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ВоВед

Плачат за власт, слават  
бегство од избори

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на неделата

И зборите на 5 јуни требаше 
да стават крај на кризата, 
да бидат ехо на народната 

волја и јасен патоказ во кој пра-
вец треба да се движи Македонија. 
Токму затоа СДСМ со сите сили се 
противеше да излезе очи в очи со 
народот и коленичеше пред меѓу-
народниот фактор да му помог-
нат во намерата. Заев и неговата 
криминална банда во обид да ја 
продолжат агонијата преку дес-
труктивното сценарио успеаја по 
вторпат да ја одложат пресудата 
од народниот суд, но не успеаја 
во основната цел целосно да го 
заобиколат народот и насилно да 
ја преземат власта без да добијат 
легитимност на избори. Барем 
засега! Тоа ги боли повеќе од кој 
било изборен пораз досега затоа 
што тие никогаш не ни дошле на 
власт на чесен начин. 

Презентирањето на повторното 
одложување на изборите како 
„голема победа на шарената ре-
волуција“ не е ништо друго, освен 
кукавички крик на губитник што 
е свесен дека нема ни теоретски 
шанси да победи на избори во 
догледно време. Заев се покажа 
како погрешна странска инвести-
ција, која не може да мобилизира 
народ околу себе и да испорача 
резултати. Ги чинеше премногу 
време, пари и ресурси, а место 
да обезбеди масовна поддршка 
за сценариото на „чадорот“, тој 
го разбуди сиот гнев кај народот. 
Тоа им е јасно и на раководство-
то на СДСМ и на амбасадорите и 
на посредниците и на шарени-
те револуционери. Најголемата 
грешка што некои од нив сѐ уште 
не ја увидуваат е потценувањето 

на интелигенцијата на обичните 
луѓе и играњето на картата дека 
„народот брзо заборава“. 

Тоа што сѐ уште некои од опози-
циските редови не сакаат да го 
прифатат е дека ќе има пресуда 
за деструктивната политика на 
СДСМ, порано или подоцна. Колку 
што повеќе се одложува, толку ќе 
биде посурова. Нема да им биде 
простено изживувањето и пони-
жувањето на народот, лицити-
рањето со државата и со национал-
ните интереси, сојузништвото со 
разнебитувачите на македонското 
ткиво, сквернавењето на историја-
та и на спомениците... Дотогаш, 
додека опозицијата се охрабри да 
излезе на избори, државата мора 
да продолжи да чекори напред, а 
легитимно избраната власт мора 
да продолжи да го исполнува ве-
теното на граѓаните и да ги спро-
ведува реформите. 

Да не се залажуваме дека со од-
ложувањето на изборите и со 
враќање на пратениците во Собра-
нието опозицијата, конечно, ќе 
почне да се однесува конструк-
тивно. Последиците од вештачки 
наметнатата криза допрва ќе ги 
почувствуваме, а опозицијата ни 
случајно нема намера да се откаже 
од деструктивното сценарио. Но, 
одложувањето на изборите без 
прецизирање конкретен датум 
во пакет со враќањето на влада-
та во состојба пред Договорот од 
Пржино сигнализира дека дури и 
меѓународните посредници веќе 
немаат никакво алиби со кое ќе 
го оправдаат несериозното од-
несување на опозицијата на пре-
говарачка маса. Една и пол годи-

на бараа избори, избегаа од два 
договорени датума, кои и тие ги 
прифатија, но немаа проблем со 
месеци да седат во влада што нема 
легитимност од граѓаните. 

Министрите на СДСМ не само што 
свесно ги опструираа институции-
те во организирањето фер и демо-
кратски избори, туку и на најлош 
можен начин покажаа како опо-
зицијата планира да практикува 
власт. Ниту милионите евра на Со-
рос фрлени за антидржавна пропа-
ганда не го постигнаа ефектот во 
покорување и во превоспитување 
на македонскиот народ. Не помог-
наа ниту заканите, навредите и 
понижувањата на неистомисле-
ниците. Црните сценарија, еднос-
тавно, се покажаа како неуспешни, 
а сојузот со разнебитувачите на 
државата како контрапродукти-
вен во обидот да се мобилизира 
народот. Џабе пари и „чадори“, кога 
немаат поддршка од граѓаните. 
Бесконечното одложување на из-
борите, очигледно, не помага во 
зголемувањето на рејтингот на 
опозицијата, но сѐ досега врше-
ше голема работа за одржување 
во живот на комираниот СДСМ. 
Прашањето сега е кој прв ќе ги 
исклучи овие политички билки 
од апарати – „чадорот“, шарените 
револуционери или народот? 

Д одека светот ги прегледуваше 
објавените досиеја од аферата 
„Панама“ и трагаше по имиња-

та на високи полички фигури, многуми-
на намерно или не заборавија на едно 
од најголемите имиња кои се поврзуваа 
со обидите преку финансиска помош да 
стекнат политичко влијание низ светот. 
Да, и милионерот Џорџ Сорос, кој тро-
ши милиони долари на финансирање 
демократи и левичари, ја користел 
контроверзната панамска адвокатска 
фирма за да создаде мрежа од инвести-
циски офшор-партнерства кои ќе рабо-
тат во светот и надвор од регулативата 
на САД. Панамските документи, кои 
содржат околу 11,5 милиони финан-
сиски документи кои покажуваат како 
фирмата „Мосак Фонесека“ им помага-
ла на политичари, познати личности и 
на криминалци да ги заштитат своите 
пари од даноци, содржат и податоци за 
Сорос. Токму тој ја финансира и групата 
новинари што ги распространуваат 
информациите, а кои го заборавиле 

неговото име во своите бомбастични 
наслови за криманалот на познатите. 
Засега Меѓународниот конзорциум на 
истражувачки новинари молчи за повр-
заноста на својот добротвор со адвокат-
ската фирма. Во панамските документи 
има информации за три инвестициски 
офшор-фондови под контрола на Со-
рос: „Сорос финансии инк“, основана 
во Панама; „Сорос холдинг лимитед“ 
со седиште на Британските Девствени 
Острови и „Сорос капитал“, основана на 
Бермуди. Законите на Панама, Бермуди 
и на Британските Девствени Острови 
и „даночните раеви“ овозможуваат на 
сопственици на странски фирми да 
ги сокријат приходите и нивната соп-
ственост, со што избегнуваат плаќање 
даноци во матичните држави. Една од 
фирмите, која партнерски ја водел со 
семејството Бин Ладен, се занимавала 
со купување и со продажба на оружје, 
производство и собирање разузнавач-
ки информации со владини и воени 
договори.

Парите на Сорос вредат повеќе од независ-
носта на новинарите „истражувачи“. 86-го-
дишниот Сорос е проценет на 25 милијар-
ди долари. Неговиот институт Отворено 
општество е еден од главните инвеститори 
на ИЦИЈ, кој минатата година му доделил 1,5 
милион долари на Меѓународниот конзор-
циум. Панамските документи го откриваат 
само врвот на ледената санта на Соросовите 
офшор-бизниси – Квантум групацијата на 
фондови. 

Случајно или не, и дел од медиумите во 
Македонија кои со денови го чекаа јавното 
објавување на базата на податоци и нагоду-
ваа кој сѐ ќе биде дел од аферата заборавиле 
да го спомнат Џорџ Сорос. Овие медиуми, 
исто така, најголем дел од своите средства 
ги добиваат токму преку ФООМ, фондација-
та на Сорос која дејствува во Македонија. Тоа 
не го криеше ниту самата организација во 
својот финансиски извештај. Според пода-
тоците од УЈП, имала буџет од 327.964.687 
денари или 5.332.759 евра чисти пари за 
последната фискална година. Од вкупни-
от буџет на организацијата од 327.964.687 
денари, речиси 318 милиони денари, или 
5.170.000 евра, се на име подароци и дона-
ции. Ниту еден од медиумите што практи-
куваат „истражувачко новинарство“ не се 
заинтересира за оваа афера. �

Сорос бизнис-партнер  
и со Бин ЛаденКукавички крикови од „Павел Шатев“
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И по крај 
фа ма та што 
се кре ва со 
по сто ја ни-
те из ја ви во 
ме ди у ми те, 
бри фин зи и 
тај ни по ра ки 
од стра на на 
стран ски те 

прет став ни ци, 
јас но е де ка 
фо ку сот кон 
Ма ке до ни ја 
е из ме стен 
и де ка му е 

по треб но ит но 
изо стру ва ње

За жал, ма ли се шан си те на-
ши те на хар ти ја со јуз ни ци да 
сме нат не што во од но сот кон 
Ма ке до ни ја во бли ска ид ни на. 
Дел од при чи ни те се поз на ти, 
Гр ци ја, ка ко ска по европ ско и 
аме ри кан ско га ле ни че, не ма да 
доз во ли влез во две те нај по са-
ку ва ни ме ѓу на род ни ор га ни за-
ции, ду ри и да во ди ме по ли ти-
ка по швед ски нор ми. Поз на ти 
се и оста на ти те при чи ни, но 
за нив по мал ку се збо ру ва. 
Европ ска та уни ја е во нај го-
ле ма та кри за од сво е то по сто-
е ње. Раз ли ки те за на чи нот на 
кој зем ји те-член ки са ка ат да го 
ре шат проб ле мот со бе гал ци те 
е ре чи си нес по ред ли во по мал-
ку опа сен од ур ни су ва ње то на 
до го во рот со Тур ци ја, кој мо-
же да до не се ми ли о ни бе гал ци 
во Евро па и рас кол во Бри сел. 
Отка ко про пад на прин ци пот 
на кво ти за бе гал ци те, се га ЕУ 
се др жи за сво ја та пос лед на 
слам ка на спа сот, чо ве кот што 
во мно гу вли ја тел ни кру го ви 
во Бри сел, Бер лин и во Ва шин-
гтон се сме та за ди кта тор кој 
вла дее над вор од нор ми те 
што вла де ат во САД и во ЕУ. А, 
тур ски от пре тсе да тел Ре џеп 
Та ип Ер до ган ве ќе им по ра ча 
на Евро пеј ци те де ка ако не се 
под го тве ни да ги по чи ту ва ат 
тур ски те прин ци пи и за ко ни, 
ка ко тој за ан ти те ро ри зам кој 
е преч ка за виз на та ли бе ра-
ли за ци ја, тој е под го твен да 
трг не по сво јот пат кој е раз-
ли чен од европ ски от. Се раз-
би ра, Ер до ган е ја сен де ка на 
тој пат не мис ли со се бе да ги 
но си ми ли о ни те си ри ски бе-
гал ци, ту ку пла ни ра да им ги 
ис пра ти во ЕУ пре ку Гр ци ја и 
бал кан ска та ру та. 

И ту ка не за пи ра ат проб ле ми те 
за ЕУ и во исто вре ме при чи ни-
те зо што Уни ја та и САД не мо-
жат ус пеш но да се фо ку си ра ат 
на ре ше ние на кри зи те што со 
по мал или по го лем ин тен зи-

тет се слу чу ва ат во ре чи си си те 
бал кан ски зем ји.  

Кол ку во оп што мо же ЕУ да се 
фо ку си ра на ре ше ние на на-
ши от проб лем ко га огро мен 
дел од ад ми ни стра ци ја та во 
Бри сел раз мис лу ва и пра ви цр-
ни сце на ри ја за из ле гу ва ње на 
Ве ли ка Бри та ни ја од ЕУ. Кол ку 
мо же Ма ке до ни ја да се пот пре 
на европ ски те и на аме ри кан-
ски те „олес ну ва чи“ ко га тие 
са ми те не зна ат ка ко нив на та 
Уни ја мо же да изг ле да за са мо 
два ме се ца ко га Бри тан ци те ќе 
гла са ат за „Брег зит“. 

Во спо ред ба со овие проб ле ми, 
ду ри и оз лог ла се ни от Пу тин е 
мал проб лем за фо ку си ра но-
ста на За па дот при на о ѓа ње то 
ре ше ни ја за ма ли те проб ле ми 
во ма ли те др жа ви ка ко Ма ке-
до ни ја. Или, пак, ма ке дон ски те 
проб ле ми во оп што не се ма-
ли и не по вр за ни со го ле ми те 
проб ле ми на го ле ми те си ли. 

Ма ке до ни ја по не кол ку ос но ви 
е кр стос ни ца на ин те ре си те 
на го ле ми те си ли кои се на-
о ѓа ат во спро тив ни та бо ри, 

ка ко САД, Ру си ја, Ки на но и на 
ин те ре си те на по е ди неч ни те 
член ки на ед на иста ор га ни-
за ци ја, ка ко што се НА ТО и ЕУ. 

По крај тоа што зем ја та се на-
о ѓа на ли ни ја та на ог нот ме ѓу 
Ва шин гтон и Мос ква, ка ко што 
аме ри кан ски от потпре тсе да-
тел Џон Ке ри пред две го ди-
ни ка жа на сос лу шу ва ње во 
Кон гре сот и со тоа пра ктич но 
ги нај а ви ма ки те за нас, Цр на 
Го ра, Мол да ви ја, Ко со во и за 
Ср би ја, има проб ле ми и по ра-
ди неј зи на та по ста ве ност на 
дру ги, исто та ка, важ ни ли нии.

По крај ли ни ја та ко ја ми ну ва 
низ та ка на ре че на та бал кан-
ска бе гал ска ру та, нај о пас на 
е енер гет ска та ру та за ко ја во 
актив на или па сив на смис ла се 
за ин те ре си ра ни не са мо САД 
и Ру си ја, ту ку и си те го ле ми 
енер гет ски игра чи во све тот. 
Га со во дот „Тур ски тек“, кој ве-
ќе е ми на то и за кој се вр зу ваа 
ни за шпе ку ла ции, па ду ри и 
„ку ма нов ски те на ста ни“, е са мо 
еден од про е кти те за пре нос 
на енер ген ти кој тре ба ше да 
ми ну ва низ Ма ке до ни ја, но до-

Еден од хен ди ке пи те на Ма-
ке до ни ја во си ту а ци ја та во 
ко ја се на о ѓа е де фо ку си ра-

но ста и по де ле но ста вна тре во 
ЕУ и ло ша та ко ор ди на ци ја со 
Ва шин гтон. Са ми от факт што 
во зем ја ва во исто вре ме на 
иста те ма по сре ду ва ат ам ба-
са до ри те на ЕУ и на САД, ви-
сок аме ри кан ски функ ци о нер 
од Стејт де парт мен тот, спе ци-
ја лен гер ман ски пра те ник и 
акту е лен ам ба са дор во Ви е на 
(по крај жи ва и здра ва ам ба-
са дор ка во Скоп је) по ка жу ва 
де ка тер ми нот ме ѓу на род на 
за ед ни ца, кој дол го вре ме го 
до жи ву вав ме ка ко еден ста-
би лен ен ти тет пред во ден од 
нај моќ ни те член ки на НА ТО и 
на ЕУ, има проб ле ми да се фо-
ку си ра на Ма ке до ни ја. 

И по крај фа ма та што се кре ва 
со по сто ја ни те из ја ви во ме ди-
у ми те, бри фин зи и тај ни по-
ра ки од стра на на стран ски-
те прет став ни ци, јас но е де ка 
фо ку сот кон Ма ке до ни ја е из-
ме стен и де ка му е по треб но 
ит но изо стру ва ње. Се раз би ра, 
пр венс тве ни ви нов ни ци за тоа 
што ни се слу чу ва во Ма ке до-
ни ја сме ние што жи ве е ме во 
неа, со на ши от од нос кон по ли-
ти ка та, кон ид ни на та на зем ја-
та и кон по ли тич ка та кул ту ра 
ко ја ја гра ди ме. 

Но, ве ро јат но, и ре ше ни ја та за 
се гаш на та и за си те дру ги кри зи 
што сме ги има ле и ќе ги има ме 
во ид ни на ќе би дат по лес ни со 
ја сен и пре ци зен став на на ши те 
при ја те ли во ЕУ и во НА ТО, при-
ја те ли кои де сет го ди ни нѐ уве-
ру ва ат де ка сме на ви стин ски от 
пат, а, се пак, на сво и те са ми ти, 
не по чи ту вај ќи го свет ски от суд 
на прав да та што са ми го ос но-
ва ле, ста ва ат рам па за на ша та 
евро ат лан ска ин те гра ци ја. 
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кри за та што ѝ се слу чу ва на ма ке до ни ја мо же да се наб
љу ду ва пре ку до маш ни те фа кто ри што вли ја ат на неа, на 
вна треш ни те не ре ше ни по ли тич коправ ни пра ша ња кои со 
го ди ни се та ло жат без да се нај де дол го трај но и одрж ли во 
ре ше ние за нив. исто вре ме но, пос лед ни от ха ос на по ли тич
ка та сце на, а сѐ по ве ќе и на еко ном ска та, од нос но фи нан си
ска та сце на, мо ра да се ана ли зи ра во кон текст на гло бал ни
те ге о по ли тич ки трен до ви кои, са ка ле ние или не, по мно гу 
ос но ви ги до пи ра ат ма ке дон ски те ин те ре си и со стој би

Ха ос на ли ни ја та на ог нот
КОЛУМНА

Пишува | Горан Момироски  

БаЛКаноТ КаКо Буре БаруТ



се га ни ту еден од нив не ус пеа 
да ја ви ди свет ли на та на де нот. 
Уште од на фто во дот „АМ БО“ 
Ма ке до ни ја се на де ва на дол го-
роч но ре ше ние за сво и те енер-
гет ски проб ле ми, но, без раз-
ли ка да ли зад про е кти те стои 
За па дот или Исто кот, за се га 
од раз лич ни при чи ни не ма ме 
сре ќа да го за ме ни ме лиг ни тот 
со евтин и еко ло шки от по при-
фат лив гас или евти на на фта. 

Иа ко за мно гу ми на му а бе ти те 
за ки не ска та тр гов ска ли ни-
ја ко ја во ди од Ати на и Со лун 
пре ку Скоп је и Бел град, па сѐ 
до Бер лин и Па риз е не се ри-
оз на, не тре ба да се иск лу чи 
ни ту оваа ру та ко ја мо же да ја 
по вр зе Ма ке до ни ја со Евро па 
на мно гу по е втин и по е фи ка-

сен на чин. Ки не ски те ин ве сти-
ции во грч ки те при ста ни шта 
не тре ба да се отфр лат ка ко 
ар гу мен ти ко га се збо ру ва за 
вод но то по вр зу ва ње на Ду нав 
со Егеј ско Мо ре пре ку Вар дар. 
Иа ко се ра бо ти за мно гу скап 
про ект, по крај па ри те, не тре ба 
да се иск лу чат и дру ги ин те-
ре си на дел од ме ѓу на род ни те 
фа кто ри кои, отка ко доз во ли ја 
дла бо ка пе не тра ци ја на Ки на 
во афри кан ски те при род ни бо-
гат ства, си гур но не ма да доз во-
лат Ки на да вле зе на Бал ка нот 
и от та му да ги ди кти ра тр гов-
ски те и фи нан си ски те те ко ви 
на европ ски от кон ти нент. 

За Ма ке до ни ја е осо бе но те шко 
да про це ни кол ка ва по мош мо-
же да оче ку ва од сво и те со јуз-

ни ци ко га до неа до а ѓа ат кон-
тро верз ни и кон тра ди ктор ни 
из ја ви ка ко таа на аме ри кан-
ски от ам ба са дор во НА ТО да де-
на пред еден ме сец во Бри сел. 
Ам ба са до рот Даг лас Лу те то гаш 
за „Рој терс“ из ја ви де ка не ма 
шан си за про ши ру ва ње на НА ТО 
во бли ска ид ни на по ра ди стра-
вот де ка тоа би мо же ло да ја 
де ста би ли зи ра Ру си ја. Из ја ва та 
е да де на са мо не кол ку не де ли 
по не о че ку ва но то пов ле ку ва ње 
на го лем дел од ру ски те си ли 
од Си ри ја, но ду ри из ја ва та на 
аме ри кан ски от ам ба са дор во 
НА ТО да не ма вр ска со гло бал-
ни те до го во ри ме ѓу го ле ми те 
си ли, таа сил но по со чу ва де ка 
ма ли те зем ји ка ко Ма ке до ни ја 
се ко гаш ќе би дат на мар ги ни те 
на нив ни те ин те ре си. 

Спо ред дел од европ ски те ана ли ти ча ри на 
криз ни те со стој би на ста ри от кон ти нент, ва-
ква та со стој ба мо ра да би де рас чи сте на пред 
Но ва го ди на ко га во Бе ла та ку ќа мо же да дој-
де нов ста нар, кој, ба рем спо ред до се гаш ни те 
из ја ви, има со се ма по и на ква аген да од до се-
гаш ни те аме ри кан ски пре тсе да те ли. До налд 
Трамп, кој пред ед на не де ла во ан ке ти те дој де 
до пред ност во од нос на фа во ри тот кај де мо-
кра ти те, не го сме та Пу тин за не при ја тел и 
ди рект но ја на па ѓа Гер ма ни ја за при е мот на 
го лем број мус ли ман ски бе гал ци. Не е иск лу-
че но де ка тој и во од но си те со дру ги те зем ји 
и ре ги о ни, ка ко Бал ка нот и Ма ке до ни ја, би 
мо жел да во ве де но ви пра ви ла на од не су ва ње. 

Се ри о зен ана ли ти чар не би ги отфр лил те зи те 
кои ве лат де ка аме ри кан ска та ад ми ни стра-
ци ја са ка да ги ре ши си те мож ни проб ле ми 
во важ ни те свет ски точ ки на ин те рес пред 
из бо ри те за пре тсе да тел на САД, ка де што 
кон тро верз ни от Трамп има до бри шан си за 
по бе да пред Хи ла ри Клин тон. До кол ку Ма ке-
до ни ја, ка ко што на ви сти на твр ди офи ци ја лен 
Ва шин гтон, е парт нер и ви стин ски при ја тел на 
САД, то гаш е мож но на ши те ма ки да за вр шат 
до но ем ври до ко га оваа ад ми ни стра ци ја има 
пра во да до не су ва по ли тич ки од лу ки и да спро-
ве ду ва опе ра ции во аме ри кан ски ин те рес. За 
Ма ке до ни ја би би ло иде ал но до то гаш да ја 
над ми не по ли тич ка та кри за, да одр жи из бо ри 
и да до бие ста бил на вла да ко ја ќе мо же да го 
про дол жи па тот кон ЕУ и кон НА ТО. Сѐ дру го 
во ком би на ци ја со не пред вид ли ви от Трамп 

Да се ре шат проб ле ми те пред Трамп  
да вле зе во Бе ла та ку ќа

во Бе ла та ку ќа или, пак, со Хи ла ри Клин тон 
на че ло на ад ми ни стра ци ја та, ко ја во пос лед-
ни те осум го ди ни по ка жа де ка во оп што не ја 
за се га ат ин те ре си те на Ма ке дон ци те, мо же 
да зна чи по ли тич ка, без бед нос на и еко ном ска 
ка та стро фа за Ма ке до ни ја. �
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КОЛУМНА

Договорот од Пржино, са-
кале тоа неговите креа-
тори да го признаат или 

не, внесе повеќе раздор отколку 
решение во државата. Ги отвори 
вратите за политички реванши-
зам, направи хируршка подел-
ба на општеството, креираше 
„франкенштајнска“ творба од 
паралелизам во институциите, 
ја остави државата на немилоста 
на црните сценаристи.

