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ВоВеД

Се спасивте од судот,  
од народот нема

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник
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Може да се прифати намерата 
на претседателот со актот за 
општо помилување да стави 

„крај на политичкото лудило“, но теш-
ко е да се поверува дека преку ноќ 
учесниците во кризата ќе седнат и 
ќе си подадат рака во интерес на др-
жавата. Колку и да е искрена желбата 
на Иванов да даде свој придонес во 
решавање на кризата, неговиот потег 
има многу отворени прашања поради 
кои, засега, само најголемите опти-
мисти веруваат дека потегот може 
сериозно да придонесе за некакво 
национално помирување.  
 
Тоа што особено иритира во ситуа-
цијата и ги оправдува песимистите 
во сомневањата дека работите ќе се 
сменат на подобро е хипокризијата на 
опозицијата, на нејзините медиумски 
платеници и на инволвираните прет-
ставници на меѓународната заедни-
ца. Истите тие што глумат шокира-
ност од одлуката за општа амнестија, 
пред точно една година не само што 
го најавија ваквиот расплет на кри-
зата, туку и точно наведоа кој стои 
зад иницијативата. За потсетување, 
во мојата колумна од 17 април 2015 

година, под наслов „Заев бара спас 
во булдожер-дипломатија?“ цитирам 
дел од текст објавен од Соросови-
те медиуми, кои повикувајќи се на 
„тврдења на анонимни дипломати“, 
велат дека „ американски диплома-
ти ќе испорачале пакет подготвен 
од Вашингтон, кој содржел барање 
за оставки на компромитираните 
државни функционери, формирање 
преодна влада со широка политич-
ка основа, затворање на отворените 
кривични случаи со општа амнестија 
и прекин на кампањата на објавување 
аудиоснимки од илегалните прислу-
шувања“. Оваа непотврдена информа-
ција беше лиферувана преку опози-
циските медиуми непосредно пред 
да се вмеша меѓународниот фактор 
во кризата. Тогаш, ваквите тези, (на 
разочарување на Заев кој очекуваше 
лесно да се извлече од одговорност) 
беа отфрлени од целата јавност, по 
што ситуацијата кулминираше со 
настаните во Куманово дваесетина 
дена подоцна.

И тогаш и сега, категорично се проти-
вев на првите три точки од наводни-
от пакет кој, за жал, денес се потврди 

како реалност. За четвртата точка 
сметав дека би била само козмети-
ка која би требало да значи некаков 
баланс без конкретен ефект.  

Ако тогашната информација обја-
вена од медиумите на Сорос беше и 
е невистинита, тогаш станува збор 
за морбидна случајност на нешта-
та, особено поради фактот дека од 
амнестијата најмногу корист има-
ат Зоран Заев, Зоран Верушевски 
и чадорот. Заев и Верушевски беа 
„печени“ за во затвор со еден куп до-
кази, а чадорот успеа незабележано 
да си го избрише потписот од обидот 
за насилно менување на власта. Во 
исто време обвинуваат дека одлу-
ката на Иванов е исклучиво со цел 
да се заштитат функционерите на 
ВМРО-ДПМНЕ, но никој од нив не 
дава логичен одговор на следни-
те прашања: Каков е овој „режим“ 
со целосно „партизирано судство“ 
кој не може да си обезбеди судски 
пресуди во своја корист? Па нели 
судиите и така беспоговорно пре-
судуваат во корист на власта? Од 
друга страна, ако Груевски сакал да 
се спаси себеси и сопартијците од од-
говорност, зошто воопшто би играл 
на карта „општа амнестија“ во која 
се опфаќаат и Заев и Верушевски? 
Зошто воопшто му дозволуваат две 
години да си поигрува со државата 
и со институциите? 

Од друга страна, колку и да сакаме 
да ја прифатиме како „историска“ 
одлуката на Иванов, која е донесена 
со цел да стави крај на кризата, а не 
како „наметната однадвор“, само по 
себе се наметнуваат неколку дилеми:  

 Иванов е во право кога вели дека 
кризата од ден-на ден се прод-
лабочува и дека распишувањето 
на изборите не е гаранција дека 

таа наскоро ќе се реши, но кој 
вели дека со општата амнестија 
ситуацијата ќе се смени и дека 
Заев ќе излезе на избори? Уште 
повеќе, ако опозицијата ја про-
мени одлуката за избори, само ќе 
потврди дека амнестирањето на 
лидерот и на неговите соработни-
ци во случајот „Пуч“ бил главниот 
услов да се појави на избори. Кој 
гарантира дека Заев и останатите 
аболирани криминалци заедно со 
чадорот нема да продолжат да ја 
саботираат државата? 

 Во право е претседателот кога 
вели дека оваа криза е за туѓи 
интереси, но со неговата одлука 
тој спречи докрај да се разобличи 
чадорот и му го одзеде правото 
на народот јасно и гласно да чуе 
кои центри на моќ стојат зад це-
лата криза. 

 Зошто Иванов им го одзеде право-
то на осомничените функционери 
на ВМРО-ДПМНЕ да ја докажат 
својата невиност пред судот? 

 Зошто го спречи спроведувањето 
на правдата за Зоран Заев, Зоран 
Верушевски и на сите криминал-

но-мафијашки структури кои беа 
активирани во разнебитувањето 
на државата? Со овој потег претсе-
дателот остави можност во идни-
на секој граѓанин во државата да 
се повика на правото што сега го 
искористи Заев и би си дозволил 
да соработува со странски служ-
би за насилно уривање на власта, 
нелегално да прислушува и јавно 
да презентира противзаконски 
добиени снимки.

 Го сметам за оправдан стравот на 
Иванов дека „Македонија може 
да почне да наликува на онаа ге-
ографска Македонија во 20-тите 
години на минатиот век, кога ан-
тагонизмот меѓу Македонците 
отиде до такви размери што се 
претвори во меѓусебно истребу-

вање преку физички ликвида-
ции“. Но, дали навистина верува 
дека општата амнестија ќе при-
донесе за намалување на омра-
зата? Или, пак, ќе дејствува како 
дополнителен импулс за оние 
што работат на разнебитување 
на државата?

Да не заборавиме, ниту еден прет-
ставник на меѓународната заедница 
не побара повлекување на одлуката 
и не рече дека потегот на Иванов го 
крши Договорот од Пржино. Напро-
тив, покрај изразениот „шок“, нагла-
суваат дека избори на 5 јуни ќе има. 
Ако не се согласуваа со одлуката, 
досега Бејли и амбасадорската тајфа 
ќе одржеа дузина прес-конференции 
пред резиденцијата на Водно. 

И Иванов и чадорите и сите засег-
нати и вмешани во кризата мора да 
знаат дека политичарите може да ги 
амнестираат на хартија, но не може 
да се наметне колективна амнезија 
врз народот. Желбата на граѓаните 
за заштита на државата и за казну-
вање на сите креатори и учесници во 
кризата нема да може да се скроти со 
ниту еден акт. 



Г рчкиот премиер Алексис Цип-
рас, кој остро ја критикуваше 
Македонија за наводно пре-

чекорување на пропорционалната 
сила против бегалците, не е наивен 
и точно знае дека критикувајќи ги 
македонските власти се критику-
ва самиот себеси. Исто така знае и 
дека грчката јавност не може да ги 
разбере манипулациите на своите 
лидери кои наместо да признаат 
дека се согласиле Македонија да 
ја затвори границата, се обиду-
ваат да освојат политички поени. 
Имено, Ципрас како премиер на 
земја-членка на Европската унија 
наместо да ги  критикува македон-
ските власти, може да лобира кај 

своите колеги во Унијата да го 
отворат хуманитарниот кори-
дор преку Македонија и Србија и 
да го решат проблемот со кам-
пот во Идомени. Ципрас како 
премиер на членка на ЕУ заедно 
со своите австриски, германски 
и други колеги решаваше за на-
чинот на кој ќе се решава бе-
галската криза и беше целосно 
информиран дека Македонија 
по секоја цена ќе го почитува 
договорот што меѓу себе го на-
правија Грција и другите членки 
на Унијата. Но, кога не постои 
ни најмала можност поради по-
литички причини грчкиот пре-
миер да признае пред својата 
јавност дека Македонија само 
го почитува тоа што Грција го 
договорила, разбирливо е што 
критиките беа насочени кон 
македонските полицајци.

Особено во ситуација кога Грција 
има многу посериозен проблем од 
бегалците на границата со Македо-
нија. До крајот на мај, Грција треба 
да плати стотици милиони евра на 
меѓународните кредитори соглас-
но со договорот потпишан лани 
ова време со кој Грција се спаси од 
банкрот, а за возврат, меѓу другото, 
вети дека ќе ги намали платите и 
пензиите. Грција во моментов нема 
пари да плати, ниту има спроведе-
но нешто од договорот. По којзнае 
кој пат, грчките власти повторно 
ги изиграа своите партнери и кре-
дитори и повторно ќе се обидат да 
го измрдаат договореното. Доколку 
пропадне обидот да се издејствува 
ново простување на грчкиот долг 
кон кредиторите, втората опција е 
вжештување на односите со Македо-
нија која би требало да ја прикажат 
како безбедносен проблем.

Никого не треба да изненади до-
колку наредниве недели обидите 
на бегалците од Идомени да влезат 
во Македонија станат секојдневни 
и сè покрвави, а европските меди-
уми ги утврдат своите ударни ти-
мови на Идомени, наместо пред 
грчкото Министерство за финансии 
каде што се водат преговорите со 
Европската централна Банка, Ев-
ропската комисија и со Меѓународ-
ниот монетарен фонд.

Паралелно, темата бегалци треба да 
се канализира кон спорот за името 
меѓу двете земји, а во игра е и сцена-
рио според кое Атина користејќи ги 
бегалците и внатрешната состојба 
во Македонија треба да ја подигне 
тензијата на ниво на држави, сè со 
цел и грчката и европската јавност 
да не се занимаваат со грчкиот долг 
кој доспева во мај, туку со бегалците 

и со Македонија и тоа пред сѐ како 
безбедносно, а не хуманитарно 
прашање.  Изјавите на претседа-
телот Прокопис Павлопулост и на 
премиерот Алексис Ципрас и двете 
протестни ноти што ги испрати гр-
чкото Министерство за надворешни 
работи, можат да се гледаат како во-
вед во дополнително заострување 
на односите Атина - Скопје што во 
случајот е од корист за Грција, но 
не и за Македонија која и самата 
се соочува со сериозна внатрешна 
политичка криза.

Грчкиот премиер и целата негова 
администрација имаат кристално 
јасни сознанија дека зад однесу-
вањето на македонските полицајци 
стојат, пред сѐ, австриските власти 
и нивните баварски колеги. Мно-
гумина добро упатени, а такви има 
многу во Грција, знаат дека иако 

Берлин официјално се противи на 
затворањето на таканаречната „бал-
канска маршрута“, тој е пресреќен 
што таа е затворена. И затоа Ципрас 
колку и да е тоа апсурдно во ситуа-
ција кога Македонија не е членка на 
ЕУ, за нејзиното однесување треба 
да се жали во Брисел и во Берлин 
од каде што во суштина доаѓаат на-
редбите за тоа како да се однесува 
македонската полиција.

Пропуштањето на 
бегалците како порака
Покрај политичките теми, во слу-
чајот со бегалците на Идомени не 
треба да се заборави и на еден друг 
момент поврзан со миграциските 
прашања. На сите им е јасно дека 
проблемот со тие што сакаат на-
силно да влезат во Македонија и 
потоа во ЕУ не е ограничен само на 
нив. Меѓу нив има и жени и деца, 
и старци и болни луѓе и во нор-
мална ситуација и во Македонија и 
во сите други земји по бегалските 
маршрути не би правеле проблем 
за десетина илјади луѓе.

Проблемот со кој одлично е запоз-
наен и Ципрас е пораката што со 
нивно пропуштање ќе биде исп-
ратена до три милиони бегалци 
во Турција и до уште десетина ми-
лиони луѓе што се веќе на пат или 
се подготвуваат да дојдат во Евро-
па. Ципрас многу добро знае дека 
паѓањето на „последната европска 
граница“, односно пропуштање на 
бегалците на македонската грани-
ца ќе значи сигнал за тргнување на 
сите нив кон ЕУ. Исто така, знае и 
дека судирите и однесувањето на 
македонските полицајци за вре-
ме на насилните обиди за влез им 
даваат поинаков сигнал на потен-
цијалните бегалци во Турција, на 
Блискиот Исток, во Северна Африка 
и во Азија.

Во ерата на глобалните медиуми и 
на интернетот, слободно може да се 
каже дека професионалното одне-
сување на македонските полицајци 
го спречува „ефектот на пеперутка“, 
кој во теоријата на хаосот означува 
можност мала акција на другиот 
крај на светот да предизвика ог-
ромни последици на сосема друг 
крај на Земјината топка. 

Најновиот обид на стотици 
бегалци од кампот Идомени 
на грчката граница поддржани 
од грчките и од меѓународните 
невладини организации и со 
премолчена согласност од 
грчките власти, предизвикаа 
нови тензии на границата. 
Тензиите поврзани со 
бегалците вообичаени за 
грчко-македонските односи 
веднаш се префрлија на 
полето на интеграциите, а 
грчкиот претседател веднаш 
индиректно се закани дека 
Македонија повторно ќе добие 
вето доколку наскоро дојдеме 
во позиција да станеме дел од 
евроатланските организации. 
Сепак, насилството на бегалците 
по кое беа повредени десетина 
полицајци и бегалци, не треба да 
се гледа само како дипломатско 
прашање или прашање поврзано 
со хуманитарните права. Овој 
проблем, кој ќе се повторува 
циклично секогаш кога Грција ќе 
има внатрешни проблеми, мора, 
пред сѐ, да се набљудува и од 
аспект на европските позиции 
и од аспект на легислативата 
поврзани со бегалската криза 
што во моментов ги брани 
Македонија

колуМна

Пишува | 
Горан Момироски

Македонија виновна што ја 
спроведува европската политика

ИДОМЕНИ И „ЕфЕКТОТ НА ПЕПЕРУТКА“
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З а ев се за ка ну ва, кри ми нал ци-
те ор га ни зи ра ат, ху ли га ни те 
ис по ра чу ва ат. Та ква та ше ма на 

дејс тву ва ње не ја спре чу ва ни ту або ли-
ци ја та, ина ку вто ра по ред, на пред вод-
ни кот на тоа што оста на од СДСМ, ни ту, 
пак, спо ме ну ва ње то на пре тсе да те лот 
Ива нов де ка е до ста стран ски ин тер-
вен ции во др жа ва та, кои ста вај ќи го 
За ев „под ча дор“, ги за кр ви ја по ли ти-
ча ри те и на ро дот во две го диш на бес-
по штед на би тка на ре че на „нај го ле ма 
по ли тич ка кри за“. Но зад ку ли си те на 
кри за та  се крие нај го ле ма та ста пи ца 
- без бед нос на кри за.

Без да го спо ме не име то на СДСМ, 
Ива нов  во сво е то обра ќа ње пред јав-
но ста за по ми лу ва ња та на по ли ти ча-
ри те по со чи де ка ед на од стра ни те 
ин си сти ра ла раз го во ри те да се во дат 
„иск лу чи тел но под по кро ви телс тво на 
ме ѓу на род ни от фа ктор“.

- Ова што се слу чу ва во Ма ке до-
ни ја е сѐ, са мо не по ли ти ка, ова е 
по го ле ма игра, во ко ја Ма ке дон-
ци те, но и Ал бан ци те и дру ги те, 
и не са мо по ли ти ча ри те, ту ку и 
ака де ми ци те, про фе со ри те, ле ка-
ри те, ин те ле кту ал ци те, биз нис-
ме ни те, си те се под уце на и си те 
се за лож ни ци на оваа си ту а ци ја... 
Ко га не кои од над вор ви ги ре-
ша ва ат до маш ни те проб ле ми, 
тоа ло шо го во ри за са ми те вас. 
И нор мал но е, при тоа ре ша ва ње 
или по ма га ње, тие се ко гаш да се 
во дат, пред сѐ, од сво и те ин те-
ре си... До а ѓа ат ме се ци и го ди ни 
ко га по ли ти ча ри те, не за вис но 
кој од нив ќе се на власт, а кој во 
опо зи ци ја, ќе тре ба да се за ни ма-
ва ат со се ри оз ни и со стра те ги ски 
важ ни од лу ки за др жа ва та, на ци-
ја та и за иден ти те тот и јас не са-
кам да доз во лам ни ту тие што ќе 
би дат во вла ста, ни ту тие што ќе 
би дат во опо зи ци ја та, да до не су-

ва ат од лу ки, а да се исто вре ме но 
оп то ва ре ни и под ли чен при ти-
сок од мож но ста не пра вич но да 
би дат уце не ти, да се со о че ни со 
лич на за ка на за сво ја та сло бо да, 
чест и уг лед, ид ни на или ка ква 
би ло уце на од не кој над во ре шен 
или вна тре шен фа ктор. Мо же би и 
ток му за ра ди тоа не кој ја пре диз-
ви ка оваа си ту а ци ја. За да можe да 
вли јае врз нив или ду ри, мо же би, 
и да ги кон тро ли ра нив ни те од-
лу ки, се раз би ра, пред сѐ, во свој 
ин те рес - истак на Ива нов во обра-
ќа ње то до на ци ја та.

Не мо же да се ана ли зи ра без бед-
нос ни от ас пект на оваа кри за, а 
да не се спо ме не по втор но Ива нов, 
еден ден по од лу ка та за або ли ци ја 
на За ев. Ива нов со сво и те двај ца 
го сти, зна чи трој ца пре тсе да те-
ли на др жа ви, Сло ве не цот Бо рут 
Па хор и Хр ва тка та Ко лин да Гра-
бар - Ки та ро виќ, и по крај нив но то 

ин си сти ра ње се од вра те ни од на-
ме ра та да ја по се тат јуж на та гра-
ни ца и ка ме нот 59. Од без бед нос ни 
при чи ни, би деј ќи еми гран ти те и 
бе гал ци те, кои Евро па не ги са ка 
кај се бе, а по сто ја но ги по ви ку-
ва, се пот тик ну ва ни, по втор но од 
европ ски во лон те ри, да на па ѓа ат 
врз гра ни ца та и без бед нос ни те си-
ли. А Гр ци ја не е ко ја би ло др жа ва, 
ту ку е член ка на ЕУ и на НА ТО. Гра-
ни ца та кај ка ме нот 59 е над во реш-
на гра ни ца на Уни ја та. А од Уни ја та 
се и Па хор и Гра бар- Ки та ро виќ, но 
и тие по ли ци ски служ бе ни ци што 
се дој де ни од член ки те од Уни ја та 
за да по мог нат еми гран ти те да не 
стиг нат кај нив, а не да не оста нат 
кај нас. За тие што ху ма ни тар ни от 
ас пект им е пред сѐ, не смее да се 
за бо ра ви де ка го лем дел од те ро-
ри сти те што пре диз ви каа на па ди 
во гра до ви те низ ЕУ беа со кри е-
ни ток му ме ѓу не ре ги стри ра ни те 
еми гран ти.

Исто вре ме но, до де ка на гра ни ца та 
се во ди „вој на“ во ко ја ма ке дон ски-
те сол зав ци ги шти тат др жа ви те 
од на ле тот од нив на член ка, а ма-
ке дон ски те без бед нос ни си ли се 
из ло же ни во пр ви те ре до ви на ка-
ме ну ва ња та, два па ти або ли ра ни от 
За ев по ви ку ва на ули ца, а СЈО да му 
ги вра те ла сним ки те ина ку ќе по ве-
дел на ули ца „на ро дот за да ја зе ме 
прав да та в ра це“!?

Ни ту, мо же би, нај до бра та на ме ра 
на пре тсе да те лот Ива нов, да се ста-
ви крај на по ли тич ко то лу ди ло, не 
е ус пеш на. За ев про дол жу ва, уште 
по ве ќе за си лен од або ли ци ја та  за 
не го и за Зо ран Ве ру шев ски, во бе-
скрај на лич на кон фрон та ци ја, се еј ќи 
со стој ба на страв, лич на од маз да, 
гнев, омра за и по дел би. Не му и на 
„ча до рот“ не им по ми на За ко нот за 
ука жу ва чи те, но се га по втор но се 
ос ло бо де ни од прав ни от си стем.

За тоа, або ли ци ја та, се чи ни, му да де 
крил ја за по втор но да се оби де со 
укра ин ско сце на рио. На по мош му се 
се ко гаш тие што ед вај че ка ат мож-
ност за де мо ли ра ње на др жа ва та. 
Исто ка ко и при мај ски те про те сти 
ми на та та го ди на, ко га жр тви на на-
силс тво то беа де се ти ци по ли цај ци, 
кои по тоа мо раа да ја бра нат др жа-
ва та пред се ри оз на та те ро ри стич ка 
гру па во Ку ма но во. Сѐ уште се све жи 
се ќа ва ња та на од не су ва ња та на За-
ев и на не го ви от пар ти ски се кре тар 
Оли вер Спа сов ски.

Се га, ко га по ли ци ски те си ли тре-
ба да се кон цен три ра ни во од бра на 
на ин те ре си те на др жа ва та на јуж-
на та гра ни ца, др жа ва та по втор но 
тре ба да се со о чу ва со лу ди ло то на 
СДСМ. Се га ду ри и се кре та рот му е 
ми ни стер за вна треш ни ра бо ти, кој 
вкуп на та ор га ни зи ра ност во по ли-
ци ја та ја за вр ти на о па ку и по крај 
вла ди на та од лу ка. Пол неј ќи ја со 
свои про ве ре ни пар ти ски ка дри, без 
по чи ту ва ње на вна треш ни те нор ми, 

кре и ра со стој би во по ли ци ја та на 
вна треш ни ре ван шиз ми и си стем 
на ка ри е ра спо ред тоа кој чиј со пруг 
е и да ли ги обез бе ду вал ка дри те 
на СДСМ.

И зго ра на тоа, Спа сов ски ја „рас-
тр чу ва“по ли ци ја та низ скоп ски те 
ули ци во обез бе ду ва ње на ин сти-
ту ци и те, до де ка не го ви от шеф За ев 
нај а ву ва за зе ма ње на ин сти ту ци и те 
со по мош на тие што се сли каа ка ко 
веж ба ат те па ње во оп штин ски те 
шта бо ви на СДСМ. Да се раз бе ре-
ме, ми ни стер што под не се оста вка 
во сле па пос луш ност, без тро шка 
раз мис лу ва ње за пос ле ди ци те во 
мо мен тот ко га ја под не су ва. Но се 
ра бо ти за тим што е ве ќе „уло вен“ 
во ко ор ди на ци ја со раз но раз ни Ча-
у ши, кои не са мо што има ле це ла 
опре ма за фал си фи ку ва ње раз лич ни 
до ку мен ти, ту ку и дел од опре ма та 
на гру па та што ла ни бе ше со тре на 
во Ди во На се ље.

Да ли „ча до рот“ на За ев го има се то 
ова пред вид? Ве ро јат но. Да ли зад 
ова укра ин ско сце на рио се крие по-
го ле ма иде ја, ко га под за кри ла на 
без бед нос на кри за ќе мо же комп-
лет но да ја упра ву ва др жа ва та? По-
втор но, ве ро јат но. Ка ко што по со чи 
Ива нов, мо же би и ток му за ра ди тоа 
не кој ја пре диз ви ка оваа си ту а ци-
ја, за да можe да вли јае врз нив, да 
ги кон тро ли ра нив ни те од лу ки, се 
раз би ра, пред сѐ, во свој ин те рес, а, 
пред сѐ, за се ри оз ни и за стра те ги ски 
важ ни од лу ки за др жа ва та, на ци ја та 
и за иден ти те тот.

Ива нов го сто ри тоа што мис ле ше де-
ка е нај пра вед но, со або ли ра ње то на 
За ев, Ве ру шев ски, на „ча до рот“. Што 
(ќе) сто ри За ев, тоа ве ќе не е пра ша-
ње. Пра ша ње то е „до ка де“ ќе се доз-
во ли да оди За ев. Не го ви те гра ни ци 
мо же да му ги ис цр та са мо на ро дот. 
На на чин на кој по ви ка Ива нов, со 
ста ва ње крај на омра за та, или та му 
ка де што по ви ку ва За ев - на ули ца. 

