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ВоВед

Катица во јуриш за уривање на 
македонската држава

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

наСтанИ на неделата

Европа е во војна. Терористите нема да оста-
нат неказнети, порачаа европските лидери по 
бомбашките напади во Брисел со вперен прст 
кон Исламската држава. За жал, Европејците ја 
слушнаа истата порака и во ноември лани, по ма-
сакрот во Париз, но Европа продолжи да крвави. 
Овој пат, водачите на ЕУ, освен повторување на 
заканите кон терористите, ќе мораат да признаат 
дека и кај нив има голема вина за реките крв што 
течат низ метрополите на стариот континент. 
Сакале признале или не, повеќе од јасно е дека 
кројачите на европската политика во Брисел 
направија погрешна проценка за последиците 
од отворањето на границите за бегалците. Уште 
позагрижувачки е фактот дека ЕУ и по послед-
ните случувања во Брисел нема ефективен план 
како да спречи вакви крвопролевања во иднина. 
Несфатливо е како челниците на ЕУ толку реши-
телно одлучија да примат повеќе од милион луѓе 
со големи социјални и културолошки разлики без 
никаква претходна проверка и подготовка, а во 
исто време Македонија со два милиона жители ја 
држат во чекална со децении под изговор дека е 
некаква закана за Унијата и дека не е подготвена 
да стане дел од големото семејство.  

Во исто време, неподготвеноста на Брисел да 
се соочи со безбедносниот аспект на кризата 
претставува сериозен проблем и за Македонија, 
затоа што ги имаме истите ризици со кои се 
соочуваат и земјите во регионот и во Европа. 
Но, со оглед на незаинтересираноста на меѓуна-
родната заедница да помогне во соочувањето со 
проблемот, ни останува да се потпреме пред сѐ 
на сопствените капацитети за да спречиме да 
ни се случат некои нови Смилковско Езеро или 
Диво Насеље. �

Европските лидери треба 
да преземат одговорност 
за нападите во Брисел

за медиумите на 
сдсм 3,6 милиони 
долари
Покрај вртоглавите милионски 
суми пари кои секоја година се 
влеваат од буџетите на медиуми-
те блиски до СДСМ, УСАИД обја-
ви нов повик за дополнителни 
три милиони долари. Тој трае до 
месец мај и ќе претставува зна-
чителна финансиска инјекција 
за медиумите на СДСМ.

Агенцијата за меѓународен раз-
вој УСАИД, која е еден од донато-
рите на Фондацијата отворено 
општество на Џорџ Сорос, објави 
повици за грантови кои се одне-
суваат на Македонија. Во услови 
кога самиот СДСМ ја проблема-
тизира и ја скандализира распре-

делбата на државни пари за меди-
умите за реклами и за кампањи, 
тие ништо немаат против мили-
оните на Сорос и на УСАИД. Овие 
две организации најчесто делат 
заеднички проекти и распреде-
луваат пари. Многу веројатно, 
овие пари ќе завршат кај едни 
исти медиуми блиски до СДСМ, 
кои предничат во печатењето на 
текстови против Владата, во не-
аргументирано критикување и 
водење валкана кампања.

УСАИД во моментов има три ак-
тивни грантови кои се намене-
ти за три целни групи: медиуми, 
мигранти и ЛГБТ-заедницата во 
Македонија. Со првиот проект, 
УСАИД бара апликации за финан-
сирање на програмата под наслов 
„Медиумите во Македонија про-
изводство на медиумска содржи-
на“, стои во огласот за грант. �
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Најновиот скандалозен испад 
на специјалната обвинителка 
Катица Јанева во кој ги пога-

зи сите институции на државата 
покажа дека нејзиното поставу-
вање на функцијата (предлог на-
метнат од меѓународните посре-
дници) воопшто не е во насока за 
спроведување легална истрага и 
расчистување на аферата со при-
слушувањето, туку е со задача да ја 
преземе улогата на Заев во сцена-
риото за тотално разнебитување на 
државата. Јанева останува последен 
адут на Заев не само да се спаси од 
избори туку и од затвор, па затоа 
обвинителката е подготвена да оди 
до крај во растурањето на државата 
во обид да го одбрани обвинетиот.

Начинот што го одбра да избега од 
обврската да се појави пред Советот 
на обвинители и пред пратениците 
за да го дообјасни извештајот полн 
со нејаснотии, имаше катастрофа-
лен ефект и за неа и за сценариото 
што го спроведува. Обвинителката, 
која со недели бега од јавноста, оку-
ражена од присуството на чадорот, 
си дозволи без докази, спротивно 
на демократските правила на вла-
деење да ги прогласи за нелегитим-
ни претседателот на државата, Ус-
тавниот суд и пратениците. Притоа, 
Јанева целосно ја погази државата и 
го навреди народот, а во исто време 
го оспори и сопствениот легити-
митет. Згора на сѐ, побара сите да 
покажат почит кон нејзината инсти-
туција, небаре се самопрогласува за 
суверен кој ја презема целата моќ и 
власт во државата.

Ако цврсто стои на ставот дека 
пратениците немаат легитимитет, 
тогаш се поставува прашањето зо-
што неколку дена претходно Јанева 

достави писмен извештај до Собра-
нието за својата работа и кому таму 
му се правдаше за сработеното? 

За волја на вистината, нејзиниот 
легитимитет е оспорен од многу-
мина уште од самиот почеток пора-
ди противуставното формирање на 
институцијата, но никогаш досега 
на ваков начин и од самата обвини-
телка. Уште поскандалозно од неги-
рањето на легимитетот на инсти-
туциите е тоа што обвинителката 
настапува со идентичен став како 
и обвинетиот Заев, кој цела година 
наназад не ги признава судовите и 
претседателот на државата. 

Мизеријата оди дотаму што таа 
како обвинителка која би требало 
да се повикува на докази и факти, 
ги користи неиздржаните аргу-
менти на Заев. Така, во несреќно 
составеното образложение од скан-
далозниот настап, Јанева ги дове-
дува во прашање изборите во 2011, 
2012 и 2013 година без да размисли 
(или без никој да ѝ сугерира) дека 
и пратениците и претседателот беа 
избрани на избори во 2014 година. 
Само за потсетување, од изборите 
што самата ги спори, единствен 
мандат што може да виси е манда-
тот на Заев, кој стана градоначал-
ник на Струмица во 2013 година. 

Ако Јанева, пак, воопшто знае што 
зборува, и навистина има докази 
за сето тоа што го тврди, наместо 
да игра политички игри и да при-
донесува во дестабилизирањето на 
државата, треба веднаш да побара 
од надлежниот суд итно да го рас-
пушти Собранието и да распише 
нови избори со кои би се вратил 
легитимитетот на институциите. 
Ако не го стори тоа, тогаш треба да 

одговара заедно со сите тие што ги 
обвинува затоа што им овозможува 
нелегално да владеат со држава-
та. Секако, за сето ова ѝ требаат 
силни докази и голема доверба и 
поддршка од граѓаните, за чии ин-
тереси и треба да работи. Од сето 
потребно Јанева нема ништо, па 
затоа од обвинителка се претвори 
во портпаролка на Заев.  

Специјалната обвинителка мора да 
се појави пред Советот на обвини-
тели и пред пратениците не само 
за да им даде отчет на нив, туку и 
на целата македонска јавност, која 
скапо ја плаќа нејзината работа 
(четири милиони евра годишно). 
Легитимитетот на овие пари Јане-
ва досега не го оспорила, затоа е 
неверојатно да се види како крши 
нозе да се сретне и да даде отчет 
пред амбасадори и претставници 
од странство, но се крие како пре-
плашено јаре од соочувањето со 
јавноста и со граѓаните. 

Секако, надвор од памет е да се 
верува дека некој ќе ѝ дозволи на 
Јанева да укинува легитимитет на 
институции кои се градени со деце-
нии, но дилемата е до кога инсти-
туциите ќе молчат и ќе толерираат 
вакви антидржавни испади на гру-
пи и на поединци? 
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Еден од главните параметри спо-
ред кои Брисел бил на врвот на 
европските главни градови во 

кои се можни терористички напади 
е бројот на луѓе што заминале да се 
борат за Исламската држава во Ирак 
и во Сирија. На листата на европски 
држави од каде што се регрутира-
ни новопечени религиозни фанатици 
кои во името на Алах детонираат бом-
би од кои гинат цивили, Кралството 
Беглија е на прво место. 

Меѓународниот центар за проучување 
на радикализација и политичко насил-
ство (ИЦСР) со години ги следи мигра-
циите на радикализирани Европејци 
во редовите на радикалните исламски 
структури во Сирија и во Ирак. Според 
извештаите на ИЦСР, Европа е најго-
лем извор на вакви лица за борци на 
Блискиот Исток, а Белгија со своите 11 
милиони жители според бројот на бор-

АКТУЕЛНО

И БАЛКАНОТ Е ЦЕЛ

Иако многумина во светот на политиката се зачудија зошто 
Брисел како главен град на ЕУ деновиве беше најопасен 
град на континентот, за безбедносните институции беше 
само прашање на ден кога ќе експлодира темпираната 
бомба во срцето на Европа. Поврзаноста на париските 
напаѓачи со бриселското исламско подземје е само една 
од причините. Според еден од критериумите за утврдување 
можни терористички напади, заедно со Брисел, најопасни 
дестинации каде што би можело да се очекуваат напади врз 
цивили и институции се и Скопје, Приштина и Тирана 

Париз, Брисел...  
кој е следен?

Пишува | Горан Момироски

ци по глава на жител убедливо води на 
листата на членки на ЕУ од каде што 
се заминува во ИСИС. 

Во извештаите на „Соуфан груп“ со се-
диште во Њујорк, се анализира дека 
вкупната бројка борци на ИСИС на 
крајот на минатата година изнесува-
ла околу 31.000 што е речиси двојно 
повеќе од април 2014 година. Оваа 
организација, која нуди стратегиски 
разузнавачки услуги на влади и на мул-
тилатерални организации, тврди дека 
една петтина од сите борци во Сирија 
и во Ирак, односно околу 6.000 доаѓаат 
од Западна Европа и од Балканот. Спо-
ред „Соуфан груп“, само во четири земји 
на западниот Балкан, Косово, Албанија, 
Македонија и Босна и Херцеговина има 
околу 900 борци во ИСИС. 

Иако Франција со повеќе од 1.500 
борци или Германија и Британија 

со повеќе од 700 се далеку побројни 
во овој контекст, Белгија убедливо 
води според радикали по глава на 
жител. На листата на ИЦСР, по Белгија 
со околу 40 борци на секој милион 
граѓани, втора е Данска со 27, трета 
Шведска со 18, а по нив следуваат 
Франција, Австрија, Норвешка, Холан-
дија, Финска, а на крајот на листата 
се најголемите европски држави, 
Германија и Британија, со помалку 
од 10 борци на ИСИС според бројот 
на жители. 

Според анализите на релевантните 
меѓународни организации, ако се 
анализира овој критериум за евенту-
ални идни напади, најмногу треба да 
бидат загрижени земјите што досега 
не беа третирани како опасни, како 
Данска и Шведска, но и балканските 
земји каде што има по стотина борци 
на ИСИС по глава на жител.

Балканот многу поопасен  
од Белгија
Оваа бројка во Косово е далеку по-
голем од бројките за Белгија. На Ко-
сово, според „Соуфан груп“, има 232 
официјално регистрирани борци на 
ИД, а неофицијално, бројката се дви-
жи околу 300, што значи дека ако се 
подели овој број со вкупниот број жи-
тели, Косово ќе дојде на прво место 
во Европа со повеќе од 150 борци на 
секој милион жители. И тоа само ако 
се смета официјалната демографија, 
која вели дека Косово има околу еден 
милион и 800 илјади жители. Со ог-
лед на тоа што Косово, без српскиот 
дел, има нецели 1.500.000 жители, 
значи дека има речиси 200 луѓе на 
секој милион граѓани. 

Слично е и во Босна и Херцеговина, 
каде што официјално се забележани 
330 исламисти што се бореле или сѐ 
уште се борат во Ирак и во Сирија, што 
значи дека на повеќе од четири ми-
лиони жители на БИХ и тоа заедно со 
Република Српска, оваа земја има пре-
ку 80 борци на секој милион граѓани. 

Малку е подобра состојбата во Алба-
нија, каде што официјално има 90, а 
неофицијално меѓу 100 и 200 борци 
во ИСИС, што значи дека Албанија 
со своите три милиони жители има 
меѓу 33 и 66 борци на секој милион 
жители што ја рангира на второ мес-
то во Европа. 

За жал, состојбата не е многу подобра 
и во Македонија. Според анализата 
на „Соуфан груп“, во Македонија има 
146 борци на ИСИС и на другите исла-
мистички воени формации во Сирија 
и во Ирак, со што Македонија е висо-
корангирана со преку 70 борци на 
секој милион граѓани. Оваа бројка би 
можела да биде поголема затоа што, 
според претседателот Иванов, досега 
во земјава се вратиле околу 70 борци 
на ИСИС, што ако се анализира во 
контекст на процентот повратници 
кој се движи меѓу 20 и 30 проценти, 
би значело дека бројката на тие што 
заминале да се борат во Сирија и во 
Ирак е преку 200 луѓе. 

зЕМјА
Број НА 
БорцИ

Број НА 
БорцИ НА   
МИлИоН
жИтЕлИ

БаЛкаН

Косово 300 200

БИХ 330 80

Албанија 100 – 200 33-66

Македонија 146 70

ЗаПаДНа ЕвРОПа

Белгија 440 40

Данска   100-150 27

Шведска 150-180 19

Франција 1.200 18

Австрија 100-150 17

Холандија 200-250 14.5

Финска 50-70 13

Норвешка 60 12

Велика Британија 600 - 800 9.5

Германија 600 - 800 7.5

Ирска 30 7

Швајцарија 40 5

Шпанија 50-100 2

Италија 80 1.5

*Меѓународен центар за проучување на радикализација 
и политичко насилство (ИцСр)   октомври 2015 година

Вториот критериум според кој се 
анализира местото каде што би 
можеле да се случат идни напади, е 
поврзаноста и постоењето на локал-
ни криминални мрежи и на исламски 
радикални институции што даваат 
логистика за воените оперативци 
на ИСИС. И според тој критериум, 
Балканот е на врвот на листата на 
опасните дестинации каде што би 
можело да се повторат нападите од 
Париз и од Брисел. �



Б о ли вуд ска та про дук ци ја од 
„Па вел Ша тев“ ни до не се и 
но во си же. Оче ку ва но. Оно-

ма то пе ја та „тик-так, тик-так“ со 
ко ја ли де рот ги нај а ву ва ше пе тар-
до ид ни те бом би, се га јас но ја од-
зема се ко ја из ми на та се кун да до 
не по са ку ва ни от мо мент на со о чу-
ва ње на 5 ју ни. Па нич ни от страв од 
из бо ри за зе ма алар мант ни раз ме-
ри на епи де ми ја кај по ши ро ки от 
круг на  вр ху шка та и ги на те ра на 
уште ед на „го ле ма ла га“. Мо же би и 
нај го ле ма. И до де ка Ге белс се пре-
вр ту ва не ка де во те ри то ри ја та на 
источ на Гер ма ни ја, из бо ро фо би ја та 
во СДСМ  ре зул ти ра ше со но ва ата-
ка врз се ти ла та и ин те ли ген ци ја та 
на гра ѓа ни те, за чи нет со на во ден 
нап лив на фан то ми. Бла го да ре ние 
на нив ни те не ин вен тив ни ме ди-
ум ски стра те зи, др жа ва та се га се 
со о чу ва со има ги на рен нап лив на 
се фте из мис ле ни ли ко ви. Но ва илу-
зи ја на ју риш ни ци те, но уште ед на 
за вна треш на упо тре ба. За нив на 
жал, ед но од зна че ња та на по и мот 
фан том е ток му илу зи ја та. На ши ве 
из вр ту ва чи спон зо ри ра ни од стран-

ски фон до ви, мо же би, и се мај сто ри 
на илу зи ја та, но си гур но не во Ма-
ке до ни ја. Од дру га стра на, не прис-
по со бе но ста на при ста пот кон ова 
под неб је и на род  ве на ве ду ва на 
мис ла – да ли стра те зи те поз на ти по 
ква ли та ти вот це лос на мрз ли вост и 
овој пат са мо бу квал но пре пи ша ле 
не чиј труд, или, се пак, по ве ро јат но 
– фа моз ни от над во ре шен „ча дор“ ја 
ди кти ра и та кти ка та на СДСМ? Ка ко 
и да е, но ва „ста ти ва“. На ра ча на не-
бу ло за за фан то ми во зем ја од два 
ми ли о на жи те ли, ка де ко га оди те 
на гла са ње зна е те ба рем трој ца од 
чле но ви те на из би рач ки от од бор?! 

А и тие вас. 
Проб лем, ама го лем. Ед но став но, 
при ка ска за зем ја во ко ја фан то ми те 
не ми ну ва ат...

ЧУДНИТЕ КОИНЦИДЕНЦИИ ВО 
ВОКАБУЛАРОТ НА СДСМ
Ма ке до ни ја се на вик на на ин те-
рес ни ко ин ци ден ции. Жи ве е ме во 
др жа ва во ко ја ве ќе не е чуд но што 
во ка бу ла рот на ли де рот на опо зи-
ци ја та и на ед на об ви ни тел ка, ма-
кар би ла и спе ци јал на, во це лост се 
по и сто ве ту ва. Се на вик нав ме и тој 
да на ра чу ва, а таа „спе ци јал но“ бр зо 

да го ре а ли зи ра ба ра но то. Отрп нав-
ме и на фа ктот што со се ма „слу чај-
но“ и двај ца та не приз на ва ат ни ту 
ед на ин сти ту ци ја на си сте мот. И 
ред дру ги ра бо ти или т.н. ко ин ци-
ден ции. А си те зна е ме де ка, осо бе но 
во по ли ти ка та и во пра во то, тие не 
по сто јат. Ни ту сме ат да по сто јат, 
за тоа што та ка би би ле сти хиј ни. 
Или би ли че ле на СДСМ и на СЈО?!

Ед на, нај но ва, ко ин ци ден ци ја ги 
на вре ду ва се ти ла та. Си те пет. Кај 
не ко го и шест, не ли... Се ра бо ти за 
евен ту а лен или, по до бро ка жа но – 
по са ку ван број фан то ми од СДСМ. 
Во пр вич ни те, це лос но не ар гу мен-
ти ра ни ин фор ма ции, пар ти ја та и 
неј зи ни те ме ди ум ски пер а (кои се га 
до би ја но ви „не за вис ни“ три ми ли-
о ни и три ста ил ја ди аме ри кан ски 
при чи ни за да се по ка жат во уште 
по ло шо и по ан ти на ци о нал на свет-
ли на) из ле гоа со број ка од не ве ро-
јат ни 500.000 фан том ски гла са чи. 
Ги де ман ти ра ше и ДИК, но тоа не 
го спре чи ни ту За ев, ни ту не го ви те 
„про фе си о нал ни“ ме ди у ми на си-
те ѕво на со де но ви да збо ру ва ат и 
да пи шу ва ат за смеш ни по ло ви на 
ми ли он фан то ми во др жа ва ка ко 
Ма ке до ни ја. Са мо за доб ли жу ва ње 
на го ле ми на та на ла га та – спо ред 
од ѕи вот, ова на ла га де ка ре чи си се-
кој втор гла сач на ми на ти те из бо ри 
бил фан том?! Или со во ка бу ла рот 
на стри по ви те – не Фан том, ту ка ни 
ма ги о ни ча рот Ман драк не би им 
по мог нал. За раз ли ка,пак, од со ци-
јал де мо крат ски те цр ни фил мо ви во 
ни за, и двај ца та на ве де ни ли ко ви 
се по зи тив ни ју на ци од стрип-кул-
ту ра та, на стра на оте ло тво ре ни од 
еден единс твен автор. Ве ро јат но, во 
да леч на та 1934 го ди на Ли Фалк не 
оче ку вал де ка не го ви те Ман драк и 
Фан том ќе би дат тол ку по са ку ва ни 
од ед на опо зи ци ска стру кту ра на 
Бал ка нот. Осум де сет и две го ди ни 
по тоа, ин вен тив ни те со ци јал де мо-
крат ски ју риш ни ци, за ста на ти на 
че ти во то за Зо ки По ки, натежнаа со 
жел ба за фан то ми, за мис лу вај ќи се 
вол шеб ни ци што со по мош на оп-
што на род на хип но за во сти лот на 
Ман драк ќе ус пе ат да го по диг нат 

мр тви от реј тинг на воз љу бе на та 
пар ти ја. Ин ди ка тив но ста на жел ба-
та за бро јот на из мис ле ни те ли ко ви 
ле жи ток му во кон крет на та број ка, 
кои ги из ва ди на ви де ли на нив ни те 
скри е ни ма ки. Стар ту ваа со 500 ил-
ја ди, ре чи си тол ку кол ку што освои 
про тив нич ка та пар ти ја на пос лед-
ни те из бо ри во 2014 го ди на.

„ФАНТОМИ“  
- НОВ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ 
ТЕРМИН ЗА НАРОД
Да ли оваа жел ба на ве ду ва на фа-
ктот де ка за СДСМ си те овие гла-
со ви се фан то ми, или, пак, тие пот-
свес но по са ку ва ат да би дат та кви. 
Не им е лес но, се со о чу ва ат со на род 
– фан том, со кој те шко ко ја пар ти-
ја би се со о чи ла, не ли. Па, ма кар, 
би ла и под „ча дор“. Нај лес но би им 
би ло тие гла са чи ед но став но да не 
по сто јат, да ги не ма. Тоа во мно гу 
не шта би им ја олес ни ло ра бо та та 
во па то ло шка та по тре ба за вра ќа-
ње на власт и би ја по ед но ста ви ло 
ма те ма ти ка та. Во пре вод, би ги спа-
си ло од нај го ле ма та ма ка, страш-
ни от чин што над вис на над нив и 
нив но то по ли тич ко би ти су ва ње. 
Соз да ва ње про гра ма. Ко неч но...

Ва ка, пак, во ма ни рот на нив ни те 
љу бе ни стра те зи и пре тсе да тел-
ски лу зе ри ка ко Фрч ко ски, Пен да-
ров ски (кој сѐ уште се во ди ка ко 
не пар ти ски кан ди дат?!) и ду зи на 
дру ги со ве то дав ци ка ко „нев ла ди-
ни те“ Нај чев ска, Мил чин и це лос но 
„про фе си о нал ни те“ Ге ров ски, Трич-
ков ски и дру ги со ци јал де мо крат ски 

че да пре пол ни со омра за, кои на ро-
дот го по и сто ве ту ва ат со сто ка и 
со ов ци, го сме сту ваа во тр ла и во 
ка фе зи и ка кви ли не ин сти ту ции, 
се га по но во - не по доб ни те ќе ги 
прог ла си те за фан то ми. И точ ка.

