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ВоВед

Револуција не се добива со пари

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на неделата

Македонија во „Топ 5“ земји  
со најголем пораст во Европа

Самиот збор „револуција“ под-
разбира коренит пресврт во 
општеството, кој најчесто е 

проследен со насилства. Судејќи по 
начинот на кој Заев и чадорот се оби-
дуваат да ја сменат власта, „шарената 
револуција“ во овој дел целосно го 
оправдува името. Истите тие рево-
луции најчесто со себе носат големи 
промени во структурата на моќта 
кои резултираат со ново институ-
ционално насилство преку чистки на 
неистомисленици. Начинот на одне-
сување на министрите од СДСМ, но и 
заканите на Заев, кој се фалеше дека 
ќе јаде живи луѓе, покажуваат дека 
сценариото за насилно менување на 
власта ја предвидува и оваа револу-
ционерна фаза. Сепак, вистинските 
револуции освен насилството, во 
себе носат идеја, имаат силни сло-
гани и маркантни водачи кои оста-
нуваат запаметени уште долго време 
по завршувањето на револуцијата. Во 
овој дел домашните револуционери 
целосно потфрлаат. Наместо по иде-
ите и по водачот, ќе останат запаме-
тени по апсурдите за кои може да се 
пишува до недоглед, но ќе издвојам 
само неколку:

1 Секоја вистинска револуција има 
свој водач – лик кој е олицетворе-
ние на граѓанскиот протест. Тој 

е почитуван и возвишуван од рево-
луционерите, т.е. од народот, токму 
поради неговите атрибути на чесност 
и храброст. Кај нас, самите револуцио-
нери се срамат да се идентификуваат 
со ликот на двапати помилуваниот 
Зоран Заев, па затоа како организатор 
се јавува непостојната „Протестирам“, 
а демонстрантите на улица наместо 
својот водач, креваат чадори. Сите 
се свесни дека Заев ни приближно 
нема капацитет да води држава и дека 
СДСМ со ова раководство е целосно 
неспособен да спроведе какви било 
реформи со кои би ја подобриле си-
туацијата во судството, во медиумите, 
во јавната администрација, а уште по-

малку во економијата... Затоа и лиде-
рот на опозицијата се плаши да истапи 
како водач на револуцијата. Свесен е 
дека во моментот кога ќе се произнесе 
како водач, зад него ќе останат само 
неспособното раководство на СДСМ 
и платениците на Сорос (сѐ додека 
добро ги плаќаат). 
   

2 Револуционерите без водач, 
„спонтано“ скандираат „Нема 
правда, нема мир“, алудирајќи 

дека се борат за правда за секој. Но и 
правдата што ја бараат е со голем фе-
лер. Барањето истрага и докажување 
на вина за лица од власта е прифатливо 
без поговор, но да протестираш против 
селективна правда, а истовремено да 
молчиш пред куп докази против Заев 
и против Верушевски, е глупаво, ли-
цемерно и неправедно. Тоа што уште 
повеќе ме зачудува е зошто на тие 
слободоумни не им текнува да побара-
ат малку правда и за себе? Не слушнав 
дека бараат одговор од СЈО дали и тие 
самите биле прислушувани? Бараат 
ли одговор од Катица и од Заев каде се 
уште 500.000 разговори? Бараат ли од 
специјалната одговор дали извршила 
претрес кај Заев и кај неговите сора-
ботници? Бараат ли воопшто правда 
за обичните граѓани – за оние уцену-
ваните со нелегално прислушуваните 
разговори од криминалните структури 
блиски на Заев?

3 Револуционерите бараат ос-
тавки и крај на владеењето на 
оваа власт, но за жива глава не 

прифаќаат избори. Тврдат дека со др-
жавата владее режим, но не им пречи 
да продолжат да живеат под такви 
услови. Уште повеќе, одложувањето 
на изборите на 5 јуни се подготвени 
да го слават како голема победа на 
револуцијата! За некој однадвор е 
апсурдно, но за сите нас тука многу 
логично. Образложението е едностав-
но – целата опозиција е свесна дека 
реалната поддршка кај народот е на 
ужасно ниско ниво и дека на следните 

избори ќе го доживеат убедливо најго-
лемиот изборен пораз. Кога и да се 
одржат. Вистинската борба на револу-
ционерите се сведува на обезбедување 
власт за СДСМ преку заобиколување 
на народната волја. 
 

4  Ако се противат на селективна 
правда и во исто време ја под-
држуваат, ако во исто време ба-

раат промена на власта и се против 
избори, ако бараат департизација на 
администрацијата, а не се противат 
на полнењето на министерствата со 
опозициски партиски војници, ако 
го убедуваат народот дека ќе биде 
подобро, а не кажуваат како, не е ни 
чудно што народот сѐ помалку им 
верува и сѐ повеќе е убеден дека ре-
волуцијата е безидејна како и самата 
опозиција. Најмените платеници од 
странство не им помогнаа многу во 
освестувањето на народот, ниту, пак, 
успеаја да ја разбудат креативноста 
на опозицијата за да подготви не-
каква изборна програма. Единстве-
но уникатно обележје на „шарените 
револуционери“ е колективниот ве-
лигденски распуст.

5  Покрај сето горенаведено, за ус-
пех на една револуција пресудна 
е поддршката од народот. Ниту 

една амбасада, ниту еден дипломат, 
ниту една разузнавачка служба, ниту 
еден странски или домашен шпион 
не може да спроведе сценарио за 
насилно уривање на власта без под-
дршка од маса народ. Токму тоа за ча-
дорот и за опозицијата е невозможна 
мисија. И тоа опасно ги фрустрира. А 
причината зошто никогаш нема да ја 
добијат наклонетоста на граѓаните, 
е едноставна. Македонскиот народ 
секогаш тежнеел сам да се избори за 
своите права затоа што пријателска-
та помош секогаш скапо го чинела. 
Така да, колку и пари да се фрлат од 
надвор за оваа шарена револуција, 
кај народот нема да пројде затоа што 
Македонија нема цена.

Економската прогноза, исто 
така, предвидува продолжу-
вање на намалувањето на не-
вработеноста во Македонија 
која годинава се очекува да 
падне на 24,7 проценти, со што 
ќе се изедначи со Грција, а до-
година ќе достигне историски 
23,5 проценти. 

Во продолжение, Брисел на-
ведува дека „порастот на 
вработеноста во Македонија 

продолжува, а инфлацијата е 
поставена да остане ниска“. 
Притоа, се образложува дека 
порастот на вработеноста се 
забрзал во 2015 година со от-
ворање нови работни места 
што претставува зголемување 
од 2,3 проценти на годишно 
ниво. Голем дел од овој пораст, 
според Комисијата, се одвива 
во производствениот сектор 
на странските директни ин-
вестиции, а како резултат на 
владините програми за суб-
венции за вработување.

Европската комисија, исто така, 
наведува дека „економската 
експанзија во Македонија го 
забрза темпото во 2015 годи-
на, со поддршка на домашната 
потрошувачка, извозот и значи-
телниот јавен стимул“. Нефор-
малната Влада на ЕУ посочува 
дека „изгледите остануваат 
оптимистички, со тоа што до-
машната побарувачка станува 
единствен двигател на порас-
тот во иднина, но негативните 
ризици се зголемија“. �

И покрај тешката политич-
ка криза, предвидувањата 
на Европската комисија се 

дека оваа и следната година 
Македонија ќе биде меѓу пе-
тте земји во Европа со најголем 
економски пораст. Според про-
гнозите, домашниот бруто-про-
извод (БДП) ќе има пораст од 
3,5 проценти, а се очекува по-
добри да бидат единствено Ир-
ска со 4,9 проценти пораст на 
БДП, Романија со 4,2 проценти, 
Малта со 4,1 процент и Полска 
со 4,2 проценти. Сепак, нефор-
малната влада на ЕУ во однос на 
македонската економија преду-
предува дека „инвестициските 
можности се, сепак, предмет на 
значаен ризик што произле-
гува од одложената примена 
на јавните инфраструктурни 
проекти и од продолжувањето 
на политичката несигурност“.

МАкеДонИјА неМА ценА



И исламски радикали 
на готовс
Другата опасна група луѓе што 
чекаат разврска на македонската 
криза со надеж дека таа ќе еска-
лира, се припадници на некол-
куте радикални исламистички 
групации што се активни во Ма-
кедонија и во регионот. Иако и 
сегашната криза е добра почва за 

нивните активности кои вклучу-
ваат агитација, регрутирање и 
испраќање на доброволци на 
фронтовите во Сирија и во Ирак, 
за нив идеална состојба би била 
ангажман до изнемоштеност на 
македонските безбедносни сили 
и создавање на вакуум во кој тие 
непречено би оперирале. Пред-
носта на припадниците на овие 
радикални структури е во тоа 

што најголем дел од нив се дел 
од регуларните исламски верски 
институции, а имаат и регионал-
на поддршка како и пристап до 
огромни парични фондови кои 
ги користат, пред сѐ, за регрути-
рање на борци за воени единици 
во Сирија и во Ирак. 

Соседни држави 
Оние што темелно ги следат 
безбедносните состојби во ре-
гионот знаат дека соседните 
земји ја следат Македонија од 
аспект на разузнавачки инфор-
мации и операции, пред сѐ пре-
ку своите воени служби. Се раз-
бира, во земјата се присутни и 
припадници на полициските 
контраразузнавачки служби 
кои најчесто користат дипло-
матско-економски статус, но 
главните цели се остваруваат 
преку воено-разузнавачките 
служби на Грција, Бугарија, 
Србија, Албанија, а од пред 
две години и од единиците 
за ваква намена во рамки на 
Косовскиот заштитен корпус. 
Овде е важно да се напомене 
дека користењето на воени 
разузнавачки капацитети во 
Македонија не е прашање на 
случајност, туку испраќање на 

порака дека централната бал-
канска држава се гледа како те-
риторија во која сѐ уште е мо-
жен воен судир. Политичката 
криза што може многу лесно да 
се претвори во безбедносна, е 
од најголем интерес за најмал-
ку две од соседните држави, 
затоа што остварувањето на 
нивните цели е многу поед-
ноставно ако во Македонија 
не функционираат институ-
циите, особено безбедносни-
те. Прашањата за името, за 
македонската националност, 
за правата на Албанците, за 
решавањето на спорот СПЦ - 
МПЦ, за територијалниот спор 
на косовската граница, се од-
лични причини сите македон-
ски соседи да навиваат, а некои 
од нив директно да работат на 
целосно нарушување на ста-
билноста на Македонија.
   
Вранишковски и 
„превредување на 
вредностите“
Еден од оние самонаречени 
фактори што се обидуваат да 
ја искористат политичката 
криза е некогашниот владика 
на МПЦ, Јован Вранишковски, 

кој мисли дека вмешување на 
политиката во религиските 
проблеми може да го донесе 
во позицијата што ја посаку-
ва. Српскиот егзарх се јави на 
Велигден да ни каже дека е дој-
дено време за „превреднување 
на вредностите“ односно дека 

најопасна од сите групи кои активно 
работат или подзаскриени чекаат 
на уште подлабок судир се неколку 

вооружени групи, кои според дел од ме-
диумите се присутни на Косово, и имаат 
цел да ги одмаздат своите загинати или 
заробени другари во кумановските на-
стани. Овие луѓе кои соработувале уште 
од деведесеттите години на минатиот 
век и дале „беса“ дека ќе ги одмаздат 
своите паднати другари им се познати 
на македонските безбедносни служби. 
Нивните бази на границата меѓу Ма-
кедонија и Косово се точно познати, 
како што точно се познати сите членови 
и јатаци на овие вооружени групи. За 
нивните активности и планови знаат и 
странските разузнавачки служби при-
сутни на Косово и во регионот, а не се 
исклучува ниту можноста во нивните 
редови да има и уфрлени агенти на ма-

кедонските и на странските служби кои 
се обидуваат да ги спречат во нивните 
намери. Она што борбата против овие 
луѓе ја прави исклучително тешка е тоа 
што доколку тие, или некој од нив, не е 
на меѓународна или на домашна потер-
ница, тие слободно, само со лична карта, 
можат да влегуваат во Македонија пре-
ку регуларни гранични премини. Оние 
што не се евидентирани како сторители 
на кривични дела во земјата или што 
не ги бара Интерпол е особено тешко 
да се следат. Македонија, слично и на 
моќната Германија, нема капацитети 
да ги следи сите потенцијални изврши-
тели на кривични дела и тие, во услови 
кога во земјата сѐ уште има десетици 
илјади неевидентирани оружја, имаат 
добра шанса да ги спроведат своите 
замисли, кои, сигурно, не се позитивни 
за Македонија.

Македонците конечно треба да 
сфатат дека треба да се отка-
жат од МПЦ - ОА и да се свртат 
кон неговата ПОА. 

Вранишковски, со манир на 
балкански политичар, се обиде 
да се фати на орото на кое ни-
кој не го поканил и како орово-
дец да ги однесе сите играорци 
во својата црква. Тој во своето 
Велигденското послание до 
полнотата на Православна-
та охридска архиепископија 
пресмета дека протестите 
што ѝ се случуваат на земјата 
се негово дело, односно дека 
тие се резултат на неговите 
жртви. „Еве што донесе нашата 
упорност и доследност. Донесе 
превреднување на вредности-
те. И тоа веќе никој не ќе може 
да го запре“, смета српскиот 
егзарх кој во политичкиот 
хаос бара целосна ревизија 
на лажните комунистички 
вредности, односно бара по-
ништување на МПЦ - ОА и не-
гово устоличување на чело на 
македонската црква. Бездруго, 
српскиот егзарх кој влезе во 
канонско единство со целата 
православна заедница во која 
нема место и за неговиот на-
род, има право да се обиде да 
се наметне кај народот кој во 
многу наврати досега го от-
фрли. Она што нема право, е 
да внесува верски призвук на 
политичката криза во обид да 
освои ситни поени за себе и 
за своите следбеници. Освен 
што тоа не е морално за црко-
вен великодостојник за каков 
што се прикажува, со тоа тој 
дава можност и други верски 
фактори, некои од нив со ради-
кални ставови за соживотот, да 
се обидат да го сторат истото. 

На и онака истоштената земја 
во моментов најмалку ѝ тре-
ба поклоник на српските хе-
гемонистички стратегии кон 
Македонија да ѝ кажува како 
треба да се однесува во криза. 
И конечно, тој мора да сфати 
дека без разлика како ќе за-
врши ова премрежје, тој нема 
иднина како сериозен црковен 
фактор. � Г.М.

Прашањата 
за името, за 

македонската 
националност, 
за правата на 
Албанците, за 
решавањето 

на спорот СПц 
- МПц, за те-

риторијалниот 
спор на косов-
ската граница, 

се одлични 
причини сите 
македонски 

соседи да на-
виваат, а некои 
од нив директ-
но да работат 

на целосно 
нарушување на 
стабилноста на 

Македонија
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Покрај двете главни сили, кои со мали паузи веќе пет години водат 
битка за доверба кај измачените македонски граѓани на маргините 
на последната македонска политичка криза, сѐ посилни се одредени 
групи, кои како хиени, чекаат да дојдат до својот плен. Дел од 
овие групи се надеваат на целосно разјадување на македонскиот 
безбедносен систем по што ќе можат полесно да ги спроведат 
своите планови поврзани со иднината на Македонија. Дел од нив 
очекуваат да се создаде можност за целосно редефинирање на 
системот на вредности на морални правила по кој ќе можат јавно да 
промовираат сдандарди кои досега беа невообичаени вредности. 
Некои од нив сметаат дека нивната шанса да дојдат до општествено 
влијание е доколку евентуалните промени во државата доведат до 
ревизија на историјата, а некои, пак, кризата ја користат за да најдат 
оправдување за своите антинационални дејанија

Сојуз за распад на Македонија
ОбЕДИНЕТИ За ИСТа цЕЛ КОЛУМНА



Д о де ка СДСМ пре ку учес тво во 
вла ста го раз о ру ва без бед нос-
ни от си стем од на тре, на по вр-

ши на исп ли ваа и до го во ри те на Зо ран 
За ев со ра ди кал ни те стру кту ри во ал-
бан ски от блок за ме ѓу себ на под др шка. 
До де ка на ед на стра на се про да ва ат 
тер ми ни те „сло бо да и де мо кра ти ја“ од 
дру га та се игра на „ре де фи ни ра ње и 
фе де ра ли за ци ја“. Оваа ши ро ка ле пе за 
е врз но то тки во на та ка на ре че на та 
ша ре на ре во лу ци ја зад ко ја се кри јат 
се чи и те ин те ре си, освен ин те ре си те 
на ма ке дон ски от на род, кој ба ра крај 
на кри за та и нор мал но функ ци о ни-
ра ње на др жа ва та.

Под ча до рот на За ев и на Ве ру шев-
ски ве ќе вто ра го ди на се кој ја гле да 

сво ја та мож ност за на мет ну ва ње 
по ли тич ки ба ра ња. Во оваа „хи-
брод на вој на“, Бе са и ал бан ска-
та ди јас по ра од Ма ке до ни ја во 
нај ма ла ра ка гле да ат мож ност 
за по вто ру ва ње на сце на ри о то 
од 2001 го ди на.

Се то тоа не мо же да се изо ста ви 
од по ши ро ка та сли ка, што се слу-
чу ва на гра ни ци те, кој и што си 
„игра“ во Ко со во, зо што и на та му 
„Идо ме ни“ по стои ка ко „не ле га-
лен камп“ во Гр ци ја.

Нас про ти Ве лиг ден, ли де рот 
на ГРОМ Стев чо Ја ки мов ски, го 
по ви ка Оли вер Спа сов ски - тех-
нич ки от ми ни стер - да приз нае 
за гру па та од 40 те ро ри сти што 
нав лег ла од Ко со во.

- Оби ди те за де мо крат ско ури-
ва ње на де мо крат ски из бра на та 
власт пре ку про те сти и ис це ни ра-
ни бор ци за де мо кра ти ја не ус пе-
а ја. Вто ра та ва ри јан та е обид за 
де ста би ли за ци ја пре ку вмет ну-
ва ње те ро ри сти од Ко со во, кои 
по тоа ќе сме нат об лик во бор ци 
за чо ве ко ви пра ва. Во план е во 
де ста би ли за ци ја та на Ма ке до-
ни ја да се вклу чат и бе гал ци те од 
Гр ци ја, кои че ка ат на гра ни ца та 
со Ма ке до ни ја - об јас ну ва Ја ки мов-
ски, кој до да ва де ка УБК од лич но ја 
сра бо ту ва за да ча та, но изо ста ну ва 
ре ши те лен од го вор за не у тра ли за-
ци ја на гру пи те што нав ле гу ва ат.

Че ти ри е сет те ли ца што ги на ве ду ва 
Ја ки мов ски нав ле гоа од те ри то ри-
ја та на Ко со во во Ма ке до ни ја пред 
не полн ме сец. За по тсе ту ва ње, тоа 
се слу чу ва ло во мо мен ти на го ле-
ма та ак ци ја што по тоа Спа сов ски ја 
опи ша де ка би ла пре зе ме на за - гру-
па еми гран ти. Но овие „еми гран ти“ 
иа ко не ма ле уни фор ми, се пак има ле 
оруж је и пу ка ле врз спе ци јал ни те 
си ли, по што не пре че но се вра ти ле 
на Ко со во.

Дестабилизацијата
е во интерес на сите,  
освен на Македонците

ХИбРИДНа ВОЈНа

Ма ке дон ска та по ли тич ка кри за ги отво ри мож но сти те 
ту ка да се ис по ра чу ва ат по ли тич ки ба ра ња на раз лич
ни гру пи  стран ски анар хи сти, ал бан ски ек стре ми сти, 
кри ми нал ни гру пи од Ко со во, срп ски „про фе си о нал ни“ 
де мон стран ти. И си те нај доа свој фо кус во оваа кри за

Пишува | Наум Стоилковски
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- То гаш на ста ну ва па ра ли зи-
ра ње на МВР од стра на на ми-
ни сте рот од СДСМ, Оли вер Спа-
сов ски - до да ва Ја ки мов ски, кој 
пра ви спо ред ба со ре ши тел ни от 
од го вор во ку ма нов ско Ди во На-
се ље пред ед на го ди на.

Мно гу ин те рес но е што во гра-
нич на та зо на на југ сè уште 
по стои огро мен „див“ камп на 
еми гран ти, ка де што дејс тву ва-
ат стран ци што ги ор га ни зи ра ат 
не ле гал ни те упа ди на ма ке дон-
ска те ри то ри ја. Се де лат ле то ци, 
се обу чу ва ат еми гран ти те ка ко 
да дејс тву ва ат на не кол ку ме ста 
одед наш со одв ле ку ва ње на вни-
ма ни е то, ду ри и бе ше из вр шен 
упад на сто ти на еми гран ти, што 
за вр ши тра гич но во Су ва Ре ка. 
Дел од тие стран ски „гра ѓан ски 
акти ви сти“, по тоа беа уло ве ни 
во на силс тва та ор га ни зи ра ни 
од Со рос и од КАН ВАС  про тив 
ма ке дон ска та по ли ци ја. Цел та 
е јас на- пре диз ви ку ва ње су дир 
со по ли ци ја та.

Ток му тоа е таа ре зерв на ва ри-
јан та за ко ја го во ри Ја ки мов ски, 
за вклу чу ва ње то на еми гран ти-
те во де ста би ли за ци ја та на др-
жа ва та.

Во ме ѓу вре ме, се којд нев но без-
бед нос ни от си стем и по ли ци-
ја та во Ма ке до ни ја се из ло же-

ни на при ти со ци на ра бот но то 
ме сто - пр во пре ку пар ти за ци ја, 
ко ја СДСМ и Оли вер Спа сов ски 
ја спро ве ду ва ат во МВР, а по тоа 
со из ло жу ва ње на не по треб но 
тро ше ње, мал тре ти ра ње и на по-
ни жу ва ње при за да чи те за обез-
бе ду ва ње по го ле ми на силс тва за 
вре ме на ху ли ган ски те про те сти 
што ги спро ве ду ва ат, по втор но, 
СДСМ и ге не рал ни от пар ти ски 
се кре тар Оли вер Спа сов ски, со 
по мош на „уве зе ни те“ ху ли га ни 
од Ср би ја и од Гр ци ја, обу че ни те 
гру пи на КАН ВАС од Ма ке до ни-
ја пре ку мре жа та на Со рос, но и 
стран ци те што се бо рат да би де 
пу штен еми грант ски от бран без 
преч ки.

Ма ке дон ска та по ли тич ка кри за 
ги отво ри мож но сти те ту ка да се 
ис по ра чу ва ат по ли тич ки ба ра ња 
на раз лич ни гру пи, од стран ски 
анар хи сти, ал бан ски ек стре ми-
сти, кри ми нал ни гру пи од Ко-
со во, срп ски „про фе си о нал ни“ 
де мон стран ти, па и ра ди кал ни те 
„спи ја чи“ од ИСИС.