ива нов го сто ри тоа што мис ле ше де ка е нај пра вед но, 
со або ли ра ње на за ев, ве ру шев ски, на „ча до рот“. Што 
(ќе) сто ри за ев, тоа ве ќе не е пра ша ње. пра ша ње то е 
„до ка де“ ќе се доз во ли да оди за ев. не го ви те гра ни ци 
мо же да му ги ис цр та са мо на ро дот. на на чин на кој 
по ви ка ива нов, со ста ва ње крај на омра за та, или та му 
ка де што по ви ку ва за ев - на ули ца

Има ли крај  
за по ли тич ко то лу ди ло?

ЗА ев НАЈ А вИ  
уКрА ИН СКО Сце НА рИО

актуелно

Пишува |  
Наум Стоилковски
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ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, ко-
неч но, се обе ди ни ја око лу 
ам не сти ја та на пре тсе да-

те лот Ива нов, а, во ме ѓу вре ме, по 
втор пат або ли ра ни от За ев по втор но 
се де ман ти ра са ми от се бе си. Но, не 
збо ру ва ме за 1.001 де мант во не го-
ва та ка ри е ра ко га Спа сов ски и Ре-
мен ски, ми ни стри те „за лож ни ци“ 
на ВМРО-ДПМНЕ, ги пов ле че, па за 
18 ча са ги вра ти на по зи ци и те за-
тоа што би ле не за мен ли ви. Овој пат 
За ев се де ман ти ра ше пре ку сво е то 
дејс тву ва ње, не пре ку из бр за ни ре-
че ни ци и збо ро ви, ка ко што ми лу ва 
да пра ви. За про ме на, не се ра бо-
те ше ни ту за ла сус лин гва. До де ка 
не го ви те по ли тич ки про тив ни ци 
твр деа де ка СДСМ по втор но е заг ла-
вен во без и деј но ста и оди на из бо ри 
без про гра ма, За ев на де ло остро 
ги де ман ти ра ше. И до де ка бле ди те 
нај а ви за не ка кви про те сти на 24 
април ги за бр за па три от ски от акт 
на пре тсе да те лот Ива нов, ли де рот 
на опо зи ци ја та бе ше бри ли јан тен 
со сво ја та де стру ктив ност на вре ду-
вај ќи ја, ка ко по на ви ка и по кој знае 

кој пат, ин те ли ген ци ја та на сопс-
тве ни от на род. Та ка - се „прик лу чи“ 
на сопс тве ни от про тест. Не го ви те 
де ла во ни за го откри ја и име то на 
про гра ма та на СДСМ. Се ви ка – са-
мо у ни шту ва ње.

Име то е на ве сте но од по о дам на, но 
За ев не се са мо у ни шти со тоа што 
јав но ја отфр ли або ли ци ја та од пре-
тсе да те лот Ива нов, не што што за 
чу до не го сто ри пред осум го ди ни 
ко га го або ли ра ше то гаш ни от шеф 
на др жа ва та Цр вен ков ски. Раз бир-
ли во, тие со си на крв при фа ќа ат 
да де но са мо од ужи ва те ли на нив-
на та ка ста. А Ива нов за нив е оби-
чен смрт ник, не приз на ен. За ев се 
до об јас ни со ре че ни ца та „не сме си те 
исти“, ко ја, спо ред со ци јал де мо крат-
ска та ло ги ка, ги де ли гра ѓа ни те на 
та кви со си на крв и на обич ни, дел 
од „ста до то“ со цр ве на крв. Се пак, 

ова бе ше са мо про дол же ние на не-
го ва та аго ни ја, За ев се са мо у ни шти 

пет де на по ра но. То гаш со очиг-
лед на, гру тка во гр ло то, го ле ма 
кол ку Бе ла си ца  (најб ли ска та  
пла ни на до род но то Мур ти но), 
ед вај со оп шти де ка не одат на 
из бо ри. Нов бој кот. Мо же би 10. 
за три го ди ни, но кој ве ќе ги 
брои? Из бе зу ме на та фа ци јал на 
екс пре си ја на ли де рот и глас-

но то зе ма ње воз дух при со оп-
шту ва ње то, кое на па ти зву че ше 

ка ко ле лек, го на ве сти скри е но то 
соз на ние за глу по ста на чи нот и за 
пос ле ди ци те од не го, но пар ти ски от 
играч, очиг лед но, мо ра да ја до вр ши 
рол ја та да де на од Со рос, Ше ке рин-
ска и, се ка ко, ча до рот. Ле ле кот скри-
ен во не го ви те гра ди, пак, не бе ше 
ем па ти ја за но во то за гор чу ва ње на 
суд би на та на др жа ва та и на гра ѓа ни-
те. Мом че то од Мур ти но, играј ќи по 
ту ѓи те но ти, од вре ме-на вре ме фал-
ши ра по ра ди мач но то гол та ње на 
мо мен тот де ка бој ко тот зна чи уни-
шту ва ње на сопс тве на та пар ти ја. Тоа 
нај те шко му па ѓа. Др жа ва та и та ка не 
е бит на. Па, не ли, тие ја соз да доа. Ба-
рем во пар ти ски те ур ба ни ле ген ди...

СДСМ „КРИЗИРА“ ЗА НОВА  
ДОЗА ВНИМАНИЕ

Ре ал но, др жа ва та ќе го пре жи вее и 
на бр гу ќе го пре бо ли бој ко тот на 
СДСМ. Са те ли ти те што се којд нев но 
ги об ја ву ва ат де ка се прик лу чи ле, 
пак, и та ка не ма ат ви стин ско гла сач-
ко те ло, ту ку е при дру жу ва ат на по-
го ле ми те бра ќа. Кла си чен ин вен тар. 

Гра ѓа ни те не ма да пад нат во де пре си ја од не по ја ву ва-
ње то на ДОМ, ДС, ПЕИ и ред дру ги „при вр зо ци“. Поз на-
ва чи те на со стој би те тол ку ва ат де ка бој ко тот ќе би де 
чин, кој, де фи ни тив но, ќе го оз на чи бр зи от по че ток на 
кра јот на пар ти ја та. Си те се сог ла су ва ат де ка нив но то 
не у чес тво ќе фр ли дам ка на Ма ке до ни ја, но таа не ма 
да би де ни што по и на ква или по дра стич на од нив но то 
дејс тву ва ње во „мир но вре мен ски“ ус ло ви. И та ка, до се-
гаш но то, осо бе но ми на то го диш но то го ур на и го вра ти 
ими џот на др жа ва та ед на де це ни ја на зад. Бој ко тот би 
бил нов де ли ка тес, а оде ње то на из бо ри без нив нуж но 
зло што тре ба да ста ви крај на аго ни ја та во ко ја се на о ѓа 
це ла та др жа ва, ко ја, пак, би се мул тип ли ци ра ла до кол ку 
и се га се при фа ти но во не ар гу мен ти ра но од ло жу ва ње 
на из бо ри те. И та ка до не дог лед. Ка ко што трг на ло, 
ВМРО-ДПМЕ ќе оста не на власт по дол го од ре дов ни те 
из бо ри во 2018 го ди на. Мо же би, по ба ра ње на СДСМ, 
ќе има ме „пос твре ме ни“ из бо ри во 2020 го ди на, са мо 
за до то гаш да има ат ми ни стри во вла да та. Проб ле мот 
се га е уште по стра шен во очи те на За ев. фа бри кан тот 
на афе ри Ча уш е во за твор, Ка ти ца Ја не ва е по тре се на 
од Ива нов, а Лен че и фа ти ме, нај ве ро јат но, иа ко во 
вр вот на сла ва та и на ап ла у зи те, се на ан ти де пре си ви. 
Скриш но и да ле ку од очи те на со пар тиј ци те и на дип-
ло ма ти те, За ев ве ро јат но мно гу ѝ се ра ду ва на но ва та 
або ли ци ја, но „тик-так, тик-так“ пра ша ње на вре ме е 
ко га ча до рот и Со рос ќе го по ба ра ат сво е то. До то гаш, 
а и по тоа, ли де рот ќе про дол жи да ја игра уло га та на 
чич ко Кумп лунг, кој во не го ви от слу чај, ја уни шту ва ид-
ни на та не на се мејс тво то, ту ку на сопс тве на та пар ти ја. 
Др жа ва та ќе ги пре жи вее нив ни те нај но ви глу по сти, 
про те сти, бој кот, „нев ла ди ни“, плач ки до ме ѓу на род на та 
за ед ни ца и ка кви ли не но во ком по ни ра ни ан ти на ци-
о нал ни из ли ви... И Ма ке до ни ја и гра ѓа ни те одам на се 
на вик наа и отрп наа на на чи нот на кој СДСМ „кри зи ра“ 
по но ва до за вни ма ние. По втор но, од ед на стра на еми-
гран ти те, од дру га со ци јал де мо кра ти те...

скриш но и да ле ку од очи те на со пар тиј ци те и на дип ло ма ти те, за ев, 
ве ро јат но, мно гу ѝ се ра ду ва на но ва та або ли ци ја, но „тик-так, тик-так“ 
пра ша ње на вре ме е ко га ча до рот и со рос ќе го по ба ра сво е то. до то-
гаш, а ка ко што се чи ни и по тоа, ли де рот ќе про дол жи да ја игра уло-
га та на чич ко кумп лунг, кој во не го ви от слу чај, ја уни шту ва ид ни на та не 
на се мејс тво то, ту ку на сопс тве на та пар ти ја. др жа ва та ќе ги пре жи вее 
нив ни те нај но ви глу по сти, про те сти, бој кот, „нев ла ди ни“, плач ки до 
ме ѓу на род на та за ед ни ца и се ка кви но во ком по ни ра ни ан ти на ци о нал ни 
из ли ви... и ма ке до ни ја и гра ѓа ни те одам на се на вик наа и отрп наа на 
на чи нот на кој сдсм „кри зи ра“ по но ва до за вни ма ние

ЗАЕВ ГРОБАР НА СОПСТВЕНАТА ПАРТИЈА

Со бојкот до самоуништување на СДСМ
аналИза

Ако СДСМ и на та му оп стои на оваа твр-
дог ла ва по зи ци ја за бој ко ти ра ње на прет-
стој ни те пар ла мен тар ни из бо ри, ве ро јат но 
тоа ќе му би де пос лед на го ди на на дејс тву ва ње на ма ке дон ска та 
по ли тич ка сце на во фор ма тот ка ков што го има де нес, ве ли проф. 
д-р Та ња Ка ра ка ми ше ва – Јо ва нов ска, спо ред ко ја и по крај де сет 
го ди ни по ми на ти во опо зи ци ја, по ли тич ки, СДСМ сѐ уште не на у чи 
ни што од сво и те гре шки.

КАРАКАМИШЕВА: СДСМ не на у чи ви стин ски да по рас не и да 
со зрее, иа ко е факт де ка во жи во тот по стои ед но пра ви ло, де ка 
не што мо же да со зрее ако е зе ле но, ама не мо же ако е шуп ли во.

СДСМ не на у чи да дејс тву ва во сог лас ност со по тре би те и со 
ин те ре си те на гра ѓа ни те, не на у чи да дејс тву ва на ни во на 
ви стин ска др жа во твор на пар ти ја ка ква што се прет ста ву ва ше 
де ка е, не ус пеа да из ле зе од сво јот за мис лен свет де ка СДСМ е 
не ка ква, на вод но, елит на пар ти ја и по ли тич ка ели та во др жа ва та 
око лу ко ја тре ба да се вр ти сѐ, вклу чи тел но и гра ѓа ни те. Оваа 
пар ти ја се од не су ва ка ко не до зре ан 26-го ди шен чо век, кој се 
уште си игра со авто мо бил чи ња и со ка ми он чи ња во дво рот, 
а не го ви те врс ни ци ра бо тат ка ко се ри оз ни ме на џе ри на ус-
пеш ни ком па нии. И до де ка вто ри ве пра ват стра те ги ја за уште 
по ус пе шен раз вој и обрт на ка пи та лот, по ли ти ча ри те во СДСМ 
збо ру ва ат за тоа да ли нив но то авто мо бил че во дво рот се су дри ло 
со авто мо бил че то на дру го де тен це, и кој е ви нов ни кот за тоа. 
Па ра ле ла ва во раз во јот на по ли тич ки план ме ѓу ВМРО-ДПМНЕ, 
од ед на, и на СДСМ, од дру га стра на, на ви сти на, зву чи очај но и 
жал но, и ве ро јат но е те шка за гол та ње во опо зи ци ски от та бор, 
но е мно гу ви сти ни та. Ако се пог лед нат из ја ви те, кри ти ки те, но 
и по ли тич ко то дејс тву ва ње на СДСМ од пред де сет го ди ни, од 
пред осум го ди ни, од пред пет го ди ни, и де нес, не ма ни ка ква 
про ме на. Исто, па исто, ка ко рас и па на гра мо фон ска пло ча. Исти-
те ба ра ња за де мо кра ти ја и за сло бо да, исти те па ро ли, исти те 
фра зи, исти те за бе ле шки, исти те кри ти ки. Се до би ва впе ча ток 
де ка жи во тот за ста нал во оваа пар ти ја и стои во ед но ме сто. 
Не ма ни ка ква ево лу ци ја, ни ка кво по ме сту ва ње од мр тва точ ка. 
Ни ка кво дви же ње, ни ка кви идеи за не што но во, за нов вна тре-
пар ти ски пре сврт. Во СДСМ са мо ли де ри те се ме ну ва ат. Ни што 
дру го не се ме ну ва. А на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ѝ е по треб на 
сил на опо зи ци ска пар ти ја, ко ја ќе мо же со на мет на то то тем по 
од ВМРО-ДПМНЕ да ги сле ди про ме ни те во си сте мот, на зем ја та 
ѝ е по треб на опо зи ци ска пар ти ја што ќе знае на со од ве тен и 
ус пе шен на чин да од го во ри на по ли ти ка та на ВМРО-ДПМНЕ и на 
ко а ли ци ја та со свои идеи и ре ше ни ја. Без до бра опо зи ци ја, без 
кон ку рен ци ја на идеи и на про гра ми, не ма ус пех во по ли ти ка та, 
не ма по мрд ну ва ње на пред во по ли тич ки те про це си и од но си. 

Ток му за тоа, СДСМ на ви сти на тре ба се ри оз но да се пра ша 
ка де оди и што пра ви. Па тот на кој е се га за вр шу ва со го ле ма 
безд на. Тоа не е ви стин ски от пат по кој оваа пар ти ја тре ба да 
се дви жи. Во таа безд на лес но се па ѓа, но не ма вра ќа ње на зад. 
Ток му за тоа по тре ба та од це лос но вна тре пар ти ско осве жу ва ње 
со но ви ка дри, со но ви идеи и про е кти за раз во јот на зем ја та, 
ка ко и по тре ба та од це лос но ре брен ди ра ње на пар ти ја та е 
го лем пре диз вик што стои ис пра вен пред пар ти ја та. Се ка ко, 
од лу ка та да ли ќе се отво ри про це сот на пар ти ски про ме ни 
за ви си са мо од членс тво то на оваа пар ти ја.

КАРАКАМИШЕВА:  
СДСМ ОДИ ВО БЕЗДНА

Пишува |  
Љупчо Цветановски
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„БРАЈАНОВОТО ЖИТИЕ“  
НА ЗАЕВ 
Бли ска па ра ле ла со дејс тву ва-
ње то на За ев е „Бра ја но во то 
жи тие“ на не над мин ли ви те 
„Мон ти Пај тон“. Де ка се вон-
вре мен ски до ка жа ток му но-
во то со ци јал де мо крат ско ра-
ко водс тво. Се пак, најб ли ска та 
па ра ле ла не се ли ко ви те на 
Бра јан и на Зо ран, двај ца та 
„спа си те ли“. Ед ни от ка ко бри-
тан ска па ро ди ја, а  дру ги от са-
мо дек ла ри ран спа си тел од ни-
ви те во Мур ти но, не слу чај но 
„црп нат“ од Бо га. На стра на од 
ча до рот. Не е ни ту ла га та - кај 
Бра јан, же ни те се зат скри ваа 
со лаж ни бра ди за да на ме ну ва-
ат, а во СДСМ жел ба та за власт 
ја кри јат зад из мис ле ни, ло шо 
смис ле на па те ти ка за вра ќа ње 
на сло бо да та.

Ре ал но, најб ли ско е дејс тву ва-
ње то на за е ви сти те и на мон-
ти пај то но ви от ори ги на лен и 
не над мин лив Са мо у бис твен 
одред на Ју деј ски от на ро ден 
фронт. За по тсе ту ва ње, до де ка 

Ни ко гаш до се га, ко ја би ло опо зи ци ја во др жа ва та 
не ма ла по до бри ус ло ви за одр жу ва ње из бо ри, 
ве ли доц. д-р Але ксан дар Да штев ски. Пра шу ва - 
кој пре ми ер се пов ле кол од сво ја та функ ци ја и 
ко га опо зи ци ја та има ла ми ни стер за вна треш ни 
ра бо ти?

ДАШТЕВСКИ: Да не го во ри ме за си те от стап ки 
на пра ве ни во из бор ни от за ко ник, во ме ди у ми те 
и во пра во суд ни от си стем. Ко неч но, ни ко гаш во 
пар ла мен тар на та исто ри ја на Ма ке до ни ја не ма ло 
по про чи стен из би рач ки спи сок.

По ра ди тоа, се по ста ву ва пра ша ње то, зо што опо-
зи ци ја та не са ка да оди на из бо ри те? Од го во рот 
го да ва ат ан ке ти те за истра жу ва ње на јав но то 
мис ле ње. Реј тин гот на опо зи ци ја та е прем но гу 
слаб и по ра зот ќе би де го лем. Ра ко водс тво то не-
ма на чин ка ко да му го об јас ни тоа на членс тво то. 
Од дру га стра на, не из ле гу ва ње то на из бо ри мо же 
да до ве де до рас па ѓа ње на оваа ле ва по ли тич ка 
оп ци ја и до за зе ма ње на неј зи но то ме сто со но ва 
по ли тич ка ле ви ца, по при ме рот на Ср би ја ка де 
што Та диќ го за зе ма ме сто то на Да чиќ, во Бу га-
ри ја тоа се слу чи со дес ни ца та на Иван Ко стов 
и мно гу дру ги при ме ри.

Кај нас опо зи ци ја та пред во де на од СДСМ то не 
во сѐ по го ле ма пар ти ска кри за. Таа не се ни 
оби ду ва да го нај де проб ле мот во сво и те ре до ви. 
По сто ја но игра на кар та та на де ста би ли за ци ја 
на др жа ва та, про ме на на име то, ва за лен од нос 
кон стран ци те. Но тоа не се ус ло ви што мо жат 
да ѝ по мог нат. Ин те ле кту ал но то кри ло на СДСМ 
одам на се пов ле че, та ка што му се по треб ни 
ит ни ре фор ми, по ста ву ва ње но ви, мла ди и спо-
соб ни ка дри, кои ќе мо жат да се но сат со ве ќе 
искус ни те и обра зо ва ни ка дри на по зи ци ја та, 
кои ус пеш но ги во дат пар ти ја та и др жа ва та. 
По на та му, по треб на е ра бо та на те рен и доб ли-
жу ва ње до гра ѓа ни те, што одам на не по стои во 
не го ва та пра кти ка. За се га не тре ба да се оче ку ва 
про гра ма, за тоа што не ма кој да ја до не се и да 
ја спро ве ду ва.

Во се кој слу чај, по из бо ри те ќе дој де до сме на на 
ра ко водс тво то, без ог лед на тоа, да ли опо зи ци ја-
та ќе из ле зе на из бо ри те или не ма. Единс тве на та 
раз ли ка е во тоа, што ако ра ко водс тво то ре ши, 
де фи ни тив но, да не из ле гу ва на из бо ри те, пар-
ти ја та со си гур ност ќе се рас пад не, што зна чи ќе 
го пов ле че це ло то членс тво со се бе. Ако из ле зе 
на из бо ри те и освои одре ден број ман да ти има 
шан си да се спа си, до кол ку ги пре зе ме ве ќе 
на ве де ни те мер ки.

Тре ба да за бо ра ви на сце на ри ја та за де ста би-
ли за ци ја на др жа ва та би деј ќи со тоа го пот це-
ну ва на ро дот, кој мо же це лос но да се свр ти 
про тив неа.

ДАШТЕВСКИ: 
СО БОЈКОТ, 
ПАРТИЈАТА, 
ДЕФИНИТИВНО, 
ЌЕ СЕ РАСПАДНЕ

сто ти на Евреи, ме ѓу кои и Бра-
јан, расп на ти ја че каа смрт та, 
од ни ка де на ле та и на пад на 
фу ри оз на вој ска што ги из бр ка 
Рим ја ни те. И до де ка си те расп-
на ти беа среќ ни и се „гре беа“ 
кај ос ло бо ди те ли те да би дат 
пр ви сим на ти од кр стот, гру-
па та ед ног лас но из ви ка: „ Ние 
сме са мо у бис тве ни от одред на 
Ју деј ски от на ро ден фронт!“ И 
се са мо у би, оста вај ќи ги си те 
да ви сат на кр сто ви те...

Та ка и За ев и не го ва та бо лу мен-
та. До де ка СДСМ че ка ше спас од 
„зла та по ли тич ка суд би на“, од 
ВМРО-ДПМНЕ, и ко не чен крај 
на дол го го диш ни от, не пре бо-
лен пост од власт, дој де За ев. На 
спа си те лот што тре ба ше да ги 
вра ти на власт, чо ве кот што со 
не кон вен ци о нал ни „бом би“ ќе 
ги по диг не ше на тол ку по са ку-
ва ни от пи е де стал на Илин ден-
ска Б.Б., бом би те му експ ло ди-
раа в скут, реј тин гот по то на, а 
бој ко тот ќе ги до те па за се ко-
гаш. Со вре ме на, ма ке дон ска 
при ка ска за Са мо у бис тве ни от 
сдсмов ски на ро ден фронт. 

аналИза

Пишува | Горан Момироски

„Можам ли, кога ги чувствувам болките на нашата измачена татковина, да 
не се оддадам со љубов на најверен син на нејзиното свето дело?“

Писмо до неговата мајка - војводата Христо Узунов , 1905 година

АКТУЕЛНО

Да се споредуваат легендарниот 
охридски војвода Христо Узунов 
со полицаецот, кој како одговор 

на тврдењето на бегалците на Идо-
мени дека е терорист вели дека ова е 
негова земја и ако треба ќе умре за да 
ја заштити, можеби не е најсоодветно. 
Војводата Христо  Узунов, заедно со 
своите 13 соборци, го завршил жи-
вотот со самоубиство со последниот 
куршум по тешка битка со многуброен 
турски аскер на 24 април 1905 година 
во кичевското село Цер. 

Македонскиот полицаец, кој 111 го-
дини подоцна на бегалците на грч-
ко-македонската граница им кажува 
дека е подготвен да загине за Маке-
донија, живее во друго време. И сите 
што искрено ја сакаат Македонија се 
молат ниту тој ниту некој од неговите 
колеги да не ја доживеат судбината на 
охридскиот војвода. 

Сепак, во време во кое храброста на 
најголемиот број Македонци својата 
кулминација ја доживува на социјал-
ните мрежи, анонимниот полицаец 
од македонско-грчката граница нео-
доливо  потсетува на времињата кога 
љубовта кон Македонија и храброста 
поврзана со неа биле прашање на жи-

херОИте Се БрОЈАт НА ПрСтИ

Најпознатиот анонимен 
македонски полицаец

вот или смрт, а не прашање на марке-
тинг и на лична реклама. 

Да дојдеа зборовите „Ова е моја земја 
и јас сум подготвен да умрам за неа“ 
од некој друг, можеби, дел од дежурни-
те критизери ќе имаа можност и ова 
искрено обраќање да го извртат и да 
го прогласат за политички памфлет. 

Но кога тие доаѓаат од колега на за-
гинатите осуммина во Куманово, од 
колега на загинатите во Вејце, од ко-
лега на триесетината полицајци што 
лани беа повредени во протестите 
пред владата, од колега на стотината 
загинати и ранети во акции што носе-
ле стабилност за Македонија, никој не 
смее да ги потценува. 