По еднаш погазениот договор 
за избори на 24 април, новото 
решение кое влезе во Изборни-
от законик - 5 јуни - се претвори 
во фијаско на опозицијата и на 
меѓународната интервенција за 
надминување на политичката 
криза. Но, тоа фијаско ја донесе 
државата до работ на опстоју-
вањето. „Расчинувањето“ на сѐ 
што значеше институција, додека 
паралелизмот го девастираше 
безбедносниот систем, а поли-
тичкиот заглави во слепа улица, 
сѐ носеше кон крах на функ-
ционирањето на државата, што 
остави простор да се разиграат 
радикалите и федералистите. 

оПоЗИЦИЈаТа И нароДоТ Во раЗЛИЧен ПраВеЦ

СДСМ ПОВТОРНО  
ИЗБЕГА ОД ИЗБОРИ
Се порекоа сите зборови, се заобиколија сите законски 
рамки, се растегна Уставот до степен на пукање во 
обид да се зачува државата пред разорниот поход на 
СДСМ, кој одамна е играчка во рацете на финансиите 
од албанските радикали и интересите на Сорос. Судејќи 
според однесувањето и настапите од политичката 
четворка, не може ниту да се претпостави што ќе донесе 
следниот период. Сепак, едно е јасно, колку-толку се 
направи чекор напред кон тоа решението за кризата да 
оди по институционален пат

Пишува | Наум Стоилковски  

АКТУЕЛНО
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Опозицијата, преземена од сомнител-
ните финансии на Сорос и од врските 
влечени од надвор, со погазени закони 
и нефункционални министерства и, се-
како, со збор кој не држи од денеска до 
утре, предизвика повторно растегну-
вање на Уставот до степен на пукање 
на шевовите сѐ со цел да се вратат ин-
ституциите по пропаднатите договори 
за избори. Така, играта наречена „При-
времена мерка“ ги врати пратениците 
во Парламентот, но го врати и стариот 
формат на Владата.

Од позиција кога денот во Македонија 
почнува со изборна кампања, а наплад-
не пратениците заседаваат за измена 
на Изборниот законик, за денот да за-
врши со влада која веќе не е за „спро-
ведување на изборите“, тешко е да е 
предвиди кој било иден чекор. Особено 
длабоко во ноќта по бурниот ден, кога 
е и пишуван овој текст. Постојат најави 
за зафати кон укинувањето на одлу-
ката на претседателот за помилување, 
како и за редица други прописи со кои 
би се занимавале пратениците, но до-
сегашното искуство и однесувањето 
на партиските претставници уште на 
првиот собраниски ден не оставаат 
простор за верба.

ФРАНКЕНШТАЈНСКИ ТВОРБИ
На сите им е јасно дека изборите се ре-
шение на секоја политичка криза - тоа 
е факт кој не можат да го спорат ниту 
странските амбасади кои отворено за-
станаа против волјата на народот во 
Македонија. Одржувањето на изборите 
во Македонија „извиси“ поради крис-
тално јасно изградената позиција на 
гласачите во Македонија, волја која и по 

две години криза не успеаја да ја нама-
лат. Спротивно на намерите, изборите 
во април, јуни, или наесен, само ќе ја 
зајакнат позицијата на ВМРО-ДПМНЕ. 
А тој резултат, колку и да се нагласува, 
сепак, нема да може да биде оспоруван 
ниту од Брисел, ниту од Вашингтон, 
ниту, пак, од кои било „чадори“.

Франкенштајнските творби од До-
говорот од Пржино, како техничката 
влада за спроведување на изборите, 
измислено како преодно решение до 
исполнување на планот за инстали-
рање на СДСМ на власт без избори, 
само ги покажаа неспособноста на 
СДСМ и манијата за реваншизам и 
за опструкции. 

Владеењето на генералниот секретар 
на СДСМ, Оливер Спасовски, со МВР 
го отслика инсталирањето паралелен 
систем преку комплетна партизација 
на столбот на безбедносниот систем. 
Додека министеруваше на видели-
на излезе неговата вплетканост во 
афера за фалсификување документи. 
Негови инспектори јавно се закану-
ваа на политички неистомислени-
ци, додека тој претпладне водеше 
полиција, а попладне организира-
ше протести. Без никаков респект 
го газеше системот на кариера и го 
унапредуваше сопругот на неговата 
сопартијка, која самата беше „тех-
ничка министерка“ во ресорот труд 
и социјална политика.

И таа, Фросина Ташевска Ременски, на 
ист начин ја спроведуваше партиската 
агенда само за да се креира криза која 
можеби ќе му одземе некој процент на 
ВМРО-ДПМНЕ на анкетите. Реванши-

змот кон компаниите што ги користеа 
владините проекти за вработување 
лица во социјален ризик, стопирање 
проекти како градинки, доделување 
социјални станови, исплати, се само 
дел од нејзиното речиси полугодишно 
самоволие. Партизацијата на Минис-
терството отиде до таа мера што нејзи-
ните прес-конференции ги најавуваше 
прес-центарот на СДСМ. Односот кон 
медиумите и кон новинарите, особено 
по низата откриени афери, повторно 
поврзани со експресната кариера на 
нејзиниот сопруг, само ѝ ја запечатија 
вратата за каква било идна државна 
функција. 

Неодмереноста или, поточно, „недо-
делканоста“ на кадрите на СДСМ, вклу-
чително и практикувањето насилство 
на улиците, само дополнително ја ур-
ниса довербата на јавноста кон СДСМ. 
Да не се лажеме, политичкиот рејтинг 
во Македонија годинава се мери без 
малку на дневна основа, а резултатите, 
колку и да се кријат од јавноста, им се 
добропознати и на СДСМ, и на Брисел, 
и на Вашингтон. 

БЛИЦКРИГ ОД ДВЕ ГОДИНИ 
Сето наведено, сепак, е само мирудија 
која сѐ уште ги мати плановите за брз 
успех на замислениот блицкриг за ре-
шавање на „македонското прашање“. 
Минатиот број „Република“ ги објави 
трите фази на федерализацијата со 
кои е замислено да се затвори про-
блемот со името. Пред офанзивата на 
западните интереси се најде силината 
на волјата да се зачува македонската 
унитарна држава. 

Тоа, пак, што се совпаѓа со почетокот 
на кризата, односно неколку месеци 
по непризнавањето на изборниот 
резултат на СДСМ во 2014 година и 
два месеци пред Зоран Заев да почне 

со уцените кон Никола Груевски во 
премиерскиот кабинет, среде Скопје, 
е прогласувањето на Илирида. Под 
споменикот на Скендер-бег во Скопје, 
Невзат Халили, поранешниот прате-
ник и лидер на ПДП, нагласи дека 
следува спроведување конфедерална 
реорганизација на државата без да ги 
загрозува надворешните граници. Од 
денешен аспект воопшто не изненаду-
ва тоа што, според неговите зборови, 
прогласувањето требало да се случи 
порано, но било одложено на барање 
на меѓународниот фактор, односно 
по посетата на „претседателството на 
Илирида“ на Германија.

Не може да не се забележи и фактот 
дека дејствувањето на приврзаниците 
на Илирида, чиешто патролирање не 
само што беше најавено, туку се слу-
чија и неколку ракетирања врз објек-
тот на Владата и некои други институ-
ции, застана по Договорот од Пржино 
и барањето заедничка платформа на 
СДСМ со БЕСА и со радикалната ал-
банска дијаспора. 

Во таа соработка дел од странците и 
„чадорот“ гледаат и можност, преку 
растурањето на унитарноста на др-
жавата, да се затвори и прашањето 
со името на државата и брз прием  
во евроатлантските структури. Но, 
не како рамноправен партнер, туку 
како контролиран послушник и из-
вршител преку постојана закана за 
ново обезличување на македонскиот 
народ. Токму тука најголема препрека 
е непопустливоста на ВМРО-ДПМНЕ 
поради што е и воспоставен уште еден 
„Франкенштајн“ во вид на Специјално 
обвинителство за спроведување поли-
тички прогон и апсења со цел целосно 
растурање не само на партијата, туку 
и на идејата за македонско единство.  

Сега партнерите на Заев „реорга-
низацијата“ ја нарекуваат „редефи-
нирање“. За возврат на поддршката 
кон СДСМ, Заев им ветил кревање 
на нивниот рејтинг на истиот на-
чин на којшто се обиде да го урне 
ВМРО-ДПМНЕ. Токму затоа беа 
објавувани снимени разговори меѓу 
функционери на ВМРО-ДПМНЕ со 
функционери на ДУИ и на ДПА, но и 
материјали со кои навлезе длабоко во 
интимноста на претставници на ДУИ. 
Секако, Заев мораше да возврати за 
објавените пораки кон Мендух Тачи 
во кои тој го моли за средба за да му 
пренесе порака повторно, за што бил 

АКТУЕЛНО

НАМЕСТО ЕПИЛОГ
Сега кога политичките партии одлучија повторно да го вратат Собранието 
за да дејствуваат низ него, чесно би било идните решенија на кризата да 
се бараат таму наместо во некоја амбасада, Брисел или во друга „ексте-
риторија“. Тоа што изборите се одложени не значи дека нема да се случат, 
порано или подоцна. Опозицијата, и сѐ што денес опфаќа тој поим, засега 
куртули од избори. Но, и таа и нејзините „чадори“ добро знаат дека маке-
донскиот гласач сега е политички поприсутен и поангажиран од кога било. 
Играњето со нивната судбина и иднина на сметка на туѓите интереси ќе 
биде казнето. И ќе остане непростено.  �

подготвуван од „повисоките надвор 
од Македонија“. 

Основата на оваа агенда ја посочи то-
гашната амбасадорка Урлике Марија 
Шулц во 2009 година, со визијата за 
европска двојазична Македонија со 
променето име, што, како што рече, не 
е нереална визија и може да се спро-

веде до 2020 година ако се работи на 
политички план.

Деновиве друг германски дипло-
мат-булдожер, како што го претставу-
ваат, турка решение за наводната 
внатрешно-политичка криза за кое 
мислење побара не само од Брисел 
и Вашингтон, туку и од Атина и Хаг.  



В натреполитичката ситуација 
веќе подолг период длабо-
ко ги отвора чакрите на сите 

љубители на контранационални 
дејства. „антимакедонски нацио-
налисти од сите земји, обединете 
се!“ вака накусо би гласел слоганот, 
кој квазипролетерската шарена „ре-
волуција“ го испрати до сите тие на 
кои некогаш во животот им пречело 
ова парче земја и народ. А тие на-
грнаа од сите страни, одушевени и 
длабоко трогнати од великодуш-
ната понуда.

Уништувањето на имиџот на земја-
та одамна е еден од приоритетите 
на недоветната опозиција предво-
дена од СДСМ, која порано живееше 
исполнета со желбата „оваа година 
да не добиеме препорака за прего-
вори со ЕУ“ за да удрат по власта, 
но сегашните дејства ја надминаа и 
„најрозовата“ цел на нивните стра-
тези. Ударот на „шарените“ по исто-
ријата, директно спроведен со нив-
ното сквернавење на спомениците, 
кои за нив се само олицетворение 
на „вмровштината“ во која инстру-

ираните го гледаат најголемото зло, 
одекна громогласно кај сите анти-
македонски фактори. Проблемот 
е што тие и натаму ни оддалеку не 
сфаќаат дека  тоа е наметнато од 
опозициската врхушка во нивниот 
очај за враќање на власт, велико-
душно поддржано од Сорос и од 
другите душегрижници. Потег, кој 
во континуитет го „озарува“ мрач-
ното лице на сите непријатели на 
државата и на нацијата.

ГРЦИЈА ЧЕКА ДА „СОЗРЕЕМЕ“  
ЗА ПРОМЕНА НА ВЛАСТА?
Грчките челници се најдоа „најпо-
годени“ од проблемите што го за-
фатија северниот сосед. Веројатно, 
кога не би морале да ни ставаат 
толку претставки пред името би 
нѐ споменувале и почесто. Прив-
ремено име склопено со тогашната 
власт. И така веќе 21 година.

Орото го предводеше претседа-
телот Павлопулос, конзервативец 
од редовите на Неа демократија, 
кој минатата недела се најде по-
викан да каже дека грчкото вето 
е загарантирано и за него не се 
преговара, притоа додавајќи си 

„Колку повеќе боја врз 
спомениците, толку 

повеќе шанси за работа 
во администрација или 

подобар пристап до 
фондовите на Сорос и на 

УСАИД“, ова, очигледно, 
е премисата што ги води 

недоветните чеда во 
атаката врз сопствената 

историја. Предизвикаа 
силна насмевка врз лицата 

на сите антимакедонски 
елементи, а ги разбудија 
и Грците од економско-
кризниот и емигрантски 

сон. Павлопулос почна, а 
Коѕијас заврши со искрена 

порака. Едноставно, чекале 
да созреат условите за 

промена на името. Дали под 
ова подразбира некаква 

нова „созреана“ власт во 
Македонија?

МЕчКИНА УСЛУГА ЗА РАЗНЕБИТУВАњЕ НА МАКЕДОНИЈА

Грција  
со „шарена“ 
надеж за името

анализа
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редица цинични квалифи-
кативи со кои си го подиг-
на и така бедниот рејтинг. 
За да не остане покус, му се 
приклучи шефот на диплома-
тијата Никос Коѕијас, пора-
нешен комунист, кој откако 
соопшти дека не било време 
поради политичката ситуа-
ција кај нас да се зборува за 
името, се премисли и за да не 
остане покус побрза да каже: 
Треба да созреат условите 
во нашата соседна земја за 
да може да прифати значи-
телен компромис.

Коѕијас кажа, но не се дорече 
и дообјасни што подразбира 

Грчкиот претседател Павлопулос лаже 
кога вели дека Грција ставила вето за кое не можело да се 
преговара, вели поранешниот амбасадор и државен секретар 
во МНР, Ристо Никовски, според кој факт е дека Атина имаше 
активна улога во попречувањето на нашиот прием во НАТО, 
во Букурешт (2008), ама ништо повеќе од тоа.

НИКОВСКИ: Во Букурешт се случи целосен пресврт во 
политиката на НАТО кон Македонија – од отворени, до 
затворени врати. Носител на проектот за блокада, уцена и 
за ултиматум – прво името, потоа членство – се САД. Тоа не 
можеше да го стори никој друг. Ниту Франција, Германија, 
ни Велика Британија – заедно. Не, пак, Грција сама. Ако некој 
сѐ уште верува дека САД сакаат да нѐ видат во алијансата, 
а Грција не дозволува, во прашање е или наивност или 
недоветност. Трето нема.

Засега, Грција има среќа што САД сакаат да го затворат 
„Македонското прашање“ и отворено играат на албанска 
карта, ама во иднина тоа може да ги чини прескапо. Со 
независноста на Косово, големоалбанскиот проект е веќе 
повеќе од 70 проценти завршен. Така, на ред дојде Маке-
донија. И во 2001 година, и во Пржино. Прашање е кога ќе 
се стане актуелна и Чамирија.

Изјавата на Коѕијас – треба да созреат услови за државата да 
прифати значителен компромис за името – пред сѐ е упатена 
до Вашингтон, кој со сите сили настојува сега, додека е Маке-
донија во  хаос и фрлена на колена, да го реши и проблемот со 
името со наша капитулација. Тоа би требало да биде според 
американската формула за промена на референцата со трајно 
име за државата, за надворешна употреба. Се разбира, тоа 
име би нѐ обврзувало бидејќи би било со наша согласност, 
за разлика од референцата. Тоа е тешка историска измама, 
катастрофална за нашата земја. Особено е опасно бидејќи 
нашата опозиција покажува подготвеност за такво решение. 
Меѓутоа, за наша  среќа, тоа не е прифатливо за Грција би-
дејќи разнебитувањето на Македонците би било етапно, а не 
инстант, преку ерга омнес, на што инсистираат тие.

Факт е, сепак, дека за првпат во сите овие 25 години, сега 
и Атина е под силен притисок да го следи американското 
сценарио.

Изјавата на Коѕијас е порака и до нас. Поентата е во – 
значителен компромис. Сака да каже дека американската 
идеја не е доволна туку мора да се даде - повеќе. Тоа е 
непотребно матење на водата бидејќи и во Атина им е 
добро познато дека ерга омнес не може да помине дури 
и ако нѐ окупираат. Како и обично, тие само ги довеле до 
максимум своите услови.

Во секое зло има и нешто добро. Екстремната грчка политика 
овој пат може да нѐ спаси! Грчкиот отпор е позитивен, ако се 
знае дека сегашната длабока криза, која ги тресе темелите на 
нашата држава, ја исценираат токму САД со цел да се смени 
власта за да се преименува државата и да се отвори нашиот 
пат за НАТО! По Украина, тоа е нивни главен приоритет. 
Новиот пораз на САД околу името ќе биде мала утеха за нас 
бидејќи земјата е доведена во хаос од кој долго и тешко ќе 
се излегува. Народот никогаш не бил поподелен, а штетите 
се непресметливи во сите општествени сфери.

НИКОВСКИ: ОПАСНОСТА  
Е ШТО ОПОЗИЦИЈАТА  
ПОКАЖУВА ПОДГОТВЕНОСТ  
ЗА ТАКВО РЕШЕНИЕ

анализа

Како и секој Грк што се разбира во 
Тројански коњи, вели Александар 
Русјаков, така и Коѕијас знае дека ус-
ловите не се созреани за Македонија 
да си го смени името, т.е. идентитетот.

РУСЈАКОВ: Но, еве, среде кризава се 
нудат многу деланки, дрва и цепани-
ци со кои може да почне градењето 
на коњот Данајски. Загрижува само 
фактот што се судрија ставовите на 
Коѕијас и на Бејли. Додека Гркот не 
гледа услови, каубојот ни соопшти дека 
токму сега бил моментот да се решава 
името. Јас малку анализирав, па еве да 
ви соопштам каде се разидуваат двај-
цата душегрижници за Македонија. За 
Коѕијас не се доволно созреани, затоа 
што тој ги сака да презреат до скапу-
вање. Со скапаници нештата лесно се 
менуваат. Бејли, пак, знае дека во мо-
ментов државата е разнебитена и не е 
јасно кој политичар колку нафта пие, 
ама познато е кои амбасадори плаќа-
ат, па во ваква разуздана оргија Џес 
мисли дека најдобро е да се одработи 
замисленото сценарио. Можеби треба 
да им помогнеме на Коѕијас и на Бејли 
да седнат на маса и демократски да 
најдат заедничко прифатливо реше-
ние. Посредници ќе им бидат лидерите 
на четирите наши најголеми партии. 
Груевски ќе биде конструктивен, Заев 
ќе држи чадор да не заврне случајно, 
Ахмети како секој послушен коњ ќе чека 
преговорите да завршат и каубојот да 
одјава накај хоризонтот по добиена 
битка, а Тачи... не знам, ќе му најдат 
некоја работа.

РУСЈАКОВ: КОЅИЈАС  
ЗНАЕ ДЕКА УСЛОВИТЕ  
НЕ СЕ СОЗРЕАНИ

Исполнувачите на „шарената“ 
револуција, пак, „испрани“ од 
пропагандната машинерија, 
не сфаќајќи кому му прават 
„мечкина услуга“ и поведени 
од Соросовите јуришници што 
ги маслосуваат дека сето ова 
било за некаква си слобода и 
соборување непостоен режим, 
притоа истовремено собору-

Фер, би рекол некој од страна. И така 
имаме опозиција што и кога беше на 
власт живееше од бојосување на на-
цијата, во пауза малку транзиција, па 
повторно бојосување, па оп - промена 
на име, знаме итн., па пак бојосување, 
територијална поделба, па ново бојосу-
вање. А за во опозиција да не правиме 
муабет, тогаш го сменија само вкусот 
за боја кој од розова помина кон црна, 
па сѐ најцрно „се случи“ од токму тој 
непреболен момент. Сега, професио-
налната деформација на бојосувачите 
премина и на дело и во јаве. Откако 
не успеаја да го бојосаат народот со 
сите „бомби“ и глупости, по навика, 
заштитени од истиот чадор почнаа, 

навистина незадоволни чеда тоа по 
правило го прават само еднаш, па се 
откажуваат уште поразочарани од 
животот. За другите неколкумина 
тоа е помодарство и „ин“, шанса за 
„селфи“ на протест, јако, „кул чове-
че“, како што и дремеа на „жур“ во 
кампот пред влада. И толку, бројка-
та на протестите е пополнета. Сите, 
сепак,  ги спојува и обединува една 
некрофилска слабост – сите очајно 
милуваат да бојосуваат споменици 
на деца-бегалци, цареви, мајки, борци 
и паднати херои за Македонија... 

под зреење на условите во Ма-
кедонија? Државата набргу ќе 
ни наврши 25 години од не-
зависноста, но веројатно тоа 
не беше тоа на што мислеше 
Никос, нели. Доколу очекува 
промена во мислењето на на-
родот, каде што 73 проценти 
од Македонците не одобрува-
ат никаква промена на името 
ниту за влез во НАТО или ЕУ, 
и овде имаме статива. Пове-
ројатно, Грција се надева дека 
кај северниот сосед созреале 
условите за промена на влас-
та, која во моментов никако 
не им одговара. Анкетите ве-
лат повторно статива. Толку 
„шарени“ не сме...

вајќи ги рекордите во ко-
ристењето на донациите на 
„добротворот“, бојосуваат ли 
бојосуваат до бесвест.

Тој дел од исполнителите на „рево-
луцијата“, кои и така живеат во ша-
рен, нереален свет сплотен во боите 
предизвикани од психотропксите 
супстанции, не се за обвинување. На 
иста линија се и исфрустрираните 
припадници и обожаватели на „ша-
реното знаме“ на кои толку многу им 
годи што, конечно, можат боите на 
ЛГБТ заедницата да ги спрострат по 
македонската историја. Лесно ќе ми-
нат и стотиците средношколци, кои 
овде видоа шанса да го изразат својот 
револт за единиците во училиште и 
фактот што вчера ги „откачила“ сим-
патијата, или, пак, ќарила друг. 