9 мај
По ра неш ни бор ци на УЧК и „од-
мет на ти те“ од ДПА нај а ви ја про-
тест за 9 мај. Зат скри е ни зад „про-
тест за со стој ба та во Ма ке до ни ја и 
або ли ци ја та од Ива нов“, всуш ност 
се крие про те стен марш на де нот 
на ак ци ја та во Ди во На се ље.

За по тсе ту ва ње, ма ке дон ски те 
спе ци јал ци оста ви ја осум ми на 
од сво и те ко ле ги во таа би тка за 
не у тра ли зи ра ње и за ели ми ни ра-
ње на те ро ри стич ка та гру па, ко ја, 
спо ред тие од нив што се пре да доа, 
це ле ле кон др жав ни и ци вил ни 
це ли кон сре ди на та на ме се цот.

Овој марш на го диш ни на та се га 
се ор га ни зи ра во мо мен ти ко га 
се знае де ка во о ру же ни гру пи по-
сто ја но пла ни ра ат ос ло бо ду ва ње 
на за ро бе ни те иско ри сту вај ќи ги 
кри за та и де ва сти ра ње то на ин-
сти ту ци и те. Дел од нив се од Ко со-
во, кои пла ни ра ат на па ди врз кон-
во јот до де ка се оди кон суд ни ци те, 
но не изо ста ну ва ат и дру ги ак ции, 

ка ко со би ра ње па рич ни до на ции, 
кои до сти га ат и до еден ми ли он 
евра, за под ми ту ва ње во суд ска та 
или по ли ци ска та власт, или за ка-
ква би ло дру га на ме на со ко ја би 
мо же ло да се из дејс тву ва нив но 
ос ло бо ду ва ње.

Ко га ве ќе се спо ме ну ва тој 9 мај, 
мо ра да се по со чи и на силс тво то 
на кое по ли ци ја та бе ше из ло же-
на во пред ве чер је то на ак ци ја та. 
Иста та гру па ци ја на СДСМ, за си ле-
на со тие што се га ќе мар ши ра ат 
на 9 мај, по тоа се со бра во ор га-
ни за ци ја на Со рос на за ед нич ки 
ми тинг на кој беа истак на ти и сим-
бо ли те на УЧК, на Го ле ма Ал ба ни-
ја, се ка ко сим бо ли те на САД, а на 
кој го во ре ше ду ри и по ра неш ни от 
бу гар ски пре ми ер Сер геј Ста ни-
шев, кој е поз нат по тоа што не ги 
приз на ва ма ке дон ски от на ци ја и 
кул ту ра.

Уште по ве ќе, по тој кр вав 9 мај, 
За ев и се га ми ни сте рот Спа сов ски, 
след ни от ден за ми наа на фо то гра-
фи ра ње во Ди во На се ље. По вре де-
ни те по ли цај ци и се мејс тва та на 
за ги на ти те по ли цај ци сè уште не 
се удо сто е ни од нив. За воз врат, 
и двај ца та ги ме ну ваа из ја ви те 
не кол ку па ти, од тоа де ка ак ци-
ја та е „ди ри ги ра на од вла ста“, до 
„со о чу ва ње со поз на та и опас на 
те ро ри стич ка гру па“.

Ако со стој ба та во Ма ке до ни ја е со ла ба-
ва ко а ли ци ска власт, по ли тич ка кри за 
пре диз ви ка на од прис лу шу ва ње то и 
по ли тич ки ба ра ња на ра ди кал ни ал бан-
ски гру пи, не е по и на ку ни во ре ги о нот.

На кри тич на та ма са на парт не ри те 
на За ев во се кој мо мент мо же да им 
се прик лу чат и ко сов ски те гру пи, кои 
ве ќе пу шта ат ви де о по ра ки за под го-
тве ност за бор ба. Ко сов ски от обид 
да се рас чи сти со зло сторс тва та и со 
кри ми на лот за гро зу ва око лу 500 ли-
ца, ме ѓу кои и ви со ки функ ци о не ри 
во УЧК. За да из бег нат ап се ње, тие во 
се кој мо мент се под го тве ни да пре диз-
ви ка ат но ва кри за, или да оди гра ат во 
не чие сце на рио што би им обез бе ди ло 
из лез. Ток му во таа на со ка се и ин-
фор ма ци и те, но и де зин фор ма ци и те 
за раз лич ни евен ту ал ни нав ле зе ни 
во о ру же ни гру пи во зем ја ва. Во зад-
ни на, ка ко по се бен фа ктор на ри зик 
се „спи ја чи те“, од нос но ра ди кал ни те 
ис лам ски бор ци од су ди ри те на Бли-
ски от Исток, кои се вра те ни во Ма ке-
до ни ја и во ре ги о нот.

Во ме ѓу вре ме, „ша ре ни от“ со став на 
бор ци те на КАН ВАС и на Со рос пла-
ни ра ат „за зе ма ње“ ин сти ту ции со 
бло ки ра ње на нив на та ра бо та, да не 
доз во лу ва ат влез или из лез на ад ми-
ни стра ци ја та. Од нос но, по втор но тро-
ше ње и де фо ку си ра ње на по ли ци ја та 
во ре жи ја на тех нич ки от ми ни стер за 
по ли ци ја та!?

За ми на ти от број на „Ре пуб ли-
ка“ за ме ник-ми ни сте рот Ми тко 
Ча вков и пр ви от чо век на УБК 
Љуб чо Ан до нов ски уве ру ваа 
де ка др жа ва та не ма да доз во ли 
„укра ин ско сце на рио“, од нос но 
сце на рио на кр ва во обо е на ре-
во лу ци ја, кол ку „ча до рот“ и да ја 
прет ста ву ва ка ко „ша ре на“. Мно гу 
ва жен мо мент во таа на со ка игра 
и жел ба та и све ста на огром но то 
мно зинс тво од гра ѓа ни те што не 
го при фа ќа ат на силс тво то ка ко 
оп ци ја за ре ша ва ње на кри за та.

До кол ку, пак, по ли тич ка та кри-
за се на со чи кон ба ра ње ре ше-
ние и се фо ку си ра кон из бо ри, 
то гаш ќе се стес нат рам ки те за 
дејс тву ва ње на раз ни те гру пи, 
а и без бед нос ни те си ли ќе мо же 
да се фо ку си ра ат на сво ја та ос-
нов на за да ча.

И ток му по ра ди тоа што го чув-
ству ва ат тој мо мент, гра ѓа ни те на 
Ма ке до ни ја ја да ва ат и го ле ма та 
под др шка та за ГДОМ, кое се ја ви 
ка ко кон тра те жа на „ша ре на та ре-
во лу ци ја“. Гра ѓан ско то дви же ње ја 
до би ва под др шка та со по ви ци те и 
кон по ли тич ки те фа кто ри во зем-
ја та, но и кон над вор, де ка единс-
тве ни при фат ли ви ре ше ни ја на 
по ли тич ка та кри за се де мо крат-
ски те ре ше ни ја, пред сè, из бо ри. 
И тоа што по ско ро. 

анализа
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В о кус пер и од, куп ан ти ма ке-
дон ски ли ко ви се обе ди ни ја 
око лу ли кот и де ло то на со-

ци јал де мо крат ски от ли дер. Са мо на-
ре че ни от спа си тел од Мур ти но ус пеа 
на бр зи на да со бе ре на ед но ме сто 
де се ти ци из ви ка ни и до бро поз на ти 
идо ло пок ло ни ци и по чи ту ва чи на 
сво е то де ло. За не го ва жал, си те на 
иста та таа јав ност ѝ се поз на ти по 
ред ан ти на ци о нал ни дејс тва, благ 
збор за нив ни те актив но сти со кои 
ја не ги раа на ци ја та, цр ква та и са мо-
бит но ста на др жа ва та.

Ед но став но ка жа но, си те во не го 
ви доа пер фе ктен ме си ја, лик што 
отво ри ши рок ди ја па зон мож но сти 
за оте ло тво ру ва ње на нив ни те ан-
ти ма ке дон ски ви зии. Не ба ди ја ла, 
на не го ва та ша ре на „ре во лу ци ја“ со 
бр зи на на свет ли на та ѝ се прик лу-
чи ја еден куп ша ре ни ан ти на ци о-
нал ни ли ко ви. Им се нај де ка ко „кец 
на де се тка“ за да ги из ва ди од за бо-

ра вот на вре ме то во кој по ле ка, но 
си гур но то неа. Би зар но или не, но 
од по дру ми те и гни ле жот ги спа си и 
ги из ва ди ток му „ре во лу ци ја та“ што 
ја уни шту ва др жа ва та. Та ка, та зе по-
вам пи ре ни, за бо ра ве ни те ли ко ви од 
ми на то то на бр зи на се нај доа на иста 
бра но ва дол жи на со сво и те пан да ни 
од се гаш но ста, кои со се та си ла ита ат 
кон нив на та суд би на.

Спро тив но сти те се прив ле ку ва ат 
са мо во љу бо вта, а ре ал но ста ве ли 
де ка и та ква та трае ку со. Во по ли ти-
ка та, пак, исто ри ја та по ка жа ла де ка 
се ко гаш се прив ле ку ва ат слич но-
сти те, т.е. иде о ло ги и те со иста цел и 
за да ча. Во на ши от слу чај на ша ре на 
ква зи и де о ло ги ја , пак, си те тие што 
ѝ мис лат ло шо на Ма ке до ни ја, ко ја за 
го лем дел од нив не е ни Ма ке до ни ја. 
Тие те ле ди ри ги ра ни од раз лич ни 
цен три, но, очиг лед но, со иста фре-
квен ци ја на де ле чин ски от упра ву вач, 
се нај доа на свое. Кој за вра ќа ње на 
власт, кој за раз не би ту ва ње на на ци-
о нал но то тки во, кој про тив цр ква та, 

на за е ва та ша ре на „ре во лу
ци ја“ со бр зи на на свет ли
на та ѝ се прик лу чи ја еден 

куп ша ре ни ан ти на ци о нал ни 
ли ко ви. Ги обе ди ни и им се 

нај де ка ко „кец на де се тка“ 
за да ги из ва ди од за бо ра вот 

на вре ме то во кој по ле ка, 
но си гур но то неа. Би зар но 
или не, но од по дру ми те и 

гни ле жот ги спа си и из ва ди 
ток му „ре во лу ци ја та“ што ја 

уни шту ва др жа ва та. та ка, 
по вам пи ре ни, за бо ра ве ни те 
ли ко ви од ми на то то на бр зи
на се нај доа на иста бра но
ва дол жи на со сво и те пан
да ни од се гаш но ста. или, 

мо же би, си те тие ре а ги ра ат 
на иста та фре квен ци ја од 
да ле чин ско то на ча до рот?

АН ТИ НА ЦИ О НАл НО ОБЕ ДИ НУ ВА њЕ ВО шА РЕ НА ТА „КА У ЗА“

Тај ни от ре цепт на За ев:  
ка ко да ста не те маг нет за 

рас кол ни ци и за не при ја те ли 
на Ма ке до ни ја?

анализа
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друг про тив др жа ва та, трет про тив 
сѐ што е на ве де но. Мно гу раз лич ни 
мо ти ви и по и на кви це ли, но си те 
обе ди не ти во ед но – во ос тва ру ва-
ње то на при мар на та цел, ка ква и 
да е, ги спре чу ва исти от проб лем: 
уни тар на, единс тве на и спло те на 
др жа ва Ма ке до ни ја и на род. Си те би 
би ле мно гу поб ли ску до цел та ко га 
таа не би по сто е ла, а ба рем не кол ку 
че ко ри на пред би ги до ве ла неј зи-
на де ста би ли за ци ја со ка ква и да е 
кри за. Ов де до а ѓа и обе ди ну вач ки от 
мо мент, овоз мо жен ток му од ли кот 
што па ра лел но ра бо ти на си те ан ти-
на ци о нал ни по ли ња. Про тив ни ци те 
на др жа ва та и сѐ во неа не би мо же ле 
ни ту да по са ка ат по до бар со и грач. Не 
ба ди ја ла, ка ко маг нет ги прив ле че и 
обе ди ни си те не га тор ски ли ко ви...

на по ри те на За е ви те про фе си о нал ни 
ме ди у ми да го „ис пе рат“ ка жа но то 
од Ка са ми и Ља ма ла ри, ка ко и на 
пр во на ве де ни от, кој со си те си ли се 
оби ду ва ше да до ка же де ка „ре де фи-
ни ра ње то на Ма ке до ни ја“ не зна че ло 
фе де ра ли за ци ја.  И до де ка За ев, спо-
ред збо ро ви те на Ка са ми, „са мо“ ја 
ре де фи ни ра ше Ма ке до ни ја, на астал 
го обез ли чи се то тоа за што 75 бра-
ни те ли за ги наа во 2001 го ди на, ме ѓу 
нив и де се ти ци ци вил ни жр тви и 
кид на пи ра ни. За ил јад ни ци те жр тви 
во НОБ и ми на то то и да не збо ру ва ме. 
Се то тоа за бед на под др шка на од ло-
жу ва ње из бо ри и уше по бед на шан са 
за пу сто вра ќа ње на власт.

на нив но то членс тво и реј тинг во 
Гр ци ја? Се че ка ли на мил збор до 
За ев од ли де рот и ос но вач на Хри си 
авги, Ни кос Ми ха ло ли кос, или, во 
нај ма ла ра ка, утеш но би би ло да дој-
де и од Не за вис ни те Гр ци на Па нос 
Ка ме нос. А има и зо што...

Тоа е ед но ста вен и 
спон тан при мер за обе-
ди ну ва ње од ин те рес, 
ве ли умет ни кот и ко-
лум нист Ацо Стан ков-
ски, спо ред кој во овој 

слу чај нај раз лич ни ка ра кте ри се со би ра ат и 
обе ди ну ва ат врз ед на за ед нич ка пла тфор-
ма, а тоа е зло ба та и де струк ци ја та што 
ја не гу ва ат во се бе со цел да ги ос тва рат 
сво и те не прин ци пи ел ни ам би ции.

СТАнкоВСкИ: Та ка, пред вод ни кот на ма-
ке дон ски те Ша тро-ко му ни сти се обе ди ну-
ва со раз ни про фи ли – рас чи нет вла ди ка, 
ал бан ски те ро ри сти, псев до ин те ле кту-
ал ци, по ра неш ни по ли ти ча ри-ми ни стри 
и се ка кви дру ги чу до ви шта спон зо ри ра-
ни од нај цр ни те ор га ни за ции ка ко што 
се тај ни те служ би на ча дор џи ја та или 
плу то кра тот Со рос – ин ве сти тор во во е-
но-ин ду стри ски от комп лекс, во про е кти 
со ГМо и во дру ги кри ми нал ни дејс тва, 
чи и што стру кту ри ги знае са мо гос под, а 
кои се ди зај ни ра ни од не ча сти ви от.

Исти те овие не среќ ни ци здру же ни во ша-
ре ни от цир кус на омра за та, за да ја ос тва-
рат сво ја та цел, се спо соб ни да ги ли фе-
ру ва ат и нај све ти те прин ци пи на жи во тот 
и на свес но ста за да ги ком пен зи ра ат 
сво и те фру стра ции, кои, ед но став но, се 
не из ле чи ви. И се то ова би би ло тра гич но, 
да не е ко мич но, а, всуш ност, е гро теск но. 
од се то ова што се слу чу ва, ма ке дон ски от 
на род со си те свои дреб но сти и доб ле сти 
до би ва на увид це ла ед на га ле ри ја мон-
стру оз ни ли ко ви, пре дав ни ци и квинс лин-
зи, алч ни ци и га до ви, су штес тва што ка ко 
да се за гу бе ни во сло же ни и коф ликт ни 
со стој би на со вре ме ни е то, са та ни сти што 
му ја про да доа ду ша та на ѓа во лот за грст 
до ла ри и за ма ло ме ди ум ско вни ма ние.

но це ли от нив ни де мон ски бунт во ко ја 
учес тву ва ат тие са ми те и не е нај страш-
но то не што. на јод врат но то  што го пра-
ват во нив на та де струк ци ја е вр бу ва ње то 
и ре гру ти ра ње во амо рал на та али јан са 
на мла ди те лу ѓе и на ти неј џе ри те, кои 
се сѐ уште на ив ни и не свес ни за це ла та 
комп лекс ност на по ли тич ки те про це си и 
ова ни ко гаш не ма да им би де про сте но. 
нив но то не ма ње со вест да ги тур ка ат 
сво и те че да на пред, во пр ви те ре до ви 
ка ко жив штит или ка ко мож ни жр тви на 
нив ни те без ум ни ам би ции. Ина ку, се то ова 
гру пи ра ње е осу де но на про паст за тоа 
што ма ке дон ски от на род е умен, че сен 
и до сто инс твен.

СТАНКОВСКИ:  
ОБЕДИНУВАЊЕ ВРЗ 
ПЛАТФОРМА НА ЗЛОБА  
И НА ДЕСТРУКЦИЈА

анализа

Кај ова обе ди ну ва ње на ан ти ма ке дон ски те ју-
риш ни ци не ста ну ва збор за ни ка ква ли дер-
ска дар ба на акту ел ни от со ци јал де мо крат ски 
пре тсе да тел, ту ку за не што што су штин ски го 
над ми ну ва ка па ци те тот ка ко на акту ел но то ра-
ко водс тво на опо зи ци ја та, та ка и во оп што на 
це ли от опо зи ци ски блок, на кој му се прик лу чи ја 
и одре де ни по е дин ци, кои сѐ уште има ат свои 
функ ци о не ри во из врш на та власт, це ни доц. 
д-р Иван ка До дов ска од Прав ни от фа кул тет 
во Скоп је.

ДоДоВСкА: Се то ова, до бро ос мис ле но, ве што 
мон ти ра но и адап ти ра но, по ве ќе ми ли чи на до-
бро ор ке стри ра но те а тар ско сце на рио, кое во 
се кој сле ден чин има свои про та го ни сти и свој 
зап лет, по што сле ду ва кул ми на ци ја та на ко-
ја се на до вр зу ва ат слу чу ва ња та што сле ду ва ат 
во на ред на та сце на. оваа ре чи си бе ско неч на 
епо пе ја во ко ја жи ве е ме по ве ќе од ед на и пол 
го ди на поч ну ва по ле ка да ги по ка жу ва ра це те на 
ве шти те упра ву ва чи со ма ке дон ски те по ли тич ки 
ма ри о не ти, кои огра ни че ни во про сто рот и во 
вре ме то, че сто не ве што, пре ку сво ја та ин тер-
пре та ци ја, не мо ги ис пу шта ат ими ња та на сво и те 
мен то ри. од тие при чи ни, еви дент но е де ка во 
оваа гол го та, во ко ја не при мер но и без душ но се 
вко па на род про тив на род во дла бо ки те по ли тич-
ки ро во ви, цел та се по стиг на со са мо то тоа што 
ма ке дон ски те гра ѓа ни се по де ли ја на су штин ски 
и на не су штин ски, на пра ви и на кри ви, на дес ни и 
на ле ви... Спи со кот е долг. Во се кој слу чај, цел та 
на овие цен три на кра јот на де нот е во на ред ни от 
пер и од да нѐ пре че ка ат ос ла бе ни и из не мо ште ни 
од на тре, за по лес но да нѐ рас ки нат од над вор. 
Се ка ко, во оваа смис ла, сме там де ка не си те 
по е дин ци, по ра неш ни или се гаш ни акти ви сти, 
по ли тич ки функ ци о не ри или „фри лен се ри“, не 
се фор мал но во со јуз со оваа ан ти ма ке дон ска 
и ан ти др жав на кам па ња. Се ка ко, не! но, го лем 
дел од нив, тр чај ќи по но ви те мож но сти, до бро-
вол но ја да ва ат сво ја та под др шка со цел и тие 
по втор но да би дат ста ве ни во игра и, мо же би, 
мо же би по втор но, уште ед наш во нив ни от жи вот 
и тие по втор но да ги по чув ству ва ат бла го да ти те 
што ги ужи ва ле по ра но. Поз на вај ќи го нив ни от 
стил на жи ве е ње, ка ко и нив ни от оп штес тве но-
по ли тич ки ка па ци тет, не сом не но е де ка ова се 
ви стин ски те суд бин ски мо мен ти во кои по втор но 
одек ну ва веч ни от и не про мен лив шекс пи ров ски 
прин цип: - Да се би де или да не се би де?

ДОДОВСКА:  
ОВА Е ДЕЛ ОД ДОБРО 
ОРКЕСТРИРАНО СЦЕНАРИО

СДСМ ЧЕКА НА КАРАКАЧАНОВ  
И НА КАМЕНОС?!
Чо ве кот, ед но став но, го „би ва“ за сѐ, па 
та ка ед но вре ме но скло пу ва „до го во-
ри“ за фе де ра ли за ци ја со ал бан ска та 
ди јас по ра и ма ли те пар тии за тоа што 
го ле ми те го поз на ва ат и од на пред 
зна ат де ка е про пад нат до го вор. Си-
мул та но, тој исти от, ста ну ва нај о ми-
лен лик и ме си ја кај про срп ски те не-
га то ри на Ма ке дон ска та пра вос лав на 
цр ква, а не скри е на та љу бов од стра на 
на јуж ни от со сед бе ше изра зу ва на со 
го ди ни на на зад по ра ди са мо прок-
ла ми ра на та агил ност и прис по соб-
ли вост за ви тка ње и по треб но из ме-
сту ва ње на ’рбет ни от столб, кој тој 
ми лу ва да го на ре ку ва „кич ма“.

Во ед на не де ла сво и те сим па тии, не 
мо жеј ќи ве ќе да ги кри јат од јав но-
ста, ги спо де ли ја Јо ван Вра ни шков-
ски од ПОА и дво е цот Би љал Ка са ми 
од Бе са и Му са Ља ма ла ри од БЕСА и 
ал бан ска та ди јас по ра. За луд ни беа 

За чу ду ва са мо еден факт – ка де во 
иска жу ва ње то на сво ја та под др шка 
во мо мен тов се Кра си мир Ка ра ка-
ча нов и Ан до нис Са ма рас, двај ца та 
ул тра ан ти ма ке дон ски ли де ри од 
со седс тво то?

