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ВоВед

Слугата Љубе и неговото право

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

наСтанИ на неДелата

Нови 550 вработувања до крајот на годината 
отвора странската компанија „Амфенол“. Според 
последните најави, американската автомобил-
ска компанија „Амфенол“  ќе отвори нова, тре-
та по ред, фабрика во Кочани. Покрај тоа што 
компанијата функционира во објекти што се 
браунфилд-инвестиција на површина од околу 
6.000 квадратни метри, во индустриската зона 
во Кочани веќе гради нова зграда што e грин-
филд-инвестиција од дополнителни 5.000 ква-
дратни метри, која би требало да биде готова до 
јуни/јули оваа година. Новата фабрика ќе биде 
наменета за производство на сигнални кабли, кои 
наоѓаат примена во автомобилската индустрија. 

Вкупниот број вработени ќе достигне 1.300, за-
клучно со декември 2016 година.

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски по-
сочи дека тоа што компанијата гради нова, трета  
фабрика е најдобар демант за сите критики, но 
и показател за успешноста на политиката на 
привлекување нови странски инвестиции. 

Инаку, се работи за глобална корпорација, која е 
меѓу 500 најголеми компании во светот со широка 
палета на производи, пред сѐ, од областа на авто-
мобилската и телекомуникациската индустрија, 
со годишен обрт од неколку милијарди долари. �

ВМРО-ДПМНЕ најави детално 
ревидирање на работата на, 
како што велат, техничкиот 
министер Оливер Спасовски, 
неговите партиски соработ-
ници од СДСМ во неговиот 
партиски кабинет во МВР, 
како и на началниците во сек-
торите за внатрешни работи 
поставени од него, заедно со 
нивните подредени. Според 
владејачката партија, ќе има 
соодветна разврска со лична 
и конкретна одговорност на 
сите вклучени за партиските 
хајки и за незаконско рабо-
тење, кои ги спроведува СДСМ 
преку МВР. 

� Деталната ревизија на 
незаконското работење на 
послушниците на СДСМ ќе 
биде спроведена во центра-

лата на МВР, во секоја поли-
циска станица, во секој град, 
во секое СВР, во секое одде-
ление на МВР, во секој сек-
тор на МВР, во секоја дирек-
ција и управа на МВР. Ниту 
една незаконска постапка 
нема да помине неказнето 
– велат од ВМРО-ДПМНЕ.

Тие апелираат тие што се под-
редени на СДСМ да не поста-
пуваат незаконски и да не ги 
следат партиските наредби 
од штабовите на опозицијата.
Наредбата од СДСМ до МВР 
на Оливер Спасовски е по се-
која цена да се поднесуваат 
кривични пријави против 
државните и локалните чле-
нови на ВМРО-ДПМНЕ, без 
оглед на тоа што се работи за 
монтирани случаи. Но, набрзо 
МВР ќе добие нов министер 
со целосна легитимност. Тие 
што ја злоупотребиле својата 
функција ќе одговараат. Ќе од-
говараат за нивните партиски 
хајки од СДСМ, за нивните ме-
тоди и за нивното партиско 
самоволие – велат од владејач-
ката партија. �

„Амфенол“ гради  
трета фабрика -  
нови 550 работни места

Спасовски се 
плаши од  
ревизија на 
незаконското 
работење
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Настаните што му претходеа на 
конфликтот во 2001 година и 
промената на власта во 2002 

година, во повеќе наврати се споре-
дувани со случувањата од минатата 
и од оваа година, при што секој оној 
со здрав разум може да заклучи дека 
некои центри на моќ со години нана-
зад на идентичен начин се обидуваат 
да ја уништат државата со помош на 
домашни предавници. Задачата на 
Верушевски и тогаш и сега беше да 
ги подготви аферите за прислушу-
вање за да се уништи кредибилите-
тот на државниот врв, радикалните 
албански структури беа задолжени 
за задавање удар врз безбедноста на 
државата и за плашење на народот 
кому требаше да му стане јасно дека 
во случај да се спротивстави на тоа 
што го наложуваат амбасадорите и 
посредниците ќе следува крвопроле-
вање. Улогата на Ахмети, кој требаше 
да ја „демократизира“ Македонија, 
овој пат му е доверена на Заев, а целта 
на постоењето на Специјалното обви-
нителство е да помогне во предизбор-
ниот маркетинг на опозицијата, како 
што тогаш тоа го направи Меѓуна-
родниот суд во Хаг со случајот „Љубе 
Бошковски“. 

Имено, судбината на ексминисте-
рот за внатрешни работи е најдобар 
пример преку кој се отсликува дво-
личноста на опозицијата и нејзината 
наводна загриженост и за интересите 
на Македонија и за Македонците и за 
човековите права на Љубе Бошков-
ски. И тогаш и сега.

За потсетување на оние што забора-
виле, во предвечерието на изборите 
во 2002 година, преку медиумските 
пера блиски до СДСМ беше објавено 
дека „веќе била скроена кривична-
та пријава против Бошковски пред 
Трибуналот во Хаг под сомнение 
за извршени воени злосторства во 
скопското село Љуботен во август 
2001 година“. За разлика од сега, то-

гаш, во одбрана на Љубе Бошковски 
застанаа десетици илјади граѓани, 
патриоти и бранители, кои тврдеа 
дека не само Бошковски, туку дека 
ниту еден Македонец не извршил 
воено злосторство и не заслужил 
да лежи затвор затоа што си ја бра-
нел татковината. Во исто време, 
пак, членството и раководството 
на СДСМ се ситеше на најавата за 
апсење и упатуваше цинични закани 
од типот: „Нема да го дадеме брат 
Љубе, зашто сами ќе му судиме“. 

Меѓународниот суд во таа изборна 
2002 година се искористи за предиз-
борен маркетинг на опозицијата, на 
ист начин како што денес за тоа се 
користи СЈО и Катица Јанева. СДСМ 
тогаш ги доби изборите, а Љубе Бош-
ковски беше екстрадиран во Хаг во 
март 2005 година. Во притворот во 
Шевенинген помина повеќе од три 
години, за на крај Трибуналот да го 
прогласи за невин! Тогаш, опози-
цијата не само што не се загрижи 
за човековите права на Бошковски 
кој невин лежеше три години во 
затвори, туку и не го криеше раз-
очарувањето од пресудата. Дури ја 
прекоруваше владата на Груевски 
дека потрошила милиони евра за да 
ја докаже неговата невиност. 

Е истиот тој брат Љубе, кој се колнеше 
во сè што му е свето дека им служи на 
државата и на македонскиот народ, 
откако се врати дома почна да им слу-
жи на некои туѓи, странски интереси, 
на штета на државата и на граѓаните 
кои му ја платија слободата. Реши да 
„глуми лудило“ и вети дека по избори 
„ќе го реши името во два дена“. 

За глумењето лудило за 130.000 евра 
од една страна доби затвор, а од друга 
страна целосно ја загуби поддршката 
од граѓаните кои се разочараа од не-
говата подготвеност да се пазари со 
најсветото за Македонецот – името 
на државата. 

За неговата постапка нема право 
никому да се лути освен на себе, но, 
СДСМ и Катица решија повторно да 
го искористат за предизборен мар-
кетинг. Специјалното обвинителство 
не можеше да најде никаква замерка 
во однос на предметот што се воде-
ше и за кој Бошковски беше осуден, 
па отвори случај кој се однесувал 
„на начинот на апсењето“. Во овој 
случај, опозицијата и СЈО „се заин-
тересираа“ за човековите права на 
човекот што тргуваше со името на 
една цела нација. 

Во театралното претставување на 
случајот пред јавноста, обвинител-
ките случајно или не, заборавија 
да соопштат дека Љубе Бошков-
ски и неговиот адвокат Љубомир 
Михајловски- Џанго, (поранешен 
министер за внатрешни работи од 
СДСМ) при апсењето во 2011 годи-
на, своерачно потпишале Записник 
во кој немале никаква забелешка 
на полициската постапка од страна 
на овластените лица. Во исто вре-
ме, намерно или не, обвинителки-
те од СЈО го премолчија делот од 
Записникот во кој е наведено дека 
„осомничениот не постапувал по 
наредба да се предаде и се обидел 
да бега. Давал активен отпор при 
апсењето и ги навредувал поли-
цајците со погрдни зборови“. Исто 
така, обвинителките не споделија 
со јавноста дека при претресот на 
возилото на осомничениот е најде-
но огнено оружје и палка. 

Од сето приложено може лесно да 
се заклучи дека случајот е повеќе од 
јасен, но и дека целта на СЈО е повеќе 
од очигледна. Затоа, во понатамош-
ното спроведување на сценариото и 
Катица и раководството на опози-
цијата треба да имаат предвид дека 
народот за разлика од 2001 година, е 
далеку помудар и порешителен да се 
спротивстави на сите антидржавни 
елементи по секоја цена.  

ПАРТиСкАТА ПоЛицијА ПоД ЛуПА



З аконските решенија со 
кои наводно се регулира-
ше материјата поврзана 

нолошките алатки со кои секој 
може да „симне“ некој разговор 
од, на пример, „Јутјуб“, се толку 
поедноставени што воопшто 
не е важно дали тие ќе бидат 
забранети или блокирани на 
„Фејсбук“, „Вимео“, „Јутјуб“ или 
на другите социјални мрежи.

Можноста за брзо и за евтино 
дистрибуирање на илегално 
снимените разговори преку 
електронска пошта или преку 
апликациите за комуникација 
„месинџер“, ги става во втор 
план сите законски или морал-
ни правила. Уште повеќе што 
според Законот, никој не може 
да ве обвини за дистрибуција на 
илегално добиени материјали 
ако истите ги пренесувате во 
лична комуникација со групи 
што самите ќе ги формирате. 
Доволно е да имате „Вибер“ и 
секој ден да испраќате по еден 
материјал на 19 свои пријате-
ли за да бидете сигурни дека 
материјалот што го поседувате 
ќе стигне до најголем дел од 
јавноста. Во земја со околу 2,4 
милиони државјани во земјата 
и надвор од неа, доволно е една 
порака да биде пренесена во пет 
наврати од по 19 луѓе  (при што 
секој од тие 19 што ја примил 
пораката мора да ја препрати 
на исто толку луѓе во секој од 
петте круга на трансфер) за, 
математички, целата нација 
да добие некоја прислушувана 
порака, а притоа воопшто да не 
биде прекршен законот што ја 
опфаќа само јавноста, но не и 
јавноста „скриена“ во совреме-
ната технологија.

Комуникацијата и трансферот 
на илегално стекнати материја-
ли преку програмите за комуни-
кација кои ја вршат истата цел 
како и традиционалните меди-
уми, формално-правно, е од при-
ватен карактер и притоа никој 
не може да ве обвини дека го кр-
шите законот. Дополнително, за 

да има некој пристап до вашите 
апликации за испраќање пора-
ки, мора да има судски налог 
што е речиси невозможно да 
се добие за илјадници луѓе кои 
би можеле да ги дистрибуираат 
материјалите за кои никој не 
знае колку се на број и кој сѐ ги 
има добиено.

Колку точно 
материјали се во игра

За да биде поголем стравот од 
објавување на материјалите без 
никаква контрола, се погрижи 
истиот човек кој има големи 
шанси во историјата да остане 
познат како организатор на 
објавување на најбројните при-
ватни телефонски разговори 
во човечката историја. Во едно 
свое интервју, Зоран Заев рече 
дека на Специјалното јавно об-
винителство му предал повеќе 
од еден милион разговори, а од 
Специјалното обвинителство 
тврдат дека, според нивната 
анализа, добиени се малку по-
веќе од 500 илјади разговори. 
Се разбира дека сега секој нор-
мален се прашува каде е раз-
ликата од половина милион 
гласови. Дали тие останале кај 
Заев, дали СЈО или некој оттаму 
ги чува за „не дај боже“ или, пак, 
во меѓувреме, тие станале дел 
од нечија лична колекција? 
Можноста тие да биле умно-
жени пред да бидат предаде-
ни на СЈО е голема, гледано 
од технички, но и од деловен 
аспект. Голем број луѓе кои се 
снимени, се подготвени да се 
соочат со своите ставови и со 
своите мислења изнесени во 
приватните разговори, но уште 
поголем број од нив ниту одда-
леку не сакаат во јавноста да се 
извадат нивни приватни раз-
говори кои можат да нарушат 
долгогодишни пријателства, да 
растурат бракови, да скараат 
брат со брат.

Зошто Заев треба да 
се плаши
Токму тие луѓе што досега или 
во иднина ќе бидат жртви на 
лакомоста за политички пое-
ни, се најопасните по безбед-
носта, пред сѐ на Заев, но и на 
тие што ги имаат приватните 
разговори на илјадници луѓе. 
Оваа опасност не ја намалува 
ниту тврдењето на опозиција-
та дека власта ги има истите 
разговори и дека последни-
те разговори објавени преку 
„Јутјуб“ се дело на некој друг, 
а не на СДСМ. Дури и ова твр-
дење да е точно, факт е дека сѐ 
до започнување на бомбите во 
јавноста не протекоа илегално 
добиени снимки, освен наво-
дните разговори во врска со 
случајот „Македонска банка“, 
што според сѐ, беше лакмус-
тест пред да се тргне со масов-
но објавување разговори. 

Македонија веќе една година ја 
живее сагата за прислушуваните 
телефонски разговори, а сè уште 
не може ни да се претпостави 
колку долго ќе траат последиците 
од масовното прислушување. 
Неколкуте приватни разговори што 
преку социјалните мрежи станаа 
достапни за јавноста ја покажаа 
матрицата по која во иднина 
може да се движи скандалот 
со прислушување. Секогаш 
кога некој од тие што ги 
поседуваат снимките или 
дел од нив не е задоволен 
од својата политичка позиција, 
финансиска состојба или има 
личен конфликт со некој од 
оние чии гласови можат да се 
слушнат на снимките, јавноста 
ќе може да „ужива“ во пикантерии. 
И благодарение на желбата со 
помош на прислушувани разговори 
да се направи политички баланс, 
Македонија уште многу години 
ќе ги живее последиците од 
аферата „Прислушување“, без 
да добие можност да се 
воспостави нормален 
политички дијалог

Нема капак за Пандорината кутија 
на Заев

ПРИСЛУШУВАњЕ, ОДОВДЕ ДО ВЕчНОСТА колумна

со прислушувањето, поточно 
забраната за објавување на 
материјалите, важат само на 
хартија. Според истите зако-
ни, медиумите не можат да 

емитуваат илегално добиени 
снимки, но за тоа нема ниту 
потреба. Моќта на социјални-
те мрежи е многу поголема од 
социјалните медиуми, а тех-

Пишува | 
Горан Момироски
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Со други зборови, доколку Зо-
ран Заев целосно не ги обез-
бедил илегалните материјали 
со кои располага(ше), допрва 
ќе се соочува со своите најцр-
ни денови, кога ќе се соочи со 
омраза и со желба за одмаз-
да од страна на обични луѓе 
кои поради неговата желба да 
стане политички фактор ќе го 
изгубат својот мир. Тие луѓе 
нема да се водат од логиката 
за политичка трговија или 
од желбата за заработка од 
прислушуваните разговори, 
туку од неправдата што им 
е нанесена или допрва ќе им 
биде нанесена. Меѓу нив, барем 
според шпекулациите, покрај 
политичари има или ќе има 
и обични административци, 
неважни граѓани, но и богати 
бизнисмени.

Едно од сценаријата што се 
дистрибуираат во јавноста, а 
кое може да стане матрица на 
однесување доколку Заев не 

ги обезбедил прислушувани-
те разговори како што вети, 
е поврзано со богат македон-
ски бизнисмен кој еднаш веќе 
платил за да не бидат објавени 
негови компромитирачки раз-
говори. Според засега непотвр-

дените информации тие што 
го уценувале му ветиле дека 
само тие ги имаат материјали-
те, но подоцна, истиот бизнис-
мен по вторпат бил уценуван 
од друга група за истите мате-
ријали со што одговорноста, 
но и опасноста по тој што ја 
започна целата рашомонијада 
станува огромна.

Со сиот ризик овие редови да 
бидат доживеани како закана, 
што би било погрешно затоа 
што на сите одамна им е јасно 
со што ќе се соочи лидерот на 
СДСМ доколку не презел сѐ што 
требало, Заев мора да смета на 
можноста и тој и целото негово 
семејство да се соочи со пекол 
кој не го замислувал во ниту 
еден момент. Пекол од кој нема 
да го спаси ниту евентуална 
премиерска позиција. Пекол од 
кој не може да избега во ниту 
една „пријателска земја“ и или 
да се скрие под некој „прија-
телски чадор“. 

колумна
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С тра вот на гра ѓа ни те СЈО да не 
им троп не на вра та по ра ди 
пцу е ње, при до не се др жа ва та 

да ста не по при стој но ме сто за жи ве е-
ње. Ре тко кој ве ќе пцуе во Ма ке до ни ја, 
или ако го сто ри тоа, два де на на спие 
со страв че кај ќи Фа ти ме и Лен че да му 
троп нат на вра та. Уште по ло шо да ви 
дој дат на ра бо та... Ова би би ла ше го-
ви та та стра на на „Тор ту ра“ на Ка ти ца 
Ја не ва. Дру га, се ри оз на стра на, ба рем 
прав но и со до ка зи, не ма. Освен, мо-
же би, осве сту ва ње то на „ал бан ска та 
на род ност“, ка ко што из ја ви об ви ни-
тел ка та, актер ка и по лиг лот Фа ти ме 
Фе таи, ко ја на мет на втор офи ци ја лен 
ја зик во др жа ва та. На ма ла вра та на 
СЈО. Иа ко, за неј зи на ин фор ма ци ја, 
на род но сти те оста наа во СФРЈ. Ка ко 
и да е, ин те рес но и мош не ин ди ка-
тив но, но неј зи на та лин гви стич ка 
за лож ба за вклу чу ва ње на Ал бан ци те 
во ра бо та та на СЈО дој де са мо еден ден 
по но во про мо ви ра ни от раз го вор на 
Бо жи нов ски, кој пу шти ин ти мен раз-
го вор на Ер ми ра и Џа фе ри. Нај со лен 
до се га, кој ги обе ло де ни мо ти ви те 
на Мех ме ти за на пу шта ње на ДУИ. 
Пред да пук не сра мот, не ли. Фа ти ме 
ги осве сти со на род ни ци те на еден 
на чин, се на до вр за Бо жи нов ски со 

друг, а па ра лел но со нив во ку ло а-
ри те се нај а ву ва се ри оз на ак ци ја за 
де вал ва ци ја на Али Ах ме ти или во 
пре вод ал бан ски „Пуч“. Прем но гу 
слу чај но сти. Пр ви от бе ше кон тра 
Гру ев ски, се га цел е Ах ме ти, а во 
ме ѓу вре ме се исп лу каа ими ња та 
на дел од сто же рот на ВМРО-ДПМ-
НЕ.  Очиг лед но, не ко му не му од-
го ва ра оваа кон сте ла ци ја. Имај ќи 
ја пред вид до се гаш на та па поч на 
по вр за ност на СЈО со пар ти ја та на 
За ев, од го во рот за на ра ча те лот 
ви до а ѓа про стум. Проб ле мот, се-
пак, на ста на со вмет ну ва ње то на 
Ах ме ти во при ка ска та. Тој по ка жа 
де ка, по ве ро јат но, по те зи те на СЈО 
ги вле че „ча до рот“. За ев и та ка не 
пра ви ни што. И бу квал но и фи гу-
ра тив но. Или, об јас не то лич но, со 
не го ви те нај но ви збо ро ви: „Ма ке-
до ни ја е под го тве на за про ме ни, 
но на Ма ке до ни ја не ѝ е пр ва цел 
опо зи ци ја та да ја сме ни вла ста“. 
И та ка...

КОЈА Е ЦЕЛТА НА: ДВА СЛУЧАЈА - 
ДВЕ БЛАМАЖИ?!

Ос нов но то пра ша ње на си те е да ли ова 
што се слу чу ва во СЈО има не ка ква дру га 
ло ги ка и цел освен оцр ну ва ње на нај-
из ви ка ни те чле но ви на ВМРО-ДПМНЕ. 
Вто ро то е кој од вр ху шка та на пар ти-
ја та е сле ден? Пр во бе ше „Ти та ник“, 
со кој СЈО без ни ка ква пре сумп ци ја на 
не ви ност јав но ги обе ле жи Јан ку лов ска 
и Ја на ки е ски, а се га исто то се слу чу ва 
и со Ми јал ков во „Тор ту ра“. Ин ди ка-
тив но е што за пр ви от слу чај-бла ма жа, 
са ма та Лен че на пос лед на та прес-кон-
фе рен ци ја приз на де ка не ма ат „ни што 
дра стич но“, т.е. де ка не ма ат ни ка кви 
до ка зи. Не ба ди ја ла, тој слу чај по то на 
уште на са ми от по че ток од пло вид ба та. 
Нај ве ро јат но, пак, тоа ќе би де суд би на-
та и на вто ри от со бир за де вал ва ци ја. И 
та ка, очиг лед на та и глав на цел на СЈО 
е да ди га прав, да пот тик ну ва не ар гу-
мен ти ра ни сом не жи кај гра ѓа ни те за 

чле но ви на вла де јач ка та пар ти ја и 
со тоа да по ма га во ре ин кар на ци ја та 
на мр тви от реј тинг на спро тив ни от 
та бор. Очиг лед но е и бе скрај но то ми-
лу ва ње и ви стин ска та  идо ла три ја 
кон па те ти ка та кај „спе ци јал ци те“ 
на Ја не ва. За оваа сла бост нај до бро 
збо ру ва из бо рот на ими ња та на слу-
ча и те. Освен што поч ну ва ат на „Т“,  и 
две те ди рект но пре ју ди ци ра ат ви на 
и на мет ну ва ат зак лу чок. Ба рем, би 
тре ба ле да го на пра ват тоа. Мо же би 
во зем ја та на „ча до ри те“, не ли. По-
втор но ста ти ва, иа ко и таа па те тич на, 
слич но ка ко и „кри кот на прав да та“ 
на Фе таи, ко ја, мо же би, ни кој не ја 
сфа ќа се ри оз но за тоа што не ја но-
се ше ка ра кте ри стич на та цр на гар де-
ро ба, ко ја нес пор но до бро ѝ при ле га. 
Не за луд но, по со ци јал ни те мре жи во 
тол ку ва ња та на СЈО во ди ед но – са-
ди стич ки те Ја не ви об ви ни тел ки... Ах, 
да. Има ле и не кој об ви ни тел. Ма шки 
род. Не кој си Га врил, ама ни кој не го 
ви дел до се га...

СПЕЦИЈАЛНАТА ТОРТУРА НА 
ЈАНЕВА Е ЕДНАКВА НА 20 
КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ ОД ГРА ЃА НИ...

„Спа си ја сопс тве на та ко жа“, „Не 
ште ди ни ко го“, „Ќе би деш каз нет 
со поб ла га каз на ако со ра бо ту-
ваш“. Ова е са мо мал дел од за ка ни те 
што му би ле упа ту ва ни на вра бо тен 
во МВР од стра на на ли ца од ти мот 
на СЈО на Ка ти ца Ја не ва, пи шу ваа ме-
ди у ми те пред са мо еден и пол ме сец. 
Ед на од по со че ни те бе ше и „До гу ша 
си заг ла вен во кал и ако не со ра бо-
ту ваш ти сле ду ва за твор“. Се то тоа 
нај че сто се од ви ва ло во ат мо сфе ра 
на Гван та на мо при што со ра бот ни-

ци те на Ја не ва, за кои гра ѓа ни те при-
ја ву ваа де ка до де ка ги сос лу шу ва ле 
би ле во друш тво на во о ру же ни ли ца, 
кои на мер но оста ва ле да им се гле да 
оруж је то за вре ме на раз го во рот. Со 
ова спе ци јал ни те ше ри фи са ка ле да 
пре диз ви ка ат чув ство на страв кај 
нив. Нај поз на та и нај че сто ко ри сте на 
ре че ни ца со ко ја би ле при дру же ни 
по ве ќе то „ин терв јуа“ на спе ци јал ци те 
на Ка ти ца, би ла: „Гле даш ли Ни ко ла 
Гру ев ски што пра ви од др жа ва та и 
ка ко нѐ уна за ду ва? Ти имаш фа ми-
ли ја, со ра бо ту вај ина ку ова не ма 
ту ка да за ста не“. Тол ку ва ње то е за-
вис но од по ли тич ка та ори ен та ци ја, 
што би рек ла Фа ти ме, не ли...