ОПОЗИЦИСКИ ИЛУЗИИ анализа

да ве ни кот се фа ќа за слам ка, а сдсм за фан то ми. 
Би би ле и вон зем ја ни, са мо ако тоа зна чи 
од ло жу ва ње на из бо ри те. ме ѓу на род на та 
за ед ни ца одам на е на спи со кот на не пре жа ле ни те 
љу бо ви, а пр ва та љу бов не е ше га. ре ал но, 
пар ти ја та бо ле ду ва од не ре ал на фан таз ма, а 
уште по ве ро јат но бо ле ста се ви ка из бо ро фо би ја. 
за нив но одол жу ва ње, пак, ги из мис ли ја 
фан то ми те. соз да де ни од ра ко водс тво 
на пар ти ја со фан том ска про гра ма...

Пишува |  
Љупчо Цветановски

СдСМ во лов на фантоми
за спас од  
избори

РЕАЛНОСТ: ПАРТИЈАТА БОЛЕДУВА 
ОД ФАНТАЗМА
Пар ти ја та, со очиг лед но одо бре ние 
од вр ху шка та, одам на ми лу ва да 
ге не ра ли зи ра и на мет ну ва ими ња, 
кои нив ни те „не за вис ни“ пер а (во 
нив ни те кру го ви под не за вис ност 
се по драз би ра да те пла ќа суб јект 
над вор од ма ке дон ска та поч ва, т.е. 
Со рос, УСАИД, Швед ска, Хо лан ди-
ја итн.) со не ви де на лес но ти ја ги 
при фа ќа ат и со сил на упор ност ги 
при ме ну ва ат. Та ка, не би за чу ди ло 
до кол ку нов по им за си те тие што 
не гла са ат за нив и не ги спо де лу ва-
ат нив ни те не ло гич ни ста во ви за и 
око лу др жа ва та би де, ед но став но, 
фан то ми. Па и за али би, не би би ло 
ло шо – „нѐ по бе ди ја фан то ми!“

Од дру га стра на, дејс тву ва ње то на 
ма ке дон ска та опо зи ци ја, за жал, 
одам на ли чи на по сто јан лов на ве-
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штер ки, чин што од за че то кот до 
де нес вклу чу ва соз да ва ње па-
ника, ма сов на хистерија и јав но 
линчување. По исто ри ско пра ви-
ло, се то тоа се пра ви врз по греш-
ни лич но сти. И до де ка пред вод-
ни кот на ло вот, оли це тво рен во 
ли кот и во смо кви те на Ка ти ца 
Ја не ва, се мис ли да ли про пу шти-
ла да ома ло ва жи и не приз нае 
не ко ја ма ке дон ска ин сти ту ци ја 
и за си ле но се под го тву ва да го 
вра ти во вла де ние ва ви лон ски-
от „Законик на Хамураби“ од 
18 век пр.н.е., кој на ло жу ва: „Тој 
што пра ви и фр ла ма гии тре ба 
да се од не се до све та та ре ка и 
та му да се по то пи. Ако се уда ви, 
чо ве кот про тив ко го е пра ве на 
ма ги ја та да ја пре зе ме не го ва-
та ку ќа“, СДСМ во оче ку ва ње на 
не го ви те на ра ча ни дејс тва сѐ по-
ве ќе ја откри ва ге не за та на оваа 
сла бост кон фан то ми те.

Ви стин ски от проб ле ме со на ве-
де ни от и тол ку ко ри стен по им 
е што пар ти ја та бо ле ду ва од 
фан таз ма, пси хо со мат ска ма-
ни фе ста ци ја, ко ја, всуш ност, е 
ми рис на ха лу ци на ци ја. Факт е 
де ка во СДСМ одам на смр ди, но 
фан таз ма та е це лос на спро тив-
ност на ми рис на та илу зи ја, ко ја 
прет ста ву ва по греш на ин тер-
пре та ци ја на фи зич ки сти мул. 
Во овој слу чај, се ра бо ти за пер-
цеп ци ја на ми рис без ни ка ква 
ре ал на или фи зич ка ос но ва за 
не го. Во на ши от слу чај, СДСМ 
во сво ја та фан таз ма на се ту ва 
ми рис на по бе да на из бо ри, кој 
по сто ја но во се ко ја из ја ва го про-
па ги ра ат не го ви те екс по нен ти. 
Проб ле мот е во вре мен ска та ка-
те го ри ја, ко ја не оз на чу ва се га 
ту ку не о пре де ле на ид ни на. Во 
сти лот „ќе ти ги вра там па ри те 
во втор ник“.  И та ка, ги из мис-
ли ја фан то ми те. Но и тие не се 
слу чај ни. Ги из мис ли ра ко водс-
тво то на пар ти ја та со фан том ска 
про гра ма… 

Од СДСМ пр во 
ги до бив ме фан-
том ски те гла са-
чи, кои еве по ле-
ка, ама си гур но 

се пре тво ра ат во ви стин ски фан то ми, кои, 
на вод но, за вре ме на из бо ри ше та ат и гла-
са ат на по ве ќе ме ста, ве ли ко лум ни стот 
и по ра неш ни от об ви ни тел Со тир Ко стов, 
кој сме та де ка тие, на ви сти на, са ка ат оваа 
нив на из ма ма да пре рас не во ур бан мит.

КоСтоВ: Не знам, мо же би ве ќе е и тоа, 
ама ме не се то ова по ве ќе ми ли чи на из-
мам нич ки и до ма кси мум сту пи ден мит. 
Ни ка ква ло ги ка не мо же да го об јас ни 
ба рем мал ку, што ќе ре че тол ку е ап сур ден, 
што по ве ќе од сѐ е нес тва рен. Де но ви ве 
јас на ви сти на се оби ду вам да нав ле зам 
во ети мо ло ги ја та на по и ми те „фан то ми“ 
и „фан том ски гла со ви“, и за тоа го по ви-
ку вам на по мош Ар сен лу пен (Arsen Lupin) 
или Фан том (Fantomas). Да се по тсе ти ме, 
оваа фа бу лоз на лич ност е гла вен ју нак на 
три ви јал на та кни жев ност и аван ту рист, 
ва га бонд и из мам ник на тре ток лас на та 
филм ска ин ду стри ја. Се се ќа ва те, тој са-
кај ќи да по стиг не не ко ја кри ми нал на за-
мис ла, го при кри ва ше сво јот иден ти тет. 
Е се га, спо ред за ев и ком па ни ја, во рМ 
пр во има ше 500.000 гра ѓа ни из би ра чи, 
кои не би ле тоа, ту ку фан том ски гла са чи, 
кои гла са ле по не кол ку па ти на раз лич ни 
из би рач ки ме ста и, спо ред но во го во рот 
на за ев, тие би ле фан то ми. за мис ле те, ви-
стин ски фан то ми во 21 век, во Ма ке до ни ја. 
ова е из бор но и гла сач ко пос ла ние спо ред 
за ев. јас ова мо жам да го раз бе рам са мо 
на еден на чин: Со тир Ко стов тре ба да има, 
да ре че ме, три лич ни кар ти на три раз лич ни 
адре си, еве во три раз лич ни оп шти ни, со 
исто име, или раз лич но, но со иста сли-
ка. И тој и та ков Со тир Ко стов на де нот 
на из бо ри те оди и не пре че но од ни ко го 
гла са на три раз лич ни ме ста и, оп, ете ти 
фан том ски гла сач, кој со тек на вре ме то 
пре рас ну ва во фан том. И се га оди ме по 
ред: до кол ку зо ран за ев, или спе ци јал-
на та Ка ти ца нај дат три лич ни кар ти не на 
Со тир Ко стов, ту ку на кој би ло гра ѓа нин 
во рМ (со по да то ци ка ко што об јас нив), јас 
се чам ја зик и ве ќе ни ко гаш не мо жам да го 
кри ти ку вам дво е цот без кор ми лар за ев и 
Ка ти ца. оди ме по на та му. До кол ку по не кој 
слу чај се про нај дат гра ѓа ни со та кви лич ни 
до ку мен ти и се по твр ди де ка тие гла са ле, 
ба рем во ед ни из бо ри, на на чи нот ка ко 
што го опи шав, то гаш, за ев во својс тво 
на агит проп ко ме сар не ка пот пи ше на лог 
каз на, гла ва та да ми ја отсе чат, а Ка ти ца, 
ка ко сред но ве ко вен ин кви зи тор, не ка ја 
из вр ши каз на та би деј ќи јас тоа го зас лу-
жу вам, во смис ла има гла са чи фан то ми, а 
јас не го приз на вам тоа. Ар но ама, ако не 
нај дат та кви до ка зи, то гаш нај мал ку што 
тре ба да на пра ват е: за ев да пре ста не да 

ја де ста би ли зи ра ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
и ве ќе да не ги мал тре ти ра гра ѓа ни те на 
на ша та на па те на др жа ва од та кви не до ква-
ка ни ти по ви ка ко не го. А, не ја за бо ра вив 
Ка ти ца. Па  не е ле ги тим но, спе ци јал на та 
да ја за бо ра виш. таа, ка ко при мер на да ма 
тре ба да ве ти де ка ве ќе не ма да тре ска 
глу по сти за тоа де ка пра те ни ци те во Со-
бра ни е то се не ле ги тим ни, де ка Устав ни от 
суд е не ле ги ти мен и де ка пре тсе да те лот 
на др жа ва та бил не ле ги ти мен. И од Ка ти ца 
да е, мно гу е.

А се га еден мал при каз ка ко се дви жел бро-
јот на за пи ша ни гра ѓа ни во единс тве ни от 
из би рач ки спи сок на рМ: - Во 1990 го ди-
на во Из би рач ки от спи сок има 1.339.021 
из би ра чи, а до пол ни тел но беа за пи ша ни 
уште 113.051 из би ра чи; - Во 1996 го ди на 
Из би рач ки от спи сок има 1.423.020 из би-
ра чи, и плус гла са ле 75.633 из би ра чи со 
лич ни кар ти; - единс тве ни от из би рач ки 
спи сок во 2000 го ди на има 1.643.859 из-
би ра чи (од оваа го ди на има ме ЕИС); - Во 
2005 го ди на во ЕИС има 1.711.293: -Во 
2009 го ди на ЕИС има 1.792.082; - во 2013 
го ди на ЕИС има 1.743.403.

за бе ле шка: од  1996 го ди на до 2009 го ди-
на ЕИС се зго ле мил за 296.794 из би ра чи. 
од 2009 го ди на до 2013 го ди на ЕИС се 
на ма лил за 48.679 из би ра чи?!

„И сеа шо пра и ме?“ - Би пра шал Бра не цр-
вен ков ски. за да има фан том ски гла са чи, 
бро јот на гла са чи те тре ба не из беж но да 
се зго ле ми. Еве, за пер и о дот во тие кур-
вин ски и не за кон ски сни ма ни те ле фон ски 
раз го во ри, ка де што се спо ме ну ва 2013 
го ди на, ра бо ти те сто јат по и на ку. Има ме 
на ма лу ва ње на бро јот на из би ра чи те! Кој 
ту ка е дун стер, а кој леј ка? Из ви ни Пи ги и 
про сти ми Бо же, ама мо рал но бе ше!

И ај де на кра јот да би де ме се ри оз ни, ка ко 
што при ле га на акту ел ни от мо мент и на 
си ту а ци ја та: за ев да пре ста не да ко ри сти 
та кви евти ни филм ски три ко ви и здо дев ни 
проз ни бај ки и фан та зии. Не му при ле га 
на иден пре ми ер (из ви не те, ама тој та ка 
из ја ви, де ка по 24 април, ќе го не ма за ев 
гра до на чал ни кот, ту ку ќе сме го до би ле 
за ев пре ми е рот) на при ват ни те лич но сти 
да им го  од зе ма гра ѓан ски от ста тус и да 
ги пра ви не ка кви си фан то ми. Сра мо та е 
бе лу ѓе! А Ка ти ца? Крај но вре ме е да сфа ти 
де ка таа ка ко спе ци ја лен ја вен об ви ни тел 
не е ро бин зон Кру со и не жи вее на пуст 
остров. за по че ток, не ка го за поз нае Пе тко, 
кој, си гур но, ќе ѝ ка же да ја ба та ли ја ло-
ва та по ли ти ка и, ко неч но, да поч не да се 
за ни ма ва со јав но об ви ни тел ска ра бо та, т.е. 
откри ва ње сто ри те ли на кри вич ни де ла, за 
што, впро чем, и ја из браа или име ну ваа. 
И не мој се га и ме не да ме под бе ре за тоа 
не ле ги тим но ста, на пи шу ва ње то.

КОСТОВ: ФАНТОМСКИОТ НОВОГОВОР  
НА ЗАЕВ И НА ДРУЖИНАТА!

анализа

 Очекувате ли избори на 5 јуни?
ЈАКИМОВСКИ: Очекувам, во спротивно, тензиите 
се големи и граѓаните ќе излезат на улица. Избори 
мора да има, никој повеќе не може да калкулира. 
Сите маски, сите лаги паднаа во вода, видовме 
дека од 500.000, па на 150.000, се спуштивме на 
89.000 гласачи кои треба да се проверуваат, ми-
слам дека веќе нема каде да бегаат и да одлагаат 
сите оние што одлагаа со избирачкиот список.

 Го спомнавме избирачкиот список, чистење-
то, имавте прогноза за чистењето?
ЈАКИМОВСКИ: Јас од пред месец и половина знам 
дека проблематични ќе бидат околу 86-87 илјади. 
Излегоа  89.700 гласачи. Тие со носот забиен во 
избирачкиот список дојдоа до истата бројка, па 
зошто овие пет месеци се тресеше државата за 
нешто што приближно сите го знаевме? Избира-
чите што ќе ги проверуваат се главно од албанска 
националност.

Да расчистиме - нема 150 илјади. Доаѓаме на по-
ловина, а од таа половина сега ќе се констатира 
колку се во ред и ќе видите дека на крај ќе останат 
околу десетина отсто проблематични, а тие десет 
отсто со ново чистење ќе се сведат на минимум.

 Избирачкиот список се чистел 
и претходно.
ЈАКИМОВСКИ: Пред секои из-
бори ние, политичките партии, 
плаќаме по 150.000 денари и го 
добиваме избирачкиот список, 
си ги проверуваме своите члено-
ви, симпатизери и гледаме дали 
има нешто сомнително. Огромно 
прашање е како во пет изборни 
циклуси, секогаш СДСМ го доби-
ва списокот и никогаш не нашол 
забелешки, односно немало вакви 
аномалии какви што сака тој да 
прикаже. Сега наеднаш излегува-
ат аномалии. ГРОМ веќе посочи 
дека оној список што се даде во 
јавноста не е вистинскиот список, 
туку е манипулативен избирачки 
список со кој се сакаше да се созда-
де еден привид што не им успеа. 
Тоа е евидентно, и од тие причини 
СДСМ и не го чисти списокот секој 
месец, за да трае сѐ уште фамата 
дека избирачкиот список не е чист.

Никој во оваа држава не ги пра-
шува Виолета Дума, Александар 
Новаковски, Борис Кондарко, или 
Рилковски, „Што правевевте сите 
овие девет години во таа ДИК 
внатре“, 1.300 евра плата имаат. 

Како може сега некој од вашата 
партија да каже дека вашата ра-
бота не била валидна, дека вие 
ништо не сте работеле досега?

 Колку чистењето на списокот 
отвора нова можност за комп-
ликување и за натамошна црна 
кампања на опозицијата?
ЈАКИМОВСКИ: Не може. Тоа ќе 
биде сведено на минимум, на не-
кои 10-15 илјади, што значи дека 
нема теоретска шанса. Јас гаран-
тирам дека со нови проверки тие 
ќе бидат занемарливи.

 Вие бевте член на СДСМ. Дали 
некогаш се размислувало за 
„влада во сенка“? Еве, се отвори 
можност да се партиципира во 
власта, па седна Спасовски како 
министер за внатрешни работи.
ЈАКИМОВСКИ: Се зборувало за тоа 
многупати, но не се одело на тоа 
затоа што ќе се испотепаат внатре. 
Тоа значи дека оној што би бил 
ставен како министер во сенка и 
сите негови ривали во партијата 
ќе се налутат, и ќе почне онаа стара 
сдсмовска навика да се оговараат 
и да се оцрнуваат и сопствените 
луѓе. Се почнува со црна кампања 

Ако нема избори на 5 јуни,

на овие избори ќе се 
судрат два моќни концепти: 

едниот е самостојна независна 
суверена република македонија 
која се грижи за своите граѓани, 
за развојот на институциите и за 

нејзината меѓународна афирмација; 
и вториот концепт е да се дојде 

до победа и македонија да  
се даде на странците

СТЕВчО ЈАКИМОВСКИ
претседател на ГРОМ
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граѓаните ќе излезат  
на улица
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внатре во партијата и додека да се дојде 
до победа, тој ќе биде поцрн и од ѓаволот. 
Нема шанси да се победи со тие луѓе, не 
од политичката конкуренција надвор од 
партијата, туку во партијата.

 Затоа ли од таа партија надвор 
излегува само барање за помош од 
меѓународната заедница, како една 
неодминлива мантра? Па има ли по-
мош од неа?
ЈАКИМОВСКИ: Граѓаните на овие избо-
ри треба да се судрат со два моќни кон-
цепти: едниот е самостојна независна 
суверена Република Македонија која се 
грижи за своите граѓани, за развојот на 
институциите и за нејзината меѓуна-
родна афирмација; и вториот концепт 
е да се дојде до победа и Македонија 
да се даде на странците, тие да упра-
вуваат со државата, тоа е концептот 
што постојано го бутка СДСМ. Ако не 
беше тој концепт, немаше да се случи 
територијалната поделба, или овие 
работи што ги имаме денеска.

Но, анализите покажуваат дека меѓу-
народната заедница, по мене, не е од 
некоја помош туку напротив, секогаш 
кога Македонија ќе ја крене главата, 
тие нѐ удираат одозгора. Да потсетиме, 
Бадинтеровата комисија оцени дека 
само Македонија и Словенија испол-
нуваа услови од СФРЈ за самостојност. 
Таа иста меѓународна, односно европ-
ска заедница, ја донесе Лисабонската 

декларација со која ни стави брана да 
менуваме име, да менуваме знаме, и 
уште еден куп услови со кои нѐ бло-
кираат на патот кон меѓународната 
афирмација на Република Македонија. 

Но за среќа, тогаш државата имаше 
водство кое знаеше да го менаџира 
тоа, па од таа Лисабонска деклара-
ција целата енергија се насочи кон 

ООН каде што Македонија стана 
меѓународно призната држава. 

Второто удирање по глава беше 
во 2001 година.

Сега Македонија покажа дека 
може да функционира без 

ММФ, покажува дека може без 
странските невладини орга-

низации. Македонија покажу-
ва дека може сама да заработи, 

да произведе, да продаде надвор, 
нејзината економија се стабилизира. 

Овие тешки економски услови таа ус-
пешно ги преброди и почнува сѐ повеќе 
да се вклучува во меѓународната по-
делба на трудот. И веднаш доаѓа ново 
удирање по глава, тоа е ова што ни се 
случува од минатиот февруари наваму 
со помош на квислинзите од СДСМ.

Не можат да кажат дека Македонија 
има социјални потреси, дека луѓето 
трпат за леб, не можат да кажат дека 
економијата е неуспешна затоа што 
сите параметри покажуваат дека е меѓу 
водечките во Европа. Не сме на ниво 
на развиеност, но оваа криза ја мину-
ваме поуспешно од нив. Развивме ин-
ституции, Република Македонија трга 
напред, се бараат нови алтернативни 
патишта, доаѓаат странски инвести-
тори, и сега се јавува оваа политичка 
криза за да се дестабилизира повторно 
државата и да се дојде до водство кое 
повторно ќе биде закачено на цуцлата 
на ММФ, на Светска банка, да слуша 
и да исполнува сѐ што ќе сакаат тие.

Се знае, дојде ли СДСМ на власт, веднаш 
започнува штедење, нема вработувања, 
веднаш има аранжмани со ММФ, вед-
наш се земаат кредити со разни услови, 
народот ќе се револтира и по четири го-
дини пак ќе се бара нова алтернатива.

 Си разменивте кривични пријави 
со Оливер Спасовски.
ЈАКИМОВСКИ: Ние можеме да си раз-
менуваме колку сакаме, но прашање е 
колку пријавата е издржана. Јас нив-
ната ја нарекувама „тралала“ пријава. 
Дадена под притисок на Героски и на 
Милчин и на другите соросоиди, под-
несена во очај бидејќи нивниот протест 
беше во целост неуспешен. Јас не сум 
крив што тие го збудалеа народот што 

го водеа зад себе, што го водеа на про-
шетки, крајно неорганизирани. Тие не 
можат да сфатат дека ГРОМ е органи-
зирана политичка партија.

Имаме докази, и видеоснимки и сли-
ки, дека нашата бина е таму каде што 
сме побарале согласност. Имам доказ и 
дека сме имале телефонски разговор со 
Спасовски. Тие не ни одговорија каде 
да поставиме бина. Второ, во врска со 
граѓаните што беа околу Уставниот 
суд, кој тврди дека тоа се граѓани од 
оној собир кој што го организиравме? 
Трето, побара ли некој да се тргнат 
тие граѓани? Четврто, дали тие дојдоа, 
а граѓаните не сакаа да се тргнат? И 
петто прашање е дали имаше каков 
било физички контакт, насилство или 
што било.

Последно, да го прашам министерот 
за внатрешни работи, зошто тој доз-
волува да има луѓе што го блокираат 
Уставниот суд? Негова задача е да го 
штити Уставниот суд, да обезбеди не-
пречена работа на уставните судии.

Ние му поднесовме кривична пријава 
затоа што тој си правеше приватна 
забава што ја нарекува протест на која 
и самиот учествува.

Употреби и дел од јавната безбедност, 
употреби и цивилни лица од поли-
цијата и од државната безбедност. Ја 
употреби и Единицата за брзо рас-
поредување со хермелини со тешко 
вооружување, на хермелините под це-
радите имаше поставено митралези. А 
тоа чини пари, неколку стотици илјади 
евра. Да не зборувам што со неговото 
присуство како министер предизвику-
ва општа опасност.