Дузината пензионери што се неизо-
ставен дел од толпата ќе ги оправда 
носталгијата по едно непрежалено 
време кога биле судии, директори, ше-
фови, а дел и неранимајковци, кои не 
работеле ништо и земале убава плата. 
Ајде да ги разбереме и нереализира-
ните актери, кои освен што немаат 
никаков талент, немаат ни чувство 
дека актерството, макар и лошо, не 
оди со политика на деструкција. Ако 
тие и се подготвуваат за ролја во некој 
хорор, што е со новинарите-учесници? 
Нивниот проблем е во големата про-

фесионалност. Да, сите тие имаат мана 
и голема професионална деформација, 
која се вика афинитет кон милионите 
на Сорос, УСАИД, холандска, герман-
ска, шведска и каква ли не амбасада 
и нивните непресушни фондови. При-
сутните пејачи ги боли што не знаат 
да пеат и што не биле на „Евровизија“, 
а хумористите одамна воопшто не се 
смешни. Искрено, другите редови ги 
пополнуваат младите и стари социјал-
демократи, едните во искрена битка 
за работно место во администрација, 
а другите во одработување на заоста-
натите долгови. 

Другите десетици места од протес-
тот се резервирани за професорите 
од општествените науки, должници 
на една ера од деведесеттите, кога 
и ги добија овие толку исплатливи 
функции, во кои огромната плата е 
само играчка, а проектите се „права 
ствар“ – србизам соодветен на прав-
ниот јазик во книгите и во скриптите 
што ги препишаа од своите колеги од 
СФРЈ и со чиешто купување ги уце-
нуваа своите студенти за да добијат 
преодна оценка. И така предаваат „Ст-
варно право“ и редица други јазични 
искривеници. Неколкуте залутани и 

навистина, да бојат. Проблемот е што 
оваа деструкција им годи, ги пали и ги 
исполнува. И им се враќа в скут. Истите 
автори што сакаа во „Панамските доку-
менти“ да ја сместат и власта во Маке-
донија, за на крај во нив излезе до гуша 
заглавен нивниот спонзор и мецена 
Сорос, кој се покажа како вљубеник 
во офшор-сметки, оружје и политички 
местенки. Дали бумерангот ќе биде 
реприза и во финишот на шарената 
„револуција“, каде на крајот, пребоено 
ќе остане само името на канцеларијата 
на лидерот на СДСМ, а врз него ставено 
друго. Тој, секако, нема да биде сам, во 
врхушката ќе има уште многу, многу 
исшарани со него...

СТРУКТУРА НА ЛУЃЕТО ШТО МИЛУВААТ ДА ЈА БОЈАТ ИСТОРИЈАТА

НАЈАВА ЗА ВИСТИНСКА ШАРЕНА РЕВОЛУЦИЈА  
НА „ПАВЕЛ ШАТЕВ“
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никола 
Груевски

Гордан 
калајџиев

Нашето чекорење кон ус-
пехот ќе продолжи и како 
партија и како држава. 
Сите видоа во минати-
те години што направи 

ВМРО-ДПМНЕ за Македонија и како држеше до својот 
збор кога ги даваше ветувањата. Како градеше, како 
создаваше, како реформираше, како го подобруваше 
стандардот на граѓаните, како носеше нови инвес-
титори и отвораше нови работни места, повеќе од 
150.000 нови работни места. Тоа, можеби, некому му 
пречеше затоа што се препознаваше дека тоа не беше 
направено од него. Затоа што и други имаа власт и 
други имаа поддршка и доверба од народот, но нико-
гаш не го направија тоа. Ги паметиме тие времиња, 
не беа многу одамна и лесно може да се спореди. 
Затоа ги боли тоа што е изградено и во Скопје и низ 
Македонија, затоа сакаат да го уништат, затоа сакаат 
да го оцрнат, да го сквернават, но нема да им успее. 
Тоа што е создадено е создадено, тоа што е создаде-
но е народно и народот нема да дозволи некој да го 
уништи тоа што е изградено од народни пари и за 
народно добро.

Ќе продолжиме да марши-
раме до победа. Се молиме 
да нема жртви, ни се смеат 
на ова хипи-движење, со 
шарена револуција, но 

нека сфатат дека е тоа предупредување, ако треба 
ќе паднат и жртви.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
даниела 
ранГелова

Ниту еднаш на легитимни 
избори со волја на граѓани-
те не сте дошле на власт. И 
’93-та, ’94-та знаете како 
дојдовте на власт и после 
воениот конфликт знаете како дојдовте на власт и денес 
сакавте на истиот начин да дојдете на власт. Без да ја 
одобрите волјата на граѓаните на Република Македо-
нија. И денес што направивте? Денес повторно вие го 
погазувате Пржинскиот договор. Овие ваши министри 
вие ги пуштивте низ вода. Ние само ги констатиравме 
оставките што сами си ги дадоа. Вашиот страв е зара-
ди тоа што конечно после 2 години ништење на оваа 
држава, она што граѓаните ќе го почувствуваат после 
година-две. Правите класично ништење на државата по 
сите основи со сите оние, има и чесни луѓе, но и добра 
група на хулигани кои го ништат општествениот имот, 
кои поливаат канти со поликолор врз нашите полицајци. 
Се со цел да интервенираат за да предизвикате нешто 
поголемо. Тоа нема да го добиете!

крсто  
Муковски

Викате тие луѓе што оделе 
од „шарената револуција“ 
не оделе бадијала. Има 
луѓе да што ве поддржу-
ваат, но има голем број на 
хулигани кои верувајте навистина не одат за бадијала, 
туку одат за дебело платени финансиски средства на 
нивните конта за кои видовме колку пари имале земено 
од СОРОС. Тие се тие кои не се плашат да сквернават 
ниту културни обележја нити ништо. Не знам зошто 
сте сега изнервирани, бидејќи ја усвоивме оставката на 
кочничарите на проекти Ременски и Оливер Спасовски.

јоханес  
хан

Одлуката на Уставниот суд 
го отвора патот за Парла-
ментот одново да се соста-
не и да ги откаже изборите 
закажани за 5 јуни за кои 

не постојат услови. Ова е враќање на можноста за 
државата да се осврне на повеќе сериозни прашања 
кои се во срцето на пролонгираната политичка криза. 
Патот напред мора да биде дефиниран од главните 
политички партии заедно бидејќи само со зрел дијалог 
инклузивност и посветеност на демократските прин-
ципи, како и на неопходните реформи и нивното спро-
ведување земјата ќе се врати на евроатлантскиот пат. Пред некој ден ме посети 

еден скопски бизнисмен. 
Ми кажа дека „активисти-
те“ што биле под негова 
„контрола“ (сите од ред 
„јаки момци“ демек) биле незадоволни од моите „пре-
пукувања“ со мефистофелесите и со нивните апологети 
и дека биле со намера да преземат нешто. Се загрижиле 
неговите „интелектуалци“ со кратки вратови. Па тој до-
шол да „поразговара“со мене. Нормално, „пријателски“. 
Ова е најблагата верзија на заканата што ја добив на 
маса и која, ако евентуално продолжи, ќе ме принуди 
јавно да го соопштам името на заканувачот, инаку по-
знат по тоа што правеше „успешни“ зделки и трупаше 
пари и со Груевци, баш како и во времето на СДСМ.

Бранко  
Героски

32 де на ри. И тоа зна е ме. 
Зна е ме и де ка Ма ке до ни ја 
по ми на низ мно гу се ри оз ни 
вре ми ња, мно гу кри зи, ве-
три шта и бу ри ја про ду ваа 
го ди ни ве до де ка те не ма, 
па пла ти те рас теа. И тоа на 
таа „огром на ста вка“, ка ко 
што ја ви каш, ака де ми ку. 
За што тие не се лу ѓе, ста-
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Ро ден: 
7 но ем ври 1950 го ди на  
во Кру ше во

Занимање: 
бро јач

Образование: 
шнај дер

ака де мик сО пО ли тич ки ам би ции

Ед наш на по зи ци ја, цел 
век во опо зи ци ја и чи-
ста ра бо та. Па од та му, 

од пос лед на та клу па, мо-
жеш да ви каш и да цр каш 
кол ку ти ду ша са ка, и та ка 
ни кој не те еса пи, ни ту за 
ку со ти фа ќа. Се кој ќе си 
ре че: „Ба та ли го, ќе го ви-
ди ме ко га ќе дој де на по-
зи ци ја што ќе ви ка“. 

И, на ви сти на. Од пос лед на 
клу па се што се збо ру ва и 
се пра ви. Ете, ака де ми кот, 
пос лед но, на при мер, крај но 
на уч но и не ис по ли ти зи ра-
но, за ста на пред ми кро фон, 

ка ме ри те вклу че ни и ве ли: 
не знам што ќе се слу чу ва 
со пла ти те на јав на та ад-
ми ни стра ци ја, знај те де ка 
се тие огром на бу џет ска 
ста вка и ако дој де се ри-
оз на си ту а ци ја ќе мо ра, не 
да рас тат тие пла ти, ту ку, 
ед но став но, да се сте га ат, 
да се на ма лу ва ат и та ка 
на та му. Зна е ме, зна е ме де-
ка мно гу уба во зна еш што 
ќе се слу чу ва со пла ти те 
– зна е ме де ка си мр тов се-
ри о зен ко га ве лиш де ка ќе 
ги кра ти те. Пла ти те, пен-
зи и те, суб вен ци и те, што се 
ве ли жи ви лу ѓе ќе ја де те, 
зар не. А што ќе ви се лу ѓе, 
др жа ва не се пра ви со лу ѓе. 
Кој ви дел аир од на род, па 
вие да ви ди те. Си ла та е во 
сто лот, не во на ро дот. Исто 
та ка, зна е ме и де ка де на рот 
де вал ви ра ед наш во исто-
ри ја та, и тоа на 9 ју ли 1997 
го ди на. То гаш гер ман ска та 
мар ка по ска пи од 26/7 на 

вка се, бу кви и број ки. Со 
мо лив се пи шу ва ат, со гу ма 
се бри шат, та ка ли е?! Зна е-
ме де ка „и та ка на та му“ ве ќе 
не по ми ну ва. 

Но, што сот не е во по ми ну-
ва ње то, ту ку во до а ѓа ње то. 
Ко га ќе дој де и ако дој де. 
За што ака де ми кот бе ше ту-
ка. И фа ла му на на ро дот, си 
за ми на. Не го во то при сус тво 
и де не ска го чув ству ва на-
ро дот што ја пре жи веа жде-
рач ка та. Ду ри и се ме ри, во 
број ки, кои вр теа на број-
че ни кот на јав ни от долг 
во не го во то вре ме: 26, 27, 
28... и сѐ та ка до 41. Го чув-
ству ва во 61/2-те де на ри за 
евро то. За што на ро дот, тој 
жи ви от, кој го под го тву ва те 
за ра жен и за жде рач ка, се 
се ќа ва и не за бо ра ва, ко га 
ќе го зе ме мо ли вот да не ве 
за о кру жи, ту ку да ве  преч-
кр та. Си те што бе вте, да не 
му се по вто ри те. � (р.р.)

Таки Фити
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ЕКОНОМИЈАМер КИ Те Во ЗеМ Јо ДеЛС ТВо То гИ Да Ва аТ ре ЗуЛ Та ТИ Те

Ве ќе и зем јо де лец е про фи та бил на про фе си ја
Суб вен ци и те во из ми на ти те 10 го ди ни прет ста ву ва ат нај моќ на ала тка 
за раз вој на ма ке дон ско то зем јо делс тво. За тоа ва ква та по ли ти ка ве ќе 
поч ну ва да ги да ва сво и те по зи тив ни ре зул та ти. До кол ку не ма ше суб-
вен ции, по го лем дел од зем јо дел ци те ќе се отка жеа од оваа гран ка. 
Од зем јо дел ски те здру же ни ја кон ста ти ра ат де ка ако ги не ма суб вен-
ци и те, не ма да има ни ту зем јо дел ско про из водс тво, од нос но де ка нај-
мал ку 60 от сто од зем јо дел ци те би се отка жа ле од тоа што го ра бо тат.

Обра бот ли ви-
те зем јо дел ски 
по вр ши ни се 

зго ле ме ни, има 
над 500 ил ја ди 
хе кта ри зем јо-
дел ско зем ји-
ште, а со тоа 

е зго ле ме но и 
про из водс тво-
то. Дра стич но 

е зго ле мен 
и из во зот на 

зем јо дел ски те 
про из во ди

Мер ки те што се на ме не ти 
за пот по ма га ње на зем јо-
делс тво то, ка ко и суб вен-

ци и те што се де лат, го по ста ви-
ја овој се ктор на здра ви но зе. Сѐ 
по ве ќе лу ѓе се за ин те ре си ра ни 
да се за ни ма ва ат со зем јо делс-
тво би деј ќи, за раз ли ка од по-
ра но, оваа деј ност се га ста ну ва 
про фи та бил на. Да ли е тоа пол-
јо делс тво или сто чарс тво, од 
зем јо делс тво то уба во се жи вее 
би деј ќи си те се кто ри бе ле жат 
раст. Пре ра бо ту вач ка та ин ду-
стри ја бе ле жи ре кор ди, што со 
се бе пов ле ку ва раз вој и раст 
на гран ки те кои обез бе ду ва ат 
су ро ви ни за про из водс тво то. 
Суб вен ци и те за рас ен до би ток, 
за во ве ду ва ње си стем кап ка по 
кап ка, за про из водс тво на ту-
тун, за на ба вка на ме ха ни за ци ја 
и си те дру ги, ко неч но, ги за ин-
те ре си раа лу ѓе то да се за фа-
тат со про из водс тво на хра на. 
Обра бот ли ви те зем јо дел ски по-
вр ши ни се зго ле ме ни, има над 
500 ил ја ди хе кта ри зем јо дел ско 
зем ји ште, а со тоа е зго ле ме но 

и про из водс тво то. Дра стич но 
е зго ле мен и из во зот на зем јо-
дел ски те про из во ди.

� Ко неч но, зем јо дел ци те ви-
доа бел ден. Се тот мер ки што 
се спро ве ду ва ат или на ско ро 
ќе поч нат да се спро ве ду ва-
ат, ка ко и мно гу број ни те суб-
вен ции за раз ни кул ту ри и 
раз лич ни се кто ри, ги да ва ат 
ре зул та ти те. Зем јо дел ци те 
поч ну ва ат да го пла ни ра ат 
про из водс тво то, се кон сул ти-
ра ат со екс пер ти што и ка ко 
да про из ве ду ва ат, го ис пи ту-
ва ат зем ји ште то пред не што 
да по са дат, што во зем јо делс-
тво то во ве ду ва со се ма но ва 
тра ди ци ја во ра бо те ње то. 
Ма ке до ни ја е со вр ше но ме-
сто за про из водс тво на хра-
на, со кли ма и ме сто по лож ба 
кои да ва ат од ли чен ква ли тет 
на се то она што мо же да се 
до бие од ова под неб је. Зо-
што тоа да не се иско ри сти 
и зем ја ва да се про мо ви ра 
ка ко ква ли те тен про из во ди-

тел на хра на? - наг ла су ва ат 
од зем јо дел ски те здру же ни ја.        

Суб вен ци и те во из ми на ти те 
10 го ди ни прет ста ву ва ат нај-
моќ на ала тка за раз вој на ма ке-
дон ско то зем јо делс тво. За тоа 
ва ква та по ли ти ка ве ќе поч ну-
ва да ги да ва сво и те по зи тив-
ни ре зул та ти. До кол ку не ма-
ше суб вен ции, по го лем дел од 
зем јо дел ци те ќе се отка жеа од 
оваа гран ка. Од зем јо дел ски те 
здру же ни ја кон ста ти ра ат де-
ка ако ги не ма суб вен ци и те, 
не ма да има ни ту зем јо дел ско 
про из водс тво, од нос но де ка 
нај мал ку 60 от сто од зем јо дел-
ци те би се отка жа ле од тоа што 
го ра бо тат.

� Зем јо делс тво то е ни ско про-
фит на гран ка. И не са мо кај 
нас, зем јо делс тво то се суб-
вен ци о ни ра и во евро па. нам 
мно гу по ве ќе ни тре ба ат суб-
вен ции откол ку на евро па за 
да има ме хра на. на при мер, 
око лу 30 от сто од тро шо ци-
те кај пче ни ца та се по кри ва-
ат со суб вен ции. Што зна чи 
про из вод ни те тро шо ци за 
еден хе ктар се око лу 30 ил-
ја ди, про се кот на пче ни ца е 
3.000 по хе ктар по 10 де на ри, 
зна чи 30 ил ја ди, што зна чи 
зем јо де ле цот це ла го ди на ќе 
ра бо ти, ед наш го диш но ќе 
има обрт и ќе би де на ну ла 
без ни ка кви при хо ди. ако не 
се суб вен ци и те, зо што да ра-

бо ти? Спо ред на ши те прес ме-
тки,  ед но нор мал но се мејс-
тво со вла ди на под др шка 
мо же да ос тва ри до би вка од 
120.000 го диш но, зна чи ед на 
нор мал на ми ни мал на пла та. 
Со оста на ти те нај а ве ни вла-
ди ни мер ки оче ку ва ме зем јо-
дел ци те не са мо да обез бе дат 
ег зи стен ци ја, ту ку и про фит 
- об јас ну ва ат зем јо дел ци те.

Од 2006 го ди на се сто пи ра ше 
на дол на та ли ни ја на обез вред-
ну ва ње на це ло куп ни от про из-
вод во зем јо делс тво то. Ло гич-
но и нор мал но е суб вен ци и те 
да има ат ефект. Мно гу мер ки 
што се во ве доа, до ве доа до по-
сте пен раз вој, но за зем јо делс-
тво то да оди на пред, по треб ни 
се уште мно гу вло жу ва ња.

Фи нан си ска та сти му ла ци ја 
во зем јо делс тво то, по крај тоа 
што овоз мо жи про ши ру ва ње 
на зем јо дел ска та по вр ши на  
и го зго ле ми вкуп ни от обем 
на зем јо дел ско про из водс-
тво, со се ма ло гич но овоз мо-
жи зго ле му ва ње и на из во зот 
на ма ке дон ски зем јо дел ски 
про из во ди. Ма ке до ни ја ка ко 
до бро раз ви е на зем јо дел ска 
др жа ва е пре до дре де на да би-
де и из воз но ори ен ти ра на за-
тоа што са мо 20-30 от сто од 

про из водс тво то се тро ши на 
ма ке дон ски от па зар. Дру го то 
е на ме не то за из воз. 

Ина ку, го ди на ва за суб вен ции 
се од во ју ва ат над 140 ми ли о ни 
евра. Прв пат за суб вен ции ќе се 
ап ли ци ра по еле ктрон ски пат 
за да се по ед но ста ви ра бо та та 
и на зем јо дел ци те ме ѓу тоа и 
на над леж ни те ин сти ту ции на 
кои ќе им тре ба по мал ку вре-
ме да ги обра бо тат до би е ни те 
ап ли ка ции. И го ди на ва се оче-
ку ва ат око лу 80 ил ја ди ап ли-
кан ти за суб вен ции. Најм но гу 
се исп ла ќа ат за пол јо дел ски те 
кул ту ри и за ту ту нот.

Де ка трен до ви те во зем јо делс-
тво то се на до бар пат го во рат 
и ста ти стич ки те по да то ци. 
Име но, про дол жу ва ат по зи-
тив ни те трен до ви на раст во 
пре ра бо ту вач ка та ин ду стри ја 
во зем ја ва. По крај гра деж ни от 
се ктор, пре ра бо ту вач ка та ин-
ду стри ја пос лед ни ов пер и од 
прет ста ву ва но си тел на рас тот 
на ма ке дон ска та еко но ми ја.

Ра ко во ди те ли те на де лов ни те 
суб је кти во пре ра бо ту вач ка та 
ин ду стри ја, спо ред ан ке та та 
на Др жав ни от за вод за ста ти-
сти ка, оче ку ва ат зго ле му ва ње 
на обе мот на про из водс тво во 

на ред ни те три ме се ци. Оцен-
ка та за еко ном ска та со стој ба 
на де лов ни те суб је кти во ап-
рил 2016 го ди на е по по вол на 
во спо ред ба со прет ход ни от 
ме сец, а по по вол на е и во од-
нос на април 2015 го ди на. Со-
стој ба та со обез бе де но ста на 
про из водс тво то е по по вол на, 
а ком па ни и те од овој се ктор 
има ат на ме ра да го зго ле мат 
бро јот на вра бо те ни во след-
ни от пер и од, ка ко што рас те 
бро јот на на рач ки, осо бе но од 
стран ски те па за ри.

И про ме тот во пре ра бо ту вач-
ка та ин ду стри ја, спо ред по да-
то ци те на ста ти сти ка, бе ле жи 
кон ти ну и ран по раст. Во март 
го ди на ва е за бе ле жан раст на 
про ме тот за 7,2 от сто. 

Де ка пре ра бо ту вач ка та ин ду-
стри ја е еден од но си те ли те на 
еко ном ски от раст по твр ду ва 
и фа ктот што оваа ин ду стри-
ја ми на та та го ди на ја за вр ши 
со ре корд но ви сок ре зул тат во 
од нос на про из водс тво то, нај го-
лем во пос лед ни те 20 го ди ни. �

Прв пат за  
суб вен ции ќе 
се ап ли ци ра 
по еле ктрон-
ски пат за да 

се по ед но ста-
ви ра бо та та и 
на зем јо дел-

ци те ме ѓу тоа и 
на над леж ни те 

ин сти ту ции 
на кои ќе им 
тре ба по мал-
ку вре ме да 

ги обра бо тат 
до би е ни те 
ап ли ка ции
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македонија

Политичката криза се одрази и врз 
рударството
Трошоците на живот во април во однос 
на март годинава се зголемени за 0,1 
отсто, а цените на мало за 0,5 отсто. 
Споредено со април лани трошоците 
на живот се намалени за 0,7 процен-
ти, а цените на мало за 0,6 проценти, 
објави денеска Државниот завод за 

Греење на пелети - економски ќар
четиригодишниот проект на ВМРО-ДПМ-
НЕ за субвенционирање на греењето со 
пелети значително ќе ја промени сли-
ката за грејната сезона во земјава. По-
знавачите велат дека семејствата што 
ќе се решат да го искористат проектот 
ќе заштедат значително, но и ќе бидат 
помали загадувачи. Финансиската сти-

Охридскиот аеродром „Св.Апостол 
Павле“ е втор аеродром во Европа спо-
ред брзината на пораст во првите три 
месеци од годинава во категоријата под 
пет милиони патници годишно, соопшти 
„ТАВ Македонија“.