Особено затоа што, освен што искажа-
ните зборови се искрени и вистини-
ти, тие носат и огромна доза на верба 
во луѓето дека не е сѐ толку црно во 
Македонија. Во време кога егоизмот 
и личните интереси за многумина 
стануваат поважни од патриотизмот, 
вистинско освежување и охрабрување 
е да се слушне дека некој е подготвен 
да умре за Македонија, се разбира, со 
сета надеж дека тоа нема навистина 
да се случи. Во време кога парите, со-
цијалниот статус, материјалните вред-
ности се приоритет за најголем дел од 

граѓаните, сите се изненадивме дека 
некој е подготвен да го даде животот 
за Македонија. 

И додека некои беа позитивно изнена-
дени и го бараат полицаецот за да му 
се заблагодарат за искажаниот збор 
што ја враќа надежта дека не забора-
виле сите на патриотизмот, некои се 
обидуваат од неговата спонтана изјава 
да направат невкусна шега. Меѓу нив 
е „Сервисот за проверка на факти“, 
финансиран од американската амба-
сада, на чијшто портал сѐ уште стои 
коментарот (најверојатно на читател) 
со кој целосно се извртува изјавата 
на полицаецот. Во коментарот за кој 
сервисот не дава никакво објаснување 
или оградување се вели : „Кога се над-
градува патриотизмот во песните, на 
херојот му се врзани рацете, додека 
е опколен од дузина вооружени не-
пријатели - па тогаш одат стиховите: 
’и да умрам ил загинам...‘ Овде, ми се 
чини, тоа што сакал да каже е - ако се 
допрете до оградава, ќе ви ги напол-
нам задниците со гумени куршуми! 
Просто, јасно, едноставно, без непо-
требна патетика“.  

Како конечен доказ дека Македонија и 
во поглед на патриотизмот деновиве е 
поделена повеќе дури и од времето на 
војводата Узунов е фактот што за раз-
лика од таканаречените провладини 
медиуми, најголем дел од таканарече-
ните опозициски медиуми воопшто 
не најдоа место во своите изданија за 
невообичаената изјава на најпознати-
от македонски анонимен полицаец. �
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� еден ме сец по ро кот за под-
не су ва ње на го диш ни те да-
ноч ни при ја ви, на 15 март, 
што сле ду ва?
МИ НО СКИ: Ги спо ме ну ва те 
го диш ни те да ноч ни при ја ви. 
Прет ход но имав ме опре де ле-
ни ро ко ви во кои и прав ни те 
суб је кти и дру ги те вр ши те ли 
на деј ност, ка ко што се зем јо-
дел ци те на па у шал, имаа опре-
де ле ни ро ко ви што тре ба да ги 
по чи ту ва ат. По за вр шу ва ње на 
овие актив но сти што се по вр-
за ни со при би ра ње на по да то-
ци те, сле ду ва ед на актив ност 
во УЈП во ко ја по да то ци те во 
хар ти е на фор ма се вне су ва ат и 
се при ста пу ва кон утвр ду ва ње 
на да но кот. Во оваа по стап ка 
се утвр ду ва кои од да ноч ни те 
об врз ни ци се во претп ла та, а 
кои тре ба да на пра ват одре-
де на доп ла та и врз ос но ва на 
тоа се из да ва ат ре ше ни ја. В 
сог лас ност со за кон ски те ро-
ко ви, це ла та актив ност тре ба 
да за вр ши до 15 мај, ко га ќе 
го има ме ко неч ни от ста тус на 
да но ци те што ги дол жат или 
кои ги по ба ру ва ат да ноч ни те 
об врз ни ци.

ИН терв Ју | КИ рИл МИ НО СКИ, ди ре кто рот на упра ва за јав ни при хо ди

Цел та е УЈП да 
би де сервис на 
граЃаните

Разговараше | На ум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски

Има ме до бра нап ла та на да но ци те оваа го ди на и по крај 
ни за та тур бу лен ции, пред сѐ во сфе ра та на по ли ти ка-
та, кои вли ја ат и во пси хо ло ги ја та на по тро шу ва чи те, а 
по тро шу вач ка та е еден од зна чај ни те па ра ме три што 
вли јае врз да но ци те. Еко но ми ја та не е ег закт на на у ка, 
таа вклу чу ва и дру ги ди мен зии што вли ја ат врз неј зи но то 
дви же ње, од кои, во крај на ли ни ја, за ви си и вкуп на та ма-
са да но ци што ќе би дат нап ла те ни, ве ли Ки рил Ми но ски, 
ди ре кто рот на Упра ва за јав ни при хо ди

NIssaN QasHQaI
Пионер и лидер во класата, 

2,5 милиони соПственици  
и вие!Don't enlarge the this template.

The size of this template can be reduced.

Пакет 360° вклучува:
Nissan Connect (7" екран чувствителен на допир со комбинација на аудио, навигациски и комуникациски 
можности), Пакет сигурност (систем за автоматско препознавање на патни знаци, систем за предупредување 
при напуштање на возната лента, автоматско вклучување-исклучување на долги светла, предни и задни паркинг 
сензори, систем за одбегнување на фронтален судар, самозатемнувачки ретровизор), алуминиумски фелни 
18", затемнети стакла, интелигентен клуч со Start/Stop функција на моторот, Around view monitor - 4 камери 
околу возилото + метална боја.

скупи бр. 14, скопје, тел: 02/511 11 30 
   02/511 11 31

www.nissan.mk

ГРАТИС пакет 360° во вредност од 4.400€*!

*4.400 € - 272.800 ден.
** Комплетната понуда за моделот може да ја добиете во салонот на Nissan.
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� Да раз го ва ра ме за трен до ви-
те во уЈП и во да ноч на та по ли-
ти ка. Кои се трен до ви те око лу 
нап ла та та на да но ци те?
МИ НО СКИ: Се га, отка ко из ми-
на пр ви от квар тал од го ди на та, 
мо же ме да ка же ме де ка има ме 
до бра нап ла та оваа го ди на и 
по крај ни за та тур бу лен ции, 
пред сѐ, во сфе ра та на по ли-
ти ка та, кои вли ја ат и во пси хо-
ло ги ја та на по тро шу ва чи те, а 
по тро шу вач ка та е еден од зна-
чај ни те па ра ме три што вли јае 
врз да но ци те. По да то ци те се 
за до во ли тел ни, ма са та да но ци 
што се нап ла те ни за пр ви от 
квар тал за 2016 го ди на е во 
сог лас ност со про ек ци и те што 
ги имав ме и е по го ле ма од ма-
са та на нап ла та што ја имав ме 
во спо ред ба со исти от пер и од 
во 2015 го ди на, што сме та ме 
де ка е по зи ти вен тренд. 

Ја сле ди ме и ана ли зи ра ме со-
стој ба та на днев но ни во, се 
раз би ра де ка пра ви ме сѐ што 
е мож но во де ло кру гот на  
актив но сти на УЈП да би де ме 
ефи кас ни во нап ла та та, но еко-
но ми ја та не е ег закт на на у ка, 
таа вклу чу ва и дру ги ди мен-
зии што вли ја ат врз неј зи но то 
дви же ње, мно гу број ни дру ги 
па ра ме три, од кои, во крај на 
ли ни ја, за ви си и вкуп на та ма са 
да но ци што ќе би дат нап ла те-
ни од УЈП.

� Пред из вес но вре ме, ко га 
го во ри ме за трен до ви те, ис-
пра ти вте ин фор ма ци ја за 
еле ктрон ска до ста ва на акти. 
Зо што е тоа важ но, да ли со 
тоа, ед но став но, се за ште ду-
ва ат вре ме и па ри?
МИ НО СКИ: Вла да та на РМ 
ор га ни зи ра ед на актив ност 
поз на та ка ко учи ме од де лов-
на та за ед ни ца, тоа е во над-
леж ност на ви це пре ми е рот 
за еко ном ски пра ша ња Вла-
ди мир Пе шев ски. Во рам ки те 
на таа актив ност че сто има ме 
отво ре на ди ску си ја со прет-
став ни ци те на ко мо ри те и со 
сто панс тве ни ци те од кои до-
би ва ме мно гу број ни идеи. Ед-
на од тие идеи е, се ка ко, да се 
олес ни таа ко му ни ка ци ја што 
ја има ат де лов ни те суб је кти со 

УЈП. Олес не та та ко му ни ка ци ја 
мо ра да ги зе ме пред вид со вре-
ме ни те трен до ви, а тоа е ко ри-
сте ње то еле ктрон ски ала тки. 
Тие се тренд не са мо кај нас, 
ту ку во си те со вре ме ни упра ви. 
Од тој ас пект, ние ка ко УЈП на-
сто ју вав ме да ги иско ри сти ме 
пред но сти те што ни ги ну дат 
из ме ни те на За ко нот за оп шта 
управ на по стап ка и За ко нот 
за да ноч на по стап ка со кои се 
овоз мо жу ва еле ктрон ска до-
ста ва на акти. Тоа овоз мо жу-
ва мно гу број ни пред но сти не 
са мо за УЈП,   би деј ќи не са мо 
што мо же ме на по ед но ста вен 
на чин да ко му ни ци ра ме со де-
лов ни те суб је кти, ту ку овоз мо-
жу ва и за ште да, би деј ќи го из-
бег ну ва ме де лот на пе ча те ње 
ре ше ни ја. Тие се во го лем обем, 
на го диш но ни во има ме од 12 
до 13 ми ли о ни пра тки, што 
е огро мен из нос. Бла го да ре-
ние на еле ктрон ска та до ста ва 
зна чи тел но ќе се на ма лат овие 
тро шо ци и ќе се по ед но ста ви 
ко му ни ка ци ја та. Но не са мо од 
стра на на УЈП, пред но сти те на 
еле ктрон ска та до ста ва се го ле-
ми и за ком па ни и те би деј ќи во 
ре ал но вре ме има ат при стап 
до си те акти на УЈП и бла го да-
ре ние на тоа ги на ма лу ва ат и 
тро шо ци те и вре ме то за за вр-
шу ва ње на об вр ски те кон УЈП.

� Ја спо ме на вте еле ктрон ска-
та ко му ни ка ци ја. По пол ну ва-
ње то на го диш на та да ноч на 
при ја ва по еле ктрон ски пат 
бе ше ед но од пра ша ња та, 
ба рем кај пом ла да та по пу-
ла ци ја. Кол ку е тоа стра те-
ги ско пра ша ње во од нос на 
еле ктрон ска до ста ва на да-
ноч на та при ја ва?
МИ НО СКИ: Во од нос на еле-
ктрон ска та до ста ва на да ноч-
на та при ја ва, во рам ки те на УЈП 
спро ве ду ва ме еден про ект со 
шпан ска та да ноч на упра ва. Во 
рам ки те на тој про ект, пред ви де-
но е вос по ста ву ва ње си стем ка де 
што ќе мо же да се ко му ни ци ра со 
ко ри сте ње ПИН. Бла го да ре ние 
на тој ПИН за ед но крат на при-
ме на ќе мо же да се под не су ва ат 
дел од овие го диш ни да ноч ни 
при ја ви во еле ктрон ска фор ма. 

Ин тен ци ја та е во след ни от вре-
мен ски пер и од, бла го да ре ние на 
ин те ро пе ра бил но ста на по да то-
ци те, ко ја е вос по ста ве на, а од 
не о дам на е зго ле мен и обе мот 
на по да то ци што ги раз ме ну ва-
ме со дру ги те ин сти ту ции, да 
ја до ве де ме УЈП во си ту а ци ја да 
мо же да из да ва та ка на ре че на 
прет по пол не та да ноч на при ја-
ва. Бла го да ре ние на таа при ја ва 
ние би го на ма ли ле ме те жот што 
се соз да ва ко га до а ѓа ат вре мен-

ски те пер и о ди ко га тре ба да се 
до ста ву ва ат овие при ја ви од 
гра ѓа ни те. Од тоа ас пект сме-
та ме де ка пред но сти те ќе би-
дат мно гу број ни за да ноч ни те 
об врз ни ци.

� Што зна чи и што ќе со др жи 
таа прет по пол не та да ноч на 
при ја ва?
МИ НО СКИ: Прет по пол не та 
да ноч на при ја ва зна чи врз ос-
но ва на па ра ме три те што ги 
има ме од исп ла ту ва чи те, на 
при мер, до кол ку се ра бо ти за 
фи зич ко ли це што по крај пла-
та та ос тва ру ва и дру ги при-
хо ди, на при мер од из да ва ње 
стан или по вре ме но вр ше ње 
кон сул тант ски ус лу ги, да прет-
по пол ни ме да ноч на при ја ва. 
До кол ку ли це то се сог ла су ва со 
таа при ја ва и до кол ку не го ва та 
еви ден ци ја се сов па ѓа со по да-
то ци те из да де ни од УЈП, во тој 
слу чај го исп ла ќа из но сот што 
евен ту ал но тре ба да го доп ла-
ти. До кол ку по стои опре де ле-
на не у сог ла се ност, ќе тре ба да 
дој де во УЈП за да се на пра ви 
усог ла су ва ње на по да то ци те. 

� во од нос на трен до ви те уЈП 
е ме ѓу тие што ја прид ви жи ја 
еко но ми ја та, се во ве де таа 
кул ту ра на пла ќа ње да нок. 
Мај и ју ни се важ ни ме се ци за 
уЈП за во ве ду ва ње то на ед на 
но ва ме то до ло ги ја, ала тка 
тА ДАт. Што зна чи таа?
МИ НО СКИ: Ка ко УЈП има ме ин-
тен зив на ко му ни ка ци ја со си те 
со од вет ни ин сти ту ции што ну-
дат ус лу ги, кон сул тант ски ус-
лу ги или кои ну дат ус лу ги во 
пог лед на раз ме на на зна е ње. 
Пред не кол ку го ди ни е раз ви е на 
ед на ала тка од струч ња ци што 
ра бо тат во ОЕЦД , во ММф, ко ја 
овоз мо жу ва сле де ње на актив-
но сти те на да ноч ни те упра ви. 
На ша та иде ја е ние ка ко Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја да би де ме пр ва 
да ноч на упра ва во Евро па што 
ќе ја при ме ни оваа ала тка. Таа 
ќе овоз мо жи ко рис ни ин фор ма-
ции или по ка за те ли за тоа ка де 
се на о ѓа ме ние ка ко УЈП во овој 
мо мент во спо ред ба со дру ги те 
да ноч ни упра ви. Врз ос но ва на 
тие по ка за те ли што ќе ги до би-
е ме пла ни ра ме до сеп тем ври да 

изра бо ти ме ед на стра те ги ја што 
ќе оп фа ти пер и од од три до пет 
го ди ни за раз во јот на УЈП, ко ја ќе 
би де при дру же на со со од ве тен 
ак ци ски план што ќе ги опи шу-
ва актив но сти те што ние ќе ги 
пре зе ме ме во овој сред но ро чен 
пер и од. Стра те ги ја та ќе ги оп-
фа ти си те сег мен ти  на ра бо те-
ње то, од раз во јот на чо веч ки те 
ре сур си, пре ку про мо ви ра ње то 
на кон цеп тот упра ву ва ње на да-
ноч на та усог ла се ност - ин те ре-
сен од ас пект на трен дот на си те 
со вре ме ни да ноч ни упра ви на 
сти му ли ра ње на та ка на ре че на та 
до бро вол на да ноч на усог ла се-
ност, а во рам ки те на стра те ги ја-
та зна чи те лен дел ќе би де де лот 
на спро ве ду ва ње то на но ви те 
соф тве ри и но ви ала тки на УЈП 
што ќе го олес нат про це сот на 
со би ра ње и на обра бо ту ва ње 
ин фор ма ции, про це сот на сле-
де ње на ра бо те ње то на Упра ва-
та и раз ме на на ин фор ма ции со 
дру ги те др жав ни ин сти ту ции 
и со дру ги те да ноч ни упра ви.

� Ако се ова трен до ви те, мо же 
ли да се на пра ви ед на спо-
ред ба ка де е уЈП во од нос на 
европ ски те да ноч ни упра ви?   
МИ НО СКИ:Во пог лед на де лов-
на та пра кти ка, мис лам де ка го-
лем дел од про це си те што ги 
има ат со вре ме ни те да ноч ни 
упра ви ги има ме и ние, но ТА-
ДАТ ќе ни по мог не да ви ди ме 
ка де се на о ѓа ме ние ка ко Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, ка ко да-
ноч на упра ва во спо ред ба со 
дру ги те да ноч ни упра ви врз 
ос но ва на ме ѓу на род но ве ри-
фи ку ва на ме то до ло ги ја. И тоа 
ќе ни овоз мо жи, врз ос но ва на 
тие по ка за те ли и на тој стра те-
ги ски план, на го диш но ни во да 
го сле ди ме про гре сот во од нос 
на уна пре ду ва ње на со стој ба та 
врз ос но ва на тие по ка за те ли.

� во трен до ви те на уЈП, пла-
ни ра те ли но ви ус лу ги кон 
гра ѓа ни те?
МИ НО СКИ:Ед на од на ши те ос-
нов ни це ли на ко ја ќе ста ви ме 
по се бен фо кус во стра те ги ја та 
е кре и ра ње то да ноч на упра ва 
што ќе би де бли ска до да ноч-
ни те об врз ни ци, ко ја ќе им по-
мог не и ќе го олес ни при ста пот 

ИНТЕРВЈУ

� По сто е ше пра кти ка по при би ра ње то 
на да ноч ни те при ја ви да се об ја ву ва 
кои се кто ри има ле нај го ле ма за ра бо тка, 
но и за нај ви со ки те пла ти во одре де ни 
сег мен ти, кој пла тил нај го лем да нок. Ќе 
има ли та ква ли ста и го ди на ва?
МИ НО СКИ: Таа пра кти ка ќе ја про дол жи ме, 
а са ка ме да во ве де ме и но ви те ти, не по-
сред но по вр за ни со овие ИТ ала тки, кои 
овоз мо жу ва ат гра фич ки при ка зи што се 
ко рис нич ки ори ен ти ра ни, кои ќе овоз мо-
жат по до бри ана ли зи и увид во со стој би те, 
на при мер во кои се кто ри се со би ра ат нај-
го лем број да но ци, ка ква е стру кту ра та на 
да но ци те. Ре дов но изра бо ту ва ме квар тал-
ни из ве штаи, го диш ни из ве штаи, и го лем 
дел од нив се до стап ни, во сог лас ност со 
пра ви ла та за ин фор ма ции од ја вен ка ра-
ктер, ме ѓу тоа кон ти ну и ра но ра бо ти ме и на 
уна пре ду ва ње и на упра ву вач ки те ин фор-
ма ци ски си сте ми и на ви дот на из ве шта и те 
што ги об ја ву ва ме ка ко УЈП. �

до ус лу ги те што ги ну ди УЈП. 
Иде ја та е да раз ви е ме комп ле-
тен си стем на упра ву ва ње кли-
ен ти, та ка на ре чен ЦРМ, со цел 
за сѐ што е не јас но во вр ска со 
ра бо те ње то на УЈП, или со при-
ме на та на опре де ле на да ноч на 
ре гу ла ти ва, да мо же да се ко му-
ни ци ра со УЈП на со од ве тен на-
чин. Во таа на со ка, со по мош на 
опре де ле ни европ ски фон до ви, 
ра бо ти ме на спро ве ду ва ње на 
но ви от мо дел на кон такт ни от 
цен тар, кој ќе овоз мо жи не по-
сред но, пре ку те ле фон ски кон-
такт, да ноч ни те об врз ни ци да 
до би ва ат ин фор ма ции за ра-
бо те ње то на УЈП, ка ко и за со-
стој би те по вр за ни со сво и те да-
ноч ни кар тич ки, да ли дол жат, 
да ли по ба ру ва ат да нок или, 
евен ту ал но, да до би јат од го-
вор на дру ги пра ша ња што се 
по вр за ни со на ше то ра бо те ње. 

На не кој на чин, цел та ни е ка ко 
упра ва да би де ме кли ент ски 
ори ен ти ра ни кон да ноч ни те 
об врз ни ци. Би деј ќи на ша та 
ос нов на цел, цел та на УЈП, на 
при би ра ње то на овие средс тва 
е, во су шти на, фи нан си ра ње на 
про е кти те во сфе ра та на со ци-
ја ла та, здрав ство то, обра зо ва-
ни е то. Па ри те што ги со би ра 
УЈП, во су шти на, се ко ри стат 
на али мен ти ра ње то на си те 
функ ции на др жа ва та.



Ѓорге  
Иванов

драган  
ПавловИќ  
латаС

Македонските инсти-
туции го презедеоа 
сето она што требаше 
да биде преземено од 
грчките институции 

за да се спречи обид за масовно влегување 
на мигранти на наша територија, така што ја 
повикувам ЕУ да ѝ помогне на Грција да го 
испразни кампот во Идомени од каде што во 
последно време доаѓаат сите илегални обиди 
за поминување на наша територија и покрај 
коридорот кој е затворен со одлука на Брисел. 
Сè дури постои таа одлука, ние ќе ја почитуваме 
и нема да дозволиме илегален премин на наша 
територија. Не ѝ доликува на земја-членка на ЕУ 
и на НАТО, земја која учествувала во носењето 
на оваа одлука за затворање на коридорот, да 
не ја почитува таа одлука и да дозволува да 
се загрозува територијата на нејзина соседна 
држава со илегално минување на мигранти.

СДСМ не успеа да ја 
постигне целта што 
ја имаше објавувајќи 

нелегално прислушкувани разговори. Потоа за-
мешаа израелски служби и кинеска компанија да 
ѝ наштетат на Македонија за нечија туѓа корист. 
Сега објавуваат други снимки со цел да уценуваат 
луѓе. Тие луѓе сега прават рекет. 

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Стевчо 
ЈакИмовСкИ

И јас вчера разбрав 
што истражува Специ-
јалното јавно обвини-
телство. Онака, баш не-
сакајќи...Разбрав дури и 
против кого ќе биде (ако биде) започнато обвине-
ние и за кого ќе се бара притвор. Одмолчив. И сега, 
не ми се јасни две работи. Прво, како е можно една 
таква информација да стаса до мене (а внимавајте, 
ја добив од четврта рака). И второ, што е финтава 
со објавувањето? Што се постигнува: Се бркаат 
ексклузиви? Се глуми истражувачко новинарство?

Бранко  
героСкИ

Полека и не брзајте со 
заклучоците. Можеби 
повторно ќе се јави не-
кој Стевчо, и ќе оди на 
избори! Во исто време, Заев треба да им објасни 
на партиските колеги како вршеше притисок и го 
кршеше партискиот став во 2013 година да не се 
оди на локални избори наспроти ставот на СДСМ 
за бојкот на локалните избори. Кога се работеше за 
негови локални избори, тогаш партиската одлука 
за бојкот не му беше по волја и кога јас одлучив 
да одам на избори, ми праќаше пораки во кои, 
меѓу другото, ми велеше дека се гордее што има 
храбар партиски другар како мене. Тогаш Јани 
Макрадули, Андреј Петров, Бранко Црвенковски, 
Шекеринска, беа против нас и против одењето на 
локални избори, ама тој, јас и Зоран Дамјановски – 
Циц бевме за. Јас таа битка ја водев почесно од нив.

ШтеФан  
ЗаЈБерт

Германската влада 
оче  кува границите 
да бидат заштитени 
согласно со меѓуна-
родното право. Кон-

тролата на границите, во секоја земја, мора да 
биде на линија со меѓународните правни стан-
дарди. Обидите на мигрантите да ја преминат 
границата не е надежно решение.

И сега: Иде Дунав, и 
да погинеш, колку 
можеш ќе се спасиш. 
Мила душа - ризик јак. 
Да не заборавите: Тие 
што сега први викаат УРА, утре први ќе викаат 
УА!!! Најјак е оној сирот Џељо. Како вика – да нема 
фиксирање нов датум за избори и дури кога опо-
зицијата ќе оценела дека се исполнети условите 
тогаш да се распишеле избори. Обично за глупави 
коментари сметам дека се последица од бомбар-
дирањето на НАТО со осиромашен ураниум, ама 
во конк ретниот случај без природен и вроден 
талент ни осиромашениот ураниум не е семоќен!!

