарна унија, секогаш сум пре-
ферирал да ја наречам Уште поголе-
ма невработеност, која како економ-
ска политика, една од најголемите 
интереси на Германија, резултира 
со недостиг од побарувачка.

Напуштањето на ЕУ ќе донесе и 
транзициски трошоци. Додека јав-
носта во Велика Британија, можеби, 
сака брзи победи, најважна ќе биде 
стабилноста, патоказ за иднината и 
јасна стратегиска визија. Исто како 
што новата влада, можеби, ќе бара 

еден или два целосни мандата за да 
го спроведе својот манифест, исто 
така, ќе бидат потребни неколку 
години за да се повратат силите и 
законите на нашата земја.

Излезот на Велика Британија од ЕУ ќе 
претставува економски шок. Ние се 
среќаваме со такви настани во текот 
на нашиот живот, кога се преселува-
ме или менуваме работно место. Ако 
не се планирани, тие настани може да 
се вознемирувачки. Тоа не значи дека 
порастот ќе се намали или дека ќе се 
губат работни места, но инвестици-
ските планови можеби привремено 
ќе бидат ставени во мирување.

Еден начин да се замисли тој пораст 
е латиничната буква „V“, или уште 
подобро, знак за штиклирање - кра-
ток пад на порастот проследен со 
многу поголем пораст. Периодот 
пред и по референдумот ќе личи 
на надолниот пад на буквата „V“. 
Порастот ќе дојде подоцна.

Првата фаза ќе биде договор со на-
шите услови за излез. Ние би може-
ле да се повикаме на членот 50, кој 
ќе активира двегодишен процес. 

Или, во зависност од политиката, 
да се вклучиме во повторни прего-
вори. Бидејќи ние сме најголемиот 
пазар за извоз во ЕУ, економските 
иницијативи укажуваат на тоа дека 
тие ќе преговараат разумно и дека 
ќе се согласат на договор за трго-
вијата со стока и за нови насоки на 
движење на луѓето. Сепак, ЕУ не 
постапи разумно во последните не-
колку години, а, можеби, и нема да 
го направи тоа во никои преговори 
за излез. Тој страв од тешки прего-
вори не треба да биде причина за да 
се гласа Велика Британија да остане 
во ЕУ, но нагласува дека претстои 
тежок пат. Но, многу земји надвор 
од ЕУ тргуваат со неа, ние ќе бидеме 
уште една од нив, но со многу кон-
курентен сектор за услуги.

Тој период на повторно прегова-
рање, исто така, овозможува вре-
ме да се постават на место други 
потребни мерки за излез од ЕУ. 
Една од нив е временска рамка да 
се повратат силите. Во периодот 
од 2013 до 2014 година, Вајтхол 
направи 32 детални извештаи за 
надлежностите што Велика Бри-
танија му ги префрли на Брисел во 
различни области. Тоа обезбедува 
основа од која може да се тргне.

Друга е како подобро да се трошат 
нашите придонеси кон ЕУ. Тоа треба 
да се насочи кон финансирање на 
јавните услуги како што треба. Ние, 
исто така, треба да ги препознаеме 
областите во кои може да се по-
влечат средства од ЕУ, како што се 
научни истражувања на студенти 
и на вештини и да се осигури дека 
тоа е целосно покриено со некои од 
нашите претходни придонеси кон 
ЕУ наменети за тоа.

Имаме одлична можност да напра-
виме трговски договори што ќе 
го зголемат извозот, но прво ќе 
треба да се обноват потребните 
вештини за да се направи тоа. Во 
ЕУ нашите барања се само едни од 
28, кога станува збор за трговијата. 
Надвор, ние ќе треба да ги репли-
цираме постојните договори и да 
учиме од тие на Јужна Кореја и на 
Сингапур и да направиме трговски 
договори што спаѓаат во нашите 
посилни страни, кои се повторливи 
и спаѓаат во брзорастечките реги-
они на светот.

Со излезот на Велика Британија од 
ЕУ имаме можност да се заштитат 
правата на работниците, да се ре-
шаваат во Собранието и од страна 
на британските гласачи, а не од би-
рократите во Брисел. Не е возможно 
да се заштитат правата на работ-
ниците со масовна имиграција. Но, 
ниската имиграција не значи без 
имиграција. Одличниот извештај на 
Боб Роторн, професор на „Кембриџ“, 
за „Сивитас“ во декември минатата 
година покажа дека масовната ими-
грација ги потиснува платите на 
нискоквалификувани работници и 
дека врши дополнителен притисок 
на станбените и на јавните услуги. 
Придобивки имаат само имигран-
тите и работодавците. Ние треба 
да го контролираме тоа и да ги 
примаме само квалификуваните 
емигранти што ни се потребни.

Не треба да се залажуваме дека 
Лондон е некако безбеден во ЕУ 
кога не постигнавме вето за да го 
заштитиме од поголема контро-
ла од страна на еврозоната и од 
одлуките на Европскиот суд на 
правдата. Излезот од ЕУ создава 
почетни предизвици околу фи-
нансиските услуги во земјите на 
ЕУ и можно губење на еврото, но 
јас сум оптимист. Лондон е многу 
поконкурентeн од кој било друг 
финансиски центар во Европа, со 
својата концентрација на вештини, 
знаење и на експертиза. Исто така, 
поголема регулација се поставува 
на меѓународно ниво, што е важно 
бидејќи конкуренцијата на Лондон 
е глобална.

Визијата е да се биде глобално кон-
курентна економија заснована на 
ниски даноци за да успеат компани-
ите, на целосно искористување на 
нашите универзитети и талент, на 
зголемувањето на продуктивноста 
преку зголемени инвестиции, ин-
фраструктура и иновации.

Ние би можеле да останеме на „Ти-
таник“; или да бидеме како брод со 
средна големина што го напуштил 
пристаништето во исто време. На 
преминот, можеби, налетал на ма-
лечки бранчиња, но безбедно стиг-
нал до новиот свет. 

Еу е како „титаник“,
ЗОШТО ЕВРОСКЕПТИЦИТЕ САКААТ НАДВОР ОД ЕУ?

Исто како тие што биле на „Титаник“ во привилегираната прва 
класа, несвесни за тоа што се случува долу, ЕУ не успеа да се 
соочи со некои од предизвиците со кои се соочува, како што е 
масовната емиграција, кризата во еврозоната и невработеноста 
на младите. Место да ја споменам ЕМУ како Европска монетарна 
унија, секогаш сум преферирал да ја наречам Уште поголема 
невработеност, која како економска политика, една од најголемите 
интереси на Германија, резултира со недостиг на побарувачка

треба да го  
напуштиме  
пред да  
потоне

сВет

Автор: Џерард Лајонс за „Телеграф“
Превод: Ана Цветаноска
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По ин фор ма ци ја та де ка 
струч ни те еки пи на За во-
дот за за шти та на спо ме-

ни ци те на кул ту ра во Стру ми-
ца ги ре а ли зи ра ле за штит ни те 
ар хе о ло шки истра жу ва ња на 
сред но ве ков на та цр ква во под-
нож је то на Ца ре ви ку ли, чи ја цел 
е откри ва ње на це лос ни от га-
ба рит на цр ква та и сле де ње на 
фа зи те на неј зи на та из град ба, 
ка ко и откри ва ње на про стор-
ни те, ар хи те ктон ски те и на 
кул ту ро ло шки те ка ра кте ри-
сти ки на об је ктот и утвр ду ва-

ње на стра ти граф ски те сло е ви 
и хро но ло ги ја та, се упа ту ва ме 
кон крај ни от ју го и сто чен дел 
од зем ја ва. Гра дот се на о ѓа вед-
наш на тро ме ѓе то на ме ѓу др-
жав ни те гра ни ци со Гр ци ја од 
југ и со Бу га ри ја од исток. Ов де 
уште од дам ни на се кр сто су ва-
ле зна чај ни ан тич ки па ти шта. 
Над ју го за пад на та пер и фе ри ја 
на Стру ми ца, на над мор ска ви-
со чи на од 445 ме три, се на о ѓа ат 
Ца ре ви те ку ли. Се вер на та стра-
на на твр ди на та е мно гу стрм на, 
а ка ме ни от ма те ри јал е тро шен 

и се оси пу ва. На не кол ку ме ста 
по ро и те на пра ви ле го ле ми дуп-
ки. Во сре ди на та на па ди на та се 
на о ѓа ат оста то ци на ед на ма ла, 
ед но ко раб на град ба, мо же би 
цр квич ка, од ко ја се за чу ва ни 
источ ни от и јуж ни от ѕид. Ѕи-
до ви те се мал те ри са ни, но врз 
мал те рот не се за бе ле жу ва ат 
тра ги од бо ја или од цр теж, што 
би по ка жу ва ло де ка град ба та 
би ла цр ква. Не е јас но ка ко се 
при о ѓа ло кон оваа град ба, но 
мно гу е ве ро јат но де ка по сто ел 
пат кој бил од не сен од по ро и те, 
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При јат но сме из не на де ни од откри ти е то на  
оста то ци од цр ква, ко ја спо ред фре ско де ко ра-
ци ја та да ти ра од 13 век, што го по твр ду ва фа ктот 
де ка Стру ми ца во овој пер и од, по крај Охрид, 
би ла еден од глав ни те хри сти јан ски цен три во 
Ма ке до ни ја, ве лат ар хе о ло зи те

НА АР хЕ о Ло ШКи оТ Ло КА Ли ТЕТ КАЈ СТРУ Ми цА По СТо Е ЛА КУЛ ТУ РА СТА РА СЕ ДУМ иЛ ЈА Ди Го Ди Ни

Пишува | Не ве на По пов ска

Сред но ве ков на та 
цр ква во Ца ре ви  
ку ли из не дри  
бо гат ство од на о ди



за ед но со се вер на та по ло ви на од 
об је ктот и неј зи ни от свод. Ма те-
ри ја лот од ур на ти те ѕи до ви, во 
по го ле ми ком пакт ни бло ко ви, 
мо же да се ви ди рас фр лен по 
стр ма та па ди на.

Ов де доз на ва ме де ка сред но ве-
ков на та цр ква би ла откри е на 
при ре кон струк ци ја та на Ца ре-
ви ку ли. Се сме та де ка да ти ра 
од кра јот на 12 век и по че то кот 
на 13 век. Од оваа цр ква бил из-
ва ден бо гат фре ско жи во пис и 
ед на мо не та, ко ја е ими та ци ја 
на ла тин ска или на бу гар ска мо-
не та, што ука жу ва на тоа де ка 
цр ква та, нај ве ро јат но, да ти ра од 
13 век. Пред ол тар ни от про стор 
на цр ква та бил про нај ден крст 
на кој бил при ка жан све ти тел 
и нат пис Ге ор гио, што ука жа на 
тоа де ка, мо же би, оваа цр ква 
би ла по све те на на све ти Ѓор ѓи. 
Цр ква та има ед но ко раб на ос но-
ва, се ве рен трем и јуж на ка пе ла 
од не ко ја по доц неж на фа за и 
слу же ла ка ко прид вор на ка пе-
ла за по са да та на твр ди на та, а 
по крај неа би ле откри е ни де-
се ти ци гро бо ви со оста то ци на 
ан тро по ло шки ма те ри јал, не кои 
од нив бо га ти со на кит.

Во бли зи на се на о ѓа пре да ва-
тел на Ма ке дон ска та те ле ви-
зи ја, кој да ти ра од пред три-
е се ти на го ди ни, а еден дел од 
цр ква та бил ур нат со по ста ву-
ва ње на тра фо ста ни ца та ко ја 
се на о ѓа до са ми от пре да ва тел. 

Освен тоа, ар хе о ло зи те откри-
ле и тра ги од па ле ње.