Може ли министерот да претпостави 
што ќе се случеше ако решеше да влезе 
во Уставниот суд? Полицајците ќе го 
запираа? Тој опиен од масата, можеше 
да влезе во судот. Полицајците ќе го 
тепаа, ќе бранеа, немаше да дозволат 
да влезе во судот? Има ли посмешна 
ситуација?

 Што всушност се случуваше пред 
Уставниот суд, што се покажа, што 
се доби и што се загуби?
ЈАКИМОВСКИ: Ние имавме мирен со-
бир на граѓаните и тие треба да знаат 
дека секогаш кога некој повикува на 
насилство против институциите во 
Македонија, секогаш има граѓани кои 
ќе им се спротистават.

Тие велеа дека ќе го палат Уставниот 
суд, ќе тегнат за уши и ќе фрлаат низ 

прозорци. Имаше граѓани кои не го 
дозволуваат тоа и нема да го дозволат. 
И нареден пат треба да знаат дека кога 
ќе сакаат да организираат протест, тре-
ба да си кажат дека тоа ќе биде ми-
рен протест каде што ќе си го изразат 
својот револт - ако има револт, но дека 
обиди за влегување во институциите и 
попречување на работата на надлежни 
службеници е недозволиво. Како може 
некој да му забрани на Уставниот суд 
да носи одлуки?

Тоа требаше да отвори нова врата, да 
отвори ново поглавје во македонската 
историја. Тоа значи дека овие што ги 
судат за Смилковско Езеро (нели има 
приказни дека се осудуваат тие што 
ги убија децата, но убијците не се овие 
обвинетите), ова требаше да отвори 
врати, да се соберат граѓани да вле-
зат во Судот и да не се донесе одлука 
за Смилковско Езеро. Да не се донесе 
одлука за терористите што влегоа во 
Куманово.

И таа нова врата ќе предизвикаше ин-
ституционален хаос. Па следно треба-
ше да влезат 15 до 20 илјади мигранти 
преку границите, онака како што се 
обидоа да им даваат маршрута од каде 
да влезат, па да настане хаос во Маке-
донија. Тогаш би дошле странците и би 
се правело широка коалиција. Значи, 
комплетно сценарио кое очигледно 
им пропадна.

Државата не е држава само по себе, 
државата се институциите. Ако ние 
си ги газиме институциите, како ќе 
имаме држава? И тоа е тезата што ја 
има СДСМ, а за жал гледаме дека ја 
продолжува и Катица Јанева.

Пазете, највисокиот орган во државата, 
Парламентот, таа не го признава. Прет-
седателот не го признава. Таа, кутрата, 
ништо не признава. Таа жена од обви-
нителка се претвора во судијка. Веќе 
има пресудено кој е легитимен, а кој 
е нелегитимен во оваа држава. Прак-
тички, низ неа зборуваат Зоран Заев и 
СДСМ. Тој не ги признава судовите, не 
признава ниедна институција, а истото 
тоа го прави и Катица Јанева.

 Катица Јанева е производ на поли-
тички договор со помош на странци.
ЈАКИМОВСКИ: Пополитичка институ-
ција од СЈО не постои. За да се формира 
СЈО и за да биде избрана Јанева, мораше 
да се сложат четирите политички ли-
дери. Секоја политичка партија внатре 
си протна два до четири обвинители, 
значи пополитички орган - здравје. 
А од каде дојде тоа Обвинителство? 

Од она Обвинителство за што тврде-
вме дека не чини, дека е неспособно и 
дека не го признаваме. Значи од лошо 
Обвинителство избравме лоши обви-
нители кои треба да го спроведуваат 
овој циркус.

Има ли логика каква глупост се напра-
ви? Затоа ГРОМ не ги признава СЈО и  
Договорот од Пржино. Тоа комплетно е 
со фабричка мана во уставната подло-
га. Законот и начинот на кој е избрана 
Јанева се неуставни.

Логички беше ако сакаме нешто, да 
се истера еден процес во постојното 
обвинителство, со некои меѓународ-
ни експерти од таа област, и тој  ќе 
беше многу поквалитетен и ќе ѝ да-
деше една стабилност на Република 
Македонија.

Сега се направи хаос, еден ад-хок поли-
тичка институција, која гледате дека од 
ден-во ден прави сѐ поголеми циркуси.

Јас не верувам дека член на СДСМ не 
се срами од изјавата на Јанева „јас не 
ги признавам, тие се нелигитимни“ и 
така натаму. А сите во оваа држава тре-
ба да ја почитуваат неа, и таа да бара 
каде да прати допис, сите во несвест 
да паднеле, да ѝ одговореле веднаш, да 
ја услужеле, а таа покажува непочиту-
вање кон оние што ја избрале.

Ако тие се невалидни, како е таа поста-
вена и како потекнува од невалидна 
институција?

 Очекувате ли „напад“ од СЈО кон 
ГРОМ заради вашите настапи против 
СДСМ, ако таа е политичка алатка?
ЈАКИМОВСКИ: Свети Катица Јанева 
нека биде, ГРОМ нема да молчи ако не-
кој не е во право. Ќе излезе ли некој да 
каже дека СЈО е институција со фабрич-
ка мана, против законот, да демантира 
дека Јанева го извалка овој процес? 
Граѓаните на Македонија од неа бараа 
објективност. Не постои граѓанин кој 
не сака да ја дознае вистината дали 
Груевски е криминалец или не, кој ги 
правел снимките, дали Заев е крими-
налец или не е. Тоа сакаат да го знаат 
членовите и на СДСМ и на ВМРО-ДПМ-
НЕ. Впрочем, и јас сакам да знам, затоа 
што коалицирам со Груевски.

А таа, наместо да се постави крајно не-
утрално во оваа ситуација и да утврди 
што е што - ако има докази за одредени 
лица да ги процесуира, ако нема, чесно 
да каже дека нема докази, гледаме дека 
од ден-на ден сѐ повеќе се вплеткува 
во политиката.

Како може Катица Јанева како прет-
ставник на  еден од највисоките пра-
восудни органи, како обвинителка, 
како професионалка, да учествува во 
изигрување на судството со одолго-
влекување на рочиштата во процес во 
кој е обвинет лидерот на опозиција-
та? И таа во тоа асистира со приказни-
те дека подготвува свадби, или дека 
ќе биде верски празник Велигден и 
така натаму, сѐ со цел да се пролон-
гира судењето од јануари до мај. Што 
зборува тоа за кредибилитетот на 
еден човек?

 Почнаа во јавност да се појавуваат 
нелегално снимените разговори и 
тоа крајно приватни разговори. Се 
плашите ли вие од таков случај?
ЈАКИМОВСКИ: Апсолутно не. Преду-
предивме дека последиците од ова 
што го прави СДСМ ќе се чувствуваат 
во следните десет години. Мислам 
дека овие последици ќе завршуваат и 
со убиства. Гледате дека навлегуваат 
во интимата на луѓето, растураат се-
мејства. Мислам дека на крај ќе имаме 
и такви епилози. Ќе имаме и уцени 
и рекет. Но ако сме држава, кога ќе 
завршиме со овие работи…

 Но тоа беше работата на СЈО.
ЈАКИМОВСКИ: Да, првата работа што 
ја барам од СЈО е да каже кој снимал? 
Дали се снимките однадвор или од-
натре, или дел се однадвор, дел од-
натре? Кој ја злоупотребувал својата 
функција? Ако не снимале однадвор 
треба да ги прашаме службите што 
спиеле? А ако се однатре, кои се че-
корите што треба да ги преземеме за 
да не се повтори?

Никој во оваа држава не ги прашува 
телефонските компании како дозво-
лиле да не нѐ заштитат, кој сака да ги 
снима нашите разговори? А тешки 
милиони земаат од овие граѓани.

И никој не сноси последици.

Никаде не слушнавме за веродостој-
носта на овие снимки, дали се прате-
ни во некоја светска лабораторија, за 
да кажат дали се автентични.

Овој процес ќе имаше една многу по-
голема смисла ако се одеше во една 
стамена временски пролонгирана 
постапка, каде што Обвинителство-
то на мира ќе ги утврди индициите, 
ќе ги провери фактите, ќе обезбеди 
докази и ќе ги процесуира до судство-
то, отколку вака, да се бара од него 
наврат-нанос и да се прават огромни 
грешки. 

интерВjуСТЕВЧО ЈАКИМОВСКИ
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Р еализирани проекти, спрове-
дени реформи, конкретни мер-
ки и дела – ВМРО-ДПМНЕ даде 

отчет за тоа што го има сработено за 
време на своето досегашно владеење. 
Велат зад ВМРО-ДПМНЕ стојат проек-
ти, наспроти деструкцијата, дивеење-
то и хаосот на опозицијата.

Што направи ВМРО-ДПМНЕ за вре-
ме на својот мандат? Одговорот 
беше даден на маратонскиот отчет 
на партијата пред 10 илјади пуб-
лика и стотици илјади што можеа 
да го следат настанот на интернет.

– Ветеното, сработеното и отчетот, 
посветената работа за подобру-
вање на животот на граѓаните 
и исполнувањето на ветениот 
збор нè прават поинакви од дру-
гите. Ете тоа нè прави поинакви 
од другите. Вредноста во полити-
ката не треба да биде тоа што ќе 
го кажат политичарите, туку тоа 
што ќе го направат тие за народот, 
за граѓаните, за државата. Дела-
та треба да зборуваат за нас, а не 
нашите зборови. Дадениот збор 
за нас во ВМРО-ДПМНЕ и Коали-
цијата „За подобра Македонија“ 

претставува завет пред нашите 
граѓани, а токму делата сведочат за 
тоа – порача лидерот на ВМРО-ДПМ-
НЕ, Никола Груевски, во обраќањето 
на презентацијата на отчетот за сра-
ботеното во изминатите години.

Тој се осврна на своите политички 
противници. Вели, делата се тие што 
ја прават ВМРО-ДПМНЕ поинаква од 
другите политички партии, кои, како 
што вели, само ветуваат и никогаш 
не испорачуваат резултати.

– Резултатите преточени во дела 
нѐ прават поинакви од другите. 
Тоа што ние го ветуваме е реално 
и остварливо. Отчетот е доказ за 
тоа. Тоа што нашите политички 
опоненти го говорат се најчесто 
празни зборови и многу често не-
реални ветувања. Затоа и не може 
да им се верува. Нашиот народ е 
мудар и добро знае зошто гласа 
за нас и што е разликата меѓу нас 
и нив. Трудот, посветеноста, рабо-

тата, држењето до дадениот збор, 
нас нѐ прават поинакви од нашите 
политички противници, особено 
во едни многу сложени околности 
какви што имавме кога правеа сѐ 
за да нѐ дефокусираат, да нѐ оцр-
нат, да нѐ оддалечат од тоа за што 
сме избрани од вас граѓаните на 
фер, демократски  и на легитимни 
избори во Македонија – истакна 
Груевски во обраќањето на почето-
кот на промоцијата на отчетот.

Тој не ја криеше својата сигурност за 
убедлива победа на следните парла-
ментарни избори. Вети создавање 
реформи, проекти , мерки и дела 
што ќе го подобрат животот на сите 
граѓани во Македонија.

Странски инвестиции
Денес луѓето лесно можат да на-
прават споредба како било неко-
гаш, а како е денес. Нашата работа 
донесе нови работни места, чијшто 

број на новоотворени работни 
места достигна 150 илјади. Од 
560 илјади вработени до повеќе 
од 710 илјади вработени во Ма-
кедонија – посочи Груевски.

Вицепремиерот и министер за фи-
нансии Зоран Ставрески го нагласи 
порастот во економијата и покрај 
кризите со кои се соочуваа светот 
и Европа. Македонија оствари про-
сечна стапка на пораст на еконо-
мијата од три проценти во перио-
дот од 2007 година до 2015 година, 
што претставува четврти резултат 
во Европа. Тоа, според Владата, се 
должи на намалувањето на даноци-
те, намалување на невработеност 
и на подобрените услови во еконо-
мијата за водење бизнис.

Статистиката вели дека за време на 
владеењето на ВМРО-ДПМНЕ се от-
ворени 150.000 нови работни места, 
а само последниве две години се вра-
ботени 28.293 лица. Преку мерката 

за млади, која почна од март 2014 
година, а заврши на 14 март оваа 
година се вработени 12.200 млади 
лица во 5.290 компании.

Една од причините за големиот 
број нови вработувања се стран-
ските инвестиции. Изминативе 10 
години збирно во Македонија како 
странски инвестиции се вложени 
2,6 милијарди евра. Вкупниот из-
воз од технолошко-индустриските 
развојни зони достигна една и пол 
милијарда евра, што е висок скок 
ако се земе предвид извозот во 
2009 година кога изнесувал само 
22 милиони евра.

Во моментов во зоните активно 
работат 23 компании, кои имаат 
отворено 5.300 работни места. До 
крајот на годината, според Вла-
дата, нивниот план е да додадат 
уште дополнителни 1.800 работни 
места, или  7.100 луѓе во компани-
ите во зоните што  во моментов 

Тешко e на неколку стотини страници да се каже и  
да се покаже што сѐ е направено, но едно е важно,  
а тоа е фактот дека најголем дел од тоа што е ветено 
е остварено или почнало да се остварува. Има и многу 
работи што не се ветени, а се остварени по барање  
на граѓаните во текот на мандатот – рече Груевски

3.500 проекти за подобро утре
ВМРО-ДПМНЕ СО ОТчЕТ ПРЕД ГРАѓАНИТЕ
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се таму присутни.  Германскиот 
инвеститор „Маркарт“, фабрика 
за автомобилски делови, зема две 
нови локации во Велес. Фабрика-
та на германски „Дрекслермаер“ 
во Кавадарци најавила 4.000 нови 
вработувања, каде што сега рабо-
тат 6.000 луѓе, фабриката на „Ван 
Хол“ има план да вработи уште 400 
нови лица.

„Гентерм“,  една од водечките аме-
рикански компании во снабдување 
компоненти за автоиндустрија, која 
забрзано го гради својот погон во 
зоната во Прилеп, веќе имa врабо-
тено 350 луѓе, бизнис-планот на-
ведува дека ќе вработи 2.000 луѓе. 
„Костал“,една од водечките герман-
ски компании, главни снабдувачи 
за електроника во автоиндустрија, 
во зоната во Струга најавува 1.000 
директни вработувања, плус инди-
ректни вработувања.

Поддршка на домашни 
компании

Силниот економски пораст е ди-
ректно поврзан и со поддршката 
за домашната економија. Значај-
на поддршка, според власта, е 
намалувањето на даноците и на 
царинските давачки, како и дру-
гите сегменти поврзани со регис-
трацијата и со правењето бизнис. 
Поради тоа, Македонија е лидер во 
светот по најниска даночна стапка 
според „Бизнис инсајдер“ со стапка 
што ниедна друга земја во светот 
ја нема.

- Во 2009 година воведуваме 0 да-
нок за нераспределена добивка 
од плаќање данок. Годишно меѓу 
80 и 100 милиони евра остануваа 
кај фирмите. 480-500 милиони 
евра место во буџетот останаа 
во македонските фирми. 173 ми-

лиони денари меѓу 2007 година 
и 2015 година се капитални ин-
вестиции. Три милијарди евра 
капитални инвестиции што по-
могнаа да се создадат работни 
места за македонските градежни 
компании, малите индустрии и 
слични дејности. Во 2014 годи-
на е намален ДДВ за училиштен 
прибор, бебешки производи и за 
добиточна храна и за животни. 
Овие мерки ги ветивме во 2014 
година и ги реализиравме вед-
наш – рече Ставрески.

Зголемени плати и пензии
Платите на просветите работници 
се во постојан пораст, при што нај-
ниската плата од 2006 година до 
денес е зголемена за 119 проценти 
кај просветните работници, а нај-
високата за 67 проценти. Решен е 
статусот на професионалните вој-
ници. За пензионерите просечната 
пензија е зголемена за повеќе од 70 
проценти, а најниската за повеќе од 
90 проценти. Преку 300.000 пензи-
онери ќе добијат ново покачување 
на пензиите од септемвриската 
пензија. Македонските пензио-
нери земаат највисоки пензии во 
регионот. 32.600 пензионери го 
искористиле проектот за бесплат-
на бањско-климатска рекреација, 
а 11 милиони денари заштеда за 
пензионерите со бесплатниот же-
лезнички превоз.

Корист и за земјоделците
Користа од политиката на 
ВМРО-ДПМНЕ, беше посочено на 
отчетот, ја почувствуваа и земјо-
делците преку обезбедената земјо-
делска поддршка во износ од една 
милијарда и 55 милиони евра, 
насочени кон нив. Земјоделската 
поддршка ги опфаќа и младите 

земјоделци што почнуваат да се 
занимаваат со земјоделска дејност 
со финансиска поддршка во висина 
од 600.000 денари. Од 2012 година 
до крајот на 2015 година се склу-
чени 168 договори во вкупна вред-
ност од 90.450.000 денари.

Со субвенциите се зголемува вкуп-
ното производство и е зголемен 
извозот. Во 2015 година извозот 
на земјоделското производство 
изнесува 487 милиони евра, доде-
ка во 2006 година беше 318 мили-
они евра. Извозот на храна е двојно 
зголемен меѓу 2006 година и 2015 
година, извозот на вино е зголемен, 
извозот на тутун е зголемен.

Решени многу станбени 
прашања

Еден од суштинските проекти за 
ВМРО-ДПМНЕ е проектот „ Купи 
куќа за млади“ преку кој сите млади 
лица до 35 години може да дојдат 
до сопствен дом со државна помош. 
Проектот„ Купи куќа, купи стан“, 
пак, се реализира подолго и само 
во последните две години има 600 
апликации, односно 600 граѓани 
добиле куќа или стан. Биле одо-
брени 21 милион евра станбени 
кредити во овие две години.

Во изминатите години се изгра-
дени 1.050 комерцијални станови, 
а во иднина ќе се изградат уште 
толку.

Преку 147 илјади објекти се лега-
лизирани. Секој граѓанин што има 
легализиран објект, односно објект 
со имотен лист, може да доградува, 
односно да надградува до 10 метри 
и 20 сантиметри, тоа значи приземје, 
два ката и мансарда, без да чека да се 
смени урбанистичкиот план.

Инвестиции во здравството
Груевски за време на отчетот посочи 
дека оваа Влада покажала како треба 
да се унапредува здравството со из-
градба на болници, клиники, набавка 

на огромни количини медицинска оп-
рема во износ од преку 100 милиони 
евра, но и со едукација на најновите 
методи за дијагностика и на најно-
вите методи за лекување различни 
болести. Дел од тоа што е направено 
е изградбата на клиничката болница 
во Штип со инвестиција од 56 мили-
они евра, ПЕТ-центарот вреден една 
милијарда денари, се гради и „Свети 
Еразмо“, инвестиција вредна 215 ми-
лиони денари. Инсталирани се 11 ма-
мографи во повеќе градови. Повеќе од 
2.200 здравствени работници се еду-
цирани во реномирани медицински 
центри, во универзитетски клиники 
во повеќе земји во Европа, Сад, Кина, 
Јапонија, Австралија, во рок од четири 
години се намалени цените на преку 
4.700 лека во Македонија...

Проектот „Рурален доктор“ овоз-
можи во 309 населени места да се 
отворат 309 пунктови и да се по-
сетуваат 538 населени месат каде 
што граѓаните немаат доктор. На 
овој начин покривме територија 
во која живеат 360.000 жители - 
истакна министерот за здравство 
Никола Тодоров.

Бесплатното вонтелесно оплоду-
вање го искористиле околу 6.000 

двојки во периодот од 2010 година 
до 2015 година, добивајќи ваучер од 
фондот за да добијат принова. Држа-
вата за овие мерки издвоила преку 
шест милиони евра и ги исплатила 
изминатите години.

Значаен буџет  
во образованието

Буџетот во образованието е го зго-
лемен за 72,3 проценти. Спроведен е 
концепт на бесплатно образование – 
односно бесплатни учебници за сите 
ученици во основно и во средно об-
разование, за што досега се вложени 
повеќе од 40 милиони евра. Обезбе-
ден е бесплатен превоз за учениците 
што посетуваат училишта што се 
оддалечени повеќе од 2,5 километри 
од нивните домови. Досега се изгра-
дени 74 нови училишта, а околу 400 
се темелно реконструирани. За оваа 
година е планирано да се заврши 
со изградба на две нови училишта, 
почнување шест нови училишта, 60 
училишта ќе бидат темелно рекон-
струирани. Досега се изградени 51 
училишна спортска сала, годинава 
ќе завршат со изградба девет, а ќе 
почне градба на нови девет.

Во буџетот на Министерството за 
образование и наука се обезбедени 
вкупно 688 милиони денари за ис-
плата на ученички и на студентски 
стипендии. За споредба, во 2005 
година, годишната сума што се из-
двојуваше за оваа намена изнесува-
ше 235 милиони денари.

Инвестирано е во спортски објекти. 
Само во 2015 година се изградени 
56 спортски објекти низ целата др-
жава или, во просек, еден спортски 
објект неделно. Од 2006 година до-
сега се изградени вкупно 222 спорт-
ски објекти во целата држава, за 
што се потрошени 43 милиони евра.

Километри и километри...
Граѓаните добро знаат што значи 
да се обновува инфраструктурата. 
Градиме три нови автопатишта, 
изградивме 510  километри реги-
онална и 750 километри локална 
патна мрежа – истакна Груевски.

Демир Капија - Смоквица е ин-
вестиција од 210 милиони евра, 
се гради Миладиновци - Штип, се 
работи на Смоквица - Гевгелија, 
а Кичево - Охрид е најголемиот и 
најкрупен проект. Станува збор за 
инвестиција од 374 милиони евра. 
Според Владата, се работи за 142 
километри нов автопат или 800 
милиони евра директно средства 
за инфраструктура.

Се работи и на експресни патишта, 
Велес - Кадрифаково е во длабока 
фаза, Штип - Радовиш, Штип - Коча-
ни, Ранковце - Крива Паланка, При-
леп - Градско, Охрид -  Пештани или 
поточно 164 километри и инвес-
тиција од преку 330 милиони евра 
директно во патна инфраструкту-
ра. Изградени и реконструирани се 
510 километри регионална патна 
мрежа и 700 километри локална 
патна мрежа.

По 38 години во Македонија до-
бивме нови товарни вагони и нови 
патнички возови.  Железницата е 
подновена со 150 товарни вагони и 
шест патнички композиции.

Во изминатите години се инвес-
тираше и во авиосообраќајот, каде 
што има голем скок - 20 евтини ле-
тови и 35 достапни дестинации.