Тор ту ра та од ти мот на Ја не ва ре-
зул ти ра ше со ре чи си 20 кри вич ни 
при ја ви. Во две ту ри, спе ци јал ци те 
се за ки ти ја со нив, а ме ѓу нив бе ше и 
еден по ли ца ец, кој при сос лу шу ва ње 
све док му по ну ди 100.000 евра за да 
го ка же ба ра но то, па ри што тре ба ше 
да ги исп ла ти ви сок чел ник на СДСМ. 
Мо же би, пак, тор ту ра та им е тол ку 
оми ле на што мо раа во неј зи на чест 
да го кр стат след ни от слу чај? Ка ко и 
да е, но и по крај не чо веч ки от од нос на 
об ви ни те ли те на Ја не ва, тие до се га не 
из не соа ни ту еден ва ли ден - чо веч ки 
до каз. Во пр ви от слу чај се „во зеа“ на 
евен ту ал ни ин ди ции, кои по ре чи си 
два ме се ца сѐ уште се са мо ин ди ции и 
ни ка ко да по рас нат во до ка зи. Во вто-
ри от, пак, не би ло спор но де ло то ту ку 
евен ту ал ни те пцо сти на по ли цај ци те 
при ап се ње то. До бро што е спе ци јал-
но. СЈО ни ко гаш не би мо же ло да би де 
Се ри оз но јав но об ви ни телс тво.

СЈО УДИРА ПО МАКЕДОНСКОТО 
Т.Е. ПО ВМРОВСКОТО ТКИВО?

Ин ди ка ти вен е и мо мен тот на из бор 
на слу ча јот на Бо шко ски за втор во 
па ле та та на СЈО. На ја ву ваа ре ди ца 
слу чаи по вр за ни со евен ту ал ни из-
бор ни ма ни пу ла ции, пр ви от бе ше 
та ков, но бр зо по то на. Во вто ри от, 
единс тве на по вр за ност со из бо ри те 
се 100 ил ја ди евра, кои Љу бе ги зе ма 
за фи нан си ра ње на кам па ња та и за 
отп ла та на дол го ви те од неа. Тие не 
се спор ни за СЈО, проб лем се пцо сти-
те. Всуш ност, Ја не ва се га са ка да го 
на ру ши уг ле дот на Ми јал ков, чи е што 
се мејс тво и ко ре ни се по вр за ни со 
не за вис но ста на др жа ва та.

До ко лу са ка пре ку Љу бе да удри по 
вмров ско то тки во на пар ти ја та, пак, 
очиг лед но е де ка „ча до рот“, кој одам-
на про кис на, нај ве ро јат но ѝ из ла пел 
и не раз брал де ка ве ќе ни кој не го 
вос при е ма Бо шко ски ка ко па три от. 
Осо бе но по па за ре ње то за име то со 

анализа

во ма ке дон ска та исто ри ја, 28 март 2016 го ди на ќе би де за па ме тен 
ка ко нај важ ни от ден во на ма лу ва ње то на упо тре ба та на вул гар но сти те 
во ма ке до ни ја. од овој да тум сле ду ва ше дра сти чен пад на пцу е ње то 
пред ко о пе ра ци и те, во ка фе а ни те и во град ски те авто бу си. ве ру ва ле 
или не, но вид но на ма лу ва ње има ду ри и кај во за чи те во авто мо би ли те, 
кои нај че сто, спо ред ста ти сти ка та, на па ти шта та се во зат са ми кон 
ра бо та. зав ла деа страв. си те поч наа да се за мис лу ва ат пред да 
оп цу јат. Бла го да ре ние на ка ти ца ја не ва...

СЈО се бламира за СДСМ да  
профитира

Пишува |  
Љупчо Цветановски
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Гр ци ја и ве ту ва ње то за не го ва про ме на во за ме на за фи нан си-
ска под др шка на не го ва та кам па ња?! Тој со ова се по ка жа ка ко 
бри ли јан тен и, ед но став но, го за се ни  и Ма ки ја ве ли. цел та ги 
оправ да средс тва та кај Ни ко ла, но не и за кон ски те ре пер ку сии 
од не за кон ски при ме ни те средс тва кај Љу бе. По ве ро јат но, исти-
от тој ча дор има не о до ли ва по тре ба од уште еден „плу кач“ по 
акту ел на та вла де јач ка гар ни ту ра, во што Бо шко ски се по ка жа 
ка ко не над мин лив. Ба рем ду ри бе ше на сло бо да, а на ско ро ќе 
би де по втор но. Ка ти ца са мо би би ла не го ви от ве тер во едра та. 
По си лен ве тер, не ли...

Дру ги от, по се ри о зен проб лем за Ка ти ца, Бо шко ски, За ев и, се ка-
ко, за „ча до рот“ е што одам на, на род ски ка жа но, овој на род не 
пие на фта. До каз за ка жа но то се и пос лед ни те ан ке ти, не на ра-
ча ни те од СДСМ од срп ски аген ции, ту ку су штин ски те. Тие, пак, 
по ка жаа де ка за го ле ма жал на Ка ти ца и на СДСМ, при ка ска та 
со ште лу ва ни об ви ни телс тва што „штан цу ва ат“ об ви не ни ја 
по не чи ја на рач ка, не по ми ну ва кај гра ѓа ни те. Та ка ба рем во 
пос лед на та ан ке та на „Ре пуб ли ка“, спро ве де на од еми нент на 
аген ци ја на по че то кот на ми на ти от ме сец (од 30 ја ну а ри до 4 
фе вру а ри 2016 го ди на) се из јас ни ја до ми нант ни 50 про цен ти 
од гра ѓа ни те што не ма ат до вер ба во Ка ти ца.Огром но мно зинс-
тво од 35,4 про цен ти сме та ше де ка Ја не ва е поб ли ска до СДСМ, 
а са мо еден про цент де ка е поб ли ска до ВМРО-ДПМНЕ. це ли 
19,9 про цен ти  сме таа де ка СЈО сле ди ди рект ни упат ства и е 
под вли ја ние на ам ба са до ри те на САД и на ЕУ. Збо ру ва ме за од-
бран при ме рок од 1.006 ис пи та ни ци по во зрас ни од 18 го ди ни. 
Исто вре ме но, за до пол ну ва ње на ан ти на ци о нал на та пер вер зи ја, 
ВМРО-НП ре а ги ра ше де ка каз ни те за ма ке дон ски те џи ха ди сти 
од „Ќе ли ја“ би ле пре ви со ки.

СЈО Е „НЕДОПИРЛИВО“ ЗА СПРОВЕДЕНАТА ТОРТУРА

И та ка,СЈО во си те до се га поз на ти слу чаи се од не су ва ше ка ко 
да е це лос но не до пир ли во и да не при па ѓа на си сте мот на оваа 
зем ја. Очиг лед но, идол му е Ван ха у те, чи ја што сли ка, нај ве ро-
јат но, стои над би ро то во кан це ла ри ја та на Ја не ва, но це лос но 
в при лог му оди и свет ска та де фи ни ци ја за тор ту ра, спо ред ко ја 
таа мо же да се вр ши и со цел за стра шу ва ње или вр ше ње при-
ти сок врз лич ност или не кое тре то ли це од не ка ква си дру га 
по бу да. Во слу ча јот на СЈО, збо ру ва ме за кла си чен пси хо ло шки 
при ти сок врз це ла ед на на ци ја и др жа ва. Пси хо ло шка вој на во 
ко ја се на мет ну ва ат сте ре о ти пи за де мо ни за ци ја на ед на пар-
ти ја, нас пре ма це лос но то изо ста ва ње на дру га та, ко ја е ви нов на 
за ва де ње на ин ти ма та на сто ти на лу ѓе, а, нај ве ро јат но, и за 
из во рот на прис лу шу ва ње то.

Се пак, ка ко што се ве ли и во свет ска та де фи ни ци ја на тор ту-
ра та – таа не ја вклу чу ва бол ка та, фи зич ка или ду шев на, ко ја 
про из ле гу ва од пра во сил ни ак ции, кои се не и зо ста вен дел од 
ак ци и те или прет ста ву ва ат нив ни слу ча ен еле мент?! Та ка и СЈО 
и Ја не ва не ма ни ко гаш да од го ва ра ат за на не се на та ште та на 
уг ле дот на ду зи на лич но сти, се мејс тва, па и пар тии. Ве ќе поз-
на та ма три ца, не ли? Ја зло у по тре би ја трој ца но си те ли на име то 
Зо ран. Да „бом би те“ на За ев ја имаа и сѐ уште, бла го да ре ние на  
Бо жи нов ски, го има ат исти от тој ефект врз жи во тот на дел од 
лу ѓе то во Ма ке до ни ја. А за ма те ри ја ли те, мо жат да му заб ла го-
да рат на Ве ру шев ски. Трој ца Зо ра ни и 1.050.000 раз го во ри. Та ка 
ре че За ев. Ка ти ца и ден де не ска твр ди де ка при ми ла 540.000. 
Не кој ов де ла же. А раз го во ри те? Тие и на та му не пре че но си 
про те ку ва ат . Но СЈО тоа не го за се га. Пцо сти те се по важ ни, а 
нај ва жен е реј тин гот на пар ти ја та ко ја, ре ал но, не ма да до бие 
ни што до кол ку тие се за фа тат со из во рот на но во об ја ве на ин-
ти ма на гра ѓа ни те на РМ. Па, ма кар, би ле и по ли ти ча ри. На ви-
сти на, спе ци јал но јав но об ви ни телс тво... 

Не тре ба ше да по ми не мно гу вре ме за на ро дот да го 
раз бе ре тоа што СДСМ го зна е ше, ве ли по ли тич ки от 
ана ли ти чар Але ксан дар Пан дов, а тоа е де ка Ка ти ца 
Ја не ва е нив на.

ПАНДОВ: Па та ка, таа ме сто по неј зи но то наз на чу ва-
ње вед наш да ги по ба ра прис луш ну ва ни те раз го во ри 
од За ев, че ка ше на не го ва до бра вол ја да ѝ ги да де, 
а, чи сто за по тсе ту ва ње, ѝ да де са мо по ло ви на од 
раз го во ри те што твр де ше де ка ги има. Дру га та по ло-
ви на е кај раз но раз ни ча у ши, бу ре вес ни ци, пал чов ци 
и раз но раз ни аван ту ри сти и ре ке та ри, кои со нив 
пра ват ре кет по др жа ва ва, а СЈО не би ло над леж но 
за нив!? Ка пак на сѐ бе ше што ме сто вед наш да се 
за фа ти со рас чи сту ва ње на слу ча јот „Пуч“, во кој 
по крај пр во об ви не ти от Ве ру шев ски, об ви нет е и 
За ев за ре кет, на Ка ти ца пр ва од лу ка ѝ бе ше да го 
ос ло бо ди од при твор Ве ру шев ски, глав ни от ви нов ник 
што Ма ке до ни ја по ве ќе од ед на го ди на се на о ѓа во 
по ли тич ка кри за и лик што бил ор га ни за тор на шпи-
о ни ра ње то на ра ко водс тво то на ВМРО, но ви на ри, 
јав ни лич но сти, биз нис ме ни и на дип ло ма ти. Ние 
и по крај тоа што по ми наа по ве ќе од шест ме се ци, 
не ма ме слуш на то ни ти збор за „Пуч“, но за тоа се из-
нас лу шав ме раз лич ни глу по сти, а пос лед на ва е врв 
со об ви не ни е то де ка по ли ци ја та пцу е ла при ап се ње 
на лик што е фа тен ка ко за па ри шу ру ва со Грк за 
име то на на ша та та тко ви на.

Ка ти ца со неј зи ни те на ста пи ни до ка жа де ка е не пис-
ме на, но, исто та ка, ни до ка жа и де ка единс тве на та 
ра бо та на ко ја е по све те на е што по ве ќе ги оцр ни 
функ ци о не ри те на ВМРО. Се кое под за каш лу ва ње 
на спе ци јал на та об ви ни тел ка, се ка ко, е хор ски пре-
не се но и поз дра ве но од Со ро со ви те пла те ни ци и, 
се ка ко, СДСМ. Ако го сле ди ме ра бо те ње то на СДСМ 
низ го ди ни те сфа ќа ме де ка единс тве но не што на 
што ќе се се ти ме се не га тив ни те и цр ни кам па њи 
про тив ВМРО, да стиг наа до та му што си на пра ви ле 
и фа бри ка за афе ри, со ко ја пе ча те ле па со ши, лич-
ни кар ти, бан кар ски сме тки со ими ња, по втор но на 
функ ци о не ри на ВМРО-ДПМНЕ, а се со цел по втор но 
да ѝ на пра ват ште та на пар ти ја та. Во тој филм од-
лич но си се по го де ни СДСМ и Ја не ва, што га ран ти ра 
де ка и во на ред ни от пер и од, а по себ но ка ко што се 
наб ли жу ва 5 ју ни, сѐ по че сто ќе ја гле да ме за теп та-
ве на Ка ти ца Ја не ва, оп кру же на со хо сте си, ка ко ја 
тор ту ри ра ма ке дон ска та јав ност и ка ко ку тра та се 
тру ди во овој пер и од да об ви ни што по го лем број 
истак на ти ими ња од ра ко водс тво то на ВМРО со об-
ви не ни ја во кој е 80 про цен ти си гур на. Ли ста та на 
ин сти ту ции што Ка ти ца и СДСМ не ги приз на ва ат 
за ле ги тим ни - по крај Со бра ни е то на РМ, Вла да та, 
Устав ни от суд и пре тсе да те лот, ве ру вам де ка ќе се 
зго ле му ва. Но и Ка ти ца и СДСМ тре ба да зна ат де ка 
„Ти та ник“, си гур но, ќе им за рин ка на из бо ри те во 
огром ни от број ма ке дон ски гла со ви, кои нај о стро 
ќе се спро тив ста ват на нив на та тор ту ра!

ПАНДОВ: ДО 5 ЈУНИ 
СÈ ПОЧЕСТО ЌЕ ЈА 
ГЛЕДАМЕ ЈАНЕВА 
КАКО ОБВИНУВА 
ВИДНИ ЛИЧНОСТИ 
НА ВМРО-ДПМНЕ

анализа

www.republika.mk14 петок, 1 април 2016 година



П ре ба ру ва ње то низ из би-
рач ки от спи сок мо же да 
би де но ва та ка те го ри ја 

во Ма ке дон ски от олим пи ски ко-
ми тет. Со си те си ли опо зи ци ја та 
со го ди ни се оби ду ва да об ви ни 
„фан то ми“ и дру ги не ре ал ни со-
би ти ја за из бор ни те по ра зи (се-
те те се на изу мот обе ле жу ва ње 
со ма сти ло), глав на атрак ци ја 
во оп штес тво то пос лед ни те три 
ме се ци ста на оп се си ја та кој на 
ко ја адре са ќе би де про нај ден 
на из би рач ки от спи сок.

И дој де мо мен тот на об ја ву ва ње 
на тие што се нај доа на спи со кот 
по ми нат низ си те опре де ле ни 
фил три, кои се по тен ци јал ни 
„фан том ски гла са чи“. До де ка 
пр ви от со ци јал де мо крат Зо ран 
За ев ис црп но об јас ну ва со ми-
кро фон в ра ка „џа бе е, ќе гла сам 
јас ка ко што мис лам, ќе гла са те 
вие ка ко што мис ли те, џа бе е, 
не кој 200-300.000 гла со ви фан-
том ски ќе ги тут не на ед но ме сто 
и не ма сло бод но изра зе на вол ја 
на гра ѓа ни те“ - фан то ми те до-
би ја мно гу звуч ни ими ња и тоа 
ток му од не го ва та пар ти ја.

На при мер, Рад ми ла Ше ке рин ска не 
знае де ка се стра ѝ не гла са, а неј зи но-
то лив че го пре пу шта на зло у по тре-
би? Или, мо же би, гла са на две ме ста 
- и тоа за про тив нич ки от тим? Гла вен 
„фан том“ за гу бе ње то на из бо ри те 
за гра до на чал ник на Скоп је од Ко це 
Тра ја нов ски да ти бил Ја ни Ма кра ду-
ли! А, чо ве кот не са мо што е истак нат 
член на СДСМ, ту ку лич но бе ше и 
про ти вкан ди дат на Тра ја нов ски! А 
фан то ми се и Гор дан Ге ор ги ев, Фи јат 
и Се фер ца но ски, па пр во бор ци те 
Ерол Ри за ов, Ида Про ту ѓер, Мир ја на 
Нај чев ска, ка ко и Пав ле Тра ја нов, но 
и ред дру ги по ра ди кои СДСМ „фан-
том ски ги гу бат из бо ри те“. Се ка ко, 
за тоа што фан том ски гла са ле про-
тив СДСМ. Фан то ми има и ме ѓу спе-
ци јал ни те об ви ни те ли ка ко Га врил 
Бу бев ски или се стра та на Ка ти ца Ја-
не ва. Се га Ја не ва, на ви сти на, тре ба да 
образ ло жи ка ко неј зи но то се мејс тво 
и тим при до не ле кон твр де ња та за 
ле ги тим но ста на ин сти ту ци и те.

Се га ток му тие тре ба да го при-
мат ДИК во до мот. Но не се са мо 
тие,  во јав но ста и во ме ди у ми те 
се об ја ви ја и мно гу дру ги звуч ни 
ими ња што беа про нај де ни во таа 
ли ста на „сом ни тел ни гла са чи“. 
Без на ме ра да нав ле гу ва ме (и да 
се по вто ру ва ме) кои беа тие во 
де та ли, ќе спо ме не ме де ка ме ѓу 
нив се нај доа и мно гу ли ца што 
се здо би ја со ма ке дон ско др жав-
јанс тво, а се од об ла ста на спор тот, 
умет но ста, на у ка та. На при мер, 
мно гу е ин те рес но ка ко на рек ла-
ма та на ДИК, во ко ја по ви ку ва да 
им се отво ри вра та та, ќе изре а ги ра 
акте рот Ра де Шер бе џи ја, или, на 
при мер, еми нент ни от еко но мист 
Исак Ади жес?

Не бу ло зи те со из би рач ки от спи-
сок мо же да одат (и ќе одат) до 
не дог лед, осо бе но отка ко и ДИК 
се впу шти во кре и ра ње то ха ос и 
не до вер ба кон спи со кот.

СДСМ ја кре и ра ше  
во ДИК не до вер ба та што  
ја чи сти се га

Пред из вес но вре ме, под за кри ла 
на за кон ска об вр ска, ко ми си ја та на 
чи ча ков ски об ја ви спи сок од МВР за 
кој ком пе тент ни те оце ни ја де ка не 
са мо што е не комп ле тен ту ку и де ка 
е на мер но об ја вен за днев но по ли-
тич ки це ли на СДСМ.  То гаш Але-
ксан дар Но ва ков ски, по ра не шен 
пре тсе да тел на ДИК од ре до ви те на 
СДСМ, оце ни де ка ДИК на мер но об-
ја вил за ста рен не а жу ри ран спи сок.

- Со ог лед на тоа де ка не стои зад 
по да то ци те во оваа ап ли ка ци ја, 
ка жу ва де ка тоа се по да то ци ажу-
ри ра ни од За во дот за ста ти сти ка, 
не ка жу ва де ка се неј зи ни, зна чи, 
Дик се вклу чу ва ди рект но во ха-
о сот - ко мен ти ра ше Але ксан дар 
Но ва ков ски за еден од прет ход ни-

те бро е ви на „Ре пуб ли ка“. За не го, 
це ла та си ту а ци ја ука жу ва ла на 
ма ни пу ла ци ја уште отка ко опо-
зи ци ја та за ста на про тив пред ло-
гот за актив на ре ги стра ци ја на 
гла са чи те.

За на ме ра та за соз да ва ње лаж на та 
сли ка и но ва не до вер ба кон спи со-
кот, го во ри и ко ор ди на ци ја та ме ѓу 
ДИК и та ка на ре че на та „ан га жи ра-
на јав ност“, вед наш по об ја ву ва-
ње то на не про чи сте ни от спи сок 
со си те по да то ци на по че ток на 
март, да би дат „црп на ти“ лу ѓе со 
исти и слич ни ими ња  со чле но ви 
на ВМРО-ДПМНЕ за да мо же да се 
на до пол ни сли ка та за евен ту а лен 
из бо рен кри ми нал. Ко ор ди на ци-
ја та про дол жи и со об ја ву ва ње на 
број ки те на „сом ни тел ни гла са чи“ 
по се ко ја но ва фа за на про вер ка, со 
чи ја што по мош и не поз на та ма-
те ма ти ка се дој де до фра пант на 
број ка за не воз мож ни 500.000 ос-
по ру ва ни гла со ви.

Мол кот то гаш бе ше ка ра кте ри-
сти ка за ДИК. За тоа, ин те ре сен 
мо мент за ана ли за бе ше вре со кот 
што го про из ве доа глас ни те жи ци 
на опо зи ци ја та де ка не ма по тре ба 
од об ја ву ва ње на „ли ста та за про-
вер ка“ и де ка со неа ќе се „на ру ши 
при ват но ста“, но и де ка би се оста-
ви ло про стор да се „пре гру пи ра ат 
фан то ми те“.

цве тин чи ли ма нов, но ви нар, кој 
не о дам на бе ше на „ТВ-ду ел“ со 
еден од за стап ни ци те на фан том-
ска та те о ри ја, сме та де ка е ин те-
рес но ка ко се га се ко ри сти ар гу-
мен тот за за шти та на при ват но ста, 
по ед на и пол го ди на  во ко ја СДСМ, 
ме ди у ми те и нев ла ди ни те ор га ни-
за ции по вр за ни со оваа пар ти ја,  
без пар дон, нав ле гу ваа во при ват-
но ста на гра ѓа ни те са мо за да по-
стиг нат по ли тич ки по е ни, тр гу ваа 
со иле гал но и тај но сни ме ни те ле-
фон ски раз го во ри со сом ни тел на 
автен тич ност и, ко неч но, отво ре но 
пре ми наа на уце ни со на па ди врз 
при ват но ста и врз де лов ни тај ни.

- До вче ра СДСМ и не го ви те бли-
ски кре а то ри на јав но то мис ле-
ње, бу квал но, гле даа се ир и се 
ли га веа око лу об ја ву ва ње то на 
це лос ни от спи сок. изо ста на по-
се ри оз на ре ак ци ја во јав но ста 

про тив оваа пра кти ка, од раз-
бир ли ви при чи ни - се кој што 
мис ле ше да ре а ги ра вед наш ќе 
бе ше прог ла сен за со у чес ник во 
на вод ни из бор ни ма ни пу ла ции 
и до пол ни тел но ќе му да де ше го-
ри во на СДСМ во не го во то ин си-
сти ра ње де ка из бор ни те по ра зи 
не се дол жат на тоа што и ли де-
рот и пар ти ја та им се во со стој ба 
на ха ва ри ја, ту ку на евен ту ал ни 
из ма ми. Но, се га, со ло гич но то 
и кон се квент но об ја ву ва ње на 
спи со кот на ли ца на кои тре ба 
да се обр не до пол ни тел но вни-
ма ние, одед наш СДСМ ба ра да се 
за пре об ја ву ва ње то на ими ња и 
на спи со ци, отка ко се по ка жа де-
ка со др жа ни те по да то ци ни ту по 
број, ни ту по со др жи на не од го ва-
ра ат на при каз на та што упор но 
се оби ду ва ат да ни ја про да дат. 
На спи со кот, ме ѓу поз на ти те ли-
ца, во дат лу ѓе од СДСМ, а ме ѓу 
не поз на ти те, во дат оп шти ни 
што со ни што не при до не су ва-
ат кон по бед нич ка та мар ги на на 
ВМРо-ДПМНЕ, на про тив - до да ва 
чи ли ма нов.