� За жал, над цен трал ни от ко-
раб на цр ква та се на о ѓа ку-
ќич ка та на ре пе ти то рот за 
ра ди о ди фу зен сиг нал, па се 
пра ват на по ри за неј зи на дис-
ло ка ци ја. Сме там де ка ва кви-
от че кор е не оп хо ден, за што 
за чу ву ва ње то на кул тур но то 
нас ледс тво се ко гаш има при-
о ри тет. од са ма та цр ква, иа ко 
ма ла по ди мен зии, из не дри 
бо гат ство од на о ди оли че но во 
фраг мен ти ра ни от фре ско жи-
во пис со бо га та пиг мен та ци ја 
и ко ло рит, ка ко и де ло ви на 
сце ни од све ти те ли, оре о ли, 
бу кви, де ло ви од об ле ка и 
дру ги еле мен ти што ќе би дат 
пред мет на ана ли за во де но-
ви те што до а ѓа ат. На о ди те на 
мо не ти те ко ва ни за вре ме на 
Ла тин ско то царс тво во 13 век, 
про нај де ни во цр ква та и во 
гро бо ви те вко па ни око лу цр-
ква та, збо ру ва ат за неј зи но то 
по ди га ње кон кра јот на 12 и 
по че то кот на 13 век. За жал, 
цр ква та нај ве ро јат но на сил но 
на стра да ла, за што на се ка де во 
са ма та цр ква открив ме тра-
ги од опо жа ру ва ње. ин те ре-
сен е и на о дот од ол тар ни от 
про стор на цр ква та, ка де што 
ја про нај дов ме ед на та по ло-
вин ка на крст - енк ло пи он ка-
де што е при ка жан све ти тел 
(нај ве ро јат но ѓа кон) и нат пис 
Ге ор гио, што мо же би ука жу ва 

на по све та та на цр ква та на св. 
Ѓор ѓи, на што впро чем на ве ду-
ва и цр ква та во се ло то Ба ни ца 
ко ја, исто та ка, е по диг на та на 
ри дот. Зна е ме и де ка во сред-
ни от век цр кви те во твр ди ни-
те че сто би ле по све ту ва ни на 
не кој од во е ни те све ти те ли, 
ка ко св. Ѓор ѓи, св. Ди ми триј и 
та ка на та му - сме та Зо ран Ру јак, 
ди ре ктор на стру мич ки от му зеј. 

Во ми на то то, цр ква та во под-
нож је то на Ца ре ви ку ли би ла дел 
од ур ба но то ја дро на сред но ве-
ков на Стру ми ца. 

� Со иско пот се де фи ни раа 
ди мен зи и те на цр ква та, ко-
ја би ла со дол жи на од 10,20 
ме три и ши ри на 5,90 ме три, 
а ста ну ва збор за ед но ко раб на 
цр ква. Со истра жу ва ња та беа 
откри е ни три вле за, глав ни-

от на за пад на та и два спо ред-
ни на јуж на та и на се вер на та 
стра на, а спо ред по тре би те, 
тие во одре де ни вре мен ски 
пер и о ди би ле за тво ра ни (за ѕи-
ду ва ни). На влез на та пар ти ја 
на за пад на та стра на, на и дов-
ме на фре ско жи во пис во „ин 
си ту“ по лож ба, кој е со прет-
ста ви на сти ли зи ра ни фло рал-
ни мо ти ви - ве лат ар хе о ло зи те.

На ар хе о ло шки от ло ка ли тет Ца-
ре ви ку ли кај Стру ми ца по сто е ла 
кул ту ра ста ра се дум ил ја ди го-
ди ни. До каз за тоа е и не о дам на 
откри е на та пра и сто ри ска на сел-
ба од доц ни от ене о лит, од нос но 
од пр ва та по ло ви на на пет ти от 
ми ле ни ум пред на ша та ера. 

� На и дов ме на еле мен ти од 
нај ра ни от ене о лит на овие 
про сто ри, ка ко што се откри-
е ни те жен ски фи гу ри со го ле-
ми на од 10 до 15 сан ти ме три. 
исто та ка, открив ме и ед на 
мош не ин те рес на гра фит на 
сли ка на ке ра ми ка ко ја до се-
га не е откри е на на ни ту еден 
ло ка ли тет од ва ков тип. Ва кви 
слич ни, но не исти гра фи ки, се 
нај де ни са мо во Ко чан ско и во 
Дел чев ско, ве ли Зо ран Ру јак - 
ра ко во ди тел на ар хе о ло шки те 
истра жу ва ња на Ца ре ви ку ли.

Спо ред ар хе о ло зи те, во оваа 
ене о лит ска на сел ба се по ја-
ву ва ат упа ди од по доц неж ни 
пер и о ди ка ко што се ма ке дон-
ско-хе ле ни стич ки от, доц но ан-
тич ки от и сред но ве ков ни от, 
што све до чи за тоа де ка во твр-
ди на та над Стру ми ца и око лу 
неа има ло жи вот и при сус тво на 
раз ни кул ту ри во еден мош не 
долг вре мен ски кон ти ну и тет, 

од пра и сто ри ја та до доц ни от 
сре ден век.

�  Мош не сме за до вол ни од ар-
хе о ло шки те истра жу ва ња на 
ца ре ви ку ли. ова осо бе но се 
од не су ва на бе дем ско то плат-
но, на цен трал на та ку ла и на 
влез ни те ку ли, на не кро по ла-
та, на ци стер на та и на дру ги те 
фор ти фи ка ци ски об је кти. Ме-
ѓу тоа, иа ко оче ку вав ме мно гу, 
се пак, не до бив ме по пре циз ни 
соз на ни ја од пер и о дот на вла-

де е ње то на ма ке дон ски от цар 
Са мо ил. Но, за тоа пак, при јат-
но сме из не на де ни од откри-
ти е то на оста то ци од цр ква, 
ко ја спо ред фре ско де ко ра ци-
ја та да ти ра од 13 век, што го 
по твр ду ва фа ктот де ка Стру-
ми ца во овој пер и од, по крај 
охрид, би ла еден од глав ни те 
хри сти јан ски цен три во Ма ке-
до ни ја - ве ли Сла ви ца Та се ва, 
ди ре ктор на За во дот и Му зеј 
во Стру ми ца.

Уште Ев ли ја Че ле би ја кон кра јот 
на 17 век па ту вај ќи низ овие 
кра и шта за пи шал опис и на 
твр ди на та над гра дот Уструм-
џа, од нос но Стру ми ца, ка де 
што го во ри за по сто е ње то на 
ку ли и на три вле за во твр ди-
на та. Пред не го, во 14 век, пак, 
за Ца ре ви ку ли пи шу вал и ви-
зан ти ски от еми сар во дво рот 
на срп ски те кра ле ви, Ни ки фор 
Гре го ра, кој по ми нал низ Стру-
ми ца. Тој твр ди на та ја на ре ку ва 
„за доб лач на“, би деј ќи ко га од 
под нож је то ќе пог лед не те кон 
твр ди на та, таа би ла за ви тка на 
во об ла ци, а ако ги гле да те, пак, 
лу ѓе то одоз го ра, ви изг ле да ат 
ка ко пти ци. Исто та ка, од пи-
ша ни те за бе ле шки доз на ва ме 
де ка  кон кра јот на 15 и во по-
че то кот на 16 век твр ди на та го 
гу би сво е то стра те шко зна че ње 
би деј ќи Ото ман ска та Им пе ри ја 
се про ши ру ва кон Ви е на, при 
што твр ди на та по ле ка поч на ла 
да се на пу шта и да се ру и ни ра. 
Та ка, кон сре ди на та на 17 век, 
Че ле би ја ќе за пи ше де ка твр ди-
на та е одам на на пу ште на, а во 
неа има са мо по не кој ов чар кој 
на овој на чин се за сол ну вал ме-
ѓу ур на ти ни те на твр ди на та. �
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М акедонецот Виктор Груев 
веќе осум години е про-
фесор на Универзитетот 

„Вашингтон“ во Сент Луис, Мису-
ри во САД каде што предава два 
предмета: дигитална електрони-
ка и видеокамери за медицинска 
примена. Охриѓанецот Груев во 
САД живее речиси 25 години. Уште 
како гимназијалец дошол во Аме-

рика со програмата на размена на 
ученици и останал да студира и 
до денес живее таму. Професорот 
Груев е изумител на специјално 
дизајнираните очила со кои се гле-
даат клетките на туморот за  вре-
ме на операцијата. Овој пронајдок 
е вистинска мала револуција во 
светската медицина бидејќи овоз-
можува прецизно отстранување 
само на заболените клетки и за-
чувување на здравото ткиво.

 Колку време работевте на про-
најдокот?
ГРУЕВ: Пред четири-пет години 
почнав со научна соработка со гру-
па врвни научници од полето на 
морска биологија. Соработката со 
нив ме одведе на големиот корален 
гребен на островот Лизард. Таму 
почнавме со подморски истражу-
вања за да дознаеме што повеќе 
за скриениот свет на гребенот, кој 
полека исчезнува пред нашите очи 
поради глобалното затоплување. Во 
рамки на тие истражувања дојдов 
до нови сознанија за тоа дека разни 
животни можат да видат повеќе 
визуелни информации отколку 
најсовремените камери, кои има-
ат врвна технологија. Едноставно, 
природата на еволутивен начин 
има дојдено до оптимално реше-
ние и спроведување на детектор, 
наноструктури и други оптички 
елементи во очите на овие живот-
ни. Најмногу ме фасцинираа мали-
те морски ракчиња. Овие животни 
имаат еден од најсофистицираните 
визуелни системи во животинскиот 
свет. Имаат повеќе од 16 фоторе-
цептори за боја. Во споредба со на-

шиот визуелен систем, кој користи 
три рецептори, нивниот визуелен 
систем може да разликува мали 
нијанси на црвена или друга боја, 
кои за нас немаат разлика. Една до-
полнителна димензија во нивниот 
визуелен систем е и тоа што можат 
да дискриминираат поларизација 
на светлина. Едноставно кажано, 
овие животни имаат четири чифта 
очила за поларизација, кои ги ко-
ристат за комуникација меѓу себе. 
Така почнав со развој на нови ка-
мери што можат да ја „видат” по-
ларизацијата на светлината и овие 
сензори го копираат дизајнот што 
природата го довела до оптимум 
со милиони години еволуција. Ко-
ристиме разни наноматеријали за 
да се направат овие сенозри. Кога 
ги направивме овие нови видеока-
мери со тимот што го сочинуваа мо-
ите студенти на докторски науки, 
почнав потрага по нови примени 
во медицината. И тука почна едно 
ново и многу интересно откритие. 

Овие сензори ни овозможија да ги 
диференцираме канцерогените 
клетки од здравите, да ги проучиме 
механичките структури кај лигамен-
тите и тетивите и друга примена. На 
пример, со мојата камера за пола-
ризација може да се предвиди кога 
Ахилова тетива може да се скине. 
Овие научни истражувања ги обја-
вивме минатата година во главното 
издание на Институтот за инженери 
по електротехника и електроника, 
„Просидингс оф д ИЕЕЕ“ (Proceedings 
of the IEEE). Во рок од една недела 
повеќе од еден милион луѓе имаа 
коментирано за овој напис низ цел 
свет. Едноставно, овие откритија 
станаа достапни на социјалните мре-
жи. Поради влијанието што го има 
овој труд во науката, добив награда 
за најдобар напис на Институтот 
за инженери по електротехника и 
електроника. Таа награда ќе ми биде 
доделена во Монтреал, Канада, во 
мај годинава.

 Како овие камери ќе им помог-
нат на хирурзите?
ГРУЕВ: За да можеме да ги диферен-
цираме здравите од канцерогените 
клетки, користиме една многу ос-
новно својство на светлината - тоа 
е поларизација. Поларизација на 
светлината, што ние не можеме да 
ја видиме со нашите очи, е клучна за 
овие испитувања. Кога светлината 
ќе се одбие од даденото ткиво, свет-
лината се поларизира.  Степенот 
на поларизација е показател за тоа 
колку е здраво тоа ткиво. Ако тоа 
ткиво е канцерогено, прекршената 
светлина ќе биде поинаква отколку 
кај здравото ткиво. Ова овозможува 
да се разликува здравото ткиво од 
ткивото заразено од канцер.

 Дали веќе работите на некој нов 
пронајдок?
ГРУЕВ: Секој ден е исполнет со 
нови сознанија и предизвици. Во 
моментов имам осум студенти на 
докторски студии и секој има по-
себна тема на истражување. Рабо-
там на развој на сензори што ќе 
овозможат откривање на нервни 
активности во мозокот на животни 
без да користиме токсичен флуо-
ресцентен маркер. Потоа на нови 
ендоскопски инструменти, кои ќе 
овозможат препознавање тумори 
и нерви истовремено. Тоа се ми-
кроскопски инструменти, кои ќе 
се користат при операции на моз-
очни тумори. Работам и на камери 
за подводни истражувања, потоа 
за подобрување на  плодноста на 
житото и друго.