ваСко  
еФтов

Но, на информациите на 
Самка им нема крај. Или има 
кристална топка или прва 
помошничка во Шутка, која 
до детали ги знае плановите. 

Јасновидството на Ибраи-
мовски во детали предви-
дува дека претседателот на 
Собранието, Трајко Веља-
носки, ќе мора да закаже 
седница. Да, и тоа го знаат 
во ПЦЕР. Плус, од истите тие 
извори се дознава дека ќе 
ги свика пратениците зашто 
на претседателот сè уште му 
трае мандатот. 

И изворот за ПЦЕР открива 
уште детали. На таа иста 
седница ќе биде донесена 
одлука за одложување на 
изборите. На седницата 
што ќе ја свика претседа-
телот на Собранието, чиј 
мандат сè уште му трае, 
ПЦЕР дознава дека ќе се 
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Кога ќе се најдете во 
погрешно време и на 
погрешно место, ре-

зултатот е однапред познат. 
Уште полошо е кога на тоа 
погрешно место и во тоа 
погрешно време ќе мислите 
дека вие сте и прв и прав и 
плус, дека знаете сѐ. 

Кога двајца се караат, овој 
пат, очигледно третиот сакал 
да победи, но избрал погре-
шен начин. Ниту по теркот 
на едните, ниту по планот 

донесе одлука Собранието 
да продолжи со работа до 
датумот на изборите. Ама 
тука од ПЦЕР откриваат 
дека тоа ќе биде додека не 
се заврши договореното со 
„Договорот од Пржино“. 

„За распуштање на Парла-
ментот ќе се донесе одлука 
откако ќе се утврди дату-
мот на избори односно 4 
или 11 септември, значи 
на 60 дена пред избори“, 
велат од ПЦЕР. 

Е овој цитат е клучен, да 
нема забуна. 

Кого ли слушал лидерот на 
ПЦЕР или кој извор го ин-
формирал, нема официјална 
потврда. Ама за понудените 
одговори треба многу бргу 
да видиме доказ. Дали Самка 
ќе гласа на 5 јуни или на 4 
септември? � (р.р.)

Самка Ибраимовски

САМКА И КРИСТАЛНАТА ТОПКА ОД ОРИЗАРИ

на другите. Лидерот на 
ПЦЕР знае, ај што знае туку 
и на целата нација ѝ откри 
дека ќе има избори. Самка 
Ибраимовски знае и многу 
повеќе. Има и датум во раце. 
И тоа не еден туку два, па 
партиите, тие големите со 
кои сака да се дружи, ќе мо-
жат да изберат. ПЦЕР вели, 
ќе гласаме. Тоа ќе биде или 
на 4 или на 11, ама нема да 
биде ниту јуни, ниту јули, во 
август повеќето се на одмор, 
па затоа кутиите ќе се пол-
нат со гласачки ливчиња во 
септември.  

И ова предвидување на ли-
дерот немаше да биде толку 
интересно, ако тој не соо-
пштеше дека од свои извори 
го дознал датумот за пред-
времените парламентарни 
избори. Да! Од свои и само 
за него познати извори, из-
бори ќе има во септември. 
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ЕКОНОМИЈА

МегАПрОеКт вО ЗеМЈОДелСтвОтО

Со капка по капка до 
зголемени приноси 
Преку употребата на системот капка по капка производството се 
зголемува за една половина, двојно, некаде тројно или повеќе. Таквото 
зголемено производство значи зголемени приходите за земјоделецот, 
што ќе значи и можност за заработка, за реинвестирање, проширување 
на производството, инвестиција и средства за користење на некоја 
друга мерка поволна за неговото производство
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Со спроведување на систе-
мот капка по капка, кој ќе 
претставува мегапроект 

во земјоделството, се очекува 
неколкукратно зголемување на 
приносите и подобрување на ква-
литетот на земјоделските про-
изводи, што целосно ќе го крене 
на нозе овој сектор. Недостигот 
на наводнување досега им зада-
ваше главоболка на земјоделци-
те, кои ќе насадеа земјоделски 
култури, но поради недостиг од 
вода добиваа десеткувани и не-
квалитетни производи, кои на 

вранец по хектар. Оваа година 
аплицираме не за лозов насад, 
туку за пченка, сега е целата 
постапка во тек и очекуваме 
дека ќе ни биде одобрено за 
да поставиме и на пченката 
и мислиме дека таму тројно 
ќе ги зголемиме приносите на 
пченка. Досега пченка сеевме 
на сушни услови и достигнува-
ме приноси до три тона, повеќе 
од три тона не можеме. А со 
системот капка по капка може 
да достигнеме и до 12 тона по 
хектар - заклучува Богданов.

Земјоделските здруженија ја 
поддржуваат новата мерка во 
земјоделството, која предвидува 
80 отсто државна поддршка на 
системот капка по капка, најаве-
на од лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски.

� Оваа мерка е нешто најдо-
бро што можеше да се случи. 
Поддршката е фантастични 
80 отсто од инвестицијата и 
сега е до 50 хектари. тоа што 
сите култури ќе бидат опфа-
тени е многу добра работа. 
Одлична работа е и тоа што 
се субвенционира и ископ на 
бунари, а ќе бидат извршени 

и законски измени со кои ќе 
се олесни постапката за до-
бивање водостопански доз-
воли за изградба на бунари. 
Досега имавме проблем околу 
вадење документација, а сега 
тоа ќе се поедностави. И тоа 
е супер. Исто така, со ваквата 
поддршка ќе се зголеми про-
изводството на пченка, а со 
тоа значително ќе поевтини 
и сточната храна. Со проек-
тите за бунарите ќе се реши 
проблемот и со напојување на 
стоката. И тој проблем ќе се 
надмине – смета претседателот 
на Асоцијацијата на земјоделци, 
Ефтим Шаклев.

Погодностите на овие субвен-
ции ќе можат да ги искористат 
физички лица, на кои земјодел-
ството им е примарна дејност, 
регистрирани земјоделци за про-
изводство на раноградинарски 
производи или за овоштарство, 
земјоделски компании, земјодел-
ски задруги. Цел на набавка е оп-
рема за воспоставување систем 
за наводнување за расадници, 
одгледување раноградинарски 
култури, овоштарство или за 
наводнување производство во 
на стакленици или во пластени-
ци. Преку мерката финансиски 
ќе се поддржат земјоделците 
и земјоделските стопанства за 
инсталирање модерни системи 
за наводнување. Тоа ќе донесе 
сериозна заштеда. Сега цените 
на овие системи за еден хектар 
чинат некаде од 1.600 евра до 
2.000 евра по хектар, но со суб-
венционирање на поставувањето 
на овие системи тие ќе бидат дос-
тапни на сите. Процените гово-
рат дека цените на чинење за ин-
сталирање систем капка по капка 
за површина од еден хектар: за 
овошен насад 105.797 денари, за 
лозов насад 114.422 денари и за 
систем за наводнување на житни 
култури 123.000 денари. 

� Осумдесет отсто од средс т ва та 
за реализација на наведените 
активности ќе бидат обезбеде-
ни преку државата. Ќе бидат 
обезбедени преку програмата 
за рурален развој на земјодел-
ството, а другиот дел од сред-
ствата ќе ги обезбеди корисни-
кот. Максималната површина за 
која ќе се однесува поддршката 

ќе биде до 50 хектари – објасни 
претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски.

Овие 20 проценти, кои треба да 
ги обезбеди корисникот од соп-
ствени средства, за задругите и 
за земјоделските компании што 
имаат и поголеми површини, 
каде што инвестицијата е и по-
голема, може да ја искористат 
евтината кредитна линија од Ма-
кедонската банка за поддршка 
на развојот, која обезбеди 10,8 
милиони евра за евтини кредити 
за земјоделските стопанства. Ка-
матната стапка е само два отсто, а 
рокот на отплата е до пет години. 
Што се однесува до ископот на 
бунари, просечната сума што е 
потребна за изградба изнесува 
150 илјади денари, 2.500 евра, 
на длабочина до 50 метри. Со 
оваа најнова мерка државата ќе 
покрие дури до 80 отсто, пари 
што остануваат како заштеда на 
земјоделецот. Дополнително ќе 
бидат извршени и законски из-
мени со кои ќе се олесни постап-
ката за добивање водостопански 
дозволи за изградба на бунари.

� Со мерката што ја предлагаме 
не само што земјоделците ќе 
заштедат 80 отсто од сумата 
за инсталирање на системот и 
за изградба на бунари, туку и 
ќе имаат зголемен принос, што 
значи дополнителен профит 
и заработка - најави Груевски.

Целата мерка треба да почне 
да се применува од јануари 
2017 година, апликациите 
ќе може да се доставуваат од 
октомври 2016 година и ќе се 
издвојуваат по минимум три 
милиони евра годишно, а, по 
потреба, износот ќе расте.

Преку употребата на системот 
капка по капка производството 
се зголемува за една половина, 
двојно, некаде тројно или по-
веќе. Зголемено производство 
ќе значи зголемени приходите 
за земјоделецот, што ќе значи 
и можност за заработка, за ре-
инвестирање, проширување на 
производството, инвестиција и 
средства за користење на некоја 
друга мерка поволна за негово-
то производство. �

пазарот постигнуваа ниски цени. 
Придобивката од поставување 
на системот капка по капка ќе го 
почувствуваат сите земјоделци, 
и раноградинарите и лозарите и 
овоштарите. Ќе се субвенциони-
ра и ископ на бунари.  
   
� Сега сееме пченка во сушни 
услови и достигнуваме прино-
си до три тона, повеќе од три 
тона не можеме, а со системот 
капка по капка и со поставу-
вање кристални ѓубрива ми-
слиме дека може да достигне-

ме и до 12 тона по хектар - вели 
Илчо Богданов, прв човек на 
земјоделската задруга Илинден.

Според него, поставувањето сис-
тем капка по капка за лозовите 
насади значи дека тој лозов насад 
ќе живее многу години.

� Со новиот систем за навод-
нување лозовиот насад може 
да живее 30, 40 и 50 години, а 
ако немаме систем  капка по 
капка, тој лозов насад, поради 
променливите временски усло-
ви, прашање е дали воопшто ќе 
опстане – смета Богданов.

Тој додава дека, освен продолжу-
вање на векот на една култура, 
системот за наводнување ќе 
овозможи и многу повисоки 
приноси.

� Инвестицијата може да се 
врати за три години. По хек-
тар е од 1.400 до 1.600 евра да 
се постави ваков систем. Ние 
овој систем што го имаме е по-
ставен во сопствена режија, со 
сопствени средства.. Пред да 
поставиме систем имавме око-
лу 15 тони по хектар вранец, а 
оваа година имавме 25,5 тони 

Пишува | Александрија Стевковска  
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македонија

Градежништвото урива рекорди: Пораст од 228 насто

Катастарот доби графички регистар на градежно земјиште

Според податоците на Државниот завод 
за статистика, во февруари 2016 година 
се издадени 335 одобренија за градење, 
што е за 48,2 отсто повеќе во однос на 
истиот месец од претходната година. 

Според издадените одобренија за 
градење, предвидената вредност на 
објектите изнесува 5,8 милијарди де-
нари, што е за 228,3 насто повеќе во 
однос на истиот месец од претходната 
година. Од вкупниот број на издадени 

одобренија за градење, 197 (58,8 отсто) 
се наменети за објекти од високоград-
ба, 39 (11,6 отсто) за објекти од нис-
коградба и 99 (29,6 отсто) за објекти за 
реконструкција. Од вкупно 335 објекти, 
на 198 (59,1 отсто) како инвеститори се 
јавуваат физички лица, а на 137 (40,9 
отсто) објекти инвеститори се деловни 
субјекти. Во извештајниот период е 
предвидена изградба на 848 станови 
со вкупна корисна површина од 66.209 
квадратни метри. 

За да овозможи брз и едноставен пристап до урбанистичката планска доку-
ментација Агенцијата за катастар на недвижности во соработка со експертски 
тим составен од претставници од надлежните институции изработи графички 
регистар на градежно земјиште.Засега тој е достапен за професионалните 
корисници како што се планерските куќи, Министерството за транспорт и вр-
ски, Агенцијата за планирање на просторот, општините и геодетите, а од јуни 
ќе биде достапен за користење и за граѓаните и за бизнис заедницата. Досега 
во Регистарот се внесени 477 урбанистички планови и урбанистичко планска 
документација доставени од општините. Со графичкиот регистар на градежно 
земјиште Македонија стана една од земјите каде што постапката за донесување 
на урбанистички планови се одвива целосно по електронски пат.

Предвидена е можност за 80 процен-
ти поддршка од државата за системи 
капка по капка и за ископ на нови 
бунари. Воспоставувањето систем 
за наводнување и соодветното до-
зирање на водата овозможува и по 
неколкупати зголемување на при-
носите кај неколку култури.

� За таа цел, а во насока на подобро 
искористување на природните ре-
сурси, предлагаме субвенциони-
рање за воспоставување алтерна-

Мегапроект за земјоделците, со 
поддршка за системот капка по 
капка и за отворање бунари

НБРМ: Банките во Македонија 
имаат добар систем за 
спречување перење пари
Народната банка на Република 
Македонија верува во системот за 
контрола на банките. Досега нема 
наоди за незаконски дејства, но од 
НБРМ сметаат дека доколку има ин-
диции за некои сомнителни сметки 
од Македонија во Панама во наред-
ните контроли што ги вршат ќе се 
посвети повеќе внимание и ќе се 
земат предвид тие трансакции во 
избраниот примерок. Оттаму ис-
такнуваат дека банките имаат добра 
инфраструктура, односно системи 
за спречување перење пари, и дека 
доколку тие функционираат, нема 
можност некоја трансакција да по-
мине незабележана. 

Народната банка еднаш во годината 
прави редовна контрола на избран 
примерок во банките, во кој се зема-
ат предвид и големите трансакции, 
а врз основа на спроведените кон-
троли на примероците велат дека 
трансакциите се во ред.

Светска банка: Македонија 
има најбрз економски 
пораст во регионот
Светската банка објави дека домаш-
ниот бруто-производ (БДП) и оваа 
година во Македонија ќе има пораст 
од 3,7 отсто, а дека в година ќе биде 
четири проценти.

Во полугодишниот извештај на Свет-
ската банка за земјите од Југоисточна 
Европа се наведува дека Македонија 
во изминатата година со пораст на 
економијата од 3,7 проценти е со нај-
висока стапка на пораст во регионот.

Тоа е резултат на извозот на странски 
инвестиции, влијанијата на јавниот 
сектор, како и на отворањето на ра-
ботни места во приватниот сектор и 
на зголемувањето на платите, пен-
зиите и на социјалните трансфери.

свет

ЕУ подготвува единствен 
дигитален пазар

Милионерите во паника 
бегаат од Европа

Паднаа берзанските индекси на Волстрит  

Германија ќе ги укине 
олеснувањата за фирми од 
даночните оази
Германија разгледува укинување на 
даночните олеснувања на компании 
што работат со „даночните оази во 
странство“. 

Ваквиот потег на Германија е реакција 
на објавувањето на „Панамските доку-
менти" наведува магазинот „Шпигл“.

Банкарските организации во Европа 
почнаа да проверуваат дали кредито-
рите имаат врска со објавувањето на 
огромниот број документи од Панама, 
со кои се докажува како офшор-ком-
паниите се користат за да го сокријат 
богатството на клиентите.

Дискографските куќи бараат од „Јутјуб“ поголем дел од колачот

Поради пречките на интернет 
на граѓаните на ЕУ не им се дос-
тапни сите производи и услуги 
под исти услови, а само 15 отсто 
од нив купуваат на интернет од 
друга држава-членка на ЕУ, но 
единствениот дигитален пазар 
би требало во иднина значително 
да ја промени состојбата, очекува 
Европската комисија (ЕК).

Целта на единствениот дигита-
лен пазар е отстранување на ре-
гулаторните пречки и, конечно, 
обединување на 28 национални 
пазари во еден пазар.

Целосно функционален един-
ствен дигитален пазар, на ев-
ропската економија би ѝ донел 
415 милијарди евра годишно и 
би се отвориле стотина илјади 
нови работни места, најавува ЕК.

Милионерите во сѐ поголем број ја 
напуштаат Европа поради растечките 
религиозни тензии, загриженост во 
поглед на кревката економија и при-
лив на емигранти од Сирија.

Според предвидувањата, милионе-
рите „во голем број“ ќе ги напуштат 
франција, Германија и Белгија, а 

Берзанските индекси на Волстрит 
благо паднаа бидејќи инвеститорите 
беа внимателни во пресрет на сезоната 
на објавување на кварталните деловни 
извештаи на компаниите, кои се 
очекува да не бидат многу импресивни.
Доу Џонс ослаби 0,12 отсто, на 17.556 
бодови, додека С и П 500 се лизна 0,27 
отсто на 2.041 поени, додека Насдак 
0,36 отсто, на 4.833 бодови. 

Силниот долар, падот на цената на 
нафтата и забавувањето на порастот 
на глобалната економија, се најважните 
причинители на слабоста на приходите 
и на заработката на компаниите.Во 
добивка е рударскиот сектор бла го-

дарение на порастот на цените на 
суровините, а пораснале и цените 
на акциите во финансискиот сектор 
бидејќи инвеститорите се надеваат 
на подобри резултати и на подобри 
процени на натамошното работење од 
тоа што го очекуваат аналитичарите.

Забавувањето на порастот на гло бал-
ната економија, острото намалување 
на инвестициите на рударските и 
на нафтените компании влијаат 
негативно врз финансискиот сектор, 
па аналитичарите во анкетата на 
„Ројтерс“ очекуваат пад на заработката 
на американските банки во првото 
тримесечје за 9,2 отсто на годишно ниво.

тивни системи за наводнување и 
за воспоставување системи капка 
по капка. целта на оваа мерка е 
зголемување на обработливите 
површини под систем за навод-
нување за подобрување на ква-
литетот и на приносите на земјо-
делското производство. Право да 
конкурираат ќе имаат физички 
лица на кои земјоделството им 
е примарна дејност, регистрира-
ни земјоделци за производство 
на раноградинарски производи 
или за овоштарство. Понатаму, 
земјоделски компании или земјо-
делски задруги. цел на набавка е 
опрема за воспоставување систем 
за наводнување садници, одгледу-
вање раноградинарски култури, 
овоштарство или за наводнување 
производство во стакленици 
или во пластеници. Преку мер-
ката финансиски ќе се поддржат 
земјоделците и земјоделските 
стопанства за инсталирање мо-
дерни системи за наводнување. 
тоа ќе донесе сериозна заштеда 
– најави лидерот на ВМРО–ДПМНЕ, 
Никола Груевски, кој нагласи дека 
продолжува огромната заложба за 
помош и за поддршка за земјодел-
ците.

најпопуларните дестинации за нивно 
заминување се Австралија и Израел, 
пренесува „Си-Ен-Би-Си“.

Три од четири градови со најголем 
одлив на милионери во 2015 година се 
во Европа, а тоа се Париз, Рим и Ати-
на. француската престолнина имала 
најголем одлив бидејќи загубила шест 
отсто од својата популација милионе-
ри, или 7.000 луѓе.

Од Рим минатата година си заминале 
5.000 милионери, а од Атина 2.000, 
според податоците на оваа компанија.
Истовремено, градовите со најголем 
прилив на милионери се Сиднеј, во 
кој лани дошле 4.000 милионери, по-
тоа Мелбурн (3.000), Тел Авив (2.000), 
Дубаи (2.000), Сан франциско (2.000) 
и Ванкувер (2.000).

Трите најголеми светски музички 
издавачи „Јуниверзал мјузик“, „Сони 
мјузик“ и „Ворнер мјузик“ незадовол-
ни од поделбата на дел од приходите 
влегуваат во преговори за содржини 
со лиценца со видеоплатформата на 
„Гугл“, „Јутјуб“.

Имено, првите луѓе на дискограф-
ските куќи предупредуваат дека, 
без оглед на големата популарност 
на видеоспотовите на „Јутјуб“, тие од 
заработката добиваат само трошки. 
Најголема разлика се забележува меѓу 
приходите заработени од музичките 
содржини на каналот и приходите од 
рекламите што се прикажуваат за вре-
ме на репродукцијата на музичката 

содржина, а кои „Јутјуб“ ги задржува. 
Само минатата година бројот на песни 
што се достапни преку бесплатните 
сервиси, пораснал за 101 отсто, пре-
несува „фајненшл тајмс“, додека повр-
заните приходи во музичката индус-
трија раснеле само 31 отсто.
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Живеел под дрвените ске-
лиња во еден мал таван-
ски стан во населбата 

Моленбек во Брисел, а некои 
од следбениците го познавале 
како џихадистичкиот Дедо Мраз. 
Имал густа брада и голем стомак 
и великодушно им нудел пари и 
совети за младите муслимани 
што сакаат да се борат во Сирија 
и во Сомалија, или да прават пус-
тош низ Европа.

Кога белгиската полиција го за-
плени компјутерот на човекот 
по име Калид Зеркани во 2014 
година, беше пронајдена ризни-
ца на екстремистичка литерату-
ра, вклучувајќи и памфлети со 
наслов „Триесет и осум начини 
за учество во џихад“ и „Шеснае-
сет неопходни работи што треба 

„гАНгСтерСКИ ИСлАМ“

Kој е учителот на џихадистите 
од Париз и од Брисел?
Кога белгиската полиција го заплени компјутерот на човекот по 
име Калид Зеркани во 2014 година, беше пронајдена ризница на 
екстремистичка литература, вклучувајќи и памфлети со наслов 
„Триесет и осум начини за учество во џихад“ и „Шеснаесет неопходни 
работи што треба да ги поседувате пред да заминете за Сирија“

� Зеркани изопачил една 
цела генерација млади луѓе, 
особено во соседството Мо-
ленбек - изјави во февруари 
белгискиот федерален обви-
нител, Бернард Мишел.

За време на судењето, Зеркани, 
кој има 42 години, негираше се-
каква вмешаност во тероризам. 
Неговиот адвокат од Брисел, 
Стив Ламберт, одби да комен-
тира за овој напис.

Но, судските документи и интер-
вјуа со жители и со активисти од 
Моленбек, како и со белгиски 
официјални лица од безбед-
носните служби, укажуваат на 
тоа дека тој имал директни или 
индиректни врски со неколку 
клучни личности кои сега се 
мртви или се во притвор во 
врска со ноемврискиот масакр 
во Париз каде што загинаа 130 
лица и со бомбашките напади 
во Брисел минатиот месец, каде 
што загинаа 32 лица.

Како што соопштија белгиските 
власти, Мохамед Абрини, пора-
нешен жител на Моленбек, во 

да ги поседувате пред да замине-
те за Сирија“. Во јули, белгиските 
судии го осудија на 12 години 
затвор за учество во активности 
на терористичка организација 
и го прогласија за „архетип на 
заводлив ментор“ кој ширел 
„екстремистички идеи меѓу 
наивни, нестабилни и збунети 
млади лица“.

Но, вистинските активности 
на Зеркани на улиците на Мо-
ленбек и пошироко станаа јасни 
дури во месеците што следуваа, 
кога мрежата што тој помогна 
да се развие се појави како цен-
трален елемент во нападите во 
Париз и во Брисел -  како и напа-
дот во франција за кој властите 
соопштија дека го спречиле ми-
натиот месец.

Извор | „Њујорк тајмс“
Превод | Ана Цветаноска
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СВЕТ
саботата признал дека е „човекот со 
шапката“ што е фатен на камерите за 
видеонадзор како ги придружува бом-
башите-самоубијци на аеродромот, а 
потоа како си заминува жив.

Според официјалните лица од безбед-
носните служби што сакаа да останат 
анонимни бидејќи не се овластени да 
направат поинаку, неговиот помлад 
брат, Сулејман, патувал за Сирија со 
помош на Зеркани. Наводно, братот по-
чинал во 2014 година, додека се борел 
за Исламска држава. Реда Крикет, уште 
еден ветеран од конфликтот во Сирија, 
кој беше уапсен во франција минатиот 
месец во врска со спречениот напад, 
некое време престојувал во станот на 
Зеркани на кој му го позајмил автомо-
билот марка „мерцедес“ регистриран 
во франција, истакнаа обвинителите.