Ова признание за аеродромот што го 
раководи „ТАВ Македонија“ доаѓа од 
Меѓународeн совет на аеродроми за ев-
ропскиот регион, кое во својот последен 
извештај бележи пораст на бројот на 
патници на „Св.Апостол Павле“ во пр-
виот квартал од 2016 година од 173,9 
проценти. Значителниот пораст од 

Охридскиот аеродром втор 
аеродром во Европа според 
брзината на пораст

Објавен оглас за закуп на 
државно земјиште
Во Свети Николе и во Ресен е обја-
вен оглас за закуп на мали државни 
земјоделски парцели. Површините 
се нудат наменски. За изградба на 
откупно-дистрибутивен центар и за 
оранжерија за градинарски култури 
или за овошни садници.

На огласот се понудени речиси еден 
и пол хектар државно земјиште во 
Свети Николе и во Ресен. Право на 
учество имаат правни и физички 
лица, а критериумите за избор се 
оддалеченост на местото на живеење 
од земјоделското земјиште, понудена 
годишна закупнина и правниот ста-
тус на понудувачот. На површината 
во Ресен треба да се изгради откуп-
но-дистрибутивен центар со мини-
мална инвестиција од 200.000 евра, и 
со рок на изградба за четири години.

Во Свети Николе, пак, се нуди држав-
но земјоделско земјиште за изградба 
на оранжерија за производство на 
градинарски култури и на овошни 
садници. Минимална инвестиција е 
800.000 евра, а рокот за изградба на 
оранжеријата е четири години.
Понудите се поднесуваат 30 дена од 
објавувањето на огласот.

Прометот во индустријата 
расте на странскиот пазар,  
а опаѓа на домашниот
Прометот во индустријата во март го-
динава, во однос на март лани бележи 
пораст од 6,5 проценти, објави Држав-
ниот завод за статистика. Индексот на 
прометот во индустријата остварен на 
домашниот пазар во март 2016 бележи 
опаѓање од еден отсто, а индексот на 
прометот остварен на странските па-
зари бележи пораст од 8,6 отсто.

Гледано по сектори, прометот во ин-
дустријата во секторот рударство и 
вадење камен бележи опаѓање од 9,2 
отсто, а во секторот преработувач-
ка индустрија бележи пораст од 7,2 
отсто. Прометот во индустријата во 
март 2016 година, во однос на февру-
ари 2016 година, бележи  8,1 отсто, до-
дека во периодот јануари - март 2016 
година, во однос на периодот јануари 
- март 2015 година, изнесува пораст 
од 9,3 отсто.

свет

„Епл“ ќе инвестира една 
милијарда долари во 
апликација за такси-услуги 
Американскиот информатички 
гигант „Епл“ соопшти дека ин-
вестира една милијарда долари 
во кинеската компанија „Диди 
чусинг“, која важи за најголем 
конкурент на „Убер“.

„Диди“, апликација за такси услу-
ги, во Кина има поголем пазарен 
удел од американскиот „Убер“. 
Директорот на „Епл“, Тим Кук 
изјави дека на тој чекор се ре-
шиле и поради подоброто разби-
рање на кинескиот пазар.

Наскоро доларот ќе го 
престигне еврото
Аналитичарите на некои од најсил-
ните инвестициски банки верува-
ат дека вредноста на европската 
валута наскоро ќе падне под дола-
рот. Единствено не се согласуваат 
околу прашањето кога тоа ќе се 
случи, пренесува регионалниот 
портал Сиибиз.

Од „Голдман сакс“, која долго време 
се смета за инвестициска банка со 
еден од најпесимистичките погле-
ди на еврото, го сменија мислење-
то и веруваат дека европската ва-
лута в година нема да падне под 
паритетот со доларот, но дното е 
1,05 долари.

Сепак, оттаму и понатаму очекува-
ат дека во наредните три години 
еврото ќе падне на 0,90 долари. 
„Дојче банка“ ги коригира пред-
видувањата за европската валута, 
но, сепак, очекува дека еврото в 
година ќе верди помалку од дола-
рот. Моментниот однос на еврото 
кон доларот е 1,13

Г7 ќе презема мерки против глобалниот вишок на челик

Црногорците веќе задоволно тријат 
раце бидејќи, како што пренесуваат 
локалните медиуми, има повеќе турис-
ти од кога било. Цените во хотелите се 
пирамидални, мај, јуни и септември се 
евтини, додека јули и август се скапи. 
Од туристичките здруженија велат 
дека сместувањето во претсезона на 

Расте побарувачка за злато 

173,9 проценти на бројот на патници 
на „Св. Апостол Павле’’ во првиот квар-
тал, измерен од страна на Советот над-
вор од туристичката сезона во Охрид, 
се должи, пред сè, на воведените нови 
линии минатата година од охридскиот 
аеродром за Базел, Цирих и за Лондон. 
Се очекува порастот да продолжи до 
крајот на годината.

база на полупансион во хотел со три 
ѕвезди во Улцин, Сутоморе или чањ 
се нудат по цена од 18 евра, додека во 
Будва истата категорија хотели се по 
цена од 25 евра. Цените во сезона се 
повисоки од 20 до 50 отсто.

Најскапо место, секако, е Свети Стефан, 
каде што за ноќевање треба да издво-
ите од 3.000 до 4.500 евра во екот на 
сезоната.

Најевтино, пак, е во приватно сместу-
вање во Улцин, Сутоморе или чањ, каде 
што во претсезона ќе платите од осум 
до 15 евра по лице за ноќевање, но во 
Будва и во Петровац чини 10 до 15 
евра по лице.

Групата седум најразвиени земји во све-
тот (Г7) ќе преземе мерки за соочување 
со проблемот со вишок челик на гло-
балниот пазар, предизвикан, пред сѐ, од 
прекумерното производство од страна 
на кинеските челичарници, наведува 
индонезискиот весник „Џакарта глоуб“.

Според весникот, ваквите мерки се 
предвидени во нацртот на завршниот 
документ што треба да биде усвоен на 
средбата на врвот на Г7 закажана за 26 и 
за 27 мај во Токио. Весникот оценува дека 
овие мерки, најверојатно, ќе бидат про-
следени со засилен притисок врз Кина за 

статистика. Порастот на трошоците на 
живот од 0,1 процент минатиот месец 
е резултат на повисоките индекси на 
свежото и на разладеното овошје за 4,8 
проценти, на сушениот зеленчук, друг 
конзервиран и преработен зеленчук 
за 1,4 проценти, на алкохолните пија-
лаци за 0,4 проценти, на внатрешните 
органи, свежата и разладена риба за 
0,3 проценти и на замрзнатиот зелен-
чук, освен компирот, за 0,2 процента. 

Намалување на трошоците на животот 
во април во однос на март годинава е 
забележано кај свежиот и кај разладе-
ниот зеленчук, освен компирот, за 6,3 
проценти, маслото и маснотиите за 2,4 
проценти, и кај другите прехранбени 
производи за 1,4 проценти.

Компаниите во 2015 година насочиле 
221 милијарда долари во земјите со 
ниски даноци, пред сѐ во Луксембург 
и во Холандија, а 72 милијарди ин-
вестиции отишле во две британски 
даночни оази – Британските Девстве-
ни Острови и Кајманските Острови, 
објавија Обединетите нации. Но, ком-
паниите повлекле милијарди дола-
ри од Луксембург и од Холандија во 
последниот квартал на 2015 година, 
откако тие земји воведоа нови ЕУ 
правила за сузбивање на штетни-
те даночни практики. Протокот на 
средства кон Британските Девствени 
Острови и кон Кајманските Острови 
е приближно во границите на про-
сечните вредности, но во последниве 
години изворите на парите се префр-

намалување на производството на челик. 
Кина, од која потекнува речиси половина 
од вкупното глобално производство на 
челик, од почетокот на годинава почна 
да бележи рекордни месечни нивоа во 
производството на оваа суровина. Вак-
вото кинеско производство им создава 
проблеми на челичарниците во другите 
земји, од кои еден дел се соочуваат со 
затворање поради презаситеноста на 
пазарот со челик.  Глобалниот вишок 
на производството во индустрискиот 
сектор, пред сѐ на челикот, создава не-
гативни ефекти врз нашите економии, 
трговијата и работниците.

Црна Гора ги престигна Грците и Хрватите, за ноќевање и до 4.500 евра

мулација може да се покаже како пре-
судна во зима да дишеме почист воздух.

Субвенции за купување печки на пелети, 
намалување на ДДВ и за печките и за 
пелетите, субвенции за инсталирање 
системи за греење на пелети во големи 
објекти, кои вршат јавни дејности. Ќе се 
спроведува од 2017 до 2020 година и ќе 
ги чини околу 14 милиони евра, односно 
по 3,5 милиони евра годишно. Од овие 
3,5 милиони евра годишно, 2,5 милиони 
ќе бидат пласирани кај домаќинствата, 
а еден милион за потребите на големите 
потрошувачи. Финансиска стимулација 
за домаќинствата е огромна бидејќи 
државата ќе покрива и до 70 проценти 
од трошоците за замена на печките на 
дрва со тие на пелети, односно до мак-
симални 30 илјади денари.

лени од богатите земји кон земјите 
во развој. Помеѓу 2010 и 2014 годи-
на најголемите извори на средства 
биле Хонгконг, САД, Русија и Кина.
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АКТУЕЛНО

Искусната публицистка, која рабо-
тела за највлијателните светски 
медиуми како „Интернешнел 

хералд трибјун“, „Фајненшл тајмс“, 
„Економист“ и други на своите сого-
ворници им поставува само едно пра-
шање поврзано со надворешните и со 
безбедносните предизвици на Европа: 
Дали Балканот колабира?

За Курт Башуенер од Советот за демо-
кратизација на политиката не кола-
бирал Балканот, туку европската по-
литика кон Западен Балкан. Според 
него, премисата од која се водеше ЕУ, 
морковот за проширување на ЕУ да 
доведе до либерални демократии што 
ќе станат дел од ЕУ, не дало резултат 
во регионот, особено во Босна и Хер-
цеговина каде што уставната струк-
тура договорена во Дејтон не може да 
донесе поместување напред. За Дими-
тар Бечев, директор на Институтот за 
европска политика од Софија, Западен 
Балкан не колабира туку стагнира, де-
мократиите стагнираат, политичарите 
што знаат како да зборуваат со ЕУ тоа 
го прават само повремено , државите 
се заложници на специјални интереси, 
економијата е анемична, а општествата 
се фрагментирани и демобилизирани. 
Успехот на Воислав Шешељ на изборите 
во Србија покажува колку регионот е 
близу до состојбата во деведесеттите 
години од минатиот век. Според Бечев, 
ЕУ е присутна во регионот, но нејзината 
моќ за негова трансформација е мала. 
Бегалската криза ја стави безбедноста 
пред реформите во земјите од регионот. 
Бугарскиот експерт смета дека колап-
сот може да донесе и добри последици, 

БрИСеЛ ИМаЛ ПогреШна ТаКТИКа

Балканот може  
да колабира
Во своето последно групно интервју со 
експерти за Балканот ирската новинарка, а сега 
истражувачка во „Карнеги Европа“ и авторка на 
блогот „Стратегиска Европа“ (Strategic Europe) 
ги открива дел од грешките што Европската 
унија ги направила кон регионот и работите 
што можат да се направат за да се промени 
состојбата на поарно  
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протестите што се случуваат во речиси 
сите земји можат да донесат позитив-
ни промени и прекин на негативните 
трендови.

Директорката на Балканскиот труст 
за демократија, проект на германски-
от Маршалов фонд ,Гордана Делиќ, 
во својот одговор на прашањето на 
Демпси вели дека колапсот сѐ уште не 
се случил, но дека миграциската криза, 
руското влијание и прелевањето на 
кризата од Блискиот Исток можат да 
предизвикаат опасни последици ако 
се комбинираат со корупцијата и со 
лошиот стандард, висока невработе-
ност и лоша медиумска слобода. Според 
Делиќ, ЕУ не смее да дозволи создавање 
вакуум затоа што со оглед на завис-
носта на сите шест земји од Западниот 
Балкан од интеграциските процеси, 
вакуумот во нив може да ја влошат ре-
гионалната стабилност и безбедност. 
За српската аналитичарка Балканот е 
на крстосница. Или ќе стане вистински 
и верен партнер на Европа или ќе се 
врати назад на стариот романтичен 
национализам и лажен патриотизам. 
 
Директорот на Меѓународниот центар 
за безбедносни прашања Игор Новако-
виќ за главни проблеми во регионите 
ги смета доминантно лошите вести во 
медиумите поврзани со економската 
криза, можноста од должничка кри-
за, одливот на мозоци, емиграцијата, 
автократските тенденции кај лидерите, 
национализмот и популизмот, ерозија-
та во медиумите, како и сѐ поголемото 
влијание на неевропски актери. Сето 
ова остава впечаток дека Балканот 

колабира. Што се однесува до Европ-
ската унија, таа, според Новаковиќ, има 
ограничено влијание поради своите 
внатрешни и економски проблеми. Во 
сценариото во кое колапсот на Бал-
канот е реална можноста н долг рок 
важно е да се задржат гаранциите на 
НАТО и на ЕУ дека ќе ја зачуваат стабил-
носта на регионот затоа што без нив тој 
може да се распадне. Затоа српскиот 
стручњак смета дека ЕУ мора да даде 
нов поттик како тој што се обиде да 
го направи канцеларката Меркел со 
„Берлинскиот процес“. Најдобра опција 
е стабилна ЕУ активно да се ангажира 
во земјите кандидати затоа што без 
тоа нема решение за проблемите на 
земјите од западниот балкан. 

Наташа Вунш од Германскиот совет 
за надворешни односи смета дека 
со кризата од распадот на Југосла-
вија Западен Балкан доби имиџ на 
регион на граница на експлозија, а 
германската канцеларка минатиот 
ноември порача дека затворањето на 
германските граници за бегалците 
може да доведе до воен конфликт во 
регионот, што значи дека работите 
не се многу променети во последниве 
25 години. Повторното почнување на 
реформските процеси и засилувањето 
на обврските кон Западниот Балкан 
од страна на ЕУ, која треба засилено 
да се ангажира во регионот, при што 
нема да се поддржуваат политичари 
туку локалното население, е еден од 
начините што можат да спречат ко-
лапс на Западен Балкан и долгорочно 
да се стабилизира овој важен дел од 
европскиот континент. �



К ога ќе се соберат делегатите 
на Демократската партија на 
националната конвенција во 

Филаделфија кон крајот на јули за 
да, речиси сигурно, ја номинираат 
Хилари Клинтон за нивен прет-
седателски кандидат, тие можеби 
ќе доживеат мало изненадување. 
Вечерта пред свеченото номини-
рање во градот премиерно ќе биде 
прикажан филм кој ќе ја прикаже 
Хилари во многу поинакво светло 
од официјалната биографија.

„Парите на Клинтонови“ е едноча-
совна филмска верзија на книга-
та со ист наслов што предизвика 
бурни реакции пред една година 
кога и беше објавена. Со шокант-
ни слики од крвави долари што 
им се доделуваат на воени лидери 
во конфликтните подрачја, при-
дружени од заканувачка филмска 
музика достојна за класичен хо-
рор-филм, филмот има цел да ја 
испрати главната порака од кни-

гата: дека Хилари и Бил Клинтон, 
по напуштањето на Белата куќа 
во 2001 година славно останале 
без скршен денар, но собрале ог-
ромно богатство од повеќе од 200 
милиони долари преку јавни функ-
ции, преку својата филантропска 
фондација, профитабилни говори 
и пријателства со сомнителни лич-
ности низ целиот свет.

Како автор на книгата и главен на-
ратор во филмот, Питер Швајцер 
вели: елитите во овие земји се 
збогатуваат, Клинтонови се збо-
гатуваат, а парите не допираат 
до посиромашните луѓе. одејќи 
по тој пат, тврди тој, Клинтонови 
ги предадоа своите принципи.

Тоа е моќна порака, која е јасно креи-
рана за да поттикне немири на кон-
венцијата токму во моментот кога 
Клинтон треба да ужива во својата 
победа во трката меѓу демократите. 
За кампањата на Клинтонови тоа ќе 

На претпремиерното прикажување на фил-
мот „Парите на Клинтонови“ во средата 
навечер на Менхетн, на кое присуствуваше 
„Гардијан“, Банон и Швајцер признаа дека 
нивната цел била да се изнесат критики за 
Клинтонови од филмот во очекуваната прет-
седателска битка меѓу Хилари Клинтон и До-
налд Трамп. Претходно оваа недела, во едно 
радиоинтервју Трамп се осврна на книгата 
укажувајќи дека тој самиот се подготвува да 
го употреби нејзиниот контроверзен мате-
ријал за време на кампањата.

- Верувам дека ќе ја искористиме книга-
та затоа што таа ќе стане многу важна. 
Изненаден сум што Сандерс не ја иско-
ристи - изјави Трамп.

Неуспехот на Берни Сандерс да се носи со 
Клинтон во нивните тековни дебати за 
номинација од Демократската партија е 
нешто за што продуцентите на „Парите 
на Клинтонови“ долго размислуваат. Ба-
нон рече дека неговата целна публика не 
се тврдокорните републиканци и поддр-
жувачите на Трамп, како што може да се 
очекува, туку либералните прогресивци.

Банон особено сака филмот да го про-
следат следбениците на сенаторот од 
Вермонт бидејќи гледа поврзаност меѓу 

„Парите на Клинтонови“ е 
едночасовна филмска верзија на 
книгата со ист наслов која предизвика 
бурни реакции пред една година 
кога и беше објавена. Со шокантни 
слики од крвави долари што им 
се доделуваат на воени лидери во 
конфликтните подрачја, придружени 
од заканувачка филмска музика 
достојна за класичен хорор-филм, 
филмот има цел да ја испрати главната 
порака од книгата: дека Хилари и 
Бил Клинтон по напуштањето на 
Белата куќа во 2001 година славно 
останале без скршен денар, но 
собрале огромно богатство од повеќе 
од 200 милиони долари преку јавни 
функции, преку својата филантропска 
фондација, профитабилни говори и 
пријателства со сомнителни личности 
низ целиот свет

„Парите на Клинтонови“ премиерно пред националната 
ФИЛМ ЗА ВАЛКАНИТЕ ПАРИ НА ХИЛАРИ И БИЛ КЛИНТОН

конвенција на демократите
биде дежа ви бидејќи се соочија со 
турбуленциите што ги предизвика 
книгата во мај 2015 година.

По тој повод тие се обидоа да се 
одбранат од нападите осудувајќи ја 
работата на Швајцер како проект за 
оцрнување и испланиран обид да 
се уништи фондацијата „Клинтон“.

Иако досега луѓето на Клинтонови 
молчеа за очекуваната промоција 
на филмот, постојат доста докази за 
партиската заднина на продуценти-
те на филмот. Швајцер ги пишуваше 
говорите на поранешниот претсе-
дател Џорџ Буш и ѝ беше советник 
за надворешни работи на Сара 
Пејлин за време на нејзината трка 
за заменик-претседател, додека про-
дуцентот Стивен Банон е истакнат 
креатор на десничарскоориентира-
ни фаворити, како филмот „Роналд 
Реган и неговиот ранч“, и е директор 
на „Брајтбарт њуз“ каде што често се 
критикуваат Клинтонови.

„Елитите  
во овие 
земји се 

збогатуваат, 
Клинтонови 

се збога-
туваат, а 

парите не 
допираат 

до посиро-
машните 

луѓе. Одејќи 
по тој пат, 
тврди тој, 

Клинтонови 
ги предадоа 
своите прин-

ципи”  
- Питер Швај-

цер
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Во До јран во тек се за врш-
ни актив но сти за за шти-
та на цр ква та „Све ти Или-

ја“, ко ја прет ста ву ва зна чај но 
кул тур но нас ледс тво од 19  
век. Цр ква та „Све ти Или ја“ 
се на о ѓа во Стар До јран, ед на 
од нај поз на ти те ту ри стич ки 
атрак ции во Ма ке до ни ја, до 
ко ја, пак, се стиг ну ва за око лу 
еден и пол час во зе ње со авто-
мо бил од Скоп је.

�  Про е ктот го спро ве ду ва 
За во дот за за шти та на спо-
ме ни ци те на кул ту ра та и му-
зеј – Стру ми ца и це лос но ќе 
би де за вр шен до кра јот на 
го ди на ва во спо мен на сто-
го диш ни на та од бом бар-
ди ра ње то на цр ква та во 
Пр ва та свет ска вој на 
ко га пре тр пе ла се-
ри оз ни оште ту ва-
ња и би ла ста ве на 
над вор од упо тре-
ба. нес лав ни от 
ју би леј ќе би де 
од бе ле жан со 
пре о све ту ва ње 
на хра мот и 
со не го во 

ста ва ње во актив на цр ков на 
служ ба - ве лат од Ми ни стерс-
тво то за кул ту ра.

Исто ри ски те на о ди ве лат де-
ка цр ква та би ла из гра де на во 

1848 го ди на со до бро вол ни 
при ло зи од до јран ски те вер-
ни ци и тре ба ло да им слу жи на 
си те до јран ски хри сти ја ни, но, 
ме сто тоа, ста на ла ја бол ко на 
раз до рот. По из град ба та, тур-
ски от сул тан со указ ја да ва на 
ко ри сте ње на грч ки те по по ви, 
од нос но на грч ка та па три јар-
ши ја, а би деј ќи до јран ски те 
вер ни ци не го раз би ра ле грч ки-
от ја зик, по ба ра ле од сул та нот 
да им ја да де на упра ва, од нос-
но бо гос луж ба та да се вр ши на 
сло вен ски ја зик. Сул та нот сог-
ле ду вај ќи ја жел ба та на хри сти-
јан ски те се мејс тва во До јран, со 
по се бен указ ја да ва цр ква та на 
Ег зар хи ја та ка ко бу гар ска цр-
ква. Бу гар ски от ја зик ка ко сло-
вен ски ја зик бил по раз бир лив 
и по при фат лив за вер ни ци те, 
но не би ло ре ткост по по ви те 
да ги слу жат бо гос луж би те и на 
ма ке дон ски ја зик. Гу беј ќи ја цр-
ква та, грч ка та па три јар ши ја за 
по тре би те на сво и те вер ни ци, 
за пад но од таа цр ква, пре ку ре-
кич ка та, из гра ди ла но ва цр ква 
„Све ти Ѓор ѓи ја“, во 1911 го ди на, 
ко ја по тоа ме ѓу на ро дот се на-
ре ку ва ла Грч ка цр ква. 