 Како ја гледате иднината на на-
уката?
ГРУЕВ: За мене, наука е неразделив 
дел од живот. Ни овозможува да 
имаме подобар и подолг живот, да 
живееме поквалитетно, да можеме 
да комуницираме со секого во секое 
време. Многу е важно да се инвес-
тира во наука. Тоа не значи само ин-
вестиција во научни проекти, туку 

инвестиција во целата едукација 
од најрана возраст. Многу е важно 
да се поттикнува младиот свет да 
размислува надвор од рамките, да 
биде креативен. Тоа значи колку 
што се важни природните науки 
во едукацијата, толку е важна и ли-
тературата, општествените науки. 
Само тогаш ќе имаме револуцио-
нерни откритија во науката.

 Неколку пати имавте и преда-
вање во Скопје и во охрид. има-
ше ли заинтересираност и како 
поминаа предавањата?
ГРУЕВ: Имаше голема заинтереси-
раност и почнав неколку соработки 
со Македонија. Голем број млади 
студенти контактираа со мене за 
совети за студии надвор и за про-
должување со нивната едукација. 
Се надевам дека дел од моите изла-
гања ги мотивираа младите за на-
учни испитувања. Да се корегиран, 
науката не е професија – науката 
е пасија. И тоа заразна пасија и се 
надевам дека публиката имаше 
можност да ја почувствува.

 Дали Вашите идни планови се 
поврзани со Македонија?
ГРУЕВ: Често размислувам како 
може да се донесе оваа технологија 
и истражувања во Македонија. Се 
надевам дека еден ден ќе имаме 
научен центар во Македонија, кој ќе 
овозможи интернационални сора-
ботки и во кој јас би учествувал ак-
тивно. Од страна на медицинските 
истражувања, сакам што поскоро да 
се донесе оваа технологија во Ма-
кедонија. Потребна е поддршка од 
Владата, како и блиска соработка 
со факултетите и со Клиничкиот 
центар за да може да формираме 
единствена група на истражување. 
Се разбира, кога мојата технологија 
ќе се комерцијализира, сакам Ма-
кедонија да биде една од првите 
држави во кои ќе се применува и 
да служи како референтен центар 
за други места. 

Сакам оваа технологија што 
поскоро да се донесе во Македонија
се разбира, кога 
мојата технологија ќе 
се комерцијализира, 
сакам македонија да 
биде една од првите 
држави во кои ќе се 
применува и да служи 
како референтен центар 
за други места, вели во 
интервју за „Република“ 
професорот Груев

здраВjеД-Р ВиТКТоР ГРУЕВ  |  ПРОФЕСОР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ВАШИНГТОН“  ВО СЕНТ ЛУИС, ИЗУМИТЕЛ НА СПЕЦИЈАЛНИ ОЧИЛА ШТО ГИ ОТКРИВААТ КЛЕТКИТЕ НА ТУМОРОТ

Раз го ва ра ше | Александра М. Бундалевска
Фото | приватна архива
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Во потрага по депортираните 

Пишува |  
д-р Александар Манојловски

Непосредно по 
ослободување 
на Федерална 
Македонија, 
покрај малиот 
број Евреи 
што успеале 
да ја избегнат 
депортацијата, 
започнал 
процесот на 
враќање на 
преживеаните 
Евреи во своите 
земји

С поред расположливите пода-
тоци и достапната докумен-
тација со кои располагаме, во 

Федерална Македонија се вратиле 
следниов број Евреи: од Албанија 
или од Италија - 116 лица, од разни 
концентрациони логори – 65 лица, 
од воено заробеништво во Герма-
нија – 15 лица, или вкупно 196 лица. 
Дваесетина лица се вратиле од пар-
тизанските одреди, како и извесен 
број кои уште пред 6 април 1941 
година заминале во странство.

Иако во мал број, преживеаните чле-
нови ја продолжиле долгата истори-
ска традиција да создаваат еврејски 
општини. На 20 декември 1944 година, 
група Евреи од градот Скопје, кои успе-
але да го преживеат незапаметениот 
терор на фашистичкиот окупатор, се 
состанале „да ја разгледаат својата 
правно-политичка позиција“.

Шест дена подоцна, на 26 декември 
1944 година, во Скопје на првата 
седница на Македонско-еврејскиот 

народноослободителен одбор била 
формирана Македонската еврејска 
верска општина. На седницата при-
суствувале Ѓорѓи Блајер, Бенјамин Ко-
лономос, Леон Аладџем, доктор Бора 
Варон, инженер Јосип Грос, Елена 
Блајер и Берта Ноах. Покрај членство-
то од Општината, на седницата, исто 
така, присуствувале и претставници 
на Главниот одбор на Народноослобо-
дителниот фронт, Бане Андреев, од 
Централниот еврејски конзисториум 
од Софија Исак Франсез и комесарот 
за ликвидација на Комесарството за 
еврејски прашања и народен обвини-
тел при Врховниот суд во Бугарија, 
Манчо Рахаминов.

Седницата ја отворил Ѓорѓи Блајер, 
а пригодни говори одржале Бане 
Андреев, Исак Францез, д-р Бора Ва-
рон и во името на еврејската младина, 
Бранко Фрицханд. За претседател на 
Привремениот одбор на Еврејската 
верска општина бил избран Ѓорѓи 
Блајер, за секретар Берта Ноах, за бла-
гајник Бенјамин Колономос, додека 
за членови на Одборот биле избрани 
Елена Блајер, д-р Бора Варон, инж. 
Јосип Грос и Леон Алаџем.

Непосредно по обновувањето, Маке-
донската еврејска верска општина 
развила богата и разновидна дејност 
што се состоела од организирање на 
верскиот живот, хуманитарно-со-
цијална, културно-просветна и здрав-
ствена дејност. Општината се соочила 
со многубројни прашања, проблеми 
и предизвици, кои во услови кога 
земјата била во урнатини, ограбена 
и осиромашена, а Втората светска 
војна сè уште траела, се решавале во 
рамките на можностите. Дејноста на 
Општината се одвивала преку одржу-
вање редовни седници на нејзината 
Управа и преку конференции, однос-
но собранија на кои присуствувале и 
членовите на Еврејската заедница. 
Властите на Демократска Федерална 
Македонија, особено непосредно по 
воениот период, се грижеле во постој-
ните законски рамки, на сите нивоа, 
да ги преземат сите можни дејства 
со цел да им се излезе во пресрет на 
правно-втемелените барања на Маке-
донската еврејска верска општина и 
на своите сограѓани – Евреи.

Едно од најчувствителните прашања 
со кое се соочила Македонската ев-

рејска верска општина било прашање-
то поврзано со судбината на Евреите 
депортирани од Македонија во март 
1943 година. Поради своето несом-
нено значење, ова прашање редовно 
било поставувано на општинските 
седници, односно Собранија. На Собра-
нието одржано на 4 февруари 1945 
година, членот на Општината, Моис 
Ноах, предложил „да се избере една 
делегација и то веднага која штом 
биде возможно веднага да тргне 
да бара наши одведени во Полска“. 
Од неговиот предлог можеме да за-
клучиме дека, членовите на Македон-
ската еврејска верска општина имале 
некакви сознанија дека, Евреите од 
Македонија биле одведени во Полска, 
но немале никакви информации за 
нивната натамошна судбина.

Една недела подоцна, на конферен-
цијата одржана на 11 февруари 1945 
година во присуство на членови на 
Управата и членови на Еврејската 
верска општина, д-р Бора Варон ин-
формирал дека Управниот референт 
на Управниот оддел на Градскиот на-
родноослободителен одбор во Скопје, 
Крум А. Стојанов, им предложил да 
се обратат „кон странските мисији 
кои се навогјат во Скопие со това 
да ни кажат или пак да се осведо-
мат преку нивните агенцији какво 
стана со нашите одвлечение бракја. 
Тој сам као пријател на еврејите, и 
со цел да ни помогне сам се понуди 
да предводи нашата делегација за 
отивање кај мисиите“.

Согласно со предлогот, кон среди-
ната на февруари 1945 година, де-
легација на Македонската еврејска 
верска општина предводена од 

Крум А. Ефремов, ги посетила Бри-
танско-американската и Советската 
мисија во Скопје и ги замолила „да 
се заемат за судбината на наши 
одведени евреи“. Претставниците 
на Британско-американската мисија 
ѝ ветиле дека ќе направат сѐ што е 
во рамките на нивните можности и 
им сугерирале да испратат едно пис-
мо до Еврејската општина во Бари, 
Италија, која била задолжена да ја 
истражува судбината на Евреите од 
Европа. Во врска со тоа, на седница-
та на Македонската еврејска верска 
општина одржана на 20 февруари 
1945 година, било решено писмото да 
се испрати до Сојузот на еврејските 
верски општини на Југославија, која 
преку Британската мисија во Белград, 
требало да го препрати до Бари.

При посетата на Советската мисија, на 
делегацијата ѝ било одговорено дека, 
поради преголемата ангажираност, 
Мисијата нема да биде во можност 
за извесен временски период да им 
излезе во пресрет на нивните барања. 
Со ваквите преземени чекори, започ-
нала исцрпувачки долгата и мачна 

потрага по информации за судбината 
на депортираните македонски Евреи, 
која траела речиси цели две години.

Со големо внимание биле следени 
вестите што пристигнувале од раз-
лични страни. Така на пример, со ра-
дост била примена и брзо се проши-
рила веста која наводно ја емитувала 
Радио Москва дека, при навлегување-
то на Црвената армија во градот Лоѓ, 
Полска, биле „освободени и 5.500 
евреји од Македонија“.

На барање од неколкумина членови на 
Еврејската верска општина, на 12 мај 
била одржана општинска Конферен-
ција. Повод за нејзино одржување била 
и добиената информација дека, во Ви-
ена, Австрија, се наоѓале југословенски 
Евреи и дека во Белград ќе започнат 
со подготовки за прифаќање на 1.400 
Евреи кои се наоѓале на пат и треба-
ло да пристигнат во Белград. Прет-
поставувајќи дека, меѓу нив имало и 
македонски Евреи, на Конференцијата 
се развила мошне жива дискусија која 
се однесувала на мерките што требало 
да ги преземе општината при нивното 
евентуално враќање во Македонија. 
Во врска со тоа, било предложено да 
се формира еден поширок Одбор, кој 
би имал задача да го организира при-
фаќањето и сместувањето на Евреите 
и да се побара помош од Владата на 
ДФ Македонија, како и да се поднесе 
барање да се ослободи училиштето 
што било сместено во зграда која била 
сопственост на Општината. Имало и 
различни мислења, како она на Ашер 
Бити, кој предложил да не се презе-
маат конкретни мерки сѐ додека не 
се утврди веродостојноста на добие-
ните информации. Дискусијата по ова 
прашање ја заклучил претседателот 
на Општината, Ѓорѓи Блајер, со зборо-
вите: „Нека даде бог нашите бракја 
да се вратат, истите сигурно нема да 
останат на улица“. 

Евреи од Македониjа

(Продолжува...)
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100 НАЈУБАВи СЛиКи НА СиТЕ ВРЕМиЊА
[  АНТоЛоГиЈА  ]

ГЕ оР Ги ЕВ СКи, ПЕР ЧиН КоВ, ЧЕ МЕР СКи и ТА ШКоВ СКи  
иЗ Ло жУ ВА АТ Во „оСТЕН“ 

Хрст се сме та за нај бо гат жив бри тан ски умет ник, а го 
сле дат мно гу кон тро вер зии. Во 2008 го ди на про да де  
це ла из лож ба, ко ја на над да ва ње во аук ци ска та ку ќа 
„Сот би“ до стиг на це на од 111 ми ли о ни бри тан ски фун ти

Во га ле ри ја „Остен“ од 25 фе в-
ру  а ри до 5 март се из ло же ни 
де ла та на Осте но ви те умет-

ни ци: Вла ди мир Ге ор ги ев ски, Ду-
шан Пер чин ков, Ва ско Та шков ски 
и Гли гор Че мер ски.

Го стин на из лож ба та е свет ски 
поз на ти от умет ник Де ми ен Хрст 
со де ло то „ЛСД“ (Lysergic Acid 
Diethylamide (LSD)), 2000, Ц-от пе-
ча ток рач но пот пи шан, 21/300, 106 
х 127 см.

� Го стин е свет ски поз на ти от 
умет ник Де ми ен хрст со де ло то 
„ЛСД“ (Lysergic Acid Diethylamide), 
2000 го ди на, ц-от пе ча ток рач но 
пот пи шан – об ја ви ја од „Остен“. 