Ма ни пу ла ци и те  
из ле гу ва ат на ви де ли на

Се га се чи ни де ка беа за луд ни ука-
жу ва ња та на лу ѓе то што со го ди-
ни се за ни ма ва ат со из би рач ки от 
спи сок, кои ука жу ваа де ка из би-
рач ко то пра во се опре де лу ва со 
др жав јанс тво то, а не со ме сто то 
на жи ве е ње.  Суб хи Ја ку пи, дол го го-
ди шен член на Др жав на та из бор на 
ко ми си ја, по со чу ва ше де ка спи со-
кот е ре а лен. Пот пре тсе да те лот на 
ДИК, струч њак со до кто рат на те ма 
из бо ри, не о дам на ве ле ше де ка Ја-
ку пи сме та де ка во јав но ста мно-
гу се ма ни пу ли ра со из би рач ки от 
спи сок, осо бе но со тоа кој мо же да 
се нај де во не го. По пи сот на на се-
ле ни е то не ја одре ду ва и број ка та 
на гла са чи, ту ку др жав јанс тво то . 
Тој ве ли де ка број ка та на гла са чи 
из не су ва 1.804.000. Со по да ток од 
МВР што го из не се Ја ку пи, од 2010 
го ди на Р. Ма ке до ни ја има 2.410.000 
др жав ја ни. Ма ло лет ни, од нос но под 
18 го ди ни има 530.000, што зна чи 
де ка број ки те се сов па ѓа ат, об јас-
ни во ме ди у ми те пот пре тсе да те-
лот на ДИК. За не бу ло зи те што ги 
пре диз ви каа СДСМ и са те лит ски те 

Кој мо же да прес ме та кол ку 
нѐ чи ни сра мот на ре чен 
„чи сте ње из би рач ки от спи
сок“? Не са мо фи нан си ски, 
за те рен ски те про вер ки и 
за рек ла ма та „Пу ште те го 
ДИК да ви вле зе“, ту ку во оп
што ка ко др жа ва, ка ко оп
штес тво, пред са ми те се бе, 
ко га и по крај си те очиг лед
ни фа кти, пре тен дент за 
пре ми ер ис црп но об јас ну ва 
„џа бе гла са те“, ко га не
кој „ќе туп не 200300.000 
лив чи ња во ку ти и те“? Таа 
сме тка на ско ро ќе би де ис
по ра ча на, а до то гаш ќе се 
за ни ма ва ме со се којд нев но 
пре поз на ва ње на „фан то
ми те“. На те ле ви зи ја Ба раа кри ми нал ци,

СДСМ-ФАН ТОМ СКА

се нај доа се бе си

актуелно

Пишува |  
Наум Стоилковски
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пар тии од опо зи ци ски от блок, 
де ка би тре ба ло из би рач ки от спи-
сок да из не су ва ме ѓу  1.400.000 и 
1.500.000 гла са чи, зе мај ќи пред-
вид де ка во Ма ке до ни ја жи ве ат 
око лу 2.022.000 жи те ли, од кои 
530.000 ма ло лет ни ве ли де ка тоа 
е це лос но не поз на ва ње на проб-
ле ма ти ка та.

Стев чо Ја ки мов ски, пак , во ин-
терв ју то за „Ре пуб ли ка“ по со чи 
де ка пред се кои из бо ри по ли тич-
ки те пар тии го до би ва ат из би-
рач ки от спи сок.

- Си ги про ве ру ва ме сво и те чле-
но ви, сим па ти зе ри и гле да ме 
да ли има не што сом ни тел но. 
огром но пра ша ње е ка ко во 
пет из бор ни цик лу си, се ко-
гаш СДСМ го до би ва спи со кот и 
ни ко гаш не на шол за бе ле шки, 
од нос но не ма ло ва кви ано ма-
лии ка кви што са ка ат тие да 
ги при ка жат. Се га на ед наш 
из ле гу ва ат ано ма лии - по со чи 
Ја ки мов ски.

Ва де ње то по кри ти ја за за гу-
бе ни те из бо ри ста на ре дов на 

Фан том ска ма ка 

Еден од по тен ци јал ни те фан то-
ми, јав на лич ност од ме ди у ми те, 
за „Ре пуб ли ка“ ве ли де ка прет по-
ста ву ва зо што се на шол на спи со-
кот за про вер ка. Ед но став но, си те 
лич ни до ку мен ти на чо ве кот се 
на адре са од гра дот од ка де што 
е до се лен во Скоп је, ка де што жи-
вее по дол го вре ме. Отка ко ку пил 
и имот, из ва дил и лич на кар та со 
скоп ска адре са. Се га ве ли не му се 
пок ло пу ва ат адре си те на пат ни от 
до ку мент, со тие на лич на та кар та. 
Се га, ве ли, ги че кам прет став ни-
ци те на ДИК

пра кти ка на опо зи ци ја та во пос-
лед на та де це ни ја, но овој пат ус-
пе а ја да на не сат срам за це ло то оп-
штес тво во ме ѓу на род ни рам ки. На 
при мер, аме ри кан ска та ам ба са да 
ја спо де лу ва ви де о рек ла ма та на 
ДИК. Ка ко да се об јас ни по тоа де ка 
вре ска ње то за 500.000 „фан то ми“ 
ре зул ти ра ше со ед на ше сти на од 
тоа за про вер ка, ме ѓу кои и до бар 
дел опо зи ци о не ри, за на крај, по  

чи сте ње то, бро јот да се све де на 
нез на чи тел на број ка. Не смее да се 
за бо ра ви де ка на сме тка на жа ле-
ње то на СДСМ, ма ке дон ски от гла сач 
за ми ну ва ше  од из би рач ко ме сто 
со обо ен но кот. За мис ле те, до кол-
ку е биз нис мен што има сред ба со 
стран ски парт нер – што се га ве ќе и 
не е тол ку чуд но и ре тко - ќе тре ба-
ше да му об јас ну ва зо што на сред ба 
при стиг нал „ла ки ран“.

Кој се га мо же да прес ме та кол ку ќе 
нѐ чи ни сра мот на ре чен „чи сте ње 
на из би рач ки от спи сок“? Не са мо 
фи нан си ски, за по ве ќе од 700 кон-
тро ло ри на те рен и за рек ла ма та 
„Пу ште те го ДИК да ви вле зе“, ту ку 
во оп што ка ко др жа ва, ка ко оп штес-
тво, пред са ми те се бе, до де ка и по-
крај си те очиг лед ни фа кти, пре тен-
дент за пре ми ер ис црп но об јас ну ва 
„џа бе гла са те“, ко га не кој „ќе туп не 
200-300.000 лив чи ња во ку ти и те“? 
Таа сме тка на ско ро ќе би де ис по ра-
ча на, а СДСМ уште од се га стра ву ва 
да ли про чи сту ва ње то на спи со кот 
ќе ја ис чи сти и пар ти ја та од ра ко-
водс тво то. До то гаш, ќе се за ни ма ва-
ме со се којд нев но пре поз на ва ње на 
фан то ми те. На те ле ви зи ја. 
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али 
ахмети

ленче  
РиСтовСКа

Да не се доведеме во 
ситуација на самово-
лие и правдата да ја 
земеме во свои раце 

бидејќи тогаш само Господ знае како може ова 
да заврши, предупредија од партијата на Али 
Ахмети, доколку институциите итно не ги тргнат 
приватните разговори од незаконски прислушу-
ваните материјали објавени на каналот „Јутјуб“, 
на социјалните мрежи и на порталите и не ги 
казнат лицата што стојат зад емитувањето на 
тие снимки во јавноста.

(540.000 разговори) 
Тоа се податоците што 
ни се дадени. Дали по-
стои друг обем на раз-

лика (до 1.050.000 разговори како што тврдеше 
Заев), дали некој нешто доставил, не доставил, 
тоа не е прашање што треба нам да ни го ад-
ресирате. Мислам прашањето го упатувате на 
погрешна адреса, со оглед на тоа дека ние и во 
извештајот објаснивме точно за содржината.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Цветин 
чилиманов

Голем број приватни 
прислушувани разго-
вори со кои веќе биле 
уценувани голем број 
личности од општествениот живот биле пронајде-
ни на УСБ и на тврд диск во вчерашните претреси 
за расчистување на „Фабриката за афери“ на СДСМ. 
Постојат непобитни докази дека овие материјали 
потекнуваат од архивата на Зоран Заев. Во изми-
натиот период, со нив тргува Захир Бекири викан 
чауш, заедно со неговите соработници.

митКо  
чавКов

Пред некоја недела 
бевме во емисија со Џа-
бир Дерала на кој бук-
вално му течеа лиги од 
фаќање сеир додека неговите активистки и ак-
тивисти пребаруваа по комплетниот избирачки 
список објавен на интернет и бараа фантомки 
и фантоми меѓу гласачите и гласачките (во 99 
отсто од случаите лажно прогласувајќи дека 
откриле нешто спорно за да му спремат алиби 
на СДСМ).Но, сега, истиве овие идиоти, кои очиг-
ледно мислат дека сите ние пиеме нафта и имаме 
меморија колку златна рипка, и не памтиме 
што зборуваа пред буквално неколку недели, 
ќе нѐ убедуваат дека објавувањето на ДЕЛ од 
избирачкиот список било спорно, скандал, дис-
криминација и, пази ги, кршење на правото на 
приватност!!?

ниКола  
ГРуевСКи

Во однос на случајот 
што вчера беше отво-
рен од страна на Спе-
цијалното јавно обви-

нителство, мислам дека на граѓаните сѐ им е 
јасно што се случува, зошто се случува и кои се 
целите. СДСМ максимално ја користи работата 
на СЈО со реторика која ним им одговара и во тој 
контекст можам да кажам дека нивната кампања 
за овие избори практично се заснова исклучиво 
на активностите на СЈО. Тие немаат никаква друга 
кампања, немаат никакви други идеи и додека тие 
се занимаваат со такви работи, ние работиме на 
отворање на нови работни места.

Јавно упатувам пора-
ка, СДСМ е подготвен 
за избори на 5 јуни, на 
кои сме убедени дека 
промените ќе се случат. Народот е охрабрен, 
рејтинзите се променети, Македонија е подгот-
вена за промени. Но на Македонија не и е прва 
цел опозицијата да ја промени власта. Прва цел 
е кредибилни избори.

ЗоРан  
Заев

Бошкоски сам признава 
дека парите што ги доби-
ва од посредникот ќе ги 
користи за организирање 
предизборни митинзи и 
рекламирање во медиуми-
те. Тој е осуден според цвр-
сти докази и СЈО, веројатно, 
тоа многу добро го знае. И 
сега каква порака испра-
ти Фатиме, односно пре-
несе Фатиме?! Сите што го 
продаваат името ќе бидат 
заштитени од СЈО, Катица 
Јанева и од Зоран Заев?! 
Како ќе завршат сите тие 
што ги бранат името и др-
жавата?!

 |   ЛИчНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИчНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Родена: 
1983 година во  
село Неготино

Обра зо ва ние: 
магистер на  
Правниот факултет

Професија: 
обвинител

Фатиме Фетаи... ста-
на ѕвезда... За неко-
го сјајна, за некого 

не. И додека едни се чудат 
на настапот, други ја воз-
дигнуваат. Додека едни се 
прашуваат, по ѓаволите, зо-
што мораше пцостите да 
ги посочи на официјална 
прес-конференција, други 
уживаат да ја цитираат. 
Како прави идолот, така и 
ние... А зошто? Зар ќе беше 
помалку вредно да каже-
ше дека навредувале, упо-
требувале пцости, отколку 
да споменува полови орга-
ни, жени и слично.

Ама Фатиме влезе во филм. 
По првиот јавен настап, се 
чини, доби кураж за нови 
настапи на кои ќе внесе по-
веќе драма, повеќе глума, 
повеќе ароганција. Демек 
ќе покаже што е цврста 
жена... По ѓаволите,  жено... 
Зар мислиш дека е така?!

Ај што дотичниот кого го 
браните во вашите настапи 
не се жалел на апсењето, ај 
што ниту неговиот брани-

тел не го направил тоа... Тоа 
се две битни работи што се 
контрадикторни со вашето 
излагање. Ама зар и речни-
кот на полицајците што ги 
приведувале треба да биде 
ваш речник, на официјална 
прес-конференција на ин-
ституција што треба да се 
сфати сериозно?! И нека се 
пцостите кажани така како 
што вие сочно ги кажав-
те на прес-конференција. 
Зар мисите дека вака из-
гледаа убаво, прикажавте 
еден сериозен пристап во 
целата ситуација и го кре-
навте угледот на СЈО, која, 
за жал, од почеток се мачи 
со темата авторитет, углед, 
сериозност...

И до каде стигнавме... Или, 
што би рекол познатиот 
креатор на „Еднооки“: У 
„Златна копачка“ прима-
ат опклади дали на след-
ниот прес на СЈО ќе има 
стриптиз. Може ли Фати-
ме да оди чекор напред во 
жанровите на филмовите 
што ги глуми?!

А на која тема беше гласна 
Фатиме?! Бошковски е об-
винет за нелегално финан-
сирање на предизборна 
кампања, при што ветувал 
промена на уставното име 
и идентитетот на Македо-
нија. За овој случај, на ин-
тернет се појавија и сним-
ки на кои Бошкоски зема 
пари за својата кампања. 

А која е Фатиме? Карие-
рата ја почнала во апела-
цискиот суд во Гостивар, 
каде што неколку години 
работи како стручен сора-
ботник. На оваа позиција 
останува до 2011 година, 
кога е избрана за обвини-
телка во обвинителство 
во Скопје. Таму работи до 
крајот на минатата година, 
кога станува дел од тимот 
на Катица Јанева. Според 
анкетниот лист доставен 
до Државната комисија 
за спречување корупција, 
Фетаи има стан од 90 ква-
драти во Скопје, вреден 
4,9 милиони денари, вози 
„ФИАТ пикантно’, вредно 
150 илјади денари, и има 
златен накит вреден, 600 
илјади денари. Фетаи от-
плаќа два кредита, едни-
от на 30 години (подигнат 
лани), во висина од 4,4 ми-
лиони денари, а другиот на 
10 години, во висина од 600 
илјади денари (подигнат 
2013 година). 

Нејзиниот сопруг, според 
анкетниот лист, има ме-
сечна плата од 11 илјади 
денари. � (Р.Р.)

Фатиме Фетаи

ФАТИМЕ ФАНТАЈМ Ре Коа и:

� Не мoжaм дa си јa oбјaснaм лoгички пoтребaтa oд сетo 
тoa....и тoлку цврстo и гoрдo дa пцуеш хм, пa мaкaр и 
сaмo пренесувaјќи нечии туѓи зборови. (коментар 
на „Фејсбук“)

� У „Златна копачка“ примаат опклади дали на след-
ниот прес на СЈО ќе има стриптиз. Може ли Фатиме 
да оди чекор напред во жанровите на филмовите 
што ги глуми?! (Борис Дамовски)

Рече и:

� Пи**а ти материна

� Нека лежи ѓубрето

� Пи**а ти материна

� Да ти е**м жената
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ЕКОНОМИЈА

Македонскиот авиобизнис 
доживува процут. Низ 
аеродромите во земјава 

минуваат трипати повеќе пат-
ници отколку пред десет години 
и има двојно повеќе авиолинии. 
Трендот на порастот на бројот 
на патници на аеродромите во 
земјава е благодарение на про-
ектот за финансиска поддршка 
за поттикнување и за развој на 
воздушниот сообраќај, реализи-
ран од Владата, како и благода-
рение на инвестициите на ТАВ. 
Поттикнувачките мерки во овој 
сектор придонесоа само во пр-
вите два месеца од годинава, од 
двата аеродрома во Македонија, 
„Александар Велики“ во Скопје 
и „Св. Апостол Павле“ во Охрид, 
да се превезат 219.378 патници, 
што е за 28 отсто повеќе во спо-

АВиоПРЕВоЗоТ ВЕЌЕ НЕ Е ЛукСуЗ

редба со истиот период од мина-
тата година. Воведувањето на 
нови авиолинии што се случува 
во континуитет, дава за право да 
очекуваме уште поголем пораст 
на бројот на патници на двата 
аеродрома во земјава. Освен за 
пораст на економијата, раздви-
жувањето на авиосообраќајот 
придонесува за поголема дос-
тапност на европските метро-
поли за македонските граѓани. 
Сега практично секој може да 
си дозволи патување со авион 
бидејќи цените се од 1.500 де-
нари, за разлика од порано, кога 
за најевтиниот лет се плаќаше 
повеќе од 200 евра. Најновите 
три дестинации за летање се 
Братислава, Берлин и Копен-
хаген, кои ќе го скратат и ќе го 
поевтинат времето на патување. 

На пример, до Братислава со 
авион ќе се стигнува за време-
то што е потребно со автомобил 
да се стигне до Гевгелија. Во мај 
се очекува воведување на лет 
и кон Прага, со што на нашите 
граѓани сите европски метро-
поли ќе им бидат поблиску, а 
од октомври, пак, ќе се воведе 
линијата Скопје-Доха, која ќе ја 
сервисира престижната авио-
компанија „Катар ервејс“. Освен 
што од земјава ќе се патува кон 
светот, се очекува и голем при-
лив на туристи од светските 
метрополи кон Македонија. 

� Воведувањето на трите нови 
авиолинии е резултат на од-
личните политики што ги 
спроведуваме, а произлегуваат 
од потребите на нашите граѓа-
ни. Со нив се овозможува преку 
поволни цени на билетите да 
се посетат повеќе градови во 
Европа. Евтините авиолинии 
се во функција на развој на еко-
номијата, образованието, кул-
турата, здравството, туризмот 
- вели министерот за транспорт и 
врски, Владо Мисајловски.  

� Разликата во бројот на патни-
ци кои транзитираат низ маке-
донските аеродроми е повеќе 
од очигледна. Така, во 2005 го-
дина низ нашите аеродроми 

поминувале 500.000 до 600.000 
патници, а во 2015 година, нив-
ниот број достигнал 1,5 мили-
он патници. Ако во 2005 година 
имало 15 авиолинии, минатата 
година имало 34 авиолинии 
– велат од Министерството за 
транспорт и за врски. 

И годинава добро започна за 
авиобизнисот. Така, на аерод-
ромот „Александар Велики“ 
во Скопје, во периодот јануари 
– февруари 2016 година регис-
трирани се вкупно 211.696 пат-
ници што во споредба со истиот 
период од минатата година кога 
биле превезени 168.388 патни-
ци, претставува зголемување 
од 25,7 отсто. На аеродромот 
„Св. Апостол Павле“ во Охрид 
за периодот јануари-февруари 
2016 година, превезени се 7.682 
патници, што е повеќе од двој-
но бидејќи во истиот период од 
2015 година биле превезени 
3.092 патници.

Забележителен пораст на ави-
обизнисот е забележан и во 
2015 година, кога за 22 про-
центи е зголемен бројот на 
превезените патници во однос 
на претходната 2014 година. 
Изминатата година повеќе од 
1.560.000 патници ги користе-
ле услугите на македонските 

аеродроми. За 11 проценти, пак, 
е зголемен и бројот на воздухо-
пловни операции.

� Факт е дека новите дестина-
ции и евтините авиобилети го 
вратија интересот за летање, 
што се гледа и од статистика-
та. Ако порано македонски-
те аеродроми оперираа со 
бројка на превезени патници 
од околу 600 илјади, сега сли-
ката е комплетно променета. 
Во 2013  година за првпат е 
натфрлен милионот и оттогаш 
има постојан пораст, па оттука 
доаѓаат и очекувањата дека 
во претстојните години ќе се 
надмине бројката од два ми-
лиона - велат познавачите на 
состојбите во овој сектор. 

Македонските граѓани сега по-
лесно се поврзани со европските 
метрополи. Се зголемува бројот 
на дестинации до кои може да 
се стаса од земјава. На редот на 
летање се ставени: Барселона, 
Базел, Белград, Брисел, Келн, 
Дортмунд, Дубаи, Дизелдорф, 
Ајндховен, Франкфурт, Фри-
дрихшафен, женева, Гетеборг, 
Хамбург, Истанбул, Љубљана, 
Лондон, Малме, Милано, Мин-
хен, Нирнберг, Осло, Париз, Рим, 
Стокхолм, Венеција, Виена, За-
греб, цирих, Сплит. Со новите 
линии, надлежните очекуваат 
зголемување на приливот на 
туристи, продлабочување на 
деловните врски, но и пораст 
на карго превозот.

Статистиката на ТАВ Македонија 
покажува дека најфреквентни 
дестинации се Истанбул, цирих, 
Виена, Малме, Базел и Лондон. 
Сè повеќе се зголемува интере-
сот и за новите дестинации од 
Скопје како женева, Фридрих-
шафен, Осло, Барселона, Хамбург 
и Нирнбег, како и две од Охрид 
- до Лондон и до Базел.

�Меѓу првите дестинации се 
истанбул, Малме, Базел, ци-
рих, исто така, многу атрак-
тивна дестинација е Барсе-
лона, пред сè како резултат 
на евтините билети. Многу 
користена е и интерконти-
ненталната линија кон Ду-
баи - вели првиот човек на ТАВ 
Македонија, Зоран Крстевски.

Најголем удел во превозот на 
патници има унгарската „Визер“, 
па следуваат „Туркиш ерлајнс“, 
„Аустријан ерлајнс“, „Пегасус ер-
лајнс“, „Ер Србија“ и „Еделвејс“. �
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Субвенциите ги урнаа сите рекорди за превоз на патници

Пишува | Александрија Стевковска  
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За повеќе од еден 
месец цената на зла-
тото падна на нај-
ниско ниво бидејќи 
закрепнувањето на 

американскиот долар му штети на 
привлечноста на овој благороден 
метал, пишува „Блумберг“.

Според податоците на њујоршка-
та агенција, кон средината на ми-
натата недела цената на златото 
за непосредна испорака падна за 
дури 0,7 отсто, односно на 1.208,38 
долари за унца. Минатата недела 
цената на овој благороден метал 
се лизна за 3,1 отсто, најмногу од 
ноември минатата година, и на пат 
е да го забележи првиот месечен 
пад по 11-процентното зајакну-
вање на вредноста во февруари.
Прогнозата за скок на цената на 
златото годинава е намалена на 
14 отсто, откако доларот бележи 
силно јакнење од јануари, поради 
заострување на монетарната по-
литика во САД.

македонија свет
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Тутунот ќе остане 
култура број еден, 
и заштитена марка 
на повеќе региони 
во земјава. Стаби-
лизирање на произ-

водството и задржување на бројот 
на производители во тутунската 
индустрија се очекува во наредната 
реколта. Земјава нема да прифати за-
мена за тутунот со друга земјоделска 
култура, иако СЗО доставила проекти 
до Македонија за намалување на про-
изводството, односно за одгледување 
на некоја алтернативна култура. 

Македонија нема да прифати замена 
со друга земјоделска култура според 
предложените методологии и пи-
лот-проекти, зашто тие не можат во 
целост да гарантираат егзистенција 
на околу 40.000 семејства како што 
моментно овозможува одгледување-
то на тутунот. 

Надлежните и натаму инсистираат 
на неприфаќање на која било методо-
логија што не гарантира сигурност и 
профитабилност за фармерите. Исто 
така, пред да бидат дефинирани ус-
ловите и методологијата за замена 
на тутунот со друга култура, треба 
да се земат предвид климатските 
услови во различните области во 
кои се одгледува тутунот. Зависно 
од климатските услови и од агро 
условите, не е можно одгледување 
иста култура.

Годинава тутунот постигна висока 
откупна цена од 185 денари по ки-
лограм, за разлика од ланската, која 
изнесуваше 117 денари. Реколтата 
беше со одличен квалитет, но не ги 
достигна проекциите од 24.000 тони.
Во тек е исплатата на субвенциите за 
тутунопроизводителите. Државата за 
ланската реколта треба да им исплати 
повеќе од 20 милиони евра субвенции.