Ва ква та ду хов на по де ле ност 
на до јран ци жи ве е ла сѐ до ури-
ва ње то на гра дот за вре ме на 
Пр ва та свет ска во јна, по точ но 
до 1916 го ди на ко га и цр ква та 

Спо ред ста ри те фо то гра фии, хра мот бил оп кру жен со  
при друж ни об је кти и тоа кам ба на ри ја, ко ја и де нес по стои,  
и ко на ци, ка ко и бе де ми, кои не се со чу ва ни

Се ре Кон СТру И ра Цр КВа Та ШТо оД Бе Ле жу Ва неС Ла Вен Ју БИ ЛеЈ - 100 го ДИ нИ оД урИ Ва ње То
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Цр ква та „Све ти Или ја“  
во До јран но си бе ле зи од  
Пр ва та свет ска вој на
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неговата порака и движењето „Ан-
тиволстрит“, фокусот на Сандерс 
кон борба против корупцијата.

- ние го снимивме овој филм за 
независните и за прогресивните 
либерали како толпата на Берни 
Сандерс, за кои веруваме дека ќе 
ги погоди. Сакаме да отвориме 
дебата и да ја направиме достап-
на за луѓето на Сандерс, постои 
многу гнев меѓу нив - вели Банон.

За да ги унапреди нивните амби-
ции да ја надминат партиската 
поделеност, Банон рече дека ќе 
одржи тест-проекции во пресрет 
на премиерата со внимателно 
избрани групи прогресивци кои 
страсно се грижат за глобалното 
затоплување, животната средина, 
човековите права и за заштитата 
на трудот.

- Сметаме дека луѓето што го пос-
ветуваат својот живот на овие 
прашања ќе бидат шокирани од 
тоа што ќе го видат - вели тој.

Филмот избегнува некои од не-
пријатните грешки што ги содржи 
книгата. Швајцер беше принуден 
да направи ревизија на дигитал-
ното издание на „Киндл“ за да се 
отстранат таквите грешки како 
еден документ што се покажа дека 
е лажен во еден извадок за нафто-
водот „Кистоун икс-ел“.

„Парите на Клинтон“ почнува со 
низа видеоклипови на кои Хила-
ри и Бил ги утврдуваат целите за 
нивната добротворна фондација.
• Ставање крај на гладувањето 

е морален императив - вели 
Хилари. 

• Се обидуваме да направиме 
нешто што не го направил ни-
кој друг - смета Бил.

Но, документарецот брзо добива 
многу позастрашувачки тон, со кој 
продуцентите се обидуваат да го пот-
копаат тврдењето на Клинтонови 
дека прават добро, сугерирајќи дека 
нивната цел била далеку позлобна. 
Неколку пати се јавуваат и визуелни 
метафори, не премногу софистици-
рани, како што е снимката со група 
лавови кои лакомо јадат антилопа за 
време на една дискусија на двојката 
околу активностите во Африка.

Како и книгата, филмот наведу-
ва повеќе примери за наводниот 
конфликт на интереси меѓу Хила-
ри Клинтон за време на нејзината 
функција како државна секретар-
ка на САД (2009-2013 година), Бил 
Клинтон и неговите скапи говори 
кои би можеле да достигнат до 
750.000 долари и мултимилион-
ските донации од водечки полити-
чари и бизнисмени до фондација-
та „Клинтон“. Во текот на своето 
60-минутно траење, филмот од Аф-
рика нѐ води во Хаити, каде што се 

обвинуваат Клинтонови за катастрофал-
ниот капитализам на Латинска Америка, 
Индија и  на Русија.

- неколку пати видовме дека кога станува 
збор за Клинтонови, треба да се следат 
парите. не можете да дојдете до никаков 
друг заклучок освен дека се работи за 
систем - плати, па играј - вели нараторот.

Како и книгата, филмот содржи некои 
делови кои укажуваат на одредени од-
несувања од Клинтонови што сигурно се 
достојни за натамошна истрага, дотолку 
повеќе што Хилари Клинтон е сѐ поблиску 
до Белата куќа. Можеби најважниот де-
таљ е фактот што во периодот меѓу 2001 
и 2013 година, Бил Клинтон одржал 13 
говори за кои наплатил повеќе од 500.000 
долари; од кои 11 се одржале во периодот 
кога неговата сопруга работела како прв 
дипломат на САД.

Сепак, како и во книгата, во филмот не 
постојат инкриминирачки докази. Нема 
ниту еден документ или електронски 
разговор или снимен разговор што би 
докажал дека Хилари како државна се-
кретарка склучувала договори или ја ме-
нувала политиката на Владата на САД, 
така што нејзиниот сопруг би можел да 
профитира од врската.

Филмот дури и дава очигледна референ-
ција за отсуството на непобитни докази. 
Во еден момент се прикажува слика од 
пиштол од кој излегува чад, додека нара-
торот вели: „Поддржувачите на Клинтон 
ќе речат дека тоа се истрели со ќор-фи-
шек, но погледнете во историјата“.

По завршувањето на проекцијата на фил-
мот, Швајцер изјави за „Гардијан“ дека се 
согласува оти „нема крунски докази, нема 
електронски разговор во кој се вели „на-
прави го ова, а ние ќе ти го дадеме тоа“.

Но, тој инсистираше на тоа дека собрани-
те докази укажуваат на шема на однесу-
вање што никогаш не би се толерирало 
кај други избрани функционери, со или 
без непобитен документиран доказ.

- Јас не се согласувам дека шемата што ја 
гледате кај Клинтонови е далеку покон-
секвентна од други високи политичари 
што завршиле во затвор - рече тој.

Тоа е храбра изјава што ветува дека ќе 
фрли искра во Филаделфија следниот 
месец. 
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би ла комп лет но раз ур на та. Со 
го ре ње то на цр ква та из го рел 
и го лем дел од по куќ ни на та и 
од бо гат ство то на до јран ци. 

�  ако пог лед не те, ќе ви ди те 
де ка цр ква та сè уште ги но-
си бе ле зи те на вој на та. Ко га 
ре ши ја да ја ре кон стру и ра-
ат, ре ши ја да не ги по кри јат 
дел од бе ле зи те. Да оста нат 
и да све до чат за вре ме то. на 
не кои ме ста сè уште се за бе-
ле жу ва ат дуп ки од то пов ски-
те ѓу ли ња, ка ко и дуп ки од 
кур шу ми. жи те ли те мис ле ле 
де ка ќе си ги спа сат вред ни те 
ра бо ти, ги скри ле во цр ква та. 
ар но ама, ко га ја за па ли ле, 
со неа из го рел и го лем дел 
од по куќ ни на та, а и по не кое 
бо гат ство на до јран ци - ве лат 
жи те ли те.

Со пр ва та фа за од актив но сти те 
за ре кон струк ци ја би ла на пра ве-
на кон зер ва ци ја на ори ги нал но 
за чу ва ни те де ло ви од под на та 
по кри вка на цр ква та и ре ста вра-
ци ја на пар ти и те што не до сти-
га ат, по што це лос но бил офор-
мен по дот на цр ква та. На овие 
кон зер ва тор ско-ре ста вра тор ски 

актив но сти им прет хо де ло ар-
хе о ло шко истра жу ва ње на про-
сто рот под под но то ни во. Од нив 
доз на ва ме де ка ту ка по сто е ла 
сред но ве ков на цр ква и трис лој-
на не кро по ла, слич на на таа што 
е про нај де на во стру мич ко то се-
ло Во до ча, кои да ти ра ат од 12, 13 
и од 14 век. Во иско пу ва ња би ле 
про нај де ни и гро бо ви со до бро 
за чу ва ни пос мрт ни остан ки.

�  од тоа што го истра жив ме 
пред не кол ку го ди ни, пред сѐ 
про нај дов ме де се ти на гро бо-
ви, а, си гур но, има нај мал ку 
уште тол ку, кои прет ход но 
би ле истра жу ва ни од ди ви 
ко па чи. гро бо ви те, ве ро јат-
но, се на о ѓа ле по крај цр ква, 
со ог лед на тоа што нај дов ме 
мно гу фраг мен ти од фре ско-
жи во пис со бо га та пиг мен та-
ци ја, но не нај дов ме оста то ци 
од ар хи те кту ра, од нос но од 
са ма та цр ква. Беа про нај де-
ни и на кит, бе лег зии, мо не-
ти и слич но – ве ли ар хе о ло гот 
Зо ран Ру јак од За вод и му зеј 
- Стру ми ца.

Во рам ки те на кон зер ва ци ја та 
и ре ста вра ци ја та на источ на та 
фа са да од цр ква та се од ви ва-
ле ре ста вра тор ско - са на ци ски 
ра бо ти на вна треш ни те ѕи до-
ви од об је ктот, офор му ва ње 
на отво ри те за про зор ци и за 
вра ти, ка ко и фи нал ни ра бо ти 
на по дот и на ска лиш ни от про-
стор од нар те ксот.

�  Си те ѕи до ви што се оште-
те ни ги кон зер ви ра ме и ги 
под го тву ва ме за мал те ри су-
ва ње. При тоа упо тре бу ва ме 
и ори ги на лен ка мен, кој го 
вгра ду ва ме во кон струк ци-
ја та и со тоа оста ва ме да се 
ви ди и автен тич ни от ма те-
ри јал од кој би ла на пра ве на 
цр ква та - из ја ви Сла ви ца Та се-
ва од За вод и му зеј - Стру ми ца. 

Об је ктот не са мо што пре тр-
пел го ле ми оште ту ва ња, ту ку 
и бил за пу штен пред да поч не 
ре кон струк ци ја та, а со тоа се 
вло ши ле оште ту ва ња та. Слич-
но ка ко и во не кол ку стру мич-
ки цр кви, и ту ка ќе се по ста ви 
ка мен ико но стас.

�  Ико но ста сот ќе би де мер-
ме рен, со ог лед на тоа што 
нај дов ме ар те фа кти за по-
стар ико но стас од тој што бил 
уни штен во Пр ва та свет ска 
вој на. Во не го ќе ги по ста-
ви ме про нај де ни те ка ме ни 
фраг мен ти - ве ли Та се ва.

Цр ква та „Св. Или ја“ со сво ја та 
дол жи на од 30 ме три, ши ро чи-
на од 20 ме три и ви си на од 10 
ме три прет ста ву ва ви стин ска 
ар хи те ктон ска уба ви ца на овие 
про сто ри во Ма ке до ни ја. Со 
сво и те 600 ква драт ни ме три 
вна тре шен про стор и на два 
ка та мо же ла да со бе ре око лу 
600 вер ни ци. Спо ред ста ри те 
фо то гра фии, хра мот бил оп-

кру жен со при друж ни об је кти 
и тоа кам ба на ри ја, ко ја и де нес 
по стои, и ко на ци, ка ко и со бе-
де ми, кои не се со чу ва ни.

Со комп лет на ре кон струк ци-
ја на цр ква та жи те ли те ве лат 
де ка ќе се вра ти неј зи ни от не-
ко га шен сјај, од вре ме то пред 

за ед но со гра дот да ја раз ур нат 
и за па лат за вре ме на Пр ва та 
свет ска вој на. 

Во Ма ке до ни ја ова е еден од 
мал ку те спо ме ни ци што ги но-
сат бе ле зи те од Пр ва та свет ска 
вој на, ко ја оваа го ди на бе ле жи 
100-го диш ни на. �
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М акедонија е на трето 
место во Европа по 
стапката на смртност 

од малигни заболувања. Пода-
тоците покажуваат дека ракот 
на белите дробови е најфата-
лен за мажите, а ракот на дојка 
за жените. Во последните 12 
години во Македонија стапка-
та на смртност од рак е зго-
лемена за девет проценти, а 
бројот на новозаболени е во 
постојан пораст паралелно со 
зголемувањето на смртноста. 
Подобрување на превенцијата, 
пристап до рана дијагности-
ка и зголемување на стапка-
та на преживување од рак се 

само дел од очекувањата на 
Декларацијата што ја донесе 
Алијансата на пациентски ор-
ганизации (АПО).

- Целите на алијансата се 
овозможување достапност 
за лечење, подобрување на 
условите за лечење и подо-
брување на квалитетот на 
живот на пациентите – вели 
Биба Додева, претседателка 
на АПО.

АПО, составена од здруженија-
та „Борка“, „Животна искра“, 
„Живот со предизвици“ и „Хе-
пар центар“, објави Деклара-
ција за прогласување година 
на ракот како дел од проектот 
„Продолжи ми го животот“.

 Зошто решивте да ја објавите Деклара-
цијата за прогласување година на ракот 
во Македонија? Колку е алармантна сос-
тојбата во Македонија?
ДоДеВа: Декларацијата за прогласување го-
дина на ракот во Македонија е објавена со цел 
да се даде приоритет на ракот во Република 
Македонија, креирање нова здравствена по-
литика и воведување Национална стратегија 
за контрола на ракот, со што би се постигнало 
намалување на прераната смрт од рак, подо-
брување на квалитетот на живот на болните 
од рак и зголемување на стапката на преживу-
вање од рак во Македонија. Земајќи предвид 
дека смртноста од рак е во константен пораст, 
состојбата е прилично алармантна.

 Кој ја сочинува алијансата на пациентски 
организации?
ДоДеВа: Алијансата на пациентски органи-
зации е невладино и непартиски тело кое е 

ориентирано кон сите пациенти во 
Република Македонија и претставува 
голем чекор напред во здравствена-
та политика на нашата држава. Таа 
претставува сублимат од повеќе 
граѓански организации кои заед-
нички ќе работат на оваа тема и кои 
заеднички ќе придонесат во развојот 
на граѓанското општество во насока 
на реализирање активности насочени 
кон доброто владеење и создавање 
општествени промени, со посебен 
акцент на промени во здравствениот 
систем на нашата држава. Алијансата 
ја сочинуваат: Здружение за борба 
против рак „БОРКА - за секој нов ден“ 
од Скопје, Здружение „Животна ис-
кра“ од Скопје,  Здружение за заштита 
на правата на болните од малигни 
заболувања и нивните семејства 
„Пеперутка“ од Скопје, Здружение на 
граѓани со ретки болести „Живот со 
предизвици“ од Битола,  Здружение 
на граѓани за превенција и заштита 
на заболените од хепатит, ХИВ и дру-
ги заразнопреносливи вируси „Хепар 
центар“ од Битола. Упатуваме повик 
до сите здруженија и организации 
што дејствуваат на полето на здрав-
ството и здравствената заштита да 
се приклучат кон Алијансата за уште 
повеќе да се зајакне заедничкиот глас 
на пациентите.

 Кои се целите што сакате да ги 
постигнете со формирањето на 
алијансата?
ДоДеВа: Целите на Алијансата се 
овозможување достапност за леку-
вање, подобрување на условите за 

лекување и подобрување на квали-
тетот на живот на пациентите. По-
тоа, развој, унапредување и учество 
на граѓанскиот сектор во донесу-
вањето и контролата на здравстве-
ниот систем на Македонија заради 
заштита на правата на пациентите 
што боледуваат од различни видо-
ви болести, вклучување претстав-
ници од пациентските организации 
во донесувањето и контролата на 
здравствениот систем на Р.М. заради 
овозможување достапност за леку-
вање, подобрување на условите за 
лекување и подобрување на квали-
тетот на живот на пациентите. Вове-
дување на принципот -рамноправно 
тристрано партнерство за соработка 
меѓу државните органи, организаци-
ите на медицинските работници и 
пациентските здруженија во плани-
рање, изработка и примена на страте-
гии, критериуми, норми, политика и 
практика во системот на здравствена 
заштита во Македонија и заштита на 
пациентските права и потреби. Развој 
и утврдување на личните норми и 
правила на работа на пациентските 
здруженија, како и нивното заемно 
дејствување со институциите, меди-
умите и општеството, заради унапре-
дување и подобрување на животот и 
правата на пациентите што боледу-
ваат од разни болести.

 на кое место е Македонија спо-
ред стапката на смртност од рак 
во европа?
ДоДеВа: Земајќи предвид дека во 
Македонија нема официјални по-

датоци за инциденција, прева-
ленција и морталитет, ние ко-
ристиме податоци од Светската 
здравствена организација (СЗО) 
и од Агенцијата за истражу-
вање на ракот (ИАРЦ). Ниту 
Институтот за јавно здравје 
ниту Управата за електронско 
здравство при Министерството 
за здравство ни немаат доста-
вено статистички податоци за 
инциденција, преваленција и 
морталитет, иако им се имаме 
обратено писмено. Наведени-
те институции си ги префрлаат 
меѓусебно одговорностите за 
статистичките податоци, што 
е крајно неодговорно од нивна 
страна. Според последните по-
датоци со кои располагаме, во 
2008 година од рак починале 
2.788 лица, а во 2012 година 
таа бројка изнесува 4.625. Тоа 
воедно е и последниот податок 
кој ние го имаме за бројот на 
починати од оваа болест. Наша-
та држава е на второ место во 
југоисточна Европа по стапка-
та на смртност од рак (2.788), а 
трета во Европа. Во 2012 година 
бројот на новозаболени од сите 
видови рак изнесува 7.330. Во 
последните 12 години во Ма-
кедонија стапката на смртност 
од рак е зголемена за девет про-
центи, а бројот на новозаболени 
е во постојан пораст паралелно 
со зголемувањето на смртноста.

 од кој вид канцер најмногу 
се умира во Македонија?
ДоДеВа: Според податоците на 
СЗО и на ИАРЦ, најголема смрт-
ност во Македонија има од рак 
на бели дробови кај мажите, а 
од рак на дојка кај жените.

 Има ли посебни области во 
земјава каде што, според ста-
тистиката, е најголем процен-
тот на рак во Македонија и 
зошто е тоа така?
ДоДеВа: Како што наведовме и 
претходно, немаме официјален 
регистар за рак во Македонија. 
Сепак, од досегашното искуство 
на сите здруженија во Алијанса-
та, има поголем број на заболе-
ни во Свети Николе, на пример, 
и во југоисточна Македонија, а 
помал број на заболени во за-
падна Македонија. 

здРаВjеБИБа ДоДеВа | ПРЕТСЕДАТЕЛКА НА АЛИЈАНСАТА НА ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ракот на белите дробови наjфатален за мажите,  
а ракот на доjка за жените

Раз го ва ра ше | Александра М. Бундалевска
Фото | Република

според последните податоци со кои располагаме, 
во 2008 година од рак починале 2.788 лица, а во 
2012 година таа бројка изнесува 4.625. тоа воедно 
е и последниот податок кој ние го имаме за бројот 
на починати од оваа болест. нашата држава е на 
второ место во југоисточна европа по стапката на 
смртност од рак (2.788), а трета во европа. во 2012 
година бројот на новозаболени од сите видови рак 
изнесува 7.330 болни, вели Додева
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историJа

Сведоштво на  
Карл Хрон за 
македонската  
посебност

В о 1890 година во градот Ви-
ена од страна на австроун-
гарскиот новинар со чешко 

потекло, Карл Хрон, била објавена 
книгата „народноста на македон-
ските Словени“ (Das Volksthum der 
Slaven Makedoniens). Книгата била 
објавена во период кога драстично 
се зголемил интересот од европска-
та јавност кон османлиска Маке-
донија, поврзувајќи ја како дел од 
т.н. источно прашање. Особено бил 
зголемен интересот на малите бал-
канските нации-држави, посебно 
кон територијата и населението на 
Македонија. Еден од аспектите пре-
ку кои се покажувало зголеменото 
внимание било и издавањето низа 
публикации и осврти за османлиска 
Македонија. Во тој контекст спаѓа 
и монографијата на Хрон, која ќе ја 
претставиме во овој текст.

Карл Хрон имал чешко потекло. 
По смртта на неговите родители 
завршува гимназија, по што во 
периодот 1869-1878 година слу-
жел во армијата на Австро-Унга-
рија (во овој период чешка била 
дел од оваа империја). Во 1878 
година како воено лице бил пре-
местен да служи во балканските 
територии на Австро-Унгарија 
(Хрватска и Босна и Херцего-
вина). Хрон во 1883 година ја 
напуштил војската и неколку 
години работел како новинар. 
Во тој период тој ги посетил 
Србија, Босна, Црна Гора, Алба-
нија и Македонија. За време на 
престојот во Скопје дури бил и 
затворен како „можен агитатор“. 
По враќањето од Балканот тој 
станал уредник на германски 
весник во Виена. За време на 

Книгата на Хрон, всушност, била 
реакција на две други дела, обја-
вени непосредно пред неговата 
студија. Станува збор за делата 
на Стефан Верковиќ („Топограф-
ско-етнографски преглед на Маке-
донија“) и на Спиридон Гопчевиќ 
(„Македонија и Стара Србија“). 
Според Полјански, овие двајца ав-
тори по т.н. македонското прашање 
заземале различни гледишта, по-
ради што Хрон направил детална 
анализа, побивајќи ги нивните по-
зиции „на еден научно аргументи-
ран начин“. Уште во воведниот дел 
Хрон ги побива тезите на Гопчевиќ 
поврзани со историјата и со јази-
кот на македонското население. 
Така, тој на самиот почеток јасно 
го става до знаење својот став за 
развојот на македонскиот народ: 
„По моите сопствени студии на 
српско-бугарскиот спор дојдов 
до убедување дека Македонците 
како по својата историја така и 
по својот јазик се посебна народ-
ност, значи ниту се Срби, уште по-
малку Бугари, туку се потомци на 
тие словенски преддоселеници 
што го населувале Балкански-
от Полуостров веќе долго пред 
српската и бугарската инвазија 
и кои подоцна не се измешале 
ниту со една од овие нации“.

Полјански детектирал во делото 
на Хрон две позиции врз основа 
на кои го толкувал „македонско-
то прашање“. Тоа биле јазичната 
и историската гледна точка. Карл 
Хрон направил анализа на специ-
фичностите, особеностите и фи-
несите на македонскиот јазик и 
на македонските говори. Хрон бил 
категоричен во определувањето на 
посебноста на македонскиот јазик, 
при што истакнал: „македонскиот 
јазик според своите сопствени 
закони за развојот на гласовите, 
како и според неговите грама-
тички правила, формира еден 
сопствен јазик што досега нема 
своја сопствена литература и 
која поради тоа се потпира на 
сродната бугарска литература, 
која во никој случај не стои во 
некои поблиски односи отколку 
само во општото сродство. Пона-
таму, сигурно е дека македонски-
от јазик е поблизок до бугарски-
от отколку до српскиот јазик“.