Ста ну ва збор за гра фи ка на Хрст 
од 2000 го ди на, ис пе ча те на во 
300 при ме ро ци во тех ни ка ламб-
да Ц-от пе ча ток, а се кој при ме рок 
е пот пи шан од авто рот. Де ло то, со 
ди мен зии 127 со 106 сан ти ме три, 
на стра ни ца та на аук ци ска та ку-
ќа „Сот би“ се про це ну ва на се дум 
до де сет ил ја ди аме ри кан ски до-
ла ри, а при ме рок про да ден во мај 
2014 го ди на на аук ци ја до стиг нал 
це на од 13.750 аме ри кан ски до ла-
ри. На се кун дар ни от па зар или „на 
ста ро“, де ло то се про да ва за 10.500 
бри тан ски фун ти. Де ми ен Хрст е 
нај поз на ти от од гру па та т.н. мла ди 

Де ми ен Хрст со „ЛСД“ е го стин на  
из лож ба та во га ле ри ја та „Остен“

бри тан ски умет ни ци, кои до ми ни-
ра ат на бри тан ска та кул тур на сце на 
во де ве де сет ти те го ди ни. Се сме та 
за нај бо гат жив бри тан ски умет ник, 
а го сле дат мно гу кон тро вер зии. Во 
2008 го ди на про да де це ла из лож ба, 
ко ја на над да ва ње во аук ци ска та 
ку ќа „Сот би“ до стиг на це на од 111 
ми ли о ни бри тан ски фун ти. 

На из лож ба та, „Остен“ ја про мо ви-
ра ше и пр ва та гра фич ка ма па од 
еди ци ја та на гра фич ки ма пи „Свет-
ско кул тур но нас ледс тво“ - ма па од 
12 от пе ча те ни ли ста на Ми це Јан-
ку лов ски. Еди ци ја та „70 гра фич ки 
ма пи“ ка ко про ект поч на ми на та та 
го ди на по по вод 70-го диш ни на та 
на „Остен“. 

Ге ор ги ев ски, Пер чин ков, Та шков-
ски и Че мер ски се на гра де ни во 
рам ки на ма ни фе ста ци ја та „Осте-
но ви умет ни ци на го ди на та“ во 
пер и о дот од 2012 до 2015 го ди на. 
Гли гор Че мер ски во 2013 го ди на 
до би на гра да за жи вот но ос тва-
ру ва ње, Вла ди мир Ге ор ги ев ски ја 
до би таа на гра да след на та го ди на, 
а Ва ско Та шков ски ла ни. Ду шан 
Пер чин ков ла ни бе ше прог ла сен 
за умет ник на го ди на та за 2015 
го ди на. Умет ни ци те на „Остен“ 
ќе се прет ста ват со де ла та од ко-
лек ци ја та на „Остен - му зеј на цр-
теж“. �  (Н.П.)

  

ДеДпул
DeaDpool

Заработка: 31.100.000 $

Жанр: акција
Режија: Тим Милер

Актери: Рајан Рејнолдс,  
Морена Бакарин,  

Т.Џ. Милер

Богови нА египет
GoDs of eGypt

Заработка: 14.100.000 $

Жанр: акција
Режија: Алекс Пројас

Актери: Брентон Твејтс,  
Николај Костер Валдау, 

 Џерард Батлер

Кунг фу пАнДА 3
KunG fu panDa 3

Заработка: 8.900.000 $

Жанр: анимиран филм
Режија: Алесандро Карлони, 

Џенифер Ју
Актери: Џек Блек, Брајан 

Кранстон, Дастин Хофман

восКРеснАтиот
Risen

Заработка: 6.800.000 $

Жанр: авантура
Режија: Кевин Рејнолдс

Актери: Џозеф Фајнс,  
Том Фелтон,  
Питер Фирт

тРојнА ДеветКА
tRiple 9

Заработка: 6.100.000 $

Жанр: трилер
Режија: Џон Хилкоут
Актери: Кејси Афлек,  

Чиветел Еџиофор,  
Ентони Маки

тоП 5 најГледанИ ФИлма  
          во САД викендов

„Лулашка“ е дело на францу-
скиот сликар и графичар Жан 
Оноре Фрагонар (1732-1806), 
припадник на правецот роко-
ко.

„Лулашка“ е масло на платно 
насликано во 1767 година.

Делата на Жан Оноре Фрагонар 
се сметаат за најрепрезентатив-
ни уметнички остварувања на 
тоа време. Бил виртуозен им-
провизатор кој одлично работел 
со боите што ги нанесувал во бо-
гати слоеви, а со брзи потези на 
четката ги сликал ликовите. �

„лулашка“ на Жан оноре Фрагонар
култура

1
господар на  

злото
Донато
Каризи

2
Мрачни тајни
Микел Хјорт
Ханс Розенфелд

3
волци и

ангели
Сепо

Јокинен

4
Ако не те видам
никогаш повеќе
Лаура Мартинез
Белји

 5
Кој сее ветар

Неле
Нојхаус

КниЖАРницАтА „МАтицА 
еКсКлуЗив“ пРепоРАчувА:

СОВРшЕН ДЕН

Ние тројцата 
одиме по непознат град низ кој 
освен штурци не нѐ следи ништо.

И погледите се скриени поради 
Жештината 
-навнатре. 
А ние упорно скитаме 
и покрај заканите на змиите 
и покрај соларните опасности - 
светот денес е изложен на зрачење од 9! 
(што и да значи тоа)

Стравот е категорија на силата 
против која секој си прави меч со 
храброста

Овој пат, наместо фактор 50 
ги ставаме врз нас стиховите 
на поетесата чијашто куќа ја бараме 
...празнината полна со тебе... 
И истражуваме...

Подоцна, 
пливаме во најтоплото море 
во кое сме се наводениле годинава 
Додека се смееме 
голтаме од најсолената вода 
што сме ја вкусиле во август 
Се сончаме покрај најлошите деца 
што сме ги сретнале летово 
И ручаме ручек кој е апсолутен фаворит 
меѓу хедонистите 
и потајно сме среќни што успеваме 
да се вброиме меѓу нив...

И сите тајни и јавни несогласувања се 
ништо во споредба со овој жежок ден 
кој упорно се труди да нѐ стопи...

Во меѓувреме, 
ти го вадиш ежот од својата нога 
а ние се правиме важни...
 

добрила Грашеска 
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КултуРа

� Се наоѓате во зенитот на 
уметничката кариера, прак-
тично го „носите“ репертоарот 
на Вашата матична театарска 
куќа. Како се снаоѓате?
ЈоВиЧиЌ: Би било несериозно 
по 15 години кариера и при-
суство на сцената и сериозна 
работа, сега, како што велите, 
во уметничкиот зенит, јас да 
се „снаоѓам“. Се надевам дека 
публиката имала можност да 
види нешто ново во моите 

интерпретации, дека младите 
колеги имаат што да научат од 
мене и на крајот, тоа што јас 
го „носам“ репертоарот на мо-
ите плеќи јасно говори за тоа 
дали ми успева да се „снаоѓам“ 
или успешно ја работам својата 
работа еве веќе петнаесетта се-
зона. Важно ми е да сум свесна 
дека ако сакам да бидам успеш-
на актерка и поинаква, морам 
секогаш да тргнам од почеток. 
Тоа е како да сум на почетокот 
на кариерата, а не да се потпи-
рам на старата слава, туку само 
да го користам претходното ис-
куство и да бидам подготвена 
да си поставувам нови задачи.

� Дали би можело да се каже 
дека улогата на Дона во мју-
зиклот „Мама миа“ е круна на 
Вашата досегашна кариера?
ЈоВиЧиЌ: Да, во белградско 
„Позориште на Теразије“. Тоа е 
моја прва вистинска шанса за 
круна. Иако круната тука е нај-
малку важна. Важно е дека јас и 
Дона се споивме една со друга 
и се шетаме рака под рака сето 
време. Сите тие што се дрзнале 
да помислат дека јас сум добар 
избор за оваа нежна и силна 
улога им благодарам од срце, 
бидејќи играјќи ја Дона открив 
многу нови тајни на мјузиклот 
и на крајот на краиштата и за 
себеси, што е многу битно и 
драгоцено. Дона и јас се збли-
живме.

� Дали е тешко да се глуми и 
да се пее во исто време? Тешко 
ли е да се работат мјузикли?
ЈоВиЧиЌ: Тоа  е како да пра-
шате пијанист дали му е тешко 
да ги раздвои левата и десната 
рака. За мене е сосема сеедно 
дали треба во исто време да 
степувам и пеам или само да 
пеам. Важно ми е да имам до-
волно број проби за да можам 
до перфекција да ја увежбам 
улогата. Не сакам ништо што е 
просечно, на половина, бидејќи 
тоа ме потсетува на аматери-
зам. Вежбам додека не научам. 
Вежбам и за време на празници 
кога сите се на одмор. И секо-
гаш се слушам себеси и својата 
интуиција. Така што не знам 
кога е доста. Тоа е напорна ра-
бота и често тоа се одразува на 
нашето здравје, но таква ни е 
работата. Како спорт. Нема мно-

гу врска со класичниот драмски 
театар, само основата е иста. 
Јас многу често правам спо-
редби и велам дека ако драм-
скиот театар е една атлетска 
дисциплина, мјузиклот тогаш 
е десетобој. Затоа најважни се 
дисциплината, одморот и здрав 
живот. Подобро е да се застане 
и да се одмори кога треба, от-
колку да се работи до изнемо-
штеност без идеја, ресурси и 
сила, бидејќи тогаш тука нема 
резултат. Но, дека мјузиклот е 
напорен, напорен е, нема збор. 
И тоа многу е напорен.

� Како звучи АББА на српски 
јазик?
ЈоВиЧиЌ: Дали би ви било 
чудно да пеете познати хито-
ви на мајчин јазик? Искрено, 
јас не сум ги слушала песни-
те на „АББА“ порано. Можеби 
само некои, многу популарни. 
Единствно наизуст ја знаев 
„Waterloo“, така што ја немав 
таа конфронтација со зборо-
вите. И самата учествував во 
создавање на некои од стихо-
вите, па ми беше многу лесно 
да ги совладам. Звучи супер. 
Впрочем, ќе чуете и самите.

� Во Скопје има големо инте-
ресирање за мјузиклот „Мама 
миа“. Првата претстава е 
целосно распродадена, наја-
вено е дека ќе има уште две 
дополнителни претстави. 

Што очекувате од настапот 
во Скопје?
ЈоВиЧиЌ:Очекувам дека се 
ќе биде во најдобар ред и дека 
публиката ќе ужива. Треба само 
да се препуштиме на приказна-
та и ние и публиката заедно да 
создадеме една убава вечер во 
која ќе уживаме во мјузиклот. 
И така трипати.

� Дали уште сериозно раз-
мислувате да ја напуштите 
глумата?
ЈоВиЧиЌ: Па, право да ви ка-
жам, да, но не верувам дека во 
целост ќе ја напуштам. Барем 
не овде. Можеби ќе побарам 
некој нов театарски облик, 
кој ќе ми помогне да живеам 
понормално. Не сакам ништо 
посебно да истакнувам, освен 
дека се чувствувам исто како 
што се чувстува секој мој коле-
га. Мојот живот воопшто не се 
разликува од животот на една 
учителка или медицинска сес-
тра. Времињата се многу тешки 
и, пред сѐ, чудни. Затоа, треба да 
работиме на тоа да го сочуваме 
својот мир и да најдеме излез, 
пред сѐ, заради своите деца.

� Како е да се биде денес актер 
во Србија?
ЈоВиЧиЌ: Никако. Ние сме 
како слепци, кои едвај се дви-
жат во темница и се удираат 
во ѕидовите на лошата би-
рократија, лошите решенија 
или уште полошо – никакви-
те решенија. Културата уште 
донекаде и се „држи“, но ние, 
културните работници се чув-
ствуваме дека во секој момент 
некој носорог ќе влета од некоја 
страна и ќе го изгази и тоа мал-
ку што останало од неа. Жал 
ми е што е така, но не очајувам, 
туку размислувам можеби да се 
преквалификувам и да ја по-
барам својата среќа надвор од 
зоната на комфорот.