Белгиски истражувачи велат дека Аб-
деламид Абаоуд, жител на Моленбек, 
кој ги командувал нападите во Париз 
во ноември, бил ученик на Зеркани. Се 
верува дека Наим Лахрауи, за кој вла-
стите се сомневаат дека е изработува-
чот на бомбите за нападите во Париз 
и во Брисел, е, исто така, поврзан со 
неговиот круг.

Хава Кеита, мигрантка во Брисел од 
Мали, изјави дека нејзиниот син, Јони 
Мајне, за само неколку месеци станал 
радикалист под влијание на Зеркани. 
(Таа верува дека нејзиниот син загинал 
во битка во Сирија во 2014 година.)

� тој е врач, вели таа за Зеркани во 
едно интервју. -тој е Сатаната.

Улогата на Зеркани во Моленбек по-
мага да се објасни зошто една мала 
и не баш толку сиромашна област 
во белгискиот главен град е дел од 
терористичките истраги. Тоа, исто 
така, нагласува изразена промена 
во текот на изминатата деценија 
од честите таинствени теолошки 
дебати на претходната генерација 
џихадисти поврзани со Ал Каеда 
до тоа што Хинд фраихи, кој напи-
ша книга за Моленбек, го нарекува 
„гангстерски ислам“.

фраихи, Белгијка со мароканско по-
текло, вели дека пред повеќе од една 
деценија, кога првпат почнала да ис-
тражува во Моленбек, на радикалната 
сцена доминирале екстремистички 
свештеници. Под влијание на пропа-
гандата на Исламската држава тоа 
мутираше, вели таа, во криминална 

организација водена од „синергијата 
од разбојништвото и исламот“.

� Исламската држава регрутира „раз-
бојници и мафијаши поради нивно-
то познавање на оружје, на скрива-
лишта, на подземјето - вели фраихи.

� Додајте малку ислам и тоа е тоа што 
го добивате во Моленбек - вели таа.

Некои, пак, сметаат дека радикализ-
мот во Моленбек се појавил уште во 
90-тите години од минатиот век, кога 
Басам Ајачи, поранешен сопственик 
на ресторан со француско-сириско 
потекло, основал белгиски исламски 
центар, привремена џамија каде што 
се промовирало салафизам. Жите-
лите и некои општински претстав-
ници постојано ги предупредувале 
властите дека тоа е засолниште за 
екстремисти.

филип Моро, градоначалник на Мо-
ленбек од 1993 до 2012 година, рече 
дека веднаш по средбата со Ајачи му 
било јасно дека тој бил екстремист, 
но дека сметал оти тоа е одговорност 
на белгиската федерална служба за 
безбедност, а не на општинските служ-
беници како него.

Јохан Леман, антрополог и општин-
ски работник во Моленбек, рече дека 
алармирал за активностите во цен-
тарот, но не добил одговор - дури ни 
откако се дознало дека Ајачи вршел 
верски обред на свадбата на мили-
тант од Ал Каеда, кој во септември во 
2001 година учествувал во убиството 
на Ахмад Шах Масуд, авганистански 
воен лидер што му се противел на 
Осама бин Ладен.

Леман, кој служел во владината ко-
мисија за борба против дискримина-
цијата, поднел тужба обвинувајќи го 
исламскиот центар за промоција на 
антисемитски и на антиамерикан-
ски ставови. Во 2006 година судот 
пресуди дека центарот шири говор 
на омраза, вели тој. Во меѓувреме, 
белгиската полиција спровела ра-
ција во станот на Ајачи и запленила 
компјутери и документи.

Ајачи потоа се преселил во Сирија со 
својот син, кој подоцна загинал во бор-
ба против владините сили. Ајачи не 
одговорил на барањето за коментар.

Зеркани, Мароканец кој станал жител 
на Белгија во 2002 година, се пресе-
лил во близина на Ајачи, но не при-
влекол многу внимание, велат луѓето 
од неговото соседство. Додека ислам-
скиот центар проповедал ригорозна 
форма на ислам, кој единствено се 
жалел на младите луѓе што пиеле ал-
кохол и се забавувале доцна во ноќта, 
Зеркани успеал да го премости јазот 
преку насочување на криминалните 
енергии на младите деликвенти, ве-
лат белгиските истражувачи. Меѓу 
регрутираните на Зеркани, велат ис-
тражувачите, биле и Абаоуд, кој беше 
убиен неколку дена по нападите во 
Париз, кога француските полицајци 
упаднаа во неговото скривалиште, 
и Салах Абдеслам, поранешен дилер 
на дрога и некогашен сопственик на 
бар осомничен дека е архитектот на 
нападите во Париз, кој беше фатен во 
Моленбек минатиот месец, по четири 
месеци во бегство.

Зеркани е роден во Зината, област во 
северниот дел на Мароко населена 

со бунтовно берберско малцинство, 
а поминал и некое време во Шпанија 
и во Холандија пред да се пресели во 
Белгија, кога имал 28 години. Во Бри-
сел, меѓу неговите соработници има 
и поддржувачи на Ал Шабаб, мили-
тантна група во Сомалија, поврзана 
со Ал Каеда. Белгиските истражувачи 
велат дека тој крадел по продавници 
и извршувал други ситни кривични 
дела пред да почне да регрутира бор-
ци за Исламската држава.

Еден белгиски истражувач за теро-
ризам, под услов да остане анонимен, 
рече дека не е јасно како Зеркани ста-
нал доверлив оператор за Исламска-
та држава и нејзините претходници и 
дека степенот на неговата вмешаност 
со луѓе поврзани со заговори дури 
сега доаѓа во фокус.

Една теорија е дека Зеркани бил пре-
порачан на раководството на мили-
тантната група во Сирија од страна 
на фатима Аберкан, пријателка на 
жената на милитантот од Ал Каеда 
што го убил Масуд, авганистанскиот 
воен лидер. За време на судењето на 
Зеркани во 2015 година, белгискиот 
суд ја осуди Аберкан на пет години 
затвор за учество во терористичка 
организација; таа и нејзините пет 
деца, три сина и две ќерки, имаат по-
минато време со Исламската држава 
во Сирија, велат од обвинителството.

Не постои евиденција дека Зеркани 
патувал во Сирија. Но, обвинителите 
велат дека најмалку 18 лица со кои 
тој бил во редовен контакт отишле 
да се борат таму во периодот од 
средината на 2012 година и 2014 
година.

Белгиските претставници од безбед-
носните служби и луѓето што го позна-
ваат Зеркани велат дека ги уверувал не-
послушните млади лица во Моленбек 
дека минатите кривични пресуди не 
се пречка за каузата на исламот, туку е 
витална основа. На неговото судењето, 
во согласност со резимето на пресудата 
на судиите, сведоци сведочеа дека тој 
проповедал дека „Алах дозволува да 
се краде од неверниците“ и дека тоа е 
неопходно за да се финансира патот до 
„зоните на џихадот“.

Кога бил уапсен, тој со себе имал 4.397 
евра (околу 5.000 долари) и 1,235 дола-
ри, како и валути од Сингапур, Мароко 
и шест други земји. Полицијата, исто 
така, запленила украдени пасоши и 
нашла повеќе мобилни телефони, ком-
пјутери и уред за спречување аларми 
при ограбување продавници.

Тој, според судските документи, имал 
големи телефонски сметки, 47 по-
вици кон контакти од Исламската 
држава во Сирија и 89 други лица во 
Турција за само десет дена во декем-
ври 2013 година.

Истражувачите едвај можеле да ги 
поврзат тие откритија со фактот дека 
Зеркани немал позната работа од 
2008 година, но со години им делел 
пари на борците што ги регрутирал. 
Зеркани им рекол на властите дека 
работел со сива економија, со трго-
вија на разни предмети. Но, екипите 
за надзор известија дека никогаш не 
го виделе како продава нешто.

Во извештајот на белгиските обви-
нители се вели дека Зеркани ја имал 
обезбедено послушноста на незадо-

Судењето на  
Калид Зеркани

волните млади луѓе преку прогресив-
но прекинување на врските со нивно-
то семејство, училиште и социјалните 
врски во Белгија. Повеќето од нив 
имаат од 15 до 20 години и имаат ма-
роканско потекло.

� Фаќаат Северноафриканци би-
дејќи знаат како размислуваат - вели 
Бачир Мрабет, младински советник во 
Моленбек. луѓето што регрутираат 
борци како Зеркани - додаде тој - 
нема да бараат турчин или Албанец 
бидејќи тие не се културно блиски.

Мохамед Карим Хадад, братот на еден 
следбеник што заминал за Сирија, го 
опиша Зеркани како шарлатан кој, за 
лоша кауза, мами млади луѓе или луѓе 
што се социјално нестабилни.

Синот на Кеита, кој сега ќе имаше 25 
години, беше осуден за обвиненијата 
за поседување и за продавање дрога 
во Брисел во 2013 година Но, неговата 
мајка вели дека тој почнал да покажу-
ва интерес за Сирија и да ја критику-
ва дека е недоволно побожна откако 
почнал често да оди во Моленбек.

Зеркани не им држел предавања на 
неговите регрути за таинствените те-
олошки оправдувања за насилството, 
како Ајачи од исламскиот центар, но 
наместо тоа, користел неколку суро-
ви религиозни идеи за да му се даде 
легитимитет на криминалниот пат 
што тие веќе го избрале.

Долго време пред џихадот да стане 
популарен на маргините од општест-
вото, криминалот малку бил заста-
пен во некои делови на Моленбек 
и сега многумина вината за зголе-
мениот пораст на криминалот ја 
префрлаат на поранешниот градо-
началник Моро, кој победувал од 
избори на избори.

Тој направи неред во 2010 година, 
кога му се приклучи на регионал-
ниот градоначалник на Брисел во 
отфрлањето на нападот со оружје 
на полициски службеници од страна 
на лице со белгискo-мароканско по-
текло кое било вооружено со пушка 
„калашников“.  Напаѓачот, кој беше 
осуден на десет години затвор, но 
ослободен по четири, беше Ибрахим 
Бакрауи, еден од двајцата браќа за 
кои властите велат дека ги извршија 
самоубиствените напади во Брисел 
на 22 март. �

Меѓу регрутираните на Зеркани, 
велат истражувачите, биле и 

Абаоуд, кој беше убиен неколку 
дена по нападите во Париз
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Ло кал но то на се ле ние рас ка жу ва де ка во ми на то то ту ка 
по сто е ле око лу 40 цр кви, од кои де нес се оста на ти не кол-
ку. Од не ко гаш ни те сред но ве ков ни цр кви во бли зи на на 
кар па та, кои би ле око лу че ти ри е се ти на, де нес по сто јат 
„Св.Вра чи“, „Св.Ни ко ла“ (во те ме ли) и ка ко осо бе но важ ни 
за на у ка та „Св.Ѓор ѓи По бе до но сец“ и „Св.Пе тка“ од пос-
тви зан ти ски от пер и од

Пишува | Не ве на По пов ска

Ко сто пер ска Kар па се на ре ку ва ла Ма ла Све та Го ра
Ар хе О лО ЗИ ОД МА Ке ДО НИ ЈА И ОД БрИ тА НИ ЈА ИСтрА жу вА Ат вО Ку МА НО вО

Ко сто пер ска Кар па се на о ѓа 
во бли зи на на Ку ма но во, 
во се ло то Мла до На го ри-

ча не. Та му де но ви ве истра жу-
ва ше тим со ста вен од ар хе о-
ло зи од Ма ке до ни ја, но и од 
уни вер зи те ти те во Са ут хемп-
тон и во Ок сфорд. Ар хе о ло шко 
на о ѓа ли ште на по ве ќес лој на 
на сел ба се на о ѓа на де вет ки-
ло ме три се ве ро и сточ но од 
Ку ма но во, од ле ва та стра на 
на па тот Ку ма но во - Кри ва 
Па лан ка. Во ар хе о ло шка та 
ли те ра ту ра е поз нат уште и 
ка ко „Св. Пе тка“. Прет ста ву ва 
ви сок рид од ба залт на кар па 
со не о би чен об лик што до ми-
ни ра над окол ни от те рен. Ко га 
ќе се ис пра ви пред вас Ко сто-

пер ска Кар па или Жег ли гов-
ски Ка мен из ну ду ва чув ство 
на вос хит. Тоа е им по зант на 
ба залт на кар па од вул кан-
ско по тек ло на ко ја по сто е ла 
на сел ба уште од ба кар но вре-
ме. Ло кал но то на се ле ние рас-
ка жу ва де ка во ми на то то ту ка 
по сто е ле око лу 40 цр кви, од 
кои де нес се оста на ти не кол ку. 
По ра ди тоа ме сто то би ло на-
ре ку ва но Ма ла Све та Го ра. Од 
не ко гаш ни те сред но ве ков ни 
цр кви во бли зи на на кар па та 
(че ти ри е се ти на) де нес по сто-
јат „Св.Вра чи“, „Св.Ни ко ла“ (во 
те ме ли) и ка ко осо бе но важ ни 
за на у ка та „Св.Ѓор ѓи По бе до но-
сец“ и „Св.Пе тка“ од пос тви зан-
ти ски от пер и од.

На са ма та кар па се на о ѓа исто-
и ме ни от ар хе о ло шки ло ка-
ли тет. Спо ред ар хе о ло шки те 
истра жу ва ња, ту ка има ло ене о-
лит ска на сел ба, ко ја да ла бо гат 
ар хе о ло шки ма те ри јал, осо бе-
но ке ра ми ка, ко ја изо би лу ва 
со пре крас ни са до ви. Осо бе но 
ефект ни се тие во гра фит на 
тех ни ка и со ге о ме три ски мо-
ти ви, ка ко и сит на пла сти ка, 
ору ди ја и слич но. 

� Пре ку упо тре ба на ши рок 
спе ктар на мул ти дис цип ли-
нар ни тех ни ки, про е ктот се 
стре ми кон раз ви ва ње на на-
ше то сфа ќа ње за транс фор-
ма ци и те за ед но ме сто или 
ре ги он во Ју жен цен тра лен 
Бал кан низ ве ко ви те - ни ре че 
ди ре ктор ка та на Му зе јот Ку ма-
но во, Ани та Цве та нов ска.

Ин те ре сен е и под зем ни от об-
јект во јуж но то под нож је иден-
ти фи ку ван ка ко ци стер на, со-
ста вен од две про сто рии и од 
при ста пен ход ник. 

� Ар хе о ло зи те се вклу че ни 
во овој пе тго ди шен про ект 
врз ос но ва на до го во рот 
што Ку ма нов ски от му зеј го 

склу чи ми на та та го ди на со 
три те пре стиж ни уни вер зи-
те ти од ве ли ка Бри та ни ја – 
„Ок сфорд“, „Са ут хемп тон“ и 
„един бург“. Се на де вам де ка 
ќе на пра ват го лем број откри-
ти ја по што ќе сле ду ва су ми-
ра ње на соз на ни ја та. Ова се 
ре а ли зи ра во ди рект на со ра-
бо тка на три те уни вер зи те ти, 
но на ши те про е кти, не вр за но 
со овој про ект, се под др жа ни 
од Ми ни стерс тво то за кул ту-
ра на ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
-  ве ли Цве та нов ска.

Во 1983 го ди на со ма ли за-
штит ни иско пу ва ња би ле 
откри е ни и истра же ни шест 
гроб ни це ло сти од пр ва та по-
ло ви на на 4 век пред на ша та 
ера. Врз ос но ва на овие по да-
то ци, а со цел да се при бе рат 
по комп лет ни стра ти граф ски 
по да то ци во 1987 го ди на се 
вр ше ни но ви иско пу ва ња. Ре-
зул та ти те од вкуп ни те ра бо-
ти по ка жа ле де ка се ра бо ти 
за го ле ма на сел ба со ши рок 
хро но ло шки и кул ту рен кон-
ти ну и тет. Нај дол го на се лу ва-
ње е при сут но на нај ви со ки от 
дел на кар па та - акро по лот, од-

нос но пла то то, кое на из ве сен 
на чин би ло при род но за шти те-
но. Кул тур ни те сло е ви до стиг-
ну ва ат де бе ли на од пре ку два 
ме тра. Нај ста ри те оста то ци 
по тек ну ва ат од ене о лит ско-
то вре ме. Најм но гур бој ни се 
фраг мен ти те од ке ра мич ки 
са до ви, ква ли тет но изра бо-
те ни, а има и ала тки од ка мен 
и од ко ска. На јуж ни от крај на 
те ра са та се откри е ни де ло ви 
од са до ви со фа кту ра и ор на-
мен ти ка ка ра кте ри стич ни за 
же лез но то вре ме. Сон ди ра ња-
та и де тал на та оп сер ва ци ја по-
ка жа ле де ка на акро по лот има 
ке ра мич ки оста то ци од 4-3 век 
пр.н.е., кои по ор на мен ти ка та и 
фор ми те прет ста ву ва ат ко пии 
на хе ле ни стич ка та ке ра ми ка. 
Најм но гу број ни се оста то ци те 
од доц но ан тич ко то вре ме (4-6 
век). За ед но со фраг мен ти те од 
са до ви и од гра деж на ке ра ми-
ка во цен трал ни от про стор се 
откри е ни и оста то ци на те ме-
ли од об јект со ап си да (мо же-
би ба зи ли ка) ка ко и оста то ци 
од бе дем. Око лу овој об јект се 
истра же ни се дум сред но ве ков-
ни гро ба. Кул тур на та хро но-
ло ги ја на Ко сто пер ска Кар па 
за вр шу ва со вре ме то на тур-
ско то вла де е ње, прет ста ве но 
пре ку фраг мен ти од жол то и 
од зе ле ног ле ѓо са ни ке ра мич-

ки са до ви. Ке ра мич ки на о ди 
од хе ле ни стич ко то, а осо бе но 
од доц но ан тич ко то вре ме се 
кон ста ти ра ни и на те ра си те во 
под нож је то на кар па та на про-
стор од око лу де вет хе кта ри. 
По себ но ар хе о ло шко откри тие 
прет ста ву ва под зем ни от об-
јект изд ла бен во јуж ни от дел 
на кар па та. Се ра бо ти за об јект 
со ар хи те ктон ски ан самбл од 
ед на глав на про сто ри ја со 
ис пу сти што по тсе ту ва ат на 

Ре зул та ти те 
од вкуп ни те 

ра бо ти  
по ка жа ле де ка 

се ра бо ти за 
го ле ма на сел-
ба со ши рок 

хро но ло шки и 
кул ту рен  

кон ти ну и тет
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Предметите, 
документите 
и сѐ она што 
е сместено 

во Спо-
мен-куќата, 
било наба-
вено по пат 
на откуп и 

со помош на 
потмците на 
Татарчев, и 
на тој начин 
станало дел 
од музејска-
та поставка

клу пи, не кол ку ход ни ци, два 
ре зер во а ра, обез бе ден со вер-
ти кал ни отво ри за про ве тру-
ва ње, кој, спо ред го ле ми от број 
ке ра мич ки на о ди, е да ти ран 
во 5-6 век. На еден ки ло ме-
тар за пад но од ло ка ли те тот 
е откри е на не кро по ла од ко ја 
се истра же ни по ве ќе гро бо ви 
и, спо ред на о ди те, е да ти ра на 
ме ѓу 4 и 6 век.

По крај Ко сто пер ска Кар па, ќе 
се истра жу ва ат и ло ка ли те ти-
те Ви зи ја нус и Гра ди ште. На 
про е ктот ра бо тат ар хе о ло зи те 
Дра га на Мла де но виќ од уни-
вер зи те тот од Са ут хемп тон и 
Име Ја кобс од уни вер зи те тот 
од Ок сфорд, кои се за до вол ни 
од тоа ка ко се од ви ва ат ра бо-
ти те и осо бе но од со ра бо тка та 
со му зе јот и со сту ден ти те од 
Скоп је. Об јас ну ва ат де ка на-
чи нот на ра бо та та се со стои 
во прег ле ду ва ње на ар хи ва-
та на Ку ма нов ски от му зеј за 
ре зул та ти те што се до би е ни 
до се га од истра жу ва ња та што  
на не кол ку па ти се из ве де ни на 
овие ло ка ли те ти. Тоа ќе би де 
ком би ни ра но со упо тре ба на 
по ве ќе ме то ди не ге о фи зич ко 
сни ма ње на те ре нот.

� Фо ку си рај ќи на ре ги о нот 
на се ло то Мла до На го ри ча-
не, ка де што има нај мал ку 
три на сел би: ло ка ли те тот 
Ко сто пер ска Кар па, ло ка-

ли те тот гра ди ште – Мла до 
На го ри ча не и ло ка ли те тот 
цр кви ште – Кле чов це од раз-
лич ни исто ри ски пер и о ди и 
два е се ти на оста то ци од цр-
кви, про е ктот ќе ком би ни ра 
ар хив ски истра жу ва ња, ана-
ли за од са те лит ски сним ки, 
ре ког нос ци ра ња, ге о фи зич-
ки ме ре ња и пла ни ра ни ар хе-
о ло шки иско пу ва ња, за да се 
соз да де обем на рам ка за ин-
тер пре ти ра ње на про ме ни те 
во ре ги о нал ни от ре ли ги о зен 
и ци ви лен изг лед - ве лат тие.

За да ги доз на ат ре ла ци и те ме-
ѓу на сел би те и да ги откри е ме 
дру ги те на сел би во ре ги о нот, 
ка ко и да ги по вр зат по ши ро-
ко, про е ктот мо ра да оп фа ти 
по го ле ма по вр ши на. 

� Истра жу ва ња та и ана ли зи-
те ќе се спро ве дат со ком би-
ни ра ње ме то ди: Му зе јот во 
Ку ма но во ќе се иско ри сти за 
иден ти фи ка ци ја на ло ка ци-
и те и за кре и ра ње ка та лог на 
на о ди; ло ка ци ја та на ме ста-
та и нив на та ме сто по лож ба 
ќе би де ис цр та на пре ку ко-
ри сте ње то по граф ски ма пи 
и са те лит ски сним ки; Ќе се 
из вр ши си сте мат ско ре ког-
нос ци ра ње во се ле кти ра ни-
те по драч ја; На поз на ти те и 
но во о ткри е ни ло ка ли те ти 
ќе се из вр ши ге о фи зич ко 
ске ни ра ње (гПр, маг не то-

ме три ја и ге о от пор ли вост); 
На со че ни те ар хе о ло шки 
иско пу ва ња ќе се иско ри стат 
за да се по твр ди нив ни от ка-
ра ктер и хро но ло ги ја - об јас-
ну ва Цве та нов ска. 

Про е ктот ќе се од ви ва пет го-
ди ни и ќе поч не со три пи лот-
се сии. 

� Ова е ве ќе вто ра го ди на 
ка ко ра бо ти ме и ве ќе го од-
брав ме нај до бри от ме тод за 
ге о фи зич ки истра жу ва ња. 
Мо мент но ра бо ти ме на ре-
ког нос ци ра ње на те ре нот, со 
план да ја утвр ди ме хро но-
ло ги ја та на на сел би те што 
гра ви ти ра ат око лу Ко сто пер-
ска Кар па и цр кви ште. Ќе се 
ра бо ти уште две не де ли, а 
по тоа ќе се су ми ра ат соз на-
ни ја та. На чи нот на ра бо та се 
раз ли ку ва од си те до се гаш-
ни ар хе о ло шки истра жу ва-
ња, по ра ди тоа што сле ди 
но ви, мо дер ни трен до ви за 
истра жу ва ње на ед но ме-
сто, а иско пу ва ње то е са мо 
при дру жен дел од вкуп но то 
истра жу ва ње. Прет ста ву ва 
збир од по ве ќе мул ти дис цип-
ли нар ни при ста пи, ком би ни-
ра ни и упо тре бе ни за еден 
ло ка ли тет. тоа е пра кти ка 
при сут на во европ ска та ар-
хе о ло ги ја во пос лед ни те 20 
го ди ни, но кај нас не е ко ри-
сте на, ре че таа. �

По крај  
Ко сто пер ска 
Кар па, ќе се 

истра жу ва ат и 
ло ка ли те ти те 
Ви зи ја нус и 
Гра ди ште



Д ијабетесот зазема епидемиски размери во цел 
свет, покажуваат податоците на Светската здрав-
ствена организација (СЗО) и токму поради тоа 

оваа година мотото на Денот на здравјето е „Победи го 
дијабетесот“. Премногу е храбро да се каже дека може да 
се победи, меѓутоа многу е важно да се контролира ако 
веќе го има, вели во интервју за „Република“ д-р Игор Спи-
роски, специјалист по хигиена и здравствена екологија од 
Институтот за јавно здравје. Тој е национален соработник 
на Министерството за здравство со СЗО во категоријата 
за незаразни болести.