Во историскиот дел, почетоци-
те на македонската народност 
Хрон ги детектирал со населу-
вањето на македонските Слове-
ни. Според Полјански, освртот 
на историскиот дел на Хрон 
изобилувал „со низа факти од 
конкретната историска ствар-
ност, разгледано низ призма-
та од развојот и на другите 
јужнословенски народи“. Тој 
ги опфатил детално периоди-
те од населувањето на Слове-
ните на Балканот, Охридската 
архиепископија, Самуиловата 
држава, паѓањето на Македо-
нија под османлиска власт, итн. 
чехот констатирал дека: „Кол-
ку повеќе ја гледам целината 
на досегашните заклучоци, 
станувам сѐ поцврсто уверен 
дека посебната националност 
на Македонците ќе биде со на-
предувањето во испитувања-
та сѐ појасна и подокажлива“. 
Одговарајќи му на Гопчевиќ, кој 
ја спорел припадноста на Маке-
донците, Хрон застанал цврсто 
зад своите ставови, пишувајќи: 
„тој без сомнение нема да ме 
разубеди дека Македонците 
не се Срби, уште помалку Бу-
гари, туку Македонци... Тоа 
што Македонците подоцна 
ја презедоа националноста 
на културно и на политички 
посилните соседни народи, 
под чијашто потчинетост пот-
паѓаа преку воени судири, не 
подлегнува на никакви сомне-
вања, и сепак поради тоа нема 
потреба да се преиначува нив-
ното минато“.

Во однос на тврдењата дека 
Македонците се Бугари, Хрон 
вели дека етногенезата на де-
нешните Бугари се состоела од 
два дела: 1. Финско-унгарски-
те (несловенски Бугари), кои се 
доселеници од Волга до Дунав, 
и кои во 679 година поминале 
преку реката Дунав, а потоа ја 
основале бугарската држава; 2. 
Словените, кои, според Хрон, за 
време на инвазијата со несло-
венските Бугари целосно се из-
мешале, Словените го загубиле 
своето племенско обележје и се 
претопиле во силно централи-
зираниот бугарски народ. Спо-

ред Хрон за националните односи 
биле важни следниве два фактора 
од бугарската историја. 

1. Дека Македонците како за вре-
ме на првото, така и на второто 
бугарско царство, биле завоју-
вани, а потоа од нив повторно 
се отцепија; 
2. Дека тие (Македонците) секо-
гаш имале своја сопствена цр-
ковна организација, чијашто па-
тријаршија се наоѓала во Охрид.

Додека во однос на историјата на 
Србите, Хрон ги навел следниве 
факти за „националните“ односи 
со Македонците: 

1. Цел на српските владетели 
била оваа земја, откако навле-
гоа завојувајќи ја првобитната 
српска татковина; 
2. Македонија била само 26 годи-
ни со Србија државно и 21 година 
црковно соединета; 
3. Македонија поднесуваше по 
распаѓањето на српското крал-
ство еден убиец за владетел, 
само за да се ослободи од срп-
ското владеење; 
4. Македонија не беше приклуче-
на кон српската Пеќка патријар-
шија, која се протегаше по тур-
ската инвазија на целата српска 
територија.

Во заклучокот на своето дело, Карл 
Хрон смета дека т.н. македонско пра-
шање било „интересно, но сѐ уште 
не е толку актуелно: политичкото 
решавање ќе припадне на една 
подоцнежна генерација... За соз-
давање една преодна политичка 
состојба, која можеби ќе биде по-
требна во догледно време, би има-
ло предност конечно установу-
вање македонска националност“.

Осврнувајќи се за значењето на 
делото на Хрон, во предгово-
рот на ова издание историчарот 
Андонов-Полјански, заклучил: 
„Проучувањата на Карл Хрон за 
самобитниот развој на македон-
скиот народ се надоврзуваат на 
дотогашните истражувачи. Тоа 
сведочи за фактот дека негови-
те поставки не претставуваат 
некаква творба на случајноста. 
Пред сѐ, треба да се има предвид 
дека македонизмот си има своја 
историја“. 

„Македонците како по својата историја така и по својот јазик  
се посебна народност, значи ниту се срби, 

уште поМалку бугари“

Делото на Хрон („Народноста на македонските 
Словени“) има посебно значење за македонскиот 
народ, историја, култура и јазик. На македонски 
јазик за првпат било преведено и отпечатено 
во 1966 година

неговите патувања низ балкан-
ските земји Хрон ги научил јази-
ците и историјата на локалните 
народи, а посебен интерес му бил 
проучувањето на „македонското 
прашање“.

Делото на Хрон („Народноста на 
македонските Словени“) има по-
себно значење за македонскиот 
народ, историја, култура и јазик. 
На македонски јазик за првпат 
било преведено и отпечатено во 
1966 година, со предговор на д-р 
Христо Андонов-Полјански. Во 
1990 година, како дел од едиција-
та „Видувања на Македонија“, 
делото на Хрон, заедно со тоа на 
Рихард Фон Мах, „Македонското 
прашање“, било преобјавено од 
страна на издавачката куќа „Ма-
кедонска книга“.

Пишува | д-р Димитар Љоровски Вамваковски
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Од македонска страна учествуваа неколку филмски 
професионалци, Иво Бару како втор асистент на режија, 
Мојца Горгоранц - Петрушевска како автор на шминка, 
Анастас Георгиев во секцијата на звук заедно со Александар 
Ѓорѓевиќ, Горјан Атанасов, како и помала техничка екипа

Филмот „Сиера невада“ на 
романскиот режисер Кристи 
Кују во кој учествува Маке-

донија преку продукцијата „Сестри 
и брат Митевски“ беше премиерно 
прикажан во официјалната програ-
ма на Канскиот филмски фестивал, 
кој завршува на 22 мај.

Проекцијата на филмот беше во са-
лата „Лимиер“, а пред проекцијата 
беше одржана и прес-конференција 
на која присуствуваше и дел од ма-
кедонската екипа на филмот.

Во оваа копродукција учествуваат 
пет држави: Романија, Франција, 
Македонија, Босна и Херцегови-
на и Хрватска, а e поддржана и од 
Еуримаж.

Од македонска страна учествуваа 
неколку филмски професионалци, 
Иво Бару како  втор асистент на ре-
жија, Мојца Горгоранц - Петрушев-
ска како автор на шминка, Анастас 
Георгиев во секцијата на звук заед-
но со Александар Ѓорѓевиќ, Горјан 
Атанасов, како и помала техничка 
екипа.

„Сиера невада“ зборува за еден 
фамилијарен собир. Преку инвол-
вираноста во оваа фамилија на 
многу директен начин се отвораат 
многу интересни аспекти и теми од 
животот во Романија.

Буџетот на филмот е еден милион и 
300 илјади евра, а од Македонската 

Македонија првпат во официјалната 
програма со филмот „Сиера Невада“

агенција за филм проектот доби пет 
милиони денари.

Покрај официјалната премиера, 
филмот „Сиера невада“ имаше и 
две проекции за новинари, а беа 
најавени и три прикажувања на 
маркетот на Канскиот филмски 
фестивал.

Во интерес на соодветна промо-
ција на овој значаен успех, Аген-
цијата за филм во соработка со 
продуцентската куќа „Сестри и 
брат Митевски“ обезбеди реклaми 
во престижните списанија „Вараје-
ти“ и „Скрин интернешнел“.

Агенцијата за филм, како и секоја 
година, беше дел од павилјонот 
на земјите од Југоисточна Евро-
па и се претстави на филмскиот 
маркет. Агенцијата ја промовира 
македонската кинематографија 
со најновата филмска продукција, 
Македонија како дестинација за 
снимање филмови каде што со 
правото на поврат на средства од 
20 отсто треба да се привлечат 
странски продукции, можности-
те за копродукција, промоција на 
македонските филмски фестива-
ли и други проекти од областа на 
филмската дејност.

На годинашниот филмски маркет 
во организација на агентот „Рил сас-
пектс“ (Reel Suspects) имаше проек-
ција на филмот „амок“ во режија на 
Вардан Тозија. �  (а.М.Б)

  

Капетан америКа: 
ГраѓансКа војна

Captain ameriCa:  
Civil war

Заработка: 72.600.000 $

Жанр: акција
режија: Ентони Русо, Џо Русо

актери: Крис Еванс,  
Роберт Дауни Џуниор,  

Сакрлет Јохансон

КниГа За џунГлата
the jungle book

Заработка: 17.800.000 $

Жанр: авантура
режија: Џон Фавроу

актери: Нил Сати,  
Бил Мареј,  

Бен Кингсли

Чудовиште За пари
money monster

Заработка: 15.000.000 $

Жанр: драма
режија: Џуди Фостер
актери: Џорџ Клуни,  

Џулија Робертс,  
Џејк О’Конел

темнината
the darkness

Заработка: 5.200.000 $

Жанр: хорор
режија: Грег Меклин

актери: Кевин Бејкон,  
Рада Мичел,  

Дејвид Мазоуз

денот на мајКите
mother’s day

Заработка: 3.300.000 $

Жанр: комедија
режија: Гери Маршал

актери: Џенифер Анистон,  
Кејт Хадсон,  

Џулија Робертс

тоП 5 најГледани ФилМа  
          во САД викендов

„автопортрет“ на Френсис Бекон

култура

1
пламен од  

истокот
Кејт

Фернивал

2
Козметика на
непријателот
Амели 
Нотомб

3
мадам

тисо
Мишел 
Моран

4
писмото на
госпоѓа вилма
Јелена Бачиќ
Алимпиќ

 5
Книга на 
немирот

Фернандо  
Песоа

КниЖарницата „матица 
еКсКлуЗив“ препораЧува:

УБАВИТЕ жЕНИ 

Убавите жени  

во мојот народ 

тие брзо прецутувале 

како цут од кајсија 

како мајски јоргован. 

О неправда!

Тие им припаѓале  

на неизбрани мажи, 

нивните коси дење  

сплетени во прцлиња 

ноќе распуштени  

по градите и колковите.

 

Нивниот постап на препелица 

набрзо го сопинала унечка, 

нивната младост поминувала 

како мирис на липа  

што го одвева ветрот.

 

Набрзо тие седнувале на порта 

со наведната глава  

и издадени коленици, 

со нечујна издишка.

Убавите жени,  

несреќните жени 

тие брзо прецутувале 

како цут од кајсија 

како мајски јоргован.

КанСКИ ФИЛМСКИ ФеСТИВаЛ

Диптихот „Две студии на авто-
портрет“ е дело на Френсис Бекон 
(1909-1992), кое неодамна беше 
продадено на аукција во „Сотби“ 
за 34,97 милиони долари. Ова е 
исклучително дело, еден од трите 

автопортрети на Бекон. Делото 
е создадено во 1977 година, во 
годините по смртта на неговиот 
љубовник Џорџ Даер, кога Бекон 
се свртел кон портретирање на 
темната страна на својата психа. �
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ИнТерВЈу | СоТИр КоСТоВ

Македонија со своето 
древно име е бренд

Тука, пред сѐ, мислам на брендирањето и на 
заштитата на македонскиот рубин, охридскиот бисер, 
вината, пиперката, доматот, оризот, пастрмката, 
Охрид, Крушево, Галичник, Тешкото, и многу други. 
Треба малку подобра стратегија за брендирање за 
истакнување на нашите национални вредности, кои, 
несомнено, ги имаме, вели Костов, кој го промовираше 
„Бренд концепт“, кое е историско и пионерско дело во 
областа на брендирањето, односно во науката што се 
занимава со оваа област

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска 
Фо то | Але ксан дар Ива нов ски 

Денес секој се смета за бренд, а 
секоја компанија што нуди и про-
дава нешто кажува дека прода-

ва бренд, но дали, всушност, знаеме 
што е тоа бренд. Ова е дел од воведот 
на книгата „Вселена на брендови“ од 
авторот Сотир Костов, кој неодамна 
го промовираше „Бренд концепт“. 
Проектот го сочинуваат „Толковник 
за брендинг, адвертајзинг и пи-ар“, 
„Бренд концепти“, „Брендинг“, „360 
степени холистички брендинг“, и „Все-
лена на брендови“. Авторот вели дека 
доколку сакаме да бидеме успешни 
како дома, така и на светскиот пазар 
мора да работиме на тоа да создаваме 
брендови во меѓународни размери. 
Промоторите се согласија дека ова е 
историско и пионерско дело во облас-
та на брендингот, односно во науката 
која се занимава со оваа област.

� Што содржи проектот „Бренд кон-
цепт“?
КоСТоВ: Проектот „Бренд концепт“ 
во суштина е нов начин на работење 
и настапување во менаџментот, марке-
тингот и најконкретно во брендингот. 
Овој проект претставува 11 години 
истражување, анализи, елаборации, 
проверени теории, испитани методи 
и позитивни практики од брендингот. 
Тоа е симпатична приказна за брен-
довите, кои го исполнуваат нашето 
секојдневие и го создаваат нашиот 
стил на живот. Повеќе стотици стра-
ници сместени во корици на еден „Тол-
ковник“ (за брендинг, адвертајзинг и 
Пи-АР) и четири книги („Бренд-кон-
цепти“, „БРЕНДинг“, „360º холистички 
брендинг’ и „Вселена на брендови“). 
Тоа е само првиот дел од проектот, кој е 
надограден со убавините на уметноста 
и креативноста на дизајнот. Станува 
збор за уметнички дела – техника – 
акрил на платно, Бренд концепт е лого 
на рачно изработена хартија, Бренд 
концепт е движење на уметници и сли-
кари, претворени во најубави имиња 
и највпечатливи форми. Тоа се делата, 
сликите и цртежите на сликарите Вла-
димир Темков, Ива Јосифова, сликар 
и експерт за рачно изработена хар-
тија, Кире Алексиев, уметник-аматер, 
Гордан Стојановски, уметник. Бренд 
концепт е и Македонска графика од 
60-тите години од 20 век. Тоа се нају-
бавите графики на Драгутин  – Гуте 
Аврамовски, Љубомир Белогаски, Иван 
– Ванчо Ѓорѓиев, Мазев Петар, Љубо-
драг – Пенкин Маринковски, и други. 
Тоа се 24 графики со непроценлива 
вредност и неопислива убавина. Бренд 
концепт се и магичните дизајни на на-

ведените книги. Тоа се дизајнерската 
алхемија на Дамјан Јовановски, Горан 
Јованов, Илија Лелов – Били, на Студио 
„Адверта CS“. На крај, бренд концепт е и 
магијата на 3Д анимациите создадена 
од извонредната Тања Хиљадникова.

� Што е добар и успешен бренд?
КоСТоВ: Добар и успешен бренд е 
нешто што има своја вредност и препо-
знатливост во секој временски и прос-
торен пресек. Тоа е код кој ги отсликува 
успешниот бизнис, добрите производи, 
квалитетните услуги, извонредните ор-
ганизации, посебните личности, посету-
ваните дестинации и слично. Успешен 
бренд е бренд кој мотивира, поттикнува 
и придвижува на акција, предизвикува 
емоции и асоцијации, и секако креира 
доверба. Значи, брендот не е обичен и 
апстрактен маркетинг-концепт што 
вклучува само име, лого, слоган и ди-
зајн. Брендот е многу повеќе од тоа. 
Бренд е разлика помеѓу обичен авто-
мобил и мерцедес, помеѓу обичен ча-
совник и „ролекс“, помеѓу „Битлси“ и 
некоја лева рок-група, помеѓу Мадона 
и некоја шеста поп пејачка од Бугарија, 
помеѓу филџан обично кафе и филџан 
„старбакс“ кафе. Таа разлика помеѓу об-
ичното и посебното или диференцира-
носта/различноста помеѓу „мерцедес“, 
„ролекс“, „Битлси“, Мадона и „старбакс“ 
и останатите, се нарекува бренд.

� Дали секоја бренд-идеја е просле-
дена со автентична приказна?
КоСТоВ: Да, секоја бренд-идеја, но, 
успешна бренд-идеја, има своја бренд 
приказна. Да не заборавиме дека уште 
Платон рекол дека позади секоја појава 
со која се среќаваме во нашите животи 
се наоѓа идеја. Од друга страна знаеме 
дека ние луѓето сме вљубени во идеи, 
проекти и концепти. Кога ќе им се при-
дружиме, добиваме креативна слобода 
да раскажуваме приказни за нив. Така 
се родени идејата за извонредната 
изведба, за припадноста кон спортот, 
натпреварувачкиот дух и победата. 
Тоа е идејата за „Најки“. Слично е и со 
идејата за обединетите бои на светот 
– идејата за брендот „Бенетон“. Тука е и 
идејата за креативна посебност, дизајн 
и артизам, вообличена во познатата и 
популарна „Апсолут“ вотка. Да не ги 
заборавиме забавната идеја која ‘„дава 
крилја’’ – идејата за „Ред бул“, „Вирџин“, 
како идеја што освојува со срце, и идеја 
која е спротивставена на естаблиш-
ментот и конвенционалноста и идејата 
за поврзување на луѓе – „Нокиа“. Сите 
овие идеи се раскажани на прекрасен 
начин, на начин што привлекува – со 

бренд приказни. Тие приказни не се 
ништо друго туку суштината на брен-
дот, испишаниот манифест, претставе-
ната платформа. 

� Што е брендот за една компанија?
КоСТоВ:Брендот за една компанија, 
а и воопшто, е додадената вредност, 
добиена со брендирањето, искажано 
со јазикот на вредносниот систем, но 
и јазикот на економијата, на финан-
сиите, на пазарот. Инаку, во тој процес 
на брендирање, метафорично кажано, 
брендот е резултат на работење на 
микроскопи и телескопи. Со микро-
скопите се истражува (пазар, публи-
ка, конкуренција), а со телескопите 
се предвидуваат идните насоки на 
однесување, трендовите, стиловите 
на живот. Основна и најважна работа 
е да се создаде значење, да се креира 
производ и да се понуди услуга, што 
животот го прават поубав, повесел, 
посреќен и повреден.

� Проектот содржи толковник, ад-
вертајзинг, бренд-концепти и холи-
стички брендинг. Што е холистички 
брендинг?
КоСТоВ: Да, проектот содржи, еден 
толковник и четири книги. Една од 
нив е и книгата „3600 холистички брен-
динг“. Во оваа книга се обидов да ви 
го претставам и објаснам брендин-
гот како современ холистички фено-
мен. Тоа е брендинг кој вели дека ‘’Се 
е важно!’’ во процесот на создавање 
успешни и моќни брендови. Инаку, 
„360° холистички брендинг“ е книга за 
победници. Книга која ви дава знаење 
и ве учи на умешности, од областа на 
брендингот, кои се клуч за успех на по-
единци, организации и цели заедници 
(градови, региони и држави). Книгата 
ви го покажува патот по кој треба да 
одите и насоката според која треба да 
се движете во процесот наречен брен-
динг. Така, „360° брендинг“ е целосен 
систем за холистички брендинг. Во 
тој систем секој конкретен аспект на 
брендирањето мора најпрвин да биде 
целосно осмислен и разработен, а по-

тоа усогласен со останатите аспекти 
и чинители. Брендовите се моќни не 
само затоа што имаат моќ во делот на 
секундата да сугерираат широк спек-
тар атрактивни вредности и квалите-
ти кои ги поседува производот или 
услугата, туку и затоа што ни помагаат 
да направиме вистински избор. 

� Има ли Македонија национален 
бренд?
КоСТоВ: Македонија има многу брен-
дови. Тие се големи и мали; успешни 
и помалку успешни; најповеќе  до-
машни, нешто помалку регионални, 
а има и со меѓународен карактер,  а 
мислам и таа самата со своето древно 
име Македонија, културата, историја-
та, уметноста, природните убавини, 
и народот со топла душа и отворено 
срце, и самата е бренд. Можеби малку 
повеќе треба да поработи на марке-
тингот и на пласирањето на сите овие 
вредности на светскиот пазар. Тука 
пред се мислам на брендирањето и 
заштитата на македонскиот рубин, 
охридскиот бисер, вината, пиперка-
та, патлиџанот, оризот, пастмката, 
Охрид, Крушево, Галичник, тешкото, 
и многу други. Треба малку подобра 
брендинг стратегија за истакнување 
на нашите национални вредности 
кои несомнено ги имаме. 

� на промоцијата најавивте дека 
подготвувате бренд-енциклопедија. 
Може ли да ни кажете нешто повеќе 
за тоа? Што ќе содржи енциклопе-
дијата и кога ќе излезе во печат?
КоСТоВ: Тоа е следниот проект, кој 
е продолжеток на „Бренд концепт“. 
Раскажување и промовирање на 20 
успешни бренд приказни од Маке-
донија. Тоа се бренд приказните за 
Скопскиот џез Фестивал и Оливер 
Белопета, за Симон Трпчевски, Тоше 
Проески, Мањифико, Есма Реџепова, 
„Алкалоид“,  Шабан Трстена, Шабан 
Сеидиу, Влатко Стефановски и „Леб и 
сол“ и засега толку. Повеќе на крајот од 
годината, или почетокот на следната 
кога проектот ќе го промовираме.  �
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Р о ден 1981 го ди на, То зи ја дип ло-
ми рал филм ска и те ле ви зи ска 
ре жи ја на Фа кул те тот за драм-

ски умет но сти и по се ту вал сту дии по 
по ли тич ки на у ки на Уни вер зи те тот 
„Све ти Ки рил и Ме то диј“ во Скоп је. 
По крај кра тко ме траж ни от „чо ве кот 
со чуд на на ви ка да ме уди ра со ча дор 
по гла ва“, автор е и на „Свир ка чот“, кој 
е дел од „Скоп је ре микс“, на „Иск лу-
чок“(2007), „До ма...?“(2005), „Се ве рен 
лет“(2004), до ку мен тар ни от филм 
„Бо би“ и ин тер на ци о нал на та ко про-

дук ци ја „че кај ќи го Го до“(оба та во 2003 
го ди на), на епи зо ди од се ри ја та „Ма ке-
дон ска исто ри ја“ и на те ле ви зи ски от 
филм „Пра во да се би де по и на ков“ во 
кој се го во ри за ег зо ду сот на Егеј ци те. 
Ка ко сце на рист со ра бо ту вал на „Пан кот 
не е мр тов“, на „За ме на“ - де лот од ом ни-
бу сот на Еу ри маж за Бал ка нот нас ло вен 
ка ко „Не кои дру ги при каз ни“(2009) и 
на 60-ми нут ни от „Лу ди ло“ (2008).

Не го ви от нај нов филм „Џган“ во мо-
мен тов ги пол ни ки но са ли те, а со 
Вар дан по раз го ва рав ме за искус тва-
та, фас ци на ци и те, под го то вки те за 
но ви от про ект...