� Ако не работите како ак-
терка, што би работеле за да 
преживеете или да живеете 
поудобен живот?
ЈоВиЧиЌ:Можеби графички 
дизајнер, дизајн на ентериери, 
организација на настани или 
некоја работа поврзана со деца. 
Којзнае, можеби и пејачка ка-
риера. �

ЈЕЛЕНА ЈоВиЧиЌ, АКТЕРКАТА ШТо ЈА ТоЛКУВА ГЛАВНАТА УЛоГА Во МЈУЗиКЛоТ „МАМА МиА“

Дона и јас се зближивме
Важно е дека јас и Дона се споивме една со друга и се шетаме рака под рака 
сето време. Сите тие што се дрзнале да помислат дека јас сум добар избор 
за оваа нежна и силна улога им благодарам од срце, бидејќи играјќи ја Дона 
открив многу нови тајни на мјузиклот и, на крајот на краиштата и за себеси, 
што е многу битно и драгоцено, вели во интервју за „Република“ Јовичиќ

Разговараше | Александра М. Бундалевска

На 10 март во Скопје во Ма-
кедонскиот народен театар 
(МНТ) ќе гостува светскиот 

театарски феномен, мјузиклот 
„Мама миа“, а поради големиот 
интерес се закажани уште две 
дополнителни претстави. Мју-
зиклот ќе се игра на големата 
сцена на МНТ со почеток од 20 
часот. „Мама миа!“ е најуспеш-
ниот современ мјузикл во све-
тот, чиишто билети се распро-
дадени однапред. „Позориште 
на Теразијама“ е единствениот 
специјализиран музички театар 
во регионот што ја има лиценца-
та за „Мама миа!“. 

Локален копродуцент на мју-
зиклот е познатиот поранешен 
југословенски скијач и олимпиец 

Јуре Франко, кој чекал шест го-
дини за добивање на лиценцата 
за територијата на поранешна 
Југославија.

Јелена Јовичиќ (39) ја толкува 
главната улога во „Мама миа!“, 
односно ликот на Дона за која 
доби одлични позитивни кри-
тики. Во интервју за „Републи-
ка“ говори за ликот на Дона, за 
положбата на актерите во Ср-
бија, за тоа како евентуално би 
ја сменила професијата на која ѝ 
е посветена сто отсто. 

� Ако драмскиот театар е една 
атлетска дисциплина, мјузиклот 
тогаш е десетобој. Затоа најва-
жни се дисциплината, одморот 
и здрав живот - вели Јовичиќ.
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игор дур лов ски:  
Ќе го по ста ви ме 
„ту ран дот“ во ре жи ја на  
Џан кар ло дел Мо на ко

Да се би де ди ре ктор на на ци о нал на 
кул тур на уста но ва ка ко Ма ке дон ска та 
опе ра и ба лет, ре но ми ра на, по ве ќе-
де це ни ска уста но ва, единс тве на од 
ва ков тип во на ша та зем ја, на ла га да 
гле дам на ра бо та та со го ле ма од го-
вор ност, ве ли Дур лов ски. 

Разговараше | Не ве на По пов ска
Фо то | Але ксан дар Ива нов ски

� Ка ри е ра та на бас и на кон тра-
те нор ја поч на вте на сце на та на 
МоБ, а по тоа ус пеш но ја про-
дол жи вте на ме ѓу на род ни те 
сце ни. од кра јот на ми на та-
та го ди на сте на че ло на оваа 
кул тур на ин сти ту ци ја. Ка ко се 
снај до вте на оваа по зи ци ја со 
ог лед на тоа де ка до се га бе вте 
на сце на, а се га по го ле ми от дел 
од об вр ски те ви се ме на џер-
ски? Ви не до сти га ли сце на та?
ДУРЛоВСКи: Да се би де ди ре-
ктор на на ци о нал на кул тур на 
уста но ва ка ко Ма ке дон ска та 
опе ра и ба лет, ре но ми ра на, по-
ве ќе де це ни ска уста но ва, единс-
тве на од ва ков тип во на ша та 
зем ја, на ла га да гле дам на ра-
бо та та со го ле ма од го вор ност.  
На функ ци ја та сум ве ќе не кол-
ку ме се ци и впе ча то ци те се 
су ми ра ат во тоа де ка на ра бо-
та та ка ко ди ре ктор гле дам од 
ас пект на по чит кон уста но ва-
та, гор дост да би дам на че ло 
на иста та и мож ност да ја про-
дол жам тра ди ци ја та во кре-

и ра ње по зи тив ни вред но сти 
и по чит кон опер ска та и кон 
ба лет ска та умет ност во оп што.  
Иа ко не мо жам во це лост да се 
по све там на умет нич ка та деј-
ност, се пак, таа не ма це лос но да 
за мре. На про тив, пуб ли ка та ќе 
има мож ност да ме гле да на сце-
на та во ма тич на та ку ќа. Ве ќе бев 
дел од еки па та во опе ра та „Ри-
го ле то“ и кан та та та „Кар ми на 
Бу ра на“, а на ско ро по втор но ќе 
на ста пам во опе ра та „Ту ран дот“. 

� Не о дам на бе ше нај а ве но ре-
но ви ра ње на Го ле ма та са ла 
на МоБ. Што по точ но ќе се 
ре но ви ра и ко га гле да чи те ќе 
има ат мож ност да за че ко рат 
во но ва та са ла? 
ДУРЛоВСКи:Со одо бре ние на 
Ми ни стерс тво то за кул ту ра, 
МОБ ќе за поч не прав но-тех нич-
ка по стап ка за ре кон струк ци ја 
на гле да ли ште то и дел од сце на-
та. До кол ку не ма се ри о зен за стој 
низ тех нич ки те про це ду ри, се 
на де ва ме де ка но ва та се зо на ќе 

Но Ви оТ Ди РЕ КТоР НА МоБ До НЕ СЕ ЗГо ЛЕ МЕ НА ПРо ДУК ци ЈА, 
Но Ви иДЕи и ПРо Е КТи

КултуРа

Опер ски от пр ве нец, ба сот Игор 
Дур лов ски, е но ви от ди ре ктор 
на Ма ке дон ска та опе ра и ба лет. 

Три е сет и осум го диш ни от Дур лов ски 
има европ ска ка ри е ра, гра де на во из-
ми на ти ве 15 го ди ни на сце ни те во Гер-
ма ни ја и во Ав стри ја. Дур лов ски уште 
со сво е то де би на ма тич на та сце на во 
МОБ во 1999 го ди на ста ну ва ми ле ник 
на пуб ли ка та и на кри ти ка та. Бе ле жи 
ан гаж ма ни ка ко со лист на др жав ни те 
те а три во Ка сел, Лајп циг, во Мун стер, 
во Норт ха у зен, на Др жав на та опе ра во 
Шту тгарт и на Ба јројт ски от фе сти вал 
во Гер ма ни ја, ка ко и во Др жав ни от 
те а тар во Линц (Ав стри ја), на Ви ен-
ска та ка мер на опе ра, на ХНК За греб, 
ХНК Оси ек (Хр ват ска), на Опе ра та во 
Ти ра на, НП Са ра е во, во Мо сков ска та 

фил хар мо ни ја, во Бел град ска та фил-
хар мо ни ја, а го сту вал и во мно гу дру-
ги сре ди ни, ка ко во Ја по ни ја, Бу га ри-
ја, Ма ро ко, во Ита ли ја и та ка на та му. 
Искус тво то што го има стек на то во 
опер ски ку ќи со ви со ко европ ско и 
свет ско ре но ме му овоз мо жу ва да ги 
сог ле да ре ал ни те ус ло ви и ка ра кте-
ри сти ки те на кул тур ни от ам би ент во 
зем ја ва, ка ко и мож но сти те за раз вој 
на опер ско-ба лет ска та деј ност. Но ви от 
ди ре ктор ве ли де ка при о ри тет ќе му 
би де ква ли те тот на ре пер то а рот, сти-
му ли ра ње на вра бо те ни те, соз да ва ње 
но ва пуб ли ка и гра де ње имиџ на го ле ма 
опер ско-ба лет ска ку ќа, со ме ѓу на род на 
рес пе кта бил ност. Се то ова ба зи ра но, 
ве ли, на иден ти те тот на ма ке дон ски от 
по тен ци јал.

ја отво ри ме со но ва са ла. Нај го-
ле ми от за фат тре ба да би де ток-
му во гле да ли ште то, со за ме на 
на ста ри те стол чи ња со но ви, со 
цел да се по до бри ко мо ци ја та и 
удоб но ста на на ша та пуб ли ка. Во 
са ми те стол чи ња ќе се вгра ду ва-
ат ЛЦД-екрани со чи ја по мош ќе 
мо жат да се сле дат преводи на 
по ве ќе ја зи ци. 

� Во овие три ме се ци зго ле ме-
на е про дук ци ја та, а нај а ви вте 
уште не кои но ви ни. За што ста-
ну ва збор? Се под го тву ва ат ли 
но ви про е кти? Ќе го сту ва ли 
МоБ го ди на ва во странс тво? 
ДУРЛоВСКи: Зго ле ме на та про-
дук ци ја е ве ќе вид ли ва, не са мо 
во же лез ни от ре пер то ар, ту ку и 
во дет ски от ре пер то ар. По сто-
ја но се ра бо ти на но ви идеи и 
про е кти и ве ру вам де ка јав но ста 
ќе по са ка че сто да нѐ по се ту ва. 
На ско ро јав но ста ќе има мож-
ност да прос ле ди но ва и иск лу-
чи тел на по ста но вка на опе ра та 
„Ту ран дот“, во ре жи ја на ед но од 
нај поз на ти те ими ња – Џан кар ло 
дел Мо на ко. За на ша та најм ла да 
пуб ли ка под го твив ме об но ва на 
адап ти ра на опе ра за де ца „Ма ла-
та вол шеб на флеј та“, ко ја ве ќе 
од 6 март ќе би де на ре пер то ар. 
Не и зо ста вен дел од на ши те про-
е кти ќе би дат и дру ги те гра до ви 
во ре пуб ли ка та. На 5 март би-
тол ча ни ќе има ат мож ност да 
ја чу јат „Кар ми на Бу ра на“ ко ја 
не о дам на има ше од ли чен од ѕив 
ту ка во Скоп је. �

Со секој купен број 
на „република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„милениум“

важи од 4.3. - 10.3.2016

50
попуст

денари
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� Често сте во Македонија. На што 
прво помислувате кога треба да 
дојдете овде? На што ви текнува 
кога ќе си речете „Еј, супер, одам 
во Скопје, ќе го направам ова, ќе 
се видам со овој...“?
КоВАЧЕВиЌ: Безбројпати сум рекол 
дека македонската публика нависти-
на најмногу ја сакам. Така отсекогаш 
било, се надевам така и ќе биде. Во 
Македонија сакам навистина сѐ. Од 
добрите луѓе, добрата храна, добрата 
енергија, до добрите концерти, што е, 
се разбира, најбитно.

� Бидејќи од почетокот на вашата 
кариера, повеќе од десет години, 
постојано сте кај нас, постои ли 
некоја случка од вашите први на-
стапи која секогаш ве потсетува на 
Македонија?
КоВАЧЕВиЌ: Би издвоил две прекрас-
ни девојки, Емилија и Маја, баш пред 
два-три дена повторно се сетив на нив 
и на таа случка. Кога имав 17-18 го-
дини и првпат доаѓав во Македонија, 
тогаш го имав издадено првиот албум, 
тие ме пречекаа на аеродром со кукла 
и ете, оттогаш до денес трае нашето 
пријателство, посебно со Емилија, која 
е многу често на моите настапи, а Маја 
неодамна доби бебе.

� На „Пивофест“ пеевте пред 
70-илјадна публика. Во салата „Бо-
рис Трај ковски“ сигурно ќе има и 

САША КоВАЧЕВиЌ

Безбројпати сум рекол дека македонската публика 
навистина најмногу ја сакам. Така отсекогаш било,  
се надевам, така и ќе биде
Разговараше | Марина Костовска
Фото | Александар Ивановски

Девојките го засакаа преку баладите, момците, пак, преку видеоспотовите 
полни со убави девојки. Саша Ковачевиќ им ја пронајде формулата на сите. 
Барем на Балканот, тој е апсолутен победник во прегледите на неговите 

песни на „Јутјуб“, што покрај популарност му носи и добра заработка.

Во Македонија доаѓа уште од првата издадена песна, пред повеќе од 12 
години, а на 19 март со голем концерт во арената „Борис Трајковски“, 
српскиот пејач ќе го заокружи успехот од овој период.

повеќе од  десет илјади, што, исто 
така, е многу. Што да очекуваат сите 
што на 19 март ќе дојдат на вашиот 
концерт?
КоВАЧЕВиЌ: Искрено, не ми е важно 
дали се десет, седумдесет, пет или две 
илјади, мене ми е важно да е добра 
забава, луѓето да се забавуваат, што 
од македонската публика никогаш 
не е спорно. Го давам срцето на секој 
настап, без разлика колку публика 
има, така ќе биде и на овој настап, но 
овој концерт многу ќе се разликува од 
кој било досега бидејќи е прв во наша 
продукција, иако, нормално, соработу-
ваме и со продукцијата од Скопје. Така 
што, навистина, ќе биде нешто сосем 
поинакво и нешто што луѓето досега 
не го виделе, а ни чуле од нас.