Ре ал но, и овие из ви ка ни и поз на ти 
со се ди би тре ба ло да би дат оду ше ве-
ни од ра бо та та што се којд нев но им ја 
вр шат опо зи ци ски от ли дер и ју риш-
ни ци те од ша ре на та „ре во лу ци ја“. 
Мо же те са мо да го за мис ли те ќе фот 
и нив ни те нас ме а ни ли ца ко га гле-
да ат ка ко Ма ке дон ци те, кои тие не 
ги приз на ва ат, со ша рен по ли ко лор 
ја бо јо су ва ат и не ги ра ат сопс тве на та 
исто ри ја, на чи е што не приз на ва ње 
на ве де ни те про та го ни сти по тро ши ја 
го лем дел од сво јот жи вот и на чи и-
што ос но ви из гра ди ја ка ри е ра. Кол ку 
Ка ра ка ча нов и це ло ВМРО-БНД ли ку-
ва ле на бо јо су ва ње то на Цар Са му ил 
или Са ма рас и си те грч ки на ци о на-
ли сти на бо јо су ва ње то на во и ни те и 
на ла во ви те на Але ксан дар? ште та 
за се ир џи и те од со седс тво то што 
са ми от спо ме ник на вој ско во де цот 
им бе ше пре ви со ко за да го до стиг-
нат со кон до ми те и со ба ло ни те со 
бо ја, не ли... Или, се пак, Са ма рас би 
бил прем но гу „ме ка“ и обра зо ва на 
оп ци ја, ве лат поз на ва чи те. По ве ро-
јат но, кај јуж ни от со сед нај го ле ми те 
сим па тии СДСМ и ша ре на та „ре во лу-
ци ја“  ги осво и ја кај не о на ци сти те од 
Злат на зо ра. Мо же би и учес тву ва ат 
во до ка жа но то ра пид но зго ле му ва ње 

КОЈ Е ТАЈНИОТ РЕЦЕПТ НА ЗАЕВ?
Ми на та та не де ла, рас кол ни кот Вра-
ни шков ски ги бла гос ло ву ва ше За ев 
и ша ре ни те „ре во лу ци о не ри“, а тие 
со ни ту еден збор не го од би ја бла-
гос ло вот од чо ве кот за  ко го МПЦ-ОА 
е „ко му ни стич ка твор ба“ соз да де-
на за од др жу ва ње на при ка ска та за  
„из мис ле на та“ ма ке дон ска на ци ја. 
Од ед на стра на, мо же би и за чу ду ва 
па ра до ксал на та сим па ти ја на Вра ни-
шков ски кон нас лед ни ци те на ко му-
ни сти те и нив ни от имот во др жа ва та 
врз кои тој ја ба зи ра сво ја та ан ти-
на ци о нал на те о ри ја, но, по ве ро јат-
но, исти от тој Зо ран, кој ста на Јо ван, 
игра на поз на та та кар та на нив на та 
пре врт ли вост. ло ги ка та е ед но став-
на, ако за нив Зо ран Бо жи нов ски од 
дов че ра шен ре ке тар мо же ше да ста-
не но ви нар, зо што тој од рас кол ник 
не би ста нал вла ди ка, па и не што 
по ви со ко, не ли? Иста та таа ло ги ка 
ве ли де ка ка ко што Зо ран ста на Јо-
ван, та ка и дру ги от Зо ран ста на Агим. 
Збо ру ва ме за За ев и оно ма стич ка та 
исто вет ност на не го во то име со ал-
бан ско то Агим, кое, исто та ка, зна чи 
„ра ѓа ње на де нот“ или, ед но став но 
ка жа но – зо ра. По го ле ми от проб лем е 
што и кај двај ца та при про ме на та на 
име то се за гу би и дел од на ци о нал-
но то. Зо ран на бр гу по ста ну ва ње то 

Јо ван Вра ни шков ски од Ма ке до нец 
се пре вра ти во Ср бин или, што и да 
е во не го ви от не де фи ни ран пси хо-
ло шко-комп ле ксен слу чај за чи нет со 
про не ве ра на 325.000 евра. Вто ри от 
Зо ран, пак, фи гу ра тив но ста на Агим 
по 9 мај 2015 го ди на, ко га по Ди во 
На се ље и смрт та на осум бра ни те ли, 
се сли ка ше нас ме ан во исто и ме на та 
ку ма нов ска на сел ба, за на бр гу во ин-
терв ју за ко сов ска ТВ да нај а ви уче ње 
ал бан ски ја зик на Ма ке дон ци те уште 
од гра дин ка, ре о тво ра ње на Рам ков-
ни от до го вор и, ка ко што приз на и 
са ми от Би љал Ка са ми, ре де фи ни ра-
ње на Ма ке до ни ја „ за тоа што За ев 
прв сфа ти де ка ве ќе не мо же ва ка 
со др же ње то на Ал бан ци те над вор 
од  ин сти ту ци и те?!“ На стра на што 
се кој што бил на кој и да е шал тер во 
ко ја би ло ин сти ту ци ја ќе ви го ка же 
спро тив но то. Ин ди ка тив на е и не го-
ва та по вр за ност со ли ца што го но сат 
не го во то име. Пр во бе ше Зо ран Ве ру-
шев ски, се га Зо ран Вра ни шков ски 
(Јо ван е цр ков но то, а све тов но то му 
е Зо ран). Се ка ко, се ко ја слич ност на 
две те ими ња и пре зи ми ња е слу чај на. 
Од дру га стра на, мо же би „ча до рот“ е 
тој што има сла бост кон Зо ра ни те?

Се пак, ши ро ко гра до ста на со ци јал де-
мо крат ски от ли дер, кој, ед но став но, 
пла че за вни ма ние и е це лос но отво-
рен по ка ква и да е це на за под др шка 
за од ло жу ва ње на из бо ри те - си го 
пра ви сво е то. УЧК, ПОА, лГБТ, ВМРО-
БНД и мно гу дру ги ли ко ви што се 
кри јат и ги ко ри стат при до би вки те 
на овие кра тен ки, очиг лед но, ви доа 
шан са за ос тва ру ва ње на сво и те пра-
ва. Спа сот, не сом не но, го пре поз наа 
во ли кот на спа си те лот од Мур ти но, 
кој за воз врат е и евтин. Ба ра са мо 
под др шка на про те сти те про тив из-
бо ри те на 5 ју ни и глас на из бо ри те 
ко га, не ко гаш во ид ни на, ќе ги има. 
Бит но е са мо да ту мот да би де по ќеф 
на СДСМ. Сѐ дру го е не важ но. Осо бе но 
др жа ва та. Ту ка си те тие се сог ла су ва-
ат. За сре ќа на дру ги те Ма ке дон ци, 
мал ку се... 
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ниКола  
ГРуеВсКи

луКа  
Волонте

Народот застанува 
против виткањето 
„кичми“, против сце-
нарија за дестабили-

зација, против уривањето на мирот и на сожи-
вотот. Македонија е многу повеќе од ова. Сето 
ова ќе помине, и на крајот сите ќе треба да се 
погледнеме во огледало, и ние што сега сме со 
народот, а и тие што се од другата страна. Ис-
торијата ќе суди за улогите, а народот ќе цени.

Доколку дозволиме 
нова револуција на 
Балканот за време на 
бегалската криза, тоа 

ќе биде катастрофа и неправда што не може 
да се опише со зборови. Никој, поради ниедна 
геополитичка причина, не може да си дозволи 
нова држава што се граничи со ЕУ да стане трај-
но нестабилна, како што се случи со Украина. 
Многу левичари и анархистички движења што 
учествуваа на протестот на 13 април се финан-
сирани директно од Џорџ Сорос. Познато е дека 
Сорос ја спонзорираше емиграцијата до Европа 
со години, без контрола.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Жидас 
дасКалоВсКи

Ослободувањето од 
мафијашката дикта-
тура на Груевски и на 
ВМРО-ДПМНЕ нема да 
ѝ се случи на библиската земја доколку одврат-
ните споменици и згради од „Скопје 2014“ не 
се урнат како активни алатки на злото и не се 
изнесат од градот како градежен шут! И, тоа 
тивко, во утро измиено со роса, кога од маке-
донската престолнина ќе замине последниот 
камион со изметениот прав од градежните и 
од симболичките остатоци од диктатурата на 
глупоста, дури тогаш ќе изгрее долгоочекува-
ното сонце на слободата!

МиРослаВ  
ГРчеВ

Тие што имаа што да 
кажат си кажаа, дури 
некои и експлицитно 
си кажаа со обојување на спомениците, од дру-
гата страна, имавме масовен митинг во Скопје 
и во други градови, сите што имаа да кажат 
нешто веќе кажаа. Време е да се смират страс-
тите, граѓаните да се повлечат во домовите, 
државата да функционира нормално. Затоа 
што доста ни е малтретирање, ние што сме 
99 проценти од граѓаните сакаме стабилност 
на институциите, сакаме договор меѓу тие по-
литички елити и да одиме напред економски 
и на секој план.еМил  

диМитРиеВ

Владата направи мак-
симум да им помогне 
на институциите што 
се одговорни за орга-

низирање на изборите. Тука, првенствено мис-
лам на нашата соработка со Државната изборна 
комисија. ДИК, од своја страна, сработи сѐ што 
требаше да биде сработено во делот на прочис-
тување на Избирачкиот список и во делот на 
донесување на роковникот, кој понатаму ќе ги 
определува активностите врзани за изборите. 
Апсолутно сум убеден дека се исполнети сите 
услови за одржување на изборите на 5 јуни.

Ќе правеле селска вој-
на. Па правете ја! Ќе ве 
истребиме до послед-
ното моронче. Ние 
нема да ја повториме фаталната грешка на 
комунистите.

БРанКо 
тРичКоВсКи

овој простор и меѓу овој на-
род повеќе од осумстотини 
години. Стремежот на сите 
генерации од македонскиот 
народ било возобновувањето 
на Охридската архиеписко-
пија како помесна Црква на 
македонскиот народ. Но, ете 
Господ сакал тоа да се случи 
не во националромантизмот 
од 19 век, како кај нашите 
соседи, туку во 20 век, кога 
Македонија е држава во рам-
ките на југословенската фе-
дерација. Независно од тоа на 
која политичка партија или 
идеологија припаѓале, сепак 
и тие луѓе во себе ја носеле 
верата кон Бога, како што и 
секој партизански одред во 
НОВ си имал и свој свеште-
ник, па и тие сигурно сметале 
дека слободата на Македо-
нија е нецелосна ако ја нема 
Македонската православна 
црква, а тие што сметале дека 
„религијата е опиум за наро-
дот“ биле само поединци или 
групи што сакале да се про-
мовираат во „доследното ис-
полнување“ на идеологијата 
на која ѝ припаѓале за дојдат 
до некои повисоки функции.

Владиката, кој излезе на ве-
лигденски марш и се заблажи 
со војнички грав со колбаси, 
вели чеда Божји биле, се бо-
реле против Црквата, не про-
тив Бога. И ајде нека е така. 
Но, пак ќе се јават тепаните 
и ќе речат верата е опиум за 
народот, а камшиците за да 
ни дојде паметот.  И на прсти 
да се броеле, многу зулум на-
правиле за да им се отпише. 

И да е само овој идеолошки 
расчекор грешка во чекори-
те на Божјиот пратеник, би 
собрал дедо Боже сила да 
му прогледа низ прстите. Се 
вмешал владиката многу и 
во политиката. 

Прво, не ти личи како 
свештено лице, а најмалку 
како владика секојдневно да 
се расправаш со кој ќе стиг-
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Вистинско име: 
Сотир Илиевски

Вистинска вера: 
не се дрогира

Верски симбол: 
тупаница

Владиката пролетер

Велигден, велик хрис-
ти  јански празник за 
вер ниците, голем и за 

не верниците. А во сета своја 
големина годинава се падна 
на 1 Мај, велик социјалистич-
ки празник за пролетерите, 
уште поголем за тупанича-
рите. Се вкрстија крстот и 
чеканот, српот и кандилото, 
се направи турли-тава, да 
се збуни човек. Дури и ако е 
Божји. Па владиката, пратен 
од Бога да ја шири верата, 
ги измеша лончињата, се 
подаде по крстот, ја стисна 
тупаницата и гласно извика: 
Христос воскресна!

И повторно настана брка-
ница. Па нели тупаницата 

се стискаше за да се истисне 
верата и српот го косеше кр-
стот?! Така велат тие на кои 
сеќавањето им доаѓа од бол-
ката во коските. Е, воскрес-
на, попе, велат, за тие што 
му ги целиваа нозете, не за 
тие што поради него убиваа. 
Овие што викаш чеда Божји 
биле, многу крв на рацете 
имаат, а нели христијански 
е и со каква мера ни мерат, 
со таква и да мериме. Ни на 
крв да повикуваме, ни крв да 
простуваме.

Ретко со што можеме да се 
пофалиме во нашата исто-
рија, а толку долго да трае, 
станува збор за Црква што 
организирано егзистира на 

Отец Пимен

неш. Едно време се распра-
ваше со ВМРО-ДПМНЕ, сега 
со Тодор Петров, а попат и 
со илјадници граѓани што не 
мислат како тебе. Свештено 
лице си, плус владика, а не си 
ни новинар, ни политичар, 
ниту аналитичар. Ако не си 
задоволен од работата како 
владика, чесно е да ја собле-
чеш мантијата и да отидеш 
во политика искажувајќи по-
литички ставови, секој ден, 
па може да се обидеш и на 
избори, и доколку те избе-
рат, смени нешто, тогаш ќе 
имаш легитимитет за тоа. 
Ако сакаш, може да отидеш и 
во СДСМ, или во некоја друга 
партија, ама и владика и по-
литичар не бива истовреме-
но, му порачаа политичарите 
на владиката во политиката. 

Орли и крстови. Провокации 
и паѓања на провокации. 
Обич но, низ целиот свет, 
спомен-обележја се ставаат 
како симбол на крај на без-
умства и на крвопролевања. 
Кај нас е обратно. Се поставу-
ваат за да почнат безумства-
та, го поздрави отец Пимен 
поставувањето на темелите 
на новиот крстот во Бутел. 
За свештено лице поставу-
вањето крст е почеток на 
безумие?! Ај да речеше не-
кој атеист, но владика?! Не 
оди така. 

Скромноста за која про-
поведа нашиов пролетер 
во свештеничка одежда ја 
поткрепува со фотографии. 
Прво едно „порше“, а потоа 
цела ергела. Вели меракот 
бил само за очите. „Јас и не 
знам да возам. Дали ако утре 
се сликам со некој авион, ќе 
значи дека сум го купил“, се 
одбрани владиката пролетер 
и седна да брои „лајкови“.

Владико, не земај си толку 
гревови на душата, не ќе по-
стоеше пеколот ако водата 
може сѐ да измие и Бог сѐ да 
прости.  � (Р.Р.)
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ЕКОНОМИЈА

ОРКЕСТРИРаНИ шПЕКуЛацИИ За СТабИЛНОСТа На ДЕНаРОТ

Девизи има, курсот e стабилен
Менувачниците си гледаат шанса во оваа ситуација да заработат, па 
го подигаат курсот, но банките во секој момент можат да им понудат 
девизи на граѓаните и секој што има некоја дилема нека оди во некоја 
банка и ќе купи без никакво ограничување. Девизи има, но тие што ќе ги 
разорочуваат сега депозитите и ќе купуваат девизи, ќе бидат во загуба

народната 
банка има 
доволно 

моќни инстру-
менти со кои 

може во секое 
време да го 

одбрани кур-
сот на дена-
рот, доколку 
тој е предмет 
на напад, но 
ситуацијата 

е таква што е 
многу поволна 

за курсот

Граѓаните непотребно вле-
гоа во зона на паника и на 
страв за своите штедни 

влогови во денари подгреани 
од шпекулациите дека ќе има 
девалвација на денарот. Тоа 
натера голем дел од луѓето да 
купуваат девизи со денарите 
што ги имаат, но и денарските 
заштеди да ги претвараат во 
денари. Во ваквата вештачки 
создадена ситуација подебе-
лиот крај го извлекоа луѓето 
што, реално, имаа потреба, а не 
можеа да најдат девизи заради 
патување во странство, додека, 
пак, дел од менувачниците го 
собраа кајмакот со подигнување 
на курсот на еврото. И што ќе 
се случи утре кога тие што се 
изнакупуваа евра, ќе имаат по-
треба за денари, па ќе треба да ги 

продаваат еврата? Тие повторно 
ќе бидат во загуба, а менувачни-
ците повторно во добивка. Ток-
му затоа тензијата ја смируваат 
банкарите и монетарната власт, 
кои се децидни дека денарот е 
стабилен и ќе остане стабилен 
и дека нема никаков простор за 
загриженост на граѓаните и на 
бизнисот. Според одговорните, 
нема апсолутно никакви услови 
да се наруши макроекономска-
та стабилност и стабилноста на 
курсот на денарот.

� уште првиот ден кога дојдов 
на оваа позиција, јасно кажав 
дека политиката на стабилен 
курс на денарот ќе биде тоа 
што ќе го спроведуваме и го 
спроведуваме во континуитет. 
Имало шпекулации во минато-

то, има и сега. Тие шпекулации 
секогаш се покажувале како 
неосновани. Ги повикувам 
граѓаните воопшто да не веру-
ваат во таквите шпекулации. 
Тоа што го забележавме сега, 
за разлика од некои други 
вакви епизоди, на пример во 
текот на минатата година, а 
имаше и во 2009 година, и во 
2001 година, е што овие шпе-
кулации се посилни и се орке-
стрирани - вели гувернерот на 
НБРМ, Димитар Богов.

Според него, Народната банка 
има доволно моќни инструмен-
ти со кои може во секое време 
да го одбрани курсот на дена-
рот, доколку тој е предмет на 
напад, но ситуацијата е таква 
што е многу поволна за курсот.

� Ние во последните пет годи-
ни имаме исклучително низок 
дефицит во платниот биланс, 
а тоа е основниот показател 
дали на земјата ѝ недостига-
ат девизни средства. Значи, 
дефицитот е помалку од два 
процента од домашниот бру-

то-производ што Македонија 
никогаш го немала во мина-
тото. Просекот за Македонија 
отсекогаш бил пет-шест про-
центи. Имајќи го тоа предвид, 
оваа година, дури во првите 
два месеца имаме вишок во 
тековната сметка на платни-
от биланс. Значи, девизниот 
пазар нема никаква причина 
да биде нарушен - вели Богов.

Според него, шпекулациите 
имаат за цел да предизвикаат 
паника кај граѓаните и тие да 
бараат повеќе девизи и да има 
зголемена побарувачка за деви-
зи во менувачниците.

�Менувачниците како мену-
вачници си гледаат шанса 
во тоа и некогаш го подигаат 
курсот, некогаш не им про-
даваат доволно, но банките 
во секој момент можат да им 
понудат девизи на граѓаните 
и секој што има некоја диле-
ма нека оди во некоја банка 
и ќе купи без никакво огра-
ничување. Девизи има, но 
тие што ќе ги разорочуваат 
сега депозитите, ќе купуваат 
девизи, ќе загубат, како што 
загубија и минатата година, 
како што загубија во 2009 
година. апелирам дека нема 
простор за загриженост, кур-
сот е целосно под контрола, 
денарот останува стабилен, 
банките остануваат сигурни, 
дури и најсигурно место за 
штедење - изјави Богов.

Дека има некакви оркестрирани 
напади на стабилноста на бан-
карскиот систем и стабилноста 
на финансискиот систем, уверу-
ваат и стручните лица.

� Ние имавме вакви странич-
ни, би рекол подмолни уда-
ри за да се наруши тоа што е 
најздравото во Македонија, а 
тоа е финансискиот систем. 
Има некои интереси, би рекол 
подмолни, за да се наруши таа 
стабилност - изјави професорот 
Томе Неноски.

Според него, постојат уште не-
колку примери слични на овие, 
во 2001 година, 2009 година, па 
во 2013 година. Целта тогаш, 
како и сега е удар на економија-

та со последици што можат да 
бидат несогледливи.

� Заради некои настани што 
одговараат некому да се врши 
шпекулативен удар врз ста-
билноста на девизниот курс 
на денарот е непријатна и не-
благодарна цел, удар на еко-
номијата со последици што 
можат да бидат несогледливи 
- смета Неноски.

Тој смета дека нема место за 
паника бидејќи темелите на 
макроекономската политика 
толку се зацементирани што, 
едноставно, ни силен земјотрес 
од девет степени не може да 
ги урне.

Со тоа дека вештачки се созда-
ва криза, која може да остави 
длабоки последици врз сите, 
се согласува и аналитичарот и 
поранешен потпретседател на 
СДСМ, Зоран Јовановски.

�Во овој момент нема рацио-
нална економска подлога за 
каква било реална турбулен-
ција во поглед на стабилнос-
та на цените и на девизниот 
курс на денарот во однос на 
еврото. Во 2014 година во Ре-
публика Македонија е регис-
триран просечен годишен пад 
на општото ниво на цените од 
0,3 отсто. Идентичен таков пад 
се случи и во 2015 година. Вак-
вата состојба продолжи и во 
првите три месеци од 2016 го-
дина, при што падот изнесува 
0,1 отсто. Накусо, не само што 
нема висока инфлација, туку 
таа има негативна вредност 
– нагласува Јовановски во ма-
газинот „Економија и бизнис“. 

Досега очекувањата за цените и 
за девизниот курс се потпираа 
на економските основи и беа 
одржувани ниски и стабилни.
 
�Но, тие очекувања не мора се-
когаш да бидат базирани на 
реалност и на рационалност. 
Тие можат да бидат придви-
жени и од неосновани и неод-
говорни шпекулации. Некој 
некому пренел нешто „од си-
гурни извори“. Па некои ме-
диуми почнуваат демек да се 
прашуваат дали воведувањето 

на новите банкноти од 200 и 
од 2.000 денари, кои, патем, 
се со помала деноминација од 
слабо користената веќе постој-
на банкнота од 5.000 денари, 
значи дека доаѓа инфлација. 
Ви изгледа познато? Колкави 
се потенцијалните последици 
од ваквото незнаење или, уште 
полошо, намерни шпекулации? 
Огромни – смета Јовановски.

Според него, треба да се има 
предвид и уште еден момент.

� Кај секоја турбуленција на де-
визниот пазар што е вештачки 
произведена и не се должи на 
реални економски параметри, 
некој излегува како добитник, 
а некој како губитник. Редот на 
настаните е многу едноставен. 
Кога има турбуленција на деви-
зниот пазар, расте вредноста 
на странските валути. ако са-
кате да купите евра треба да 
платите повеќе денари. Сте 
ги дале денарите, сега имате 
евра. Во ситуација кога еко-
номските основи се стабилни 
бурата ќе помине и работите 
ќе се смират. Како последица 
на тоа и цената на еврата ќе 
падне таму каде што била на 
почетокот. Во тој момент, би-
дејќи е сè стабилно, ќе сакате 
да ги продадете еврата затоа 
што ви требаат денари, но ќе 
ги продадете по цена пониска 
од таа по која сте ги купиле. На 
крајот, ќе завршите со помалку 
денари одошто сте имале на 
почетокот пред да ги купите 
еврата. Патем, загубата е уште 
поголема, ако до денарите со 
кои сте ги купувале еврата сте 
стигнале преку раскинување 
на орочен денарски депозит, па 
место да ја добиете предвиде-
ната камата како за орочен де-
позит, сте добиле камата како 
за депозит по видување. Ова се 
моменти кога секој во држава-
ва, власт, опозиција, медиуми, 
граѓани, треба да го даде својот 
придонес. Потребно е одговор-
но однесување, да го сочува-
ме разумот. Има работи, како 
што се стабилноста на цените 
и стабилноста на девизниот 
курс на денарот, кои се општо 
добро, градени се со години, со 
децении – убедува Јовановски. � 
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македонија

Истече рокот за исплата на 
ланското грозје

Пораснале продажните цени на индустриските производители

Истече законскиот рок до кој винар-
ските визби требаше да го исплатат 
грозјето откупено од минатата година.

Според информациите од терен, некои 
од винарниците го имаат целосно ис-
платено откупеното грозје, но има и 
такви кај  кои намирувањето на обвр-
ските кон производителите на грозје 
е со многу мал процент.