Пред вас денеска се наоѓа капи-
тално дело, кое е компилација 
од нашиот труд во изминатите 
години, а се темели на дадената 
доверба од вас, од граѓаните, од 
народот, од поддржувачите на 
политиките на ВМРО-ДПМНЕ и 
на коалицијата „За подобра Ма-
кедонија“ – истакна Груевски. 

актуелно
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Катица  
Јанева

Солза  
Грчева

Сите институции се 
нелегитимни освен 
Специјалното обви-
нителство. Предме-

тот „Титаник“ покажа дека сите избори од 
2011 се нелегитмни, а со тоа нелегитимни 
се и избраните институции како што е Ус-
тавниот суд, Собранието и Владата, затоа би 
му порачале на Уставниот суд да го почитува 
Специјалното обвинителство.

Катица да ја избе-
реме за Царица на 
Македонија! Само 
така ќе црпи леги-

тимитет по наследство, а не како сега што 
ѝ го даде Собранието кое „не било легитим-
но“ и не го признавала. Не знам само дали 
го признава и буџетот од четири милиони 
евра за три месеци што ѝ го изгласавме ние 
„нелегитимните“?!

рекоа, не порекоа рекоа, не порекоа
ниКола 
ГруевСКи

Се тресеше гората – се 
роди глувче. Ова е лов 
на вештерки во една ха-
отична, противуставна и 
противзаконска намет-
ната рамка. Сѐ што се прави набрзина, сѐ што се 
прави ад хок и не е низ строго утврдена процедура 
во која ќе се обезбедат факти и докази, потоа ќе паѓа 
на Суд. Меѓутоа, основната цел на Специјалното 
јавно обвинителство е да се направи една хајка која 
ќе се употреби во изборната кампања. Но, анализите 
покажуваат дека граѓаните не му веруваат на СЈО, 
преку 64 проценти не му веруваат, а на тие луѓе 
одлуките на СЈО нема да им влијаат како ќе гласаат.

Стевчо 
ЈаКиМовСКи

Вредноста во полити-
ката не е она што ќе го 
кажат, туку тоа што ќе 
го направат политича-
рите за државата, делата 
треба да зборуваат за нас, не за нашите зборови. 
Дадениот збор за нас во ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција-
та за подобра Македонија претставува завет пред 
граѓаните, а делата го сведочат тоа, проектите им 
помагаат на луѓето и им го прават животот пораз-
личен и подобар, поквалитетен во повеќе сегменти. 
Покажавме како изгледа да се гради, да се грижиш за 
своите граѓани, да помагаш, да решаваш проблеми, 
реформи. Нашата посветеност, реализирањето на 
програмата вроди со плод. Луѓето денес лесно можат 
да направат споредба од некогаш и денес.

елена  
Гошева

Никој во Република 
Македонија нема 
право да креира 
форма на противус-

тавно и на противзаконско дејствување, со 
активности и со дејствувања насочени кон 
уривање на демократските вредности и пра-
вила на владеење, вклучително и со изјави 
од типот на негирање на институциите на 
државата, како што во последниот случај тоа 
го направи Катица Јанева со своите изјави, 
кои наликуваа на кампања, што е спротивно 
на нејзината улога во Обвинителството.

Уште пред година и пол 
кога беше лансирана 
информацијата дека 
МВР наводно печатело 
фалсификувани патни 
исправи, се подготвуваше атмосфера за дискреди-
тација на системот на МВР. Но, професионалните 
структури во рамките на МВР работеа макотрпно 
и сега овој случај е во судски процес за кој мислам 
дека е во доста напредна фаза. Мислам дека наско-
ро ќе има проширување на активностите во врска 
со овие криминални активности и по мое длабоко 
убедување ќе добие судски расплет бидејќи има 
апсолутни цврсти докази.

МитКо  
чавКов

Дека не е првпат Цановски 
да не ги почитува законите 
за градење потврдија и гра-
доначалникот на општина 
Гази Баба и поранешниот 
министер за транспорт и 
врски, кои детално ги об-
разложија сите пропусти 
при градењето на „Кос-
мос“, како и одбивањето 
на Цановски да постапи во 
согласност со насоките на 
институциите. Објектот се 
градел спротивно на одо-
брениот проект, односно е 
дивоградба. Ама тој милу-
ваше да каже дека сѐ е по-
литичка одлука, политичка 
пресметка... Но, се чини, не 
е така, а и Фијат, очигледно, 
си има навика да прави по-
инаку од легалното.
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Роден: 
2.10.1960 година, 
с. Октиси, Струга

Националност: 
Торбеш

Обра зо ва ние: 
магистер

Бизнисменот, човек што 
е еден од првите што 
овозможија приват-

но образование во држа-
вата, го урна својот углед 
влегувајќи во политиката. 
Се чини се надеваше дека 
„бомбите“ му помогнаа, 
поради начинот на кој беа 
претставени некои работи, 
некои почнаа, слободно да 
кажеме, да го сожалуваа, но 
тој успеа и тоа да го урне. Со 
невистинит елаборат сакал 
да ги впише во катастар дел 
од просториите на ФОН што 
неодамна ги промовираше. 
Се жалеше дека „режимот“ 
му уривал без основа. Но, 
порече. Очигледно, си има 
навика човекот да не ја 
кажува фактичката сос-
тојба. Па така, место точ-
но, прецизно да ја утврди 
фактичката состојба, да ја 
прикаже таква каква што е 

и да направи геодетски ела-
борат, геодетската фирма 
направила лажен геодетски 
елаборат препишувајќи го 
проектот таков каков што 
е во таа изведена состојба.

Не се работи за рекла-ка-
жала. Ова го тврди први-
от човек на Агенцијата за 
катастар, Славчо Трпески. 
Тоа е тоа што го утврдила 
инспекцијата... Утврдено е 
дека напишаното не соод-
ветствува со состојбата на 
терен. Делови од објектот 
се погрешно прикажани, 
тоа што е на самото место 
не е прикажано во сами-
от геодетски елаборат. И 
сега повторно за глобата 
ќе биде виновен режимот - 
се заканува глоба во износ 
од 1.400 евра во денарска 
противвредност за тргов-
ското друштво, 875 евра 
во денарска противвред-
ност за одговорното лице 
и 575 евра во денарска про-
тиввредност за овластени-
от геодет. Ајде сега сите на 
улица – Фијат да не плаќа 
казни, да прави што сака 
само затоа што е Фијат и 
затоа што е контра владата.

А и тој што сакаше да го 
прикаже како жртва, го 
закопа. Заев, да се потсе-
тиме, по објавувањето на 
„бомбите“ се извинуваше 
дека не сакајќи се протнал 
дел од разговор што не бил 
за пред јавноста и требало 
да „биде исечен“ со мате-
ријалите. Во тој разговор 
Фијат самиот си признава 
дека спорниот објект „Кос-
мос“ нелегално го градел 
и притоа се „пазари“ со 
премиерот Груевски да се 
„измазни“ работата...

Тоа е Фијат Цановски, чове-
кот што менаџира приват-
ни фирми во Р. Македонија 
и во странство уште од 1990 
година. � (Р.Р.)

Фијат Цановски

САМ СЕБЕ ГО УБИЛ ре Коа и:

� „Децава ни се сега заедно, утре може нема да бидат, 
нонстоп се караат. Те молам, во бизнис сум, не знам 
главата кај ми е. Еве следните избори нема, еве ако 
сакаш следните избори да ти потпишам кај сакаш 
нема да се кандидирам, на друг ќе ја дадам партија-
та, на кој сакаш. Дај ако треба да потпишам негде“. 
(вели во разговорот Груевски, раскажувајќи му 
на Јанкиески што му кажувал Цаноски)

� Место точно, прецизно да ја утврди фактичката сос-
тојба, таква каква што е да ја прикаже и понатаму да 
го направи геодетскиот елаборат, тие, едноставно, 
направиле лажен геодетски елаборат препишувајќи 
го проектот таков каков што е во таа изведена сос-
тојба. (Трпески)

� „Космос“ во согласност со законот за градење по-
чна да се гради со одобрение за градба, но, за жал, 
во текот на градбата инспекторката кога отиде на 
самото место констатира дека објектот се гради 
спротивно на одобрениот проект, спротивно на ар-
хитектонско-урбанистичкиот проект и спротивно 
на деталниот урбанистички план, односно дека е 
дивоградба. Затоа и понатаму се пристапи кон со-
одветно постапување во согласност со законот на 
отстранување на објектот. (Тони Трајковски, гра-
доначалник на општина Гази Баба)

� Кажувањето дека многу малку имало отстапување, 
дека објектот се уривал политички, не е точно, туку 
сите правни аспекти во случајот „Космос“ се во соглас-
ност со Законот за градење и   сите судски инстанции 
во Република Македонија имаат потврдено дека 
објектот е уриван во согласност со сите позитивни 
законски прописи. (Миле Јанакиески, поранешен 
министер за транспорт и за врски)
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Пишува | Александрија Стевковска  

Со посредство на законската рамка која овозможи поволна 
легализација на дивоградбите и откуп на земјиштето за едно 
евро од квадрат, досега 147.000 дивоградби се легализирани, а 
ќе има и повеќе, со оглед на тоа дека остануваат уште неколку 
дена за поднесување барања за легализација. Крајниот рок за 
поднесување на барањата е 31 март 2016 година

Побрзајте да си добиете легален дом

Нема ништо поубаво и по-
сигурно од сопствен дом. 
Тоа, пред сè, подразбира 

дом кој е легален и во лична 
сопственост, зашто само така 
можете да бидете сигурни дека 
утре нема некој да дојде и да 
ви го одземе. 

До пред неколку години, поточ-
но додека владата не ја стави 
во законска рамка поволната 
легализација на дивоградби-
те и откуп на земјиштето за 
едно евро од квадрат, стоти-
ци семејства живееја во куќи 
кои тие ги изградиле, но не 
беа нивни. Тоа создаваше не-
сигурност и фрустрација кај 
многу луѓе, кои, пак, од друга 

страна не можеа да го започнат 
процесот за легализација, по-
ради неговата сложеност или 
недостиг на финансии.

Поволните услови за легализа-
ција кои беа овозможени придо-
несоа многумина да си го решат 
животното прашање, да си ги 
добијат домовите што се нивни, 
да ги остават на своите деца, од-
носно да уживаат во сигурноста 
што ја овозможува поседување-
то на сопствената недвижност. 
Со посредство на законското 
решение досега 147.000 ди-
воградби се легализирани, а ќе 
има и повеќе, со оглед на тоа 
дека остануваат уште неколку 
дена за поднесување барања 

за легализација. Крајниот рок 
за поднесување на барањата е 
31 март 2016 година. Оние што 
сакаат да добијат имотен лист 
за домовите што бесправно ги 
изградиле откако ќе го подне-
сат барањето до надлежната 
општина, имаат време до крајот 
на наредната година да доста-
ват и геодетски елаборат. Но, 
оние што барањето за легали-
зација го дале во претходниот 
период, според законските ре-
шенија, геодетскиот елаборат 
треба да го достават до крајот 
на оваа година. 

Според министерот за транс-
порт и врски, Владо Мисајлов-
ски, легализирањето на ди-
воградбите ја исполни целта 
на овој процес што се спрове-
дува повеќе години.  

�Тоа значи дека сме ја постиг-
нале целта и дека процесот 
продолжува, односно секој 
граѓанин може слободно да 
достави барање за легализа-
ција на својот објект.Тоа трае 
до крајот на овој месец, што 
значи дека ќе имаме уште 
поголема бројка на барања, 
таа бројка ќе расте - изјави 
Мисајловски. 

Тој додаде дека освен што е 
продолжен рокот за доставу-
вање на барањата за легали-
зација, дозволено е правен 
статус да добијат и објекти-
те што се изградени на при-
ватно земјиште, а освен ова, 
со последните законски из-
мени се дозволи без измени 
на планската документација 
легализираните објекти да се 
доградуваат до 10 метри и 20 
сантиметри, што значи при-
земје, два ката и поткројве. 

Условите за легализација во 
последниве пет години се не-
колкупати олеснувани и преч-
ките што го кочеа овој процес 
се отстранувани.

�Легализацијата и откупот 
на земјиштето по едно евро 
за квадрат овозможи луѓето 
да бидат свои на своето. Со 
заокружувањето на овој про-
цес куќата добива повисока 
вредност, може да се заложи 
за да се дигне кредит, да се 
продаде, за да се купи нешто 
поголемо, да се остави во на-
следство - посочува лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

Токму затоа тој апелираше гра ѓа-
ните да ја искористат пос лед ната 
шанса и да ги легализираат ди-
воградбите по едно евро за квадрат.

� До крајот на месецот исте-
кува рокот за оние што про-
пуштиле да поднесат  барање - 
потсети лидерот на владејачката 
партија - Никола Груевски.

Груевски потенцираше дека ова 
се однесува само на оние што 
имаат изградено вакви објекти 
до 2009 година. Оние што во 
минатото доставиле барање, 
до крајот на годината имаат 
можност да поднесат елаборат.

Со една од законските измени 
направени во 2014 година, на 
граѓаните кои спаѓаат во со-
цијално ранливите категории 
им се овозможи бесплатен гео-
детски елаборат доколку под-
несат барање за легализација 
на домот во кој живеат. 

Наместо во геодетските фирми 
кои наплатуваат за овој доку-
мент, социјално загрозените 
можат да поднесат барање до 
Агенцијата за катастар на не-
движностите и нејзините струч-

ни лица да им го изработат без 
да се изложуваат на трошоци.

Според одговорните во Катас-
тарот, досега се изработени 
преку 5.200 бесплатни геодет-
ски елаборати. Можноста за 
остварување на ова право сѐ 
уште постои, а оваа мерка се 
однесува за корисниците на 
социјална и постојана парич-
на помош, како и за лицата со 
ниски бруто примања кои во 
текот на годината не надми-
нуваат 168.000 денари.

Од Катастарот во неколку 
наврати информираа дека 
поради некомплетната до-
кументација и недоставени-
те геодетски елаборати до 
општините се кочи и целата 
процедура за легализација. �
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Шеснаесет македон-
ски компании имаа 
билатерални средби со 
шпански компании од 
областа на фармацевт-

ската индустрија, електрометалната 
индустрија, агроиндустријата и гра-
дежништвото со цел да се најдат нови 
начини за продлабочување на тргов-
ската размена. Во моментов Шпанија 
е 16. трговски партнер на Македонија, 
што е значително повисоко во според-
ба со минатата година кога била 19. 
трговски партнер.  

Во последните години, особено од 
2008 година наваму, во вкупната 
трговска размена меѓу Македонија 
и Шпанија се бележи позитивен на-
предок, што укажува на фактот дека 
има простор за ширење на деловните 
врски меѓу компаниите од овие земји. 
Вкупната трговска размена на Маке-
донија со Шпанија минатата година 
достигна вредност од 177,3 милиони 
американски долари што претставува 
пораст од 14,36 проценти во споредба 
со 2014 година. Притоа, остварен е 
извоз во вредност од повеќе од 100 
милиони долари или зголемување 
од 44,67 проценти, додека увозното 
салдо изнесува 76,53 милиони долари 
или пад од 10,37 отсто во споредба со 
2014 година. Евидентиран е позити-
вен биланс на страна на Република 
Македонија во трговската размена од 
24,28 милиони долари.

Германската еконо-
мија, најголемата во 
Европа, веројатно ќе 
се забави во вториот 
квартал на 2016 годи-

на, откако во првите три месеци на 
тековната година оствари стабилна 
стапка на пораст.

� Германската економија почна во 
2016 година со голем замав. Сепак, 
падот на темпото на економски-
от пораст се очекува во вториот 
квартал - се наведува во најновиот 
месечен извештај на германската 
Централна банка, Бундесбанк, пре-
несува „Франс прес“.

Како што се додава, германската 
економија имала солидна стапка 

на пораст во втората половина на 
2015 година со пораст од околу 0,3 
отсто во третиот и во четвртиот 
квартал, што, како што e соопште-
но, било во согласност со нејзините 
потенцијали. За цела 2016 година, 
Бундесбанк предвидува пораст на 
германската економија од 1,8 отсто, 
што е благо над проекциите на вла-
дата од 1,7 отсто. 

Македонија има најниски даноци во светот – анализира „Бизнис 
инсајдер“, што значително влијае на зголемената конкурентност 
на нашата држава. Просечната стапка од 7,4 отсто ја позициони-
раше Македонија на првото место во светот со најниски даноци 
и е единствена со даночна стапка пониска од 10 проценти. Ран-
гирањето е спроведено врз основа на податоците на Светскиот 

економски форум, а се анализирани повеќе даночни оптоварувања и тие што 
се на товар на компаниите, и тие што се на товар на работниците.

Во својот извештај, „Бизнис инсајдер“ наведува 29 држави со најниски оптова-
рувања во светот. Македонија ја предводи листата со просечна даночна стапка 
од 7,4 отсто. Зад нас се Катар (11,3 отсто) и Кувајт (12,8 отсто). Следуваат Ба-
хреин, Лесото, Саудиска Арабија, Замбија, ОАЕ, Грузија, Сингапур, Хрватска 
(18,8 отсто), Луксембург, Ерменија, Намибија, Камбоџа, Канада, Црна Гора 
(22,3 отсто), Хонгконг, Оман, Кипар, БиХ (23,3 отсто), Монголија, Маврициус, 
Боцвана, Лаос, Ирска, Данска, Тајланд и Бугарија (27 отсто).

македонија свет
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Полека се враќаат добри-
те денови за текстилот 
како пред почетокот на 
економската кризата. Со 
подобрувањето на европ-

ската економија, порасна извозот и про-
изводството во секторот. Притиснати од 
конкуренцијата на странските фирми во 
зоните и воведувањето на минималната 
плата текстилците ги зголемија и плати-
те на  вработените. Просечните примања 
во секторот достигнаа до 14 илјади де-
нари. Само производителите на облека 
земаат по 12 илјади денари.

И покрај подобрената состојба и натаму 
90 отсто од  извозот е лон-производство. 
Затоа текстилците бараат компаниите 
што извезуваат готови производи да би-
дат ослободени од ДДВ. Натамошниот 
развој на оваа гранка зависи од економ-
ската состојба во европските земји што 
се најголеми партнери на домашните 
текстилци, но и од домашните политички 
случувања.Текстилниот сектор учествува 
со 13 отсто во вкупниот извоз, а во него 
се вработени речиси 40.000 лица.
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Македонија како турис-
тичка дестинација забе-
лежува напредок од 14,2 

проценти за само една година, со вкупно 
485.530 туристи во 2015 година, јавува 
специјализираната ревија за туризмот 
„Тур маг“. Според статистичките пода-
тоци што ги објави ревијата, во 2015 
година туристите во Македонија реа-
лизирале повеќе од еден милион комер-
цијални ноќевања (1.036.383), а земјава 

ја посетиле точно 7.603 Французи. Фран-
цускиот пазар на туристичката понуда 
за Македонија за само една година забе-
лежи пораст од 41,4 отсто, додека 7.603. 
француски посетители во Македонија 
оствариле 17.284 ноќевања.

Французите, сепак, претставуваат само 
1,57 процент од сите туристи што до-
патувале во Македонија, но нивното 
присуство е со најсилен пораст. Гости-
те од Франција беа помногубројни за 
41,4 отсто во 2015 година во споредба 
со претходната година, тие од Холан-
дија (+ 23,4 отсто), Велика Британија 
(15,7 отсто), Германија (15,4 отсто) и 
Белгија (+ 14,6 отсто). Од 2013 година, 
просечната должина на престојот на 
Французите во Македонија се зголеми 
за 21 процент и просечно тие помину-
ваат 2,2 ноќи. Порастот на француските 
туристи во Македонија се должи на 
поагресивното македонско туристичко 
претставување во најголемата турис-
тичка дестинација во светот.
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Врз основа на истражу-
вања изведени во текот 
на 2015 година, во Ма-
кедонија во развојот на 
софтвер и ИТ услуги има 

помалку жени (27 отсто), а и помалку 
вработени жени на раководни места 
(12 отсто) во споредба со мажите. Овие 
трендови се очигледни и покрај поголе-
миот број академски образувани жени 
во оваа област. 

Како причинител за ваквите состојби на 
дисбалансираност во развојот на карие-
рата меѓу жените и мажите, се наведува-
ат културолошките и општествени сте-
реотипи, самодовербата, предизвиците 
со мајчинската улога. Анализирано по 
индустриски сегменти, родовата неба-
лансираност варира, но најалармантен 

во моментов е податокот за радикално 
ниската застапеност на жените во ин-
дустријата на информатички техноло-
гии. Направените истражувања на ниво 
на Европската унија укажуваат на еко-
номска оправданост на внесувањето на 
родовата перспектива во работењето на 
компаниите. Инвестициите во родовата 
разновидност и искористување на та-
лентот и на потенцијалот на жените се 
можност за поефикасно решавање на де-
ловните предизвици и за подобрување 
на работењето на компаниите. Таквите 
решенија во крајна линија резултираат 
со зголемување на профитабилноста 
на компаниите, подобрени решенија 
за клиентите, зголемена мотивација 
и продуктивност кај вработените и 
намалување на степенот на одлив на 
вработени.
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Туристичкиот бизнис во 
Турција ќе претрпи тешки 
загуби ова лето поради те-

ковните терористички напади во земјата, 
како и поради влошените односи со Ру-
сија, пишува „Волстрит журнал“. Според 
весникот, овој сектор претставува четири 
отсто од БДП на Турција, во кој работат 
околу еден милион луѓе, што претставува 
седум отсто од работното население. 

Во периодот од 2001 година до 2014 го-
дина, приходите од туризмот во Турција 
се зголемија трипати и достигнуваат 
34,3 милијарди долари. Во 2012 година 
Истанбул беше меѓу петте најпопуларни 
туристички дестинации, но минатата го-
дина приходите на индустријата за прв-
пат се намалени за 8 отсто од 2010 година 
до 31,5 милијарди, а уште посериозен пад 
е забележан во јануари оваа година од 
19 отсто во споредба со истиот период 
минатата година, пишува весникот пови-
кувајќи се на податоци од Централната 
банка на Турција. Бројот на туристите се 
очекува да се намали за 40 отсто во спо-
редба со претходната година, а стотици 
хотели се прогласени за продажба.
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На повеќето азиски бер зи, 
по три седмици пораст, во 
понеделникот индексите 
паднаа бидејќи падот на 

цената на нафтата втор ден по ред ги 
наведе вложувачите на внимателност.

Продажбата на недви-
жен имот во САД значај-
но паднала во февруари 
поради растечките цени 

и малата понуда. Според податоците 

Бројот на луѓе што 
живеат во сиромаш-
тија во Русија мина-
тата година порас нал 
за речиси 20 про-

центи, покажуваат податоците што 
ги објави денес државната канцела-
рија за статистика.