� Почнавте со балади, романтични 
песни по кои станавте познат, про-
долживте со брзи летни песни, кои 
ви донесоа уште поголема публика. 
Која е следната фаза?
КоВАЧЕВиЌ:  Почнав со некој поп 
звук, во кој на некој начин и денес сум, 
можеби не тој истиот, но се менуваат 
генерациите и стилот што луѓето са-
каат да го слушаат. Природно е и ние 
да се менуваме, утре здравје ќе имам 
40, 50 години, па не можам на тие го-
дини да имам кариера од 60-70 бала-
ди, така гледам на тоа. Гледам секогаш 
да сум различен, одвреме-навреме на 
луѓето да им дадам некоја поинаква 

нота. Имам во подготовка три-четири 
песни, од кои една наречена „Једра“, 
која е онака целосно баладична, како 
од првиот албум, концертна балада, а 
другата песна „Ноќна икона“, пак, е во 
сосема поинаков фанки стил, повтор-
но сосем различно од она што досега 
го правевме. 

� Вие сте првиот на Балканот што 
го верификуваше својот канал на 
„Јутјуб“, имате повеќе од 220 илја-
ди следачи и милионски прегледи. 
Колку е важно тоа?
КоВАЧЕВиЌ: Не знам дали сум прв, но 
еден од првите, макар што сега тоа е не-
како нормално, гледам дека секој ден сѐ 
повеќе ги верификуваат своите канали. 
Секако, кога се работи за стажот, јас сум 
еден од оние што најдолго имаат канал. 
Супер соработуваме, можам да кажам 
дека во денешно време и тоа како се 
живее од прегледи на „Јутјуб“.

� „Случајно“ има преку 46 милиони, 
„Лапсус“ 37 милиони...Тоа е и повеќе 
од добро за Балкан. Како ви успева, 
сѐ е тоа маркетинг?
КоВАЧЕВиЌ: Верувам дека е мар-
кетинг, но, сепак, како што кажав и 
предмалку, сакаме да ја изненадуваме 
нашата публика и секогаш да пласи-
раме нешто поинакво, дали со стилот 
на песните, дали со видеоспотовите... 
Се разбира, не може да измислиме 
топла вода, па секогаш за летните 
хитови во спотовите има многу убави 
и згодни девојки. Тоа не го измислив 
јас, тоа е така и на Запад, на пример, 
сега ќе правиме летна песна, а јас ќе 
возам автомобил. Во ред, во еден ви-
деоспот и ќе возам, но некако луѓето 
сакаат да гледаат убави девојки, ќе 
кажам од мој машки агол, не само 
нашите видеоспотови, туку и кога 
гледам странски, сакам да гледам уба-
ви девојки, тоа е нормално. Мислам 
дека и со тоа привлекуваме внимание 
и гледам дека луѓето сакаат да ги 
гледаат, што ми е драго.

� Не се само девојките, туку и уба-
вите плажи. Зошто баш Тајланд? Не 
само како место каде што снимив-

те неколку спотови, туку и како 
ваше место за одмор.
КоВАЧЕВиЌ:  Бевме на одмор ми-
натата година и нам секогаш ни е 
малку. Веројатно би се согласиле и 
луѓето што биле, кога и да одиш на 
Тајланд, ако си заминал на 20 дена, 
ти фалат барем уште три, ако си 
на 15, пак ти фалат уште неколку... 
Па, така минатата година бевме 18 
дена, ни фалеа тие два-три, а после 
тие уште три-четири, па секогаш се 
враќаш на исто. Кога се вративме во 
Белград, на брат ми му дојде идеја 
колку би било добро пак да се вра-
тиме, но бидејќи бевме на одмор, не 
оди пак да се вратиме за одмор. Па, 
рековме, знаеме какви се плажите, 
што сѐ има да се сними, ајде тогаш 
да снимаме видеоспотови. Имав-
ме да речеме, 50 отсто завршени 
аранжмани за некои песни, нешто 
немавме и моравме сето тоа да го 
поставиме буквално во три дена, јас 
да отпеам и почнавме да ангажира-
ме екипа со „Можеш ли за три дена 
да дојдеш за Тајланд?“. Во рок од 
неколку дена решивме сѐ и се вра-
тивме назад. Во 18 дена буквално 
секој ден снимавме, не знам по кол-
ку часа, знам само дека не спиевме 
и успеавме само два-трипати да се 
искапиме во море.

� Го споменавте вашиот брат, со 
кој заедно ги снимате песни-
те. Неодамна кажавте и дека 
вашата девојка, пак, ги на-
правила сценаријата за ви-
деоспотовите. Како функ-
ционира оваа екипа?
КоВАЧЕВиЌ:  Кога патуваш 
на дестинација како Тајланд, 
ти си осуден да снимаш пе-
сок, плажа, палми и тоа е тоа 
во суштина, а снимаш четири 
видеоспотови. И мора да на-
правиш сценарио за секоја 
песна, за да се разликува од 
претходните. Како што ре-
ков, немаше баш време за сѐ, 
па како што патувавме, Јова-
на ја имаше таа улога. Таа и 
генерално е многу креатив-
на, така што успеа да направи 
добро сценарио, барем што е 
до мене, а гледам дека и на 
публиката ѝ се допаѓа. А, брат 
ми и јас сѐ заедно правиме, сѐ 
заедно работиме и мислам дека 
јас би требало да ве прашам и вас 
и публиката како ви се допаѓа, дали 
сме добар тим. Јас мислам дека и 
тоа како сме добар.�

Македонија ме потсетува 
на Емилија и на Маја

сцена
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Пишува | Ја на Јо си фо ска

Отмен убавец со спортска душа
Еден од најслатките производи по кои Торино е познат 
во светот е чоколадото, кое е неверојатно вкусно. Топло 
чоколадо и млечната чоколада со топени лешници 
„џандуиоти“ (gianduiotti) се главниот сувенир на градот, 
покрај „Јувентус“ и „Фиат“

Постојат градови кои досто-
инствено, но ненаметливо 
ја покажуваат својата уба-

вина. Таков град е привлечниот 
Торино. Кога првпат ќе стапне-
те во италијанскиот убавец, тој 
нема наметливо да ве освои со 
својата убавина и со необичноста 
на типичните италијански гра-
дови. Отмено, онака како што тоа 
го умеат само некогашни прес-
толнини, со кралско држење, ќе 
ви ги покаже своите богатства.

Сместен во низина, но заграден 
со Алпите и со бројни езера, 
регионот Пиемонт со главниот 
град Торино има со што да се 
гордее. Во долгата и богата ис-
торија на овој град се испишува 
дека од 1861 до 1865 година бил 
првиот главен град во обедине-
та Италија. Во него е формиран 
првиот италијански Парламент. 
Меѓу 650 сенатори и пратеници 
биле и Алесандро Манзони, маес-
тро Џузепе Верди и Гарибалди. 

ГРАДоТ НА ФУДБАЛоТ и НА ЧоКоЛАДоТо - ТоРиНо

Иако Торино денес е милионски 
град со мултикултурен карак-
тер, не пулсира со оној динами-
чен ритам на големите европски 
метрополи. Доколку сакате да го 
почувствувате италијанскиот 
амбиент, без многу врева, тогаш 
ова е вистинското место за вас. 

прошетка низ торино 
значи прошетка под 
аркади долги 18 
километри
Без високи згради, питом и сми-
рен, прошетката низ Торино зна-
чи прошетка под аркади долги 18 
километри, заради кои дури и на 
врнежлив ден можете да шетате 
без чадор. Аркадите датираат од 
1.500 година, а се изградени да 
му овозможат на кралот и на 
неговата придружба непречена 
прошетка. Во Торино речиси сѐ, 
освен модерната уметност, има 
историја и традиција, па дел од 
таа традиција е Кралскиот дво-

рец, проект реализиран по желба 
на Карло Емануел II. Долг е неве-
ројатни два километра, а огромен 
парк опкружен со шума се прос-
тира на околу сто километри и 
претставува една од најголемите 
резиденции на династијата Са-
воја. Вреди да се посети и да се 
видат ремек-делата кои се вна-
тре изложени, внатрешните сали 
и бисерот на дворецот – балската 
сала во која танцувале тогашните 
претставници на круната.

Центарот на Торино е шарман-
тен средновековен дворски 
плоштад (Пјаца стело), кој е оп-
кружен со прекрасни палати, не-
когашните кралски резиденции 
на династијата Савоја. Тој е глав-
но собиралиште на локалците и 
на туристите што шетаат, одмо-
раат на клупите или крај фон-
таните и уживаат во погледот 

на околните историски градби. 
Во центарот на Торино се наоѓа 
и симболот на градот – Моле 
Антонелијана. Кулата висока 
167 метри е изградена во 1889 
година и служи за ориентација 
и дење и ноќе бидејќи е целосно 
осветлена. Денес во неа се наоѓа 
Националниот музеј на филмот, 
а кулата има панорамски лифт 
кој вози до терасата на нејзини-
от врв, од каде што можете да 
уживате во најубавата панора-
ма на градот. Најголемиот број 
предмети кои се однесуваат на 
филмот се наоѓаат во Музејот 
на филмот, тој е колепка на 
италијанската филмска индус-
трија. Во него може да уживате 
гледајќи филм или историјат на 
филмот од удобни столчиња кои 
личат на кревети, а понудата на 
сѐ што се однесува на филмска 
уметност во оваа ризница на три 

нивоа е огромна. Музејот има 
виртуелна библиотека, посе-
дува 900.000 филмски плакати 
и 30.000 предмети поврзани 
со филмската индустрија. И во 
ресторанот, додека уживате во 
вкусната кујна на Пиемонт, на 
мал екран кој се наоѓа на секоја 
маса можете да изберете што 
сакате да посетите во Музејот. 

„Јувентус“ и „Фиат“ – 
симболи на торино
На отменото лице на Торино 
е запишана моќна историја и 
индустрија и иако поради авто-
мобилската индустрија „Фиат“ 
го викале „компани таун“, град 
во кој многу се работело и кој во 
вечерните часови е претворан 
во голема спална соба, Торино е 
денес во постојана модерна из-
градба. Во Историскиот центар 
на „Фиат“, како во некаков вре-

меплов, може многу да се научи 
од историјата на овој автомо-
билски гигант, од периодот кога 
е отворен, 11 јули 1899 година. 
Во овој центар се изложени пре-
возни средства кои зборуваат 
за развојот на најпознатиот 
италијански производител на 
автомобили.

Покрај богатата историја и 
традиција, Торино е и град на 
фудбалот. Гордоста на градот на 
реката По, но и на цела Италија, е 
фудбалскиот клуб „Јувентус“, кој 
е основан во 1897 година. Нови-
от стадион е направен во 2011 
година и може да прими 41.000 
гледачи. Во рамки на стадионот 
се наоѓа музеј во кој можете да 
дознаете сѐ за развојот на клу-
бот. Оттаму организираат оби-
колка на стадионот, се посетува-
ат соблекувалните на играчите 
и тунелот што води до теренот.

Еден од најслатките производи по кои 
Торино е познат во светот е чокола-
дото, кое е неверојатно вкусно. Топло 
чоколадо и млечната чоколада со топе-
ни лешници „џандуиоти“ се главниот 
сувенир на градот, покрај „Јувентус“ и 
„Фиат“. Љубовната приказна помеѓу 

овој град и чоколадото започнала во 
далечната 1560 година, кога, за да се 
прослави инаугурацијата на Торино 
како престолнина, Емануеле Филибер-
то ди Савоја симболично му понудил 
на градот шолја топло чоколадо која 
трае сѐ до денес. �

Чоколадата од торино ќе ви го промени животот
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Сите се одушевени од „Гучи“
Модните критичари се согласија дека новата 
колекција на „Гучи“ слободно може да се нарече 
„Креативен хаос“

Минатата недела се 
одржа Модната не-
дела во Милано, а на 

првиот ден беше прикажана 
ревијата на „Гучи“, која сите 
ги одушеви.