лозарите апелираат да им се исплати 
долгот и нагласуваат дека им се нео-
пходни парите што ги побаруваат од 
винарските визби затоа што во тек се 
активностите во лозјата околу новата 
производствена сезона. Искуството по-
кажа дека лозарите сѐ повеќе решаваат 
да го продаваат грозјето на винарските 

Продажните цени на производите-
лите на индустриски производи на 
домашниот пазар во март годинава 
се повисоки за 0,5 отсто на месечно 
ниво, а за 0,1 отсто на годишно ниво.

Според податоците на Државниот 
завод за статистика, во однос на прет-
ходниот месец продажните цени се 
повисоки во групите енергија за 0,9 
проценти, нетрајни производи за 

широка потрошувачка за 0,7 и ка-
питални производи за 0,4 проценти, 
додека во групата трајни производи 
за широка потрошувачка се останати 
на исто ниво.

Во споредба со март 2015 година, про-
дажните цени се повисоки во групите 
капитални производи за 8,6 отсто, 
трајни производи за широка потро-
шувачка за 2,3 и енергија за 1,4 отсто.

НБРМ во годишниот извештај ја ин-
формираше јавноста дека заклучно 
со 31.12.2015 година, издадените пари 
во оптек изнесуваат 31.948 милиони 
денари и во однос на крајот од 2014 
година бележат зголемување од 3.868 
милиони денари, или 13,8 отсто.

Структурата на парите во оптек укажу-
ва дека на крајот на годината, книжни-
те пари учествуваат со 97,1 отсто, а 
кованите пари со 2,9 отсто од вкупната 
вредност. Од аспект на бројот на изда-

Книжните 10 денари  
најмногу во оптек

Намален државниот  
долг на Македонија
Со државен долг од 36,8 отсто Маке-
донија е петта земја според ниската 
задолженост во Европа. Во првиот 
квартал од 2016 година државни-
от долг на Македонија бележи на-
малување од 38 отсто на 36,8 отсто, 
додека јавниот долг од 46,5 на 45 
отсто, се наведува во соопштението 
од Министерството за финансии.

Позадолжени од Македонија се Дан-
ска, шведска, Финска, Холандија, 
Германија, Австрија, Велика Брита-
нија, Франција и други развиени ев-
ропски економии. што се однесува 
до земјите од регионот, тие имаат 
двојно и повеќе од двојно поголем 
долг во однос на Македонија.

Нов проект „Од град во село  
за нов почеток“
Нов проект насловен како „Од град 
во село за нов почеток“, со кој се нуди 
голема помош за граѓаните што ќе 
донесат одлука од град да се пре-
селат во село, без разлика дали по-
рано го направиле обратното, беше 
промовиран од страна на лидерот 
на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

Груевски нагласува дека на овие 
лица ќе им бидат понудени исклу-
чително поволен пакет-мерки и 
придобивки, кои опфаќаат парич-
ни средства за купување или доиз-
градба, како и реновирање куќа на 
село, бесплатно земјиште за работа 
и искористување на многубројните 
мерки што им стојат на распола-
гање на земјоделците.

Оваа мерка можат да ја искористат 
лица што претходно живееле во село, 
а сега се преселиле во град и сè уште 
имаат имот во селото каде што живе-
еле. Мерката можат да ја искористат 
и тие што се преселиле, а немаат куќа 
во село. Исто така, мерката им е на 
располагање на лицата што живеат 
во град и се невработени или, пак, 
вработени, но со многу ниски при-
мања, лица, чиишто вкупни месечни 
примања на целото семејството не ја 
надминуваат просечната бруто-плата 
од 32.074 денари, односно нето-плата 
од 21.813 денари.

свет
Хрватска увезува работна сила 

Венецуела ги зголеми платите за 30 отсто

САД ќе контролираат  
пет земји поради 
манипулација со валути
Американското министерство за 
финансии ги стави Кина, Јапонија, 
Германија, Јужна Кореја и Тајван на 
мониторинг-листа. Со таа листа 
треба да се изврши притисок на 
други земји да направат нешто во 
врска со прашањето на големиот 
трговски дисбаланс со САД. Оваа 
мерка е наведена во извештајот на 
Конгресот на САД во кој ниту една 
земја не е наведена како манипу-
латор со валути, иако Министер-
ството за финансии наведува дека 
развива нови инструменти со цел 
внимателно да ги следи постап-
ките на земјите со кои САД имаат 
голем дефицит во трговијата. Спо-
ред критериумот што го постави 
Конгресот минатата година, Ми-
нистерството за финансии ги става 
земјите на мониторинг-листата, 
која треба да поттикне дијалог со 
нивните влади, но не воведува еко-
номски казни. Доколку разговори-
те не успеат, тие земји би можеле 
да бидат соочени со санкции.

Невработеноста во еврозоната падна на рекордно ниско ниво

Хрватската влада, и покрај големи-
от број невработени во земјата, кој 
изнесува повеќе од 200.000, е при-
нудена да распише квоти за „увоз“ 
на луѓе со одредени професии или 
работни места.На листата на профе-
сии и на работни места се лекари, 
овчари, балетски уметници, оперски 
пејачи, овоштари…

Многу хрватски лекари во потрага 
по подобри приходи последниве 
месеци станаа новата генерација 
гастарбајтери и затоа сега во Хр-
ватска има недостиг од 900 до 4.000 
вакви кадри. 

Никој, и покрај повеќе од 200.000 
невработени, не сака да работи како 
овчар и затоа долго време се збо-
рува дека Владата ќе овозможи 20 
лиценци за увоз на овчари.

Одобрени се 15 сезонски дозволи за 
увоз на овоштари, како и 35 масери 
за специфични видови масажа.

Претседателот на Венецуела, Николас 
Мадуро, на Меѓународниот ден на 
трудот нареди зголемување на ми-
нималната плата за 30 отсто, оби-
дувајќи се на тој начин да ги намали 
последиците од високата инфлација 
и економската стагнација во земјата.

Минималната плата во Венецуела 
претходно е зголемена на 1 март и тоа 
за 25 отсто. Со новото зголемување 
минималната заработка е зголемена 
на 15.051 боливари, што е 1.500 до-

Работниците во Данска со 42,7 евра на час се најплатени во Европа  

дени пари во оптек, учеството на кни-
жните пари изнесува 27,0 отсто (79,6 
милиони парчиња), а на кованите пари 
73,0 отсто (215,4 милиони парчиња).  
Најголемо учество во вкупната вред-
ност на емитирани книжни пари имаат 
книжните пари во апоен од 1.000 де-
нари (76,2 отсто) и 500 денари (16,6 
отсто). Другите книжни пари учеству-
ваат со 7,2 отсто во вкупната вредност. 
Во 2015 година, најголемо учество во 
вредноста на кованите пари имаат 
апоените од 50 денари (32,2 отсто), 
10 денари (27,8 отсто) и пет денари 
(18,0 отсто). Според бројот на парчиња, 
најголемо учество имаат книжните 
пари во апоен од 10 (34,4 отсто), 1.000 
(29,7 отсто) и 100 (18,2 отсто) денари. 
Другите книжни пари учествуваат со 
17,7 отсто во вкупната количина кни-
жни пари во оптек. Најголемо учество 
во вкупните издадени ковани пари има 
апоенот од еден денар (41,2отсто).

лари по официјалниот курс, но само 
50 долари по црниот курс, според 
кој главно се одредуваат цените на 
стоката во Венецуела.

Земјата се наоѓа во длабока еко-
номска криза и, главно, зависи од 
извозот на нафта. Минатата година 
економијата во Венецуела забележа-
ла негативен пораст од 5,7 отсто, а 
дошло и до недостиг од основните 
производи и до значајно зголему-
вање на цените.

Невработеноста во Еврозоната дос-
тигна најниско ниво од август 2011 
година, пишува „Волстрит журнал“. 
Овој тренд би требало да се одразува 
добро на економскиот пораст на зона-
та, но слабата побарувачка на извозот 
се заканува да ги ослабне скромните 
обновувања на пазарот на трудот, до-
полнуваат од весникот.

Податоците за падот на невработе-
носта во еврозоната се потврдени 

од страна на Европската агенција за 
статистика. Според информациите на 
агенцијата, нивото на невработеност 
во 19 земји што го користат еврото 
е намалено до 10,3 отсто  во јануари 
од 10,4 отсто во декември, истакну-
вајќи го најниското ниво од август 
2011 година.

Бројот на луѓето без работа во евро-
зоната е 16, 65 милиони луѓе. Тој е 
намален за 105.000 луѓе.

визби што редовно плаќаат, а ги из-
бегнуваат тие што на секаков можен 
начин се обидуваат да ги манипулираат.

Приватниот сектор во Европската унија, 
во просек, плаќа по 25,9 евра на час.

Најплатени се работниците во Данска, 
односно 42,7 евра, па во Белгија со 41,1 
евра, шведска 40,1 евро и луксембург 
со 36 евра на час. Германија се најде на 
осмото место, а најниски плати за труд 
добиваат работниците во Бугарија – 4,1 
евро на час. Полска со своите 8,4 евра на 
час е на далечното 23. место, зад Чешка 
со 10,1 и Хрватска 9,5, но пред Унгарија 
8,1 евро, летонија 7,5, литванија 6,9 и 

Романија 5,0. Трошоците за работна 
сила во Германија во 2015 година се 
зголемиле речиси двојно во според-
ба со еврозоната. Работодавците во 
приватниот сектор треба да плаќаат 
во просек по 32,7 евра во текот на из-
минатата година за еден час работа. 
Тоа е 2,7 отсто повеќе отколку во 2014 
година, соопшти Федералната служба за 
статистика во Визбаден. Во еврозоната 
платата за еден час работа во споредба 
со минатата година е зголемена само за 
1,5 отсто, до 29,6 евра.



Т ајната на успехот на Доналд 
Трамп не лежи во неговите 
пари. Тој, според американ-

ските стандарди, со својот имот 
вреден 4,5 милијарди долари не е 
доволно моќен само со своите пари 
да биде еден од двајцата кандидати 
за претседател на САД. Неговиот 
успех не лежи ниту во неговите ора-
торски способности, а уште помалку 
во неговото познавање на амери-
канската политика и економија. За 
непознавањето на меѓународната 
политика, што е една од главните 
задачи на американскиот претседа-
тел, не би добил преодна оценка ни 
од својот изборен штаб. Сите се свес-
ни дека Трамп не е слика и прили-
ка на традиционален американски 
претседател, но никој во текот на 
кампањата не сфати дека тоа место 
хендикеп може да биде предност. 

Главната сила на Трамп, кого во-
дечки политички коментатори од 
двата табора во текот на кампања-
та го нарекуваа „политички идиот“, 
е неговото чувство за потребите и 
за желбите на обичните Америка-
нци. Без разлика дали оваа стра-
тегија ја создадоа неговите скапо 
платени советници или, пак, сами-
от тој процени дека најдобар начин 
да се победат елитистите во двата 

средини, а дури 84 проценти во 
приградски или селски средини 
каде што изборите се доживуваат 
како важен настан, Трамп се оби-
де да им се обрати токму на овие 
луѓе. При пренесување на пораката 
до нив тој точно знаел дека дури 
47 милиони Американци живеат 
во сиромаштија, а уште најмалку 
толку имаат тешка мака да врзат 
крај со крај секој месец.

Трамп, кој по американската про-
винција се возеше во најобичен 
автобус вреден десетина илјади до-
лари, иако сите очекуваа превозно 
средство од еден милион долари, 
им се обрати токму на овие стотина 
милиони луѓе, чиишто деца не мо-
жат да си го дозволат луксузот во 
кој живеат и Трамп, но и неговите 
противници од скапите вашинг-
тонски предградија.

Се разбира, би било погрешно 
ексцентричниот милијардер и ѕвез-

да на телевизиски забавни емисии 
да се претставува како светец што 
се грижи за социјалната положба 
на сиромашните Американци, но 
веќе е јасно дека тој успеа за само 
една година откако влезе во амери-
канската политика да ги промени 
правилата на играта како за изми-
нативе 30 години. Се чини дека 
промената што ја најави Барак Оба-
ма е токму Доналд Трамп. Човекот 
што се залага за пријателски врски 
со Русија и човекот што директно 
ја нападна Меркел за политиката 
на отворени врати за бегалците.

Неговиот пат до Белата куќа е сѐ 
уште долг, но барем ќе има мож-
ност во директна конфронтација со 
Хилари Клинтон да покаже колку 
од неговата политика е базирана 
на неговите консултанти, а кол-
ку на неговата автентична желба 
„Америка повторно да ја направи 
голема“, што е неговиот главен 
слоган во кампањата. Трамп дури 

Како Трамп ја порази елитата?
и да не победи, исто како и Берни 
Сандерс, кој ја губи битката против 
Клинтон, кај демократите направи 
многу за да ја промени Америка, 
на жалење на политичката елита, 
која сѐ уште не може да прифати 
дека еден „шарлатан“ како Трамп 
и еден „демократски социјалист“ 
како Сандерс им ги поматија смет-
ките на корпоративна Америка и 
на нејзините експоненти во двете 
најголеми партии.

Америка како еден од светските 
лидери секогаш бил пример за де-
мократските трендови низ светот. 
Примерот со Трамп може да биде 
поука и за други држави, меѓу нив 
и за Македонија, особено за тие 
партии и лидери што сѐ уште ме-
сто обичниот граѓанин од сиро-
машната провинција, за центар 
на своите политички програми 
ги сметаат креаторите на јавно-
то мислење, социјалните мрежи 
и медиумите. 

главни американски табора е да се 
допре до обичните американски 
гласачи. Иако своите операции ги 
води од луксузната „Трамп плаза“ 
во њујорк или од скапите хотели 
во Вашингтон, Мајами или во лос 
Анџелес, тој во кампањата успеа 
да се симне на сосема друго ниво 
и да ја испрати својата порака до 
тие што, навистина, донесуваат 
одлука кој ќе ја води Америка.

За разлика од фаворитите од де-
мократскиот и од републикан-
скиот табор, кои се потпираа на 
големите донатори од деловни-
от сектор, на традиционалните 
и на социјалните медиуми, на 
влијателните коментатори од 
големите телевизии и весници 
Трамп се потпре да незадовол-
ството на луѓето во малите гра-
дови во  Мејн, Индијана или во 
Северна Дакота. Тргнувајќи од 
фактот што само 26 проценти од 
Американците живеат во урбани 

Приказната за Доналд Трамп, еден од најконвен
ционалните кандидати за претседател што САД ги 
имале во историјата е поучна не само за западни
от свет туку и за другите земји како Македонија. 
Американецот со германско потекло, женет за 
словенечка топмоделка, ја предизвика традицио
налната американска политичка елита и ја побе
ди. Без разлика што најголем дел од демократите 
и голем дел од неговите републиканци се проти
ват на идејата Трамп да ја води Америка во наред
ните четири години, без разлика што тој против 
себе ги имаше моќните американски медиуми и 
креатори на јавното мислење што од почеток како 
неодораснат го исклучија од битката за претседа
тел, Трамп стигна во дворот на Белата куќа

ПОучНа ПРИКаЗНа ОД СаД

актуелно
Пишува | Горан Момироски
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СВЕТ

Додека илјадници луѓе од целиот свет се собраа за правата 
на работниците и за имиграциските прашања по повод Први 
мај, Меѓународен ден на трудот, некои демонстранти во Сиетл, 
Париз и во Истанбул ги претворија протестите од мирни во 
насилни и се судрија со полицијата

Насилни првомајски протести во Сиетл, Париз и во Истанбул

Антикапиталистите во 
Сиетл станаа насилни
Во Сиетл, Вашингтон, мирни-
те протести за правата на ра-
ботниците и за имиграциските 
прашања станаа насилни кога 
антикапиталистичките де-
монстранти почнаа да фрлаат 
камења и шишиња, соопшти 
полицијата во Сиетл.

Двајца полицајци од Сиетл се по-
вредени, а најмалку седум лица 
се уапсени во неделата откако 
група непослушни демонстран-
ти фрлаа камења, шишиња и 
молотови коктели и искршија 
прозорци, соопштија властите.

ДЕНОТ На ТРуДОТ ОДбЕЛЕЖаН СО НЕРЕДИ НИЗ СВЕТОТ

Градоначалникот на Сиетл Ед 
Мареј ги обвини луѓето што 
присуствуваа на првомајскиот 
мирен марш за имиграциски-
те прашања за инцидентите во 
неделата, за кои рече дека се 
„бесмислено насилство“, но не 
наведе детали.

Демонстранти се собираат се-
која година на 1 мај, Меѓуна-
родниот ден на трудот, за да 
укажат на проблемите на ра-
ботниците и на имиграциските 
прашања, но демонстрантите 
во градовите низ САД, исто 
така, ја искористија можноста 
да протестираат против поли-
циското насилство.

Полицијата во Сиетл излезе со 
серија информации на „Твитер“ 
дека еден полицаец добил по-
вреди на главата додека демон-
странтите фрлале молотови 
коктели.

По апсењата на неколку места, 
полицијата изјави дека запре-
ле една група на паркингот и 
полека ги растерувале малите 
групи, но и дека цело време биле 
присутни во областа.

Весникот „Сиетл тајмс“ обја-
ви дека полицијата користела 
шок-бомби за да ја растера тол-
пата што фрлала камења и ши-
шиња и кршела прозорци во една 
населба во центарот на градот.

Претходно, весникот објави дека 
полицијата неколку пати упо-
требила солзавец за да ја растера 
толпата демонстранти.

Немирите го отсликуваат насил-
ството на првомајскиот марш 
во Сиетл минатата година, кога 

толпа демонстранти фрлаа 
шишиња и други предмети врз 
полицијата, која одговори со 
солзавец и со шок-бомби.

шеснаесет лица беа уапсени, а 
тројца полицајци беа повредени 
во насилството, што на сличен 
начин изби по мирните демон-
страции за правата на работни-
ците, имиграциските прашања 
и за полицискиот третман кон 
малцинствата.

Лос Анџелес 
протестираше  
против Трамп 
Во лос Анџелес, Калифорнија, 
стотици луѓе се собраа по по-
вод Први мај за да го искажат 
својот револт кон платформата 
на републиканскиот претседа-
телски фаворит Доналд Трамп 
за илегалната имиграција, која 
вклучува изградба на ѕид по 
должината на границата на 
САД со Мексико.

Демонстрациите во вториот 
најнаселен град во Америка, 
кој има голема имигрантска 
популација, доаѓаат неколку 
дена откако демонстранти ги 
искршија прозорците на поли-
циски автомобил и го блокираа 
сообраќајот пред местото што 
каде се одржуваше еден настан 
од кампањата на Трамп во Коста 
Меса, Калифорнија, 40 милји (64 
км) југоисточно од лос Анџелес.

Во петокот, демонстрантите го 
блокираа влезот на хотелот каде 
што се одржуваше калифор-
ниската конвенција на републи-
канците во Бурлингејм, јужно од 
Сан Франциско, принудувајќи го 
Трамп да го запре конвојот и да 
влезе преку задниот влез за да 
го одржи говорот.

Собирот во лос Анџелес остана 
мирен и привлече помал број 
луѓе, за разлика од други мина-
ти првомајски демонстрации во 
градот, со неколку стотици луѓе 
што маршираа низ центарот на 

градот во еден момент, но ре-
чиси се растурија до попладне.

Некои од демонстраторите но-
сеа огромна кукла со ликот на 
Трамп со качулка од Кју клукс 
клан, заедно со транспаренти 
на кои пишуваше: „Исфрлете 
го Трамп“.

� Тој се закани дека ако стане 
претседател на СаД, во своите 
први 18 месеци на функција 
ќе ги депортира сите 11 мили-
они непријавени лица во СаД. 
Ние не го прифаќаме тоа толку 
лесно, вели Хуан Хозе Гутиерез 
од Коалицијата за сите права на 
имигрантите.

Други, пак, мавтаа со мексикан-
ски или со американски зна-
миња или знаци, повикувајќи 

на реформи за имиграцијата и 
за крај на депортациите.

Портпаролката на полициска 
станица во лос Анџелес изјави 
дека немало апсења, а ни инфор-
мации за насилство.

Млади демонстранти 
во Париз се судрија со 
полицијата поради  
Законот за труд
Млади демонстранти со качул-
ки на глава се судрија со поли-
цијата во Париз за време на 
собирот против планираните 
реформи во Законот за труд, до-
дека владата инсистираше дека 
нема да го повлече предлог-за-
конот за кој деновиве треба да 
се расправа во парламентот.

Полицијата, која рече дека се 
судрила со група од околу 300 
млади луѓе и притворила тројца 
од нив, одговорила со солзавец.
Реформите ќе им дадат на рабо-
тодавците поголема приспособ-
ливост за да се договорат со вра-
ботените за работното време, 
потег за кој владата вели дека е 
потребен за да се намали невра-
ботеноста што сега е повисока 
од 10 проценти.

Критичарите велат дека ре-
формите ќе доведат до полоши 
услови за работа и до повеќе 
отпуштања.

Протести во  
Сиетл

Протести во 
Лос Анџелес

Протести во 
Париз



П раз ни кот на све ти Ге ор гиј, 
поз нат ка ко Ѓур ѓов ден, се 
сме та за нај го лем про ле тен 

праз ник. Се сла ви при ро да та, бу де-
ње то на ве ге та ци ја та и на жи во тот 
во оп што. Го ле ми от цр ко вен и на ро-
ден праз ник спа ѓа ме ѓу не под виж ни-
те праз ни ци или ме ѓу праз ни ци те 
со по сто јан да тум. Де не ска имен ден 
праз ну ва ат: Ѓор ѓи ја, Ѓу ро, Ѓур ѓа, Ѓо-
ре, Ган ка, Ган чо, Гин ка и дру ги.

На ико на та, све ти Ге ор гиј е прет-
ста вен ка ко вој во да на коњ, кој ја 
уби ва лам ја та што се на о ѓа под ко-
пи та та на ко њот. И во ле ген ди те 
се рас ка жу ва, а и во пес ни те се пее, 
де ка све те цот на ви сти на ја убил 
лам ја та што му пра ве ла го ле ма ште-

та на на ро дот. Пре ку убис тво то на 
лам ја та сим бо лич но е при ка жан 
при до не сот на све те цот во бор ба та 
и по бе да та над не га тив ни те де мо-
ни. На ико на та во зад ни на се гле да 
жен ски лик што ја прет ста ву ва ца-
ри ца та Але ксан дра ко ја, исто та ка, 
свес но се жр тву ва ла, ис по ве ду вај ќи 
ја иста та ве ра ка ко и све те цот Ге ор-
гиј По бе до но сец.