Копенхаген, Братислава и Бер-
лин се трите нови авиолинии 
до кои „Визер“ ќе лета двапати 
неделно од скопскиот аерод-
ром. Билетите се пуштени во 

продажба и почнуваат со цени од 599 денари. 
Надлежните веруваат дека и овие три нови дес-
тинации ќе бидат исто толку популарни како и 
другите 21 со кои оперираат во македонската мрежа. „Визер“ од македонските аеродроми 
лета до 24 дестинации кон 11 земји, а поврзува 115 дестинации низ 38 земји.  Со новите 
линии, авиокомпанијата има повеќе од еден милион седишта на располагање за 2016 
година за Македонија, што претставува пораст на капацитетите за 22 отсто споредено 
со 2015 година. Унгарската нискобуџетна авиокомпанија лета од Скопје од јуни 2011. 
На крајот од јануари годинава беше одбележано дека два милиона патници летале од 
македонските аеродроми со „Визер“. Според бројот на превезени патници, „Визер“ има 
49,2 отсто пазарен удел на двата македонски аеродрома во 2015 година.

Британската компани ја 
за информатички техно-
логии. „Алокејт софтвер“ 
ја зголемува почетната 
планирана инвестиција 

од пет на 7,5 милиони евра во својот 
центар за развој на апликации во Скопје. 
Компанијата отвори втора канцеларија 
на македонскиот пазар, а планира ангаж-
ман на вкупно 55 програмери за развој на 
софтверски апликации. Проширувањето 
на центарот за развој, според раковод-
ството, треба да го зајакне техничкиот 
развој на водечкиот пакет апликации 
што го нудат за пазарот на здравствени 
услуги. Со зголемување на инвестициите 
на „Алокејт“ во центарот, за македонските 
инженери се создава можност да им се 

приклучат и да ги градат своите кариери 
преку успешен меѓународен бизнис за 
апликации во здравството. На почетокот 
од вработувањето, компанијата ги одне-
се досега ангажираните 25 програмери 
за развој на софтверски апликации во 
центарот на обуки во Велика Британија 
или во Стокхолм.

„Алокејт софтвер“ е компанија со се-
диште во Лондон и со канцеларии во 
Сиднеј и во Стокхолм. Нуди услуги за 
специјалистички софтвер за оптимиза-
ција на работна сила, подобрување на 
организациски тек, управување, ризик 
и усогласување. Решенијата на „Алокејт 
софтвер“ ги користат преку 700 органи-
зации во јавниот и во приватниот сектор.

Во Македонија лани имало 70.139 активни деловни субјекти од кои 
најголемиот дел, 80,2 проценти, имале по еден до девет вработени, 
објави Државниот завод за статистика.

Според податоците, најголемо учество во структурата имаат секторите: 
Трговија наголемо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли со 23.843 
субјекти или 34 отсто и Преработувачка индустрија со 7.639 субјекти или 10,9 процен-
ти. Најмала застапеност имаат секторите: Рударство и вадење камен со 173 субјекти 
или 0,2 отсто и Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација со 160 
субјекти или 0,2 процента. Според бројот на вработени, најголемо учество од 80,2 отсто 
имаат деловните субјекти со 1 до 9 вработени. Потоа следуваат деловните субјекти без 
вработени или субјекти со неутврден број на вработени (без податок за вработени) со 
10,4 отсто, па субјектите со 1019 вработени со 4,3 отсто, субјектите со 2.049 вработени 
чие учество изнесува 2,8 отсто, со 1,9 проценти учествуваат субјектите со 50.249 врабо-
тени и само 0,3 проценти од активните деловни субјекти имаат преку 250 вработени. 

Просечната месечна испла-
тена нето-плата по врабо-
тен во Македонија во јану-
ари годинава изнесувала 
22.254 денари и е повисока 

за 2 отсто во споредба со истиот месец лани, 
додека просечната исплатена бруто-пла-
та е 32.642 денари, односно повисока за 
1,8 отсто. Во јануари годинава 1 отсто од 
вработените во Република Македонија 
не примиле плата. Според податоците на 
Државниот завод за статистика, порастот 
на исплатената нето-плата се должи, пред 

сѐ, на зголемувањето на просечната ме-
сечна исплатена нето-плата по вработен 
во секторите: Земјоделство, шумарство и 
рибарство (14,5 отсто), Административ-
ни и помошни услужни дејности (9,7) и 
Градежништво (8,7 отсто). Намалување на 
просечната месечна исплатена нето-плата 
по вработен, во однос на претходниот ме-
сец, е забележано во секторите: Стручни, 
научни и технички дејности (15,6 процен-
ти), Информации и комуникации (12,8) и 
Преработувачка индустрија (7,2 проценти). 
Зголемувањето кај просечната бруто-пла-

та, пак, се должи, на зголемувањето на про-
сечната месечна исплатена бруто-плата 
по вработен во секторите: Земјоделство, 
шумарство и рибарство (13,7 отсто), Адми-
нистративни и помошни услужни дејности 
(9,5) и Градежништво (9,2 отсто). Намалу-
вање на просечната месечна исплатена 
бруто-плата по вработен, во однос на прет-
ходниот месец, е забележано во секторите: 
Стручни, научни и технички дејности (13,4 
проценти), Информации и комуникации 
(11,3) и Преработувачка индустрија (7,4 
проценти).
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Интел“ вреди колку це-
лата мексиканска берза, 
140 милијарди долари, 
„Мекдоналдс“ е моќен 
колку руската берза, 
109 милијарди, „Мастер 

кард“ е две милијарди помоќен од берзата 
во Индонезија, а „Гугл“ и „Амазон“ се само 
шест милијарди долари помалку вредни 
од целосниот пазар на акции во Кина.

„Банк оф Америка Мерил Линч“ ги спо-
реди вредностите на неколку најголеми 
светски компании со вредностите на бер-
зите во некои земји на светот. Така „Адобе“ 
вреди 42 милијарди долари, блиску до 
вредноста на полската берза за хартии од 
вредност. „Пејпал“, пак, вреди колку и сите 
акции што котираат на турската берза.

Повеќето од овие компании котираат 
на њујоршката берза, што значи дека 
њујоршката берза вреди многу повеќе 
од многу светски берзи заедно.
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Економистите стануваат песимисти за 
порастот на американската економија, 
како и за профитот на компаниите во 
земјата. Сегашните очекувања на анали-
тичарите од „Нешнал асосиејшн фор биз-
нис економикс“ се за пораст на профитот 
на државните компании од 2 процента во 
оваа година во однос на предвидувањата 
во декември од 5 проценти.

Очекувањата за порастот на економијата 
се до 2,2 проценти во оваа година, во 
споредба со претходните предвидувања 
од 2,6 проценти на крајот на минатата 

година. Од истражувањето се дознава 
уште дека 79 проценти од економистите 
ги намалија очекувањата во последните 
четири месеци. 

И додека пониските цени на горивата 
даваат повеќе еднократен доход на аме-
риканските домаќинства, тие сѐ уште се 
многу внимателни во трошоците и во 
заштедата. Според прогнозите на „ФЕД“, 
домаќинствата ќе имаат 1.000 долари 
повеќе да потрошат во оваа година, бла-
годарение на ниската цена на горивата 
и на поевтината нафта.

Се очекува цената на 
нафтата во иднина да 
има голем пад, за раз-
лика од октомвриската 
проекција кога беше 

предвиден мал пораст во услови на сè 
уште високото производство на пазарот 
со нафта, како и при натамошна слаба 
побарувачка, соопшти Народната банка 
во најновиот извештај. Во извештајот 
е кажано дека, сепак, постојат обиди 

Голем број трговски 
фирми со седиште во 
севернороманскиот град 
Клуж биле регистрирани 
на име на сириски бега-
лци кои се сместени во 

кампови во Унгарија, објави весникот 
„Евениметул зилеј“.

Весникот наведува дека тоа е најнова 
шема на даночни измамници, за да се 
избегне судска одговорност во случај 
на сериозно оштетување на државниот 

буџет. Со посредство на сириски граѓани, 
кои повеќе години живеат во Романија, 
остварени се контакти со сириски бега-
лци, сместени во камповите во Унгарија, 
кои за одредена сума пари се согласу-
вале да дојдат во Клуж и да прифатат 
регистрација на проблематични фирми 
на свое име.

Акции одземени од лица обвинети за 
даночни измами биле префрлувани на 
сириски бегалци, по што им се губи се-
каква трага.

за стабилизација на пазарот, при што 
неколку земји производители на нафта 
се договориле околу можното замрзну-
вање на производството на нивото од 
јануари 2016 година. -Во 2017 година 
се очекува пораст на цените на нафтата 
како и во октомври, но посилен, при 
што се очекува одредена стабилизација 
на пазарите, во услови на очекувања за 
намалено производство од страна на 
САД - се вели во извештајот.

2
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Минатонеделните бомбашки 
напади во Брисел го нарушија 
мирот и чувството на самодо-

верба во срцето на Европската унија. 
Припадниците на Исламската држа-
ва што ги извршија нападите може 
да постигнат и многу поголема цел: 
забрзување на распаѓањето на блокот 
од 28 земји, кој е најголемиот геопо-
литички проект од крајот на Втората 

светска војна.

Дури и пред масакрот, ЕУ - 
заснована на високи идеали 

за слободно движење на луѓе, 
пари и на идеи - се тетера-

веше од навидум бескрај-
ната серија удари 

ТЕРоРиЗАМ, БЕГАЛци, ЕкоНоМСки НЕРЕД

Дали Европа ќе се распадне?
ЕУ веќе еднаш беше на работ на пропаст. Во 2012 година, 
во екот на кризата со еврото, Грција беше на работ на 
излегување од еврозоната и на враќање на својата валута 
пред еврото, драхмата, но Европската централна банка (ЕЦБ) 
помогна да се зачува монетарната унија. Сега се потребни 
поголеми напори, но кој ќе ги спроведе и како ќе се направи 
тоа, остануваат отворени прашања

Опсегот на неуспехот стана јасен кога 
турскиот претседател Реџеп Таип Ер-
доган откри дека минатата година 
неговата земја го депортирала Ибра-
хим ел-Бакрауи, еден од бомбаш-само-
убијците што го нападнаа аеродромот 
„Завентем“, и со предупредувањето 
на Холандија минатата година дека 
Ел-Бакрауи е „странски терорист“. 
Белгиската полиција, исто така, зна-
еше дека Ел-Бакрауи и неговиот брат 
биле соработници на Салах Абдеслам, 
единствениот преживеан напаѓач од 
париските напади, но не можеше да 
лоцира ниту еден од нив, дури и по 
апсењето на Абдеслам четири дена 
пред нападите во Брисел.

Турција, исто така, го депортираше 
братот на Абдеслам во Белгија мина-
тата година со слично предупредување. 
Брахим Абдеслам се разнесе пред еден 
ноќен клуб во Париз во ноември.

Белгиските министри за внатреш-
ни работи и за правда ги понудија 
своите оставки по минатонеделните 
напади, иако премиерот чарлс Ми-
шел одби да ги прифати велејќи дека 
неговиот кабинет треба да работи 
заедно во моментов.

Бегалците и интеграцијата
Ниту еден од десетте мажи вклучени 
во нападите во Париз - ниту тројцата 
напаѓачи што учествуваа во бомбаш-
ките напади во Брисел – не се бега-
лци. Исто како и тројцата мажи што 
во јануари 2015 година ги нападнаа 
просториите на сатиричниот весник 
„Шарли ебдо“ во Париз, сите се родени 
и израснати во европското општество.

Безбедносниот предизвик, тогаш, е по-
добро разбирање на тоа што се случува 
во области како соседството Моленбек 

во Брисел и проблематичните париски 
предградија. Тие области се наоѓаат 
во границите на Европа, но едвај се 
дел од општеството што ги опкружува. 
Полицијата веќе долго време зборува 
за места како Моленбек како за забра-
нети зони за нив и фактот дека Салах 
Абдеслам успеал да најде засолниште 
во Шарбек четири месеци, уште едно 
соседство во Брисел познато по повр-
заноста со џихадистите (некои од екс-
плозивните направи употребени во 
нападите во Париз се подготвувале во 
изнајмена куќа во областа), нагласува 
дека безбедносните служби не биле 
добро запознаени за тоа што се случу-
вало во срцето на Европа.

Приказната постојано се повторува. По 
масакрот во „Шарли ебдо“, соседите на 
мажите што ги извршиле нападите - 
браќата Саид и Шериф Куаши - во пари-
ското предградие жанвилије изјавија 
за „Глоуб енд Мејл“ дека знаеле дека ма-
жите собирале резерви оружје, додека 
во џамијата што тие ја посетувале велат 
дека еден од браќата гласно кажувал 
дека не ја сака француската држава. 
Никој во жанвилије не се осмелил да 
отиде во полиција со своите сомневања.

� Штом припадниците на ДАЕШ (ис-
ламската држава) се локални актери, 
Французи и Белгијци, тогаш вистин-
ското бојно поле се наоѓа дома. Ак-
терите се меѓу нас, тие се меѓу нас, 
нивните цели се меѓу нас - изјави 
Франсоа Хајсбург, претседател на Меѓу-
народниот институт за стратегиски 
студии, за весникот „Уест-Франс“.

Тој рече дека Исламската држава се 
храни од чувството на отуѓеност и на 
оддалеченост меѓу жителите на места 
како што се Моленбек и предупреди 
дека мерките како постојана вонредна 

состојба и одземање на националнос-
та на осомничените терористи само 
им помагаат на организациите како 
Исламска држава во нивното регрути-
рање. Тој предупреди дека „граѓанска-
та војна“ го постави тој пат.

� Мора да ја нарекуваме ДАЕШ тоа 
што е: организација на криминални 
убијци. А не армија на воени борци. 
Зборувањето за војна, војски и за 
борба ги возвишува припадници-
те на ДАЕШ и им дава илузија дека 
ќе има решавачка битка. Мора да 
престанеме да се однесуваме како 
[поранешниот претседател на САД, 
Џорџ] Буш - вели тој.

Менување на политиката
Во Велика Британија, тие што се зала-
гаат за излез од Европската унија ги 
гледаат нападите во Брисел како доказ 
дека Британија е побезбедна надвор 
од ЕУ. Лондонските обложувачите сега 
ставаат коефициенти од 36 проценти 
дека Велика Британија ќе гласа за на-
пуштање на ЕУ на референдумот на 23 
јуни, за разлика од 29 проценти пред 
само еден месец.

�  Нападите во Брисел им помогнаа 
на тие што сакаат да ја напуштат Еу 
повеќе отколку што им помогнаа на 
тие што сакаат да останат бидејќи 
ја зголемува загриженоста за ими-
грантите и за емигранти и за бега-
лците и за целиот тој вител - рече 
Стив Хјуит, професор по историја на 
Универзитетот во Бирмингем. 

�  Нападите во Брисел придонесоа 
за приказната на Велика Британија 
дека Еу е бирократска и лошо функ-
ционира и дека останувањето во Еу 
претставува опасност за Британија 
- вели тој.

по телото. Тука спаѓаат бегалската 
криза, можноста Велика Британија да 
гласа да ја напушти унијата и подемот 
на партиите на екстремната десница 
и левица, движења обединети само 
од нивните позиции против ЕУ. Крво-
пролевањето од минатиот вторник ги 
влоши сите тие проблеми.

Унијата, која е зафатена од долгот-
рајната економска слабост на конти-
нентот - симболизирана со шокантни 
стапки на невработеност во медите-
ранските земји - и институција што 
пред само четири години се величаше 
со Нобеловата награда за мир за нејзи-
ната улога во одржувањето на стабил-
носта во Европа, се чини дека се наоѓа 
пред вистински ризик од распаѓање.

Таа реалност само што почнува да 
тоне во институционалната атмос-
фера во Брисел, во свет на сметки за 
трошоци, црни автомобили од марка-
та БМВ и на добро платени работни 
места. Самир Бенелсаид, белгиски во-
дител на радиоемисија што емитува 
програма на француски и на арапски 
јазик, рече дека „луѓето во Брисел воо-
пшто не се грижат за иднината на ЕУ“, 
иако тие беа вклучени во нејзиното 
формирање.

По минатонеделните бомбашки напа-
ди, менталитетот почна да се менува.

� Мојот став е дека Европа се рас-
паѓа. Еу се соочува со толку многу 
прашања без одговори како еми-
грацијата, тероризмот, невработе-
носта. Тие им даваат милијарди и 
милијарди евра на младите луѓе 
за отворање работни места, но без 
никакви резултати, рече Бенелсаид.

Прашањата со кои се соочува ЕУ по 
нападите во Брисел се дали Унијата е 
само еден или, можеби, два удара од-
далечена од распад и дали опасноста 
од распадот ќе ги убеди лидерите и 
граѓаните на ЕУ дека нивната унија 
вреди да се спаси.

Безбедносни пропусти
Нападите укажаа на уште една криза 
за блокот преку обезбедување свежи 
и страшни докази за недостатоците на 
службите за безбедност и за разузна-
вање на ЕУ. Најмалку 31 лице загина, а 
речиси 300 беа сериозно повредени во 
бомбашките напади на аеродромот и 
на метро-станицата во Брисел минати-
от вторник. Нападите се случија само 
четири месеци по нападите во Париз 
каде што загинаа 130 лица.

Набргу стана јасно дека извршите-
лите на крвопролевањето во Париз 
и во Брисел се поврзани. Минатиот 
петок, белгиските власти соопштија 
дека најмалку два самоубиствени 
елека што се употребиле во Париз 
биле направени од страна на еден 
од бомбаш-самоубијците во Брисел. 
Сепак, поради разузнавачки вакуум, 
белгиските власти дознале за наме-
рите на припадниците на терористич-
ката група премногу доцна.

СВЕТ

Извор | „Глоуб енд Мејл“
Превод | Ана Цветаноска



На праз ни кот Мла ден ци 
ил јад ни ци штип ја ни и 
го сти од дру ги гра до ви 

се иска чи ја на твр ди на та Исар 
и го на пра ви ја на род ни от оби-
чај на ре чен „че тр се“. Спо ред 
оби ча јот, се кој од при сут ни те 
ко га ќе се иска чи на твр ди на-
та тре ба да фр ли по три е сет и 

де вет ка мен чи ња кон ре ка та 
Бре гал ни ца, а че ти ри е сет то-
то ка мен че тре ба да си го по-
не се до ма и да го ста ви под 
пер ни ца. Тоа се пра ви за да се 
до жи вее лич на и се меј на сре-
ќа, а ли це то што ќе го со ну ва 
ве чер та ќе би де не го ви от жи-
во тен со пат ник. 

� Че ти ри е сет то то ка мен че ќе 
си го по не сам до ма, ве чер ва 
ќе го ста вам под пер ни ца и 
се на де вам де ка ќе го со ну-
вам мо јот жи во тен со пат-
ник - ве ли мла да ра бот нич-
ка во штип ска кон фек ци ја.  
Не по втор ли во е искус тво-
то да се би де во Штип на 
овој ден. Го до жи ве ав ме 
праз ни кот со си те се ти ла. 
ка чу вај ќи се на твр ди на-
та за бе ле жав ме де ка си те 
штип ја ни што жи ве ат под 
иса рот, на 22 март ши рум 
ги отво ра ат сво и те пор ти. 
До ма ќин ки те ги ну дат го-
сти те со ме ки ци, а до ма ќи-
ни те со ра ки ја. Ма жи те што 
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Она што за Штип е ве ков на тра ди ци ја, за УНЕ СКО е  
ра ри тет на ма ни фе ста ци ја од иск лу чи тел но зна че ње, што 
бе ше при чи на да би де ста ве на под нив на за шти та ка ко  
кул тур но не ма те ри јал но бо гат ство

оБи ЧА јоТ „ЧЕ ТР СЕ“ и ДЕ НЕ СкА СЕ ПРА кТи ку ВА Во иЗ ВоР НА ФоР МА Во ШТиП

Пишува | Не ве на По пов ска

За Мла ден ци, штип ја ни 
се иска чу ва ат на Иса рот, 
а бе ло то ка мен че за  
сре ќа го но сат до ма
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Ако Велика Британија ја напушти, ЕУ 
веднаш ќе се распадне. Тоа ќе ја лиши 
ЕУ од својот водечки либерален еко-
номски глас, од економијата со најго-
лем потенцијал за пораст и од втората 
најмоќна воена сила и втор меѓунаро-
ден центар за финансиски услуги по 
њујорк, како најголем во светот.

За многу Европејци, помислата на ЕУ 
без Велика Британија е незамислива. 
Доколку излезе, ЕУ ќе биде намалена 
сила во секој поглед, а една од последи-
ците би можело да биде домино-ефект 
што ќе ги натера другите земји, кои 
имаат евроскептични тенденции, како 
Италија и Финска, да размислат за 
сопствената иднина во распаѓачката 
унија. Никој, па дури ни Германците, 
особено канцеларката Ангела Меркел, 
не сака ослабена ЕУ каде што целос-
но ќе биде предводена од Германија, 
шампионот за политиката на штедење 
што Грција, Италија и неколку други 
источноевропски земји ја мразат.

Кампањата за излез на Велика Брита-
нија од ЕУ не е единствената што има 
корист од крвопролевањето во Брисел. 
Десничарската влада на Полска, по само 
неколку часа од нападите објави дека 
ќе престане да прифаќа бегалци, додека 
Марин ле Пен, лидерот на екстремно-
десничарскиот Национален фронт, ја 
повика уште еднаш својата земја да ја 
врати контролата на своите граници.

Тоа не се само извици во ветер, туку ак-
туелна струја. Ле Пен во моментов води 
во повеќето анкетите пред француски-
те претседателски избори закажани за 
почетокот на следната година. Меркел 
- која, исто така, се соочува со избори во 
2017 година, ја вложи својата кариера 
на способноста и на подготвеноста на 
Германија да прифати стотици илјади 
муслимански бегалци. Таа сега се со-
очува со предизвик од загрижувачки-
от пораст на ксенофобичната партија 
Алтернатива за Германија.

Во меѓувреме, источната граница на 
ЕУ - Полска, чешка, Словачка и Ун-
гарија - сега е управуванa од страна 
на десничарските популисти што се 
противат на какво било ослабување 
на тоа што унгарскиот премиер Вик-
тор Орбан го нарекува „христијанска 
култура во Европа“.

� Сето тоа, вели д-р Хјуит, придоне-
сува само за растечките проблеми 
во Европа.

� Екстремистите од една страна се 
хранат со екстремистите од друга 
страна. Тој вид напад им оди в при-
лог на екстремнодесничарски пар-
тии, создавање поголема исламоф-
обија, ксенофобија и силни реакции 
против емигрантите – што, пак, ѝ 
оди в прилог на исламска држава. 
Тоа е еден маѓепсан круг и јас не гле-
дам никакво подобрување - вели тој.

Крајот на шенгенската зона?
Една од првите работи што ги напра-
вија белгиските власти по нападите 
беше затворањето на повеќето транс-
портни врски со своите соседи. Фран-
ција, уште во состојба на зголемена 
готовност, испрати дополнителни 
1.600 војници и полицајци на своите 
граници, аеродроми и железнички 
станици. Другите европски земји го 
следеа примерот.

Тоа беа природни чекори од безбед-
носна гледна точка, но, сепак, големи 
и многу симболични удари на аспи-
рација кон отворено и безгранично 
општество на ЕУ.

Тридеценискиот Шенгенски договор 
би можел да биде уште една жртва на 
масакрот во Париз и во Брисел. Облас-
та од 26 земји каде што се патува без 
пасош стана жртвено јагне во услови 
на голема загриженост за бегалците, 
имиграцијата и тероризмот.

Иднината на шенгенската зона веќе 
беше доведена во прашање по прили-
вот на повеќе од еден милион бегалци 
минатата година, од кои повеќето се од 
военоразурнатите земји како Сирија, 
Ирак и Авганистан. Во напорите да се 
блокира, или барем да се пренасочи 
нивниот приливот, бегалците што мар-
шираа на север низ Балканот наидоа на 
ѕид на унгарско-хрватската граница, 
што ја поттикна Австрија да подигне 
ограда на границата со Словенија.

До јануари, дури и Шведска, во која 
долго време бегалците беа добредој-
дени, за првпат воведе проверки на Ере-
сундски мост што ја поврзува со Данска.

Меган Грин, главен економист во под-
ружницата „Манулајф“ на „Џон Хенкок 
Асет менаџмент“ и вешт хроничар на 
економските и социјални маки на ЕУ, 
рече дека терористичките напади, 
најверојатно, се уште една шајка во 
ковчегот на шенгенската зона.