Креативниот директор на 
„Гучи“, Алесандро Микеле 

направил сѐ што можел за 
љубителите на модата да 
уживаат во неговите кре-
ации. Кај Микеле модата е 
повеќе од мода и кај него 
се ужива и во дизајнот на 
ентериерот и во уметнос-
та. Нераскинливата врска 
меѓу уметноста и модата 

секогаш резултира со мали 
ремек-дела, а есенската ко-
лекција ја обележија модели 
инспирирани од Катерина де 
Медичи, ренесансата и модата 
што доминирала во Италија и 
во Франција во осумдесеттите 
години на минатиот век.

Треба да се спомене и соработ-
ката на „Гучи“ и на уметникот 
Тревот Ендрју. Тој наслика гра-
фити на чантите на новата ко-
лекција, кои само го „зачинија“ 
креативниот хаос на „Гучи“.

Модните критичари се согла-
сија дека новата колекција на 
„Гучи“ слободно може да се 
нарече „Креативен хаос“.

Според „Гучи“, есента ќе биде 
сѐ само не мрачна, темна и 
дождлива. „Гучи“ предлага 
силни бои со фустани со на-
гласени рамена, крзно, дезен, 

раскошни фустани. Колекција-
та на Микеле е мноштво трен-
дови во еден. Така на модната 
недела во Милано можеше да 
се види еднобојна крзнена 
розова комбинација со чанта 
преку рамо, фустан со карнери 
во стил на омбре во тиркизна 
боја, која се прелева до темно-
розова со црни ракавици од 
тантела и многу други отка-
чени комбинации. �По
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МоДНА НЕДЕЛА Во МиЛАНо
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уБаВи Жени

Ци та ти:

# „Мојата амбиција доаѓа од мојата 
страст: да го најдам тоа што го сакам и 
да работам со тоа.“

# „имам чувствителна кожа, па, ги сакам 
ткаенините во кои се чувствувам пријат-
но. Се обидувам да избегнувам ткаенини 
кои се туткаат - особено за мојот син. 
Кога имате дете, тоа е важно. Најчесто 
носам фармерки, маичка и мокасинки.“

Миранда Кер е австралиска манекенка, која 
најдобро е позната како една од ангелите на 
„Викторија сикрет“. Таа е првата Австралијанка 

која учествува во кампањата на „Викторија сикрет“, 
а исто така ја претставува австралиската стоковна 
куќа „Дејвид Џонс“. Кер започнала да се занимава со 
манекенство на 13 години, започнувајќи во модната 
агенција „Чеис“, а во 2007 година победи на австралис-
ката потрага за национален модел, организирана од 
магазинот „Доли“ и парфемите „Импулс“. Кер е авторка 
на книга за самопомош и има своја заштитена марка  на 
органски производи за нега на кожа, наречена „КОРА 
органикс“. Таа, исто така, важи за една од најубавите 
жени во светот.�

Целосно име:  
Миранда Меј Кер

Родена на:  
20 април 1983 (32 г.)
Сиднеј, Австралија

Националност:  
Австралијанка

Про фе си ја:  
ма не кен ка

Активна од:  
1997 година

Со пруг:  
Орландо Блум (во брак од 
2010 до 2013 година)

Де ца: 1
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ФЕНГ Шуи:  
СиМБОлОт СОНЦЕ
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Пахира или дрво на парите според 
фенг шуи носи среќа и пари во домот. 
Симболично се поврзува со среќата во 
финансиите и во бизнисот, па затоа се 
вика и дрво на парите

Ова цвеќе во природни услови може да 
достигне височина и до 17 метри, а во 
домашни услови варира од 60 сантиме-
три до два метра.

Стеблото на пахирата го сочинуваат по-
веќе мали стебленца испреплетени во 
едно. Листовите се зелени и најчесто има 
по пет на секоја гранка.Пахирата ретко 
цвета во затворен простор. Нејзиниот 
цвет е интересен, крем-бела боја, а плодот 
е долг, овален, кафено-зелен и потсетува 
на кокосов орев.

Како бонсаи, пахирата е необичен детаљ 
во ентериерот дома.По фенг шуи пахира-
та носи здравје, среќа, напредок и пари во 
домот поради карактеристиките на петте 
големи листови, кои ги симболизираат 
петте елементи на фенг шуи: метал, дрво, 
вода, оган и земја. Затоа се смета дека 
има способност да ги замени и активира 
слабите елементи или елементите што 
недостигаат во просторот дома. Се верува 
дека ако во испреплетено стебло на па-
хирата се стави паричка, тоа ќе донесе 
благосостојба во домот, а ако на неа се 
врзат црвени и златни ленти ќе донесе 
среќа во домот. Според верувањата, ова 
цвеќе е идеален подарок за деловните 
луѓе и за младенците. �

Употребата на симболот на сонцето е 
еден од начините да се зголеми „јанг“ 
енергијата во домот. Овој симбол, според 
фенг шуи, го прави социјалниот живот 
поактивен, ги зголемува можностите за 
склопување пријателства и за роман-
тични врски.

Доколку се чувствувате осамено и ви 
е потребен посреќен социјален живот, 
потребно е зголемување на „јанг“ енер-
гијата. За оваа цел, симболот на сонце-
то може да се вклучи во декорирањето 
на домот. Може да послужат и слики со 
предели кои се огреани со сонце или, 
пак, предмети со симболот сонце во нив. 

„Јанг“ енергијата ќе се зголеми со по-
ставување црвена светилка или ламба 
во југозападниот дел од домот, но не во 
спалната соба, туку во дневната соба 
или во трпезаријата. Исто така, жолтите 
и црвените абажури се одлични за да ја 
донесат во домот енергијата на сонче-
вата светлина. �

пахиРа или 
ДРВО На паРитЕ

Фрлањето стап или топче е 
омилената игра, како на соп-
ствениците така и на нивните 
миленици, но едната е далеку 
посигурна од другата.

Постојат бројни случаи на по-
вредување на кучето откако 
стапот се забил во нивното 
грло, а при ваквото повреду-
вање може да дојде до гушење, 

па дури и до цревна блокада. 
Во најмала рака, може да се 
случи повреда на устата или 
на грлото.

Со оглед на тоа дека тука се 
наоѓаат хранопроводникот и 
главните крвни садови, после-
диците можат да бидат и кобни.
 
Ако си играте надвор со ваши-
от миленик, го подобрувате 
неговото физичко и ментално 

здравје, но ветеринарите ве-
лат дека морате да ги избегну-
вате стаповите.

За таа цел може да послужи и 
старото тениско топче. Ако си 
играте дома, можете да употре-
бите и некој стар чорап. Како 
што треба да избегнувате ста-
пови, така треба да избегну-
вате и камења, бидејќи тие 
можат да ги оштетат забите, 
односно забната глеѓ.
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избегнувајте 
да го играте 
кучето со стап
многу сопственици кога сакаат да си играат  
со своите кучиња им фрлаат стап, но ова треба 
да се избегнува. барем така велат ветеринарите. 
оваа игра ни одблизу не е така безопасна  
како што изгледа



автомобилизам

технологиjа
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„АСТОН МАРТИН“ 
ГО ПРЕТСТАВИ НОВИОТ МОДЕл  

ДБ11

На прв поглед ќе се забележи 
и интересното дизајнерско 
решение на задниот браник, 
кој делумно е обоен во сјајна 
црна боја, од кој се гледаат 
завршните цевки на издувниот 
систем.

Официјални информации и 
фотографии од внатрешнос-
та на автомобилот нема, но 
според тоа што може да се 
види во Женава, поединечни 
делови од внатрешноста мо-
делот ДБ11 ги дели со неколку 
модели на „Мерцедес“. Сепак, 
овој модел сѐ уште не е влезен 
во сериско производство, па 
останува да се почека дали се-
рискиот автомобил ќе претрпи 
неколку измени.

„Катерпилар“  
го претстави првиот 
паметен телефон со 
вградена термална 
камера

Телефонот „цАт с60“ беше прикажан на саемот „Мо-
билен светски конгрес“ во Барселона, а уредот е заед-
нички производ на „Катерпилар“ и на производителот 
на камери, „ФлИР“.

Оваа компанија веќе има развиено термални камери како 
додаток за други мобилни телефони. Термалната камера 
има поставено леќа на задната страна на телефонот, над 
стандардната леќа од 13 мегапиксели, и може да дејствува 
на растојание од 30 метри. Со неа корисниците можат да 
ги разликуваат топлите и студените објекти на сликата. Од 
страните на екранот е достапен и термометар кој може да 
ја покаже точната температура на секој објект на сликата. 
Термалната камера може да прави слики и видеоклипови.

Освен што има вграден единствен додаток, телефонот на 
„Катерпилар“ е, најверојатно, најцврстиот уред прикажан 
на саемот во Барселона. Засиленото тело може да издржи 
пад од 1,8 метри на бетон и потопување во вода за еден 
час на пет метри длабочина. Екранот може спокојно да 

се користи со мокри раце, а 
клучните копчиња се физички, 
а не вградени во екранот. 

„ЦАТ С60“ ќе се продава само 
во специјализираните дистри-
бутери на производи на „Ка-
терпилар“. Допрва треба да се 
појави на пазарот, а неговата 
цена ќе биде 699 долари во 
САД и 649 евра во Европа.

автомобилот на Џејмс Бонд доби замена

Д олгоочекуваниот модел 
ја продолжува успешната 
приказна на серијата ДБ и 

е одлична замена за моделот ДБ9. 

Критичарите на ова престижно мо-
тошоу се сложни во едно, долгото 
чекање за наследникот на ДБ9 се 
исплати. Инженерите во „Астон 
Мартин“ одлучија да ја продолжат 
традицијата и линијата на еволутив-
ниот дизајн, па на прв поглед ДБ11 
останува верен на долгогодишната 
филозофија на изгледот по кој е 
позната серијата ДБ. 

Целта што ја постави за да остане 
во чекор со конкуренцијата и со 
времето, се покажа одлична би-
дејќи во „Астон Мартин“ креираа 
одличен спортски автомобил кој ја 
следи линијата на ГТ автомобилите.

Покрај дизајнерски детали по-
зајмени од моделот ДБ10, кој има-
ше запазена улога во последниот 
филм за Џејмс Бонд, интересни де-
тали во новиот модел ДБ11, секако, 
се Ц-носачите на кровот, задните 
куќишта за ЛЕД-светилките кои се 
конструирани во облик на буквата 
Ц и нагодениот спојлер вграден во 
поклопецот на багажниот простор. 

Подготви |  
Бојан Момировски

Британската компанија за производство 
на луксузни спортски автомобили, 
„Астон Мартин“, го искористи 
Саемот за автомобили во Женава 
да го презентира својот нов модел ДБ11

Компанијата „Катерпилар“, која главно е 
позната по производство на тешка машинска 
опрема, го претстави првиот паметен телефон 
со вградена термална камера

Во почетокот, ДБ11 ќе работи 
на новиот 5,2-литарски де-
сетцилиндричен мотор, кој е 
направен ексклузивно само за 
овој модел, а ќе добие и асис-
тенција од два турбополначи, 
со кои ќе развива околу 600 
коњски сили. Најбрзо по про-
изводството на првите моде-
ли, во ДБ11 ќе се вгради и 
помалиот четирилитарски В8 
битурбомотор, чиј конструктор 
е „мерцедес АМГ“. 

Првите модели се очекуваат да 
излезат на пазарот до крајот на 
2016 година. 
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Г оце Седлоски е еден од најис-
такнатите македонски фудба-
лери што со успех настапувал во 

неколку европски екипи. Со тоа тој, 
освен личната афирмација, успешно 
ја презентира и Македонија. Сега е 
во нова улога во неговата фудбал-
ска кариера и може да се каже дека 
одлично се носи со местото шеф на 
стручниот штаб на Вардар.

 одработивте квалитетни под-
готовки во зимскиот период и во 
паузата меѓу двете полусезони. 
одигравте неколку силни подготви-
телни натпревари на кои, би можело 
да се каже, резултатите се одлични.
СЕДЛоСКи: Од првиот ден откако ги 
почнавме зимските подготовки вле-
говме максимално ангажирано и од 
страна на стручниот штаб и од страна 

на играчите. Првите десет дена рабо-
тевме во Скопје на зголемување на 
физичката подготвеност. Потоа под-
готовките ги продолживме во Анта-
лија, каде што бевме три недели, и во 
втората фаза, каде што се работеше на 
техничко-тактичкиот дел, одигравме 
неколку контролни натпревари. Ре-
зултатите не беа во преден план, но 
остваривме неколку победи што ја 
креваат самодовербата кај сите нас. 
Целта беше што поподготвени да го 
дочекаме почетокот на првенството. 
Задоволен сум од сработеното би-
дејќи, како што се знае, резултатите 
се видливи на теренот бидејќи побе-
дивме во првите две кола.