 Ва ши от филм „Џган“ кри-
ти ка та го оце ни ка ко пр во, 
па ма шко. Комп лекс на со ци-
о ло шка дра ма, ко ја мо же да 
се сме сти во жа нрот на кри-
ми на ли стич ки филм, а тоа е 
тоа што дол го се че ка ше во 
ма ке дон ски от филм. Кол ку 
вре ме се под го тву ва вте за 
фил мот? Кол ку вре ме зре-
е ше иде ја та?
ТоЗИЈа: Под го то вки те за 
фил мот се од ви ваа ре чи си 
три го ди ни. Се раз би ра, пр-
ви те две го ди ни по ми наа во 
пер и о дич на ра бо та на сце на-
ри о то, ана ли за на раз вој ни от 

пат на ли ко ви те низ драм ско то 
дејс тво. Нај го ле мо зна че ње за 
сти му ла ци ја на кре а тив ни от 
про цес имаа по се ти те и кон-
сул та ци и те со со од вет ни авто-
ри на сценарија на европ ски те 
филм ски ра бо тил ни ци. Уште 
во са ми от за че ток на иде ја та за 
„Џган“, ре шив ме да го соз да де-
ме овој филм ка ко по кни га, без 
за о би ко лу ва ње на ни ту еден 
сег мент од „пра ви ла та“ за раз-
вој на ед на при каз на та, иа ко 
бев ме свес ни де ка тоа е дол-
го тра ен, че сто фру стри рач ки 
про цес за кој е по треб но тр пе-
ние и енер ги ја. По тоа, од поч-
ну ва ње то на прет про дук ци ја та, 
па сѐ до фи на ли зи ра ње то на 
ко неч ни от про из вод, бе ше по-
треб на ед на го ди на, при лич но 
кра ток вре мен ски пер и од за 
ре а ли за ци ја на еден дол го ме-
тра жен филм.

 ра ска жу ва те ин те рес на при-
каз на за мар ги нал ци, мла ди 
мом чи ња од дом... Има вте ли 
кон крет но не кој ви стин ски 
при мер за ли ко ви те? Ка ко ги 
гра де вте? од ка де таа фас ци-
на ци ја со мар ги нал ци те?
ТоЗИЈа: При каз ни те за мар ги-
нал ци те, од нос но нив на та бор-
ба про тив ре пре сив но ста на 
си сте мот, отсе ко гаш би ле мо ја 
фас ци на ци ја. За да се соз да де ед-
но филм ско де ло, се ко гаш мо ра 
да по стои конф ликт – а сме там 
де ка за конф ликт не по стои по-
до бар ар хе тип на ан та го нист и 
по стра шен не при ја тел од не вид-
ли ви те ме ха низ ми на мо ќта. Низ 
жи во тот сре ќа ва ме мно гу број-
ни ли ко ви, мар ги на ли зи ра ни 
и отфр ле ни, кои по доц на низ 
жи во тот па ѓа ат во за бо рав. Не-
кои од тие ли ко ви од ми на то то 
ми из ле гоа пред очи до де ка го 
пи шу вав сце на ри о то, не кои се 
по ја ви ја од си ви ло то на де неш-
ни на та. Мно гу од мом чи ња та 
што играа во фил мот, иа ко не-
маа ни ка кво прет ход но филм-
ско искус тво, ве ќе ја имаа таа 
енер ги ја, тој искрен ре волт кон 
бес перс пе ктив но ста на оп штес-
тво то во кое ег зи сти ра ат. Мо ја та 
ра бо та бе ше да ја ка на ли зи рам и 
ар ти ку ли рам таа енер ги ја пре ку 
драм ско то дејс тво и си ту а ци и те 
со кои ги со о чив.

во мо мен тов под го тву вам 
нов филм, со те ма ти ка 
што е жа нров ски и 
естет ски ди ја ме трал но 
раз лич на од „Џган“. 
ста ну ва збор за мо дер на 
бај ка, сме сте на во 
изо ли ра ни те де ло ви на 
на ша та зем ја, ка де што 
ми то ви те и пре да ни ја та 
се дла бо ко вко ре не ти 
во ве ру ва ња та и во 
ви стин ски от жи вот, 
ве ли То зи ја

Вар дан То зи ја: Дол го ме траж ни от филм е вр вот 
на ра бо та та на еден ре жи сер!

 Ва ши от ку со ме тра жен 
филм „Чо ве кот со чуд на на-
ви ка да ме уди ра со ча дор 
по гла ва“ бе ше на гра ден на 
фе сти ва ли те во Шпа ни ја и 
во еги пет. но, са ми от ќе ре-
че те де ка  дол го ме траж ни от 
филм е ви стин ска та ра бо та 
кон ко ја се стре ми се кој млад 
ре жи сер. од оваа ди стан ца, 
за до вол ни ли сте од сра бо-
те но то во „Џган“?  Да ли сте 
прем но гу кри ти чен кон се бе 
ко га ра бо ти те? 
ТоЗИЈа: Кра тко ме траж на та 
фор ма има сво ја ма ги ја, но 
сме там де ка дол го ме траж ни-
от филм е вр вот на ра бо та та 
на еден ре жи сер. Ако се на вра-
там на це ла та бор ба и вло же-
на енер ги ја за соз да ва ње то на 
Џган, ни за та не из беж ни ком-
про ми си што тре ба ше да се 
про гол та ат со ог лед на ам би-
ци оз ни те по ба ру ва ња спро ти 
скром ни от бу џет, за до во лен 
сум од тоа што го одра бо тив-
ме. Се раз би ра, све сен сум за 
не до ста то ци те што не из беж-
но се пров ле ку ва ат низ еден 
де би тант ски филм, и се ко гаш 
се тру дам да оста вам до вол но 
про стор и вре ме за да мо жам 
од ди стан ца да ги сог ле дам 
и да ги над ми нам во ид ни на. 
Ре ак ци и те и впе ча то ци те од 
пуб ли ка та, исто та ка, мо же да 
ка жат мно гу, до кол ку по стои 
под го тве ност да се ап сор би-
ра ат трез ве но, без су е та, и да 
се чи та ме ѓу ре до ви.

 Во мо мен тов по втор но сни-
ма те? За што ста ну ва збор и 
ка де се сни ма?
ТоЗИЈа: Во мо мен тов сум во 
под го тви тел на фа за на нов 
филм, со те ма ти ка што е жа-
нров ски и естет ски ди ја ме-
трал но раз лич на од „Џган“. 
Ста ну ва збор за мо дер на бај-
ка, сме сте на во изо ли ра ни те 
де ло ви на на ша та зем ја, ка де 
што ми то ви те и пре да ни ја та 
се дла бо ко вко ре не ти во ве ру-
ва ња та и ви стин ски от жи вот. 
До кол ку во на ред на ва го ди на 
ус пе е ме да ја за тво ри ме фи-
нан си ска та кон струк ци ја за 
но ви от филм, не ма мно гу да 
че ка ме за да поч не ме со сни-
ма ње то. 

ПО УС ПЕШ НА ТА ПРЕ МИ Е РА, ДЕ БИ ТАНТ СКИ ОТ ИГРАН ФИЛМ „ЏГАН“ ГИ ПОЛ НИ КИ НО СА ЛИ ТЕ

култураинТеРВjу

Раз го ва ра ше | Не ве на По пов ска
Фо то | Але ксан дар Ива нов ски
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Кај пејачите незаинтересираност,  
кај авторите летаргичност –  
„Макфест“ ни остана само  
бледа меморија

Пишува | Maрина Костовска

 еВроВИЗИЈа 2016

За оваа состојба на фестивалот најдобро сведочат музичките 
новинари, оние кои со години во тие три дена постојано ги 
шетаат ходниците во Домот на културата „Ацо Шопов“, трудејќи 
се од секој аспект да пренесат што сѐ се случува. Денес, и таму 
веќе нема турканици

За пократко од еден месец во 
Штип ќе се одржи еден од 
најзначајните фестивали 

за новокомпонирана забавна 
музика некогаш. А денес, пак, 
еден од ретките фестивали во-
општо. Во две полуфинални ве-
чери, на 3 и на 4 јуни, годинава 
нѐ чекаат триесет песни на 30. 
по ред „Макфест“. Најдобрите 
18 од нив во финалето на 5 јуни 
ќе се натпреваруваат за високи 
парични награди за прво, второ 
и за трето место.

Сепак, еуфоријата која неко-
гаш го пратеше сега воопшто 
ја нема. За „Макфест“ се збору-
ваше месеци пред и потоа, а де-
нес публиката не е ни доволно 
заинтересирана за да го исмева, 
а камоли да го пофали. И покрај 

спомнатите награди, се помалку 
познати музичари покажуваат 
интерес да се дел од него. 

Како новинар кој со години е во 
тек со македонската музика и 
добро е запознаен со состојбите 
на  естрадата, Слободанка Мар-
ковачева од  „Вистина“ смета 
дека, за разлика од „Скопски фес-
тивал“, кој по возобновувањето 
повторно доби на актуелност, 
„Макфест“, за жал, не е тоа што 
беше некогаш. 

� Тоа што за популарните 
пејачи сѐ поретко станува 
предизвик да учествуваат 
на „Макфест“, само по себе си 
носи промени. неколку годи-
ни настапуваа помалку позна-
ти изведувачи и дебитанти, а 

тоа донесе и до помала атрак-
тивност на фестивалот. оттука 
станува повеќе од јасно зошто 
новите таленти се пријавуваат 
на регионални шоуа кои имаат 
огромен рејтинг и им носат 
инстант популарност, која им е 
далеку попримамлива – смета 
Марковачева.

Според Васко Спасоски од „Те-
леграф“, новинар кој долги го-
дини ги следи музичката сцена 
и македонската естрада, фести-
валите го загубиле значењето 
што го имаа пред повеќе години. 

� Сведоци сме дека „Макфест“ 
веќе не е тоа што беше. од го-
дина во година  гледаме само 
бледи изданија на овој фес-
тивал, а причини за тоа има 
повеќе. најпрво во делот на 
организација има страшни 
пропусти, но ајде тоа ќе го 
голтнеме, верувам дека и на 
„Сан ремо“ не е сѐ совршено. 
Потоа песните кои се натпре-
варуваат на „Макфест“. Ве мо-
лам, набројте ми барем три 
хита во последните 10, однос-
но 5 години? – вели Спасоски, 
додавајќи дека познатите и до-
кажани изведувачи веќе немаат 
ниту желба, а ниту интерес да 
пеат на овој фестивал. 

На ова се надоврзува и Алек-
сандра Тимковска од весникот 
„Вечер“, новинарка со големо и 
долгогодишно искуство  за ес-
традата, за што вина треба да 
се бара и кај музичарите.

� ако се суди според фактот 
дека единствена сатисфакција 
за одење на фестивал на пеја-
чите им се паричните награди, 
тогаш зар воопшто има потре-
ба и гласно да се каже дека 
фестивалите ја загубија секоја 
смисла. Шармот одамна го не-
маат. Токму со ова како меур 
од сапуница пука тезата дека 
сите се занимаваат со музика 
од љубов! – вели Тимковска.

Според неа, „Макфест“, за жал, 
никогаш не може да биде она 
што беше. 

�  „Макфест“ во јуни не е 
„Макфест“! Пастрмалија изеде-
на на сонце и пастрмалија која 
треба да ти ги стопли душич-
ката и прстињата, кога надвор 
е студено, не го буди истото чув-
ство... За жал! – додава Тимковска.

Како некој кој повеќе од една 
деценија ја прати македонската 
сцена,  Андријана Јовановска од 
списанието „Комплетна“ смета 
дека, без оглед на тоа дали на-
стапуваат реномирани имиња 
или непознати пејачи, фестива-
лите го губат својот квалитет 
поради понудената музика. По-
веќето песни како да се загубиле 
во времето, не слушаме нешто 
ново, модерно, квалитетно...

� Доказ за тоа е и фактот што 
по секој фестивал останува 
една, максимум две песни 
коишто живеат и натаму. не 
знам дали станува збор за ле-
таргија, незаинтересираност, 
немање инспирација кај по-
веќето автори... на моменти 
ми се чини како да не ја слу-
шаат светската музика, не ги 
следат топ-листите, како да не 
знаат како звучи вистински 
хит – вели Јовановска, додавајќи 
дека модерен звук може да се из-
вади и со оркестар, но потребно 
е само малку повеќе работа. 

За Спасоски тоа што оваа годи-
на „Макфест“ ќе биде интерна-
ционален фестивал е одлична 
новина. 

� но, да видите кој сѐ ќе пее од 
странските изведувачи, ќе се 
разочарате. ниту еден познат 
изведувач, за жал. Само како 

споредба, сум бил 2-3 пати на 
фестивалот „Сунчане скале“, 
каде што секоја година учест-
вуваат по неколку познати из-
ведувачи од регионот и самото 
тоа го прави овој фестивал ат-
рактивен за публиката – вели 
Спасоски.

И Тимковска смета дека е пре-
теран префиксот интернацио-
нален.

� Дали тоа што ќе пее некој си 
пејач што не е доволно познат 
ниту во сопствената земја може 
да има некакво значење. Мис-
лам дека е далеку од интерна-
ционален и далеку од фестивал 
кој може да се пофали со звуч-
ни имиња, чест за исклучоци-
те. Далечни се времињата кога 
во поранешната ни земја на 
„Макфест“ доаѓаа најголемите 
поп-ѕвезди!  - смета Тимковска.

И Јовановска е малку скептик по 
ова прашање.

� убави беа времињата кога 
изведувачи од странство пееја 
на македонски, песни од до-
машни автори. Интернациона-
лизацијата на фестивалот ќе 
го однесе во сосема нов правец 
и не сум сигурна дека тоа што 
ќе го гледаме е вистинскиот 
„Макфест“ којшто го сакаме. 
Сепак, една целосна интерна-
ционална вечер во склоп на 
неколкуте фестивалски дена е 
сосема друга идеја. – смета таа.

За Марковачева постои позити-
вен, но и негативен аспект по 
ова прашање. 

� Изведувачите од други земји 
секогаш придонесуваат за по-
голема атрактивност, се раз-
бира дека е важна и нивната 
моментална актуелност и по-
стојаност на сцената. Имиња 
кои периодов се звучни и 
истакнати можат само да му 
дадат дополнителен шмек на 
фестивалот, пример кој му се 
случуваше на „Макфест“ пред 
17 години. Интернационални-
от момент не е новина, па и 
да победи песна од странски 
изведувач, фестивалот може 
само да добива на актуелност. 
но, негативниот аспект го гле-
дам во тоа што странските 
изведувачи немаат ограничу-
вање во однос на изборот на 
јазикот на кој пеат, туку се губи 
автентичноста и на фестива-
лот, што не беше случај кога 
порано настапуваат странски 
изведувачи кои, според пра-
вилата, мораа да пеат на ма-
кедонски – вели Марковачева. 

Недоволно се работи и на про-
моција на фестивалот, смета 
Спасоски, додавајќи дека ние 
како новинари едвај и доби-
ваме информации во врска со 
„Макфест“. Тоа за што сите се 
согласуваат е дека мора да се 
вложува во музика, но во ква-
литетна музика, добра органи-
зација и во изведувачи. �
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Ако ви ка жат де ка Ита ли ја е ед на од нај у ба ви те зем ји на све тот, а не сте ја 
ви де ле, не при фа ќај те го тој исказ ка ко сте ре о тип. Ита ли ја е на ви сти на ед-
на од нај у ба ви те зем ји на све тот. Це ли от Рим е му зеј под отво ре но кој ја чу-
ва исто ри ја та на ед но царс тво и исто вре ме но пул си ра со мо дер ни от жи вот

наЈС ЛИ Ко ВИ То То Ме СТо Во еВро Па

Рим -  чу ва рот на исто ри ја та на ед но царс тво  
кој исто вре ме но пул си ра со мо дер ни от жи вот

Пишува | Маја Костовска

Рим е нај до бро да се по се-
ти на про лет или на е сен 
за тоа што вре мен ски те ус-

ло ви то гаш се нај до бри за дол-
ги про ше тки и за оби кол ка на 
гра дот, а ка де и да се нај де те, ќе 
ве пре че ка ат древ ни спо ме ни-
ци, умет нич ки де ла и чу дес на 
ар хи те кту ра ове ко ве че на во 
цр кви те, га ле ри и те и оста то-
ци те од Рим ско то царс тво. За 
са мо не кол ку де на мо же те да 
го откри е те ср це то на Рим и да 
ги ви ди те најз на чај ни те зна ме-
ни то сти. На Ва ти кан е нај до бро 
да му по све ти те цел ден. До кол-
ку има те мал ку по ве ќе вре ме и 
па ри, не за бо ра вај те да ор га ни-
зи ра те поп лад не или цел ден за 
па за ру ва ње. 

Ва ти кан за фа ќа по вр ши на од 44 
хе кта ри, а во не го жи ве ат око лу 
1.000 лу ѓе. Ста ну ва збор за су ве-
ре на та др жа ва на Све та та сто-
ли ца. Пло шта дот „Све ти Пе тар“ 
е цен трал но со би ра ли ште во 
Ва ти кан. Ту ка до а ѓа ат сто ти ци 

ил ја ди лу ѓе за да го до че ка ат и 
поз дра ват из бо рот на нов пог ла-
вар на Ри мо ка то лич ка та цр ква. 
Ту ка се и Сик стин ска та ка пе ла и 
поз на та та вер зи ја на соз да ва ње-
то на све тот на Ми ке лан џе ло. 
Ко ло се у мот во Рим е из гра ден 
за да да де ус лу ги за ус пеш ни 
ле ги о не ри и да ја прос ла ват 
сла ва та на Рим ска та им пе ри-
ја. Не го ви от ди зајн кон цепт, сè 
уште стои до ден де не шен, и 
ре чи си се кој мо де рен спорт ски 
ста ди он не кои 2,000 го ди ни по-
доц на се уште го но си не о до ли-
ва от пе ча ток на ори ги нал ни от 

ди зајн на Ко ло се у мот во. Де нес, 
пре ку фил мо ви те и кни ги те по 
исто ри ја, ние сме уште по ве ќе 
све сен за су ро ва та те пач ки и 
игри кои се одр жаа во оваа аре-
на, си те за ра дост на гле да чи те.

Што се од не су ва до му зе и те, 
нај ста ри се Ка пи тол ски те му-
зеи, кои се ва ти кан ски му зеи и 
со др жат нај го ле ми и нај у ба ви 
умет нич ки ко лек ции. На ци о нал-
ни от му зеј во Рим го про е кти рал 
Ми ке лан џе ло, а во не го се на о ѓа-
ат најз на чај ни те рим ски и грч ки 
умет нич ки де ла. 

На сво ја та те ри то ри ја, Рим по-
се ду ва го лем број ту ри стич ки 
атрак ции. Ед на од нив е твр ди-
на та Сант Ан џе ло, ко ја е ви стин-
ски сим бол на бур на та исто ри ја 
на овој град. Таа е по вр за на со Ва-

ти кан со тај ни пре ми ни, а најз-
на чај на би ла ка ко ре зи ден ци ја 
на па па та и ка ко при бе жи ште 
во слу чај на опас ност. На твр ди-
на та се на о ѓа спо ме ник - ан гел 
кој, спо ред ле ген да та, се по ја вил 
во 590 го ди на, пре ки ну вај ќи го 
пу сто ше ње то на чу ма та.

Ба зи ли ка та „Све ти Пе тар“ е 
по диг на та на ме сто то на ед-
на по ста ра град ба, по на лог на 
па па та Ју ли јан Вто ри во 1506 
го ди на. Из град ба та тра е ла 120 
го ди ни, а на неа ра бо те ле не кои 
од нај го ле ми те умет ни ци. Во 
На кро по лис се на о ѓа ат пос мрт-
ни те оста то ци на све ти Пе тар, 
а са ма та ба зи ли ка е ис пол не та 
со мно гу мо ти ви и сим бо ли на 
хри сти јан ска та те ма ти ка.

Ко га ќе дој де те во са ми от цен тар 
на гра дот, си гур но ќе ве оста-
ви без здив „Фон та на ди Тре ви“, 
нај у ба ва та од си те 280 во це ли-
от град. По стои ве ру ва ње де ка 
лич но ста што ќе фр ли па рич ка 
во фон та на та, ќе се вра ти во гра-
дот по втор но. 

Хра мот „Пан те он“ е ед но од ар-
хи те ктон ски те чу да, из гра ден 
со до то гаш не ви де но вни ма ние 
и пре циз ност. На грч ки зна чи 
храм на си те бо го ви, и ток му 
не го ва та цел би ла да слу жи 
ка ко све то ме сто на си те па-
ган ски бо жес тва. Од сед ми от 
век „Пан те он“ ја имал уло га та 
на хри сти јан ска цр ква, што го 
спа си ло од уни шту ва ње. 

Нај го ле ми от хи по дром на све тот 
е „Цир кус Ма хи мус“, со ка па ци-
тет од око лу 150.000 лу ѓе, а не-
го ва та глав на функ ци ја би ла за 
одр жу ва ње коњ ски тр ки, а по не-
ко гаш и за гла ди ја тор ски бор би.

Иа ко град ски те авто бу си и ме-
тро то се до бро ор га ни зи ра ни, 

по до бро е да се ре ши те за про-
ше тка за тоа што та ка ни што 
не ма да про пу шти те. Тие што, 
се пак, ќе се од лу чат за пре воз 
осо бе но не ка вни ма ва ат на 
авто бу си те со број 40 и 64, кои 
се цел на крад ци и со о бра ќа ат 
од Тер ми ни до Ва ти кан.

Рим ја ни те се поз на ти по тоа 
што се љу без ни и при ја тел ски 
на стро е ни, ка кви што се ре чи си 
си те жи те ли на Ита ли ја. Во нив-
на та кул ту ра е да би дат отво-
ре ни за при фа ќа ње на по се ти-
те ли те и на до се ле ни ци те. Но, 
по ра ди без дом ни ци те, тре ба 
да се из бег ну ва ат ули ци те јуж-
но од же лез нич ка та ста ни ца. 
Најм но гу улич ни крад ци има 
око лу ѕи до ви те на Ва ти кан, 
Фо ру мот и пе шач ки те зо ни. 
Авто мо би ли те се бе ско рис ни 
во Рим по ра ди тоа што го лем 
број зна ме ни то сти се сме сте ни 
во пе шач ки зо ни, па мо же да 
из гу би те цел ден ба рај ќи ме сто 
за пар ки ра ње. 

Гра дот има мно гу пло шта ди, а 
нај у ба ви се Пја ца На во на, Пја ца 
Ве не ци ја и Пја ца ди Спа ња, на 
кои ќе про нај де те бо га та га стро-
ном ска по ну да.