Николас Спиро, партнер во „Лауреса 
адвајзори“, консултантска фирма во 
Лондон, се согласува со тоа.

�  Шенгенскиот договор е во процес 
на умирање; политички веќе е мр-
тов - вели тој.

СВЕТ

Економска несигурност
ЕУ веќе еднаш беше на работ на про-
паст. Во 2012 година, во екот на кризата 
со еврото, Грција беше на работ на изле-
гување од еврозоната и на враќање на 
својата валута пред еврото, драхмата, 
но Европската централна банка (ЕцБ) 
помогна да се зачува монетарната 
унија. Сега се потребни поголеми на-
пори, но кој ќе ги спроведе и како ќе 
се направи тоа, остануваат отворени 
прашања. Еврозоната, на места, падна 
во дефлација (паѓање на цените), што 
ја поттикна ЕцБ да воведе негативни 
каматни стапки во обид да се подигнат 
цените. Поголемите средоземномор-
ски држави на „периферијата“ стану-
ваат сѐ покритични кон политиката 
за економијата и за бегалците што им 
е наметната од страна на Брисел и на 
Берлин. Италијанскиот премиер Матео 
Ренци сега ја води кампањата против 
ЕУ во својата земја, и покрај тоа што сѐ 
уште не се залага за повлекување на 
Италија од ЕУ или од еврозоната.Иако 
економските проблеми на ЕУ сѐ повеќе 
се зголемуваат, не се ништо ново. Тоа 
што е ново е бројот на проблеми со кои 
континентот треба да се соочи истовре-
мено. Една работа е да постои криза 
на еврото; но сосема е друго да постои 
криза на еврото во време на редовен 
тероризам, масовна емиграција, десни-
чарски популизам и клучен член што 
размислува за напуштање на унијата.

�  Мислам дека фактот дека кризата 
на еврозоната е далечно сеќавање 
покажува дека политичкото и еко-
номското, а сега и безбедносното уп-
равување на Еу е во хаос. уште колку 
докази ви се потребни за да се дока-
же дека проектот Еу е во безредие? 
унијата, всушност, се соочува со егз-
истенцијална криза - вели Спиро. �



има ат кон ди ци ја ис пи ва ат по 
че ти ри е сет ра кии. Не кои од 
нив се по фа ли ја де ка се ко-
ја го ди на ги ис пи ва ат сво и-
те че ти ри е сет ча ши ра ки ја.  
-Ма ли се овие ча шки. од ва-
кво пи е ње чо век ни ту се опи-
ва ни ту пи ја ни ца ста ну ва, а и 
цел ден ми е на рас по ла га ње, 
па и ра ки ја та се раз вод ну ва. 
Ме не овој оби чај ми е пер фе-
к тен, па и не па ме там кол ку 
го ди ни ве ќе со дру га ри те се 

иска чу ва ме на твр ди на та 
најм но гу по ра ди ри ту а лот, а 
и во де ни од по тре ба та да си 
го ви ди ме гра дот на длан ка - 
ни ре че еден штип ја нец.

По оде ње то на вр вот на Иса-
рот и во цр ква та „Св. Ар хан гел 
Ми ха ил“, лу ѓе то одат на го сти 
кај род ни ни те и кај при ја те ли-
те од исар ско то ма а ло. На тој 
ден штип ја ни се ка чу ва ат на 
Иса рот да ги из ве дат оби ча и те 

кои се пре не су ва ат од ко ле но 
на ко ле но и се по вто ру ва ат со 
ве ко ви. Мла ден ци е куќ на сла-
ва ре чи си на си те исар ча ни.

� Сла ва та е од мно гу одам на, 
отка ко знам за се бе - ве ли жи-
тел на Иса рот.

А има ше и та кви кои за прв пат 
се иска чи ја на Иса рот.

� јас прв пат сум на иса рот. Се-
ко гаш сум го гле да ла од да ле ку, 
а се га му се вос хи ту вам - ве ли 
го стин ка над вор од Штип.

Ова е пр ви от оби чај од Ма ке до-
ни ја кој ста на дел од ре пре зен-
та тив на та ли ста на за шти те ни 
не ма те ри јал ни бо гат ства на 
чо веш тво то на УНЕСKО. 

� ова е го лем ус пех би деј ќи на 
ли ста та на уНЕСKо има са мо 
не кол ку сто ти ци та кви оби-
чаи, а не кои зем ји во оп што 
ги не ма на неа - ве ли Зо ран 
Ма ли нов, до ктор на ет но ло-
шки на у ки и ди ре ктор на Ин-
сти ту тот за фолк лор „Мар ко 
це пен ков“ во Скоп је.

„че тр се“ е дре вен оби чај на 
штип ја ни по вр зан со праз ни-
кот Све ти 40 ма че ни ци. Тие со 
ве ко ви на 22 март се ка чу ва ле 
на воз ви ше ни е то Исар, кое до-
ми ни ра над гра дот и од не го, од 
ед на та стра на, се гле да цел Штип 
ка ко на длан ка. Од дру га та стра-
на, пак, е на сел ба та Но во Се ло.

� Ако е уба во вре ме то, тој ден 
на иса рот се ка чу ва ат по ве-
ќе од де сет ил ја ди лу ѓе, но и 
ко га има дожд или снег, има 
по не кол ку ил ја ди. Спо ред 
по ве ќе ве ков ни от оби чај, се-
кој од вр вот на иса рот кон 
ко ри то то на Бре гал ни ца од 
стра на та на Но во Се ло фр ла 
по три е сет и де вет ка мен-
чи ња, а че ти ри е сет то то, кое 
обич но се гле да да би де бе ло, 
се но си до ма и се ста ва под 
пер ни ца - ни ве ли ед на же на. 

Освен фр ла ње то че ти ри е сет 
ка мен чи ња, ка ко култ кон 
про лет та, че сто се со би ра ат 
по че ти ри е сет тре вки или се 
кр шат по че ти ри е сет гран чи-

ња што ту ку расц ве тан ба дем, 
иа ко тоа, по пре по ра ка на еко-
ло зи те, е сѐ по ре тко. Тој ден 
на Иса рот се кој се ра ку ва и со 
три е сет и де вет лу ѓе, а со че ти-
ри е сет ти от се бак ну ва. Мом чи-
ња та обич но из би ра ат не ко ја 
де вој ка, а де вој ки те мом че... 

� Де нес фр лав ме ка мен чи ња. 
Три е сет и де вет те ги фр лив, 
а че ти ри е сет то то го оста вив 
во џе бот. По тоа се поз дра ву-
ва ме со три е сет и де вет лу ѓе, 
а че ти ри е сет ти от го бак ну ва-
ме - ни ре коа штип ја ни.

Мла ди те има ат свое тол ку ва-
ње на оби ча јот за фр ла ње ка-
мен чи ња.

� По фр ла ње то на ка мен чи-
ња та се за мис лу ва жел ба, a 
че ти ри есет то то се ста ва под 
пер ни ца. оној што ќе го со-
ну ва ме, со тој ќе се ома жи ме 
- ве ли мла да штип јан ка.

Но цр ква та сим бо ли ка та на че-
ти ри е сет те ка мен чи ња ја по вр-
зу ва со че ти ри е сет те ма че ни ци 
од Се ва сти ја.

� Тоа би ле мла ди рим ски 
вој ни ци, кои за вре ме на го-
не ње то на ца рот Ли ни ки не 
от ста пи ле од ве ра та, ту ку 
остро им се спро тив ста ви-
ле на ма чи те ли те - об јас ну ва 
све ште ни кот До бри ца Ја нев. 

� Ни кој не знае ко га поч на ла 
оваа ма сов на обред на пра кти-
ка. Нај стар пи шан до ку мент 
има во кни га та „Ма те ри ја ли 
од изу чу ва ње то на Ма ке до ни-
ја“ од 1896 го ди на, од го ле ми-
от ма ке дон ски ре во лу ци о нер 
Ѓор че Пе тров. Тој го опи шал 
праз ну ва ње то на иса рот во 
пер и о дот ко га тој бил учи тел 
во Штип. Гле да но ет но ло шки и 
хро но ло шки, оби ча јот мо же да 
се по вр зе со кул тот кон при ро-
да та и со про лет та би деј ќи се 
праз ну ва на 22 март, што приб-
лиж но се сов па ѓа со до а ѓа ње то 
на про лет та и со про лет на та 
рам но де ни ца. Не кои ра бо ти 
би мо же ле да се по вр зат и со 
не кои древ ни обре ди уште од 
ан тич ко вре ме. По вр за но ста, 
пак, со кул тот кон све ти те че-
ти ри е сет ма че ни ци оди и со 
прет по ста вка та де ка на вр вот 
на са ми от исар по стои цр ква 
што мо же би се ви ка ла та ка, а 
би ла ур на та во ос ман ли ски от 
пер и од. Ар хе о ло зи те откри ја 
кон ту ри од храм та му, но да ли 
го но сел име то на све ти те че-
ти ри е сет ма че ни ци уште не е 
поз на то – об јас ну ва Ма ли нов. �
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З а жал, податоците се пора-
зителни, ниту едно лице со 
аутизам не е вработено во 

Македонија, вели проф. д-р Вла-
димир Трајковски, претседател на 
Македонското научно здружение 
за аутизам и редовен професор во 
научните области хумана генетика, 
медицински основи на инвалиднос-
та, физиологија со функционална 
анатомија и аутистичен спектар 
на нарушувања на Филозофскиот 
факултет во Скопје. Обединетите 
нации во 2007 година 2 април го 
прогласија за Светски ден на свес-
носта на аутизам. Во Скопје и во 
Штип се отворија дневни центри 
за аутизам, а има најава дека ќе се 
отвори уште еден, во Охрид.

- За 2017 година пратеникот Сашо 
Василевски, на трибината што 
неодамна ја организиравме во 
охрид, најави дека во Скопје ќе 
се отвори голем центар за рана 
детекција, дијагностика, третман 
и за рехабилитација на лицата со 
аутизам за што ние се залагаме во 
овие 16 години постоење – изјави 
претседателот на Македонското 
научно здружение за аутизам, проф. 
д-р Владимир Трајковски.

 Аутизмот е невроразвојно на-
рушување со генетска основа. 
Лекарите велат дека постојано 
расте бројот на деца со аутизам, 
со нарушување од аутистичен 
спектар. Зошто расте бројот на 
деца со аутизам?
ТРАјкоВСки: Во светот аутизмот 
зазема епидемиски размери. Ве-
ројатно тоа е така и кај нас, но ние 

го немаме тоа докажано. Бројот на 
лицата родени со ова нарушување 
расте од повеќе причини. Зголе-
мена е јавната свест, докторите го 
дијагностицираат аутизмот за кој 
малку се зборуваше до пред 20-30 
години. Иако се смета дека има 
генетска предиспозиција, сепак, и 
средината како фактор игра голема 
улога. Научниците во светот ги об-
винуваат загадувачите како што се 
оловото, живата, пестицидите, ин-
сектициди и разни други фактори. 
Во САД податокот на центарот за 
контролата на болестите од 2014 
година укажува на преваленција 
едно дете на 68 деца кои го мани-
фестираат овој аутистичен спектар 
на нарушување. Тоа е алармант-
на бројка. Дури и во една корејска 
студија од пред една година се 
спомнува дека едно на 38 деца е 
аутистично.

 каков кадар треба да биде вклу-
чен во третманот на лицата со ова 
нарушување?
ТРАјкоВСки: Кадарот треба да 
биде мултидисциплинарен. По де-
финиција тука спаѓа развоен педија-
тар, детски психијатар, дефектолог, 
психолог, па дури и социјален работ-
ник, логопед, окупационен терапевт. 
Онаму каде што ќе се утврди дека 
децата се пречувствителни на глу-
тен и на казеин може да се вклучи и 
нутриционист. Во некои земји и ле-
карот по општа практика може да го 
најде своето место во тој тим кој би 
учествувал во дијагностиката, исто 
така и во третман на аутистичниот 
спектар на нарушувања.

 Дали се изработи Национален 
регистар кој ќе го каже точниот 
број на лицата што имаат аутизам 
или нарушувања од аутистичен 
спектар во Македонија?
ТРАјкоВСки: За жал, не. Ние како 
здружение веќе 16 години ја алар-
мираме јавноста. Од пред две години 
имаме позитивни поместувања во 
Министерството за здравство. За 
жал, ние не сме консултирани како 
експерти. Но, штом ја почнале таа 
работа, би требало да ја завршат. Ние 
навиваме тоа да биде што поскоро 
бидејќи само со таков национален 
регистер може да се направи прос-
пективна студија и да се предвиди 
каков кадар е потребен, колку кадар 
е потребен, во кои делови на Македо-
нија треба да се лоцираат средства... 
Во Западна Европа и во САД постојат 
одлични регистри и врз основа на 
нив државата си ги планира тро-
шоците во здравството. Ние како 
Македонско научно здружение за 
аутизам располагаме со сопствен 
регистар, каде што се регистрирани 
160 лица, но таа бројка е под про-
ценетото. До пред десетина години 
речиси никој не зборуваше за аути-
зам. За аутизмот порано не се учеше 
на Медицинскиот факултет. Според 
мене, аутизмот треба да биде еден 
од националните приоритети во Ми-
нистерството за здравство. Бројката 
од 0,25 на една илјада е навистина 
под проценетото и сметаме дека тоа 
се должи на слабата едуцираност на 
педијатрите, на психијатрите, како и 

на тоа што овие случаи во минатото 
се воделе под други дијагнози, на 
пример како ментална ретардација, 
развојна дисфазија, алалија, заба-
вен психомоторен развој. Кај нас 
проблем е менталитетот, често за-
ради срам сакаат да ги скријат овие 
деца. Родителите тоа го доживуваат 
како најтешка дијагноза. Можеби 
потешко им паѓа кога ќе ја чујат 
дијагнозата дека нивното дете има 
аутизам отколку да речеме канцер 
или сида. Родителите тешко ја до-
живуваат дијагнозата и едноставно 
не доаѓаат на лекар за дијагностика 
или, пак, погрешно се надеваат дека 
не е аутистичен спектар и така само 
губат време.

 Позитивната светска практика 
покажува дека само со вклученост 
во општеството, а не со изолирање 
на лицата со аутизам може да се 
придонесе за подобрување на сос-
тојбата на децата со аутизам и со 
нарушување од аутистичен спек-
тар. Што кажува Вашето искуство?
ТРАјкоВСки: Вклученоста во 
општеството е светски тренд. Во 
градинките започнува образовна и 
социјална вклученост. По дефини-
ција, децата со аутизам се социјално 
изолирани, живеат во свој сопствен 
свет и еден од третманите е тоа дете 
да се вклучи во општеството. Овој 
процес во училиштата почна во 2000 
година и за одредени лица со пречки 
во развојот има подобри резултати. 
Кај аутизмот резултатите не се мно-
гу добри бидејќи оние потешките 
случаи и умерено тешките случаи е 
многу тешко да се социјализираат. 
Кај полесните случаи, дури и да се 
вклучат во поголем број училишта 

во Македонија, не постои вработен 
дефектолог, иако Законот е одличен 
и вели дека освен педагог и психолог, 
во стручниот тим треба да биде и 
дефектологот. Оние полесните слу-
чаи, со нормална или со натпросеч-
на интелигенција, може да завршат 
факултет и да работат. Уште немаме 
податок за лице со аутизам кое за-
вршило факултет. Можеби имаме 
таков случај со лице со Аспергеров 
синдром кој спаѓа во оваа група на 
аутистичен спектар. Студијата што 
ја изработивме со една колешка пред 
6-7 години за вработувањето на овие 
лица кога ќе станат полнолетни е 
поразителна, поразителен е фактот 
дека нула проценти од овие лица се 
вработени.

 Пред повеќе од три години 
Собранието ја изгласа Деклара-
цијата за правата на лицата со ин-
валидност. Таа ги вклучува пра-
вото за едукација, здравствената 
заштита, вработување... Дали ова 
е само декларативно или навис-
тина се почитуваат правата на 
лицата со аутизам?
ТРАјкоВСки: Моментно повеќе е 
декларативно бидејќи и работода-
вачите не го почитуваат тој Закон. 
Нашата студија покажа дека тие 
се малку едуцирани, преку 70-80 
проценти воопшто не знаат што 
е аутизам. Кога беа прашани дали 
би вработиле лице со аутизам, тие 
категорично ја отфрлаа таа мож-
ност, иако Законот вели дека тие 
лица се еднакви. Во последните пет 
години е изменета ситуацијата, има 
позитивни ветришта. Треба да се 
развие чувствителноста кај рабо-
тодавачите, да им се објасни дека 
аутизмот не е заразно заболување 
и дека лицата со аутизам, оние што 
се со нормална интелигенција, со 
натпросечна, па и со лесна интелек-
туална спреченост, можат да придо-
несат за себеси, за компанијата и за 
општеството, а не да бидат товар на 
општеството. Во оние работи што се 
повторувачки, каде што има повто-
рување на лента, па и со компјутери, 
лицата со аутизам можат добро да 
се снајдат, можат да работат разни 
работи дури и подобро од невроти-
пичната популација. 

здРаВjеПРоФ. Д-Р ВЛАДиМиР ТРАјкоВСки  |  ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНСКОТО НАУчНО ЗДРУжЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ

во оние работи што се 
повторувачки, каде што 

има повторување на лента, 
па и со компјутери, лицата со 

аутизам можат добро да се 
снајдат, можат да работат разни 

работи дури и подобро од 
невротипичната популација,

 вели д-р Трајковски

Ниту едно лице со аутизам не е вработено  
во Македонија

Раз го ва ра ше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Станчевски
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ИсториJа

Лимитрофна зона меѓу македонскиот и грчкиот 
етникум во османлиска Македонија

в о контекст на темата 
што ќе ја разработуваме 
во овој текст, прво би се 

осврнале на терминот лимитро-
фна зона. Имено, истиот означува 
гранична зона во која се мешаат, 
односно преклопуваат, два или 
повеќе етникума на определена 
поширока територија, која во од-
реден историски период може да 
претставува административна 
област; историска територија врз 
основа на која одреден ентитет 
се повикува и го гради својот на-
ционален идентитет; или, пак, 
претставува политичко-правен, 
државен и национален субјект. 
Оттука, во овој случај, станува 
збор за најјужниот дел на исто-
риска Македонија, кој во перио-
дот на османлиската доминација 
претставувал лимитрофна зона 
меѓу македонскиот и грчкиот 
етникум.

Токму цел на овој текст прет-
ставува одредувањето на лими-
трофната зона, т.е. границата 
меѓу двата споменати етнику-
ми во османлиска Македонија. 
Но пред да го направиме тоа, ќе 
дадеме една поширока слика на 
доцноосманлиското општество 
во контекст на т.н. македонско 
прашање.

Прво ќе се осврнеме на бројот и 
на структурната поделба, од раз-
личен вид, на населението што 
живеело на територијата на ос-
манлиска Македонија во втора-
та половина на 19 и почетокот 
на 20 век. Точниот број жители 
што ја населувале Македонија 
во доцноосманлискиот период 
е тешко да се определи. Имено, 
османлиските пописи не давале 
целосно точна слика за бројот и, 
особено, за етничката структура 
на населението. Пописите, пред 
сѐ, биле диктирани од потребите 
на војската и даночната служба, а 
како основа биле земани религија-
та и полот. Оттука, главна поделба 
во османлиското општество била 
религиозната, т.е. на муслимани 
(владејачка класа) и христијани 
(потчинето население). Сите на-
тамошни поделби биле од второ-
степено и третостепено значење 
и, најчесто, но не и секогаш, за-
виселе од главната религиозна 
поделба. Во овој контекст треба 
да се спомене и милет-системот 
како институција што била созда-
дена од самиот султан, со цел што 
поуспешна контрола на централ-
ната власт на разните религиозни 
групи. На чело на одреден милет 
се наоѓал верски поглавар и тој 
преку своите подредени управу-
вал, до одреден степен, автономно 
во рамките на самиот милет. По-
стоеле неколку милети што биле 

формирани непосредно по освојувањето 
на османлиите на цариград или, пак, биле 
создадени во подоцнежниот османлиски 
период. Христијаните во османлиска Ма-
кедонија на почетокот биле дел од Пра-
вославниот милет, на чиешто чело стоел 
цариградскиот патријарх, а подоцна дел 
од нив се приклониле кон Булгар милетот 
и Влашкиот милет. Во доцноосманлискиот 
период милетите (главно христијанските) 

почнале да се користат во национал-
ните цели на младите балкански 
држави, кои го користеле милетот 
да претстават „свое“ население во 
Македонија, т.е. се обидувале да ги 
изедначат припадниците на милет 
системот со дел од своето нацио-
нално ткиво, занемарувајќи го фак-
тот за анационалното османлиско 
општество. Оттука, произлегува и 
изедначувањето во именување на 
македонското словенско население 
како „Бугари“ или „Грци“, односно 
нивно поимање како припадници на 
нациите формирани во бугарската и 
во грчката држава. Од друга страна, 
демографската слика за Македонија 
во втората половина на 19 и во по-
четокот на 20 век ја дополнувале 
западните патници, патописци, ет-
нографи, дипломати, христијански 
мисионери, но и разни пропаганд-
ни претставници на балканските 
држави. Сите тие давале горе-долу 
различни податоци за бројот на на-
селението и за нивната етничка и 
религиозна определеност, најчесто 
тргнувајќи од потребите на своите 
центри. Оттука, може да се заклучи 
дека територијата на османлиска 
Македонија во почетокот на 20 век 
била населена со нешто повеќе од 
два милиона жители. 

Ако го земеме мајчиниот јазик како 
главен маркер врз основа на која 
што можеме да ја определиме ет-
ничката структура на македонското 
население во овој период, тогаш ќе 
заклучиме дека македонскиот ет-
никум бил доминантен на целата 
територија на Македонија, со нешто 
повеќе од 50 проценти од вкупното 
население, или околу 1.100.000 и 
1.200.000 жители. Потоа следувале 
Турците со околу 500.000 жители, 
Грците со околу 250.000, Албанците 
биле 120.000, Власите со околу 
80.000 жители, Евреите со нешто по-
веќе од 50.000 луѓе, итн. Тука треба 
да се нагласи дека етничката и рели-
гиозната разновидност на Македо-
нија во периодот на османлиската 
доминација не била карактеристика 
само за оваа територија, туку и за 

другите територии од балканските 
владенија на Османлиската Империја, 
на кои подоцна биле формирани мо-
дерните балкански нации-држави.
Следно прашање пред да преминеме 
кон одредување на лимитрофната 
зона меѓу македонскиот и грчкиот ет-
никум, претставува територијата што 
ја опфаќала османлиска Македонија 
и каков бил нејзиниот статус во рам-
ките на османлиската држава?! Прво 
што треба да се нагласи е фактот дека 
Македонија во периодот на осман-
лиското владеење не претставувала 
државен и политички субјект, а не се 
споменува и како административна 
област во рамките на османлиската 
држава. За периодот што станува збор 
во овој текст, во административното 
разграничување на империјата, таа 
била дел од Битолскиот, Солунскиот 
и од Косовскиот (Скопски) вилает. 

Во тоа време Македонија била по-
веќе географски и историски регион, 
кој претендирал да стане политич-
ки субјект врз основа на целите и 
програмата на македонското револу-
ционерно движење. Што се однесува 
за перцепцијата на Македонија од 
страна на европските држави, може 
да се заклучи дека во првата полови-
на од османлиската доминација на 
Балканот таа била речиси целосно 
загубена, како и меморијата и инте-
ресот кон неа. Ситуацијата почнала да 
се менува со слабеењето и опаѓањето 
на моќта во султановите владенија, 
што, несомнено, придонело европ-
ските сили повторно да го насочат 
вниманието кон Балканот, а со тоа и 
кон Македонија. Во повторното „от-
кривање“ на Македонија од страна 
на западниот свет големо влијание 
имал и големиот број патописци, 
географи, етнографи, трговски пат-
ници, и други, кои на еден или друг 
начин ги посетиле овие предели, а 
со тоа почнале и да се интересираат 
за историјата, населението, култура-
та и традицијата на териториите на 
сомалискиот Балкан.