 Формата што ја темпиравте во те-
кот на подготовките се покажува 
дека е во нагорна линија бидејќи 
Вардар успеа да победи на првите 
два натпревара во пролетниот дел 

од шампионатот. Дали сте задо-
волни од сработеното и во кој сег-
мент на играта може да се поправи 
нешто во текот на сезоната?
СЕДЛоСКи: Целта на Вардар оваа се-
зона е освојување на првенството на 
Македонија. Знаеме дека испаднавме 
од купот и единствената шанса за 
титула ја гледаме со освојување на 
шампионатот. Имам одлична екипа, 
одлични поединци и кој било од тие 
26 квалитетни фудбали да настапи на 
одреден натпревар знам дека нема 
да погрешам и сум убеден дека ќе го 
даде максимумот со цел да се освојат 
нови три бода. Сите покажуваат ка-
рактер, покажуваат желба за докажу-
вање и за натпревар на високо ниво. 
Формата сѐ уште може да се подобри 
бидејќи нѐ чека долга сезона.

 Вардар и Шкендија се главни фа-
ворити за освојување на шампи-

онатот. Се чини дека тетовскиот 
клуб ви е единствен конкурент. 
Долга е сезоната и се очекува, бук-
вално, до последното коло да не се 
знае првакот на Македонија.
СЕДЛоСКи: Мојата стратегија и стра-
тегија на целиот стручен штаб е да 
не се обрнува многу внимание на 
другите противници, кој како игра и 
каде настапува. Секако дека правиме 
анализи на наредните противници, 
но одиме чекор по чекор со цел да 
победуваме на мечевите што доаѓаат. 
Не само Шкендија, ги почитуваме 
сите. Секако, според бодовното салдо 
на табелата и играчкиот кадар, може 
да се каже дека Шкендија е главниот 
конкурент за титулата. Сакам сите 
наши играчи да бидат целосно пос-
ветени и концентрирани на нашата 
игра. Се знае што се очекува од Вадар, 
секогаш мора да оди на победа.

 Ако сѐ биде според вашите пла-
нови, плановите на управата и на 
играчите, Вардар би требало да 
игра во квалификациите за Лигата 
на шампионите. Досега ги знаеме 
резултатите, како може да се по-
мине чекор понатаму и, можеби, 
наскоро еден македонски клуб да 
го гледаме во групната фаза?
СЕДЛоСКи: Мислите сто проценти 
ни се насочени кон освојување на ти-
тулата. Има време за размислување 
што потоа. Формата на екипата е во 
нагорна линија и сите посакуваме 
да ја освоиме титулата. Има време 
за подготовки и за размислувања во 
летниот период. По завршувањето на 
шампионатот ќе се размислува и за 
нови играчи, нови засилувања.

 Политиката и желбите на клубот 
се да се направи еден европски ко-
лектив што ќе биде редовен учес-
ник во европските купови. од тоа 
што го гледаме во нашето опкружу-
вање, сѐ повеќе балкански екипи 
се учесници во Лигата на шампи-
оните или Лигата на Европа. Дали 
може да се црпат искуства од нив и 
дали Вардар, можеби, ќе направи 
некој нов модел како да се стигне 
на европските натпреварувања?
СЕДЛоСКи: Морам да нагласам дека 
со доаѓањето на Сергеј Самсоненко 
Вардар веќе е на патеките на европ-
ските клубови. Тренинг-центарот што 
го добивме од господинот Самсоненко 
е на врвно ниво. Сум имал можност 
како фудбалер да настапувам во го-
леми клубови како Динамо Загреб и 
Хајдук, но ниту еден немал ваков камп 
и вакви услови. Гледаме каде стигнаа 

Црвена звезда, Партизан, Марибор, 
Динамо Загреб кога во клубовите 
има одлична организација и услови 
за работа и за тренинг. Секако, тре-
ба време, но сите заедно посакуваме 
да стигнеме до групна фаза на едно 
големо европско натпреварувањево 
следните години, а дај боже тоа да се 
случи веќе следната сезона и да ги 
израдуваме симпатизерите и целата  
македонска јавност.

 За да се стигне до толку поса-
куваното место во групната фаза 
како прва екипа од Македонија, 
дали екипата ќе се потпре на до-
бро проверени домашни играчи, 
млади таленти или, пак, на скапи 
странски засилувања?
СЕДЛоСКи: Во составот на Вардар 
и сега има голем број квалитетни 
играчи како што споменав на поче-
токот. Сум имал можност да бидам 
и соиграч со некои од нив и ги знам 
нивните квалитети. Сум играл на 
клупско и на репрезентативно ниво. 
Некои од тие фудбалери веќе наста-
пувале во Лигата на шампионите и во 
Лигата на Европа, го почувствувале 
тој притисок да се игра на големи 
мечеви. Целото нивно искуство го 
пренесуваат и во Вардар. Нивниот 
пристап е феноменален и на високо 
професионално ниво. Сепак, за нови 
засилувања ќе мора да почекаме до 
крајот на сезоната. Секако дека ги 
следиме младинските школи и на 
Вардар и низ целата држава со цел 
да извлечеме некој талент што може 
да прерасне во врвен европски фуд-
балер. Сепак, Вардар е име, Вардар е 
институција и не е лесно да се носи 
дресот на гордоста на македонскиот 
фудбал.

 До каде е идејата за формирање 
едно регионално натпреварување 
на Балканот, со цел да се има врвни 
натпревари во текот на една сезона 
и за зголемување на квалитетот на 

фудбалот и, секако, за враќање на 
љубителите на фудбалот на ста-
дионите?
СЕДЛоСКи: Тоа би било идеално да 
се случи. Не само за Вардар, туку и 
за другите клубови од поранешна 
Југославија или од другите балкански 
држави. Знаеме дека кога би се игра-
ло против Партизан, Црвена звезда, 
Хајдук, Динамо Загреб, Олимпија, 
Марибор или бугарските клубови, 
тоа ќе донесе квалитет и враќање на 
публиката на стадионите. Тоа сите 
го посакуваме. Секако, ќе се добие 
на квалитет, поголемо залагање на 
терен, а тоа го прави играчот среќен. 
Тоа ќе биде од огромна помош за 
Вардар и за помалите македонски 
клубови. Регионалната лига ќе биде 
спас и за националните првенства во 
другите држави.

 Каква е иднината на Вардар и на 
македонската фудбалска репре-
зентација? Дали имате можност да 
ги следите младите таленти, кои 
би требало да се новиот бран на 
македонскиот фудбал? Можеме ли 
да се пофалиме дека имаме светла 
иднина?
СЕДЛоСКи: Целосно е различно вре-
мето кога ние почнувавме со трени-
рање фудбал од ова сега. Посветенос-
та на младите фудбалери е целосно 
различна. Сега повеќе ги интереси-
раат социјални мрежи и забавата. Не 
велам дека сите се такви, но помал 
е бројот на деца што сакаат целосно 
да му се посветат на фудбалот. Ги 
пратиме школите и низ Македонија. 
Имаме ловци на таленти што редов-
но нѐ информираат за состојбата и 
за талентираните деца. Секако дека 
може да создадат нови квалитетни 
фудбалери, само треба да се рабо-
ти, работи и само работи. Со таков 
пристап верувам дека и квалитетот 
на репрезентацијата ќе биде на по-
високо ниво и ќе бележи позитивни 
резултати. 

Вардар  
е на пат да стане  

европски клуб

ГоцЕ СЕДЛоСКи спортинтерВjу

вардар е име, вардар е институција 
и не е лесно да се носи дресот на 
гордоста на македонскиот фудбал. 
Голема е одговорноста да се облече 
црвено-црниот дрес

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски
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–  Ми вика нејќел да јаде ориз...
–  Ама фолклорен е овој ориз
–  Каков е тој?
–  Оној што ќе го јадеш и оро 

ќе играш!!!

–  Колку ви е орбитреков?
–  12.000 денари.
–  А само закачалки имате?

–  Како се викаш?
–  Ана.
–  Скратено од Анастасија?
–  Не, од сатана!

–  Што работиш?
–  Брокер.
–  Каде бе?
–  На фејсбук дигам акции на 

девојчиња со лајкови.

реПрИЗа на реПрИЗа

Здраво телефанатици. Се мислев што да пишам неделава.  
Богами, тешко е секоја недела да имаш некое си гледиште или мислење за, 

буквално, сѐ. Очигледно, треба да ги преиспитам гените и да видам дали сум 
Македонец, бидејќи ако сум вистински Македонец, овие 20-тина реда не би ми 

биле доволни.

Избегнувајќи турска серија или српска продукција, успешно можам да скокам 
само од завивањето на И.С. (ќе речеш, по толку години на телевизија ќе науче-
ше како се зборува без пеење, ама изгледа косата ѝ пречи), реприза на репри-
зите на „Пријатели“ на телевизија „Топ тема“, реприза на репризите репризно 

на „Како ја запознав мајка ви“ на „Фокс“, реприза на муабетот  
„Нема ништо на телевизија“.

Среќа снема струја, па кога цркнаа сите батерии, барем на раат се наспавме.  
Чекам реприза на ова.

Малиот брат 

тВтека

�  4 март 1942 година
 Во Софија, бугарската по-

лиција го уапсила поетот 
Никола Јонков Вапцаров.

�  4 март 1945 година
 Во Скопје е одржан првиот 

слободен црковно-народен 
собор. Во присуство на над 
триста делегати, свештеници, 
претставници на народната 
власт и на Народниот фронт, 
делегатите го искажале рас-
положението на македон-
скиот народ за создавање 
на Македонска православна 
црква преку обнова на старата 
Охридска архиепископија, во 
1767 година незаконски уки-
ната од турскиот султан Мус-
тафа Трети, а по барање на 
Цариградската патријаршија.

�  4 март 1965 година
 Со премиерата на претставата 

„Богомилска балада“, според 
романот на Владо Малески, а 
во режија на Тодорка Кондо-
ва, почнал со работа Драм-
скиот театарво Скопје.

�  5 март 1953 година
 Во Македонија е организи-

рана првата акција за добро-
волно дарување крв.

�  5 март 1993 година
 Авион од типот „фокер 100“ 

на авиокомпанијата „Палер 
Македонија“, веднаш по по-
летувањето од аеродромот во 
Петровец кај Скопје, се урна. 
Животот го загубија 83 лица.

� 7 март 1978 година
 Почна емитувањето на Вто-

рата програма на Телевизија 
Скопје.

�  8 март 1945 година
 Во Скопје првпат е прославен 

Денот на жената. По тој повод 
во салата на Офицерскиот 
дом се одржа голем митинг.

� 8 март 1946 година
 Президиумот на Народното 

собрание донел закон за 
измена на името на Демо-
кратска Федерална Македо-
нија во „Народна Република 
Македонија“

ВремеплоВ

Лесно е да се договориш со жена. Даваш предлог,  
дава предлог, го прифаќаш нејзиниот.

Штом дипломирам, ќе ги соберам внуците да 
прославиме.

Времето лечело сè,  а мене баш при промена на време 
ме болат коските.

И прoјдoв нa црнa мaчкa пред нoзе.
НЕКА ВИДИ ШТO Е МАЛЕР!!!!

Не сум дебела. Господ ми дал воздушни перничиња 
бидејќи ме сака.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/1767
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_III
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_III


•	50	грама	ореви

•	1	лажица	сусам

•	пилешки	стек

•	сол,	црн	пипер	и	бел	пипер

•	30	грама	путер

•	1	лажица	брашно

•	230	мл	млеко

•	1	лажица	мед

•	малку	павлака	за	готвење

# Во мало тавче ставете ги оревите и сусамот  
да се потпечат.

# Пилешкиот стек исечкајте го на коцки, испржете 
го на загреано масло и зачинете го. Извадете го 
на страна и оставете го да се олади.

# Измелете ги оревите и сусамот.

# Во тавата од месото додајте ги путерот, 
брашното и мелените ореви и сусам. Додајте го 
млекото и мешајте додека не добиете сос што 
личи на бешамел. Додајте павлака за готвење, 
мед, сол и пилешкото месо. Оставете да се загрее 
до степен на вриење и тргнете го од оган.

# Сервирајте!

ПОДгОтОвкА: СОСтОJкИ:
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куJнски тефтер

пилешко  
во сос од ореви