13 проценти од жителите, односно 
19,2 милиони Руси, минатата година 
живееле на официјалната граница за 
сиромаштија, која изнесува 142 дола-
ри месечно, или под неа. Тоа е за 3,1 
милиони луѓе повеќе од 2014 година. 
Руската економија претходните две 
години беше тешко погодена од падот 
на цената на нафтата на светскиот 
пазар и од санкциите што ги воведе 
Западот поради улогата на Москва 
на истокот во Украина и анексијата 
на Крим. Се најавува дека руската 
економија би можела оваа година да 
забележи пад од два процента, ако 
цената на нафтата остане ниска.

Порастот на цените на нафтата и на 
суровините последните седмици го 
поддржуваше порастот на цените на 
акциите, но последните денови тој залет 
спласна. Откако во петокот цената на 
барелот на американскиот пазар падна 
за повеќе од еден отсто, на 39,44 долари, 
во понеделникот се лизна на 39,01 дола-
ри. На лондонскиот пазар, пак, барелот 
поевтини за 15 центи, на 41,04 долари.

Од крајот на јануари МСЦИ скокна за 16 
отсто благодарение на закрепнување-
то на цените на нафтата од најниското 
ниво во последните 12 година, како и 
на полабавата монетарна политика на 
низа централни банки, од европската 
до јапонската. А на валутните пазари 
попушти притисокот врз американ-
скиот долар, исто така, како реакција 
на информацијата од американската 
централна банка.

1

3

5

на Националната асоцијација на тр-
говци со недвижен имот, продажбата 
на постојниот станбен недвижен имот 
во февруари паднала за 7,1 отсто, на 
сезонска приспособена стапка од 5,08 
милиони единици, пренесе американ-
ската агенција АП.

Падот на продажбата на недвижен имот 
доаѓа по силната годишна стапка на 
продажба од 5,47 милиони единици од 
јануари и од 5,45 милиони единици од 
декември. Просечната цена на станови 
во САД во февруари се движела околу 
210.800 долари, што е за 4,4 отсто по-
веќе во однос на истиот период лани.



К ога едно прибежише не е 
прибежиште? Тоа е пра-
шање во срцето на рас-

правијата меѓу политичарите 
на ЕУ, турската влада и активи-
стите за правата на бегалците.

Додека првите две страни од 
триото се сретнаа во Брисел 
за да разговараат за договор 
со кој сите баратели на азил 
што пристигнуваат во Грција 
ќе бидат испратени назад во 
Турција, постојат неколку пра-
шања што би можеле да ги поп-
речат преговорите. Едно од нив 
е Кипар, членката на ЕУ што 
Турција одбива да ја признае. 

Друго прашање се визите. Во 
замена за повторно примање 
на бегалците од Грција, Турција 
сака помали визни ограничу-
вања за Турците што патуваат 
во Европа - чии лидери можеби 
и нема да се согласат на тоа.

Но, најголема пречка останува 
премисата и практичните аспе-
кти за враќање на толку многу 
бегалци во Турција на прво ме-
сто. Неколку групи за човекови 
права, како и агенцијата на ОН 
за бегалци, забележуваат дека 
концептот е нелегален. Кога се 
објави договорот минатата не-
дела, активистите почнаа да се 

бунат бидејќи вклучува враќање на сите 
баратели на азил - без да се разгледаат 
нивните индивидуални барања, клучно 
право за кое Европа вети дека ќе го по-
читува согласно со Конвенцијата на Он 
за бегалци од 1951 година и нејзиното 
законодавство.

По една недела, официјалните претстав-
ници на ЕУ се обидоа да најдат решение 
за тоа. Постои, нов меморандум на ЕУ: Не 
станува збор за примена на политика на 
масивно враќање, бидејќи тоа би било 
спротивно на (меѓународните) законските 
барања.

Во следниот пасус, меморандумот ја по-
кажува стратегијата што звучи исто толку 
сомнително како и политиката на враќање 
на бегалците. Ако Турција, земјата од која 
доаѓаат повеќето бегалци во Грција, се на-

значи како „безбедна трета земја“ 
за бегалци, тогаш тврдењата на 
секој поединец не треба да бидат 
ригорозно оценувани и сите прис-
тигнувања со брод масивно ќе мо-
жат да се враќаат во Турција.

Забелешките на активистите како 
„Амнести интернешенел“ не ја по-
добруваат ситуацијата. Наместо 
менување на договорот за усогла-
сување со законот, толкувањето 
на законот ќе се менува за да се 
усогласи со договорот. Без разли-
ка што вика ЕУ, активистите ќе се 
бунат, Турција не е земја што ги 
гарантира правата на бегалците.

Турција прими повеќе од два ми-
лиони Сиријци, повеќе од која било 
друга земја и им го додели статусот 
на номинално заштитени лица. Но, 
тоа не им ги дава сите права кои им 
се пропишани според Конвенцијата 
за бегалци од 1951 година. Во не-
колку случаи, Турција нелегално 
принуди Сиријци да се вратат во 
Сирија.

Додека законот воведен во јануари 
конечно им даде можност на Си-
ријците да аплицираат за дозвола 
за работа во одредени ситуации, 
Турција не им го доделува на Си-
ријците правото на работа авто-
матски - клучно право заштитено 
со Конвенцијата од 1951 година, 
па, останува да се види како новиот 
закон за труд ќе функционира во 
практика. Во меѓувреме, повеќето 
Сиријци работат за помалку од ми-
нималната плата и немаат правна 
помош за да се запре нивното екс-
плоатирање. Тоа ги натера многу-
мина да ги праќаат своите деца да 
работат за да закрпат крај со крај 
во месецот.

Покрај етиката на договорот, по-
стои и сериозна загриженост за 
тоа како тоа ќе функционира во 
практика. Според меморандумот на 
ЕУ, инфраструктурата на Грција за 
азил ќе биде забрзано подобрена, 
со цел да излезе накрај со многуте 
протерувања кои се предвидуваат 
со договорот. Во 2015 година грч-
киот систем за азил веќе работеше 

со само една третина од својот 
идеален капацитет - и земјите од 
ЕУ веќе го прекршија ветувањето 
да испратат засилување. Нови-
те ветувања за подобрување на 
системот за да се соочи со многу 
поголем предизвик, не влеваат 
надеж.

Потоа, договорот предвидува 
и систем со кој за секој бегалец 
примен назад во Турција, по еден 
Сириец да биде примен во некоја 
од земјите-членки на ЕУ. Но, како 
ќе функционира таа размена, со 
оглед на недостатокот на доверба 
меѓу двете страни? Образложе-
нието на ЕУ дека може да се земе 
предвид пристапот „недела по 
недела“ не инспирира доверба, 
ниту, пак, повлекувањето на ЕУ 
околу обемот на размена. Европа 
веќе соопшти дека, најверојатно, 
нема да прифати повеќе од 72.000 
луѓе. Таа бројка ја постигна со ре-
циклирање на претходните вету-
вања за раселување на истиот број 
луѓе надвор од Европа - ветувања 
што Европа во неколку наврати не 
успеа да ги спроведе.

Договорот меѓу ЕУ и Турција полн со отворени прашања
БЕГАЛСКА КРИЗА

Групите за човекови права велат дека договорот ги 
крши и законите на еу и конвенцијата на обединетите 
нации за бегалци, која беше создадена по Холокаустот. 
конвенцијата вели дека потписниците не може да ги 
протераат барателите на азил без да се разгледаат 
нивните барања поединечно. како одговор на тоа, 
еу тврди дека луѓето ќе се испитуваат поединечно 
- но, бидејќи турција ќе се смета за безбедна земја 
за бегалци, повеќето луѓе, сепак, ќе бидат масовно 
испратени назад
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Европа можеби тврди дека тоа ко-
нечно ќе успее да ги оддржи своите 
ветувања, но деталите од договорот 
ќе инспирира многу малку оптими-
зам меѓу најпогодените и најранли-
вите луѓе.

Што претставува договорот 
меѓу ЕУ и Турција?

Турција се согласи да ги врати сите 
баратели на азил кои пристигнува-
ат во Грција, почнувајќи од недела. 
Во теорија тоа значи затворање на 
егејската маршрута на шверцерите, 
преку која повеќе од 850.000 луѓе 
стигнаа во Грција од Турција мина-
тата година.

Што добива Турција за возврат?
Европската унија вети дека ќе ѝ до-
дели на Анкара шест милијарди евра 
за да им помогне на 2,7 милиони 
Сиријци што се заглавени на турска 
земја. Исто така, Турците ќе можат 
полесно да добијат европски визи 
и ЕУ ќе посвети поголемо внимание 
кон идејата Турција да стане нејзина 
членка. За секој бегалец вратен во 
Турција, Европа вети дека ќе прими 
по еден Сириец што живее во турски 
камп - но во случај егејскиот проток 
да запре, тој механизам веројатно и 
нема да најде голема примена.

Дали тоа ќе стави крај на 
миграцијата во Европа?

Тоа сигурно ќе ја намали бројката, 
но историските примери за мигра-
цијата постојано покажуваат дека 
кога еден пат се затвора, друг се от-
вора. Другите потенцијални марш-
рути се наоѓаат помеѓу Турција и 
Бугарија, Турција и Италија, Либија 
и Италија, Мароко и Шпанија, Русија 
и Финска.

Дали е договорот легален?
Тоа зависи од тоа кого прашувате. 
Групите за човекови права велат 
дека договорот ги крши и законите 
на ЕУ и Конвенцијата на Обединети-
те нации за бегалци, која беше соз-
дадена по Холокаустот. Конвенција-
та вели дека потписниците не може 
да ги протераат барателите на азил 
без да се разгледаат нивните барања 
поединечно. Како одговор на тоа, ЕУ 
тврди дека луѓето ќе се испитуваат 
поединечно - но, бидејќи Турција ќе 
се смета за безбедна земја за бега-
лци, повеќето луѓе, сепак, ќе бидат 
масовно испратени назад.

Дали Турција е безбедна  
за бегалци?

ЕУ одеднаш смета дека е безбедна, 
но, претходно не го мислеше тоа - и 
тоа со добра причина. Турција не се 
води целосно според Конвенцијата 
на Обединетите нации за бегалци; 
го прекрши меѓународното право 
со тоа што испрати назад бегалци 
во Сирија; и покрај новиот закон за 
труд, во практика, на повеќето Си-

ријци им го крати вистински прис-
тап до правна работа. Бегалците 
од другите земји, пак, имаат уште 
помалку права.

Во логистичка смисла, ќе 
функционира ли договорот?

Тоа ќе биде борба. Грција во моментов 
нема капацитет за обработка на толку 
многу барања за азил. Претходно само 
мораше да ги насочи бегалците кон 
Македонија, но, сега ќе мора директно 
да ги разгледува нивните случаи и 
привремено да ги смести за неколку 
дена или недели додека не се вратат 
назад во Турција. За да го направи 
тоа, Грција бара од Европа да ѝ исп-
рати повеќе од 2.500 службени лица 
за азил - тешко барање, со оглед на 
тоа дека ЕУ претходно не успеа да ѝ 
испрати далеку помал број.

Што е со бегалците што  
во моментов се заглавени во 
Грција?

Од затворањето на границата со Ма-
кедонија, повеќе од 40.000 бегалци се 
заглавени во бедни услови во Грција. 
Тие нема да бидат вратени во Турција, 
во согласност со условите на догово-
рот - но во теорија ќе бидат поделени 
меѓу членките на ЕУ. Во практиката, 
членките на ЕУ не успеаја да се при-
држат кон тој процес за споделување 
и тоа може повторно да се случи, што 
ќе доведе до хуманитарна криза во 
Грција. Некои од заглавените бегалци 
можеби ќе се обидат да се движат на-
таму низ Балканот - преку Албанија, а 
можеби и преку морето до Италија. 

Извор: „Гардијан“
Превод: Ана Цветаноска
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н а ме сто то на ре че но „Под ја-
во ри те“ во Стар До јран, де-
но ви ве офи ци јал но поч на 

ма ни фе ста ци ја та „До јран – град на 
кул ту ра та“, ко ја оваа оп шти на во ју-
го и сточ на Ма ке до ни ја ќе ја но си во 
те кот на це ла та го ди на. Се упа тив ме 
на ју гот на Ма ке до ни ја. До До јран 
се стиг ну ва пре ку два ма ги страл ни 
па ти шта: пр ви от е пре ку Ва лан до во 
и се ла та Ра бро во, Со бри, Ча лак ли, 
Де де ли, Фур ка, Ѓоп че ли и Цр ни ча-
ни, а вто ри от е пре ку Ге вге ли ја. Без 
раз ли ка по кој пат се па ту ва, важ-
но е де ка се стиг ну ва во еден ва жен 
исто ри ски град, град кој пле ни со 
сво ја та сми ре ност, ти ши на, уба ви на 
и со сво ја та ед но став ност. Пред нас 
се по ја ви Пра си јас - не ко гаш на та на-

сел ба на Па јон ци те, кои жи ве е ле во 
на кол ни жи ве а ли шта на ре че ни „те-
ра ма ре“ и уште то гаш ло ве ле ри ба 
на спе ци фи чен на чин. Име то До јран 
го но сат три те на сел би кои се раз ме-
сте ни око лу До јран ско то Езе ро:  Стар 
До јран, Нов До јран и се ло то До јран. 
Она што оста ва нај го лем впе ча ток 
од овој град е тоа што вед наш се на-
се ту ва де ка вре ме то оста ви ло мно гу 
тра ги од ми на то то.

 На 100 ме три ју го за пад но од де-
неш ни от хо тел „Ја ка“ се на о ѓа ат 
ур на ти ни те на единс тве на та ба-
ња во гра дот До јран поз на та ка ко 
„Амам“ – тур ски збор за ба ња. Не 
се знае ко га е из гра де на, но се 
збо ру ва де ка се кој ден ра бо те-
ла и тоа сè до 1916 го ди на ко га  
би ла раз ур на та. Се знае де ка се 

со сто е ла од по ве ќе про сто рии од 
кои ед ни би ле за же ни, а дру ги 
за ма жи, а во се ко ја про сто ри ја 
има ло и чеш ми. Во да та до ба ња-
та би ла но се на пре ку ќе ра мид ни 
це вки од мес но ста Де ре-Баш, ко ја 
се на о ѓа два ки ло ме три за пад но 
од До јран. Во да та се за гре ва ла 
со др ва (ќу мур) во ка зан и тоа 
во по себ на про сто ри ја, а по тоа 
те че ла во чеш ми те од кои се ми-
е ле гра ѓа ни те. Во ба ња та оде ле 
гра ѓа ни од си те на ци о нал но-
сти, а нај ин те рес но е тоа што за 
ид ни те не ве сти има ло по себ на 
це ре мо ни ја и оде ле на по себ но 
мо мин ско ба ња ње, ни рас ка жаа 
ме шта ни те.

По ра ди спе ци фич на та ме сто по лож-
ба во те кот на исто ри ја та До јран 
бил по ве ќе па ти раз ур ну ван. Пос-
лед но то ка та стро фал но раз ур ну-
ва ње се слу чи ло во те кот на Пр ва та 
свет ска вој на, ко га До јран се на о-
ѓал на ли ни ја та на Ма ке дон ски от 
фронт или по поз нат ка ко Ју жен или 
Со лун ски фронт. Всуш ност, ед на од 
нај го ле ми те би тки на Ма ке дон ски-
от фронт би ла би тка та за До јран. 
Ка ко ре зул тат на бор би те во де ни 
на те ри то ри ја та на До јран, гра дот 
це лос но бил уни штен, жи те ли те се 
рас е ли ле, а и де не ска по том ци на 
то гаш ни те жи те ли мо жат да се нај-
дат и во со сед ни те др жа ви Бу га ри ја 
и Гр ци ја. Ка ко нај го ле ма во е на ра на 
се сме та уни шту ва ње то и пљач-
ко су ва ње то на пре крас на та цр ква 
„Св. Про рок Или ја“. Ја по се тив ме 
цр ква та ко ја се на о ѓа на вле зот на 

До јран на пре у ба ва ме сто по лож ба. 
Доз нав ме де ка во зоб но ву ва ње то 
на цр ква та поч на ло пред не кол ку 
го ди ни, а се га ве ќе е во за врш на 
фа за. Пла ни ра но е на 100-го диш-
ни на та од неј зи но то ури ва ње (во 
1916 го ди на во те кот на Пр ва та 
свет ска вој на), на 2 август 2016 
од но во да би де осве те на.

След на де сти на ци ја ни е бре гот на 
езе ро то. Про ше тка та ни го де ше 
и по крај ве те рот што ги на те ра 
по се ти те ли те и по крај сон че во то 
вре ме да об ле чат топ ла об ле ка. 
Во да та по втор но се вра ќа во езе-
ро то, се ре ви та ли зи ра ат пла жи те, 
а ри ба ри те се вра ќа ат во До јран. 
Во ова нај ма ло езе ро, но нај бо га-
то со ри ба, се којд нев но се ло ви 
сом, крап, ко стреш, цр ве но пер ка. 
По го ле ми от дел од по вр ши на та 
на езе ро то е пре кри е на со пти ци 

кои не у мор но ло ват ри би за да се 
пре хра нат са ми те, за да ги пре хра-
нат сво и те ма леч ки, но и за да им 
по мог нат во ри бо ло вот на мно гу-
број ни те ри бо лов ци. Овој тра ди-
ци о на лен на чин на ло ве ње ри би 
со по мош на пти ци во огра ди од 
тр ски, т.н. ман дри, се од ви ва са мо 
во До јран и на ни ту ед но дру го ме-
сто. При ро да та ов де е мно гу да реж-
ли ва. Топ ла та кли ма овоз мо жу ва 
изо билс тво на ме ди те ран ски рас-
те ни ја во дво ро ви те на до јран ча-
ни. На се кој че кор ви ре ат ка лин ки, 
смо кви, но срет нав ме и мас лин ки 
со из во нре ден ква ли тет.

ве те ра ат по втор но да се вра ти те
Топ ли на та на езе ро то и на лу ѓе то во До јран 

НА ПЛО ШТА ДОТ „ПОД ЈА ВО РИ ТЕ“ ВО ГРА ДОТ НА КУЛ ТУ РА ТА ГО ДИ НА ВА ќЕ СЕ ГРА ДАТ КУЛ ТУР НИ МО СТО ВИ

се на о ѓа ме на пр ва та стра ни ца од ед на кни га ко ја 
ве ру вам де ка за ед нич ки пре крас но ќе ја на пи ше ме. 

пуб ли ка та ќе има мож ност да ви ди умет ност од си те 
жа нро ви. си те вку со ви ќе би дат за до во ле ни и се чии 

се ти ла раз бу де ни. до јран е гра дот ка де што тре ба да 
би де те го ди на ва, ве ли гра до на чал ни кот Бор че Ста мов

Пишува | Не ве на По пов ска
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По крај езер ски от брег има мно гу 
ре сто ра ни кои ги под го тву ва ат ло-
кал ни те спе ци ја ли те ти. Ме шта ни те 
ве лат де ка по ра но во гра дот, уште 
за вре ме на тур ско то вла де е ње, 
има ло око лу 25 ка фе а ни ло ци ра-
ни на езер ски от брег. По го ле ми те 
ка фе а ни има ле и лет ни бав чи, со 
те ра си до езе ро то, а не кои од те-
ра си те би ле и над езер ска та во да. 
До јран е поз нат и по спе ци фич ни те 
спе ци ја ли те ти, што е уба ва на ви ка 
за за чу ву ва ње на род но крај ни от 
иден ти тет, на са мо бит но ста и на 
на ци о нал ни от бе лег. До јран ско то 
ку ли нарс тво од дам ни на до де неш-
ни де но ви прет ста ву ва риз ни ца, бо-
гат ство  од не про цен ли ва вред ност 
ко ја е инс пи ра ци ја за де неш ни те 
до ма ќин ки, умет ност ко ја тре ба да 
се чу ва и да се за шти ти, поч ну вај-
ќи од на да ле ку чу е ни от до јран ски 
крап, риб ја чор ба, пле ска ви ца од 
икра или ка ко што ме шта ни те ми-
лу ва ат да ја ка жат „лан ги да“, ри ба 
та ва, ри ба на тр ска, фри га на ри ба 
и мно гу дру ги спе ци ја ли те ти кои 
ги има во изо билс тво.

Го лем дел од овие спе ци ја ли те ти 
ќе би дат прет ста ве ни на „Гур ман-
фест“, кој за ед но со ни за кул тур ни 
актив но сти, те а тар ски прет ста ви, 
ли ков ни из лож би, кни жев ни на ста-
ни, кон цер ти на кла сич на, за бав на и 
на на род на му зи ка и дру ги кул тур ни 
на ста ни ќе би де дел од про гра ма та 
„До јран - град на кул ту ра та“.

 Се на о ѓа ме на пр ва та стра-
ни ца од ед на кни га ко ја ве ру-
вам де ка за ед нич ки пре крас-
но ќе ја на пи ше ме. Пуб ли ка та 
ќе има мож ност да ви ди умет-
ност од си те жа нро ви. Си те 
вку со ви ќе би дат за до во ле-
ни и се чии се ти ла раз бу де-
ни. До јран е гра дот ка де што 
тре ба да би де те го ди на ва. ќе 
се оби де ме со оваа ма ни фе-
ста ци ја, впро чем ка ко и до-
се га, да из гра ди ме кул тур ни 
мо сто ви, по сто ја но и од но во, 
до ка жу вај ќи де ка гри жа та за 
умет нич ки те вред но сти е од 
го ле мо зна че ње ка ко за До-
јран, та ка и за др жа ва та, ни 
ре че гра до на чал ни кот на До-
јран, Бор че Ста мов.