 Зошто Светската здравствена организација реши оваа 
година мотото на Денот на здравјето да биде „Победи 
го дијабетесот“? Дали оваа болест зазема епидемиски 
размери?
СПИрОСКИ: Светската здравствена организација (СЗО) 
секоја година на Денот на здравјето промовира еден здрав-
ствен проблем. Тие проблеми може да бидат вообичаени, 
за кои се знае, или ваквите, како што е дијабетесот, каде 

што ситуацијата во однос на неговата преваленца 
и на инциденцата на новозаболени случаи на 

глобално ниво, па и во најголем број 
на земјите од западниот свет, доби-

ва епидемиски размери. Бројките 
растат и не запираат, така што овој 

ден, вака структуриран како што 
го претстави СЗО, беше во насока 

да се подигне свеста за дијабетесот, 
како кај луѓето што го имаат и што, 

најверојатно, се најсвесни за тој 

проблем, така и кај оние што го 
немаат, меѓутоа практикуваат жи-
вотни стилови што промовираат 
рана појава на дијабетес.

 Дали Институтот за јавно 
здравје располага со информации 
за бројот на заболени од дијабе-
тес во Македонија? 
СПИрОСКИ: Околу 120 илјади луѓе 
во Македонија се со дијагностици-
рана состојба на дијабетес. Тоа не 
значи дека сите се лекуваат, но зна-
чи дека сите тие во некаква форма 
го имаат дијабетесот и имаат ин-
тервентни мерки, препишани од 
нивните лекари со кои влијаат на 
контролирање на болеста.

 Кои се ризиците од дијабетес 
кај децата?
СПИрОСКИ: Тренд во светот, но и во 
нашата држава е појава на дијабетес 
од тип 2 кај деца. Порано, дијабетес 
од тип 2 се појавуваше кај луѓе над 
40 години. Сега, овој тип дијабетес 
се појавува дури и кај деца од 8 и од 
9 години. Имаме такви појави. Тоа 
значи дека границата на појава на 
дијабетес кој порано се појавувал во 
друго време, во друга возраст, сега е 
поместена многу порано. Тоа е алар-
мантна ситуација, а ризиците и кај 
децата и кај возрасните се слични. 
Значи, животните стилови кај возрас-
ните се доминантни, а кај децата се 
стиловите што возрасните ќе им ги 
наметнат како животен стил. Децата 
во тој период од животот не можат 
сами да одберат како ќе живеат. Тие 
најчесто го јадат она што го јадат 
возрасните, го купуваат она што го 
купуваат возрасните и нивните вр-
сници, така се однесуваат и така ги 
носат ризиците. Значи, неправил-
ната исхрана и немањето физичка 
активност се доминантни ризични 
фактори за појава на дијабетес тип 2.

 Која е најмалата возраст на деца 
во Македонија кај кои е регистри-
ран дијабетес тип 2?
СПИрОСКИ: Од разговор со колеги-
те од педијатрија, најмладиот паци-
ент кај кој е регистриран дијабетес 
тип 2 има околу десет години.

 Какви се препораките од СЗО? 
Што може ние да сториме и како 
држава и како единки?
СПИрОСКИ: Во делот на превен-
цијата, главните препораки се кон 

главните ризици. Значи, контрола 
на исхраната. Има многу мерки што 
може да ги преземе државата, но има 
и мерки што може да ги преземат 
самите индивидуи. Преголемото 
внесување храна со додадени шеќе-
ри е еден од главните ризици. Нив 
ги има речиси во сите преработени 
производи. Мора да внимаваме што 
јадеме. Државата може да интерве-
нира со мерки во областа на снаб-
дувањето. На индивидуално ниво, 
на луѓето останува изборот на тоа 
што ќе прават. Тоа може да го напра-
ват со информирање од релевантни 
извори, како на пример од СЗО, кои 
даваат препораки за општата по-
пулација и тие да ги спроведуваат 
во дело. Дополнително, физичката 
активност е клучниот фактор. Многу 
е важно луѓето што имаат дијабетес 
да практицираат физичка активност 
за да можат многу полесно го држат 
под контрола нивото на шеќерот 
во крвта. За жал, нашата студија 
што ја направивме минатата годи-
на во Институтот за јавно здравје 
покажува дека слабо се практикува 
физичка активност. Тоа особено се 
забележува на оние нивоа што се 
над 150 минути умерена физичка 
активност неделно. Студијата пока-
жа дека само околу 10 проценти од 
популацијата на национално ниво 
неделно практикува по 150 минути 
умерена физичка активност.

 Може ли да се победи дијабетесот?
СПИрОСКИ: Премногу е храбро да 
се каже дека може да се победи, 
меѓутоа многу е важно да се кон-
тролира ако веќе го има. За попула-
цијата што нема дијабетес е апсо-
лутно дека дијабетесот е победлив 
со тоа што ќе практикува животни 
стилови што нема да му дозволат на 
дијабетесот да се појави во нивни-
от живот. Што се однесува до оние 
што имаат дијабетес, за нив е мно-
гу важно да се придржуваат кон 
советите на нивните лекари. Ние 
имаме извонредни стручни лица 
кои ја работат проблематиката со 
дијабетесот, како на педијатриска 
возраст, така и за возрасни паци-
енти. Клучно е пациентите да се 
придржуваат кон препораките, кон 
животниот стил што им е препо-
рачан, да бидат физички активни, 
да практикуваат исхрана која ќе 
им ја препорача нивниот лекар. 
Дополнително, ако пијат лекови 

или, пак, ако примаат инсулин, ап-
солутно треба да внимаваат и да 
се придржуваат на препораките и 
на времето кога треба да ја земаат 
терапијата. Проблем е што има па-
циенти кои не се придржуваат кон 
препораките добиени од нивните 
лекари за примање на терапијата.

 Истражувањата покажуваат дека 
Македонците не се дебела нација, 
но се натхранети. Дали се сложу-
вате со оваа констатација?
СПИрОСКИ: Тоа е така, но јас би бил 
претпазлив со тоа колкав треба да 
биде процентот на луѓе што имаат 
зголемен индекс на телесна маса за 
да речеме дека нацијата ни е дебе-
ла или натхранета. На светско ниво 
уште нема стандарди за тоа. Меѓу-
тоа, проблем има и треба да бидеме 
свесни за тоа, затоа што и кај возрас-
ните и кај децата просекот на лица 
со зголемена телесна тежина и со 
дебелина е над просекот во земјите 
од Европската унија. Тој просек кај 
нас е понизок од просекот во земји 
кои имаат многу висок процент на 
дебелина, но ако се споредуваме со 
Европската унија, тогаш нашиот 
просек е над просекот. Значи, дебе-
лината и тој ризик постојат. Важно 
е да се истакне дека зголемениот 
индекс на телесна маса го надмина 
тутунот како број еден ризичен фак-
тор за незаразни болести. Нивоата 
на пушењето цигари и консумирање 
алкохол на светско ниво, па и кај нас, 
се во постојано опаѓање. Сега е ред 
да се соочиме со овој ризик, а тоа 
е зголемената телесна тежина и 
дебелината, која во нашиот дел од 
светот, а и во сите развиени земји е 
број еден ризичен фактор за појава 
на незаразни болести.

 Има ли вистина во тврдењето 
дека исхраната е половина лек 
кога станува збор за лекување 
на дијабетесот?
СПИрОСКИ: Колегите ендокриноло-
зи можат најдобро да одговорат на 
ова прашање. Но, она што го знам е 
дека луѓето што практикуваат пра-
вилна исхрана, исхрана приспособе-
на за своја возраст и имаат физичка 
активност, се со многу помал ризик 
за добивање на дијабетес и тие многу 
подобро го управуваат дијабетесот 
што веќе го имаат. Не знам дали може 
да речеме дека е половина од лекот, 
но секако, има голема значење. 

зДРаВjеД-р ИгОр СПИрОСКИ  |  СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ХИГИЕНА И ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Дебелината го  
надмина тутунот како 
броj еден ризичен фактор  
за незаразни болести

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

нивоата на пушењето цигари и консумирање 
алкохол на светско ниво, па и кај нас, се во постојано 
опаѓање. сега е ред да се соочиме со овој ризик, а 
тоа е зголемената телесна тежина и дебелината, која 
во нашиот дел од светот, а и во сите развиени земји 
е број еден ризичен фактор за појава на незаразни 
болести, вели д-р Спироски
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историJа

Лимитрофна зона меѓу македонскиот и грчкиот 
етникум во османлиска Македонија

о пределувањето на лимитро-
фната зона меѓу македон-
скиот и грчкиот етникум во 

јужниот дел на османлиска Маке-
донија можеме да го направиме 
по две основи. Прво, користејќи 
ги многубројните етнографски 
истражувања на балканските и 
на европските етнографи, исто-
ричари, патописци или дипломати. 
Вториот начин, кој бара поголема 
студиозност, е преку формирањето 
на месните и на околиските коми-
тети на Македонската револуцио-
нерна организација (МРО). Имено, 
се знае дека МРО во најјужниот дел 
на османлиска Македонија, таму 
каде што преовладувало грчкото и 
грцизираното население, никогаш 
не формирало свои комитети. Но, 
од друга страна, кон организација-
та биле приклучени и влашки села 
што се наоѓале во оваа зона, а, исто 
така, таа не успеала ниту да фор-
мира свои комитети во значителен 
број македонски патријаршиски 
села, кои биле под силно влијание 
на грчката пропаганда. Поради 
овие факти, лимитрофната зона 
ќе ја определиме на првиот начин, 
и тоа користејќи го истражувањето 
на бугарскиот академик, географ 
и политичар Васил Кнчов.

Станува збор за делото на В. Кнчов 
објавено градот Пловдив во 1900 
година, со наслов: „Македонија. 
етнографија и статистика“. Тре-
ба да се нагласи дека, во соглас-
ност со бугарската политика во 
тој период, Кнчов за македонско-
то христијанско население го ко-
ристи терминот „Бугари“, а за Ма-
кедонците муслимани – „Бугари 
муслимани“ или „Помаци“. Сепак, 
во неговата книга „Орохидрогра-
фија на Македонија“, објавена во 
1911 година, речиси една деценија 
по неговата смрт (1902), во во-
ведната глава е напишано: „При 
определувањето на границите 
ние ќе се раководиме, главно, од 
општото мислење на локалното 
население и од мислењата што 
ги изнесуваат највештите нови 
патешественици. Локалните Бу-
гари и Куцовласи, кои живеат 
во пределите на Македонија, се 
нарекуваат самите Македонци и 
околните народи ги нарекуваат 
така. Турците и Арнаутите не се 
кажуваат Македонци, но прашани 
од каде се, одговараат: од Маке-
донија, а, исто така, и Грците, кои 
живеат во јужните области, не се 
нарекуваат Македонци”. Додека, 
во изданието на Македонскиот на-
учен институт од Софија, од 1945 
година: „Македония катоприрод-
но и стопанско цяло“, на чиешто 
публикување работел и бугарски-

от етнограф и географ Димитар Јаронов, 
статистичките податоци за Македонија се 
преземени од Кнчов, но се употребуваат 
термините „Македонци“ и „исламизирани 
Македонци“.

Кнчов извесен период работел како учител 
во егзархиските гимназии во Солун и во 
Серез, додека во периодот 1894-1897 го-
дина бил поставен за главен училиштен 
инспектор на егзархиските училишта во 
османлиска Македонија. Оваа функција му 
дала голема слобода во движењето, при 
што ја искористил да посети голем број 
население места, а податоците добиени 
потоа ги искористил во објавувањето на 
погорепсоменатата книга.

Одредувањето на лимитрофната 
зона ќе ја почнеме од југозападни-
от дел на османлиска Македонија и 
ќе се одвива во правец од запад кон 
исток. Најзападна околија откаде 
почнува замислената лимитрофна 
зона меѓу двата етникума била кос-
турската. Истата на запад од неа се 
граничела со албанскиот етнички 
простор. Најголемиот дел од око-
лијата била населена со македонско 
население, т.е. областите северно од 
градот Костур (Корештата и Пополе), 
западно и источно јужно од градот 
(Нестрамско, Хрупишко и Костена-
ријата). Сепак, најјужниот дел од 
костурската околија бил населен 
со доминантно грчко или погрчено 
население – Борботско. Јужно од Бор-
ботско, анселичката и гревенската 
околија, веќе биле население со гр-
чко население. Од запад кон исток, 
границата минувала меѓу кајларска-
та и кожанската околија. Во кајлар-
ската околија живеело мнозинско 
османлиско муслиманско население, 
но и со значителен број македонско 
население. За разлика од Кајларско, 
јужно, во кожанската околија, доми-
нирало османлиско муслиманско и 
грчко население. 

Треба да се нагласи дека јужните гра-
ници на гревенската и кајларската 
околија ги претставувале и јужните 
граници на османлиска Македонија. 
Кон исток линијата продолжува меѓу 
негушката (населена со доминантно 
македонско население) и берската 
околија (населена со доминантно гр-
чко население). Следна околија била 
Солунската. Таа опфаќала поголема 
територија на градот Солун и него-
вата околина. Источниот, западниот 
и северниот дел од околијата бил 
населен со доминантно македонско 
население, додека јужниот дел од 
околијата, во правец на Полуостро-
вот Халкидики бил населен со грчко 
население. Самиот Солун во тој пе-
риод може да се каже дека повеќе 
личел на космополитски град, со до-
минантно еврејско население, потоа 
османлиско, грчко, македонско, ром-
ско, како и извесен број граѓани на 

европските држави. Ако Полуостровот 
Халкидики бил населен со доминантно 
османлиско и грчко население, тогаш 
северно од него и источно од Солун 
границата поминувала низ лангадин-
ската околија, мнозински населена со 
османлиско население, но и со ист број 
македонско и грчко население. Од запад 
кон исток линијата врвела низ серската 
околија, во која живеело доминантно ма-
кедонско население, со голем број Грци 
во самиот град Серез и во јужниот дел 
од околијата. Потоа граничната линија 
меѓу двата етникума ја сече зихненската 
околија и се упатува кон Драмско, каде 
што лимитрофната граница меѓу двата 
етникума завршува кај источната гра-
ница на османлиска Македонија, т.е. кај 
реката Места.

Грубо кажано, лимитрофната граница 
меѓу македонскиот и грчкиот етникум 

во османлиска Македонија почнува 
јужно од градот Костур, потоа кон ис-
ток врви јужно од Кајлари, за потоа 
да помине меѓу градовите Негуш и 
Бер и да се упати кон Солун, отта-
му кон Сер, за да заврши кај градот 
Драма. Сепак северно и јужно од оваа 
замислена граница живеело и го-
лем број османлиско муслиманско 
население, кое често ја пресекува-
ла линијата на раздвојување меѓу 
македонскиот и грчкиот етникум, 
како што бил случајот со кајларската 
околија. Исто така, на овие терито-
рии живееле и влашко, албанско, 
ромско и еврејско население.

Бројот на населението на трите 
главни народи (османлискиот, ма-
кедонскиот и грчкиот) во овие гра-
нични околии според Васил Кнчов 
бил следниот:

Пишува |  
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

Имено, се знае дека 
МРО во најјужниот 
дел на османлиска 
Македонија, таму каде 
што преовладувало 
грчкото и грцизираното 
население, никогаш 
не формирало свои 
комитети. Но, од 
друга страна, кон 
организацијата биле 
приклучени и влашки 
села што се наоѓале 
во оваа зона, а, исто 
така, таа не успеала 
ниту да формира свои 
комитети во значителен 
број македонски 
патријаршиски села, кои 
биле под силно влијание 
на грчката пропаганда

(КРАЈ)

(Од Костур до Драма)

продолжува од претходниот број

македонци грци османлии

костурско 51.000 9.600 4.000

кајларско 8.000 1.800 27.000

кожанско / 10.000 14.500

Берско (заедно 

со Негушко)
6.300 15.000 7.300

солунско 27.000 31.000 32.000

лангадинско 10.000 9.000 20.000

серско 40.000 28.600 28.500

зихненско 16.200 14.000 10.200

драмско 9.000 4.600 26.500

вкупно 167.500 123.600 170.000
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100 НАЈуБАвИ СлИКИ НА СИте вреМИЊА
[  АНтОлОгИЈА  ]

Во чест на ре но ми ра ни от ди ри гент и ком по зи тор, на иста 
сце на пе е ја: На де Та лев ска, Са шо Ги гов-Гиш, Але ксан-
дар Та ра бу нов, Игор Ми тро виќ, Би ба До де ва и Ан дри ја-
на Ја нев ска. По пу лар ни те из ве ду ва чи ги при дру жу ва ше 
Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја под ди ри гент ска та пал ка на 
Са ша Ни ко лов ски-Ѓу мар

Во до мот на АРМ во Скоп је, на 
за тво ра ње то на 39. из да ние 
на ДММ, бе ше одр жан кон-

церт  по све тен на 80 го ди ни од 
ра ѓа ње то на ком по зи то рот Але-
ксан дар Џам ба зов. За ед но со Ма-
ке дон ска та фил хар мо ни ја на ста-
пи ја шест во кал ни со ли сти кои 
из ве доа по пу лар ни ком по зи ции 
и хи то ви од фе сти ва ли за за бав на 
му зи ка. Во чест на ре но ми ра ни от 
ди ри гент и ком по зи тор, на иста 
сце на пе е ја: На де Та лев ска, Са шо 
Ги гов-Гиш, Але ксан дар Та ра бу-
нов, Игор Ми тро виќ, Би ба До де ва 
и Ан дри ја на Ја нев ска. По пу лар ни-
те из ве ду ва чи ги при дру жу ва ше 
Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја под 
ди ри гент ска та пал ка на Са ша Ни-
ко лов ски-Ѓу мар, а ка ко со лист на 
пи ја но се прет ста ви Ди но Име ри. 

Але ксан дар Џам ба зов е ро ден на 3 
фе вру а ри 1936 го ди на во се ло Ста-
пар, Вој во ди на. Му зич ка ака де ми ја 
за вр шил во Бел град, а це ли от ра бо-
тен век го ми нал во Ма ке дон ска та 
ра дио-те ле ви зи ја, ка ко ди ри гент 
на Тан цо ви от и на Ре ви ски от ор ке-
стар. Автор е на го лем број дет ски 
пес ни и ка ко ини ци ја тор и дол го-

Кон церт на фил хар мо ни ја и на ѕвез ди те  
во чест на Але ксан дар Џам ба зов

го ди шен ди ри гент на фе сти ва лот 
„Злат но сла веј че“. Има на пи ша но 
сцен ска и филм ска му зи ка, де ла од 
кла сич на му зи ка, хор ски ком по зи-
ции, ка ко и го лем број по пу лар ни 
ме ло дии. До бит ник е на пе де се ти-
на струч ни на гра ди.

На ова из да ние на ма ни фе ста ци-
ја та „Де но ви на ма ке дон ска му зи-
ка“ на ста пи ја глав но ка мер ни ан-
самб ли од Ма ке до ни ја, но и го сти 
од странс тво, ка ко: гер ман ски от 
пи ја нист Ште фен Шла ер ма хер, гу-
дач ки от квар тет „Ми вос“ од САД , 
сло ве неч ки от ги та рист Нејц Ку хар  
и дру ги. Шла ер ма хер и Ку хар во 
де но ви те на сво и те на ста пи во ЕУ 
ин фо цен та рот одр жаа пре да ва ња 
во рам ки на про е ктот „Со вре ме ни 
европ ски ком по зи то ри“.

На фе сти вал ска та про гра ма беа 
и: Ка ме рен кон церт 2:3, на стап 
на ан самб лот „Кон тем по ра“, кон-
цер ти на  мла ди ком по зи то ри и на 
ду вач ки от квин тет на ан самб лот 
„Со но рис“, кон церт на акуз ма тич на 
му зи ка, на кој го сту ва ше Мех мет 
Џан Озер кој одр жа и ра бо тил ни ца 
за сту ден ти. �  (Н.П.)

  

Шефицата
The Boss

Заработка: 23.500.000 $

Жанр: комедија
Режија: Бен Фалконе

актери: Мелиса Мекарти, 
Кристијан Бел,  
Питер Динклиџ

Бетмен пРотив СупеРмен: 
ЗоРа на пРавдата

BaTman v superman:  
Dawn of jusTice

аработка: 23.400.000 $

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

Еми Адамс,  
Хенри Кавила

ЗоотРопола
ZooTopia

Заработка: 14.400.000 $

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: 6.400.000 $

Жанр: комедија
Режија: Кирк Џонс

актери: Ниа Вардалос,  
Џон Корбет,  

Мајкл Константин

ХаРдкоР ХенРи
harDcore henry

Заработка: 5.100.000 $

Жанр: акција
Режија: Илја Најшелер

актери: Шарлто Коплеј,  
Тим Рот,  

Хајли Бенет

тоП 5 наЈгледанИ ФИлма  
          во САД викендов

Пит Корнелис Мондријан (1872-
1944) е холандски сликар и тео-
ретичар на уметноста. „Бродвеј 
буги-вуги“ е дело на Мондријан, 
кое е завршено во 1943 година, 
многу кратко откако се преселил 
во Њујорк во 1940 година. Денес 
оваа слика е дел од постојаната 
изложба на Музејот за модерна 
уметност „МОМА“ во Њујорк. Не-
говиот уметнички опис се состоел 
од примена на основни форми и 
основни бои. Користел право-
аголници и квадрати на рамни 
површини и применувал силни 
примарни бои, кои ги комбинирал 
најчесто со црни строги линии и 

бела површина. Заедно со Тео ван 
Досбург формираат уметничко 
движење наречено де стил со кое 
ги уриваат старите правила на 
примена на ликовни елементи и 
ликовни принципи. �

„Бродвеј буги-вуги“ на мондријан
култура

1
магла

Иван 
Чаповски

2
мемоарите на 
една млечка
Блаже
Миневски

3
Жената што

плаче
Зое 

Валдез

4
виртуелна
девојка
А.Р.Тори

 5
господин ибрахим

и цветовите на 
куранот

Ерик Емануел
Шмит

книЖаРницата „матица 
екСклуЗив“ пРепоРачува:

УБАВИТЕ жЕНИ 

Убавите жени 

во мојот народ 

тие брзо прецутувале 

како цут од кајсија 

како мајски јоргован. 

О неправда!

Тие им припаѓале 

на неизбрани мажи, 

нивните коси дење 

сплетени во прцлиња 

ноќе распуштени 

по градите и колковите.

Нивниот постап на препелица 

набрзо го сопинала унечка, 

нивната младост поминувала 

како мирис на липа 

што го одвева ветрот.

Набрзо тие 

седнувале на порта 

со наведната глава 

и издадени коленици, 

со нечујна издишка.

Убавите жени, 

несреќните жени 

тие брзо прецутувале 

како цут од кајсија 

како мајски јоргован.

 
 

Блаже конески (1921-1993
 39. „Де НО вИ НА МА Ке ДОН СКА Му ЗИ КА“
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СветСКОтО теАтАрСКО ИМе АлеКСАНДАр МОрФОв ЈА ПОСтАвИ „жИвОтОт е ПреКрАСеН“

Македонскиот народен театар  
го оствари својот сон

Светскиот театарски режи-
серки маг, Бугаринот Алек-
сандар Морфов (55), на го-

лемата сцена на Македонскиот 
народен театар (МНТ) ја постави 
пиесата „Животот е прекрасен“ 
и со тоа му го оствари сонот на 
македонскиот национален те-
атар. Гала-премиерата беше во 
текот на изминатата недела, а 
за денеска и за утре во 20 часот 
се најавени две премиери.