На Ѓур ѓов ден се из ве ду ва ат мно гу и 
нај раз лич ни оби чаи. Мо же би за ни ту 

еден праз ник не се спо ме ну ва ат тол-
ку оби чаи кол ку за овој. Осо бе но зна-
ча ен оби чај по вр зан со Ѓур ѓов ден е 
лу ла ње то или ни ша ње то. На зе ле ни 
др ва, на сли ва, вр ба, му рен ка, на ја-
болк ни ца итн., се обе су ва ат ор то ми 
и на нив пре ку це ли от ден се ни ша ат 
де ца та, но и по во зрас ни те де вој ки 
и мом чи ња, ду ри и пом ла ди те не-
ве сти. Се кој што е на ни шал ка та во 
ра це те др жи цр ве но јај це, а во не кои 
кра и шта уште и не кој сре брен пред-
мет, нај че сто пр стен, или ко при ва, 

Сег мент на фре ска та 
на све те цот Ар хан гел 
Га врил од оваа цр ква, 

поз нат ка ко „Ан ге лот од  
Кур би но во“, се на о ѓа 

на зад ни на та на 
банк но та та од 50 

ма ке дон ски де на ри

Кур би но во има цр ква  
по све те на на све ти Ге ор гиј 

ЃуР ЃОВ ДЕН Е НаЈ ГО ЛЕМ ПРО ЛЕ ТЕН ПРаЗ НИК Нa цЕ ЛО ТО На СЕ ЛЕ НИЕ

- не бес ни от клу чар

Подготви |  
Не ве на По пов ска
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�  Предлог-законот е фер и е 
неопходен за земјата - изјави 
француската министерка за труд 
Мирјам ел Комри во интервју за 
„Радио Европа 1“, „ле Монд“ и за 
„И теле“.

Повеќе од 80.000 луѓе марши-
раа низ Франција во неделата, 
вклучувајќи ги и 17.000 во Па-
риз, соопшти полицијата. Тоа 
е многу помал број отколку во 
првите протести против рефор-
мата што почна пред два месеца.

Од синдикатот ЦГТ велат дека 
само во Париз имало 70.000 де-
монстранти.

Пред три дена, повеќе од 100 
демонстранти беа уапсени низ 
целата земја во друга серија мар-
шеви против реформата.

Повеќе од 200 лица  
уапсени во Истанбул  
по судир со полицијата
Турската полиција употреби сол-
завец и водни топови и уапси 
повеќе од 200 луѓе по инциден-
тите што избија на првомајските 
прослави во Истанбул, а некои 
од антивладините демонстран-
ти се обидоа да ја прекршат за-
браната за пристап до главниот 
плоштад „Таксим“.

Безбедноста беше засилена низ 
најголемиот град во Турција, кој 
беше нападнат двапати оваа го-
дина од страна на Исламската 

држава. Според кабинетот на 
гувернерот на Истанбул, 24.500 
припадници на силите за без-
бедност беа распоредени за вре-
ме на првомајските прослави. 
Полицијата ги надгледувала 
улиците од хеликоптери.

� Некои илегални групи што 
сакаат да ги нарушат мирот 
и безбедноста на нашите 
луѓе се обиделе нелегално да 
маршираат и демонстрира-
ат, главно, околу плоштадот 
„Таксим“... под изговор дека го 
прославуваат Први мај, велат 
од кабинетот на гувернерот.

� Вкупно 207 лица се приве-
дени, а се запленети околу 40 
молотови коктели, 17 рачни 
гранати, 176 петарди... и многу 
нелегални постери - се вели 
во соопштението на кабинетот.

Еден 57-годишен маж загинал 
кога го прегазил полициски 
камион додека се обидувал да 
ја премине улицата, објави те-
левизијата „Си-Ен-Ен турк“. Од 
кабинетот на гувернерот изја-
вија дека тој бил удрен додека 
возилото маневрирало.

Плоштадот „Таксим“ беше до-
маќин на првомајските прослави 
сѐ до 1977 година, кога десетици 
лица загинаа за време на демон-
страциите на таканаречениот 
„Крвав Први мај“. Плоштадот 
беше повторно отворен за прос-
лави во доцните 2000 години, 

но беше повторно затворен во 
2013 година.

Плоштадот стана главна собир-
на точка за антивладините про-
тести во 2013 година, каде што 
десетици илјади луѓе демон-
стрираа против претседателот 
Таип Ердоган, тогаш премиер.

Обично преполниот плоштад ис-
полнет со кафулиња и хотели, 
„Таксим“ беше целосно затворен 
во неделата и исполнет со нере-
ди и со неуниформирана поли-
ција. Јавниот превоз што води 
кон населбата беше исклучен.

Илјадници луѓе присуствуваа на 
прославата во областа Бакиркој 
во близина на аеродромот. Мно-
гу луѓе ја критикуваа владата за 
затворањето на „Таксим“.

�  Никој нема оружје и бомби. 
Луѓето ќе дојдат и ќе ги изра-
зат своите ставови, но држава-
та ги спречува да дојдат дури 
и до областа што им ја опреде-
лија - вели Фатма Акалту, членка 
на синдикатот.

Кратки тепачки избија во Ба-
киркој, каде што полицијата 
уапси неколку поддржувачи 
на прокурдската Демократска 
партија на народите (ХДП), от-
како тие извикуваа „Да живее 
Курдистан“. �

Извор |  „Хафингтон пост“
Превод |  Ана Цветаноска

Протести во  
Истанбул
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кон се ло то Кур би но во. Цр ква та 
се на о ѓа на око лу три ки ло ме-
три над се ло то, во па зу ви те на 
Ба ба. Око ли на та низ ко ја ми ну ва 
па тот, кој е ши рок од вај че ти ри 
ме три, не е тол ку жи во пис на, кол-
ку ве ли чес тве ни от пог лед кон 
пла ни на та и осо бе но па но ра ма та 
на вол шеб но то и ре чи си се ко гаш 
мир но то Прес пан ско Езе ро.

Цр ква та „Св. Ѓор ѓи“ е ед но ко раб-
на град ба со по лу круж на ап си да. 
Град ба та е дол га 17 ме три и ши-
ро ка се дум ме три. Со ова таа е нај-
го ле ма та ед но ко раб на цр ква во 
Ма ке до ни ја. На за пад на та стра на 
не ма нар текс - двор ка де што се 
со би ра ат вер ни ци те. Има два вле-
за и из гра де на е глав но од ка мен 
и по мал ку од ту ли. Кти тор ска та 
ком по зи ци ја на над врат ни кот не 
е во це лост за чу ва на. За чу ва ни 
се са мо две све ти ли ца и кти то-
рот со се мејс тво то. Но од кти то-
рот и се мејс тво то е оста нат са мо 
фраг мент од чев ли те, спо ред кој 
е дој де но до зак лу чок де ка овој 
кти тор му при па ѓа на све тов на та, 
по бож на ари сто кра ти ја.

Сег мент на фре ска та 
на све те цот Ар хан-
гел Га врил од оваа 
цр ква, поз нат ка ко 
„ан ге лот од Кур би-

но во“, се на о ѓа на зад ни на та на 
банк но та та од 50 ма ке дон ски де-
на ри.- Во Кур би но во де но ви ве 
ин тен зив но те чат актив но сти-
те за ре а ли за ци ја на кон зер ва-
ци ја та на еден од најз на чај ни те 
спо ме ни ци на сред но ве ков на та 
умет ност во Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја - ве лат од Ми ни стерс тво то 
за кул ту ра, про ект кој се на о ѓа 
во Про гра ма та на Вла да та и на 
Ми ни стерс тво то за кул ту ра.

Струч ни те еки пи на За во дот за за шти та на 
спо ме ни ци те на кул ту ра та и му зеј - Би то ла 
во из ми на ти от пер и од ин тен зив но ра бо теа 
на овој комп ле ксен про ект чи ја ре а ли за ци ја 
се од ви ва во не кол ку пос ле до ва тел ни фа зи.

- За поч ну вај ќи од 2013 го ди на, беа из вр ше-
ни кон зер ва тор ски истра жу ва ња со кои беа 
оп сер ви ра ни со стој би те на ар хи те кту ра та, 
сли карс тво то и по крив на та кон струк ци-
ја на цр ква та ко ја уште од 1952 го ди на 
е прог ла се на за спо ме ник на кул ту ра та. 
бе ше изра бо те на ана ли за на акту ел ни те 
ано ма лии и на ста тич ка та ста бил ност на 
град ба та и на поч ва та под неа, што бе ше 
ос тва ре но во со ра бо тка со Ин сти ту тот за 
зем јо трес но ин же нерс тво и ин же нер ска 
се из мо ло ги ја. Исто та ка, по ста вен е и при-
вре мен по крив над об је ктот за да мо же 
не пре че но да се од ви ва кон зер ва ци ја та 
на ар хи те кту ра та и на жи во пи сот во цр-
ква та, кој, спо ред сво и те стил ско-ли ков ни 
ка ра кте ри сти ки, е при мер за нај ви со ки те 
до стре ли во до ме нот на мо ну мен тал но-
то сли карс тво во источ но хри сти јан ска та 
умет ност - по тен ци ра ат от та му.

Во рам ки те на актив но сти те се по ја ви ла 
и по тре ба од ин тер вент ни ар хе о ло шки 
истра жу ва ња со кои се утвр де ни дла би на-
та и со стој ба та на те ме ли те од раз лич ни те 
стра ни на цр ква та.

- Оваа го ди на се до ра бо ту ва про е ктот за 
кон зер ва ци ја на ар хи те кту ра та на цр-
ква та и неј зи но кон стру ктив но за јак ну-
ва ње по што па ра лел но ќе се ра бо ти на 
кон зер ва ци ја та на ар хи те кту ра та и на 
фре ско жи во пи сот. Си те актив но сти за 
це лос на кон зер ва ци ја на вна треш но ста 
и над во реш но ста на оваа иск лу чи тел но 
зна чај на цр ква се пред ви ду ва да би дат 
фи на ли зи ра ни до кра јот на го ди на ва  
- ве лат од Ми ни стерс тво то. 

репортажа

тре ва огој ка, ле па ец и ка мен. 
Сре бро то сим бо ли зи ра трај-
ност и дол го веч ност, огој ка та 
– го е ње, ка ме нот   цвр сти на, ле-
па е цот се но си за да се ле пат по 
де вој ки те мом чи ња и по мом-
чи ња та де вој ки, а и ко при ва та 
во на род ни те ве ру ва ња по се ду-
ва ма ги ска моќ. При лу ла ње то 
се пе ат пес ни со од вет ни на во-
зра ста и на по лож ба та на оној 
што е на ни шал ка та.

Кај Ма ке дон ци те со Ѓур ѓов ден 
за поч ну ва лет на та по ло ви на 
од го ди на та што трае до Ми-
тров ден. За тоа, во ед на ма ке-
дон ска на род на по го вор ка се 
ве ли: „Дој де ли Ѓур ѓов ден, че-
кај си Ми тров ден“.

Ме ѓу по ве ќе то оби чаи и пес ни 
по вр за ни со овој ден по себ но 
зна чај но ме сто за зе ма ат оние 
т.н. бил јар ски оби чаи и пес ни 
што се из ве ду ва ат при бе ре-
ње то на бил ки те ве чер та спро-
ти праз ни кот и на са ми от ден 

„Св. Ѓор ѓи“ е важ на ма на стир-
ска цр ква во ата рот на прес-
пан ско то се ло Кур би но во, во 
не по сред на бли зи на на Прес-
пан ско то Езе ро. До не го се 
стиг ну ва пре ку ма ги страл-
ни от пат Би то ла - Ре сен, не-
ко гаш ни от рим ски пат Виа 
Иг на ци ја, при што кај кр стос-
ни ца та „Ма ка зи“, се свр ту ва 
кон па тот што во ди кон прес-
пан ски те се ла под пла ни на та 
Ба ба. Кај се ло то Аса ма ти, пак, 
па тот се де ли и еден крак во ди 

ра но на у тро. На бил је се оди 
во бли ски те шу ми ка де што 
мо жат да се нај дат раз ли сте ни 
не кои бил ки за кои се ве ру ва 
де ка по се ду ва ат ма ги ска моќ, 
ка ко што се ку ку ре кот, здра-
ве цот, вра ти ка та, сре ќа та, но 
и не кои дру ги рас те ни ја ка ко 
ле ска та, дре нот и слич но. Та му 
во гру пи, де вој ки, мла ди не ве-
сти или по ста ри же ни ги из-
ве ду ва ат бил јар ски те оби чаи 
и ги пе ат бил јар ски те пес ни. 
Овој ри ту ал е нај и стак нат во 
за пад на Ма ке до ни ја.

И вап су ва ње то јај ца со цр ве на 
или со жол та бо ја има зна чај-
но ме сто во ѓур ѓов ден ски те 
праз ну ва ња исто ка ко и во ве-
лиг ден ски те. Од Ве лиг ден до 
Спа сов ден лу ѓе то се поз дра-
ву ва ат со „Хри стос во скре се“ и 
си от поз дра ву ва ат со „Ви сти на 
во скре се“, и вап су ва ат јај ца со 
цр ве на бо ја. За Ѓур ѓов ден јај ца-
та се вап су ва ат ве чер та спро ти 
праз ни кот и ни кој освен до-
ма ќин ка та што ги вап су ва не 
смее да ги ви ди до утро то.

Све ти Ге ор гиј е не бе сен клу чар 
кој ги кон тро ли ра не бес ни те и 
зем ни те при род ни по ја ви што 
вли ја ат да би де топ ло ле то то 
и да би де бо гат бе ри ќе тот. Ед-
на од најз на чај ни те цр кви што 
го но си име то на овој све тец е 
цр ква та во Кур би но во. Та му 
ин тен зив но се ра бо ти на за-
шти та та на цр ква та „Св. Ѓор ѓи“.
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здраВjеД-Р ЛИДИЈа ПаЛаНОВа  |  СПЕЦИЈАлИСТ ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА - КАРДИОлОГ ВО „РЕМЕДИКА“

стрес-тест е за оние што имаат 
неjасна градна болка, аритмиjа 
и зголемен крвен притисок

Раз го ва ра ше | 
Александра М. Бундалевска

п од кардиоваскуларни боле-
сти се подразбира заболу-
вање на срцето и на крвните 

садови, и на артериските и на вен-
ските крвни садови. Кога се вели 
кардиоваскуларни заболувања се 
мисли на артериосклерозата, која 
во суштина е процес на стареење на 
крвните садови каде што постојано 
има таложење на маснотии во крв-
ните садови. Во зависност од тоа 

која регија и кои крвни садови се 
зафатени, ќе настане и заболување-
то. Карактеристично е тоа што сите 
имаат слични причинители, слич-
ни механизми на настанување и 
сличен третман. Кардиоваскулар-
ните болести се убиец број еден 
кај човекот. Повеќе од 17 милиони 
луѓе во светот умираат годишно 
како последица на срцевите забо-
лувања, велат статистиките. Овие 
болести ги напаѓаат луѓето кои се 
во полна работна сила.

За да се превенираат овие болести 
и за да се спречи најмалку посаку-
ваниот исход, може да се направат 
неколку теста и навреме да се ре-
агира. Еден од нив е и коронарен 
стрес-тест, кој претставува дијаг-
ностичка процедура за дијагности-
цирање, евалуација и за лекување 
на пациентите со суспектна или со 
веќе дијагностицирана кардиоваску-
ларна болест, особено коронарната 
артериска болест, вели д-р лидија 
Паланова, специјалист по интерна 
медицина – кардиолог во првата 
приватна општа болница „Ремедика“.

 што претставува коронарниот 
стрес-тест и на кои пациенти им 
се препорачува да го направат?
ПаЛаНОВа: Коронарен стрес-тест 
(КСТ) или популарно наречен, 
ергометриски тест, претставу-
ва дијагностичка процедура за 
дијагностицирање, евалуација 
и за лекување на пациентите со 
суспектна или со веќе дијагности-
цирана кардиоваскуларна болест, 
особено  коронарната артериска 
болест. Претставува тест на физич-
ко оптоварување, кој се изведува 
во неколку фази според однапред 
одредена процедура.

 Кој го индицира и како се изве-
дува тестот?
ПаЛаНОВа: Секој коронарен стрес-
тест треба да биде индициран од  
доктор специјалист интернист-кар-
диолог. Тестот се изведува на под-
вижна лента по стандардизиран 
протокол по методот на Брус. Па-
циентот преку електроди се следи 
на екран при што му се мерат ви-
талните параметри: артерискиот 
крвен притисок, пулсот и ЕКГ.

Инаку, се препорачува стрес-тест да 
направат сите пациенти со нејасна 

градна болка, со промени во ру-
тинското ЕКГ, потоа пациентите 
со аритмија и со зголемен крвен 
притисок.

 што треба да знае пациентот 
пред изведување на тестот?
ПаЛаНОВа: Коронарниот стрес-
тест е безбедна, неинвазивна дија-
гостичка метода. Сепак, секој паци-
ент пред изведувањето на тестот 
треба да биде запознаен со пода-
тоците за процедурата на тести-
рањето, за можните компликации 
во смисла на пад на артерискиот 
крвен притисок, вртоглавица  и 
колапсна состојба. Доколку се ра-
боти за пациенти кои се дијабети-
чари, хипертоничари или срцеви 
болни, задолжително треба да ја 
испијат пропишаната терапија. 
Пациентите треба два часа пред 
изведување на тестот да бидат на 
лесна храна. Доколку пациентот 
чувствува какви било тегоби (за-
мор, малаксаност, срцебиење, отеж-
нато дишење, стегање и, или, болка 
во градите или болка во кој било 
дел од телото) пред започнување 
на тестот е должен да го извести 
докторот што го води тестот.

 Сè повеќе има пациенти кои се 
жалат на кардиоваскуларните 
болести уште пред да навршат 
40 години. Зошто се поместува 
таа граница?
ПаЛаНОВа: Кардиоваскуларни-
те заболувања во последните де-
кади сè почесто се јавуваат и кај 
помладата популација, односно  
пред да навршат 40 години. Ова е, 
секако, резултат на современиот 
начин на живот кој е преполн со 
стресови, на нездравите навики 
како што е пушењето и немањето 
физичка активност. Брзата храна 
која е преполна со маснотии, исто 

така, е голем фактор за појавата на 
кардиоваскуларните заболувања.

 На кои пациенти им се препо-
рачува да носат холтер за при-
тисок? Како се изведува проце-
дурата?
ПаЛаНОВа: Процедурата се изве-
дува на тој начин што на пaциен-
тот околу појасот му се монтира 
апаратчето кое е во големина на 
еден мобилен телефон и истото 
се поврзува со манжетна која се 
става на надлактицата на паци-
ентот. Самиот апарат компјутер-
ски е програмиран на половина 
час да ги мери артерискиот крвен 
притисок и пулсот, а потоа добие-
ните вредности компјутерски се 
обработуваат и се анализираат при 
што се добива графички приказ на 
добиените вредности. Од напра-
вената анализа добиваме увид во 
дневно-ноќните варијации на ар-
терискиот крвен притисок, пулсот, 
средната вредност на артерискиот 
крвен притисок.

 Кои се индикациите за изве-
дување на оваа дијагностичка 
процедура?
ПаЛаНОВа: Во повеќе земји во 
светот оваа дијагностичка проце-
дура е рутинска во поставувањето 
на дијагнозата на самата  болест 
- хипертензија. Кај нас, исто така, 
најчеста индикација е дијагности-
цирање на самата болест, при што 
се избегнува феноменот на бел 
мантил (скок на артерискиот кр-
вен притисок во лекарските орди-
нации), нерегулирана артериска 
хипертензија, како и целисходнос-
та на дадената антихипертензив-
на терапија.

 Кои се факторите на ризик за 
коронарна артерискаболест?

ПаЛаНОВа: Најчести ризични 
фактори во нашата средина се ви-
шокот на телесна тежина, однос-
но дебелината, недостатокот на 
физичка активност, пушењето, 
зголемените маснотии во крвта, 
покачен артериски крвен прити-
сок и континуираниот стрес кој 
е наше секојдневје. Колку бројот 
на ризичните фактори е поголем, 
толку е поголема и можноста за 
развој на коронарна артериска 
болест. Присуството на некој од 
овие ризични фактори алармираат 
веднаш да се преземат соодветни 
мерки за да се избегне појавата на 
ова заболување. 
За среќа, ние можеме да влијаеме 
на овие ризични фактори; доволно 
е само да ги смениме животните 
навики. Во последниве години 
многу се зборува за разни меди-
цински диети, но најважно од сè 
е храната што ја консумираме да 
е разновидна, но пониско кало-
рична, немасна, да се избегнува 
брзата храна а да се консумираат 
големи количини свежи салати, 
овошје и зеленчук. Престанокот 
на пушење и редовните прошетки 
во природата треба да бидат наше 
секојдневје.  лицата што се во т.н. 
континуиран стрес можат  да се 
обидат со разни ментални вежби 
од типот на јога, потоа пилатес, а 
дури потоа седативи.
 

 На кои пациенти им е потребно 
да им биде вграден стент?
ПаЛаНОВа: Кај пациентите кај 
кои со интервентна кардиолошка 
дијагностика, односно, со коронар-
на артериографија ќе се докаже 
постоење на стеснување на крв-
ниот сад, веднаш се интервенира 
со вградување на стент кој ќе ја 
овозможи проодливоста на крв-
ниот сад. 

коронарниот стрестест е безбедна, неинвазивна 
дијагостичка метода. сепак, секој пациент пред 
изведувањето на тестот треба да биде запознаен 
со податоците за процедурата на тестирањето, 
за можните компликации во смисла на пад на 
артерискиот крвен притисок, вртоглавица и  
колапсна состојба, вели д-р Паланова
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историJа

Пишува |  
д-р Димитар  
Љоровски Вамваковски

Скопското поле, кое се протега југоисточ-
но по течението на реката Вардар, спо-
ред Кнчов било едно од најплодните во 
османлиска Македонија. Во средишниот 
дел од ова поле се наоѓало широко блато 
околу кое биле сместени голем број села. 
Според него, овие населени места биле 
доста сиромашни бидејќи биле чифлици 
во посед на скопските бегови. На крајот 
од полето биле сместени селата Таор и 
Бадар, кои според Кнчов, имале посебна 
историска важност како татковина на 
познатиот византиски император Јус-
тинијан. „Југозападно од полето, над 
десниот брег од Вардар се наоѓа бабун-
скиот синџир со многу гребени меѓу 
кои има убави планински долини. Тука, 
во планинскиот осој се наоѓа Марко-
виот манастир до Марковата река... Во 
долината на оваа река се наоѓаат многу 
римски антиквитети, а има остатоци и 
од стари рудници за злато“.

Како заклучок на овој дел авторот забеле-
жал дека скопската околина била способна 
да снабдува со храна поголема популација. 
„Ситуацијата меѓу околните провинции 
на балканскиот Полуостров ѝ дава уште 
поголемо значење и покажува дека од 
самата природа дизајнирала да биде 
важна крстосница како комерцијален 
град. Поради тоа, во многувековното 
постоење тој играл важна улога секогаш 
кога околните области не биле одделе-
ни од него со политички граници. Но и 
кога биле одвоени, бил важен стратеш-
ки град како што е и денес. Со сите овие 
области е поврзан со главни патишта...“ 
– потенцирал Кнчов.