Го на пу штив ме До јран, но со 
се бе по не сов ме дел од топ ли-
на та на езе ро то и на лу ѓе то, а 
дла бо ко не ка де и уве ру ва ње то 
де ка мо ра да се вра ти ме ба рем 
уште ед наш. 
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здраВjе Д-Р ИРЕНА НАЈДОСКА  |  СПЕЦИЈАЛИСТ ПСИХИЈАТАР ВО „НЕУРОМЕДИКА“ 

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

Гладуваат и ги уништуваат органите

 Како да се препознаат и кои се  
првите знаци?
НАЈДОСКА: Вообичаено, болеста 
почнува со булимија затоа што фази-
те може да се менуваат една со друга 
– од анорексија во булимија и обра-
тно. Пациентите што имаат булимија 
го имаат проблемот со рефлексното 
повраќање, се плашат и бараат лекар-
ска помош. Тие се свесни за својата 
болест. Кај пациентите со анорексија 
проблемот има поголемо значење, тие 
никогаш не го признаваат своето за-
болување. Дури и при добронамерни 
забелешки од нивните блиски дека 
изгубиле преголема телесна маса, дека 
недоволно се хранат, тие одбиваат да 
го прифатат. Нивните критериуми и 
нивната строгост преминува во нев-
ротичност. Колку што повеќе слабеат, 
толку повеќе се незадоволни од своја-
та телесна тежина. Затоа се изложу-
ваат на екстремни физички вежби. И 
покрај нивната физичка исцрпеност 
тие имаат многу енергија, затоа многу 
вежбаат, што дури може да премине во 
фаза на аскетство. Симптомите почну-
ваат постепено, незабележително. 

Може да се појави по коментар на некој 
близок, дека некој е дебелко, или, пак, 
ако некој родител е опсесивен, па му 
каже на детето дека не е добро многу 
да се јаде. Може да се јави по некој стрес, 
како што се стресовите во животните 
циклуси - одење на училиште, раздвоју-
вање од семејството, проблеми во љубо-
вта, одење на факултет... Поемотивните 
личности сакаат да ја контролираат 
ситуацијата. А контролата успеваат 
да ја направат само врз храната. Роди-
телите обично треба да алармираат 
кога детето ќе почне да ја селектира 
храната, да зема малку калории, кога 
значително ќе почне да слабее. За по-
четна фаза се смета кога тежината ќе 
стане 15 отсто помалку од нормалниот 
индекс на масата на телото. Дваесет от-
сто од анорексичните пациенти имаат 
провоцирано повраќање. Овие лица се 
опсесивно врзани за храна. Постојано 
бараат рецепти, подготвуваат, се гри-
жат за храната, но не ја јадат, ја кријат. 
Се јавува и фобија каде што центарот 
на фобијата е храната, а во основа на 
сето тоа е променетата перцепција за 
сопствениот изглед, за обликот на соп-
ственото тело.

 Каков треба да биде приодот во 
лекувањето на овие болести? Кои 
специјалисти треба да го сочину-
ваат тимот што ќе ги лекува овие 
болни?
НАЈДОСКА: Преку медиумите обич-
но се етаблира изглед кој е пропи-
шан дека е општествено и културно 
прифатлив, односно, за да изгледаш 
убаво треба да бидеш слаб. Од овие 
заболувања обично страдаат адо-
лесценти кои уште немаат добро 
изградена структура на личноста, 
уште се чувствителни и се под бура 
на хормони. Од оваа болест страдаат 
и манекенки, балерини кои треба да 
ја одржат телесната тежина. Самодо-
вербата не треба да се гради преку на-
дворешниот изглед. Ние како лично-
сти имаме и други квалитети. Ако на 
почетокот родителите не го сфатат 
сериозно, заболувањето може да га-
лопира во други стадиуми – несоница, 
промена на функција на органите. 
Се јавува анемија, леукоцитопенија, 
тромбоцитопенија, коагулопатии, 
нарушување на гастроинтестинал-
ниот систем, панкреатит, може да се 
појави нарушување на жлездите со 
ендокрино лачење, на функцијата на 
тироидната жлезда. 

Оние што во минатото имале аноре-
ксија, па ја излечиле, се кандидати 
за остеопороза. Може да дојде и до 
оштетување на срцевиот мускул. Кога 
родителите ќе ги забележат првите 
знаци, треба да се посети психијатар. 
Ако дојде до органско нарушување 
и до нарушување на рамнотежата 
на хормоните, ако се загубат три по-
следователни менструални циклуси, 
мора да се оди на лекар. Најтешките 
случаи завршуваат со хоспитализа-
ција со вметнување сонди за исхрана, 
системи со електролити. Пациентот 
може да падне во длабока депресија, 
дури да има и суицидни тенденции, 
да помине и во некоја психотична де-
компензација. Ако заболувањето е на 
почеток, анксиозноста и несоницата 
се лекуваат со антидепресиви кои 
се употребуваат и за стабилизација 
на апетитот. Во следната фаза, ако 
дојде до хоспитализација, потребна 
е соработка од интернистички и од 
психијатриски тим. Треба да се вос-
постави нормална исхрана. Се почнува 

со нискокалорична храна која постепено се зголемува. 
Откако ќе почнат да јадат нормално, следува зголему-
вање на тежината. На крај, се работи психијатриски – 
на променетата перцепција на несигурноста. Обично, 
тоа се преамбициозни, егоцентрични личности кои 
се интровертни, свртени кон себе.

 Има ли случаи на возрасни кои заболуваат од 
анорексија или од булимија?
НАЈДОСКА: Кај анорексијата на еден маж, девет 
жени заболуваат од анорексија. Најбројна попула-
ција е онаа од 13 до 23 години.Кулминацијата се 
случува на 17-годишна возраст. Но, ова не значи дека 
нема отстапки. Ако има отстапки кај децата, тоа се 
од 10 до 13 години и тогаш доаѓа до запирање на 
растот и на развојот на телото. Дури и по средување 
на анорексијата, кај овие пациенти останува заос-
танувањето на менструалните циклуси. Истражу-
вањата покажуваат дека анорексија може да има 
и до менопауза. Кај адолесцентите анорексијата е 
на трето место од хроничните заболувања. Ако не 
се лекува, морталитетот е од пет до десет процен-
ти. Кај булимијата, кај мажите најмногу страдаат 
пациенти од 15 до 30 години, но тоа на значи дека 
нема отстапки.

 Лекарите велат дека девојчиња си ги оштету-
ваат органите за да добијат манекенска става. 
Зошто е тоа така?
НАЈДОСКА: Кај девојчињата има намерно гладување 
сè со цел да се постигне таа идеална тежина. Но, 
овие пациенти никогаш не се задоволни од својот 
изглед. Нивните критериуми стануваат се построги, 
додека не дојде до физичка исцрпеност и до орган-
ски оштетувања.

 Колкав е бројот пациенти што боледуваат од 
анорексија или од булимија што бараат помош 
од доктор? Дали тој број е помал од вистински-
от број и зошто ретко се решаваат на помош од 
стручно лице?
НАЈДОСКА: Во Македонија нема статистички по-
датоци за тоа колкумина страдаат од овие заболу-
вања. Кај анорексијата може да имаме еден налет 
и целосно излекување. Постојат и случаи каде што 
има ремисија во текот на болеста, подобрување и 
релапси, пак запаѓање во анорексични епизоди. Кај 
одреден процент болеста е хронична, се провлекува 
во текот на целиот живот.

 Дали се лекуваат овие заболувања?
НАЈДОСКА: Кај 20 отсто од пациентите 
се лекува само првиот напад. Кај 60 
проценти од болните се враќаат на 
нормално функционирање со чести 
емисии, релапси, но се постигнува 
функционалност, се лекуваат. Следењето 
треба да биде подолго токму поради 
тие ремисии, кога пациентот се чув-
ствува најдобро и затоа треба психи-
јатриски да се следи и до пет години. 
За жал, кај 20 отсто од пациентите 
и покрај сета пружена помош лекува-
њето не е успешно и кај пет до десет 
проценти завршува со смрт. 

лицата со анорексија и со булимија се 
опсесивно врзани за храната. постојано 
бараат рецепти, подготвуваат, се грижат 
за храната, но не ја јадат, ја кријат. 
се јавува и фобија каде што центарот 
на фобијата е храната, а во основа на 
сето тоа е променетата перцепција 
за сопствениот изглед, за обликот на 
сопственото тело

за да постигнат идеална тежина
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А норексијата и булимијата се 
чума на 21 век. Кај адолесцен-
тите, анорексијата е на трето 

место од хроничните заболувања. На 
еден маж девет жени заболуваат од 
анорексија. Најбројна популација е 
онаа од 13 до 23 години. Кулмина-
цијата е на 17-годишна возраст. Но, 
ова не значи дека нема отстапки. Ако 
има отстапки кај децата, тоа се од 
10 до 13 години и тогаш доаѓа до 
запирање на растот и на развојот 
на телото. Дури и по средување на 
анорексијата, кај овие пациенти 
останува заостанувањето на мен-
струалните циклуси. Истражувањата 
покажуваат дека анорексија може да 
има и до менопауза, вели д-р Ирена 
Најдоска, специјалист психијатар во 
„Неуромедика“.

 Што се анорексија и булимија?
НАЈДОСКА: Анорексија и булимија 
се бихевиорални растројства. Тоа 
се нарушувања во исхраната. Тие 
меѓусебе се добро феноменолошки 
издиференцирани, но етиопатоге-
незата им е заедничка. Според маке-
донската класификација на болести, 
анорексијата е намалување на телес-
ната тежина, држење диета која се 
прави свесно, со свесно гладување, 
а исто така, и по пат на екстремни 
вежби, употреба и злоупотреба на 
најразлични средства за забрзување 
на метаболизмот и тоа лаксативи, 
диуретици за намалување на течно-
стите, сè со цел да се намали телес-
ната тежина. Во основа на двете за-
болувања има променета перцепција 
за сопствениот изглед, за обликот на 
телото, за изгледот на телото. И кај 
двете заболувања постои екстремен 
страв од зголемувања на телесната 
тежина. Кај булимијата има промен-
ливи фази на прејадување, кое се 
случува во мали временски интерва-
ли. Прејадувањето обично е во вечер-
ните часови, кога се земаат големи 
количини висококалорична храна. 
Се користат неадекватни методи за 
одржување на телесната тежина, а 
тоа е повраќање, кое во почетокот 
е провоцирано, а потоа следува и 
рефлексно повраќање.



100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИњА
[  АНТОЛОГИЈА  ]

Во рамките на програмата „Фокус на македонскиот 
филм“ ќе се прикажат филмските остварувања: „До 
балчак“, „Тетовирање“ , „Џипси меџик“ на Столе Попов,  
„Медена ноќ“, „ 90 минути - Берлин проект“, „Големата 
вода“ на Иво Трајков, „Лазар“ на Светозар Ристовски и 
„Три дена во септември“ на Даријан Пејовски

оваа година Македонија е 
земја во фокус на Меѓуна-
родниот филмски фестивал 

„Фебиофест“, кој деновиве започ-
на и ќе трае до 25 март во Прага, 
Република Чешка. Во рамките на 
програмата „Фокус на македон-
скиот филм“ ќе бидат прикажани 
осум македонски долгометражни 
играни филмови.

Дел од програмата се филмски 
остварувања на нашиот еминен-
тен и меѓународно реномиран 
режисер Столе Попов, односно 
неговото најново филмско ост-
варување „До балчак“, како и ди-
гитално реставрираните филмови 
„Тетовирање“ и „Џипси Меџик“, 
кои се дел од проектот за дигитал-
на реставрација на целокупниот 
филмски опус на Столе Попов, 
реализиран од Кинотеката на 
Македонија во 2011 година.

Во рамките на програмата „Фокус 
на македонскиот филм“ ќе се 
прикажат и филмските оствару-
вања „Медена ноќ“, „90 минути 
- Берлин проект“ и „Големата 
вода“ во режија на уште еден ма-

Осум македонски играни филмови 
на фестивал во Прага

кедонски меѓународно афирми-
ран режисер, Иво Трајков.

Фокусот на македонскиот филм 
и кинематографија е збогатен со 
уште две најнови филмски оства-
рувања од македонската филмска 
продукција, односно најновиот 
филм на Светозар Ристовски „Ла-
зар“ и дебитантското остварување 
на Даријан Пејовски - „Три дена 
во септември“.

За значењето на филмските ост-
ва рувања на режисерите Столе 
Попов и Иво Трајков како и за раз-
војот на македонската кинемато-
графија, денес е организирана и 
прес-конференција посветена на 
македонската кинематографија 
во присуство на Столе Попов и 
Иво Трајков.

Режисерите Столе Попов и Иво 
Трајков, освен прес-конференција-
та и претставувањето на своите 
филмови пред секоја проекција, 
по проекциите на филмовите 
во одредени термини ќе имаат 
средби со публиката за отворена 
дискусија и прашања  �  (Н.П.)

  

Зоотропола
Zootopia

Заработка: 37.200.000 $

Жанр: анимиран филм
режија: Бајрон Хауард, Рич Мур

актери: Џинифер Гудвин,  
Џејсон Бејтмен,  

Идрис Елба

трилогија раЗлична: 
предана

allegiant

Заработка: 29.000.000 $

Жанр: акција
режија: Роберт Швентке

актери: Шалин Вудли,  
Тео Џејмс, Џеф Даниелс

чуда од рајот
Miracles froM Heaven

Заработка: 14.800.000 $

Жанр: драма
режија: Патриша Риген

актери:Џенифер Гарнер, 
Мартин Хендерсон,  

Кајли Роџерс

Кловерфилд 10
10 cloverfield lane

Заработка: 12.500.000 $

Жанр: драма
режија: Дан Трактенберг

актери: Џон Гудман,  
Мери Елизабет Винстед,  

Џон Галагер Џуниор

дедпул
deadpool

Заработка: 8.000.000 $

Жанр: акција
режија: Тим Милер

актери: Рајан Рејнолдс,  
Морена Бакарин,  

Т.Џ. Милер

топ 5 наЈГлеДани ФилМа  
          во САД викендов

„Примавера“, или уште 
позната како „Алего-
рија на пролет“, е дело 
на италијанскиот рене-
сансен сликар Сандро 
Ботичели. 

Ова е една од најпознатите, но и 
најконтроверзни слики во светот.

Повеќето критичари се согласу-
ваат дека сликата, на која е при-
кажана група митолошки фигури 
во градина, е алегорија за бујна 

пролет. Исто така се наведува 
како илустрација на идејата за 
платонска љубов. 

Се претпоставува дека е насли-
кана во 1482 година. Денес се 
наоѓа во галеријата „Уфици“ во 
Фиренца.  �

„примавера“ 
на Сандро 
Ботичели

Култура

1
незаборав

Алисон 
Ричман

2
рингишпил
Јелена Бачиќ
Алимпиќ

3
автобиографија  

на една љубов
Александар

Жарден

4
последниот
завет
Сем
Борн

 5
Мрачни  

тајни
Микел Хјорт

Ханс Розенфелд

КниЖарницата „Матица 
еКсКлуЗив“ препорачува:

[БЕЛО НА ЦРНО] 
„НА лИДИјА ДИМКоВСКА“

И аеродромите се градови. 

имаат сѐ што треба. И пешаци 

и велосипедисти и шофери.

Книгата ја прочитав на враќање. 

Во еден ден. Читав во три лета и во 

ниту еден град.  Ќе ја препрочитувам 

приземјен.

Се враќав од место каде што ја 

славевме и воспевавме слободата,  

а јас не можев да ја поминам 

пасошката контрола само затоа што 

при влезот службеникот заборавил да 

удри печат во пасошот.

Во светот на границите  

без печат си никој и ништо.

Некои се видливи на сонце, 

на некои им треба uv-ламба 

да се покажат.

Ни удира ли некој печат 

пред да ја минеме првата граница, 

тоа сакам да знам. Постојат ли негде 

податоци што ќе ни кажат од каде 

идеме и каде одиме кога се враќаме 

дома, тоа сакам да знам. И како 

изгледаат  отадешните службеници? 

Носат ли бели испеглани кошули? 

Имаат ли сомничавост во очите п 

оради бојата  на пасошот и писмото 

што не го разбираат?

Ќе ми поверуваат ли тие на зборот 

ако им кажам дека не верувам во 

светови со чувари и печати, дека 

секаде сум само на поминување и дека 

каде и да одам, секојпат одам дома?

 

Ѓоко здравески (1985)

МАКЕДОНИЈА Е ЗЕМЈА ВО ФОКУС НА МЕѓУНАРОДНИОТ 
ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ „ФЕБИОФЕСТ“
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КУЛТУРА

 ДИМчЕ НИКОЛОВСКИ, РЕЖИСЕРОТ НА ПРЕТСТАВАТА ЗА ДЕЦА „СНЕЖАНА И СЕДУМТЕ ЏУЏИњА

Децата некогаш треба

На 27 март, Светскиот ден на театарот, на сцената на Драмски 
театар во Скопје е закажана премиерата на претставата 
за деца „Снежана и седумте џуџиња“. Драматизацијата и 
адаптацијата се на Александра Бошковска, а режијата е на 
битолчанецот Димче Николовски

На 27 март, Светскиот ден 
на театарот, на сцената 
на Драмски театар во 

Скопје е закажана премиерата 
на претставата за деца „Сне-
жана и седумте џуџиња“. Дра-
матизацијата и адаптацијата 
се на Александра Бошковска, 
а режијата е на битолчанецот 
Димче Николовски.

Во претставата улогата на Сне-
жана ја толкува младата Алек-
сандра Павлова, а во претста-
вата уште играат и Трајанка 
Илиева-Велиќ, Златко Митрев-
ски, Александар Степанулевски, 
Димитрија Доксевски, Мартин 
Минговски, Дритон Вејсели, 

и да се плашат

Пишува | Александра М. Бундалевска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски

Соња Стамболџиоска, Игор Ге-
оргиев, Благица Димитровска, 
Емилија Мицевска, Бобан Алек-
совски, Дарко Кабески и Марио 
Илиќ. 

Популарниот македонски из-
ведувач Димитар Андоновски 
ја напиша музиката за прет-
ставата.

Павлова (29) е редовно врабо-
тена во Драмски каде што игра 
во претставите „Македонска 
крвава свадба“, „Архелос или 
Еврипид се враќа на Балканот“, 
„Солунски патрдии“, „Кавкаски 
круг со креда“. Таа го толкува 
главниот лик во претставата, 

чијашто премиера е закажана 
за 27 март. 

� Не се сеќавам дека Снежана 
ми била омилена бајка кога 
сум била мала. Сигурно ро-
дителите многу ми ја читале, 
но не можам да кажам дека 
таа ми била омилената – вели 
Павлова.

Како и во приказната, така и 
во претставата на Николовски, 
Снежана е олицетворение да 
доброто.

�  Таа е слика на сѐ што е добро, 
фино, убаво, мило, нежно и по-
крај сето зло што се случува. 
Снежана ништо од тоа зло не 
ја допира. Во претставата таа 
ја пренесува пораката дека на 
злото не треба да се врати со 
зло. Искрената, чиста љубов 
меѓу принцот и Снежана го по-
бедува секое зло, во случајот 
Кралицата – смета Павлова.

Режисерот Николовски најавува 
дека оваа „Снежана и седумте 
џуџиња“ не е претстава што е 
наменета за најмладите. 

Николовски театарска режија 
завршил во Софија, Бугарија, а 

во Драмски претходно ја постави 
„Олово на перница“, работена по 
текст на Венко Андоновски.

� „Снежана“ отвора многу 
дилеми во љубовта, смртта, 
доброто, лошото, зависта, љу-
бомората... Каква е Вашата 
Снежана?
НИКОЛОВСКИ: Сите приказни 
ги отвораат тие прашања. Во 
сите приказни има најразлич-
ни мудрости до кои лесно или 
тешко се допира. „Снежана“ е 
стара германска приказна, која 
браќата Грин први ја запишале. 
Најпозната е по цртаниот филм 
на „Дизни“. Во нашата приказна 
за Снежана се обидовме да вмет-
неме малку повеќе содржина за 
да бидат малку појасни причи-
ните поради кои се појавуваат 
сите тие ликови во приказната, 
но и да се добие слика што се 
случува во тој свет за да резулти-
ра со таков крај каков што има. 

� Дали во оваа „Снежана и седу-
мте џуџиња“ се вметнати нови, 
актуелни пораки соодветни на 
денешното време?
НИКОЛОВСКИ: Вметнати се 
нови пораки, но нивната акту-
елност е повеќе низ призмата на 
едукација на децата во смисла на 
најосновното, што не би требало 
да се прави или како би требало 
нешто да се прави од една страна 
и од друга страна, генерално, тоа 

е поврзано со театар. Значи, како 
приказната „Снежана и седум-
те џуџиња“ да им се раскаже на 
театарски јазик, а тоа за нив да 
не е проблем. Од тие причини, 
самата претстава е дводелна 
и постојано има поминување 
меѓу тие делови. Едниот дел е 
со многу силен театарски јазик, а 
другиот дел е побитов, пореален. 
Сето тоа е поткрепено со нара-
тор за децата да немаат проблем 
да ги следат тие закономернос-
ти, а на тој начин да почнеме да 
ги образуваме да гледаат театар 
уште од мали години.

� Дали „Снежана“ е идеалната 
приказна со која може да ги 
внесеме децата во еден нов 
чудесен свет, свет на театарот?
НИКОЛОВСКИ:Како што реков 
и претходно, сите приказни се 
идеални приказни за да се по-
стигне ефект од таа гледна точка 
децата да се образуваат уште 
од мали. Зборуваме за години 
кога тие уште немаат перцеп-
ција за реалноста, а не, пак, за 
театар. Но, ако во тие години се 
почне да се работи на тоа поле, 
мислам дека вистинската љубов 
кон театарот тогаш е најсилна и 
највистинска, односно најдобра. 

� За која возраст е наменета 
„Снежана и седумте џуџиња“?
НИКОЛОВСКИ: Не е наменета 
за најмладите. Има неколку 

Со секој купен број 
на „република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„милениум“

важи од 25.3. - 31.3.2016

50
попуст

денари

сцени што се малку пострашни 
за помладите деца. За тие сце-
ни повеќе се водев од тоа дека 
сите деца ја знаат приказната 
за Снежана, па не би требало да 
претставува проблем тоа што 
одредена сцена е пострашна или, 
пак, самата Кралица е постраш-
на. Се надевам дека успеав во тоа 
и дека нема да им биде премногу 
страшно на децата. Но, од друга 
страна, пак, сметам дека децата 
некогаш треба и да се плашат. 
И тоа има едукативна цел – и за 
животот и за театарот. �

www.republika.mk38 петок, 25 март 2016 година www.republika.mk 39петок, 25 март 2016 година



НА 55. ИЗ ДА НИЕ НА СВП, „ЗЛАТ НИ ОТ ВЕ НЕЦ“ ГО ДО БИ ПОЗ НА ТА ТА КА НАД СКА ПИ СА ТЕЛ КА

КУЛТУРА

Пишува | Не ве на По пов ска

оваа го ди на во Стру га ќе 
се одр жи 55. ју би леј но 
из да ние на по ет ски от 

фе сти вал „Стру шки ве че ри 
на по е зи ја та“ на кое „Злат ни-
от ве нец“ ќе ѝ би де вра чен на 
истак на та та ка над ска пи са тел-
ка Мар га рет Етвуд. 