Никогаш во животот не сум работел претстава што не ми лежела 
на срцето или некоја тема што до болка не ме интересирала. 
Според она што се случува во Македонија и во Бугарија и во 
целиот регион, мислам дека сега има смисла да се работи 
претставата „Животот е прекрасен“, бидејќи сите ние почнавме 
да ја губиме смислата на животот, вели Морфов

Пишува | Александра М. Бундалевска

Морфов не е првпат во Македо-
нија, доаѓаше на неколкупати 
за да режира претстави во МНТ, 
но на крај тие не се реализи-
раа. Тој требаше да го постави 
текс тот „Сон на летната ноќ“ од 
Вилијам Шекспир и претстава-
та „франкенштајн“, но поради 
презафатеност и технички про-
блеми проектите не беа реали-
зирани. Единствена претстава 
која Морфов ја работел досега 

во Македонија е „Декамерон“ со 
Битолскиот народен театар во 
1998 година.

Но, македонската публика ја по-
знава неговата работа. На едно 
од изданијата на Охридско лето 
беше изведена претставата „Дон 
Жуан“ во продукција на рускиот 
театар „Комисаржевскаја“, која 
беше прогласена за најдобра таа 
година во Санкт Петерсбург. Ос-
вен „Дон Жуан“ и претставата 
„Бура“ беше прогласена за на-
стан на годината во Санкт Пе-
терсбург. „Декамерон“ во Мос-
ква беше прогласена за најдобра 
претстава. Вистински татарски 
настан се неговите режии на сце-
ната во театарот „Иван Вазов“ 
– „Сонот на летната ноќ“, „Бура“, 
„Дон Кихот“, „На дното“ кои, исто 
така, гостуваа во Македонија.

Морфов работи и во Русија, а 
неговите претстави се играат 
во Санкт Персбург и во Москва. 
Освен како режисер, се појавува и 
како актер во неколку филмови: 
„Иван и Александра“, „Љубовното 
лето на еден луд“, „Сирна недела“, 
„Козји рог“, „Пријателите на Еми-
лија“, „По крајот на светот“, „Родот 
на боровинките“, „Патувањето 
кон Ерусалим“. Сценарист и ре-
жисер е на филмовите „Ридот на 
боровинките“, како и на серијата 
„Прогонети бунтовници“, по ис-
тоименото дело на Иван Вазов.

Добитник е на бројни меѓуна-
родни и државни признанија и 
награди. Добитник е на орденот 
„Св. Кирил и Методиј“ за исклу-
чителни заслуги кон Бугарија во 
областа на културата и на умет-
носта. Има добиено повеќе од 20 
меѓународни и најпрестижни 
руски театарски награди. 

„Животот е прекрасен“ Морфов 
во Скопје ја подготвуваше три 
месеци. Иако првично беше наја-
вено дека во МНТ ќе ја работи 
„Дон Кихот“, режисерот, како што 
изјави самиот, се премислил от-
како ги изгледал сите претстави 
кои се на репрертоарот на МНТ. 
Се решил за делото на Николај 
Ердман и неговиот драмски 
текст „Самоубиец“. Драматурш-
ката адапатација на „Самоуби-
ец“ насловена како „Животот е 
прекрасен“ доследно ја следи си-
жетната линија на оригинални-
от текст, но на еден извонредно 
духовит и интелигентен начин 
внесува многу живост и динами-
ка во сцената, во репликите и во 
драмските ликови. Морфов сме-
та дека „Животот е прекрасен“ 
одговара на сензибилитетот на 
актерите на МНТ. 

Улогите во претставата ги тол-
куваат: Никола Ристановски, 
Николина Кујача, Ѕвезда Анге-
ловска, Сашко Коцев, Тања Ко-
човска-Павловска, која гостува 
од Театарот за деца и младинци, 
Емил Рубен, Гораст Цветковски, 
Славиша Кајевски, Никола Аце-
ски, Александар Ѓорѓиоски, Арна 
Шијак, Тина Трпкоска, Алексан-
дар Микиќ, Никола Стефанов, 
Кире Ѓоревски, Александар Ми-
хајловски, Марија Новак, Драга-
на Левенска, Никола Кимовски, 
Марија Минитрова, Анастазија 
Христовска, Соња Крстевска. Сце-
нограф е Никола Тороманов, кос-
тимограф е Марија Папучевска, 
а кореограф е Инга Красовска.

Претставата е еден вид театар-
ска дефиниција на „малиот 
чо век“, со сите негови желби, 
страсти и стравови. Таа е ренд-
ген на сите „мали луѓе“. Мор-
фов објасни зошто го одбрал 
овој текст.

�  За мене нема ништо поважно 
од тоа процесот на работа да 
биде креативен и сите да го 
чувствуваме како радост, да 
се изненадуваме секојдневно 
со нови идеи, да бидеме како 
колектив. тоа се случи со оваа 
претстава во една прекрасна 
форма. Многу тешко ги бирам 
пиесите што ги поставувам на 
сцената. Никогаш во животот 
не сум работел претстава што 
не ми лежела на срцето или 
некоја тема што до болка не 
ме интересирала. Според она 
што се случува во Македонија 
и во Бугарија и во целиот ре-
гион, мислам дека сега има 
смисла да се работи претста-
вата „животот е прекрасен“ 
бидејќи сите ние почнавме да 

ја губиме смислата на животот. 
Со целата промена што ни се 
случи одејќи кон демократија, 
нештата стануваат сѐ полоши 
и полоши и од човекот го из-
вадија најлошото. луѓето се 
свртеа кон нешто што никој не 
го очекуваше. Политиката ста-
на најгнасното и најужасното 
нешто. Некои од пријателите 
што сме ги имале се претво-
рија во бандити, разбојници 
и во мафијаши. Светот е полн 
со луѓе кои се занимаваат само 
со себе, со своите пари, прос-
перитет и со ништо повеќе, 
притоа убивајќи цели наро-
ди само за да спечалат повеќе 
пари. во таа смисла ми се чини 
дека „животот е прекрасен“ 
е неопходна претстава, за да 
му даде барем малку надеж 
на „малиот човек“, дека и тој 
треба да живее и да има некак-
ва надеж во својот живот. тоа 
го преживува главниот лик 
во претставата. Ќе стигне до 
пеколот за да разбере дека, 
сепак, постои и нешто друго, 
многу поважно во животот – да 
имаш човек до тебе кој те сака 
и кој ти го сакаш. тоа е поваж-
но од целиот свињарник во кој 
живееме – изјави Морфов.

Директорот Дејан Пројковски на 
најавната прес-конференција за 
претставата „Животот е прекра-
сен“ изјави дека „секој човек и 
секој театар треба да сонува за 
да стигне до одредена цел. 

�  Претставата „животот е пре-
красен“ е остварување на еден 
голем сон на Македонскиот на-
роден театар да создадеме го-
лема претстава заедно со Алек-
сандар Морфов и со ансамблот 
на МНт – изјави Пројковски.�

КУЛТУРА

Политиката 
стана нај-
гнасното и 

најужасното 
нешто. 

Некои од 
пријателите 
што сме ги 
имале се 

претворија 
во бандити, 
разбојници 

и во мафија-
ши. Светот е 
полн со луѓе 
кои се зани-
маваат само 
со себе, со 

своите пари, 
просперитет 
и со ништо 

повеќе, при-
тоа убивајќи 
цели народи 
само за да 
спечалат 

повеќе пари

www.republika.mk 41петок, 15 април 2016 годинаwww.republika.mk40 петок, 15 април 2016 година



ИЗ лОж БА тА „ИН ту И тИв НА ИС ПО веД“ ЗА Ју БИ ле ЈОт НА гА ле рИ ЈА тА „ОСтеН“

Гор да на Вин чиќ:  
умет но ста на пра ви  
ал хе ми чар ка од ме не!
Пре ку умет но ста ја со ста ву вам сво ја та лич на жи вот на  
сло жу вал ка и по тоа се то тоа го спо де лу вам со си те,  
автен тич но и не се бич но. Ме над гра ду ва од гла ва до пе ти ци, 
мо е то фи зич ко те ло, мо јот дух и мо ја та свест, ве ли Вин чиќ

Разговараше | Не ве на По пов ска
Фото | Александар Ивановски

�  По втор но ќе из ло жу ва те 
во Скоп је, овој пат во га ле-
ри ја та „Остен“. Кол ку де ла се 
из ло же ни и ка ко е нас ло ве на 
из лож ба та?
вИН чИЌ: Да, по втор но из лож ба 
во Скоп је. Овој пат е са мо стој-
на, мо ја из лож ба во га ле ри ја та 
„Остен“. Из лож ба та е про даж-
на и на неа ќе мо же да се ви дат 
три е сет де ла. Де сет од нив се 
ве ќе сопс тве ност на „Остен“ и ќе 
вле зат ка ко дел од ко лек ци ја та 
за 70-го диш ни на та на „Остен“, 
ко ја ќе се прос ла ву ва со 70 умет-
нич ки ма пи, ме ѓу кои ќе би де и 
мо ја та ток му со тие де сет де ла. 
Зна чи, са ма та из лож ба ќе би де 
во ед но и про мо ци ја на мо ја та 
умет нич ка ма па.

Ова е це ли от кон цепт на из лож-
ба та со име „Ин ту и тив на ис по-
вед“: Ин ту и ци ја та е све та. Таа 
спо ју ва со се моќ на та си ла на 
кре а то рот и на не о гра ни че ни те 

бла женс тва на рај ски те гра-
ди ни. Са мо ос тва ру ва ње-

то е воз мож но са мо 
пре ку ин ту и тив-

на ис по вед. 
А што е тоа 
ин ту и ци ја? 

Таа е ти вки от глас, по тис на ти те 
чув ства и на ши от дух за ро бен 
ка ко во вол шеб на лам ба. Ин ту и-
ци ја та е ду хот што ги ис пол ну ва 
си те жел би.

Не при јат ни те чув ства што уште 
од де ца ги та ло жи ме ја огра ни чу-
ва ат ин ту и ци ја та. За да ја ос ло-
бо ди ме таа нај моќ на си ла во нас, 
тре ба ис по вед. Ед но од нај важ ни-
те по тис на ти чув ства се жел ба та 
за еро ти ка и за ин ти ма. Де ка се 
по тис на ти, зна е ме пре ку чув-
ство то на љу бо мо ра, агре сив ност, 
страв и на вна тре шен не мир. Не е 
лес но.. но приз нај пред се бе што 
чув ству ваш, приз нај го исто то 
и пред тво е то бо жес тво и пред 
си те, ќе би деш сло бо ден и си те 
твои жел би ќе би дат ис пол не ти.

Си те мои де ла се соз да де ни во 
мо мент на ин ту и тив на ис по-
вед при ко ја ги ос ло бо ду вам 
мо и те по тис на ти емо ции. Тие 
ос ло бо де ни про ник ну ва ат и се 
чув ству ва ат во ли ко ви те. Спо де-
лу вај ќи го искус тво то са кам да 
го пот тик нам гле да чот сам да се 
освр не кон сво и те чув ства. Ду ри 
и кон тие нај за бра не ти те, ка ко 
што се жел ба та за до ми ни ра ње, 
жел ба та за по ли га ми ја.. та ка се 
ста ну ва хе рој!

„Ин ту и ци ја та да ва пог лед кон 
над вор и пог лед кон вна тре. 

Таа сла ви во гра ди на та на 
вол шеб ни те мож но сти 

ка ко да се ви стин-
ски” – Карл 

Јунг.

�  Ка ко дој де до со ра бо тка та со 
га ле ри ја та „Остен“?
вИН чИЌ:  До ро ти Пач ко ва, ко-
ја е вра бо те на ка ко арт ку ра тор 
во „Остен“ и е дел од про фе си о-
нал ни от тим, ги за бе ле жи мо и те 
мно гу број ни де ла на со ци јал на та 
мре жа „фејс бук“ и кон та кти ра ше 
со ме не со цел да ме по ка ни на 
би е на ле то на цр те жи, кое го ор га-
ни зи ра ат. Таа неј зи на по ра ка бе-
ше пр ви от че кор на со ра бо тка та 
со Остен, кои ка ко тим се мош не 
про фе си о нал ни ка ко ин сти ту ци-
ја, ко ја не са мо што со ра бо ту ва, 
про мо ви ра и под др жу ва до маш-
ни умет ни ци, ту ку и умет ни ци од 
це ли от свет. Оду ше ве на сум од 
нив на та про фе си о нал ност, ко ја 
е на свет ско ни во.

�  Ми на та та из лож ба ви бе ше 
нас ло ве на „Але ксан дар и се-
дум те ка пии на Скоп је“. Ка ко 
се нас ло ве ни овој пат де ла та 
и што ви бе ше инс пи ра ци ја?
вИН чИЌ: Си те де ла го но сат 
нас ло вот „Ин ту и тив на ис по вед“, 
ка ко и са ма та из лож ба. Инс пи-
ра ци ја ми бе ше та инс тве ни от 
про цес на са мо ос тва ру ва ње, 
ста ну ва ње хе рој или хе ро и на. 
Тој про цес не ми нов но прет ста-
ву ва и ин ди ви ду а ли за ци ја на 
са ма та лич ност, ос ло бо ду ва ње 
од пре дра су ди, дог ми и од срам... 
фе но ме нот срам ги пра ви и ба-
ри е ри те и преч ки те што нѐ спре-
чу ва ат во са мо ос тва ру ва ње то. 
Та бу а та, во ос но ва, се ба зи ра ат 
на сра мот, тој не доз во лу ва ужи-
ва ње во на ши от жи во тен пат кон 
са мо ос тва ру ва ње то. Вло жив 
огром на енер ги ја во овие де ла 
и за мно гу кус вре мен ски рок, 

им пул сив но, ин ту и тив но и но-
се на од емо ции, тво рев, ос ло бо-
ду вај ќи се по сте пе но од сра мот 
и од та бу а та. Во фо ку сот ми беа 
автен тич ни те емо ции и екс пре-
сив на та тех ни ка на цр теж ка де 
што го наг ла су вам чув ство то на 
до пир. фи зич ки и ду хо вен до-
пир. Ми на та та из лож ба по тсе ту-
ва на оваа спо ред кон цеп тот, но 
се ра бо те ше за Але ксан дар ка ко 
лич ност и  за не го во то са мо ос-
тва ру ва ње ка ко хе рој.

�  По тек ну ва те од умет нич ко 
се мејс тво. Што прет ста ву ва 
за вас умет но ста? Ка ко ја до-
жи ву ва те?
вИН чИЌ: Точ но, мај ка ми 
Ма ри ја Вин чиќ е та лен ти ран 
умет ник, ко ја по ра ди се мејс-
тво то ги ста ви умет но ста и 
сво јот та лент во втор план. Но, 
јас од неа впи вав ка ко сун ѓер 
сѐ што мо жев да на у чам. Се то 
неј зи но зна е ње. Кол ку мно гу и 
кол ку са мо тех ни ки на у чив од 
неа уште ка ко де те на нај ма-
ла во зраст. За ме не умет но ста 
е пре дус лов за по сто е ње, таа, 
спо ред ме не, е ос нов но средс-
тво за са мо ос тва ру ва ње на 
се кој чо век. Ова го мис лам за 
си те, а не са мо за умет ни ци те. 
А ко га ве лам умет ност, мис лам 
и на му зи ка, и на те а тар, по е зи-
ја... Умет но ста ми по ма га да ја 
со ста вам сво ја та лич на жи вот-
на сло жу вал ка и автен тич но и 
не се бич но да го спо де лам со 
си те се то тоа. Ме над гра ду ва 
од гла ва та до пе ти ци те, мо е то 
фи зич ко те ло, мо јот дух и мо-
ја та свест. Умет но ста на пра ви 
ал хе ми чар ка од ме не! �
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 „Северниот бисер“ на Италија, како што го нарекуваат Милано, 
е современ град со бурна историја и со стари градби, центар 
на светската мода. Милано е главниот мотор на економијата 
во својата земја и домот на берзата. Преку ден можете да 
пазарите, додека, пак, во вечерните часови можете да уживате 
во авангардната театарска сцена, во прекрасната релаксирачка 
сцена или во некој од жешките клубови до раните утрински часови

МИлАНО - СИМБОл НА НОвА ИтАлИЈА

Престолнина на културата  
и колевка на уметноста

Пишува | Маја Костовска

Овој град не се смета за ти-
пичен италијански град и 
самите Италијани смета-

ат дека Милано не е убав како 
останатите градови со слична 
големина. Меѓутоа, Милано 
нуди многу повеќе. Иако спаѓа 
во градовите што биле најмногу 
уништени по Втората светска 
војна, Милано во изминатите 
децении е целосно обновен и 
модернизиран. Архитектурата 
на Милано не е типично ита-
лијанска, таа повеќе го одразува 
модниот и уметничкиот дух на 
градот, отколку италијанската 
традиција. Но и покрај сето ова, 
Милано, исто така, е еден од најс-
тарите италијански градови со 
богато историско наследство. 

Во светот, Милано е симбол на 
модна престолнина, рај за паза-
рење, фудбалска престолнина, 

позната по интернационални 
опери и по динамичниот ноќен 
живот. Во Италија, Рим е сим-
бол на стара Италија, а Милано 
е симбол на нова Италија.

Време и клима
Иако спаѓа во „четирисезон-
ски“ туристички дестинации, 
агенциите препорачуваат дека 
пролет и есен се најдобри се-
зони за посета на Милано. 
Причината за тоа е што во тоа 
време има најмалку врнежи и 
умерена температура. За вре-
ме на летото е доста жешко, 
па туристите ги преферираат 
приморските дестинации.  

Туристички атракции 
Од бројните знаменитости ќе 
издвоиме само дел – операта „Ла 
Скала“ и ремек-делото „Тајната 

вечера”, миланската катедрала, 
трговскиот центар „Виторио 
Емануеле“, замокот „Сфорца“. Ло-
цирајте ги знаменитостите што 
сакате да ги посетите, направете 
маршрута па полека избегајте 
од неа и дозволете градот да ве 
изненади и самиот да ви се от-
крие. Исто така, одделете пет 
евра да се качите на врвот на 
миланската катедрала (Дуомо). 
По  четириесетина скали ќе сле-
дува фантастична глетка на го-
тичка убавина и совршен видик 
на панорамата на Милано. Иако 
е доста оддалечена од центарот 
на градот, вреди да се посети и 
Централната железничка стани-
ца, која со својата грандиозност 
остава еднаков впечаток како и 
Дуомо, иако според убавината е 
далеку зад преубавата катедра-
ла или галерија „Виторио Ема-

нуеле“ која спаѓа во најубавите 
трговски центри во светот. 

Љубителите на фудбалот може 
да го посетат стадионот „Џузепе 
Меаца“, кој навивачите често го 
нарекуваат и Сан Сиро по делот 
на градот во кој се наоѓа. Овој 
вистински храм на фудбалот, 
кој денешниот изглед го добил 
поради Светското првенство 
во Италија во 1990 година, е 
домашен терен на миланските 
клубови Милан и Интер. Милан 
е единствениот град во Европа 
кој има два клуба кои освојувале 
Куп и Лига на шампиони. 

Сообраќај и превоз
Милано има два меѓународни 
аеродрома – „Линате“ и „Мал-
пенсе“. Во близина се наоѓаат 
уште два аеродрома – аеродро-
мот „Бергамо Орио ал Серио“ 
и аеродромот „Парма“, кои нај-
често ги користат туристички-
те агенции и нискобуџетните 
авиокомпании за превоз на ту-
ристите. Од сите аеродроми до 
Милано сообраќаат брзи возови 
во кратки временски интерва-
ли, па доаѓањето во градот не 
е проблематично. Со автобус 
до Милано во организација на 
туристичките агенции се пату-
ва преку Хрватска и Словенија 
и патувањето трае од 14 до 20 
часа, зависно од задржување 
на граничните премини. Исти-
от пат го користат и туристите 
што користат сопствен превоз. 
Патот до Милано е автопат, 
така што возењето е удобно и 

лесно. Таксија сообраќаат од 
сите аеродроми до градот како 
и во самиот град. Такси-прево-
зот во Милано е скап и бидејќи 
има други видови превоз кои 
се далеку поевтини, туристите 
најчесто го избегнуваат. Најбрз 
и најчест користен превоз е ме-
трото. Градот е добро поврзан 
со метро-линии и карта во еден 
правец чини едно евро по лице. 
На бројни пунктови во градот 
можете да изнајмите и велоси-
пед за обиколка на градот по 
цена од две евра за секој час од 
користењето. 

Што е модерно во 
Милано? 
Во мода се велосипедите, семеј-
ните прошетки, прошетките на 
домашниот миленик облечен 
по последен тренд, мини-здо-
лништа, и секако, во мода е мо-
дата. Кога зборуваме за излегу-
вањата навечер, речиси во сите 
кафулиња почнува „среќниот 
час“ и трае до 22 часот. Во не-
кои кафулиња за десет евра се 
добива коктел и храна во вид на 
шведска маса. Се разбира, сека-
де можете да нарачате пица (во 
центарот чини околу десет евра) 
и традиционална италијанска 
паста, но не заборавајте да го 
пробате и превкусниот сладолед 
кој тука се јаде во сите сезони. 

Галеријата „Виторио Емануеле“, 
мајката на центрите за пазарење, 
се наоѓа во внатрешноста на па-
лата од деветнаесеттиот век и е 
седиште на продавниците „Луи 

Витон“, „Прада“, „Гучи“, „Бернас-
кони“. Во рамките на овој ком-
плекс можете да се одморите од 
пазарување во некој од бројните 
ресторани и кафулиња од висока 
класа како „Зука“, „Гучи-кафе“, но 
и во некој од рестораните за брза 
храна на „Виа Санта Радегонда“, 
како „Луини“. 

Безбедност
Се препорачува да не барате по-
мош при користење на банкомат, 
да избегнувате какво било купу-
вање производи кои се продава-
ат на улица. На туристите им се 
препорачува во ноќните часови 
да ги избегнуваат деловите од 
градот – Лорето, Централната 
станица и Порто ди Маре, кои 
се наоѓаат на јужниот крај на 
жолтата метро-линија. 

Сместување
Во Милано работат повеќе од 360 хотели од 
различни типови и категории. Најбројни се 
хотелите со 3 и со 4 ѕвездички, кои вкупно ги 
има повеќе од 250. Во Милано се наоѓаат 18 
хотели со 5 ѕвездички, 53 хотели со 2 ѕвездич-
ки и 45 хотели од најниска категоризација. 
Исто така, Милано нуди и голем избор на 
хостели кои ги има околу 30 во потесниот 
центар на градот. 

Цените во хостелите во Милано се движат 
од 12 до 30 евра за ноќевање, во зависност 
од видот и од квалитет на сместувањето. 
Сместувањето во миланските хотели чини 
од 25 евра по лице во двокреветна соба до 
неколку стотина евра за ноќевање со појадок 
во хотелите со четири и со пет ѕвездички. � 
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Женските костуми не се веќе наменети само 
за деловни состаноци и за други сериозно-
деловни настани. Костумите за жени денес 
се многу повеќе, односно се носат во речиси 
сите ситуации – од лежерни, деловни, 
полусвечени и свечени настани

атрактивнотреНД

Пролет во бои
Ако ги преферирате класич-
ните бои за костуми како 
што се црна, нијанси на 
сива и на кафена, евенту-
ално темносина, оваа про-
лет нема да ви биде лесно, 
бидејќи костумите ќе сјаат 
од силни бои. Нијанси на 
сина, розова, црвена, боја на 
цигла, зелена, дури и сјајна 
сребрена нијанса ќе бидат 
на секој чекор.

Костум со детали
Линии, коцки, цветни и други детали сигурно ќе се најдат 
на многу палта и пантолони во пролетната сезона. Може 
да комбинирате и еднобојни панталони и палто со детал 
или обратно.

Костуми со капри-панталони
Трендот со капри-пантолоните почна мина-
тата година, па ќе продолжи и оваа година, 
така што костумите со пантолони, чијашто 
должина е до половина на листот, ќе бидат 
хит.
Кратко палто
Освен скратените модели панталони, ќе се 
носат и скратени модели палта. Се разбира, тие 
ќе се комбинираат со панталони со нормална 
должина за да не се создаде впечаток дека 
костумот е неколку броја помал.