Границите на Македонија, пред сѐ, 
биле одредени од природните пре-

дуслови. Нејзините граници биле од 
три страни заштитени од планински 
венци (Олимп, Пинд, Шарпланин-
скиот Масив, Скопска црна Гора и 
Рила), додека еден дел, кој гравити-
рал околу нејзиниот најважен град 
(Солун), излегувал на море. Нејзи-
ните граници, кои се поистоветува-
ле во доцноосманлискиот период, 
датираат од антиката, т.е. од времето 
на античкото македонско кралство 
предводено до кралот Филип II. Се-
пак, англискиот истражувач и кар-
тограф Х. Р. Вилкинсон констатирал 
дека во определувањето на регионот 
Македонија во османлискиот период 
постојат повеќе слики:

• Регионот определен преку фи-
зичката географија;

• Регионот определен преку исто-
риско-политички граници; 

• Регион определен како комби-
нација на народи и на култури, 
и зона на премин меѓу ориентот 
и Западот;

• Македонија е име со „синонимско 
значење за стратегија“ (Алексан-
дар Велики, Византиско наслед-
ство, Бугарската и Српската сред-
новековна држава и борбите за 
превласт); 

• Регион перцепиран низ призмата 
на геостратешки простор, кој со 
опаѓањето на османлиската им-
перија има стратешка позиција, 
како во однос на интересите на 
Големите сили, така и на регио-
налните интереси на новоформи-
раните балкански нации-држави 
во втората половина на 19 век.

Како и да е, како заклучок во овој по-
четен дел ќе го пренесеме мислењето 
на академик Манол Пандевски, кој 
анализирајќи ја територијата на ос-
манлиска Македонија во периодот од 
крајот на 19 и почетокот на 20 век, 
запишал дека „реалната состојба 
претставуваше достигнатиот степен 
на индивидуализација на Македонија 
во границите на Турција и врз балкан-
скиот простор. Македонија видливо 
се оцртуваше како јасно разграничена 
целина врз географската карта на 
европска Турција“. 

Пишува |  
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

Во контекст на темата 
што ќе ја разработуваме 
во овој текст, прво би се 
осврнале на терминот 
лимитрофна зона. Имено, 
истиот означува гранична 
зона во која се мешаат, 
односно преклопуваат, 
два или повеќе етникума 
на определена поширока 
територија, која во 
одреден историски период 
може да претставува 
административна област; 
историска територија врз 
основа на која одреден 
ентитет се повикува и го 
гради својот национален 
идентитет; или, пак, 
претставува политичко
правен, државен и 
национален субјект. Оттука, 
во овој случај, станува 
збор за најјужниот дел на 
историска Македонија, 
кој во периодот на 
османлиската доминација 
претставувал лимитрофна 
зона меѓу македонскиот и 
грчкиот етникум

(Продолжува...)
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100 НАјуБАВи СЛики НА СиТЕ ВРЕМиЊА
[  АНТоЛоГијА  ]

Ма ке дон ска та пи ја нис тка Ду ња Ива но ва во Цен та рот за  
кул ту ра „Трај ко Про ко пи ев“ во Ку ма но во одр жа ре ци тал  
по све тен на култ ни от ја пон ски ком по зи тор Ру и чи Са ка мо то

Ива но ва прв пат во Ма ке до ни ја 
го прет ста ви по го ле ми от дел 
од тво реш тво то за пи ја но на 

Са ка мо то ме ѓу кои: The Sheltering 
Sky, A Flower is not a Flower, 
Whuthering Heights, SolitudeEnergy, 
FlowParolibe, Merry Christmas, Mr. 
Lawrence… Са ка мо то е ја пон ски му-
зи чар, ком по зи тор, аран жер, про-
ду цент, автор, пе јач, актер и акти-
вист што жи вее и ра бо ти во То кио 
и во њу јорк. Ка ри е ра та ја поч на во 
се дум де се тти те го ди ни од 20 век 
ка ко член на гру па та „Је лоу ме џик 
ор ке стра“ – пи о не ри во раз во јот 
на син те тич ки от поп, тех но и ха ус-
му зи ка та. Не го ви те екс пе ри мен-
тал ни ал бу ми „Thousand Knives“ и 
„B-2 Unit“ из вр ши ја го ле мо вли ја ние 
врз раз во јот на еле ктрон ска та и на 
хип хоп-му зи ка та. Со ком по зи ци ја-
та „Merry Christmas, Mr. Lawrence“ 
(1983) Са ка мо то де би ти ра ше ка-
ко филм ски ком по зи тор и актер, а 
глав на та те ма адап ти ра на во синг-
лот „Forbidden Colours“ ста на ин-
тер на ци о на лен хит. Автор е на му-
зи ка та за филм ски те ос тва ру ва ња: 
„Пос лед ни от ки не ски цар“(1987), 
„чај во пу сти на та“ (1990), „Ма ли-
от Бу да“ (1993), „Ва ви лон“ (2006) и 
„По врат ник“ (2015). До бит ник е на 
на гра ди те „Оскар“, БАФТА, „Гре ми“ 
и две „Зла тен гло бус“.

Ду ња Ива но ва (1985) дип ло ми-
ра на во кал но-ин стру мен тал ни от 
од дел на Фа кул те тот за му зич ка 
умет ност во Скоп је во кла са та по 

Ду ња Ива но ва го прет ста ви тво реш тво то 
за пи ја но на Ру и чи Са ка мо то

пи ја но (2010), ма ги стри ра (2009) 
и до кто ри ра (2015) на Ка те дра та 
за есте ти ка на Ин сти ту тот за фи ло-
зо фи ја на Фи ло зоф ски от фа кул тет 
при Уни вер зи те тот „Ки рил и Ме-
то диј“ во Скоп је. Со со ли стич ка и 
ка мер на кон церт на деј ност до се га 
на ста пи ла во њу јорк (САД), Па риз 
(Фран ци ја), Са ра е во (БиХ), Ра гу за 
(Ита ли ја), При шти на (Ко со во), ка ко 
и на фе сти ва ли те „Скоп ско ле то“, 
„Охрид ско ле то“, „Де но ви на Ма ке-
дон ска та му зи ка“, „Му зи ка ви ва“, 
Филм ски от фе сти вал „Бра ќа Ма-
на ки“; на ста пу ва со ор ке ста рот на 
Му зич ка та мла ди на на Ма ке до ни ја, 
во ка мер ни со ста ви и во рам ки те на 
ба лет ски прет ста ви. Осо бе но зна чај-
ни се неј зи ни те ре ци та ли по све те ни 
на му зи ка та на Збиг њев Прајс нер, 
Фи лип Глас, Лу до ви ко Еи на у ди, Ар-
во Перт. Учес тву ва со свои тру до ви 
од об ла ста на му зич ка та те о ри ја и 
пра кти ка на три би ни те на здру же-
ни е то на пе да го зи те по пи ја но на 
Ма ке до ни ја ЕПТА, на кон фе рен ци и-
те на Ин сти ту тот за истра жу ва ње и 
ар хи ви ра ње му зи ка ИРАМ, на на уч-
но-струч ни со би ри на Уни вер зи те-
тот „Го це Дел чев” во Штип. Од 2007 
го ди на ра бо ти ка ко на став ник по 
пи ја но во ДМБУц „Или ја Ни ко лов-
ски Луј“ - Скоп је. Автор е на кни га та 
„Естет ско то до жи ву ва ње на му зи ка-
та“ (2010), ка ко и на пуб ли ка ци и те 
„Мул ти ап ли ка тив на та при ме на на 
му зи ка та во обра зов ни от про цес кај 
де ца та“ (2010) и „Де ца та и му зи ка та 
во вир ту ел на та ре ал ност“.   �  (Н.П.)

  

Бетмен против Супермен: 
Зора на правдата

Batman v Superman:  
Dawn of juStice

Заработка: 166.000.000 $

Жанр: акција
режија: Зак Снајдер
актери: Бен Афлек,  

Еми Адамс,  
Хенри Кавила

Зоотропола
Zootopia

Заработка: 24.000.000 $

Жанр: анимиран филм
режија: Бајрон Хауард, Рич Мур

актери: Џинифер Гудвин,  
Џејсон Бејтмен,  

Идрис Елба

мојата голема деБела 
грчка СвадБа 2
my Big fat greek  

weDDing 2

Заработка: 17.900.000 $

Жанр: комедија
режија: Кирк Џонс

актери: Ниа Вардалос,  
Џон Корбет,  

Мајкл Константин

чуда од рајот
miracleS from Heaven

Заработка: 14.800.000 $

Жанр: драма
режија: Патриша Риген

актери: Џенифер Гарнер, 
Мартин Хендерсон,  

Кајли Роџерс

трилогија раЗлична: 
предана

allegiant

Заработка: 9.400.000 $

Жанр: акција
режија: Тим Милер

актери: Рајан Рејнолдс,  
Морена Бакарин,  

Т.Џ. Милер

топ 5 најГледани Филма  
          во САД викендов

Како најенергичен при-
падник на футуристич-
ката група, Бочони по-
могнал да се објави 
Техничкиот манифест 
на футуристичките 
сликари во 1910 годи-
на, промовирајќи го 
прет ставувањето на 
современата техноло-
гија, моќта, времето, 
движењето и брзината. 
Овие идеи најдобро се 
прикажани во неговото ремек-де-
ло на раната современа скулпту-
ра, „Единствени облици на кон-
тинуитет во вселената“ (1913). 

Неговата слика „Градот се издига“ 
(1910) е динамична композиција 
од спирални човечки фигури во 
сцена во која е прикажан фрагмент 
од толпа луѓе. �

„Градот се издига“ на умберто Бочони
Култура

1
кој сее ветар

Неле 
Нојхаус

2
магдалина
Анџела
Хант

3
незаборав

Алисон 
Ричман

4
превез од
тајни
Харолд
Робинс

 5
ловец на души

Донато
Каризи

книЖарницата „матица 
екСклуЗив“ препорачува:

ОСТАНА... 

Остана во некоја строфа допола, 

неколку трендафили на портата, 

изгубени во мирисот на зумбулите, 

твојата слика нејасен привид, 

сокриен во илјада лица, 

твојот шепот ко шал од кашмир, 

насекаде околу милува воздух, 

капка крв спремна да стане мастило, 

и едно јато птици обесено на клин, 

остана само да останеш и не замина, 

остана, во мали дози ко отров, 

волшебна.

Остана на дното на секоја чаша, 

ко призрак, ко сјај и искушение, 

остана во очите на песните, 

сокриена, живееш во димот, 

трепериш по жиците на гитара, 

поминуваш брзо по прозорците, 

забрзан си чекор на улицата, 

прегратка си на непознати гради, 

болка си, која, не се гледа, 

остана така, колку да те има, 

остана во мали умирања, совршена.

Остана како надеж безимена, 

совршено проколната клетва, 

остана во секоја капка дожд, 

потсетник, на сокриената бол, 

остана да те има во немањето, 

секавично, тука во миг само твој, 

остана во јатото птици како една, 

вознесена, во летот невидлив, 

остана во срцето засекогаш, 

крај си на секоја песна, 

остана, во мали стихови,  

засекогаш, љубена.

 
 

давор крстевски (1980)

Му Зи кА ТА НА куЛТ Ни оТ јА ПоН Ски коМ По Зи ТоР Во  
цЕН ТА РоТ ЗА куЛ Ту РА Во ку МА Но Во
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А ктерката на Македонскиот 
народен театар (МНТ) Арна 
Шијак деновиве постојано 

е во матичниот театар, во рудник, 
како што вели самата. Шијак е дел 
од актерската екипа на две големи 
претстави „животот е прекрасен“ на 
Александар Морфов, чијашто преми-
ера е закажна за средината на април, 
и „Соларис“ на Андри жолдак. Во 
меѓувреме многу е актуелна со ликот 
на Велма Кели во мјузиклот „чикаго“ 

 оваа година Арна Шијак одбе-
лежува убав јубилеј, 20 години на 
театарската сцена. кога поминаа 
20 години Арна?
ШијАк: И јас се прашувам кога? Како? 
Зар? чудесна е перцепцијата за вре-
ме/простор. Како завчера да бев де-
војчето од втора година факултет, кое 
направи фаца за време на кастингот 
за „Џипси меџик“ на Столе Попов и 
токму поради тоа беше одбрано да 
игра и на сет. Како завчера да беа пр-
вите проби во прилепскиот театар - 
првата професионална претстава за 
мене и за моите колеги од класата на 
професорот Кирил Ристоски и на про-
фесорот Владе цветановски - „Опера 
за три гроша“ од Бертолд Брехт... Вре-
ме... Што би рекол еден наш познат 

остварам старата детска желба 
- да танцувам дури во живо сви-
ри џез.

 каква иднина му предвиду-
ваш на „Чикаго“? Ќе одите ли 
на некои фестивали, ќе го види 
ли друга публика, освен скоп-
ската?
ШијАк: За тоа, навистина, не-
мам информација, иако би било 
прекрасно да може да настапиме 
и пред друга публика, а фести-
валската е секогаш посебна. Но, 
не е лошо да ја изиграме и пред 
публиката од другите градови 
во Македонија, иако и во Скопје 
има „народ“ што допрва треба да 
ја изгустира претставата.

 овој обемен проект покажа 
дека има публика за мјузикли. 
Можно ли е наскоро да се реа-
лизира некој друг мјузикл на 
театарските сцени?
ШијАк: Проектов е, навистина, 
обемен. Сплотени се неколку 
ансамбли - балет, хор, драма и 
оркестар - сериозна дружина. 
Не беше лесно, ова беше нова 

територија за сите нас, но токму 
поради успешниот производ на крај, 
верувам дека полесно ќе се „варат“ 
вакви проекти и во иднина. „чикаго“ 
го повлече возот.

 Што му потребно повеќе на те-
атарот, сценски спектакли или 
добра претстава?
ШијАк: И обете. Некогаш сакаме да 
„нѐ ангажира“ театарот, но некогаш 
и да „нѐ олабави“. Некогаш сакаме 
да заминеме дома со прашање и со 
слатка тегоба дури го бараме одго-
ворот. Некогаш е само пуста тегоба 
зашто и самиот живот обединува сѐ... 
Некогаш сакаме да заборавиме на сѐ 
и да се почестиме со смеа и со лесно-
тија, со светки-метки, со малку уба-
вина... Затоа, нужни се двете. Мене, 
лично, подраги ми се тие претстави 
што на публиката ѝ пренесуваат код 
на одредено сознание, мета-порака, 
која води кон преземање акција за 
сопствениот растеж, но не помалку 
уживам и во тие „пококетните“.

 Растеше со таткото Томо Шијак, 
ликовен уметник и со мајката 
Снежана, поранешна балерина. 
Природно е и Арна да се занимава 
со уметност. Задоволна си?
ШијАк: И бескрајно благодарна... 
Колку и да е напорен патот на тој 
актер што се вика, бидејќи имајќи ја 
можноста да споредам колку пробу-
ваме и како пробуваме, ние сме ре-
чиси сведени на ниво на религиозни 
фанатици, сепак, можноста да се 
занимаваш со уметност, со тоа што 
го љубиш, е непроценлива. А уште 
кога си почестен од мали нозе да го 
восприемаш светот низ оптиката на 
своите родители, не можеш, а да не 
бидеш благодарна и среќна.

 Постојано си на проби или на 
претстави во театарот. Што се 
подготвува ново?
ШијАк: Реков, не е лесно, ама е чу-
десно... Во моментов подготвуваме 
еден театарски деликатес од кујна-
та на Александар Морфов, насловен 
како „животот е прекрасен“, кој нас-
коро ќе биде поставен на софрата 
на МНТ, за веднаш потоа да му се 
придружиме на Андри жолдак и 
на неговата визија за „Соларис“. 

колку и да е напорен 
патот на тој актер што се 
вика, бидејќи имајќи ја 
можноста да споредам 
колку пробуваме и како 
пробуваме, ние сме 
речиси сведени на ниво 
на религиозни фанатици, 
сепак, можноста да се 
занимаваш со уметност, 
со тоа што го љубиш, е 
непроценлива. а уште кога 
си почестен од мали нозе 
да го восприемаш светот 
низ оптиката на своите 
родители, не можеш, а 
да не бидеш благодарна 
и среќна, вели актерката 
на Македонскиот народен 
театар

Актерите се сведени на ниво  на религиозни фанатици

за кој владее големо интересирање 
кај публиката. Заедно со своите ко-
леги Борче Начев, Искра Ветерова и 
Марија Новак глуми во претставата 
„Викај ги среќа“ во која главните 
улоги ги толкуваат актери-аматери, 
лица со Даунов синдром.

Актерката годинава одбележува 
нескромен јубилеј, 20 години на те-
атарската сцена. Растена уметничко 
семејство, со татко ликовен уметник 
и со мајка балерина, природно е и 
таа да се занимава со уметност.

автор: „Што се пет века? Тоа е само 
едно затворање на клепките“.

 играш, танцуваш и пееш во мјузи-
клот „Чикаго“ толкувајќи ја Велма 
кели, која го убила сопругот зашто 
ја изневерувал со сестра ѝ. интере-
сот за мјузиклот во МНТ не стивну-
ва, напротив, сѐ поинтензивен е. 
Познавајќи те, мислам дека навис-
тина уживаш во улогата. уживаше 
ли и кога ја создаваше?
ШијАк: Убиство беше, но злостор 
не. Се разбира дека уживам, Велма 
е супер лик. Кога ќе се сетам на фан-
тазиите како дете, инспирирана од 
старите добри филмови, токму вака 
се замислував. Настрана, токму во 
„чикаго“ ја имам можноста да си ја 

АРНА ШијАк  |  АКТЕРКА

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски
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КУЛТУРА ДЕ Ло То НА ПР Ви ТЕ Фо То ГРА Фи НА БАЛ кА НоТ НА оД БЕ ЛЕ жу ВА ЊЕ То НА  
100- Го ДиШ Ни НА ТА оД иСТоЧ Ни оТ ФРоНТ

Фо то гра фи и те на бра ќа та Ма на ки - 
наJ го лем кул ту рен на стан од Ма ке до ни Jа 
пре зен ти ран во фран ци Jа
Си те на ста ни бра ќа та Ма на ки ги за бе ле жа ле со сво ја та ка ме ра, а од овој 
пер и од (19131919) се со чу ва ни 478 стак ле ни пло чи сни ме ни во Би то ла и 
103 пло чи сни ме ни во Плов див (19161919), ве ли Ро берт Јан ку лов ски

Пишува | Не ве на По пов ска

Со секој купен број 
на „република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„милениум“

важи од 1.4. - 7.4.2016

50
попуст

денари

Во из лож бе ни от про стор 
на му зе јот „Ме мо ри јал“ во 
Ка ен, Фран ци ја, е по ста ве-

на  из лож ба та „Фо то граф ско то 
тво реш тво на бра ќа та Ма на ки 
во кон текст на Пр ва та свет ска 
вој на“, чиј што автор е фо то гра-
фот Ро берт Јан ку ло ски. 

� Пре зен ти ра ни се 101 фо то-
гра фи ја на бра ќа та Ма на ки, 
кои се на пра ве ни со ди ги та-
ли зи ра ње и со обра бо тка на 
стак ле ни те пло чи што се чу-
ва ат во по драч но то од де ле-
ние на Др жав ни от ар хив на 
Ма ке до ни ја во Би то ла, а кои 
се изра бо те ни на ар хив ска па-
муч на хар ти ја ко ри стеј ќи ги 
свет ски те нор ми за изра бо тка 
на ар хив ски ко пии. Ед на по-
ло ви на од оваа из лож ба ве ќе 
се ре а ли зи ра ше во мај 2014 
го ди на во МАНу и бе ше по-
се те на од ам ба са дор ка та на 
Фран ци ја во зем ја ва, Ло ренс 
оер. Со неј зи на по мош ус пе-

ав ме да ста пи ме во кон такт со 
Сте фан Гри мал ди, ди ре кто рот 
на му зе јот „Ме мо ри јал“ и да го 
ре а ли зи ра ме и вто ри ов дел 
од из лож ба та, што прет ста ву-
ва ед на за врш ни ца на мо е то 
20-го диш но истра жу ва ње на 
тво реш тво то на бра ќа та Ма-
на ки - ве ли Ро берт Јан ку ло ски.

Во Фран ци ја го ди на ва се од бе-
ле жу ва 100-го диш ни на та од 
Источ ни от фронт, ко га во март 
1916 го ди на на те ри то ри ја та на 
Ма ке до ни ја се су дри ле по го лем 
број вој ски и при тоа стра да ле 
го лем број лу ѓе.

� из лож ба та со др жи фо то гра-
фии ток му од пер и о дот 1905 
го ди на до 1935/36 го ди на, кои 
при ка жу ва ат вој ни ци, но и ци-
вил но на се ле ние што би ло оп-
фа те но со ужа си те на вој ни те 
што се во де ле на те ри то ри ја та 
на Ма ке до ни ја, од нос но на то-
гаш ни от та ка на ре чен исто чен 

или Ма ке дон ски фронт - об јас-
ну ва Јан ку лов ски. 

Јан ку ло ски, по со чи де ка Пр ва та 
свет ска вој на во Ма ке до ни ја тра-
е ла по дол го откол ку во дру ги те 
де ло ви на све тот, а увер ти ра би-
ле две те бал кан ски вој ни. 

� Во 1916 го ди на и во 1917 го-
ди на Би то ла би ла гра на ти ра-
на, при што за ги на ле 508 ли ца, 
глав но де ца, же ни и стар ци, а 
би ле раз ур на ти по ве ќе од 3.000 
згра ди, ме ѓу кои и фо то граф-
ско то ател је на Ма на ки. Но 
си ро ма шти ја та, бо ле сти те и 
гла дот Би то ла најм но гу ги по-
чув ству ва ла во 1922 го ди на, 
ко га на 18 април се слу чи ла 
огром на експ ло зи ја пре диз ви-
ка на од 500 ва го ни со му ни ци ја 
чу ва ни на же лез нич ка та ста-
ни ца. По жа рот од експ ло зи ја-
та тра ел со де но ви. Си те овие 
на ста ни бра ќа та Ма на ки ги за-
бе ле жа ле со сво ја та ка ме ра, а 

од овој пер и од (1913-1919) се 
со чу ва ни 478 стак ле ни пло чи 
сни ме ни во Би то ла и 103 пло-
чи сни ме ни во Плов див (1916-
1919) - ре че тој.

Па тро ни те од гра на ти те се пре-
на ме ну ва ле.

� На фо то гра фи ја од 1935 го ди-
на е при ка жа на би тол ска да ма 
фо то гра фи ра на во сту ди о то на 
Ма на ки по крај ма са на ко ја има 
ва за. Де вој ка та со ра ка та ја до-
пи ра ва за та, а таа е изра бо те на 
од па трон од то пов ска гра на та. 
Зла та ри те и ку јун џи и те во тој 
пер и од од праз ни те па тро ни 
на гра на ти те изра бо ту ва ле 
украс ни пред ме ти, од нос но им 
да ва ле свет ло зна че ње на пред-
ме ти те за кои на ро дот имал не-
га тив на ме мо ри ја - рас ка жу ва 
Јан ку лов ски. 

Но, те шко се ме ну вал жи во тот на 
вој ни ци те што оста на ле са ка ти 
на фрон тот. Ед на од фо то гра фи-
и те при ка жу ва фран цу ски офи-
цер со др ве ни по ма га ла ме сто 
но зе, кој се дум го ди ни по вој на та 
се вра тил да го по се ти би тол ски-
от ре ги он ка де што ги до жи ве ал 
нај мач ни те, но и нај хе рој ски те 
мо мен ти од сво јот жи вот. 

� Пос ле ди ци те од вој на та се 
при ка жа ни и пре ку фо то гра-
фи ја на фран цу ски офи цер, 
кој во 1935 го ди на се вра тил 
во Би то ла, а бил при су тен на 
фрон тот. Ги по се тил во е ни-
те гро би шта и Kај мак ча лан и 
се фо то гра фи рал во ател је то 

на бра ќа та Ма на ки, а гле да-
ме де ка од ко ле на та на до лу 
има др ве ни но зе, што зна чи 
ги за гу бил на фрон тот - ве ли 
Јан ку лов ски. 