Етвуд е нај поз на та пи са тел-
ка од Ка на да. Неј зи ни от опус 
оп фа ќа два е се ти на кни ги во 
раз лич ни жа нро ви: сти хоз бир-
ки, збир ки со кра тки рас ка зи, 
ро ма ни, кни жев но-исто ри ски 
есеи, ан то ло гии... 

� Етвуд ги сло жу ва ви зу ел-
ни те, звуч ни те и та ктил ни-
те на ста ни во тол ку остар 
и из не на ду вач ки ја зик што 
неј зи ни те сли ки пр ска ат на 
се ко ја стра ни ца. Таа на ви дум 
ну ди ма ло ши ше пар фем, за 
кое по доц на откри ва те де ка 
е мо ло тов ко ктел - ве лат кри-
ти ча ри те.

Ро де на е во 1939 го ди на во 
Ота ва. Бла го да ре ние на обра-
зо ва ни те ро ди те ли, ве ќе на че-
ти ри го диш на во зраст на у чи ла 
да чи та и да пи шу ва. Под нив но 
вли ја ние (Мар га рет ос нов но то 

Мар га рет Етвуд 
до а ѓа во Стру га!
Да се би де сла вен пи са тел е по и на ку откол ку да се би де 
рок-ѕвез да. Лу ѓе то се вр зу ва ат со пи са те ли те пре ку кни ги те. 
Ни ту еден чи та тел не ги са ка мо и те врв ци, ве ли Етвуд 

обра зо ва ние го здо би ла во ку-
ќа та на сво и те ро ди те ли) ста-
на ла по све те на на чи та ње то и 
раз ви ла го ле мо ин те ре си ра ње 
за пи шу ва ње. 

�  Ја нас ле див љу бо пит но ста 
на мо и те ро ди те ли. Та тко 
ми бе ше на уч ник, мај ка ми 
бе ше мно гу сил на же на, со 

ши ро ки пог ле ди и по сто ја но 
беа  актив ни. Од април до но-
ем  ври жи ве ев ме во шу ма та, 
одг ле ду вав ме зе лен чук во 
гра ди на та и ло вев ме ри би 
- се се ќа ва Етвуд.

Уште во сред но учи ли ште об-
ја ву ва ла пес ни, но пре суд на 
уло га во неј зи ни от ли те ра рен 

раз вој оди грал Нор троп Фрај, 
про фе со рот по анг ли ски ја зик 
во ко ле џот ка де што уче ла Ет-
вуд. Истак на ти от кни же вен 
кри ти чар, во тоа вре ме, Фрај ја 
истак ну вал вред но ста на отфр-
ле на та ка над ска кни жев ност, а 
во Мар га рет Етвуд пре поз нал 
пи са тел што таа кни жев ност 
мо же да ја по диг не на уште 
по го ле мо ни во. Под др шка та 
што ја има ла од про фе со рот 
на бр гу ре зул ти ра ла со збир-
ка та пес ни „Двој на Пер се фо-
на“ (Double Persephone), за 
по дип ло ми ра ње то да об ја ви 
уште ед на „Игра во круг“ (The 
Circle Game), за ко ја го до би ва 
најз на чај но то ка над ско кни-
жев но приз на ние „На гра да 
на ге не рал ни от гу вер нер“ 
(Governor’s General Award). 
Со ова поч ну ва се ри ја та на гра-
ди што оваа пи са тел ка ќе ги 
до би ва во те кот на след ни те 
три е сет и по ве ќе го ди ни по твр-
ду вај ќи де ка е ед на од нај го ле-
ми те авто ри на сво е то вре ме. 
Ме ѓу на гра ди те се и не кои од 
нај пре стиж ни те што се до де-
лу ва ат во кни жев ни от свет. 
Таа е до бит ник на по ве ќе од 40 
свет ски приз на ни ја ме ѓу кои се 
пре стиж на та Бу ке ро ва на гра-

да за ро ма нот „Слеп уби ец“, 
Ги ле ро ва та на гра да, На гра да-
та за кни жев ност на прин цот 
од Асту ри јас, на гра да та Не ли 
Сакс, Нор ве шки от ред на ли те-
ра тур но приз на ние, ме дал на 
Ко мон вел тот и дру ги, а по ра ди 
сво ја та иск лу чи тел на по ја ва 
во свет ска та по е зи ја таа е по-
че сен про фе сор на 30 свет ски 
уни вер зи те ти.

�  Да се   би де поз нат пи са тел е 
по и на ку, откол ку да се би де 
поз на та рок-ѕвез да. Со пи-
са те лот, лу ѓе то се вр зу ва ат 
со кни ги те. Ни кој не ги са ка 
мо и те врв ци за чев ли - ве ли 
Етвуд.

Ра бо теј ќи ка ко уред ник во ед-
на из да вач ка ку ќа Етвуд из ве-
сен пер и од се за ни ма ва ла и со 
кни жев на кри ти ка. Зад овој 
ан гаж ман оста на врв но то де-
ло од об ла ста на есе и сти ка та 
нас ло ве но „Оп ста нок“, сво е-
ви ден пог лед на ра бо та та на 
кни жев ни от уред ник. 

Мар га рет Етвуд во мо мен тов 
жи вее во То рон то про дол жу-
вај ќи да пи шу ва про за и пое  -
зи ја. 

Во сво е то пис ме но обра ќа ње 
по по вод до де лу ва ње то на 
пре стиж но то приз на ние „Зла-
тен ве нец“ на Стру шки те ве-
че ри на по е зи ја та, оваа слав на 
кни жев на лич ност и ме ди ум-
ска ѕвез да ме ѓу дру го то ве ли: 
„Пре крас но е што мо жам да 
би дам дел од не ве ро јат ни те 
Стру шки ве че ри на по е зи ја-
та. Ми прет ста ву ва осо бе на 
чест што сум вклу че на во 
гру па со тол ку истак на ти 
по е ти. По е зи ја та е ко ктел 
на ја зи кот и за тоа е тол ку 
те шка за пре ве ду ва ње. Збо-
ру ва од ср це то на чо веч ко то 
искус тво на на чин што е уни-
вер за лен“. Таа до да ва и де ка 
на гра да та е шан са да ја по се ти 
Ма ке до ни ја, за прв пат. 

�  Пра ста ра та кул ту ра и тра-
ди ци ја мо жат да би дат и бо-
гат ство и бре ме врз тие што 
жи ве ат со нив, но за го сти те 
што до а ѓа ат на по се та, прет-
ста ву ва ат чи сти за до волс тва. 
Со не тр пе ние ги че кам Струш -
ки те ве че ри на по е зи ја та во 
август - до да ва Етвуд. 

Управ ни от од бор на СВП на Ет-
вуд ѝ ја до де ли на гра да та „Зла-
тен ве нец“ за иск лу чи тел ни от 
при до нес во по ет ска та умет-
ност со осо бе ни от тво реч ки 
при стап во тре ти ра ње то на 
те ми те на оту ѓу ва ње то и не-
мож но ста од ко му ни ка ци ја, 
по зи ци ја та на жен ски от суб-
јект што стра да, за те гоб но ста, 
иско ри сту ва ње то и пот чи не то-
ста во мо дер ни от свет. 

�  По ет ско то тво реш тво на 
Етвуд го ка ра кте ри зи ра си-
лен ин те рес за со ци јал ни те 
пра ша ња, ка ко што е истра-
жу ва ње то на пот чи не то ста 
на же на та, при што тво реш-
тво то по кре ну ва пра ша ња 
за до сто инс тво то на же на та 
и пот тик ну ва на свес ност за 
со ци јал на та не прав да, но и 
за скри е ни от конф ликт ме-
ѓу ја зи ци те и кул ту ри те во 
ка над ско то оп штес тво - ве ли 
Пре тсе да те лот на Управ ни от 
од бор на ма ни фе ста ци ја та Сла-
ве Ѓор го - Ди мов ски. �
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С лаб, тенок и висок, а се пра-
вел важен во расправии и 
во боемски дискусии. Така 

Ацо Јовановски (1930-2016), бар-
дот на македонското глумиште, 
го добил прекарот Ацо Снагата. 
Тој физички го напушти овој свет 
на три дена пред Меѓународниот 
ден на театарот и тоа во година-
та кога неговата матична куќа 
Драмски театар прославува 70 
години од постоењето.

Боемот беше испратен во веч-
ното почивалиште со песна, која 
му ја отпеа неговата внука, Јана 
Стојановска, ќерката на актери-
те Силвија и Ненад Стојановски. 
„Летни, летај горе во височини, 
со ангели весели и слободни, 
ако се сетиш некогаш, намигни 
ни“, отпеа внуката Јана за дедо 
си Ацо.

За скопјани Ацо Снагата ќе ос-
тане урбана легенда, голем 
уметник, градски господин, го-
лем шегаџија и боем, човек од 
народот, кој за својата работа ги 
доби највисоките признанија. 
Тој е единствениот македонски 
актер што заедно со Петре Пр-
личко ја има добиено наградата 
„Славица“.

Досе во „Бегалка“ е една од 
заштитните улоги на Јованов-
ски. Потоа следуваат: „Долго 
патување во ноќта“, каде што ја 
толкуваше улогата на Едмонд, 
беше Принцот во „Пепелашка“, 
Турчинот во „Манде“, Третљов 
во „Галеб“.

Тој играше во повеќе од 60 филма 
во поранешна Југославија и во 
Македонија. Кариерата на филм 
ја почнува како Климе, со улога-
та во првиот македонски филм 
„Фросина“ на Владо Малески, 
сниман во 1952 година. Следу-
ваат улогите во „Мирно лето“, 
„Црно семе“, „Жед“, „Македонски-
от дел од пеколот“, „Селска буна“, 
„Најдолгиот пат“, „Оловна брига-
да“, „Црвениот коњ“, „Јазол“, „Ан-
гели на отпад“, како и во многу 
ТВ-филмови и серии како: „Јагне 
не ражен“, „Илинден“, „Волшеб-
ното самарче“, „Претежно ведро“, 
„Трета доба“, „Погрешно време“...

Покрај антологиските улоги, тој 
ќе остане запаметен и по анегдо-
тите, кои до денес се прераскажу-
ваат меѓу актерите, и местенките 
во кои уживал. Уживал да се мај-
тапи, да се смее... Животот му бил 
уживање.

- Театарот е една голема 
анегдота, а животот на Ацо 
Јовановски се состоеше од 
низа анегдоти. Кога мојата 
генерација влегуваше во те-
атарот, токму неговата гене-
рација нѐ прими како свои. 
Нѐ негуваше, земајќи нѐ во 
заштита и притоа учејќи 
нѐ дека Академијата е само 
школа, а театарот е живот 
што константно го учиме – 
рече актерот и колега Марин 
Бабиќ на комеморацијата за 
Јовановски.

Јовановски беше дел од првата 
генерација дипломирани акте-
ри, чијашто театарска кариера 
почнува веднаш по дипломи-
рањето во 1952 година во Ма-
кедонскиот народен театар. По 
13 години во МНТ, тој е еден од 
малобројната група што пре-
минува од МНТ, формирајќи 
го Драмски театар, каде што 
ќе го помине остатокот од 
долгата и плодна кариера. Тој 
еднакво добро се снаоѓаше и во 
комедии, историски драми и во 
филмови со современа темати-
ка. За нив има добиено многу 
награди: за животно дело, за 
ролји и еден орден за труд. 

за скопјани ацо снагата ќе остане урбана легенда, 
голем уметник, градски господин, голем шегаџија 
и боем, човек од народот, кој за својата работа ги 
доби највисоките признанија. тој е единствениот 
македонски актер што заедно со петре прличко 
ја има добиено наградата „славица“

Ацо испратен  
со песна

ПОЧИНА ПОСЛЕДНИОТ СКОПСКИ БОЕМ  
И БАРД НА МАКЕДОНСКОТО ГЛУМИШТЕ  
АЦО ЈОВАНОВСКИ (1930-2016)

Ин мемориам
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Седум години емисија, 
седум години „борба“ со 
естрадата, седум години 

15-минутна свежина на ма-
кедонските телевизии. Еми-

сијата „Бекстејџ“ годинава го 
прославува седмиот роденден. 
Велат дека низ годините бук-
вално растеле, се развивале и 
созревале како жив организам.

� Почнавме како колеги, а еве 
нѐ сега по цели седум години 
како вистинско семејство – 
велат од „Бекстејџ“.

„Бекстејџ“ менуваше многу низ 
годините, но истраја низ сите 
абнормални препреки со кои 
еден новинар, телевизиски ра-
ботник и продукт се соочуваат 
во Македонија. 

За уредничката на емисијата, 
Јулија Цветковска, само про-
мената е константна, па токму 
затоа низ годините ги имаа, и 
тоа многу. 

� Менувавме фреквенции, ме-
нувавме концепти, се мену-
ваа новинарките и водител-
ките, се зголемуваше тимот, 
но идејата остануваше иста. 
Сериозно да ѝ пристапиме на 
естрадата, со топлина на жи-
вотните приказни, со чиста 
професионалност на интер-
вјуата, со потврдени ставови 
на коментарите. Седумката, 
велат, е среќна. За нас година-
ва е многу среќна, но и многу 
значајна од повеќе аспекти. 
Оваа седма година, до која 
морам да признаам стигнав-
ме тешко, е време кога вне-
суваме тектонски промени. 
Ја подмладуваме екипата, го 
прошируваме тимот и фаќа-
ме залет кон нови приказни 
како да сме прва година во 
македонскиот медиумски 
простор. Посакајте ни и Вие 
среќа. Во вакви услови ќе ни 
треба! – вели Цветковска.

Актуелни музички, културни, 
спортски настани, приказни 
за ѕвездите, но и за незнајните 
херои, новости, озборувања, ес-
традни пријателства и незгоди. 
Во што се разликуваше оваа 
седма година од претходните?

� Годинава се случија некол-
ку интересни моменти во 
„Бекстејџ“. Освен што ни се 
случи првата свадба, ни се 
случи и „Алфа“, каде што нѐ 

пресретна тим од професио-
налци и во иста мера енту-
зијасти како нас. Во однос на 
прилози, годинава имавме со 
што да се пофалиме. Европ-
ското првенство во Полска 
беше полн погодок. Во најго-
лемите поплави во Србија и 
Босна, ние испративме еки-
па за да реализира естрадни 
интервјуа. На „Егзит“ загла-
вивме во најдлабоката кал 
за да доловиме клучен кадар. 
Сума сумарум, оваа седма го-
дина, временските услови 
некако не беа на наша стра-
на. Но, затоа, пак, сѐ друго 
беше – вели Цветковска.

Вели, соработуваат генерално 
со сите. Или со сите оние што 
заслужуваат и нивно време и 
простор, но и време и простор 
на нивната публика. 

� Неблагодарно е да наведам 
соработници со кои најмногу 
соработувам за да не забора-
вам некого, затоа дипломат-
ски ќе одговорам соработу-
ваме со сите, освен со оние 
со кои не соработуваме, ама 
па тие сами ќе се пронајдат 
– се смее таа.

Иако не сакаше да споменува 
имиња, потврди дека годинава 
им се налутиле една поп-пејач-
ка и еден фолк-пејач. 

� Пејачката се налути затоа 
што во интерес на времето 
ѝ го скративме спотот, а пеја-
чот затоа што со вистински 
зборови на вистинско место 
кажавме дека може и треба 
да прави повеќе од она што 
го прави во моментов – вели 
Цветковска.

Но, Бекстејџовки храбро ќе про-
должат и покрај сѐ.

� И покрај состојбата во која 
ги сместија македонските 
медиуми, и покрај глувоста 
на телевизиите за наши до-
машни проекти и производи, 
и против желбата на одре-
дени медиуми до последна 
искра да го згаснат новинар-
ството... ние продолжуваме 
во естрадна борба и следни-
те најмалку седум години! 
Среќни сме и убаво ни е. Си ја 
сакаме работата, па и естра-
дата. Мала е, ама компати-
билна. Исто како и државата 
– завршува Цветковска.

Секоја година и роденденот и кампањата 
околу него се тематски. Годинава се одлу-
чивме тоа да биде политиката. Односно, 
изборите. Не се обидуваме никого да на-
вредиме, ниту, пак, да копираме. Првпат си 
фаќаме работа со политика. Едноставно, го 
искористивме она што го окупира секој од 
нас и на улица и од телевизиските програми 
и од весниците и го презентираме естрадно 
на самото место. Без шеги на туѓа сметка. 
Сите до една се на наша! – велат од „Бекстејџ“

И годинава „Бекстејџ“ ги наградува најдо-
брите. Со златна статуетка дома ги ис-
праќаат сите што заслужиле и придонеле 
во културниот и во забавниот живот на 
македонската публика.

� Сите наградени се на нашиот список, од 
прв до последен, затоа што така одлучи 
нашата специјална жири-комисија сос-
тавена од нашите новинари, водители, 
монтажери и сниматели. Одлуките се 
базирани исклучиво на нивната рабо-
та и на нивниот успех во претходната 
година. И нема врски ниту протекции. 
Не сме расположени да губиме време 
на наместени и на договорени награди. 
Го трошиме нашиот роденден за да им 
одадеме признание на оние на кои никој 
не се сетил, или, пак, ги заборавил во 
годината што поминала. И сами ќе се 
уверите дека списокот, од прв до после-
ден, е легитимен – се смее Цветковска.

„БЕКСТЕЈЏ“ ГИ НАГРАДИ:
# Најуспешна пејачка за 2015
 ЕлЕНА рИСтЕСКА

# Најуспешен концерт за 2015
 тАМАрА тоДЕВСКА

# Најуспешен тренер за 2015
 рАУл ГоНзАлЕС

# Најуспешен печатен проект за 2015 
 „КАПИтАл“

# Македонски филм на сите времиња 
 „ВИКЕНД НА МртоВцИ“

# Најуспешна на социјалните  
мрежи за 2015 

 ИНА МНоГУ ФИНА

# Најубава песна за Македонија од  
странски изведувач

  „МАКЕДоНКА“ НА ФлАМИНГоСИ

# Најуспешен албум за 2015 
  „ПИјАН СлАВЕј“ НА ФолтИН

# Најуспешна група за 2015 
 EYE CUE

# Најуспешен ТВ проект за 2015
 „ПАтот До УСПЕХот НА  

МИШКо ИВАНоВ“ – 24 ВЕСтИ

# Најуспешна културна институција за 2015
 ДрАМСКИ тЕАтАр

# Најуспешна театарска претстава за 2015
 „ЧИКАГо“

# Најуспешен менаџер во културата за 2015
 ДЕјАН ПројКоВСКИ

# Најуспешен водител за 2015
 јоВАНА СтојМЕНоВИЌ – СИтЕл тВ

# Најуспешен колумнист за 2015 
 АлЕКСАНДАр рУСјАКоВ

# Најуспешен печатен додаток за 2015  
 „АНтЕНА“ НА ДНЕВНИК

# Посебен придонес во македонскиот филм
 СВЕтозАр цВЕтКоВИЌ

# Посебен придонес на македонската 
клупска сцена

 Дј БАБУрА

# Трајни вредности во македонската музика
 МАрИјАНА И роСАНА
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сцена

Почнавме како колеги, а еве нÈ сега по цели седум години како вистинско семејство

Менувавме фреквенции, менувавме концепти, се менуваа 
новинарките и водителките, се зголемуваше тимот, но 
идејата остануваше иста. Сериозно да ѝ пристапиме на 
естрадата, со топлина на животните приказни, со чиста 
професионалност на интервјуата, со потврдени ставови 
на коментарите
Пишува | Марина Костовска

СЕДУМ ГОДИНИ „БЕКСТЕЈЏ“



Најпосакуваното парче 
облека за оваа сезона, 
блузата со карнери, пов-

торно го има куќата „Миу миу“. 
Се работи за памучна блуза, 
украсена со асиметрични кар-
нери од тул. Ова парче облека 
е добра инвестиција бидејќи 
без проблем може да се носи 
со обични панталони или со 
елегантно здолниште.

Преубав модел нуди и „Рози Осолин“. Во колекцијата има неколку блузи кои 
спојуваат два големи тренда – голи раменици и меки карнери кои се исклу-
чително женствени. Луксузните верзии на карнерите ги претставија „Гучи“, 
„Клое“ и „Ланвин“. „Гучи“ предлага плисирани карнери во силно розови 
нијанси, а „Клое“ и „Ланвин“ се одлучија за вечната црно-бела елеганција.

Еден од најубавите при-
мероци за сезоната доаѓа 
од студиото на Проенза 
Скулер. Дизајнерскиот 
дует во ова парче облека 
вметна и морнарски еле-
менти, а како резултат на 
тоа добија романтична 
блуза со голи раменици и 
со долги, тесни линии.

Карнерите се одличен 
моден зачин во секојднев-
ниот изглед. Тие ѝ даваат 
сензуалност и елеганција 
на секоја обична блуза. 
Оваа сезона нежната, 
женска страна ќе биде 
нагласена со карнери во 
секаква варијанта. �
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Најубавите пролетни 
блузи со карнери

Елегантни, 
модерни, откачени, 

романтични. 
Блузите со карнери 

дефинитивно 
ќе ја одбележат 

пролетната сезона

атрактивно

Миу миу

Клое

Гучи

Проенза 
Скулер
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ци та ти:

# „Имам на пи ша но не кол ку пес ни и, на ви сти-
на, тоа што го пра вам би го на рек ла по е зи ја 
на кра јот на де нот би деј ќи знам да се дам со 
ги та ра та со ча со ви и ча со ви це ла не де ла, а 
по тоа не ма ни да ја до прам еден ме сец.“

# „Пе е ње то е на чин на ос ло бо ду ва ње на емо-
ци ја што по не ко гаш не мо же да се до ло ви со 
глу ма та. Му зи ка та ја прид ви жу ва ду ша та. Му-
зи ка та е из во рот на нај ин тен зив ни те емо ции 
што мо жат да се по чув ству ва ат.“

Целосно име:  
Аман да Ми шел Сај фред
Родена на:  
3 де кем ври 1985 го ди на 
(30 го ди ни)
Ален та ун, Пен сил ва ни ја, 
САД

Про фе си ја:  
актер ка, пе јач ка,  
ма не кен ка 

активна од:  
1996 го ди на

АМАН ДА САЈ ФРЕД Аман да Сај фред е аме ри кан ска актер ка, ма не-
кен ка и пе јач ка. Ка ри е ра та ја поч на ла ка ко де те 
ма не кен ка ко га има ла 11 го ди ни, а на 15 го ди ни 

ја поч на ла актер ска та ка ри е ра со по ма ли уло ги во 
те ле ви зи ски те се рии „Ка ко што се вр ти све тот“ и 
„Си те мои де ца“.  Аман да се здо би со свет ска сла ва 
со уло ги те во фил мо ви те „Опас ни де вој ки“ (2004), 
„Ма ма Миа“ (2008), „Те ло то на Џе ни фер“ (2009), 
„Клои“ (2009), „Дра ги Џон“ (2010), „Пис ма до Ју ли-
ја“ (2010), „Цр вен ка па“ (2011), „На вре ме“ (2011), 
„Ис чез на та“ (2012), „Клет ни ци“ (2012), „Лав лејс“ 
(2013), „Тед 2“ (2015) итн.�
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СОВЕТИ ЗА ИЗБОР НА 
НОВИ ТРПЕЗАРИСКИ 
СТОЛОВИ
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МилениЦи

Со малку труд и во зима може да уживате 
во егзотичните бромелии, кои стручни-
те лица уште ги нарекуваат и цвеќиња 
на новото време бидејќи совршено со 
вклопуваат во современиoт ентериер. 
Меѓу нив се издвојуваат гузманиите, кои 
во природната околина во џунглите на 
Централна и на Јужна Америка растат 
на дрво заедно со орхидеите.