Пролетва облечете костуми во различна боја



Целосно име:  
Га бри ел Мо ник Ју ни он
Родена на:  
29 октом ври 1972 го ди на 
(43 го ди ни)
Ома ха, Не бра ска, САД

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

Активна од:  
1993 го ди на

Парт не ри: 
• Крис Ха у ард  

(во брак од 2001 го ди на 
до 2006 го ди на)

• Двејн Вејд  
(во брак од 2014 го ди на)

ГА БРИ ЕЛ ЈУ НИ ОН
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Ци та ти:

# „Ако не кој не ма при стој ност и по чи ту ва-
ње, не доз во лу вам таа лич ност да оста не 
во мо јот свет.“

# „Мај ка ми е не ве ро јат но сла тка;  
таа е од Не бра ска.“

# „Са кам да се вра там до ма и да си лег нам 
на на ме сте ни от кре вет и сѐ та ка од но во, 
ка ко се ко ја ноќ да е но ва ноќе.“

Га бри ел Ју ни он е аме ри кан ска актер ка. Ка ри е ра та ја 
поч на во 1990 го ди на, со по ја ву ва ња во те ле ви зи ски 
се рии, пред да игра спо ред ни уло ги во „Таа е се то 

тоа“ и „Де сет ра бо ти што ги мра зам кај те бе“ (1999). 
Га бри ел се здо би со сла ва во 2000 го ди на, по уло га та 
во ти неј џер ска та ко ме ди ја „Не ка поч не нат пре ва рот“ 
и по уло га та во се ри ја та на „Си-Би-Ес“, „Гра дот на ан-
ге ли те“, по доц на таа го ди на.

Ју ни он е нај до бро поз на та по уло ги те во фил мо ви те 
„Бра ќа та“ (2001), „Спа си нѐ од Ева“ (2003), „Та ти ни де вој-
чи ња“ (2007), „Раз мис лу вај ка ко маж“ (2012, 2014), „Ло ши 
мом ци 2“ (2003), „Нај до бри те пет ми на“ (2014) итн. �

уБаВИ ЖенИ

www.republika.mk48 петок, 15 април 2016 година www.republika.mk 49петок, 15 април 2016 година



ЗЕЛЕНАТА БОЈА Е СОВРШЕНА 
ЗА УРЕДУВАњЕ НА ДОМОТ 
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МИленИЦИ

Јоргован кај нас се одгледува како ук-
расно дрво во градината и како режено 
цвеќе. Постојат повеќе од 1.000 видови 
јорговани, кои имаат различна големина 
и различни цветови. Јоргованот расте од 
два до 10 метри.

Го има во повеќе бои како бела, жолта, 
розова, виолетова, сина и црвена боја. 
Кај нас најчесто има бел и виолетов јор-
гован. Цвета од април до мај. Цветовите 
испуштаат силен мирис, големи се од пет 
до 10 милиметри.

Ова дрво се сади на место каде што има 
многу сонце, иако може да вирее и во лес-
на сенка. Најчесто се сади во есен или во 
пролет. Земјата треба да биде влажна и 
добро дренирана. Откако ќе се засади, 
треба обилно да се полее со вода.

Јоргованот расте многу брзо. Во пролет 
се става слој од малч и од компост околу 
стеблото. Треба да се дохранува со ѓубри-
во богато со фосфор за да има многу цве-
тови, но ова треба да се повтори откако 
цветањето ќе заврши.

Кога ќе заврши цветањето, може да се 
скрои ако сакате да го размножите. Тоа 
треба да го сторите внимателно, бидејќи 
со кастрење се раѓаат млади гранки, кои 
ќе цветаат од една од пет години, а не-
кастрените гранки цветаат секоја година. 
Ако има млади фиданки околу коренот, 
потребно е да се отстранат за да не ја цр-
пат енергијата на јоргованот. Гранките 
треба да се разретчат за се овозможи се-
која од нив да прими доволно светлина.

Најчесто се размножува со резници, од 
март до јуни. Резниците се долги 20-25 
сантиметри, со по пет-шест ливчиња. 
Освен со резници, се размножува и од 
семе и со калемење. Пресадувањето се 
врши напролет, а младите растенија 
лесно го поднесуваат. �

ЈОРГОВАН

Доколку сакате да создадете пријатно 
катче во својот дом, тогаш е препорач-
ливо да ја употребите зелената боја

Според голем број истражувања, луѓето 
токму оваа боја ја поврзуваат со среќа, 
утеха, надеж и со чувство на спокој.

Оваа боја треба да ја употребите во 
уредувањето на домот за  да добиете 
живост. Тоа можете да го направите на 
многу начини, како што е бојадисување 
ѕидови, употреба на зеленило за деко-
рација, мебел... 

Што се однесува до нијансите на зе-
лената боја, во тој поглед не постојат 
ограничувања и можете да користите 
различни нијанси.

Можете дури да употребите неколку 
различни нијанси на зелена боја за да 
уредите еден ист простор. Доколку до-
дадете и жолта боја, тогаш на одличен 
начин ќе го освежите просторот. 

Покрај ова, можете да искористите и са-
дови, чинии, како и разни други детали 
што имаат зелена нијанса. �
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Како пролетните 
алергии влијаат  
на милениците

Поленот, тревата, мовта, ин-
сектите предизвикуваат 
алергија кај животните. 

Тие имаат слични симптоми 
како и луѓето (им тече носот, 
очите им солзат, се чешање, ка-
шлаат, киваат...) Потешките слу-
чаи вклучуваат и второстепени 
бактериски инфекции, кои мо-
жат да предизвикаат поголемо 
чешање, прекумерно гребење, 
лижење и триење. Кога миле-
никот покажува дел од тешките 
симптоми, морате да го однесете 

Има неколку работи што мо-
жете да ги направите за да ги 
намалите симптомите, исчис-
тете го вашиот миленик по 
прошетка, особено шепите, ку-
пете благ шампон или раствор 
за капење, но што се однесува 
до храната, нека биде богата 

со омега 3 масни киселини и 
со пробиотици.

Ветеринарот, при алергија, на 
вашиот миленик ќе му препише 
антихистамини, но важно е овие 
лекови да му ги давате само под 
лекарски надзор. �

на ветеринар. Следете го одне-
сувањето на вашиот миленик 
за да видите дали се однесува 
чудно. На пример, прекумерно-
то лижење често се поврзува 
со стрес, но, исто така, е еден 
симптом на алергија.

Исто така, доколку забележите 
дека вашиот миленик мириса 
необично или непријатно, тоа 
значи дека на себе носи пого-
лем број бактерии и е потребен 
преглед кај ветеринар. 

Кивање, болки во грлото, течење на носот... се составен 
дел од алергиите, кои ни ги носи пролетта.  Но, дали сте 
знаеле дека и милениците се изложени на истите алергии



„ПЕжО“ ГИ ПРЕТСТАВИ НОВИТЕ  
КОМЕРЦИјАлНИ ВОЗИлА „ЕКСПЕРТ“

автомобилизам

Новиот „пежо експерт“ е дел 
од обновливата понуда и развој 
на позицијата на пазарот на 
комерцијални возила

н овите препознатливи елементи на ди-
зајнот на француската компанија за 
производство на автомобили „пежо“ 

на новиот „експерт“ му даваат силен и при-
влечен карактер изразувајќи масивност и 
современост.

Новиот „пежо експерт“ и сите негови модели 
се изградени на сосема нова база, која се 
одликува преку новата модуларна платформа 
ЕМП2, и се карактеризира со компактност, 
намалена тежина на празно возило, квалитет и 
тивок мотор при работа, кој на еден километар 
има емисија на штетни гасови од само 133 
грама јаглероден диоксид. 

Во новиот сегмент е воведена иновативна авто-
матска странична лизгачка врата, модуларност 
на кабината со „модуворк“, активни безбеднос-
ни сопирачки, камера за возење наназад со 
функцијата „висиопарк“ и навигациски уред 
со 3Д, кој е поврзан со интернет. 

Новиот „пежо експерт“ се одликува со најголема носивост во 
својата класа од 1.400 килограми и се нуди во три каросериски 
опции, во зависност од должината на возилото. Најкратката 
изведба, „компакт“, е со должина од 4,60 метри, а најдолгото 
достигнува до 5,30 метри. 

Тој фургон е одлично приспособен за управување во сообраќајот во 
градскиот метеж бидејќи неговата висина изнесува само 1,90 метар. 

Кога се работи за сигурност на патниците треба да се нагласи 
дека новиот „експерт“ во својата категорија ги постави грани-
ците на многу високо ниво, односно дека доби пет ѕвезди при 
тестирањата Евро НКАП.

Новиот „пежо експерт“ во секој поглед е чекор пред своето 
време. Премиерно ќе биде претставен на Саемот за автомобили 
во Бирмингем. 

Подготви | 
Бојан Момировски

Чекор пред своето време
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П оранешниот ракометен ре-
презентативец на Македонија, 
Александар Јовиќ, продолжува 

професионално да се занимава со ра-
кометот и по неговото активно завр-
шување на кариерата во 2009 година. 
Во моментов работи со младинските 
категории во „Металург“ и е селектор 
на младинската репрезентацијата на 
Македонија за играчи до 20 години. 
Со оваа младинска репрезентација 
тој на неодамна завршените квали-
фикации за Европското првенство во 
Швајцарија направи огромен успех 
обезбедувајќи го второто место во гру-
пата што значи и директен пласман 
на Европското првенство во јули и во 
август оваа година што ќе се одржи 
во Данска.

 Како селектор на младинската 
репрезентација на Македонија за 
играчи до 20 години успеавте да се 
пласирате на Младинското европско 
првенство во Данска, кое ќе се одр-
жи од 28 јули до 7 август. го сметате 
ли тоа за огромен успех или овие 
резултати се очекувани?
ЈОвИЌ: Успехот што го направија мла-
динските репрезентативци на квали-
фикациите во Швајцарија пред една 
недела не е огромен успех. Секако, ре-
зултатите се позитивни, но знаејќи го 
квалитетот на репрезентативците би 
можело да се каже дека тој резултат е 
очекуван. Да бидам искрен, јас и дел 
од стручниот штаб имавме поставено 
високи цели за овој млад и надежен 
состав, но стравувавме поради тоа што 

двајцата млади репрезентативци фи-
лип Кузмановски и филип Талевски 
не ги одработија десетдневните подо-
готвки со своите врсници бидејќи ра-
кометната федерација во консултација 
со селекторот на А-селекцијата, Ивица 
Обрван, ги приклучи во сениорскиот 
состав за квалификациите за Олимпис-
ките игри во Рио. Клучниот натпревар 
беше тој против Црна Гора во послед-
ното коло, кое се одигра во неделата 
рано утрината, и повторно со помош 
и со договор со федерацијата, двајцата 
ракометари се приклучија кон младин-
ската репрезентација на два часа пред 
почетокот на мечот. Сакам да упатам 
голема благодарност до сопственикот 
на Металург, Минчо Јорданов, кој не 
штедеше ни средства ни ресурси за 
патот од 1.350 километри од Полска до 
Швајцарија за да пристигнат Талевски 
и Кузмановски навреме.

 Се чини дека токму на мечот про-
тив црна гора најзаслужен за клуч-
ната победа е Филип Кузмановски. 
По цела вечер помината во автомо-
бил и по повеќе од десет часа пат, 
тој постигна десет гола од 12 обиди. 
Каква беше атмосферата во тимот 
пред почетокот на мечот?
ЈОвИЌ: Оваа генерација ракометери 
доаѓа од три македонски клуба. Повеќе-
то од репрезентативците или точно 
11 на број се од Металург, останатите 
пет се од Вардар и од Пелистер. Тие се 
знаат повеќе години и функционира-
ат заедно. Кога во осум часот наутро 
Кузмановски и Талевски пристигнаа 
во хотелот каде што бевме сместени, на 
само неколку минути пред тргнувањето 

накај салата, се почувствува сосема друг 
пристап од останатите репрезентатив-
ци. Добија огромна самодоверба и не би 
можел да кажам дека само Кузмановски 
одигра на врвно ниво. Сите поеднакво 
се заслужни за победата и за успехот 
во квалификациите. По 50. минута од 
мечот решив да го извадам од првиот 
состав бидејќи се почувствува замор 
кај него. Дотогаш веќе имавме солидна 
разлика и само чудо можеше да се случи 
за да ја прокоцкаме шансата.

 Каква е иднината на оваа селек-
ција на играчи до 20 години? Колку 
Македонија како ракометна држава 
може да се надева на продолжување 
на традицијата и на учество на голе-
мите натпреварувања, како Светско 
првенство и европско првенство, 
по најавите за повлекување на дел 
од сениорските репрезентативци 
по фијаското што го доживеаја во 
гдањск?
ЈОвИЌ: Веднаш ќе одговорам. Македо-
нија не треба да се грижи дека репре-
зентацијата ќе стагнира и дека ќе биде 
далеку од европскиот ракометен крем. 
Да појаснам, овие млади ракометари, 
пред сѐ, се вистински професионалци, 
без разлика на нивните години. Од тие 
што ги поведов во Швајцарија сите до 
еден сериозно ја сфаќаат работата и 
знаат дека само со труд и со многу посве-
теност можат да се изградат во европски 
ракометари. Имаат талент и потенцијал, 
само треба да се работи. Сите во нашата 
држава посакуваме да учествуваме на 
сите големи натпреварувања што следу-
ваат. Се сложувам со тоа дека треба да се 
подмладува сениорскиот состав, но тоа 

не смее да биде преку ноќ. Добро е што 
Талевски и Кузмановски се приклучија 
кон сениорите, но, сепак, сметам дека 
тоа треба да оди постепено. На нив им се 
потребни натпревари со свои врсници 
од другите европски и светски репре-
зентации. Пласманот на Младинското 
европско првенство во Данска е шанса 
оваа генерација да види до каде е и да 
го покаже тоа што го знае бидејќи ќе 
има седум до девет натпревари про-
тив своите врсници од Европа. Немаат 
само Талевски и Кузмановски квалитет 
и потенцијал за директен скок во сени-
орскиот состав.  Во репрезентацијата 
има ракометари кои можат поеднакво 
да се носат и со постарите и поискусни 
репрезентативци кои се и нивни идоли.

Најбитно е, пред сѐ, раководството 
на федерација да направи долгороч-
на стратегија. Така функционираат 
квалитетните репрезентации. Оваа 
генерација на играчи до 20 години 
треба да помине еден четиригодишен 
олимписки циклус во кој однапред ќе 
се знаат целите и кон тоа треба да се 
стремиме сите. И тие што работат во 
клубовите и, секако, селекторите на 
репрезентациите и тренерите. И да 
нема големи турбуленции во струч-
ниот штаб, секако.

 Иако ждрепката за групите за ев-
ропското првенство Македонија ја 
дочека од најслабиот по квалитет 
четврти барабан и противници-
те се веќе познати, а кои, според 
рејтингот, се поквалитетни од нас, 
можеме ли да се надеваме на некој 
позначаен успех во Данска?

ЈОвИЌ: Јас не би бил селектор ако не 
верувам во овие момци кои се со мене 
веќе седма година. Секогаш ги почиту-
вам противниците, но не до таа мера 
за да ја ставам репрезентацијата во 
подредена улога. Данска, Норвешка и 
Холандија се репрезентации кои негу-
ваат различен ракомет од нашиот. Сака-
ат брзо да ја пренесуваат топката и ги 
завршуваат нападите со само неколку 
додавања. Ќе бидеме концентрирани 
на нивниот напад и со цврста одбрана 
ќе се обидеме да дојдеме до поволни 
резултати. Данска како домаќин е фа-
ворит во групата, но не смее да се за-
борави и Норвешка, која знаеме дека 
има долга традиција, а во сениорската 
репрезентација настапуваат и неколку 
младинци кои очекувам да бидат и на 
ова европско првенство. Не се предаваме 
однапред и со добри подготовки и, пред 
сѐ, со комплетна репрезентација и здра-
ви ракометари можеме да се обидеме да 
направиме голем успех.

 Како ги гледаш случувањата што 
се актуелни околу сениорската ре-
презентација?
ЈОвИЌ: Оваа машка ракометна ре-
презентација ги донела најголемите 
спортски успеси на нашата држава во 
изминатите десетина години. Од тоа 
нема бегање и со тоа мора да се раду-
ваме и да се гордееме. Неколку учества 
на светски и на европски првенства, две 
квалификации за Олимпијада, многу ра-
дости донесени за најверните навивачи 
кои во ниту еден момент не ги оставија 
сами на терените ширум Европа. Од тоа 
што го видов на турнирот во Гдањск, 
можам со сигурност да кажам дека ние 

отидовме таму неподготвени за тоа 
што нѐ чека. Мислам дека не бевме 
свесни за тоа што може да направиме 
и каков историски успех би било тоа за 
македонскиот ракомет и воопшто, за 
Македонија. Воопшто не се сложувам 
со тоа дека дел од репрезентативците 
треба да се повлечат и да заминат во 
репрезентативна пензија. Не го за-
служиле тоа и не заслужиле на таков 
начин да се простат од навивачите. 
Следен голем ракометен настан за 
нашата репрезентација е бараж ду-
елот со Чешка за Светското првенство 
во јуни. Покрај Наумче Мојсовски, кој 
доега е единствениот што веќе наја-
ви повлекување, во Скопје во „Борис 
Трајковски“ пред преполна сала од 
7.000 навивачи повлекување од на-
ционалниот тим треба да направат и 
Владимир Темелков, кој е вистински 
професионалец, Бранислав Ангелов-
ски, без кој не можеше да се замисли 
сениорскиот состав во минатото, 
вистински борец и мотиватор и, се-
како, на крај, Петар Ангелов – Диви, 
кој  веќе одржа прес-конференција 
дека и дефинитивно се повлекува од 
репрезентацијата.

Тие четворица ракометари повеќе 
до 15 години го носеа дресот на оваа 
држава. Сите заедно се подеднакво за-
служни за сите успеси што ги напра-
вила репрезентацијата во последните 
години. Цврсто стојам зад ова и само 
со победа над Чешка во реваншот во 
Скопје се сложувам да им се дозволи 
достојно да си заминат во историјата 
и по добро да останат во сеќавањата 
кај сите граѓани во нашата држава. 

СпоРтИнтеРВjу

Македонија и во иднина ќе биде во европскиот ракометен крем

Најбитно е, пред сѐ, раководството на 
федерацијата да направи долгорочна 
стратегија. Така функционираат квалитетните 
репрезентации. Оваа генерација играчи до 20 
години треба да помине еден четиригодишен 
олимписки циклус во кој однапред ќе се знаат 
целите и кон тоа треба да се стремиме сите. 
И тие што работат во клубовите и, секако, 
селекторите на репрезентациите и тренерите. И 
да нема големи турбуленции во стручниот штаб, 
секако, вели Јовиќ во интервју за „Република“

АлеКСАНДАр ЈОвИЌ

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски
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–  Да ви кажам еден виц?
–  Може директоре хахаха!
–  Си биле Мујо и Хасо…
–  Хахаха директоре!
–  Да го докажам…
–  Хахаха, доста директоре,  

се помочавме!

–  Брат, знаеш дека сексот  
подмладува?

–  Знам.
–  Ама ти нешто остарен ми  

изгледаш.

Еволуција на јадењето со сила:
–  Ако не јадеш ќе ја викнам 

баба рога.
–  За џабе ли е направено земи 

јади без леб.
–  Земи дојади го да не се фрли.

конкуренЦИЈа

Здраво телефанатици. Сѐ оди по ѓаволите кога немаш конкуренција.  
Ова порталиве македонски, пак, оваа реченица толку ја извртeле, што си  

конкурираат кој побрзо ќе замине по ѓаволите. Па, добро бре, од кај ви доаѓаат 
овие наслови? Кампањата на Трамп вода да ви носи.

Ако ова е младината на која ја оставаме иднината, ќе се пишам Сириец.

Туку да си продолжам со муабетот за конкуренцијата. „Бекстејџ“ по „Екслузив“ 
до толку нема конкуренција, што веќе не се ни трудат. Добро бе, и маж во де-
сетгодишна врска повеќе се труди. Од ова дури сега се гледаат резултатите. 

Последно се наполниле со млади кадри... Па толку дијалекти нема ни во  
амфитеатар на Економски.

 
И ај, ќе си речеш, млади се ќе се изделкаат. Замислете на Ирена Спировска како 

ѝ е, веќе не е ни за делкање (од обична до најперверзна смисла на зборот).

Малиот брат 

тВтека

�  15 април 1912 година
 По сударот во санта мраз 

нешто пред полноќ претход-
ниот ден, потона прекуокеан-
скиот брод Титаник. Животот 
го загубија 1517 лица.

�  15 април 1992 година
 Во касарните во Скопје, Би-

тола, Штип и во Охрид прис-
тигнаа првите регрути од ре-
гуларниот состав на Армијата 
на Република Македонија.

�  16 април 1945 година
 Формирана е првата маке-

донска влада на чело со 
Лазар Колишевски.

�  17 април 1961 година
 Инвазија во Заливот на сви-

њите: 1511 кубански бегалци 
во САД, обучени и финанси-
рани од ЦИА, се истовариле 
во Заливот на свињите на 
Куба со цел да го соборат 
Фидел Кастро. Неколку дена 
подоцна инвазијата заврши 
со неуспех.

�  18 април 1941 година
 Со одобрение на Нацистич-

ка Германија, единиците на 
Петтата бугарска армија, 
со Шестата и со Седмата 
пешадиска дивизија, ја за-
почнаа воената окупација 
на Македонија.

� 21 април 1918 година
 Германскиот воен пилот 

Манфред фон Рихтхофен, 
познат како Црвениот барон, 
е погоден и убиен во небесна 
битка над Сома, Франција.

� 21 април 1941 година
 Во Скопје е изведена прва-

та премиера на Куклената 
секција при Македонскиот 
народен театар. Тоа била 
претставата „Силјан Штр-
кот“, според истоимената 
народна приказна.

� 21 април 1967 година
 Неколку дена пред општите 

избори во Грција, полко-
вникот Јоргос Пападопулос 
спровел државен преврат со 
кој воспоставил воен режим 
во земјата кој траел следните 
седум години.

ВРеМеплоВ

Јас имам редовна исхрана. Се јадам од внатре.

Кафана - именка од женски род што ги разбира мажите.

Знаеш дека си пораснал кога твоите дома место 
благото го кријат алкохолот.

Ние во Македонија сме родени за чекање по шалтери.

Што ќе речат комшиите - Единица мерка за 
македонски менталитет
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https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%9A%D0%B8%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%9A%D0%B8%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%94
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%98%D0%90
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD


•		200	гр	басмати	ориз

•		300	гр	јунешки	рамстек

•		2	лажици	густин	(нишесте)

•		половина	главица	кромид

•		1	чешне	лукче

•		една	рака	грашок

•		половина	морков

•		перца	од	2	млади	кромитчиња

•		1	рака	индиски	ореви

•		1	јајце

•		1/4	дајкон

•		80	мл	вода

•		Сос	од	соја

# Во сад за варење ставете го оризот да се свари. Не 
преварувајте го, сварете го ал денте.

# Додека се приготвува оризот месото исечете го на 
тенки парчиња. Наросете го со густин колку да ја 
впие влагата. Тргнете го месото настрана.

# Исечете ги ситно кромидот и лукот и нив тргнете 
ги на страна. Морковот исечкајте го на тенки 
ленти и перцата од кромид исечкајте ги. Дајконот, 
исто така, исечкајте го. Целиот зеленчук, 
вклучувајќи го и грашакот, оставете го настрана 
додека да дојдат на ред за подготовка. Индиските 
ореви исечкајте ги рустично.

# Процедете го оризот.
# Во вок-тавата додајте малку масло, зеленчукот 

и месото. По две минути додајте го и грашакот. 
Додајте ја водата и динстувајте. Тргнете ги 
настрана и во тавата додајте ги  оризот и јајцето. 
Мешајте убаво, а потоа додајте ги месото и 
зеленчукот. Мешајте на висока температура две 
минути и оброкот е готов. Додајте малку перца од 
млад кромид и сос од соја.

ПОДгОтОвкА: 
СОСтОJкИ:
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куJнски тефтер

Азиски оброк  
за медал