Отво ра ње то на оваа из лож ба во 
Ка ен прет ста ву ва еден од по го-
ле ми те кул тур но-исто ри ски 
на ста ни од Ма ке до ни ја што е 
пре зен ти ран во Фран ци ја. 

� Во те кот на шест ме се ци, 
фран цу ска та пуб ли ка ќе 
има мож ност пре ку ква ли-
тет ни те фо то гра фии на та-
лен ти ра ни те бра ќа Ма на ки 
да се за поз нае со ло кал но то 
на се ле ние што жи ве е ло на 
овие про сто ри во тој пер и од, 
но и со фран цу ски те вој ни-
ци што се бо ре ле и за ги на ле 
ов де. Пре ку про е ктот има ме 
за цел да наг ла си ме кол ку се 
сил ни вр ски те што по сто јат 
ме ѓу два та на ро да, да на пра-
ви ме омаж на Ма ке до ни ја, но 
и да го раз ви е ме ту риз мот на 
се ќа ва ња - ве ли ам ба са дор ка-
та на Фран ци ја во Ма ке до ни ја, 
Ло ренс Оер. 

Из лож ба та, ко ја ќе би де отво-
ре на до сеп тем ври го ди на ва, е 
ре а ли зи ра на од стра на на Ма ке-
дон ски от цен тар за фо то гра фи ја 
во со ра бо тка со Др жав ни от ар хив 
- од де ле ние Би то ла, Ки но те ка та 
на Ма ке до ни ја и Ам ба са да та на 
Фран ци ја во Ма ке до ни ја. це ли-
от про ект, пак, е фи нан си ран во 
рам ки те на про гра ма та за де-
цен тра ли зи ра на со ра бо тка ме ѓу 
Нор ман ди ја и Ма ке до ни ја, Аген-

ци ја та за филм на РМ и му зе јот 
„Ме мо ри јал“ од Ка ен.

� Во рам ки те на из лож ба та во 
ка ен беа при ка жа ни и филм-
ски ма те ри ја ли од бра ќа та 
Ма на ки, а се про мо ви ра ше и 
мо но гра фи ја та „Ма на ки“, чиј-
што автор, исто та ка, е Ро берт 
јан ку ло ски. Мо но гра фи ја та  
со др жи 120 ре про ду ци ра ни 
фо то гра фии, кои го оп фа ќа ат 
пер и о дот од 1898 го ди на, па 
сѐ до Вто ра та свет ска вој на, а 
неј зи на та про мо ци ја во Ма-
ке до ни ја се пла ни ра за вре-
ме на одр жу ва ње то на иФФк 
„Бра ќа Ма на ки“ - ве ли Ми ми 
Ѓор го ска - Или ев ска, ди ре ктор-
ка та на Аген ци ја та за филм. � 
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Македонската музика не се 
слуша малку, туку малку 
се прави, а младите сака-

ат да слушаат, посебно тинејџе-
рите, смета Владимир Блажев, 
најпознат како диџеј Шорти Пи 
ака Панчо. Според Блажев, една-
та половина од дуото „ДНК“, го-
лем број од неговите колеги до-
цна сфаќаат дека од небо ништо 
нема да им падне. Вели дека му 
е жал што сите се повлечени и 
што постојано кукаат дека нема, 
тврди дека ако седат дома, ако 
не работат и ако не вложуваат 
во самите себе, ако не остварат 
контакт со спонзори и ако не 
побараат - никој нема да им се 
понуди сам.

Од друга страна, пак, „ДНК“, го-
динава го прославува 15. роден-
ден. Панчо и Андреј наскоро ќе го 
промовираат нивниот четврти 
албум, на чие усовршување се 
работи во студио во Лондон. По 
лето исполнето со настапи, гру-
пата ќе подготви и голем есенски 
концерт во „Метрополис“.

� Наскоро нов албум на „ДНк“, 
со дванаесет песни, од кои се-
дум се сосема нови. кажете ми 
нешто повеќе за новиот проект.
БЛАжЕВ: Па, здравје боже, про-
моцијата е закажана за 9 мај. Се 
надеваме дека ќе го исполниме 
закажаниот ден, само да не се 
случи нешто што е виша сила, 
нели. Ќе има дванаесет нуме-
ри од кои седум се комплетно 
нови, а останатите се веќе чуени. 
Меѓу нив ќе биде и „Само таа знае 
како“, која ги освои сите маке-
донски топ листи за неполни 
три-четири недели, а верувам 
луѓето веќе ја пеат. Сите песни 
се снимени во „ЛцВ“ („LCV“), 
студиото на Лазар цветкоски во 
Тетово, кој воедно е и трет член 
на „ДНК“. Аранжманите се речиси 
сите негови, текстовите се сите 
мои, а мелодиската линија е моја 
и негова. Ова е еден посебен ал-
бум за мене бидејќи има многу 

емоции и реални текстови во 
сите нумери. Ќе се вика „Уште 
еден ден“, по песната што ја на-
пишав за мојата мајка, која за 
жал, почина неодамна.

� Напоменавте дека звукот на 
новиот албум се усовршува-
ше и се работеше во студио во 
Лондон, што гарантира негов 
квалитет, но и висока цена. Зо-
што се решивте на тој чекор?
БЛАжЕВ: Искрено, сакавме да 
поставиме нови стандарди на 
македонскиот звук и затоа во до-
говор со Лазе, се одлучивме да го 
испратиме во Лондон во „Метро-
полис студио“, кај одличниот 
Стрики (Streaky), кој работел со 
имиња од светската сцена како 
што се Скепта, Пол Велер, Пи 
Диди, Ашер, Вајли, „Депеш мод“, 
Тајо Круз, Лили Ален, чипманк, 
Вил Јанг, „Хртс“, Роби Вилијамс 
и многу други. Едноставно, са-
кавме да го доловиме тој свет-
ски звук и да им објасниме на 
луѓето во Македонија дека мора 
да сфатат дека не може еден чо-
век да прави сè и дека мора да 
се вложува во својата работа, 
со тоа и подолготрајноста ти е 
загарантирана, а не со првите 
пари од настап или од спонзор 
да се сликаш дека си во Солун и 
дека си купил нов „ајфон“.

� Познати сте по добрите свир-
ки и концерти, било тоа настап 
пред помала публика или голем 
концерт, како оној во „Метропо-
лис“. колку е битен овој контакт 
со публиката за вас?
БЛАжЕВ: Публиката е сè. Пуб-
ликата знае да те награди многу 
убаво ако си искрен, како што 
ние секогаш постапуваме, но и 
знае страшно да те казни ако 
си фолирант. Интеракцијата со 
публиката е огромен фактор за 
текот на едно шоу, било да е пред 
10.000 или пред 10 луѓе.

� Планирате еден или повеќе 
концерти и по промоцијата на 
новиот албум? 
БЛАжЕВ:Летната турнеја поле-
ка се закажува низ поголемите 
градови и клубови, верувам дека 
ќе имаме напорно работно лето 
исполнето со одлични свирки, а 
оној завршниот го планираме за 
средината на ноември во „Метро-
полис арена“, па боже мој, само 
здравје и ќе се видиме на саем.

 � „ДНк“ постојано работи и 
настапува, иако состојбата на 
македонската музичка сцена 
е полетаргична од кога било, 
вие си го терате своето. Но, 
на прсти се бројат „ветера-
ните“ како вас, што уште се 
трудат да направат нешто. 
Ве нервира оваа поспаност 
кај колегите? 
БЛАжЕВ:Ни најмалку. Секој 
одговара за своите постапки и 
секој си ги сноси последиците 
од истите. Мене ми е жал што 
сите се повлечени и постојано 
кукаат дека нема, но јас велам 
дека ако седат дома, ако не 
работат и ако не вложуваат во 
самите себе, ако не остварат 
контакт со спонзори и ако не 
побараат, од небо нема да им 
падне. Никој нема да им се по-
нуди сам. Во случајот со „ДНК“, 
јас не се срамам да кажам дека 
јас сум тој што бара спонзо-
ри, што договара настапи и 
што ги пишува песните. Кај 
е срамот тука? Можеби сум 
енергетски истрошен повеќе, 
но кога ќе легнам навечер сум 
мирен како бебе бидејќи сме 
направиле сѐ сами, чесно и со 
упорна и со напорна работа. 
Јас секогаш велам и тврдам 
дека работата еден ден ќе 
се исплати, а исто и трудот 
и вложувањето. Времето е 
најголем показател и бара 
истрајност за да се дојде до 
успех и до статус. Секогаш 
велам дека тој што се труди 
секогаш добива, а тој што се 
жали секогаш губи. Многу 
е едноставно, ама нашите 
„ѕвезди“ сакаат сѐ на тацна 
и дури сфатат, времето им 
прошло.

� Младите таленти, пак, ги 
одбраа српските музички 
шоуа наместо фестивалите, 
како што беше тоа порано, 
за да се претстават пред пуб-
ликата. каков е вашиот став 
кон ова? Да бевте и вие сега 
на почеток на кариера, би 
се одлучиле на ваков чекор, 
талент шоу?
БЛАжЕВ: Јас не знам дали 
воопшто има веќе фестива-
ли кај нас кои се почитувани 
како што порано беше еден 
„Макфест“, „Скопски“, кои се 
чекаат и за кои се зборуваше 
еден месец пред и еден месец 

по нив. Откако почнаа мес-
тењата јавни со група луѓе 
што, за жал, сè уште функ-
ционираат во Македонија и не 
им е изречена никаква казна, 
„ветераните“ немаат мотив, 
а камоли некои млади енту-
зијасти. Патем и после тоа 
никој не зборува, а и гледа-
носта е смешна, луѓето повеќе 
ги исмејуваат по „Фејсбук“ и 
по „Твитер“, отколку што им 
се восхитуваат. Нема вложу-
вање, нема добри продукции, 
сите сакаат за малку пари 
да добијат многу, сакаат да 
скратат од буџетот одобрен 
за големо шоу и тоа доведу-
ва до сето ова, нашите как-
ви-такви млади таленти да 
си одат во соседните земји на 
„Гранд“ или на „Пинк“, каде 
што знаат дека нашиот народ 
сто отсто ќе ги гледа, бидејќи 
турбофолк манијата владее 
во нашата ДНК кај 90 отсто 
од луѓето. Но, и со право, тие 
барем имаат продукција и сѐ е 
наместено како што треба, кај 
нас нема НИШТО, ниту едно 
ток-шоу каде можеш да се до-
тераш и да испееш со бенд во 
живо и да направиш саглам 
муабет.

� Дали вие се откажавте од 
фестивалите?
БЛАжЕВ: Не сме се откажале, 
ама не гледам ни причина да 
одиме. Која е поентата??

� Сметате ли дека денеска 
многу малку се слуша ма-
кедонска музика? кај кого 
лежи вината?
БЛАжЕВ: Не би рекол дека 
многу малку се слуша, малку 
се прави, а младите сакаат да 
слушаат, посебно тинејџерите. 
Јас гледам по нашите настапи 
дека ги пеат песните. Радија-
та полека сфатија дека мора 
малку повеќе да пуштаат маке-
донска музика и среќа имаме 
„Фејсбук“, имаме „Јутјуб“, така 
што во ред е. А, делумно вината 
е на артистите, како што веќе 
кажав, сакаат да им падне од 
небо. Не сакаат да бидат трпе-
ливи, се расправаат со проду-
центите и лесно им пука филм 
од сѐ и се разочаруваат. И за 
крај, една стара народна: Без 
работа нема леб. �
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сцена

Нашите „ѕвезди“ сакаат сè на тацна и 
дури сфатат - времето им прошло
Нема вложување, нема добри продукции, сите сакаат 
за малку пари да добијат многу, сакаат да скратат од 
буџетот одобрен за големо шоу и тоа доведува до сето 
ова, нашите каквитакви млади таленти да си одат во 
соседните земји на „Гранд“ или на „Пинк, смета Блажев.

Пишува | Марина Костовска

Јас секогаш 
велам и 

тврдам дека 
работата 

еден ден ќе 
се исплати, а 
исто и трудот 
и вложување-
то. Времето 
е најголем 

показател и 
бара истрај-
ност за да 

се дојде до 
успех и до 
статус. Се-

когаш велам 
дека тој што 

се труди секо-
гаш добива, 
а тој што се 

жали секогаш 
губи

ВЛАДиМиР БЛАжЕВ
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Пиш
ува | Ј. Ј.

Велат дека не се знае кога Блед е поубав: 
напролет, кога сѐ почнува да цвета и да расте, 
а воздухот опива повеќе и од најдобро вино, 
налето, кога овде е исклучително пријатно 
додека на другите места има големи горештини, 
или наесен, кога реките весело жуборат, а 
шумите полека добиваат бакарна боја

ужиВАјТЕ Во МАГијАТА НА БЛЕД

Словенска бајка 
со рајска убавина
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К ога снегот ќе го побели 
Блед и ќе ја простре своја-
та бела покривка, погле-

дот врз овој бисер од монумен-
талниот замок, кој се наоѓа на 
стрмна карпа среде езерото, е 
идентичен со најубавите бајки. 

Блед е редок дијамант, дар на 
природата, нешто целосно не-
обично и величествено, нешто 
што треба да се види и да се 
доживее. Кога еднаш ќе го посе-
тите, секогаш ќе му се враќате.

Но, оваа неповторлива уба-
вина не е таква само зимно 
време. Оние што често го по-
сетуваат Блед, велат дека не 
се знае кога е поубав: напро-
лет, кога сѐ почнува да цвета 
и да расте, а воздухот опива 
повеќе и од најдобро вино, на-
лето, кога овде е исклучително 
пријатно додека на другите 
места има големи горештини, 
или наесен, кога реките весело 
жуборат, а столетните шуми 
полека добиваат бакарна боја.

Караѓорѓевиќ и Тито 
знаеле што е убаво
Близината на австриската и ита-
лијанската граница, но пред сѐ, 
единствената убавина, го прават 
овој словенечки бисер идеален 

за туризам. Неговата положба 
покрај езерото, во подножјето на 
Алпите, дава одлични можности 
за развој на летниот и на зимски-
от туризам. И во минатото Блед 
бил атрактивен туристички цен-
тар. Тоа го потврдува и фактот 
што кралот на Југославија, Алек-
сандар Караѓорѓевиќ, го избрал 
токму ова место за својата летна 
резиденција во периодот меѓу 
двете светски војни. По Втора-
та светска војна, за потреби-
те на претседателот Тито, на 
брегот на езерото е изградена 
Вилата Блед. Благодарение на 
тоа, Блед често го посетувале 
бројни странски државници и 
дипломати, па и денес е место со 
различни протоколарни и струч-
ни средби на највисоко ниво. 
Во 1984 година, Вилата Блед е 
пренаменета во хотел, со што за 
првпат во својата историја ста-
нала достапна за пошироката 
јавност. Дури и по отворањето 
на хотелот, тоа останало место 
во кое се одвиваат важни дипло-
матски средби.

Остров со црква  
среде езеро и 
божествена природа
Но, по што, сепак, е најпознат 
Блед? Секако, по неговото 
езеро, едно од најзначајните 
природни езера во Словенија. 
Бледското Езеро има лековити 
својства и претставува најго-
лема туристичка атракција. 

На средината на езерото се 
наоѓа островче со црква. Спо-
ред кажувањата на локални-
те жители, со неа се поврзува 
обичајот младоженецот пред 
свадбената церемонија да ја 
изнесе невестата преку 99 ска-
ли кои водат кај црквата. А во 
црквата има ѕвоно, кое според 
легендата ако го повлечете и си 
замислите желба, таа сигурно 
ќе ви се исполни. Таканаречено-
то „Ѕвоно на желбите“ во 1534 
година го излил Франзискус 
Патавинус во италијанскиот 
град Падова. Легендата вели 
дека во тоа време во бледскиот 
дворец живеела млада, неутеш-
на вдовица. Нејзиниот сопруг го 
убиле разбојници, а телото го 
фрлиле во езерото. Вдовицата 
Поликсена го собрала цело сре-
бро и злато што го имала и го 
дала за да се излие ѕвонче за 
капелата на островот. Но ѕвоно-
то не стигнало таму. Силна бура 
го потопила заедно со бродот и 
луѓето во него. Поликсена, уште 
потажна од порано, заминала 
во Рим и таму се замонашила. 
По смртта на Поликсена, папата 
испратил ново ѕвоно. И ден-де-
нес, понекогаш, кога вечерното 
небо е јасно, мештаните велат 
дека се слуша звукот на ѕвоното 
од длабочината на езерото.

Волшебна алпска убавина
Бледската тврдина, сместена на стрмниот 
карпест дел над езерото, со својата архи-
тектура и со векови старите бедеми, ги 
привлекува вниманието и љубопитноста 
на посетителите. Во состав на дворецот се 
наоѓа таканаречена писарница опремена 
со неколку стотини години стара техника, 
која се користела за печатење на првите 
словенски книги. И денес туристите можат 
да добијат отпечатени букви од своето име 
како спомен од Блед. Значаен е и музејот чии 
експонати сведочат за историскиот развој на 
овој крај. Од дворецот го има и најубавиот 
поглед на езерото и на околината опкружена 
со прекрасни пејзажи. Бледското островче 
најдобро може да го доживеете доколку се 
качите во некое од традиционалните дрвени 
бротчиња. Вештите лаѓари ќе ве одведат до 
островчето, а погледот што ќе го имате од 
тоа место кон околниот бајковит пејзаж е 
навистина волшебен и величествен.

Блед нуди релаксирачки мир, додека се во-
зите со велосипед околу езерото или додека 
пловите по него, а посебно навечер кога ќе 
се запалат уличните светилки и светилките 
на дворецот надвиснат над Бледското Езеро. 
Кога светлоста ќе се разлее по водата, глет-
ката што можете да ја видите е навистина 
магична и потсетува на вистинска словенска 
бајка. Никако не смеете да го напуштите 
Блед, а да не пробате од традиционалната 
словенечка кремпита. Мајсторот за слатки 
Иштван Лукачевиќ, кој во доцните 40 го-
дини на минатото столетие од Војводина 
се преселил на Блед, во 1953 година како 
шеф на слаткарницата во стариот хотел 
Парк го измислил рецептот за денешната 
позната кремпита, која и денес е омилена 
меѓу гостите.

Природата најмногу се погрижила Блед да 
биде она што е, а меѓусебната љубов на Блед 
и туристите никогаш не избледува. �



Флора Елези е модна ди-
зајнерка што ќе има ре-
вија на Модниот викенд 

во Скопје, кој почнува на први 
април и ќе трае до четврти ап-
рил. Таа е Албанка со македон-
ско потекло, која живее во Па-
риз и неодамна дипломираше 
на престижниот универзитет 
„Сорбона“. Мотото на пролетно-
то издание на Модниот викенд 
во Скопје е „Да живеат осумде-
сеттите!“. Елези ќе има ревија 
на вториот ден од Модниот ви-
кенд, каде што ќе го претстави 
името „Елези Париз“. Ова е прва 
ревија на Елези на Модниот ви-
кенд во Скопје.

Пишува | Александра М. Бундалевска
Фото | приватна архива

Инаку, ревијалниот дел на три-
наесеттото издание на Моден 
викенд во Скопје ќе го отвори 
Росица Мршиќ со колекција 
инспирирана од женските 
ликови на портретите на сли-
карот Амадео Модиљани. Ис-
тата вечер ревии ќе имаат и 
дизајнерките Олгица Ѓоргиева 
и Силвија Михајловски (модно 
ателје „Алшар“). Следниот ден 
има и групна ревија од студен-
тите од Факултетот за арт и за 
дизајн при Европскиот универ-
зитет, а првпат на настанот ќе 
се претстави и дизајнерката 
Тијана Младеновиќ од Србија. 
Ревија ќе има и модната куќа 
„Линеа“, потоа Ирина Тошева, 
која колекцијата ја изработи во 
соработка со архитектот Нико-
ла Кунгуловски. Заедно треба 
да ја ги претстават највпечат-
ливите везови од минатите 
столетија. За крај е планира-
на групна модна ревија на ко-
совските дизајнерки Флутура 
Дедиња и Јилка Брада, потоа 
најновата колекција на Златко 
Јовановски, на Никола Петров-
ски, кој годинава одбележува 
20 години од првата ревија, а 

тридневното ревиско случу-
вање ќе го затвори позната ди-
зајнерка Лидија Георгиева. По-
следниот ден на Моден викенд 
во Скопје, 4 април е резервиран 
за отворање на новото ателје 
на дизајнерката Мила Кадриу.

� Првпат учествувате на Мод-
ната недела во Скопје. Со каква 
колекција ќе се претставите?
ЕЛЕЗи: Јас сум млада дизајнер-
ка и се обидувам преку мојата 
уметност да испратам своја 
порака. Но, секако, ги земам 
предвид трендовите за оваа 
година и нивното влијание. 
Ревијата ќе биде заокружена 
со перформанс, кој ќе има и 
порака за сите што ќе ја сле-
дат. Пред вас ќе има различни 
креации, но сите ќе носат иста, 
заедничка порака.

� Мотото на ова издание на 
Модната недела во Скопје е 
„Да живеат осумдесеттите“! 
Ви се допаѓа ли таа мода?
ЕЛЕЗи:  Секоја нова колекција 
во себе има влијание од прет-
ходните години или, пак, деце-
нии наназад. Многу дизајнери 

често се навраќаат на модата од 
минатото, користат делови што 
биле атрактивни во некое друго 
време, а сега само ги надополну-
ваат и надградуваат, им даваат 
свој печат. Денес модата е место 
за рециклирање на трендовите 
каде што секој остава свој печат, 
нешто свое лично што го одде-
лува од другите.

� Вие сте Албанка со македон-
ско потекло, која живее во 
Париз и штотуку дипломи-
раше на престижниот и ре-
номиран универзитет „Сор-
бона“. каков Ви беше патот 
до „Сорбона“?
ЕЛЕЗи: Мора да го нагласам 
фактот дека сум бескрајно 
благодарна што ја имав таа 
можност да студирам и да ди-
пломирам уметност на „Сорбо-
на“. Токму овој универзитет ме 
натера секогаш да давам мак-
симум од себе. Најважно е што 
можам да комбинирам умет-
ност со ангажирана уметност, 
преку тоа што го работам да 
испраќам порака до јавноста.

� останувате да живеете во 
Париз или имате други пла-
нови за иднината? 
ЕЛЕЗи:  Париз е дел од мојот 
секојдневен живот, но јас не ги 
заборавам своите балкански 
корени. Откако сфатив дека 
мојата работа има значење 
и сила да промени нешто, си 
ветив дека тука ќе го донесам 
најдоброто од Париз.

тата и на професијата што ја 
работите. Лично, јас ова не го 
работам затоа што така треба, 
туку затоа што, навистина, тоа 
го сакам и уживам во тоа. Нема 
врска дали работите во Париз 
или на некое друго место во 
светот. Правилата постојат за 
да бидат прекршени. Посебно 
ако сте жена и ако треба да 
успеете, треба да ги тргнете 
настрана сите комплекси и 
само да продолжите понатаму.