Гузманија е епифитно растение, кое во 
природата расте без земјиштен супстрат, 
се прицврстува на гранките на дрвото. 
Цветот ѝ е прилично неугледен и трае 
кратко. Гузманијата е интересно цвеќе 
поради модификуваниот лист со силни 
бои. На гузманијата ѝ одговара светло 
место заштитено од попладневно сонце, 
висока влажност на воздухот и зимска 
температура од 15 до 18 степени, а во 
лето од 24 до 30 степени. Кога е топло, 
потребно е секојдневно да се полева со 
вода. Таа се полева со вода на тој начин 
што се сипа два сантиметра дестилирана 
вода во средиштето на розетата. Водата 
треба да се менува на секои 15 дена за да 
не дојде до развој на болести на расте-
нието. Во зима неопходно е супстратот 
да се одржува умерено влажен, а во лето 
цвеќето се полева со вода двапати не-
делно. Ако температурата падне под 18 
степени, истурете ја водата од розетата.

Животниот век на ова цвеќе е три години, 
по цветањето растението се суши и уми-
ра. Се размножува со одвојување млади 
израстоци, кои се појавуваат во долниот 
дел на розетата. Тие млади израстоци 
се формираат по прецветувањето. Кога 
ќе достигнат половина од вистината на 
матичното растение, се одвојуваат од ко-
ренот и се пресадуваат во посебни саксии. 
Цветаат по две години. �

Доколку треба да одберете столови 
за новата маса во трпезаријата или 
сакате да ги замените старите, до-
бро е да се земат предвид неколку 
работи за да се направи најдобриот 
можен избор

Прво, треба да се земе предвид широчи-
ната на масата, а според неа да се пресме-
та и широчината на столовите, а притоа 
да се остави и малку простор од двете 
страни. Столовите треба да имаат ши-
рочина од најмалку 45 сантиметри за да 
бидат удобни. Исто така, треба да се земе 
предвид и обликот на масата. Доколку е 
овална или кружна, просторот под масата 
е ограничен, па затоа треба да се провери 
дали сите столови може да се турнат под 
масата кога не се употребуваат.

Доколку станува збор за избор на дрвена 
маса и на дрвени столови, сигурен избор 
е доколку се изработени од еден вид дрво.
Тапацираните столови може да понудат 
удобност, додека кожените се полесни 
за одржување, со тоа што лете може да 
бидат лепливи.

Доколку сте се определиле за столо-
ви што се убави, но тврди и неудобни, 
удобност може да зголеми со додавање 
перничиња на врзување или, пак, пена 
обложена со ткаенина. �

ГУЗМАНИЈА

Редовно четкање 
Сосема е нормално вашиот ми-
леник да започне да се митари 
при крајот на зимата. На тој 
начин ги отстранува густи-
те влакна и се подготвува за 
потопло време. Проблемот со 
премногу влакна можете да го 
решите со редовно четкање. Не 
одбегнувајте ги овие обврски 
бидејќи на тој начин ќе ги на-

малите влакната по домот. Се-
којдневно одвојте пет минути 
за четкање на својот миленик 
и за кратко ќе ја забележите 
промената, а со тоа ќе заште-
дите време за чистење. 

Прекривки за гарнитура 
Користете прекривки што мо-
жат да се исперат. Вашите гости 
сигурно не сакаат да седат на 

кревет кој е прекриен со влак-
на од вашата мачка. Исто така, 
добро решение е на миленикот 
да му обезбедите негово место 
во вид на кревет како што е пер-
ница или ќебе и отпочеток да му 
дадете до знаење дека не смее да 
се качува по креветот. 

Мијте му ги шепите по 
секоја прошетка 
Пред да го пуштите кучето да 
трча низ станот по прошетка-
та, измијте му ги шепите или 
исчистете ги со влажно ма-
рамче. Ќе се изненадите кога 
ќе видите колку нечистотија 
има помеѓу перничињата и на 

влакната по само една игра во 
паркот. Не се штедете. Оваа 
работа ќе ви одземе десет ми-
нути, но ќе спречи голем број 
нечистотии во просторијата 
во која престојувате. 

Раси кои не се митарат 
Доколку и по овие совети теш-
ко ви паѓа и немате време за 
чистење влакна, тогаш одбере-
те домашен миленик кој нема 
влакна и кој слабо се митари. 
Тоа не значи дека за вас се само 
риби и папагали. Постојат мно-
гу раси кучиња како што е пуд-
лица или бишон, кои воопшто 
не се митарат.
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Сопствениците што своите миленици ги чуваат во стан, 
најчесто имаат голема грижа за влакната по гарнитурата, 
гардеробата и по тепихот. Иако не постои комплетно решение 
за овој проблем, еве неколку совети што ќе ви помогнат да ги 
елиминирате и да ги намалите влакната во домот

Намалете го бројот 
на влакна од 
миленикот во домот



автомобилизам

американската компанија за 
производство на автомобили 
„Џенерал моторс“, под чијашто 
капа е „шевролет“, го претстави 
новиот „камаро“, кој сега ќе ја 
носи ознаката зл1 (ZL1)

Н ајновото издание на успешниот „кама-
ро“ ќе го придвижува мотор со зафат-
нина од 6,2 литри со осум цилиндра, кој 

ќе располага со повеќе од 640 коњски сили.

Во „Џенерал моторс“ нагласуваат дека  
„камаро Зл1“ е замислен и направен да биде 
„извонреден во сѐ“, и се чини дека успеаја во 
својата намера. Новиот „камаро“ од надвор се 
карактеризира со новодизајнираната маска на 
ладилникот на моторот, значително поголемиот 
насочувач на воздухот и сосема новиот капак 
на мотор на кој се инсталирани отвори за из-
дувување на топлиот воздух.

извонреден во сè
„Камаро“

за новиот „камаро“. За ефикасно застанување 
се предвидени сопирачки „брембо“.

Со асистенција на механичкиот компресор, 
моторот со осум цилиндра, со зафатнина од 
6,2 литри развива повеќе од 640 коњски сили 
и нуди фантастични 900 њутн-метри најголем 
вртежен момент. Преносот на силата исклу-
чиво на задната оска се врши преку рачниот 
шестотепен менувач или сосема новоразвие-
ниот десетстепен автоматски менувач. Покрај 
активната суспензија Зл1 е опремен и со сис-
темот „ланч контрол“, кој овозможува блокада 
на диференцијалот. 

На Саемот за автомобили во Њујорк ќе биде 
прикажан и официјалниот модел, кој ќе влезе 
во сериско производство, а првите модели се 
очекуваат да пристигнат во продажба до крајот 
на првата половина од оваа година, кога ќе се 
знае и точната цена. 

Зл1 доби пошироки предни калници, изразени 
линии на предните прагови и голем заден 
спојлер. Овој автомобил е предвидено да биде 
поставен на 20-инчни засилени алуминумски 
бандажи на кои се монтирани гуми 
„игл Ф1 суперкар“, кои компанијата 
„Гудјеар“ ги разви специјално 
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„ЏЕНЕРАЛ МОТОРС“  
Го ПрЕтСтАВИ НоВИот  

„шЕВРОЛЕТ КАМАРО ЗЛ1“
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Р акометарката на ЖРК Вардар, 
српската интернационалка 
Андреа Лекиќ е моторот на 

тимот од „Јане Сандански“. Средниот 
бек веќе трета сезона настапува за 
македонскиот шампион, кој заедно 
со неа во изминатите две сезони 
игра на завршниот турнир од Ли-
гата на шампионите во Будимпешта. 
Оваа сезона посакува да се стигне до 
тронот бидејќи верува дека Вардар 
има квалитет да се искачи на по-
кривот на Европа. За да се оствари 
тоа, прво ќе мора да се пласира во 
полуфиналето, а на патот до таму 
пречка е норвешкиот тим Ларвик.

 Оваа сезона во Лигата на шам-
пионите, според резултатите што 
ги остварија екипите во групните 
фази, се чини дека е најизедначена 
и со поголем квалитет од минатите. 
Не може со сигурност да се каже 
кои екипи ќе излезат како побед-
ници од четврт-финалињата и ќе 
се пласираат на завршниот турнир 
во Будимпешта.
ЛЕКИќ: Според квалитетот на сите 
осум екипи што се пласираа во чет-
врт-финалето од Лигата на шампиони-
те слободно може да се каже дека ова 
е најизедначена сезона во последните 
неколку години. Квалитетот е поголем, 
што е добро за женскиот ракомет би-
дејќи видовме голем број извонредни 
натпревари на кои победникот не се 
знаеше до самиот крај. Сите осум еки-
пи влегуваат во четврт-финалето со 
свои калкулации и желби за пласман 
на завршниот турнир во Будимпешта.

 На патот до завршниот турнир во 
четврт-финалето ЖРК Вардар ќе 
мора да одигра извонредно тежок 
четврт-финален двомеч со норвеш-
киот шампион Ларвик, кој е тим од 
самиот европски врв.

ЛЕКИќ: Ларвик е екипа што е редо-
вен учесник на завршниот турнир. 
Пред две сезони игравме во групи и 
успеавме да победиме и да одиграме 
нерешено. Минатата сезона тие играа 
во финалето, а, секако, и оваа година 
го посакуваат пласманот на завршни-
от турнир. Според квалитетот што го 
имаат во составот се еден од главните 
фаворити и за титулата во Лигата на 
шампионите оваа сезона. Вардар, сека-
ко, е во врвот на ракометниот крем би-
дејќи играме одлично во вториот дел 
по Светското првенство во декември 
и слободно можеме да кажеме дека ќе 
атакуваме на пласманот меѓу четири-
те најдобри екипи во Европа. Имаме 
квалитет и можеме да му парираме 
на Ларвик. Од сите четврт-финални 
пресметки, би можело да се каже дека 
ова е најизедначен дуел.

 Дали стручниот штаб и ракоме-
тарките на тренинзите обрнува-
ат посебно внимание на нивната 
игра? Се прави ли некоја посебна 
стратегија за да се спречи нивниот 
препознатлив напад?
ЛЕКИќ: Играат стандарден сканди-
навски ракомет. Многу трчаат и можат 

во сите 60 минути да одиграат во исто 
темпо. Противниците ги добиваат со 
убиствени контри и полуконтри од кои, 
реално, тешко дека некоја екипа може 
да се спаси. Нашата цел е да се обидеме 
да излеземе на крај со нивната игра 
и да не дозволиме лесни реализации. 
Освен нивниот начин на игра, во на-
падот неприкосновена е Нора Мерк, 
која е вистински мотор на тимот. Сепак, 
таа и не е единствената што може да 
ни зададе проблеми. Играат тимски 
ракомет и секоја ракометарка си ја знае 
улогата во тимот.Во секој ракометен 
натпревар се наметнува и некоја друга 
ракометарка од сенка. Мора да бидеме 
концентрирани во текот на сите 60 ми-
нути на теренот.

 Забележлива е поинаквата игра 
на Вардар по доаѓањето на помош-
ник-тренерот Дејвид Дејвис Камара 
во тимот на местото на Јан Питлик. 
Би се рекло дека на ракометарките 
одлично им одговара овој стил на 
ракомет.
ЛЕКИќ: Според тоа што се гледа на 
теренот, Вардар целосно го смени 
пристапот на играта по доаѓањето на 
Камара во тимот. Многу повеќе се трча 

во нападот, ракометарките повеќе се 
движат без топка, се размрдува цела-
та противничка одбрана. Во нашата 
дефанзива се игра активно на човек, 
се доби во цврстина. Искрено, мене по-
веќе ми одговара ваквиот стил на игра 
бидејќи веќе девет години сум интер-
националка и сум имала можност да на-
стапувам во екипи каде што тренерите 
се од Шпанија или практикуваат ваков 
ракомет. Станав европски шампион со 
Ѓер пред три години каде што неприкос-
новен е Мартин Амброз. Тој знае точно 
од која ракометарка што може да добие 
и како да го извлече максимумот. Многу 
слично е и со Камара. Сега имаме и по-
веќе ротација во тимот. Многу повеќе 
ракометарки се вклучени во текот на 
еден меч, а тоа доведува до свежина кај 
сите. Се чувствува кај колешките глад 
за докажување и елан во играта.

 Ако Вардар успее да ја помине 
четврт-финалната пречка, може 
ли симпатизерите да очекуваат и 
напад на европскиот трон оваа се-
зона? Колку Вардар е зрела екипа 
за вакво нешто?
ЛЕКИќ: Ќе се навратам повторно на 
квалитетот на екипите оваа сезона. 

Ако до пред некоја година однапред се 
знаеја според квалитетот кои три-четири 
екипи можат да се пласираат во финалето 
на Лигата на шампионите, оваа сезона е 
крајно изедначена. Прво сите што имаат 
аспирации за највисок пласман мора да 
го поминат четврт-финалето. Сите чети-
ри дуели се крајно изедначени. Вардар 
играше во потешка група со Будуќност 
и со Ѓер и покажа дека може да се носи со 
актуелниот и со поранешниот европски 
шампион. Со победата во Скопје против 
Будуќност видовме дека и тој состав на 
Црногорките е ранлив. Со Ѓер одигравме 
два квалитетни меча и покажавме дека 
можеме, дека имаме квалитет. Во втората 
група Ларвик загуби два натпревара на 
домашен терен, и тоа ни влева надеж 
дека можеме и ние да извојуваме победа 
во Норвешка. Единствената непоразена 
екипа во досегашниот дел е Ростов Дон, 
но, искрено, тие играа и во нешто полес-
на група. Сепак, направија резултат за 
почитување и се, секако, едни од конку-
рентките за шампионската титула. Не-
благодарно е да се каже дали Вардар или 
која било друга екипа има повеќе шанси 
за освојување на Лигата на шампионите. 
Мое мислење е дека сите екипи што ќе се 
пласираат на завршниот турнир имаат 
еднакви шанси за титулата.

 И, за крај, од пред некое време ги 
израдува твоите симпатизери и на-
вивачите на Вардар со тоа што го 
продолжи договорот со управата 
на клубот.
ЛЕКИќ: Дојдов во Вардар пред три сезо-
ни откако ја освоив европската титула 
со Ѓер. Почувствував дека ми треба нов 
предизвик и го препознав проектот што 
може да ги задоволи моите желби за 
уште поголемо градење на кариерата. 
Оваа сезона ми истекуваше договорот, 
но, искрено, бев смирена и воопшто 
не размислував за тоа сѐ додека не 
се случи да седнеме на преговарачка 
маса. Искрено, јас лично посакував да 
продолжам да играм за Вардар и во 
следната година. Клубот ги продолжи 
договорите со неколку ракометарки, 
кои се костурот на тимот, и дополни-
телно се засили со нови ракометарки. 
Целите за следната сезона се исти, ата-
ка на европскиот трон. Договорот ми е 
со важност од една сезона, со можност 
за продолжување. На заемно задовол-
ство, мое и на управата, успеавме да се 
договориме и да ги израдуваме симпа-
тизерите. Многу сум им благодарна на 
навивачите, кои ми ја даваа поддрш-
ката и ги истакнуваа желбите за мое 
останување во клубот. Верувам дека 
ќе ги израдувам и во иднина со моите 
настапи и нови победи со Вардар. 

СпортинтерВjуЖРК ВАРДАРАНДРЕА ЛЕКИќ

вардар, секако, е во врвот 
на ракометниот крем 
бидејќи играме одлично во 
вториот дел по светското 
првенство во декември 
и слободно можеме да 
кажеме дека ќе атакуваме 
на пласманот меѓу четирите 
најдобри екипи во европа. 
имаме квалитет и можеме 
да му парираме на ларвик, 
вели ракометарката на ЖРК 
Вардар Андреа Лекиќ

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски

Преку Ларвик до
европскиот  
трон
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–  Кажи ми нешто валкано..
–  Ти смрди здивот.

–  Ова е мое дело јас го насликав.
–  Ја гледаш флекава на маицава?
–  Да.
–  Мое дело е, јас ја направив.

–  Тато што е тоа шалтер?
–  Оди прашај ја мајка ти!
–  Мамо што е тоа шалтер?
–  Оди прашај го татко ти !
–  Тато што е тоа шалтер?
–  Оди прашај ја мајка ти!
–  Татооо бе паа..
–  E па е сине, тоа е шалтер..

МиГрантСКо порно

здраво телефанатици. Во септември ќе заокружиме четири години неделник  
„република“. Си велам, дотогаш уште за колку напади ќе пишуваме? Уште колку  

нечовечки коментари ќе слушнеме, а изместени наслови ќе прочитаме?

лично, омилени ми беа тие што се топеа на фотографијата со детето заглавено во  
Идомени и написот „Извинете за Брисел“. од каде да почнам, од тоа дека детето не ни 

знае што се случи во Брисел, преку тоа дека сигурно не ни знае англиски, до трето, дека 
преку тасе со тоа како се искористуваат тие деца. 

Има „офф.нет“ убав збор за тоа – „мигрантско порно“ или дилемата дали да помогнеш 
или да фотографираш. Е, маката е што овие нашиве фотографи до толку се навикнаа 

на тоа фотографирање, посебно на деца, што наркомански продолжија со тоа. тоа што 
сопствената полиција ќе ја прикажеш како лош чичко на запад, не помага никому,  

посебно не на тие заглавени деца.

Ама ајде, не дојдовте на претпоследна за да читате тажаленки од мене. Еве читајте за 
полутажаленки. Слушам Ирена Спироска го сменила бутикот спонзор, па сега е главна 

ѕвезда во Велес. Ама, како што велат, и на кокошарникот да му удрат 100 лајка на  
„Фејсбук“ ќе мисли дека е гулабарник.

Малиот брат 

тВтека

�  25 март 1860 година
 На традиционалниот кон-

курс за поема, што се одржа 
во Атина, македонскиот пи-
сател Григор Прличев доби 
ловоров венец за поемата 
„Сердарот“.

�  26 март 1953 година
 Доктор Џонас Едвард Салк, 

американски микробиолог 
го објави откривањето на но-
вата вакцина против детска 
парализа.

�  26 март 1979 година
 По разговорите во Кемп Деј-

вид, Израел и Египет склучија 
мировен договор во Вашинг-
тон. Со тоа е завршена воена-
та состојба меѓу двете земји, 
која траеше од 1948 година.

�  27 март 1903 година
 Во штипското село Кар-

бинци, четите на војводите 
Гане и Стојан Бочварот се 
судриле со турскиот аскер 
при што борбата завршила 
со трагичен крај за македон-
ските револуционери.

�  27 март 1977 година
 Во Санта Круз, на Канарските 

Острови, во Атлантскиот Оке-
ан, се случи најтешката авион-
ска несреќа во историјата на 
цивилното воздухопловство. 
Во судирот на два авиони 
„џамбо џет“ на Американ-
ската авиокомпанија и на 
Холандското кралско возду-
хопловство загинаа околу 580 
патници.

� 27 март 1992 година
 Врз основа на Договорот од 

Скопје, потпишан од прет-
седателот Киро Глигоров и 
генералот на ЈНА, Никола 
Узелац, војската на ЈНА ја 
напуштила територијата на 
Република Македонија.

� 30 март 1867 година
 Потпишан е Договор меѓу 

САД и Царска Русија со кој, 
САД од Царска Русија ја ку-
пија Алјаска за 7,2 милиони 
американски долари.

ВреМеплоВ

Појак стимуланс  од Ред Бул е 'Идат гости за 5 минути'.

На прав Македонец сите чинии му се различни, некои од 
нив преживеани од сервиси од на баба му свадбата.

"Извадено пред пола саат" - стара бурекџиска 
единица мерка за бурек од пред 3 дена.

Никогаш не ги потценувај работите! Да те стегне 
стомак во борова шума, да видиш дали тоалетната 
хартија не е хартија од вредност.

Си пораснал тогаш кога повеќе се плашиш од 
резултатите од анализата на крвта, отколку од 
земањето на крвта.
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•		парче	свинско	филе

за прелив ќе ви треба:

•	2	лажици	сос	од	соја
•	2	лажици	бело	вино
•	1	лажичка	сусамово	масло
•	2	лажички	густин

Дополнително ќе ви треба:

•	200	грама	шитаке	печурки
•	парче	свеж	ѓумбир
•	3	млади	кромитчиња
•	2	чешниња	лук
•	зелка
•	зелена	пиперка
•	30	мл	сончогледово	или	 

палмино масло
•	2	лажици	сос	од	соја
•	сок	од	половина	лимон
•	сос	од	соја
•	1	лажица	сусамово	масло
•	по	желба	чили

# Свинското филе исечкајте го на парчиња. 
Прелејте го со состојките за преливот и оставете 
го во ладилник еден час.

# Печурките исечкајте ги, додајте го изренданиот 
ѓумбир, исечканите млади кромитчиња и 
лукчето. Тргнете ги настрана да постојат.

# Исечкајте ја зелката со големина од еден 
сантиметар на еден сантиметар. Зелената 
пиперка исечкајте ја на парчиња со приближна 
или иста големина. 

# Оставете ги да стојат со зелката.

# Во вок тавата ставете го маслото. Пржете го 
месото, извадете го и додајте го исечканиот 
зеленчук. Додајте го сосот од соја и сусамовото 
масло. Кога зеленчукот ќе почне да добива 
сјај, додајте ги месото, сокот од лимон, сол и  
црн пипер. 

# Сервирајте врз исечкана кинеска зелка!

# Доколку сакате луто, додајте чили.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:
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куJнски тефтер

Свинско филе  
на кинески начин