Во секој случај, во тоа време градот 
Скопје бил поврзан и со значајна патна 
инфраструктура со другите делови од 
Балканскиот Полуостров. На југоисток 
кон Катланово продирале два патни пра-
вци кои го поврзувале градот со Егејското 
Море. Кнчов едниот го нарекол „Скопски 
пат“, а другиот „Серски пат“. Првиот патен 
правец е познат и постои до ден-денес, 
или т.н. Вардарска магистрала. На оваа 
делница во тој период веќе постоела и 
железничката линија која го поврзува-
ла Скопје со Солун на растојание од 369 
километри. „Серскиот пат“ ги соединувал 
Скопје со „богатите плодни долини на 
Брегалница, на Струмица и со големото 
и многу продуктивно приморско Серско 
поле“. Цел овој пат бил „коњски“. По него 
обично оделе коњски карвани, ако на 
многу места можело да се оди и со автомо-
бил. Треба да се потенцира дека овие два 
патни правци во тоа време биле дел од 

Османлиската империја и исто-
времено биле важни артерии од 
животно значење за население-
то во османлиска Македонија.

Скопје било поврзано и со Србија 
(Морава) и со централна Буга-
рија. Кнчов едниот пат го наре-
кол „Низи“, а другиот „Софиски 
пат“. Од Скопје до Куманово овие 
две релации се движеле по ист 
пат, а потоа се делат, едниот во 
правец на Србија, а другиот кон 
Бугарија. Други два патни пра-
вци излегувале од Скопје кон 
запад и ја поврзувале областа 
со други делови од Балканот. 
Едниот правец водел кон Босна 
и Херцеговина. Треба да се спо-
мене дека вториот, западен пат, 
бил наречен уште и „Битолски 
пат“. Ако денес главниот патен 
правец од Скопје до Битола води 
од Скопје кон Велес, Прилеп и 
завршува за Битола, сепак, тој во 
минатото се протегал Скопје-Те-
тово-Гостивар-Кичево-Битола. 
Така, на пример, од Скопје до 
Битола преку овој патен пра-
вец вкупно се патувало околу 
35 часа: 12 часа од Скопје до 
Гостивар, 8 часа од Гостивар до 

Кичево и 15 часа од Кичево до 
Битола. Истовремено овој патен 
правец имал важно воено зна-
чење за османлиската власт во 
Македонија, бидејќи ги поврзу-
вал двете најважни воени бази 
во овој дел од империјата.

За значењето на Скопје во од-
нос на неговото патно поврзу-
вање, Кнчов заклучил: „Сите 
тие патишта имаат место меѓу 
најглавните на балканскиот 
Полуостров и сите се фокуси-
раат во Скопје, поврзувајќи го 
со најважните градови во сред-
ниот, јужниот и во западниот 
дел на полуостровот. Кога ќе 
се олеснат прекугранични-
те контакти меѓу турската 
држава и бугарија, Србија и 
босна, и кога ќе се обезбедат 
албанските премини, наеднаш 
овие патишта ќе добијат многу 
поголемо значење и Скопје ќе 
стане главен внатрешен град 
на балканскиот Полуостров – 
средиште меѓу централна бу-
гарија и албанија, меѓу белото 
Море и босна со Србија“. 

Сведоштво за градот 
Скопје од крајот на  
19 век
Блиската околина 
на Скопје е убава, 
добро населена 
и богата со стари 
манастири и 
друга античка 
оставина

в ториот дел од 
книгата на Васил 
Кнчов („Град Скопје. 

Белешки за неговата сегашност 
и минато“, објавена во 1898 година) 
се однесувала на околностите и на 
главните патишта со кои се поврзу-
вал градот Скопје во доцноосман-
лискиот период.

На север од градот во подножјето 
на Скопска Црна Гора се наоѓа пре-
красна долина, напишал Кнчов и 
продолжува, со многу потоци и со 
убава шума. Во подножјето на пла-
нината била сместени повеќе села, 
околу кои, според авторот, се наоѓале 
„најубавите лозја во овој дел на 
Македонија“. Кнчов не заборавил 
да ги спомне и големиот број цркви 
и манастири во овој предел (посеб-
но манастирот „Св. архангел“ во 
атарот на селото Кучевиште), од кои 
еден дел сѐ уште опстојувале, а друг 
дел биле веќе разурнати. За овој дел 
од скопската околина тој додава дека 
во римско време била „летната гра-

дина на старото Скупи... и летна 
резиденција на богати великодос-
тојници“. За населението од овој дел 
на Скопско тој забележал дека било 
„живо и поразбудено“ за разлика од 
другите делови од околијата. Селата 
имале убав изглед, а куќите обично 
биле на два ката. Од подножјето на 
Скопска Црна Гора кон Скопје воделе 
две патни правци. Едниот, т.н. Бутел-
ски пат, водел од источниот дел на 
котлината по течението на реката 
Серава, додека другиот пат слегувал 
од западниот дел на котлината и по-
минува покрај аквадуктот.

Кнчов, исто така, дал одлична претста-
ва за западниот дел од скопската кот-
лина, за кој запишал, дека „се отвора продолжува...

Васил Кнчов

прекрасна долина меѓу пла-
нинските подножја“. „Место-
то е волшебно по својата при-
родна убавина“, продолжува 
тој, „по заштитената положба 
меѓу високите планини, по 
бујната вегетација и по ро-
мантичните карпи и тераси 
кои ја украсуваат од јужна-
та страна“. Кнчов ја споредил 
долината на реката лепенец 
со ломбардиската долина во 
Италија. Во овој дел авторот 
го опишал и влегувањето на 
Вардар во скопската околина, 
во која пристига како „голема, 
бујна и бучна река“. Како при-
тока на Вардар се споменува и 
реката Треска, која „пробива 
пат низ страшна клисура и 
слегува по силно свиткан тек, 
скокајќи од карпа на карпа... 
Величенственоста се висо-
ките карпи кои се издигаат 
над устието во правец на 
небото. Повеќе остатоци од 
антиката се забележуваат 
по длабокото течение и по 
високите карпи. целиот ред 
манастири го украсуваат тоа 
диво и преубаво место“ – за-
клучува Кнчов.

Васил Кнчов ги опишал во де-
тали и падините на планината 
Водно, која ја нарекол уште 
и „терасовидна планина, 
доста стрмна, чие подножје 
допирало до малиот дел 
од десниот брег на реката 
Вардар“. „На еден дел од те-
расата се наоѓа Нерези со 
својот убав манастир („Св. 
Пантелејмон“)... Ридовите 
се покриени со лозја, а во 
пониските места, околу же-
лезниот пат има убави гра-
дини на зеленчук. уште еден 
кисел извор има близу до 
градот; тој е јужно од Скопје 
во подножјето на Водно“.

продолжува од 
претходниот број
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100 НаЈубаВИ СЛИКИ На СИТЕ ВРЕМИЊа
[  аНТОЛОГИЈа  ]

Го ди на ва учес тву ва ат акте ри од по ве ќе зем ји ме ѓу  
кои Ал ба ни ја, Ср би ја, Ма ке до ни ја, Ли тва ни ја, САД,  
Хр ват ска, Изра ел, Ер ме ни ја и Бу га ри ја, кои ќе се бо рат 
за пре стиж на та Гранпри

на 4 мај поч на Фе сти ва лот на 
мо но дра ма во Би то ла. Фе-
сти ва лот ќе трае се дум де на, 

а вљу бе ни ци те во те а та рот има ат 
мож ност да пог лед нат 13 мо но дра-
ми, кои ќе се бо рат за пре стиж на та 
Гран-при, ка ко и не кол ку прет ста ви 
што ќе би дат из ве де ни над вор од 
кон ку рен ци ја.

На фе сти ва лот учес тву ва ат акте ри 
од по ве ќе зем ји, ме ѓу кои Ал ба ни-
ја, Ср би ја, Ма ке до ни ја, ли тва ни ја, 
САД, Хр ват ска, Изра ел, Ер ме ни ја 
и Бу га ри ја. Пре стиж на та на гра да 
ќе ја до де ли ин тер на ци о нал но то 
жи ри Ни на Ма зур, Иван лео ле-
мо, Бра тис лав Ди ми тров, Бил ја-
на Крај чев ска и пре тсе да те лот 
Пе тар Те мел ков ски. Фе сти ва лот 
е во ор га ни за ци ја на Цен тар за 
кул ту ра Би то ла, а со под др шка на 
Ми ни с терс тво то за кул ту ра.Фе-
сти ва лот ќе го отво ри прет ста-
ва та „Жи во тот е пре кра сен” на 
МНТ, а во ре жи ја на Але ксан дар 
Мор фов, а ќе го за тво ри „Слу-
ча јот Хармс” на Те а тар Ко ме ди-
ја во ре жи ја на Ди но Му ста фиќ. 
Ин те ре сот за овој сцен ски жанр 
во Би то ла е огро мен.

� би тол ска та пуб ли ка ве ќе го 
пре поз на овој фе сти вал во из-

 „Жи во тот е пре кра сен“ за по че ток на 
Фе сти ва лот на мо но дра ма во Би то ла

ми на ти те се дум на е сет из да ни ја 
и го под др жу ва со го ле ма по-
се те ност и за ин те ре си ра ност, 
осо бе но во пос лед ни те пет го-
ди ни. Тоа го по твр ду ва фа ктот 
де ка фе сти ва лот го има сво е то 
зас лу же но ме сто на те а тар ска-
та ма па, не са мо во би то ла и во 
Ма ке до ни ја, ту ку и по ши ро ко, 
ка ко еден од нај ста ри те фе сти-
ва ли во ре ги о нот - ре че Бор че 
Ди ми тров ски, ди ре кто рот на Фе-
сти ва лот.

Се ле ктор на офи ци јал на та про гра-
ма е Пе тар Мир чев ски. Про грам-
ски, бе ше из вр ше на се лек ци ја од 
го ле ма по ну да, во ко ја ќе про де фи-
ли ра ат акте ри на раз ни во зра сти, 
сѐ до врв ни автор ски ими ња на 
свет ска та дра ма тур ги ја.

� Има од најм ла ди акте ри до нај-
ста ри. Кај нас од Ма ке до ни ја е 
еден од до а је ни те на ма ке дон-
ско то глу ми ште Ми те Гроз да-
нов. Има ме пет мо но дра ми од 
Ма ке до ни ја, а од авто ри те, од 
свет ски те кла си ци се за ста пе-
ни- До сто ев ски, Тур ге њев, Марк 
Твен, Да рио Фо, чарлс бу ков ски 
и до маш ни авто ри - ре че Пе тар 
Мир чев ски, умет нич ки от ди ре к-
тор на Фе сти ва лот. �  (Н.П.)

  

Книга за џунглата
The jungle book

заработка: 43.700.000 $

Жанр: авантура
Режија: Џон Фавроу

актери: Нил Сати,  
Бил Мареј,  

Бен Кингсли

ловецот и  
ледената КРалица

The hunTsman  
WinTer’s War

заработка: 9.600.000 $

Жанр: акција
Режија: Седрик Николас Тројан

актери: Крис Хемсворт,  
Шарлиз Терон,  
Џесика Честејн

Кијану
keanu

заработка: 9.500.000 $

Жанр: комедија
Режија: Питер Атенсио

актери: Киган-Мајкл Кеј,  
Џоран Пил,  

Тофани Ходиш

денот на мајКите
moTher’s day

заработка: 8.400.000 $

Жанр: комедија
Режија: Гери Маршал

актери: Џенифер Анистон,  
Кејт Хадсон,  

Џулија Робертс

БеРБеРница: Следното 
потСтРиЖување

barbershop:  
The nexT cuT

заработка: 6.100.000 $

Жанр: комедија
Режија: Малком Д. Лир

актери: Ајс Кјуб,  
Реџина Хол, 

 Ентони Андерсон

топ 5 најГледани ФилМа  
          во САД викендов

„свети Ѓорѓи и ламјата“ од паоло учело
Култура

1
ако не те видам 
никогаш повеќе
Лаура Мартинез 

Белји

2
Будење
Антони 
де Мело

3
Казна за гревот -

Книга на спомените
Јелена Бачиќ 

Алимпиќ

4
Славејот
Моргана
Галовеј

 5
волци и  

ангели
Сепо

Јокинен

КниЖаРницата „матица 
еКСКлузив“ пРепоРачува:

КИНИСАЛ МИ  
СВЕТИ ЃОРЃИјА 

Кинисал ми на ден Ѓурѓовден, 

кинисал ми на потка да одит, 

да запотнит нивје и ливаѓе. 

Кога беше сред поле широко, 

Ги сусрете она суро ламја, 

тој е извај него остра сабја, 

Е пресеже она сура ламја. 

Потекоа три силни порои, 

Први порој се бела пченица, 

Други порој она рујно вино, 

Трети порој се руди јагниња.

Кинисале ми, кинисале ми, 

двесте девојки, 

Двесте девојки, двесте девојки, 

триста невести, 

Да ми одат да ми одат 

на билје брање. 

Двесте девојки, двесте девојки, 

билје копаје, 

Триста невести, триста невести, 

цвеќе береје, 

Цвеќе береје, цвеќе береје, 

венци виеје, 

Венци виеје, венци виеје, 

на мошки деца.

 

СЕ ДуМ На Е СЕТ ПРЕТ СТа ВИ За СЕ ДуМ ДЕ На  
ПРЕД бИ ТОЛ СКа Та Пуб ЛИ Ка

„Свети Ѓорѓи и ламјата“ е слика 
од Паоло Учело (1397-1475) и е 
насликана во 1470 година. Денес 
таа е изложена во Националната 
галерија во лондон, Велика Бри-
танија. Учело е италијански сли-

кар и математичар. Навлегување-
то на готскиот стил во уметност 
е многу очигледно во ова дело 
на Учело, каде што тој покажува 
сцена од познатата приказна за 
свети Ѓорѓи и ламјата. �
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д арко Марковиќ, автор на најпозна-
тиот стрип-јунак во македонската 
историја, „Пецко“, е добитник на на-

градата „Златен објектив“, која ја доделува 
Кинотека на Македонија за исклучителен 
придонес во македонската кинематогра-
фија за 2016 година. Поради влошената 
здравствена состојба, наградата ја прими 
неговиот син Филип Марковиќ, кој изрази 
благодарност за укажаната чест.

- Ве уверувам дека Дарко навистина ја 
цени наградата и е радосен поради ука-
жаната чест со ова големо признание 
и потврда за неговата долгогодишна 
успешна работа во филмската сфера – 
рече Филип Марковиќ на свеченоста на 
Кинотека на Македонија која годинава го 
прославува јубилејот 40 години од фор-
мирањето на оваа институција.

Дарко Марковиќ (1940) или 
популарниот Дар-Мар е ка-
рикатурист, сатиричар, режи-
сер и аниматор, стрип-цртач, 
илустратор и дизајнер. По 
дипломирањето архитектура 
во 1966 година, во 1972 спе-
цијализирал анимиран филм 
во Загреб под менторство на 
оскаровецот Душан Вукотиќ. 
Професионалната кариера 
како карикатурист ја започ-
нал во 1960 година работејќи 
за повеќе весници и списанија 
во Македонија и во поранешна 
Југославија. Од 1966 до 1975 
година работел како главен 
уредник во сатиричното спи-
сание „Остен“ и како директор 
на Светската галерија на кари-
катури во Скопје.

Во 1975 година се вработува 
во Вардар Филм – Скопје, отво-
рајќи студио за анимиран филм. 
Од 1978 година работи како 
слободен уметник, а во 1983 е 
назначен за професор на Факул-
тетот за уметност во Скопје по 
предметот анимиран филм. Во 
истиот период работи како гла-
вен уредник на културно-умет-
ничката програма во Телевизија 
Скопје. Од 1988 до 1995 година 
живее и работи во лондон. Во 
1995 се враќа во Македонија.

За своите карикатури и ани-
мирани филмови има добиено 
повеќе од триесет награди и 
признанија. Меѓу позначајни-
те награди за карикатура што 
ги добил се: прва награда на 
Фестивалот за хумор во Будва 
во 1968 година, Награда на ре-

дакцијата „Јеж“ (шабац) во 1970 
година, награда „Мартини“ во 
Борфигера (Италија) во 1973 го-
дина, втора награда на Светската 
галерија на карикатури во Скопје 
во 1979 година и други.

Меѓу позначајните награди за 
анимација што ги добил се: На-
града за нов ТВ-израз во Порто-
рож, Словенија, во 1974 година 
за филмот „шоу-машина“, Ди-
плома на официјалното жири 
на фестивалот во Оберхаузен, 
Германија, во 1976 за филмот 
„Стоп“, „Сребрена роза“ во Мон-
тре, швајцарија, во 1977 за фил-
мот „Каша“, „Сребрен змеј“ на 
фестивалот во Краков, Полска, 
во 1979 за филмот „Циркус“, 
„Бронзена роза“ во Монтре, 
швајцарија во 1982 за филмот 
„Фестивал“ и други.

Негови познати анимации се  
„Граница“ (1976), „Стоп“ (1976),  
„Три минути на светот на Ми-
рослав бартак“ (1976), „Рака“ 
(1980), „Фасада“ (1996) и други.

Автор е и на популарниот стрип 
во дневните весници „Нова Ма-
кедонија“, „Дневник“, „Време“ и 
„Ден“, „Пецко“, како и на истои-
мената серија анимирани фил-
мови на А1 телевизија.

Марковиќ е еднакво успешен и 
во пишување. Напишал неколку 
книги – „Оче наш – мајко моја“, 
збирка од афоризми и етиграми, 
три стрип-книги „учете англис-
ки“, автобиографскиот роман 
„Лична карта“, романот „балкан 
во Лондон“.

Со стриповите и со интересот за 
цртање Марковиќ се запознал 
преку  списанието „Политикин 
забавник“ во 1951 година. Како 
што тој раскажува во едно интер-
вју, по цели денови ги прецртувал 
цртежите. За цртање ја користел 
хартијата од старите писмени за-
дачи на татко му. Во гимназија 
почнал да прави карикатури 
на учителите. Бил дел од учи-
лишниот весник „Наш глас“. Тој 
весник бил чукан на машина за 
пишување во седум примероци 
и се читал од ученик на ученик. 
Голем дел од своето слободно 
време во гимназија го посвету-
вал на киното и на гледањето 
филмови. Раскажува дека сите 
биле фасцинирани од филмот 
„Бал на вода“, а тој го гледал 11 
пати. Филмот „Тајниот живот на 
Волетен Мити“ со Дени Кеј му ги 
развил фантазијата и начинот на 
размислување. Марковиќ вели 
дека научил да биде максимално 
слободен во размислувањата и 
во фантазирањето.

Освен театарот и филмот, голе-
мо влијание во неговиот раз-
вој има и рок-музиката, затоа 
и неговите први анимирани 
филмови се музички.

„Дар-Мар е творец со елитен 
дух и со оригиналност - ква-
лификативи што априори го 
чинат супериорен во оваа, но 
и во пошироката средина. Кога 
сме соочени со таков квали-
тетен квантитет и со таков 
квантитетен квалитет на тво-

речката инвенција, каков што 
е во неговиот случај, веднаш 
ни се наметнува констатација-
та за непредвидливите и за 
неизмерливите димензии на 
човековите можности и спо-
собности“, вели Соња Абаџиева 
Димитрова во еден осврт на тво-
рештвото на Дар-Мар.

Според неа, Дар-Мар, како и сите 
карикатуристи, односно новина-
ри, кои реагираат на најсериоз-
ните прашања на денешницата 
со смешни цртани идеи, „не се 
родил за да живее убаво“. Жр-
твувајќи ја својата примарна 
вокација – архитектурата - во 
полза на карикатурата, а со тоа 
свесно и предизвикувајќи го 
ризикот, компликациите, про-
блемите - понеубавата страна 
на животот - тој се определува 
за играта како најадекватен на-
чин за лансирање на осилата на 
духот во ранливиот организам 
на денешниот човек.

„Остриците на неговата цртана 
критика се забиваат цврсто во 
месото на лицемерството, на 
егоизмот, на дехуманизација-
та, на мегаломанијата, одново 
преку играта како штица за от-
скок, игра што значи вербално, 
ликовно или филмско креатив-

но празнење. Мани-
пулирајќи со сопстве-
ните искри на духот, 
без стеги и конвулсии, 
Дар-Мар ја поставува 
дијагнозата на 
една цивилиза-
ција, тргнувајќи 
од игрите што се 

Карикатуристот што ја нацрта македонската реалност
НАГРАДАТА „ЗлАТЕН ОБЈЕКТИВ“ НА КИНОТЕКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ДАРКО МАРКОВИЌ ЗА ИСКлУЧИТЕлЕН ПРИДОНЕС ВО МАКЕДОНСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЈА

Марковиќ со стриповите и со 
интересот за цртање се запознал 
преку списанието „Политикин 
забавник“ во 1951 година. Како 
што тој раскажува во едно 
интервју, по цели денови ги 
прецртувал цртежите. За цртање 
ја користел хартијата од старите 
писмени задачи на татко му. Во 
гимназија почнал да им прави 
карикатури на учителите

Со секој купен број 
на „република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„Милениум“

важи од 6.5. - 12.5.2016

50
попуст

денари

играат во неа. ако сите чинови на неговата 
творечка операција не ги сместиме во кон-
текстот на посочената човекова активност, 
не ќе најдеме адекватно објаснување за 
онаа доза на искреност и спонтаност на 
инвенцијата, не ќе најдеме одговор за дет-
ската чистота на пораката и релаксацијата 
на духот, кои се без сомнение иманентни 
на неговиот опус.

Скромен придонес кон сфаќањето на кул-
турата како живот-игра или на животот 
како култура-игра му припаѓа и на Дар-
Мар. И не само тоа: ако се согласиме со 
шилеровата мисла дека „човекот си игра 
само кога е човек во полна смисла на збо-
рот, а целосно е човек само кога си игра“, 
логично ќе заклучиме дека ова творештво 
нè збогатува со најзначајната димензија 
– хуманата“, вели Абаџиева-Димитрова. Подготви |  

Александра М. Бундалевска
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Македонската опера и 
балет во изминативе 
шест месеци понуди бо-

гат репертоар: Две претстави 
неделно и за возрасните и за 
најмладите, дополнети со прет-
ставите и со настаните на мала-
та сцена, со тоа МОб се избори 
за пиететот храм на уметноста 
во Македонија.
- Мојата програма за раководење 
на МОБ на многумина им изгле-
даше преамбициозна. Денеска, 
по само шест месеци, МОБ има 
најмалку двојно повеќе прет-
стави од тоа на што беше нави-
кната публиката. Ја воведовме 
и викенд-програмата за најмла-
дите. Целосно ја активиравме и 
малата сцена на која, освен под-
готовките на претставите, сега 
веќе се одржуваат и претстави 
од тековниот репертоар. Ме 
прави горд тоа што публиката 
одговара позитивно на оваа про-
мена и што за нашите претстави 
се бара билет повеќе - ни рече 
Игор Дурловски, директор на 
Македонската опера и балет.