� Дали сте запознаени со 
работата на македонските 
дизајнери? Би одвоиле ли 
некого посебно?
ЕЛЕЗи:  Запознаена сум со 
колекциите на Мила Кадриу, 
Елена Лука, Дијана Ќерими, 
Зијане Бакиу и Завала Моха-
мад. Со Мохамед сме, навис-
тина, блиски и имам голема 
поддршка.�

� како е возможно млад и 
перспективен дизајнер да 
успее во Париз?
ЕЛЕЗи:  Сѐ е прашање на ква-
литет, без разлика на рабо-
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Тука ќе го 
донесам 
најдоброто  
од Париз
Јас сум млада дизајнерка и се 
обидувам преку мојата уметност да 
испратам своја порака. Но, секако, 
ги земам предвид трендовите за оваа 
година и нивното влијание. Ревијата 
ќе биде заокружена со перформанс, 
кој ќе има и порака за сите што ќе 
ја следат. Пред вас ќе има различни 
креации, но сите ќе носат иста, 
заедничка порака, вели Елези

атрактивно
ПоЧНуВА МоДЕН ВикЕНД СкоПјЕ - 
ФЛоРА ЕЛЕЗи, АЛБАНкА Со  
МАкЕДоНСко ПоТЕкЛо, 
којА ДиПЛоМиРАШЕ НА „СоРБоНА“

Денес модата 
е место за 

рециклирање 
на трендовите 

каде што 
секој остава 
свој печат, 
нешто свое 

лично што го 
одделува од 

другите



уБаВи Жени

Целосно име:  
Ам бер Ло ра Херд

Родена на:  
2 април 1986 го ди на  
(29 го ди ни)
Остин, Те ксас, САД

Про фе си ја:  
актер ка 

Активна од:  
2004 го ди на

Активна од:  
Џо ни Деп (2015 го ди на)

АМ БЕР ХЕРД
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Ци та ти:
# „По треб на е хра брост за да се на пра ви не што што  

ни кој друг не го пра ви.“

# „Мо ја та нај до бра дру гар ка за ги на во со о бра ќај на не-
сре ќа ко га имав 16 го ди ни. Тоа бе ше нај те шки от емо-
ти вен удар што не ко гаш сум го до жи ве а ла. одед наш, 
сфа тив де ка, мо же би, не ма да го до че кам утреш ни от 
ден. Се га жи ве ам со мо то то: Де нес е тоа што го имам.“

# „Мла ди те же ни од мно гу ра на во зраст се по ду чу ва ат 
де ка жи во тот ќе би де по ле сен ако са мо се сме шка ат, 
не збо ру ва ат мно гу, ако се пос луш ни и сла тки.“

Ам бер Херд е аме ри кан ска 
актер ка. Пр ва та филм ска 
уло га ја ос тва ри во спорт-

ска та дра ма „Нај до бри от тим“. 
По по ма ли уло ги во фил мо ви-
те „Се вер на зем ја“ и „Ал фа 
маж јак“, Херд ја оди гра пр ва та 
глав на уло га во хо ро рот „Си те 
мом ци ја са ка ат Мен ди Лејн“ 
(2006) и се по ја ви во се ри ја та 
„Скри е ни пал ми те“, ко ја во 
2007 го ди на се еми ту ва ше на 
те ле ви зи ски от ка нал „Си-Ви“. 
Херд го прив ле че вни ма ни е то 

на јав но ста во 2008 го ди на со 
уло ги те во ак ци ска та дра ма 
„Ни ко гаш не отка жу вај се“ и 
ко ме ди ја та „Пај непл екс прес“. 
Таа е, исто та ка, поз на та по уло-
ги те во фил мо ви те „Зом би-
ленд“ (2009), „очу вот“ (2009), 
„Џо ун со но ви“ (2009), „Пси хи-
ја три ско од де ле ние“ (2010), 
„Лу до во зе ње“ (2011), „Днев-
ни кот на ру мот“ (2011), „Ма-
че та уби ва“ (2013), „Три де на 
за убис тво“ (2014), „Де вој ка та 
од Дан ска“ (2015) итн.�
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ЗАшТЕДА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
СО ФРИЖИДЕРОТ
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Ползавецот бисерен ѓердан потекнува 
од југозападна Африка, а името го добил 
поради тоа што ливчињата личат на 
низа нанижани бисери.

Ова се растенија на кои им е потреб-
но малку вода. Ако го чувате надвор се 
полева еднаш неделно, а во зима, кога 
е во затворени простории, треба да се 
полева на две недели. Подобро е да има 
помалку вода отколку премногу, бидејќи 
ќе почне да гние.

Ако е надвор, во лето не му годи директ-
но пладневно сонце. Во зима, кога е во 
домот, повеќе му одговара просторија 
што не е многу затоплена. И во домашни 
услови, не треба да биде изложено на 
директна светлина.За да ви успее ова 
цвеќе потребно е да биде засадено во 
плитка саксија бидејќи има мал корен. 
Ако расте во идеални услови, покај топ-
честите ливчиња ќе се појават и мали, 
бели цветчиња.

Ова цвеќе не треба да биде на дофат 
на децата и на домашните миленици 
бидејќи сокот во ливчињата е отровен.

Овој ползавец се размножува со легнати 
гранчиња. Покрај саксијата со постојно-
то растение, ставете ја саксијата во која 
сакате да посадите ново растение. Ста-
вете неколку гранчиња со ливчиња врз 
земјата и покријте ги ливчињата со малку 
земја. Ставете вода и за седум до 10 дена 
ќе пуштат коренчиња. Кога ќе почнат да 
растат нови ливчиња, едноставно, исечете 
го од матичното растение. Најдобро е да 
се користи земја за кактуси. �

ПОЛЗАВЕЦ 
БИСЕРЕН ЃЕРДАН

Неколку совети за заштеда на елек-
трична енергија со фрижидерот и со 
замрзнувачот, кои спаѓаат во голе-
мите потрошувачи во домот.

Фрижидер
#Oдберете фрижидер со идеална голе-

мина, според вашите потреби.
#Oдберете фрижидер со А енергетска 

ефикасност.
#Фрижидерот без интегриран замрзну-

вач е поекономичен.
#Не поставувајте го фрижидерот до из-

вор на топлина.
#Нека биде оддалечен на пропишаното 

растојание од ѕидот (5-10 см).
#Неколку пати годишно исчистете ја 

заднината на фрижидерот.
#Не местете ја температурата во фри-

жидерот под пет целзиусови степени.
#Вратата од фрижидерот не држете ја 

предолго отворена.

Замрзнувач
#Имајте предвид дека празниот замрз-

нувач троши повеќе енергија отколку 
полниот.
#Празниот простор може да се пополни 

со стиропор.
#Уредно сложените намирници ќе при-

донесат за нивно побрзо вадење и за 
помала потрошувачка.
#Во замрзнувачот не ставајте топли 

намирници.
#Идеална температура на замрзнувачот 

е -18 целзиусови степени.
#Во случај на прекин на електричната 

енергија не отворајте ја врата бидејќи 
на тој начин го забрзувате одмрзну-
вањето.
#Неколку пати годишно исчистете ја 

заднината на фрижидерот. �
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Интересен е фактот дека 
кучињата сакаат да јадат 
трева, но ова е толку честа 
појава кај нив, за која се 
тврди дека ветеринарите ја 
прифаќаат како нормална

Зошто кучињата 
јадат трева

Првите убедувања биле 
дека кучињата јадат тре-
ва затоа што се болни и 

треба да повраќаат. Но, оваа 
теорија се побива со многу сту-
дии што се спроведени за да се 
разоткрие овој мит. 

Бенјамин Харт, кој го проучува 
однесувањето на животните 
речиси 50 години, за „Ветлајв“ 
изјавил: „Ние веруваме дека 
тоа е навика што е наследена 
од нивните диви предци, кои 
јадат трева. Се претпоставува 

дека тие го прават тоа затоа 
што носат цревни паразити, 
и тоа е само дел од природата“. 

За разлика од мачките, ку-
чињата многу повеќе бараат 
зеленчук во исхраната за да 
ги исполнат своите хранливи 
потреби. Стручњаците го повр-
зуваат овој факт со прашањето 
зошто кучињата јадат трева.

Забележано е дека кај тие ку-
чиња на кои сопствениците им 
даваат зеленчук во исхраната 
пасењето е многу ретка појава. 
Јадењето трева не претставу-
ва проблем за вашето куче, 
единствено на што мораат да 
внимаваат сопствениците е да 
бидат сигурни дека тревата не 
е третирана со хемиски препа-
рати или не содржи токсични 
растенија. �



„ЏИП“ ПО ПОВОД 75-ГОДИШНИНАТА 
ГО ПРЕТСТАВИ НОВИОТ „ГРАНД чЕРОКИ“

автомобилизам

„Џип“ ја искористи можноста на домашен терен, на саемот 
за автомобили во Њујорк, да го претстави освежениот 
модел „гранд чероки“ во две едиции „трејлхок“ и „самит“ 
за да го прослави 75. роденден

„Џип гранд чероки трејлхок“ доби маска на ладилникот на моторот 
што го украсува јубилејниот модел. Покрај името „трејлхок“, овој 
модел е опремен со куки за влечење и извлекување во црвена 
боја, а на купувачите им се нудат стандардни 18-инчни бандажи од 
алуминиумска легура. На вљубениците во теренските возила на кои 
овие бандажи не им се доволно маркантни, „Џип“ нуди и 20-инчни, 
на кои се монтирани гуми за на терен „гудјиар адвенчр“. 

Внатрешноста на оваа едиција е обложена со црна кожа, која е 
сошиена со црвен конец. Овој модел доби и сосема нови предни 
седишта, а во стандардната опрема спаѓа и новиот милтиме-
дијален систем што се управува преку 8,4-инчен екран. Возачот 
преку овој систем има на располагање информации поврзани 
со приспособување на автомобилот, кој најчесто се користи 
далеку од асфалтот.

автомобил

Во такви услови на патот, секако, ќе помогне и последната 
верзија на системот со интегрален погон на сите четири тркала, 
кој пристигнува со електронска блокада на диференцијалот и 
воздушна суспензија што може да се намести и со која може 
да се менува растојанието до подлогата на патот. 

Од „Џип“ нагласуваат дека „гранд чероки трејлхок“ одлично 
се снаоѓа на пат со асфалт, но секогаш неговите погледи ќе 
бидат насочени надвор од патот. 

Верзијата „самит“ пристигнува во најлуксузното издание досега. 
Покрај 20-инчните алуминиумски бандажи и новите светилки со 
ЛЕД за магла, редизајнирани се и неколку елементи на предниот 
дел од автомобилот. Внатрешноста е обложена со кожа со свет-
ли тонови, а, според нивото на опрема и изборот на материјали 
на сите панели, слободно може да се каже дека „гранд чероки 
самит“ влегува во категоријата луксузни теренски возила. 

„Џип“ потврди дека пред крајот на следната година во моделот 
„трејлхок“ ќе вградува и 6,2-литарски мотор со осум цилин-
дри со механички компресор. Овој мотор веќе се вградува 
во моделите на „Крајслер“, „Доџ чарџер“ и на „Челенџер“, и 
развива повеќе од 700 коњски сили, но поради ограничувањето 
во класата, редизајнраните модели на „гранд чероки“ силата 
на моторот ќе ја добијат придушена. 

Новите модели на пазарот во САД ќе пристигнат на крајот 
на летото. 
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 Поповски, се сложувате ли дека 
почетокот на пролетта во Скопје и 
организирањето на меѓународниот 
кајакарски натпревар илинден-
ски кајак слалом – икАС се тесно 
поврзани?
ПоПоВСки: Убавината на натпрева-
рот во кајак на диви води, ИКАС, кој 
традиционално се одржува секоја го-
дина, е во еуфоријата кај нас, организа-
торите, веднаш откако и календарски 
започнува пролетта. Овој период од 
годината на сите вљубеници на каја-
кот на диви води им е предодреден за 
отпочнување на еден голем настан кој 
се одржува по 48. пат во Македонија на 
реката Треска кај езерото Матка. По-
крај тоа што организацискиот одбор 
и јас како промотор на ова меѓуна-
родно натпреварување сакаме целиот 
технички дел околу патеката да биде 
беспрекорно организиран, задолжени 
сме за промовирање на овој настан 
и за обезбедување на силни екипи и 
репрезентации од цела Европа. Покрај 
силната меѓународна конкуренција, 
ова е голема шанса и нашите репрезен-
тативци да имаат можност да се нат-
преваруваат со силни светски имиња 
од овој спорт. Тоа е силна мотивација 

за нив бидејќи немаат честа можност 
да учествуваат на други меѓународни 
натпревари низ Европа. Тоа е дополни-
телен мотив да продолжат со силните 
тренинзи и со подготовки за големите 
натпреварувања, Олимпијада, Светски 
и Европски првенства.

 икАС стана синоним за спортска 
традиција во Скопје. Вие само ја 
продолжувате работата на една 
низа кајакарски генерации. 
ПоПоВСки: Еден од главниот мотив 
што го има целиот организациски 
одбор околу продолжување на тра-
дицијата е и обврската и одговорноста 
што ја чувствувавме кон претходни-
те генерации, односно, пионерите на 
овој спорт во Република Македонија, 
уште по завршувањето на Втората 
светска војна. Тие го посветиле овој 
голем меѓународен спортски настан 
на најголемиот национален празник, 
Илинден. Започнува официјално под 
името „Илиденски кајак слалом“, 
а една година по катастрофалниот 
земјотрес во Скопје е промовиран како 
„Настан на солидарноста и на космопо-
литизмот“. Оттука, наша обврска како 
главни организатори е овој ИКАС да 
помине во беспрекорна организација 
и со тоа да ја продолжиме традиција-
та на претходните генерации. Со 

обврските што ги презема, нашата 
генерација се стреми да организира 
уште подобар настан, а со тоа ќе ги 
задолжиме и следните генерации за 
продолжување на традицијата. Тради-
цијата е една од клучните вредности 
на современиот спорт. Република Ма-
кедонија има можност да се пофали 
дека е земја со традиција во спортот 
кајак на диви и на мирни води.

 организацијата на Европското пр-
венство пред две години е насока 
за следните предизвици.
ПоПоВСки: целта на оваа генера-
ција спортисти е да направиме наша-
та земја, освен што е препознатлива 
по песната и по фолклорот, да биде 
препознатлива и по спортот. Нашата 
визија е Република Македонија да го 
носи епитетот „спортска нација“. Пре-
ку ИКАС можеме и да му покажеме на 
светот дека и ние можеме да органи-
зираме голем меѓународен спортски 
настан. Особено е интересно да се ис-
такне дека во овие 48 години немало 
ниту една година пауза во организи-
рањето на ова натпреварување и ниту 
еднаш не е дозволено да има прекин. 
Тоа го препозна и Европската кајакар-
ска федерација, која пред две години 
ни додели организација на Европско 
првенство за натпреварувачи во кајак 

и на кану на диви води за сениори до 
23 години и за јуниори до 18 години, 
кој помина во одлично издание, и е 
репер за тоа како треба да помине 
еден голем светски спортски настан. 
Токму организацијата на ИКАС, пред 
две години, ни отвори нови хоризонти 
на дејствување и нови правци и начи-
ни како може да се организира еден 
ваков голем настан. Од следната се-
зона Македонија добива една трка од 
Светскиот куп во спуст, односно ИКАС 
влегува во календарот на меѓународ-
ната федерација и за првпат еден та-
ков натпревар се одржува во нашата 
држава. Тоа е штица за отскок на це-
лиот организациски одбор, да добие 
организација на Европско првенство 
во спуст која, исто така, треба да се 
одржи следната година. Работиме на 
тоа и, секако, со сите сили лобираме 
љубителите на овој спорт да имаат 
можност да ги видат најдобрите ев-
ропски кајакари на патеката на Трес-
ка. Ова е огромна можност Скопје да 
биде на ранг на градови како што се 
Лондон, Прага, Минхен и Братислава, 
кои имаат поголема традиција и пого-
лем буџет за организирање на вакви 
светски натпреварувања.

 кој сè е инволвиран, кој е најзагри-
жен за икАС, кој сака да помогне?
ПоПоВСки: Илинденскиот кајак 
слалом како спортски настан од ја-
вен интерес за Република Македонија 
е во континуитет во програмата на 
Агенцијата за млади и спорт од оса-
мостојувањето на нашата држава. 
Токму Агенцијата е главен покро-
вител на овој настан и оваа година. 
Паралелно со Агенцијата, како држа-
вен орган стои и градот Скопје. Нема 
да згрешам ако кажам дека не си од 
Скопје ако не си бил на ИКАС барем 
како посетител. Оваа година, пора-
ди познатите политички случувања, 
Владата стои само како поддршка 
преку Министерството за одбрана, 
Министерството за внатрешни рабо-
ти и преку Министерството за култу-
ра околу обезбедување и уредување 
на патеката и околу промовирање 
на целиот настан. Припадниците на 
војската со своја механизација веќе се 

на терен и помагаат во расчистување 
на целиот простор. Градот Скопје пре-
ку Јавното сообраќајно претпријатие, 
традиционално, обезбеди бесплатен 
превоз за да можат сите вљубеници 
во овој спорт да дојдат на овој настан, 
вториот викенд од април.

 кој сè ни доаѓа во вториот април-
ски викенд на Матка?
ПоПоВСки: Оваа година бројот на 
натпреварувачи и на земји-учеснички 
е рекорден. Досега нивото и квали-
тетот на натпреварувањата секогаш 
биле на ранг на балканско првенство 
и појако и учествувале пет-шест сосед-
ни земји и понекој силен натпревару-
вач од Русија, Франција, Англија и од 
Германија, Оваа година веќе добивме 
пријави за учество од 14 земји и преку 
200 натпреварувачи. Во минатото, и 
јас како натпреварувач и генерациите 
по мене, имале можност на ИКАС да се 
натпреваруваат со актуелни олимпис-
ки, светски и со европски шампиони. 
И оваа сезона, големиот број учесници 
е доказ за високиот квалитет бидејќи 
ова е олимписка година и секој спор-
тист сака да се подготви што подобро 
и да се покаже во вистинско светло на 
Олимпијадата во Рио.

 како течат подготовките за нат-
преварите знаејќи дека годинава, 
освен слалом, имате и спуст?
ПоПоВСки: Најважно за еден спор-
тист е пред натпреварите да има до-
волно време за тренинг. Тоа е овозмо-

жено за сите учесници кои најавија 
присуство и тие ќе имаат можност да 
ја осетат патеката цели десет дена 
пред официјалниот дел. Згуснатиот 
распоред што ќе го имаме оваа година 
поради големиот број спортисти бара 
одлична организација со цел да нема 
каснење на стартот. Посебно мора да 
се истакне организацијата на спустот 
кој е спектакуларен по својот начин 
на натпреварување бидејќи кајакари-
те возат и со брзини поголеми од 60 
километри на час. Тоа се очекува да 
биде вистински спектакл проследен од 
голем број симпатизери и посетители.

 има ли Македонија квалитет да се 
носи со најголемите светски имиња 
во овој спорт на икАС 2016?
ПоПоВСки: Македонија оваа година 
ќе учествува во сите дисциплини и 
натпреварувања. Конечната бројка ќе 
ја знаеме неколку дена пред самиот 
натпревар, но очекуваме да има по-
веќе од 30 кајакари и кануисти кои 
ќе се натпреваруваат и во слалом 
и во спуст. Дел од тие спортисти се 
вработени во Министерството за од-
брана и тоа им е професија, но има 
и спортисти кои покажуваат голем 
ентузијазам и солидни спортски 
резултати и со понатамошна рабо-
та и учество на други меѓународни 
натпреварувања може да стигнат до 
висок квалитет и понатаму достојно 
да ја претставуваат Македонија на 
Светски и на Европски првенства и, 
секако, на Олимписките игри. 

СпоРтинтеРВjу

Матка е подготвена, се очекува  
рекорден број кајакари на ИКАС 2016

ЛАЗАР ПоПоВСки

Не му е важна функцијата, 
позицијата, улогата. 
Четирикратниот македонски 
олимпиец, кајакарот на диви 
води Лазар Поповски, сега е 
промотор на организацискиот 
одбор на 48. меѓународен 
кајакарски натпревар 
Илинденски кајак слалом  
ИКАС, а тоа значи дека на 
крајот од март и на почетокот 
на април сè му е посветено 
на настанот по кој главниот 
град е познат кај една голема 
светска популација

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Дејан Станчевски
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–  Тато, што сакаш за роденден?

–  Прашај ја мајка ти.

–  Брат што ќе прајш денес? 

–  Ништо... 

–  Па и вчера ништо не прајше? 

–  Уште неам завршено.

–  Најдов една книга со магии, 
си набавив жаби, животински 
очи, клунови, нокти, сушени 
корени и уште некои потреб-
ни работи…

–  Што си се мачел толку. Зошто 
едноставно не си купи кило 
виршли?

„СмаРт“

Здраво телефанатици. Ви текнува ли што се случуваше лани ова време? Ова беа 
деновите кога еден човек реши да им пресуди на сите во авионот во кој тој беше 

копилот. Тој копилот за кој со недели читавме и го анализиравме, веќе никој не го 
памети. Ни јас не го паметам, иако преведов барем десет текста за тоа. Не паметам 
ниту колку лица загинаа, ниту па од каде беше авионот, ни зошто му текнало да го 

урива. Оттогаш уште многу авиони беа урнати. 

Толку многу информции секој ден, а толку малку паметење. 
Веќе нема само една група „заборавачи“, оние што не паметат што јаделе вчера. 

Сега веќе никој ништо не памети.

Веќе не гледам видео ако е подолго од минута. Не гледам филм ако паралелно не 
играм игра на мобилниот. Не шетам без слушалки. 

Толку многу мултитаскинг, за на крај ниеден „таск“ да не е завршен како што треба.
Толку многу  „смарт“ што станавме сè само не „смарт“.

Малиот брат 

тВтека

�  1 април 1951 година
 Формиран е Архивот на 

Македонија — Ден на архи-
вистите на Македонија.

�  2 април 1982 година
 Аргентина извршила инвазија 

на Фолкландските Острови 
што го означил почетокот на 
Фолкландската војна меѓу 
Обединетото Кралство и Ар-
гентина. Војната завршила по 
два и пол месеци, на 14 јуни 
истата година, со пораз на 
Аргентина и со повлекување 
од островите.

�  3 април 1945 година
 Во Скопје, со изведувањето 

на претставата „Платон Кре-
чет“ од советскиот драма-
тург Александар Корнејчук, 
во режија на Димитар Ќос-
таров, а во превод на Блаже 
Конески, почна континуира-
но да работи Македонскиот 
народен театар.

�  4 април 1945 година
 Во Скопје излезе првиот број 

на весникот „Флака е влазе-
римит“ („Пламен на братство-
то“), прв медиум на албански 
јазик во Македонија.

�  5 април 1992 година
 Српските сили ја воспоста-

виле опсадата на Сараево. 
Градот останал под опсада 
до 29 февруари 1996 година, 
што е најдолгата опсада во 
современата воена историја.

� 6 април 1941 година
 Нацистичка Германија без 

објавување ги нападнала 
Југославија и Грција. Напа-
дот почнал со бомбардирање 
на Белград, кој е речиси 
целосно разорен, а 12.000 
луѓе го загубиле животот.

� 6 април 1991 година
 Во Прилеп почнал Првиот 

конгрес на ВМРО-ДПМНЕ.

� 7 април 1348 година
 Во Прага е основан Карло-

виот универзитет, прв во цен-
тралниот дел на Европа.

ВРемеплоВ

Пешачкиот премин во Македонија се користи и 
како модна писта.

Од непланирани работи, најмногу сакам непланирани 
приходи.

Дома е таму кај што ти викаат: Добро бе ја јадете ли 
тоалетнава, што и направивте??

Сакав да ги удавам чувствата, ама испадна дека 
се водоотпорни.

Од опциите "да станам или да поспијам уште  
5 минути" секогаш најдобра опција е уште пола 
саат да поспиеш.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1996
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E-%D0%94%D0%9F%D0%9C%D0%9D%D0%95


•		1	кг	мелено	јунешко	месо

•	1	главица	кромид

•	2	кг	компир

•	неколку	тиквички

•	5	јајца

•	100	мл	млеко

•	1	чешне	лук

•	„ворчестер“	сос

•	соја	сос

•	сол,	бел	пипер

# Кромидот ситно исецкајте го. Ситно исецкајте 
го и лукот. Ставете ги во тавче да се пржат, потоа 
додајте го јунешкото месо, сосот Ворчестер и соја 
сосот, бел пипер и сол.

# Компирите и тиквичките исецкајте ги спирално. 
Бидејќи на компирите им е потребно повеќе 
време за подготовка, ставете ги на дното од 
тавата. Измешајте ги со маслиново масло и 
посолете ги. Над компирите распоредете го 
месото и над месото распоредете ги тиквичките.

# Прекријте го со фолија и ставете го да се пече 
во загреана рерна на 200 целзиусови степени. 
Печете 15 минути, потоа тргнете ја фолијата и 
печете додека не зарумени.

# Кога ќе зарумени мусаката, изматете ги јајцата со 
малку млеко, прелејте ја мусаката и вратете ја во 
рерна додека не се испече преливот убаво.

ПОДгОтОвкА: СОСтОJкИ:
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куJнски тефтер

 Спирална мусака  
од компири и од тиквички