� Веќе се навикнавме на сце-
ната на МОб речиси еднаш 
месечно да гледаме по една 
премиера.
- Да, тенденцијата е да ги обно-
виме старите и да поставиме 
нови досега неизведувани прет-
стави во нашата куќа. Во таа на-
сока, морам да ја споменам и да 
се заблагодарам на огромната 
поддршка од Министерството за 
култура, кое несебично стои зад 
нас во секој наш проект и ни по-

ГОДИНашНОТО 44. ИЗДаНИЕ На МОВ СО ПРОГРаМа За СИТЕ ВКуСОВИ И ГЕНЕРацИИ

„Евгениј Онегин“ ги отвора 
„Мајски оперски вечери“
За првпат се воведуваат „Мали мајски оперски вечери“, програма за 
најмладите, на која ќе бидат изведени двете детски претстави „Петар 
Пан“ и „Доктор Офболи“, кои се апсолутен хит меѓу децата, ќе се 
претстави детскиот хор на МОБ „Фалсето“, а премиерно ќе биде 
изведена детската оперска претстава „Црвенкапа“, вели Дурловски

Пишува | Невена Поповска 
мага во реализацијата на новите 
идеи. Така беше и со премиерата 
на оперската претстава „Туран-
дот“, за чиешто поставување на 
сцената со негова помош успеав-
ме да ангажираме тим од свет-
ски ранг. Тим што во соработка 
со нашата екипа се покажа како 
добитна комбинација, па така и 
критиките за претставата беа 
многу позитивни. На публика-
та можам со задоволство да ѝ 
ја најавам втората изведба на 
„Турандот“ на 26 мај, како дел 
од „Мајските оперски вечери“ - 
вели Дурловски.

� Оваа година програмата на 
МОВ е прилично разновидна.
- Сите овие месеци работевме 
на тоа да ѝ дадеме избор на пуб-
ликата, многу богат репертоар, 
воедно и многу познати имиња 
како солисти и диригенти, што 
е традиција на овој фестивал. 
Сепак, не смеам да не нагласам 
дека оваа година славиме 44 го-
дини МОВ. Токму затоа, за прв-
пат, од постоењето на фестива-
лот се воведуваат „Мали мајски 
оперски вечери“, програма за 
најмладите, на која ќе бидат из-
ведени двете детски претстави 
„Петар Пан“ и „Доктор Офболи“, 
кои се апсолутен хит меѓу де-
цата. Дополнително свое прво 
претставување ќе има и дет-
скиот хор на МОБ „Фалсето“ и 
премиерно ќе биде изведена 
детската оперска претстава 
„Црвенкапа“. И само отворање 
на МОВ ќе биде со премиера на 
оперската претстава „Евгениј 
Онегин“ на деветти мај - ин-
формираше Дурловски.

� Минатата среда имавме мож-
ност да ја проследиме преми-
ерно балетската претстава 
„црвената соба“.
- „Црвената соба“ е прва премие-
ра откако сум на позицијата 
уметнички директор на балетот. 
Водени од фактот дека балетот 
„14 часа“ е една од најпродава-
ните и најгледани балетски 
претстави како на нашата сце-
на, така и на сцените во Европа 

каде што гостуваше балетот на 
МОБ, го поканив кореографот 
Игор Киров да направи нова 
претстава за освежување на 
публиката. Тој во соработка со 
сценографката Марија Ветеро-
ска, костимографот Александар 
Ношпал и Милчо Александров 
како дизајнер за светло, направи 
претстава што на самата преми-
ера докажа дека ќе биде досто-
ен наследник на претходникот. 
Публиката со 15-минутен гро-
могласен аплауз го поздрави тоа 
на што работевме деноноќно во 
изминатите два месеца. Благо-
дарам на нашите првенци и на 
ансамблот што собраа храброст 
за овој предизвик и веруваа во 
ова дело. Датумот не беше слу-
чаен, премиерната претстава 
беше во чест на светскиот ден на 
танцот - ни изјави уметничката 
директорка на балетот при МОБ, 
Олга Панго.

� За во ноември најавувате 
нова премиера, за првпат ќе 
биде изведен балетот „Кле-
опатра“?
- Пред да ја најавам премиера-
та во ноември, би сакала да ја 
поканам публиката на прет-
ставата „лебедово езеро“, која 
ќе се одржи 13 мај, во рамките 
на МОВ, а каде што во главните 
улоги за првпат ни гостуваат 
првенците на Националниот 
балет на Англија. Тоа ќе биде 
вечер за паметење, вистинско 
уживање.  „Клеопатра“ е балет 
што го најавувам за ноември 
оваа година. Нашата публика 
знае што е квалитет и од тие 
причини веќе во септември 

та, ни овозможува заеднички 
да го уредуваме репертоарот. 
Тој, пред сѐ, се базира на тоа 
што публиката сака да го чуе 
и да го види. Публиката е наш 
најголем критичар, а ние сме 
тука да ги исполниме нејзините 
желби. Задоволство ми е да ка-
жам дека бројот на публиката 
во изминатиов период е удвоен. 
Тоа означува дека и соработка-
та меѓу одделот за маркетинг 
при МОБ и медиумите што 
ни се покровители, одлично 
функционира и таа соработка 
вродува со плод. Показател се 
и преполните сали на преми-
ерата на оперската претстава 
„Турандот“, на балетот „лебедо-
во езеро“, како и на премиерата 
на балетот „Црвената соба“ - ни 
рече Горан цветковиќ, дирек-
тор за маркетинг на МОБ.

� Пред вас се 44. Мајски опер-
ски вечери, многу наслови, 
речиси секој втор ден има по 
една претстава, тоа е своеви-
ден предизвик.
- Да, за првпат МОВ има раз-
личен концепт, и повторно ќе 
кажам дека и овој концепт е 
направен во соработка со тие 
за кои ние во заднина работи-
ме со месеци, а тоа е публика-
та. За нас, во ова турбулентно 
време, голем тест со нашата 
публика беше премиерата на 
балетот „Црвената соба“. Но, за 
среќа, тестот покажа дека сме 
во право. Тоа што секојдневно 
работевме од утро до мрак, се 
исплатеше. Публиката самовол-
но покажа дека и во ова време, 
приоритет му два на квалите-
тот на животот, таа сака да по-
сетува културни настани, сака 
да биде дел од нашите преми-
ери, од нашите концерти. За-
доволство ми е да кажам дека 
билетите за МОВ се пуштени 
во продажба уште пред дваесе-
тина дена и веќе се продадени 
половина од претставите. Доз-
волете во оваа пригода да ви 
се заблагодарам и на вас, како 
наш медиумски покровител, и 
заедно со публиката, да ве по-
канам на годинашните „Мајски 
оперски вечери“ од 9 до 31 мај 
да уживаме заедно во уникат-
носта на „Чувството во живо“ 
- ни рече цветковиќ. �

почнуваме со подготовките 
за премиерата. Целта на це-
лата управа на МОБ е покрај 
зголемувањето на реперто-
арот, да се зголеми и квали-
тетот на претставите. Затоа 
и на „Клеопатра“ ќе се работи 
од самиот почеток на новата 
сезона. Верувам дека ќе на-
правиме балетска претстава 
што многу години ќе биде 
изведувана на редовниот 
репертоар на балетот при 
МОБ - вели Панго.

� Не е тешко да се забележи 
интензивното присуство на 
МОб во медиумите, како во 
електронските така и во пе-
чатените.
- За мене како раководител на 
маркетингот при МОБ, задача 
е да го промовирам тоа што 
раководството го поставува 
на репертоарот. Сепак, морам 
да нагласам дека секојднев-
ните средби, тимската рабо-

КУЛТУРА

Игор  
Дурловски

Олга Панго и 
Горан Цветковиќ

Сцена од оперската 
претстава „Евгениј Онегин“
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Не сме конкуренција, 
туку пријателки
Од недела во недела сè поизвесно е дека една од трите 
Македонки ќе ја однесе победата во оваа сезона на 
„Пинкови ѕвездички“. Но, и да не е така, сите се согласуваат 
дека со своите 12, односно 14 и 15 години, Мартија 
Станојковиќ, Антониа Гиговска и Елена Бимбиловска 
доминираат на сцената на ова балканско шоу.
Горди, но сепак скромни на својот успех, девојчињата велат 
дека се свесни дека треба уште да работат, но ќе дадат сè од 
себе за да успеат во својот сон
Пишува | Maрина Костовска

 „ПИНКОВИ ѕВЕЗДИчКИ“

Мартија Станојковиќ
Дванаесетгодишната кумановка 
Мартија е одлична ученичка во 
шесто одделение, која сака слобод-
ното време да го поминува во чи-
тање, да се забавува со обожавате-
лите на социјалните мрежи и да си 
посвети време за себе. 

Идејата да се пријави на ова шоу 
била на нејзиното семејство.

� уште кога сум била мала го 
препознале музичкиот потен-
цијал што го поседувам. Сè се 
случи спонтано. Ме прашаа 
дали би сакала да учествувам 
на некое музичко шоу, јас се-
како изразив голема желба и 
се пријавив на „Пинкови ѕвез-
дички“ – го започнува разгово-
рот Мартија.

На прашањето зошто токму 
преку „Пинкови ѕвездички“ 
одлучила да го покаже својот 
талент, вели дека затоа што тоа е 
најактуелното шоу во моментов.

�  И јас лично сакав да се прија-
вам на „Пинкови ѕвездички“ 
затоа што знаев дека ќе имам 
прекрасно пријателство и пре-
красна дружба околу мене – 
вели Мартија.

И трите девојчиња уште од 
најрана возраст имаат можност 
да искусат како е да се работи 

со огромен тим и со професио-
нална продукција, а Мартија не 
може да издвои што најмногу ѝ 
се допаѓа од ова искуство.

� Најубавиот дел е дружбата и 
стекнувањето на нови прија-
телства – вели малата кумановка. 

Сепак, тука е и можноста да се 
работи и да се добиваат совети 
од големи балкански ѕвезди, 
како што се членовите на жи-
рито. Според Мартија, меѓу це-
лата таа позитивна реакција од 
жирито, еден коментар најмногу 
допре до неа.

� Најмногу ме допре комента-
рот кога ми рекоа дека сум за 
светска сцена. Свесна сум дека 
треба да работам на себе за 
да го постигнам тоа ниво, но 
среќна сум бидејќи ретко кој 
на толку мала возраст станал 
популарен низ поранешните 
југословенски републики – 
вели Мартија. 

Нејзините настапи не го распла-
куваат и не го креваат на нозе 
само жирито. Тука е и публиката 
која од емисија во емисија дава 
сè поголема поддршка. И трите 
девојки се блиску до победа на 
шоуто, а нивните настапи на 
„Јутјуб“ имаат милионски пре-
гледи и многу коментари со 
поддршка. Но, Мартија скром-
но гледа на својата популарност.

� Огромната поддршка од обо-
жавателите ми годи, но сепак 
се трудам да не го истакнувам 
тоа премногу и да останам 
иста како што сум била досе-
га – вели таа. 

Таа е свесна дека шоуто наскоро 
ќе заврши, но не размислувала 
многу на тоа што ќе биде потоа.

- Но, би сакала и ќе се потрудам 
да станам светска поп-ѕвезда 
– вели Мартија.

СЦЕНА

Елена Бимбиловска
За петнаесетгодишната Елена музи-
ката веќе е на прво место. Таа е втора 
година во средното музичко училиште 
„Тодор Скаловски – Тетоец“ во Струга, а 
голем дел од своето слободно време го 
поминува во пеење. Веќе шест години е 
дел и од ракометниот клуб Стружанка, 
но признава дека во последно и нема 
толку време за тренинзите и малку го 
запоставила ракометот. 

Сама одлучила да се пријави на шоуто 
и веднаш добила поддршка од најблис-
ките.

� Додека траеше претходната сезона 
имав голема желба да се пријавам и 
во тоа ме поддржа моето семејство 
– вели Елена.

И за неа „Пинкови ѕвездички“ беше 
прв избор за да го покаже огромниот 
музички талент. 

� Ова е најгледано шоу на балканот, 
а преку музички шоуа можеш да 
научиш многу од коментарите на 
жирито, кое најчесто го сочинуваат 
успешни музичари – смета Елена. 

Многу од тие совети, вели, ги прифати-
ла и веќе работи на нив.

� Има многу совети кои ми се до-
паднаа, но можам да го издвојам 

советот на Милан Станковиќ, српски 
пејач и член на жирито, кој ми кажа 
дека секогаш треба да сум своја – 
вели Елена. 

Искуството да се биде дел од огромна и 
професионална продукција, вели, не го 
зема здраво за готово, туку знае каква 
одговорност носи со себе.

� Добро е што уште од мали учиме 
како треба да се однесуваме во ид-
нина ако планираме да станеме про-
фесионалци – вели Елена.

Она што најмногу ѝ се допаѓа од ова 
искуство, пак, е чувството додека пее 
пред публиката и пред жирито. 

� чувството е прекрасно бидејќи пред 
сѐ сум горда на себе што постигнувам 
толкав успех вежбајќи сама и среќна 
сум што ги правам горди оние што ми 
даваат најголема поддршка – вели 
талентираната стружанка.

шоуто наскоро доаѓа до својот крај, но 
за Елена тоа нема да промени многу 
бидејќи веќе знае што понатаму

� Отсекогаш сум планирала да го 
усовршам знаењето за музиката. 
Планирам да завршам музичка ака-
демија и да станам пејачка – вели 
одлучно таа.

И трите девојки една во друга пронајдоа ново пријателство и голема поддршка. 
Каква е дружбата меѓу Мартија, Елена и Антониа?

� Секогаш се поддржуваме и си даваме совети. Се дружиме многу и не се 
гледаме како конкуренција, туку како пријателки – вели Елена.

�  Ние сме едни од најдобрите пријателки во шоуто. Се дружиме и приватно, 
излегуваме на прошетки, често се гледаме. Најважна е меѓусебната поддрш-
ка – додава Мартија. 
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Ако го опишуваме со еден збор, тогаш за Париз ќе речеме дека е 
неспоредлив. Тоа е град создаден за романса. Токму затоа е место кое не 
се одминува, особено ако сте вљубени. Париз е град кој секогаш ве чека 
со отворени раце. Спектакуларен од секој аспект, центар на уметноста, на 
отменоста, на историјата и на убавината. Велат дека оној што го посетил 
овој град, секогаш се враќа повторно да ја истражува секоја негова уличка. 
Дворецот Лувр, Версај, Триумфалната капија и многу други архитектонски 
ремекдела со својата историја и со својата култура се уште една причина 
за посета на овој величествен град

СПЕКТаКуЛаРЕН ОД СЕКОЈ аСПЕКТ

Париз - градот  
на светлината,  
на љубовта и  
на виното

Пишува | Маја Костовска

Превоз: Со авион Скопје - Загреб 
- Париз (шар де Гол), од аерод-
ромот до градот со такси-комби 
(не може да биде повеќе од 40-45 
евра во правец, околу 40 мину-
ти) и со метро-воз на враќање 
(околу девет евра). Градски 
превоз: карта е 1,7 евро за едно 
возење или 12 евра за 10 возења.
Версај - и приказната за екстра-
ваганцијата може да започне. 
Таму е почетокот на она што 
значи многу и повеќе од многу. 
Започнете го истражувањето од 
Салата на огледалата, каде што 
сѐ ќе ви стане јасно. Понатаму, 

ако ви остане време, видете 
ги градините што ја красат 

оваа незаборавна палата.

Лувр - тоа е едно од врвните мес-
та во светот кога станува збор за 
нешто што мора да се види доде-
ка сте живи. Ви советуваме само 
да облечете удобни чевли, да си 
носите шише со вода и однапред 
да знаете што сакате да видите. 
Најпрво застанете пред влезот 
на лувр и видете ја Стаклената 
пирамида. Низ ходниците патот 
сигурно ќе ве однесе и до „Мона 
лиза“, но ние ви препорачува-
ме да ги видите и „Сплавот на 
Медузата“ како и статуата на 
божицата Ника.

Музеи - Освен познатиот и огро-
мен музеј лувр, Париз има многу 
други познати музеи кои треба 
да се посетат и да се разгледаат 
како музејот на Пикасо, музејот 

на Родин, музејот Орсеј, музејот 
Монпарнас, како и центарот 
Жорж Помпиду, познат и како 
Бобург, седиштето на Национал-
ниот музеј на современа умет-
ност. Ако сакате да ја избегнете 
гужвата и да поминете интерес-
но попладне, можете да си најде-
те некој од помалку познатите 
музеи што ве интересира, како 
на пример, музејот за историјата 
на полицијата, музејот на слобод-
ното ѕидарство (масоните)... Во 
секој случај, изборот е голем!

Ајфеловата кула - Единствената 
причина за да не го посетите сим-
болот на Париз е ако имате страв 
од височина. Ова е спектакуларно 
здание дури и ако се набљудува 
од земјата, а погледот одозгора 

може само да замисли. Безбројни-
те кровови и познатите мансарди 
на Париз, ќе направат да го забо-
равите сиот напор што ви бил 
потребен за да стигнете дотука.

Сена - Сѐ што треба да одлучите 
е по кој кеј од Сена ќе се шетате. 
И двата брега нудат специфични 
места и занимливости. Ако од-
берете да се шетате по левиот 
брег, ќе наидете на споменици 
од артисти, писатели и од рево-
луционери. На левиот брег се 
и кафулињата за кои сигурно 
сте читале во некоја книга. Ако 
мислите ви се насочени кон 
десниот брег, појдете до Маре, 
одлично место во кое ќе тре-
ба да го пронајдете излезот од 
лавиринтот. И се разбира, да го 
видите музејот на Пикасо.

Богородичната црква - Величест-
вен пример на готската архи-
тектура, дневно е посетувана 
од околу 30.000 посетители, а 
годишно од околу 13 милиони.

Гробиштата - Ова можеби звучи 
малку чудно како предлог, но 
гробиштата Пер лашез се по-
знати низ цел свет и годишно 
ги посетуваат околу два милиона 
посетители. Гробиштата се тивко 
и мирно место на кое може да 
прошетате и да ги видите вечни-
те домови на многу славни лица 
како Џим Морисон, Оскар Вајлд, 
Едит Пјаф, Амадео Модиљани, 
Марија Калас, Фредерик шопен...

Улицата Шанзелизе - Облечете 
некои модерни, но удобни че-
вли бидејќи тука имате многу за 
шетање. Од кафулиња, театри и 
кина, до продавници со луксуз-
ни трговски марки. Авенијата е 
долга 2,2 километри, а се про-

тега од плоштадот Конкорд до 
Триумфалната порта, па така 
шетајќи по најпозната улица во 
Париз ќе видите уште две важни 
знаменитости.

Луѓето - Една од најинтересните 
работи што треба да ја направи-
те во Париз е едноставно да сед-
нете и да ги набљудувате луѓето. 
Кога ќе се уморите од шетање и 
од разгледување на туристички-
те атракции, најдете едно убаво 
типично париско кафуле. Сед-
нете со кафе и набљудувајте го 
светот околу вас!

Пазари за стари работи - Најпозна-
тиот пазар на стари работи е 
оној што се наоѓа на улицата Уен, 
каде што има стотици продавачи 
на тезги со најразлични стари 
работи (исто така и џепчии, 
така што треба да се внимава!). 
Има и други познати вакви па-
зари како Порт де Ванв и Марш 
Алигре – така што не испуштајте 
да посетите некој, можеби ќе си 
најдете нешто интересно!

Појдете на кабаре - Не смеете да 
појдете во Градот на светлината, 
а да не посетите еден ваков спек-
такл. Доколку се мислите каде 
да појдете, одговорот е еднос-
тавен „Мулен руж“. Влезницата 
чини 100 евра за едно шоу, па не 
е баш за сечиј џеб, но доколку сте 
во можност, вреди да се посети.
Мора да пробате: Кроасан, ма-
карон (со малини!), крем бруле, 
киш (солена торта), патка во сос 
од портокал (нагласувајте дека 
сакате добро зготвено месо), па-
лачинка, арапски фалафел ако 
одите накај Плас де Вож, топло 
чоколадо од Анжелина во близи-
на на лувр (осум евра). �
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ДОЈДЕ ПРОЛЕТТа

Сандали на 
врзување, 
сандали на 
платформа, 
„оксфордки
Што ќе облечете за пролетните, а 
наскоро и за летните денови? 

од чевли и сандали со високи ѓонови, до мно-
губројни врвци, шноли за закопчување, декора-
ции, елегантни или помалку елегантни изданија 

се нудат во продавниците за чевли за оваа сезона. Има 
за секого по нешто.

Гладијаторки
Неколку години по ред не се новост гладија-
торките или римјанките, но секоја година се 
појавуваат нивни нови варијанти. Оваа година 
во мода се повеќе испреплетени и интересни 
детали, дебели ѓонови.

Пролетни чевли
Од балетанки, „оксфордки“, еспадрили и други варија-
ции оваа година изборот на ниски или лежерни чевли 
е навистина голем. Како што се чини, балетанките не 
исчезнаа, но малку се во сенка во однос на другите 
чевли или, пак, добија додатоци како што се врвци 
или закопчување околу глуждот, кои потсетуваат на 
чевлите на самовилите. Апсолутен хит сезонава се 
„оксфордките“ во шпиц кај прстите, а веднаш зад нив 
се еспадрилите и мокасините. За кој било модел да се 
решите, нема да згрешите.

Сандали на врзување  
или со закопчување
Сандалите со отворени или затворени прсти на врзу-
вање или закопчување се уште еден хит сезонава. Со 
„оксфордките“ тие, едноставно, се задолжителни оваа 
пролет. Ги има во елегантни и во лежерни варијанти

Сандали со високи ѓонови
Овие сандали некои ќе ги сакаат и обожаваат, некои нема 
ни да ги погледнат, иако се во тренд. Но, ако се вратите 
20 години наназад, ќе се сетиме дека и тогаш се носеа 
сандали со висок ѓон или платформа. 

Декорирани сандали
Тие што сакаат шаренило, светки, необични 
материјали, реси и други декорации, сигурно 
ќе најдат чифт сандали за себе.
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олсен е родена и израсната во лос Анџелес, 
Калифорнија, како ќерка на Џарнет, поранеш-
на балерина, и Дејвид Олсен, инвеститор во 

недвижен имот и хипотекарен банкар. Таа е помлада 
сестра на близначките Мери Кејт и Ешли Олсен, кои 
станале познати како телевизиски и филмски ѕвезди 
во раните години. Таа има постар брат, Трент Олсен, 
како и помлад полубрат и помлада полусестра. Во 
1996 година, родителите на Олсен се развеле. Неј-
зиниот татко има норвешко потекло, додека, пак, 
нејзината мајка има англиско потекло.

Во детството, Олсен посетувала часови по балет и по 
пеење. Таа почнала да глуми на многу млада возраст и 
имала кратки појавувања во филмовите на нејзините 
сестри. Таа се школувала во училиштето „Кемпбел хол“ 
во Северен Холивуд, Калифорнија. По матурирањето 
се запишала на Факултетот за уметности при њујорш-
киот универзитет. Во 2009 година, Олсен поминала 
еден семестар студирајќи во Москва, Русија во школата 
при Московскиот уметнички театар

Таа е позната по улогите во филмовите: „Одмазд-
ници: Ерата на ултрон“, „Годзила“, „Тивка куќа“, 
„Слободни уметности“ и „Марта Марси Меј Мар-
лин“, за кој добила номинации за голем број награ-
ди и „Капетан америка: Граѓанска војна“. Таа е 
помлада сестра на глумиците и модни дизајнерки 
Мери-Кејт и Ешли Олсен. �

Целосно име:  
Елизабет Чејс Олсен

Родена на:  
16 август 1989 година
лос Анџелес, Калифорнија
Про фе си ја:  
актерка

Статус: 
Немажена
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КАКО ДА СЕ ДОБИЕ МНОГУ 
ПРОСТОР ВО МАЛКУ КВАДРАТИ
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Хортензијата е грмушка што потекну-
ва од Јапонија. Има дрвенести стеб-
ленца на кои растат назабени овални 
листови и големи топчести цветови. 
Цветовите може да бидат бели, розо-
ви, во сите нијанси на црвена боја и 
сини ако се залева со вода во која има 
додадено специјална течност на база 
на алуминиумсулфат (се набавува во 
специјализирани продавници). Цвета 
од јуни до есен.

Посадете ја во поголема саксија или 
во градината бидејќи може да порасне 
во голема, разгранета грмушка. Успе-
ва секаде, но веројатно е подобро да 
ја насадите во полусенка бидејќи на 
сонце ќе ѝ треба многу вода. Залевајте 
ја редовно, во лето секојдневно, а во 
зима еднаш седмично и внимавајте да 
не остане вода во подлошката.

Во текот на растење (од кога ќе почнат 
да растат нови листови) потребно е 
да ја прихранувате двапати месечно, 
а се препорачува ѓубривото да биде 
со што помалку вар.

Откако ќе прецвета треба да се одрежат 
цветовите и растението да се поткас-
три. Се закоренува едноставно, со исе-
чени гранчиња од врвот или со делови 
од стеблото по кастрење. Земете дел од 
стеблото долг околу 10 сантиметри, 
со два чифта листови и и со израсток, 
отстранете го долниот чифт листови и 
забодете го гранчето во смеса од песок 
и од тресет (ако немате тресет може 
и само песок) така што листовите да 
бидат допрени до земјата. Чувајте го 
на топло и редовно залевајте го.

Во областите со блага клима хортен-
зијата може без проблем да презими 
на отворено. �

Да се уреди мал стан, а притоа да биде 
функционален, е вистински предизвик. 
Секој квадратен милиметар треба да 
биде испланиран и употребен така што 
ќе придонесе просторот да биде прија-
тен за престој, но и ќе го олесни животот 
во кибритче. Ви нудиме неколку големи 
совети за мали станови.

Многу светлина
Освен големи прозорци, пожелно е да има-
те и доволно високи ламби кои ќе ја насочу-
ваат светлината нагоре. Не заборавајте ги 
аглите. Ако се темни, животниот простор 
ќе изгледа помал.

Мебел со повеќе намени
Купувајте мултифункционален мебел, 
односно едно парче мебел да има повеќе 
намени. На пример, клуб-масичката да има 
фиоки, гарнитурата да може да се спушта 
и слично. Освен тоа би било добро ако 
мебелот е вградлив. Било да се работи за 
шкаф или за полици, ако сте во можност, 
вметнете ги во некој дел од домот (под ска-
лите, над елементите). Така ќе заштедите 
простор на подот, а ќе добиете скапоцено 
место за криење на предметите.

Едноставни бои
Користете едноставни бои. шаренилото 
само ќе го смали и онака малиот простор. 
Одбирајте неутрални бои на кои можете 
да додадете детали во поживи бои за да 
го разиграте просторот. 

Геометрија и интересни мотиви
Поиграјте си со текстурите. Разиграјте 
го просторот со интересни мотиви. На 
пример, дијагонален дизајн на тепихот 
е добра идеја.

Чуда со огледала
Огледалата прават чуда во мал простор. 
Поставете ги така што ќе рефлектираат 
нешто што е вредно да се гледа, а при-
тоа вашиот животен простор ќе изгледа 
многу поголем.�

Кромид
Храната што содржи кро-
мид не е добра за вашата 
мачка. Тој содржи материи 
што може да предизвикаат 
сериозни проблеми со крв-
та на мачката, вклучително 
и анемија. 

Сурови јајца
Никој не треба да консуми-
ра живи јајца, доколку не е 
сигурен дека немаат бакте-
рии, а, исто така, и вашата 
мачка. Салмонелата или 
ешерихија коли се сериозна 
закана и може да предизви-
каат проблеми и кај вашето 
милениче. 

Коски
Коските се ед-
ни од најопас-
ните на оваа 
листа. Иако не се токсични 
на кој било начин, варените 
коски полесно се распаѓа-
ат и фрагментите може да 
предизвикаат внатрешни 
рани или опструкција на 
дигестивните органи. И су-
ровите коски може да бидат 
опасни, можеби не колку гот-
вените, но можно е задушу-
вање. Избегнувајте пилешки 
коски. Покрај овие пробле-
ми, коските на кои има маст 
може да предизвикаат диге-
стивни проблеми како дија-
реjа и повраќање.

Млеко
Организмот на возрасните 
мачки не ја обработува лак-
тозата што ја има во млекото. 
Неможноста да се обработи 
лактозата може да предизвика 
дијареја, а тоа води до дехидра-
тација доколку не се побара 
помош од ветеринар навреме. 
Избегнувајте ги млечните про-
изводи кои содржат лактоза.

Кофеин
Пијалаци и храна што содржат 
кофеин можат да бидат опасни 
за вашето маче. Кофеинот рабо-
ти како диуретик, кој предизви-
кува дехидрација. Исто така, ги 
стимулира срцето и нервниот 
систем. Чоколадата е особено 
лоша бидејќи содржи и кофеин 
и теобромин, хемикалија што 
може да ја убие вашата мачка.

Суво грозје
Иако сувото грозје и вкусна и здрава ужина за човекот, тоа може 
да биде отровно за мачките. Неколку плодови може да предиз-
викуваат оштетувања или откажување на бубрезите. Треба да 
внимавате доколку вашата мачка изеде грозје или суво грозје, 
доколку тоа се случи набљудувајте ја за знаци на затруеност. Знаци 
што обично се јавуваат во рамките на 24 часа се дијареја, губење 
апетит, летаргија, слабост, болки во стомакот и намалено мокрење.
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ХОРТЕНЗИЈА

Состојки и 
видови храна 
што се опасни 
за мачките 
Секој што има мачка во домот може да 
ви каже дека мачките повеќе ги сакаат 
оброците на луѓето, отколку тие што се 
специјално наменети за нив. Постојат 
одредени состојки и видови храна што 
се штетни за организмот на мачките, а 
секојдневно се на трпезата на човекот



ФРАНЦуЗИТЕ јА ЗАЦВРСТИјА 
ПОЗИЦИјАТА ВО КЛАСАТА НА 

уРБАНИ ТЕРЕНЦИ

автомобилизам

По најавите од минатиот месец и по првите 
неофицијални фотографии, француската 
компанија за производство на автомобили „Рено“ 
официјално го претстави новиот урбан теренец 
„колеос“ на Саемот за автомобили во Пекинг

с о „колеос“, „Рено“ планира дополнително да ја за-
цврсти позицијата на пазарот во Д-сегментот, во кој 
неговиот претходник немаше голем успех. Втората 

генерација модели „колеос“ ја потврдува новата дизајнер-
ска линија на Французите, кои преку четвртата генерација 
модели „меган“ и луксузната лимузина „талисман“ креираше 
одлична серија автомобили.

Откако доживеа вистинско фијаско со претходникот, од кој 
за цели осум години се продадоа само околу 100.000 при-
мероци, инженерите во „Рено“ веруваат дека со неколкуте 
важни измени новиот модел „колеос“ далеку ќе ја надмине 
бројката на својот постар брат.

Овој урбан теренец сега е за 15 сантиметри подолг автомобил со речиси 
исто растојание меѓу оските, но со далеку попространа внатрешност за 
која од „Рено“ не штедеа пофални зборови дека е најголема во својата 
класа. Тоа е голем плус за комфорот на патниците, кои, исто така, ќе ужи-
ваат и во богатата опрема вклучувајќи го тука и новиот мултимедијален 
систем и премиум озвучувањето од реномираниот производител „босе“. 
Бројните електронски уреди ќе се грижат за нивната безбедност, а исто 
така активно ќе бидат вклучени кога „колеос“ ќе се користи за теренско 
возење. Целата платформа ја наследи од моделот „нисан икс-траил“, 
за кој со години наназад може да се каже дека е лидер на пазарот. 

Втората генерација модели „колеос“ ќе се продава во повеќе од 80 
земји во светот, а разликата од меганот и од талисманот е во неговиот 
мускулест надворешен изглед поради неговата примарна функција. 

Во зависност од побарувачката, на пазарот ќе се нудат по два бен-
зиски и дизел агрегати со сила од 130 и од 175 коњски сили. Силата 
ќе се пренесува преку шестстепен мануелен менувач или икс-троник 
автоматска трансмисија на двете оски подеднакво. 

Првите модели од фабриката од Јужна Кореја која е предвидена да ја 
снабдува Европа, ќе излезат од производствените ленти на почетокот 
на следната година. 

Подготви | 
Бојан Момировски

„Рено“  
во Кина го претстави
новиот модел „колеос“
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П оранешниот репрезентати-
вец на Македонија и еден од 
столбовите на првата гене-

рација кошаркари кои за првпат ја 
однесоа нашата држава на Европ-
ско првенство, Дејан Јовановски, 
од пред извесно време, е во нова 
улога. Тој е директор на проектот 
Спортска академија, кој веќе чети-
ри години со огромен успех рабо-
ти во Република Македонија и кој 
оваа година по петти пат ќе запише 
нови ученици во прва година.

 Во разговорот се гледа голе-
миот ентузијазам кај вас кој ве 
красеше и додека бевте еден од 
столбовите на репрезентацијата 
на Македонија. Од каде тој елан и 
од каде ја црпите инспирацијата 
да им го пренесете на помладите 
генерации сето она што сте го 
постигнале на теренот во оваа 
нова улога што ја имате?
ЈОВаНОВСКИ: Потекнувам од 
спортско семејство. Мојот татко 
Ванчо Јовановски беше истакнат 
ракометар, а подоцна и спортски 

работник. Од многу мали нозе го за-
сакав спортот и поради моите пре-
диспозиции беше природно да се 
занимавам со кошарката. Мислам 
дека доста постигнав во кариерата 
и имав можност да играм во повеќе 
држави. Освен професионализмот 
што го стекнав таму, видов дека 
многу се работи и со младите ка-
тегории. Ја сакам нашата држава и 
отсекогаш сум се стремел сето мое 
знаење околу спортот да им го пре-
несам на идните генерации спор-
тисти. Новата улога на спортски 
директор на Спортската академија 
ја прифатив со огромно задовол-
ство бидејќи искрено, најдобро се 
снаоѓам во нешто што е поврзано 
со спорт. Затоа и воопшто не се 
штедам и сакам Република Маке-
донија да биде држава која ќе може 
да се носи со далеку поразвиените 
држави кога се работи за спортот.

 Државниот проект Спортска 
академија функционира веќе че-
тири години. Според имињата на 
предавачите, менторите и профе-
сорите, се чини дека се работи за 
многу сериозна институција. Кои 

се основите за функционирање 
на новото средно училиште?
ЈОВаНОВСКИ: Сами го откривте 
одговорот на прашањето. Спортска-
та академија, во основа, е државно 
средно училиште со гимназиско об-
разование, кое работи под капата на 
Министерството за образование на 
Република Македонија со седиште 
во Скопје и кое има дисперзирани 
паралелки во девет градови ширум 
нашата држава. Освен приоритетот 
што им се дава на талентираните 
спортисти, во ова училиште се учат 
и многу општообразовни предмети, 
но и стручни предмети кои се тес-
но поврзани со спортот, како што 
се психомоторика, биомеханика, 
теорија на избраниот спорт, педа-
гогија, психологија. По завршување 
на ова средно образование, секој 
ученик може да се запише на кој 
било факултет. Оттука и преднос-
та на талентираните спортисти да 
се запишат кај нас, и покрај заси-
лените тренинзи што ќе ги имаат 
овде во еден од спортовите што ќе 
го одберат, можат да продолжат со 
образованието и да станат академ-
ски граѓани.

 Кои спортови се застапени во 
Спортската академија и кои се ус-
ловите за упис на нови ученици?
ЈОВаНОВСКИ: Покрај редовните 
услови за упис што ги предвидува 
Министерството за образование, 
секој потенцијален нов ученик 
веќе мора да има одбрано еден од 
четирите спортови, фудбал, кошар-
ка, ракомет и тенис и да е активен 
спортист во некои клубови ширум 
нашата држава или да е активен во 
некои спортски секции во основ-
ните училишта. За упис во нашето 
училиште активно се вклучени и 
националните спортски федерации 
од овие четири спортови кои вр-
шат и тестирање или поставуваат 
спортски норми кои мора секој кан-
дидат да ги исполни, по кои доби-
ва потврда за успешно тестирање. 
Уште од прва година секој ученик 
веќе е насочен и навлезен во спор-
тот што веќе активно го тренира. 
Секое дете што ќе се запише кај 
нас, по завршувањето на четири-
годишното школување ќе полага 
државна или училишна матура по 
кое стекнува право за аплицирање 
на сите факултети со акцент на Фа-
култетот за физичка култура. Целта 
на Спортската академија е да се 
поддржи спортскиот и академскиот 
развој на спортистите како што е 
случај со развиените земји секаде 
во светот.

 Кои се предностите што може 
да ги добие еден активен млад 
спортист со упис во Спортската 
академија?
ЈОВаНОВСКИ: Како што стојат сега 
работите, во повеќето професио-
нални клубови во нашата држава 
многу малку внимание им се посве-
тува на спортистите во младински-
те категории. Секако, тука не сакам 
да спомнам тимови од овие четири 
спортови кои во сениорските кон-
куренции имаат завидни резултати 
на меѓународна сцена и преку мла-
динските категории ги црпат идни-
те сениори, па и репрезентативци 

на Република Македонија. Во најдо-
бар случај, еден млад спортист има 
околу 100 до 150 тренинзи во текот 
на годината. Со запишувањето во 
Спортската академија, тој број ќе 
биде удвоен или во добар дел, не-
колкупати поголем. Програмата 
во нашето училиште предвидува 
секој ученик по два часа секој ден 
да има задолжителни тренинзи во 
спортот што ќе го одбере уште од 
првиот ден откако ќе се запише. 
Освен зголемувањето на индиви-
дуалниот капацитет, од овој про-
ект голема придобивка ќе имаат 
и националните репрезентации. 
Поголем напредок ќе се почувству-
ва во екипните спортови бидејќи 
верувам дека од една генерација 
во соодветните репрезентации 
како што се У16 или У18 ќе се до-
биваат повеќе репрезентативци, 
кои покрај тоа што се заедно на 
училишните тренинзи, тие по цел 
ден функционираат заедно и на 
другите предмети па и приватно.

 Како се замислени тренинзите 
и кој сè е вклучен во нив?
ЈОВаНОВСКИ: Освен редовните 
професори кои се вработени во 
нашето училиште, со огромна 
помош од четирите федерации 
на тренинзите доаѓаат и трене-
ри кои најчесто се и селектори на 
младинските репрезентации. Усло-
вите за тренинг ги овозможуваат 
самите федерации преку нивните 
инфраструктури и стручни лица. 
Обезбедуваат реквизити, терени, 
тренери. Фудбалските тренинзи 
се вршат на терените изградени 
од страна на ФФМ со поддршка на 
ФИФА и на УЕФА. Ракометните и 
кошаркарските тренинзи се вршат 
во објекти изградени од Агенцијата 
за млади и спорт и од владата на 
Република Македонија, додека те-
ниските тренинзи се на терените 
на тениските центри на Југ, на ИТЦ 
и во Аеродром. За дисперзирани-
те паралелки во деветте градови 
објектите за тренинг ги обезбеду-

ваат општините. Покрај целосната 
поддршка што ја добиваме од овие 
институции, обезбедени се и редов-
ни гости на тренинзите, а за еден 
млад спортист имињата како лино 
Червар, Индира Кастратовиќ, Гино 
Стрезовски, Емил Рајковиќ, Марин 
Докузовски, Тодор Гечевски, Душко 
Боцевски, Мирослав Наумовски, 
Игор Ангеловски многу значат. По-
крај нив, како редовни ментори 
или налик класни раководители се 
спомнуваат Ванчо Димовски, Ми-
лева Велкова и многу други.

 Дали се предвидени некакви 
меѓународни учества на турни-
ри и како може еден ученик од 
основното образование да се 
информира за Спортската ака-
демија?
ЈОВаНОВСКИ: Во текот на летото, 
но и преку целата година, паралел-
ките или селекциите од Спортската 
академија се редовни учесници на 
спортски манифестации, на тур-
нири или на некакви шампионати 
не против други училишта, туку 
директно со младинските катего-
рии на професионалните клубови. 
Тоа е огромна предност бидејќи 
еден млад спортист и наш ученик 
покрај играњето и настапување-
то во својот клуб, секако, ќе може 
да има и дополнителни натпре-
вари во соодветниот спорт. Кога 
сме веќе за информациите што ќе 
сакаат да ги најдат младите и та-
лентирани спортисти, од поново 
време работи и нашиот сајт http://
sportskaakademija.edu.mk, преку 
кој може да се дознае сѐ за наши-
те активности, услови за упис, за 
наставниот план и за наставната 
програма. Секако може и лично да 
се информираат за сè што е повр-
зано со Спортската академија и да 
дојдат во нашето училиште кое е 
сместено во просториите на сред-
ното училиште „Методија Митев-
ски – Брицо“, каде што јас и секој од 
нашиот стручен кадар им стоиме 
на располагање. 

освен зголемувањето на 
индивидуалниот капацитет, од овој 

проект голема придобивка ќе имаат 
и националните репрезентации. 

поголем напредок ќе се почувствува 
во екипните спортови бидејќи 

верувам дека од една генерација во 
соодветните репрезентации како 

што се у16 или у18 ќе се добиваат 
повеќе репрезентативци, кои 

покрај тоа што се заедно на 
училишните тренинзи, тие по 

цел ден функционираат 
заедно и на другите 

предмети па и приватно, 
вели Јовановски во 

интервју за „Република“

Академијата се грижи за спортскиот и за  
академскиот развој на младите спортисти

Спорт интерВjу ДЕЈаН ЈОВаНОВСКИ, ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИлИшТЕ СПОРТСКА АКАДЕМИЈА

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Дејан Станчевски
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–  Обвинет сте, затоа што  
сте го фрлиле комшијата  
низ прозор!

–  Не сум фрлил јас судија  
никаков комшија, јас го  
фрлив само шифоњерот по-
што многу ми крцкаше таа 
вечер и не можев да спијам!

–  што може да купи Македонец 
на авто саем?

–  Сендвич со плескавица.

–  Колку кошта папагалов? 
–  9000,00 ден. 
–  Ништо,  дајте ми голуб и  

фломастери!.

нејЗе

Здраво телефанатици. не знам зошто, ама овој збор не го можам. 
 „нејзе“ ми боди очи додека гледам нова реклама на билбордот спроти зграда.  

на толку варијации, баш овој збор.

Па де бе, кај ви е креативноста? Изгледа ја немаме, инаку зошто би имало толку 
села наречени ново Село. А, има и друго име освен Мила.

како и да е. М.М.е. кој прв почна бидејќи од еден некреативен, сè отиде јабана. 
како сите да си рекоа, па ајде, не мора ние да сме поинакви. Така што, доста е 

црно платно за емисиите за готвење, бел ѕид за сите емисии, српсконаклонет бенд 
за сите пригоди. кога и „Томато“ се откажа и си рече – па арна е и Ирена Спиров-

ска, што останува за другите. Порка мизерија.

Инаку, религиозен сум само на празници, зашто велам „Амин“ на паузата од  
политика и „Господе придај“ неработни денови.

До следниот неработен, поздрав од
Малиот брат 

тВтека

�  6 мај 1991 година

 Во Сплит е уби ен Сашко 
Гешовски, пр ва та ма ке дон-
ска жр тва во конф ли ктот во 
по ра неш на СФРЈ. Тој ден 
на про те сти из лег ле око-
лу 30.000 де мон стран ти, а 
Ге шов ски бил на долж ност 
стра жар во ко ман да та на 
во е но-по мор ска та об ласт 
во Сплит.

�  8 мај 1886 година

 Фар ма це втот Џон Стит Пем-
бертон го изу мил га зи ра-
ни от пи ја лак „кока-кола“. 
На по че то кот, ко га би ла 
из мис ле на во 19 век, би-
ла на ме не та за лек, но ја 
отку пил еден биз нис мен 
по име Аса Григс Кендлер, 
кој со по мош на мар ке тин-
шки та кти ки во те кот на 20 
век ја до нел до де неш на та 
до ми на ци ја на свет ски от 
па зар на без ал ко хол ни пи-
ја ла ци. Во 2009 го ди на „ко-
ка-ко ла та“ про из ве де на во 
Македонија е прог ла се на 
за нај до бра „ко ка-ко ла“ во 
це ли от свет.

�  9 мај 1947 година

 Во Скопје во Македонскиот 
народен театар е при ка жа на 
пр ва та опер ска прет ста ва на 
македонски јазик „Ка ва ле-
ри ја ру сти ка на“ (или „Сел-
ска чест“ ка ко што е за пи-
ша но на пр ви от пла кат) од 
италијанскиот ком по зи тор 
Пјетро Маскањи. 

�  10 мај 1989 година

 Алпинистите Димитар Или-
евски - Му ра то (35) од Би-
тола, Виктор Грошељ (36) 
од Љубљана и Стипе Божиќ 
(37) од Сплит го осво и ја 
нај ви со ки от врв на све тот, 
Монт Еверест. При тоа за ги-
на Димитар Илиевски.

ВремеплоВ

Од готвење најомилен дел ми е кога ќе ми речат 
готово е дојди да јадеш.

Болиш како последна тегла ајвар.

Мозокот: Се осеќам како да имам дваесет години.
Кичмата: Мисли си!

Пaметниoв телефoн ми прaќa aбер декa му 
снемувaлo мемoриски прoстoр.
Пa aкo си тoлку пaметен снaјди се бе глуп!

Не знам за љубовта ама ако ти излезе бубулица само 
време може да ја излечи.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%99&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%9C&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%95%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8


•		Едно	пакување	посни	кори

•		1	кесичка	сув	квасец

•		шампињони

•		кромид

•		лук

•		тиквичка

•		50	мл	посна	павлака	за	
готвење

•		сушен	вргањ

# Во чаша со вода растворете го квасецот.

# Во сад ставете ги исечканите шампињони, 
додајте ги исечканите кромид и лук. Изрендајте 
ги тиквичките и додајте ги во тавата со 
зеленчук. Додајте го и вргањот. Количините се 
според желбите и потребите.

# Корите сечете ги во должина со дебелина 
од околу 7 сантиметри и премачкајте ги со 
растворениот квасец. Полнете ги со фил и 
завиткајте ги.

# Премачкајте ги со квасецот.

# Печете ги 10- 15 минути во загреана рерна на 
200 степени.

# Видот на печурките  може да го менувате по 
потреба, да додадете буковка, свеж вргањ, или 
шитаке по желба.

ПОДГОтОвкА: 
СОСтОJкИ:
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