„Виа Кон до ти“ е нај ска па та 
ули ца во Рим. Ту ка се на о ѓа ат 
про дав ни ци на си те поз на ти 
ита ли јан ски мар ки, ка ко „пра-
да“, „гу чи“, „вер са че“, „ар ма ни“, 

ама и на дру ги те свет ски мод ни 
ди зај не ри. Рим е град на кул-
ту ра та, но, исто та ка, и град на 
за ба ва та, ре сто ра ни те, ка фу-
ли ња та и па за ру ва ње то. По се-
ти те ли те мо же да ужи ва ат во 
уни кат на та ат мо сфе ра до де ка 
вку су ва ат ита ли јан ска хра на 
или пи јат нај у ба во ита ли јан ско 
ка фе.  Ита ли јан ци те се мај сто ри 
за пра ве ње до бро ка фе. Ес пре-
со, ма ки ја то, ка пу чи но се са мо 
не кои од ви до ви те ка фи ња што 
мо же да се пи јат низ Евро па, 
но тие има ат со се ма по и на ков 
вкус ту ка. Во Рим ќе на и де те на 
ка фу ли ња во кои лу ѓе то до а ѓа-
ат са мо за да го ис пи јат сво е то 
ка фе од но га. Љу би те ли те на 
па ста ќе се чув ству ва ат ка ко 
кра ле ви во свој свет. На јраз лич-
ни те ви до ви те сте ни ни при го-
тве ни „ал ден те“ со ил јад ни ци 
пре ли ви. До кол ку са ка те ја ки 
си ре ња, гор гон зо ла та е од ли-
чен из бор за те сте ни ни или за 
де гу ста ци ја на не кое од ита ли-
јан ски те ви на. Во цен трал ни от 
дел на гра дот мо же те да нај де те 
мно гу ма ли улич ки со ре сто ра-
ни кои ги по ста ву ва ат ма си те 
над вор ко га е уба во вре ме то. 
То гаш има те мож ност да ја де-
те наб љу ду вај ќи ги ми ну ва чи-
те кои за бр за но се дви жат низ 
ита ли јан ска та пре стол ни на. 
Рим рас по ла га со мно гу ено те-
ки, ка де што не са мо што мо же 
да се ку пи ви но, ту ку мо же да се 
учес тву ва и во де гу ста ци ја. � 
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МаТурСКИ ВеЧерИ

Матурски фустани за 
сечиј облик на телото
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Матурата е настан, кој де-
војките го очекуваат со 
голема возбуда, а посеб-

но внимание посветуваат на 
вкупниот изглед, а фустанот се 
одбира со месеци однапред. Не-
кои девојки се премислуваат во 
пет минути до 12 часот, но сето 
тоа е дел од тие подготовки.

Мај е често месец на венчавки, 
и тоа е месец кога најмногу се 
гледаат фустани – од најеле-
гантни до класични и софисти-
цирани. Свадбите може повеќе 
ги радуваат повозрасните, но 
на матурите најмногу им се ра-
дуваат тинејџерите и на таа 
среќа ѝ нема крај.

Штрас, тул, бисери, памук, сви-
ла, седеф или златен сјај, сѐ е во 
комбинација. 

Најважно е да се избегнуваат 
пресериозниот изглед и бал-
ските фустани. Потребно е да 
се покаже младоста во модерна 
и трендовска комбинација.Де-
војките често знаат да одберат 
фустани со штрас, корсети, сло-
еви тул. Овие фустани ги нагла-
суваат половината, вратот и де-
колтето и често се женствени.
Долгите фустаните се секогаш 
добра опција за избор на тие де-
војки што сакаат да ги истакнат 
своите облини. Тие ја нагласу-
ваат половината, суптилно ги 
откриваат нозете и ја истакну-
ваат силуетата. 

Најважно е да се избегнуваат 
пресериозниот изглед и балските 

фустани. Потребно е да се 
покаже младоста во модерна и 

трендовска комбинација Облик на телото  
како крушка
На девојките што се вака гра-
дени ќе им одговара фустан во 
темна боја и долг до под. Овој 
фустан може да биде украсен 
со цветен дезен, но модерни се 
и тие во бела боја, која е исклу-
чително модерна оваа сезона.

сцена

Ниски девојки
Девојките што сакаат куси 
фустани ќе имаат голем 
избор. Тоа се, обично, ни-
ски девојки, кои сакаат ви-
соки потпетици. Понудата 
на фустани е различна, од 
традиционални до класич-
ни и елегантни.

Високи 
девојки
Тие имаат 
привилегија 
вишокот 
килограми 
да не им 
доаѓа до из-
раз бидејќи 
висината ги 
„спасува“.

Вити девојки
На девојките што се вити и ма-
некенски градени, им одгова-
раат и долги и куси фустани, 
изборот е нивни.

Тело во облик на јаболко
Овие девојки имаат тенка половина и ним ќе им одговараат долги фустани 
со длабоко деколте.
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Целосно име:  
Блејк Елендер Браун

Родена на:  
25 август 1987 година 
Лос Анџелес, Калифорнија
Про фе си ја:  
актерка

Сопруг: 
Рајан Рејнолдс

Про фе си ја:  
едно/очекуваат уште едно

Блејк Лајвли е амери-
канска актерка. Таа 
е најдобро позната 

по улогата на Серена ван 
дер Вудсен од телевизис-
ката серија „озборувач-
ка“. Таа ја почна својата 
актерска кариера во 
1998 година во филмот 
„Песочен човек“, кој е 
во режија на нејзиниот 
татко. Во 2005 година 
глуми Бриџит во филмот 
„Сестри во фармерки“, 
кој во 2008 година ја 
носи во вториот дел од 
„Сестри во фармерки“. 
Блејк е најмладата ќерка 
на Ерни и Елејн Лајвли, 
кој, исто така, се занима-
ва со глума. 

Таа има две сестри, Лори 
и Робин, и двајца браќа, 
Ерик и Џејсон, кои, исто 
така, се поврзани со глу-
ма. Лајвли учи во средно 
училиште во Бурбенк, 
каде што била член на 

хорот, навивачка и прет-
седател на класот. Во пе-
риодот 2004-2007 годи-
на била во врска со Кели 
Блатс, пријател од дет-
ството. Подоцна во 2007 
година се проширија гла-
сини дека се забавува со 
својот колега од серијата 
„озборувачка“. Нејзини-
от однос со колегата од 
серијата „Пен“ е познат 
уште од мај 2008 година, 
неколку пати двојката е 
фотографирана на едно 
патување во Мексико. 
Нивната врска траеше 
четири години. Подоцна, 
Блејк беше во љубовна 
врска со Леонардо ди 
Каприо. 

Во септември 2012 го-
дина, по кратка врска, 
Блејк стапи во брак со 
актерот Рајан Рејнолдс. 
Сега убавата актерска 
двојка го чека своето 
второ дете. �
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КА КО ДА ГО ЗА ШТИ ТИ ТЕ 
ДР ВЕ НИ ОТ МЕ БЕ ЛОТ
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Растенијата на терасите, прозорците или 
на оградите имаат отежнати услови за 
растење. Изложени се на силни ветрови 
и на сонце, чиешто дејство е засилено од 
близината на ѕидовите и на прозорските 
стакла. Затоа треба да се изберат сорти 
на цвеќе што не се многу чувствителни и 
кои се отпорни на ветар и на сонце. Освен 
ова, треба да се познаваат и основните 
животни услови на одредени видови рас-
тенија и да се води сметка на кое место 
се поставени. Многу е важно да се знае на 
која страна на светот се свртени прозор-
ците и балконите. 

Некои видови не поднесуваат силна сенка, 
па така во сенка или воопшто не цутат или, 
пак, цутат многу слабо. На други, пак, им 
пречи силното сонце. Затоа, при садењето 
и негата на овие растенија треба да им 
се посвети посебно внимание. Доколку 
прозорците се наоѓаат во приземје или на 
првиот кат и блиску до улицата може да се 
одбере цвеќе со нежни бои и со поситни 
цветови и листови. Доколку сакате да ги 
украсите прозорците или балконите на 
третиот, четвртиот или на петтиот кат од 
зградата, кои се прилично оддалечени од 
улицата, треба да се одберат растенија со 
поживи бои, со покрупни цветови и ли-
стови, како и растенија, чиишто стебла 
не стојат исправено, туку „паѓаат”. На тој 
начин, цвеќето ќе постигне најдобар ефект 
кај минувачите што набљудуваат од пого-
лема далечина. Во секој поединечен случај 
треба посебно да се донесе одлука кои 
растенија ќе се одгледуваат. 

Многу убави ефекти може да се постигнат 
и со еден вид или сорта, како и со разни 
комбинации. На пример, портокаловите 
„мињон георгини“ со сини лобелии од 
предната страна, мушкатли-пеларгонии 
во комбинација со аргуратум, петунии, 
тегерес, аспарагус спренгер и други. Овие 
растенија цутат приближно во исто вре-
ме и многу добро се надополнуваат со 
својата боја и растење. �

Ме бе лот од др во и пар ке тот се по ска пи за 
ку пу ва ње и за одр жу ва ње, но се по дол го-
трај ни и му да ва ат топ ли на на до мот. Исто 
та ка, има ат ед на ма на - лес но се оште ту ва-
ат. Иа ко ле кот е дам не шен и ед но ста вен 
сто лар ски трик, мал ку ми на зна ат ка ко да 
по пра ват оште те на др ве на по вр ши на. 

Ако пра вил но го не гу ва те и одр жу ва те ме-
бе лот од др во, сло бод но мо же те да им го 
оста ви те ка ко нас ледс тво на де ца та, па и 
на вну ци те. Ви ну ди ме не кол ку со ве ти ка ко 
да го за шти ти те.   

За шти та од сон це
Ди рект на та сон че ва свет ли на не е до-
бра за ме бе лот од пол но др во, ка ко и за 
по ве ќе то дру ги ти по ви ме бел, по ра ди 
дејс тво то на УВ-зра ци те, кои пра ват бр за 
и за бе леж ли ва ште та на по вр ши ни те што 
се из ло же ни на нив. 

За шти та од тем пе ра ту ра и од во да
Тре ба да се упо тре бу ва ат ква ли тет ни пре-
кри вки и под ло шки за ча ши по ра ди тоа 
што же шки те или сту де ни ча ши и са до ви 
ди рект но оста ве ни на др во то ја ме ну ва ат 
не го ва та бо ја. 

Исто та ка, вла га та што оста ну ва ја раз ја-
ду ва по вр ши на та. Др во то се ши ри ап сор-
би рај ќи ја, па по из вес но вре ме ќе ис пу ка.

От стра ну ва ње дам ки
Важ но е ме бе лот до бро да се ис чи сти, а 
по тоа да се пре бри ше со влаж на, па со 
су ва кр па. 

Мрс ни те дам ки тре ба вед наш да се тре ти-
ра ат би деј ќи др во то ќе ја впие мас но ти ја-
та, бр зо ќе по тем нат и ве ќе не ма да мо жат 
да се от стра нат. Мас но ти ја та тре ба пр во 
да се впие со хар ти е но ша ми че, а по тоа 
тре ба ме сто то со тап ка ње да се на то пи 
со чист оцет. По тоа се бри ше со влаж на 
кр па, па со су ва. 

Дам ки те или тра ги те од во да се пре мач-
ку ва ат со ма јо нез, кој тре ба да дејс тву ва 
по дол го (на пр. пре ку но ќта), а по тоа се 
бри шат со ме ка кр па. Ако тра га та не се 
за гу би, из ме шај те гли це рин со пе пел од 
ци га ри и истриј те го оште те ни от дел. 

Дам ки те од во сок ќе ги от стра ни те со 
по мош на фен за ко са, кој ќе го омек не 
во со кот, а по тоа по лес но ќе мо же да се 
от стра ни. �
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ПЕЛАРГОНИЈА

Mали миленичиња 
што се идеални за 
чување во секој дом
Изборот на малите домашни миленици не е лесна задача. 
Доколку се решите за мало домашно милениче, треба да 
одберете дали ќе има пердуви или крзно. Исто така, имајте на 
ум дека некои домашни миленичиња бараат многу внимание, 
додека, пак, другите сакаат да ги остават на мир. Сето тоа зависи 
од тоа колку време и труд сте подготвени да вложите за да 
станете совесен сопственик на домашен миленик. Ова се некои 
видови мали, но популарни домашни миленици

Морско прасе 
Можат да се најдат во неколку бои и можат да имаат кратко или 
долго влакно. Нивниот животен век е до десет години. Се хранат 
со сува храна за морски прасиња, свеж зеленчук, вода, како и со 
дневна доза витамин Ц. Потребен им е простор за вежбање во 
нивниот кафез или аквариум, но се советува да не им се става 
тркало за трчање затоа што може да им предизвика повреди на 
грбот или на нозете. 

Глувче
Понекогаш се нарекува 
„џебно милениче“ пора-
ди неговата големина. 
Нивниот животен век 
е краток, од две до три 
години. Тие се ноќни 
миленичиња, и тоа е пе-
риод кога се најактивни. 
Се хранат со сува храна, 
свежа вода и повреме-
но со свежо овошје, 
зеленчук и со сирење. 
Потребни им се повеќе 
играчки во нивниот 
простор каде што ќе 
можат да бидат актив-
ни. Не им пречи доколку 
живеат сами, всушност 
имаат тенденција да би-
дат агресивни доколку 
живеат со глувчиња од 
истиот пол. 

Зајаче 
Постојат повеќе раси зајачиња, 
во различни големини, бои и 
должини на ушите. Нивниот 
животен век е од пет до десет 
години. Се хранат со храна за 
зајачиња, свеж зеленчук и свежа 
вода. На зајаците им е потребно 
многу вежбање, па во нивното 
живеалиште потребно е да има-
ат простор за трчкање и за пот-
скокнување. 

Папагал 
Папагалот е шарено, весело 
и разиграно милениче. По-
стојат повеќе од 350 видови 
папагали и се разликуваат 
по нивната боја и големина. 
Се смета дека папагалите се 
многу интелигентни птици, 
кои се приврзуваат за сопстве-
ниците. Нивниот животен век 
може да биде до 80 години. Се 
хранат со комбинации од семе, 
свежа вода, свеж зеленчук и 
од овошје. 

Желка 
Можете да одберете желка за до-
машно милениче доколку имате 
добро заграден двор, или, пак, 
им обезбедите удобен терари-
ум, кој ќе ги исполнува нивните 
потреби. Нивниот животен век е 
до четириесет години. Се хранат 
со градинарски црви, инсекти, 
овошје, зеленчук, во зависност 
од расата на желката.
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„СИТРОЕН“ ГИ ОСВЕжИ  
„Ц4 ПИКАСО“ И „Ц4 ГРАНД ПИКАСО“

Подготви |  
Бојан Момировски

Компанијата 
„самсунг“ за 
настанот „Сем 
мобајл“ подгот-
вува телефони 
од средна кате-
горија кои ќе би-
дат наменети за 
корисниците што 
сакаат телефо-
ни со солиден 
хардвер, но на 
кои телефоните 
„галакси С7“ и 

со лансирање на втората генерација на „Ц4 пикасо“,  
која се појави во 2013 година, францускиот производител 
„ситроен“ ја докажа својата успешност со повеќе од 300.000 
продадени единици, а купувачите ги освои со извонредниот 
дизајн и удобност. обновените и освежени модели „Ц4 пикасо“  
и „Ц4 гранд пикасо“ новата етапа ја почнуваат оваа есен

„самсунг“  
ги подготвува 
поевтините модели 
галакси C5 и 
галакси C7

О свежениот „ц4 пикасо“ ги 
потврдува поголемата ди-
намичност и пространост 

со редизајнираниот преден дел и 
со понудата за двобоен покрив. Ен-
териерот сега може да се порача во 
дури четири варијанти. 

За да биде патувањето поудобно и 
позабавно, „ситроен“ вгради ино-
вативни технологии што се користат 
во секојдневието, како што се сис-
темот за отворање на багажникот со 
едно лесно поминување со ногата 
под браникот и новата понуда за 
користење на интернет со системот 
„ситроен конект нав“. РАМ-меморија, 32 гигабајти вна-

трешна меморија што може да 
се прошири со задна камера со 

резолуција од 12 мегапиксели 
и предна камера со 5 мега-

пиксели.

Двата модела ќе бидат 
метални и на по-

четокот ќе бидат 
наменети за 

кинескиот 
пазар, а 
дури потоа 
ќе бидат 

достапни и 
на европски-

от пазар.

„галакси С7 Еџ“ им се скапи. Затоа ќе излезат новите модели 
„галакси C5“ и „галакси C7“.

Моделот „самсунг C7“ ќе има 5,5-инчен екран со резолуција 
1920 на 1080 пиксели, процесор квалком снапдрагон 625, 
РАМ-меморија од 4 гигабајти и внатрешна меморија од 32 
гигабајти со СД мемориска микрокартичка. Задната камера 
е со резолуција од 1 мегапиксел, а предната со резолуција 
од 8 мегапиксели, додека софтверот ќе биде андроид марш-
малоу.

Моделот „галакси C5“, исто така, ќе биде со оперативен 
систем андроид, но со послаб процесор снапдрагон 617 и 
со помал екран со дијагонала од 5,2 инчи. Ќе има 4 гигабајти 

Внатрешноста е дизајнирана со 
многу светилки и материјали што 
придонесуваат за одличен впеча-
ток на квалитетот и на удобност. 
Благодарение на новата плат-
форма „ЕМП2“ на која е изграден 
овој автомобил, удобноста на сите 
патници е еднаква. 

Атрактивниот дизајн на модерните 
линии со кои се засилува карактерот 
на двата модела што имаат заед-
ничка предна линија, новите задни 
куќишта за светилки со „3Д ефект“, 
17-инчни алуминиумски  бадажи, 
двобојниот покрив и трите нови бои 

на каросеријата, ги прават „ц4 пикасо“ и „ц4 гранд пикасо“ 
едни од моделите што ќе бидат најбарани во втората поло-
вина на 2016 година. 

Покрај големата пространост во кабината, модуларност и 
возните својства, двата модела се нудат со новиот систем 
конектиран на интернет. Тој е поврзан со новиот 12-инчен 
екран во боја чувствителен на допир, преку кој се достапни 
повеќе команди на возилото, но може да се користи и за 
рекреација и за други услуги. 

Новитет се и технологиите за поедноставување на возењето 
и за поголема сигурност како што се системот за препозна-
вање сообраќајни знаци и препорачаната брзина според 
условите на патот, систем за приспособливост на брзината со 
функција за целосно запирање, активен систем за ненамерно 
излегување од сообраќајната лента, активно сигурносно 
сопирање, систем за следење на активноста на возачот и, 
секако, системот за контрола на мртвиот агол. 

автомобилизам



Г и искористивме неколкуте дено-
ви престој во Скопје во паузата 
меѓу турнирите на светската сце-

на и успеавме да направиме интервју 
со најдобрата македонска тенисерка, 
21-годишната Лина Ѓорческа. Во период 
меѓу нејзиниот утрински тренинг, тера-
пиите и факултетските обврски, Лина ја 
најдовме на тениските терени во рамки 
на спортскиот центар „Јане Сандански“ 
и откако го заврши нејзиниот редовен 
тренинг, поразговаравме за нејзината 
кариера, иднина, желби и очекувања.

 Играш одлична сезона, и во првата 
половина од оваа година знаеше 
многу често да ги израдуваш маке-
донските љубители на тенисот и 
твоите навивачи. Можеш ли да ни 
наброиш некои од турнирите на кои 
освои голем број поени?
ЃорЧеСКа: Втората половина од ми-
натата сезона беше најава за мојот 
подем на ВТА листата. Играв во од-
лична форма, имав многу време во 
летниот период да работам напорно 
и да се подготвам за турнирите што 
следуваа, на кои не бранев поени и 
беше полесно да се игра на нив. Немав 

тежок распоред и успеав да се пла-
сирам во неколку полуфиналиња и 
финалиња и да стигнам меѓу 350. и 
400. место на светската ранг-листа. 
Оваа сезона во првиот дел учествував 
на пет турнири во Европа. Го освои 
фјучрс-турнирот во Анталија за на-
граден фонд од 10.000 долари, на кој 
заработив многу поени. Најголемиот 
успех досега ми е турнирот во Истанб-
ул, кој беше на рангот на турнири со 
награден фонд од 50.000 долари, на 
кој се пласирав во полуфиналето. Тоа 
е одличен успех бидејќи успеав да на-
предувам на ВТА-листата повеќе од 
40 места. По тој турнир отпатував во 
Маниса, исто така, во Турција, каде 
што бев победник.

 Со освоените бодови твојот ранг на 
ВТа-листата драстично порасна и со 
сигурни чекори грабиш кон светска-
та елита. Моментно си на 267. место, 
кој е дострелот за оваа година?
ЃорЧеСКа: Со ова место што го имам 
во моментов веќе можам да настапувам 
на главните турнири каде што наград-
ниот фонд изнесува повеќе од 25.000 
долари, без да играм квалификации. 
Секоја победа на такви турнири е мно-
гу вредна бидејќи носи повеќе поени, 
отколку, да речеме, да освојам некој 

мал фјучрс. Целта ми е таа и затоа го 
прекинав патувањето и по турнирот 
во Унгарија се вратив во Скопје за да 
можам да тренирам секојдневно и да 
се подготвам подобро за следните 
предизвици. Желба ми е до крајот на 
оваа сезона да стигнам под 200. место 
на светска листа за да можам во иднина 
да учествувам на поголеми турнири 
без да играм квалификации.

 Кој е следен голем предизвик за тебе 
и за кои турнири се подготвуваш?
ЃорЧеСКа: Влечам мала повреда од 
последниот турнир во Унгарија и за-
тоа не успеав да направам поголема 
турнеја, а бев пријавена на некои тур-
нири во Германија. Решив, со мојот 
родител што постојано ме придружува 
каде и да учествувам, да се вратам 
во Скопје, да ја санирам повредата и 
посериозно да се подготвам за голе-
миот ВТА-турнир на Бол, Хрватска. Тој 
турнир, исто така, е од ВТА-серијата 
со награден фонд од 125.000 долари 
и на него се пријавуваат тенисерки од 
самиот светски врв. Секако, ќе треба 
да играм неколку квалификациски 
кола и да победам ако сакам да вле-
зам на главниот турнир. Сепак, тоа 
е проблем бидејќи на овој турнир се 
пријавуваат поголем број тенисерки, 

кои се подобро рангирани од мене. 
Затоа треба да почекам да видам кој 
сѐ ќе учествува бидејќи неретко се 
случува многу од нив да го откажат 
учеството и оттука и мојата шанса да 
одиграм и на овој турнир.

 Потекнуваш од спортско семејство. 
Двајцата родители и брат ти се зани-
маваа со спорт, а татко ти Владимир 
ги достигна европските величини 
во одбојката. Колку тој може да ти 
помогне да се соочиш со притисо-
кот од големите резултати што те 
очекуваат во иднина?
ЃорЧеСКа: Татко ми поминал многу 
во врвниот европски спорт во негова-
та одбојкарска кариера. Настапуваше 
и за Арис во грчкиот шампионат три 
години, и со каталонскиот гигант Бар-
селона. Конкретно, нема некое големо 
познавање за тенисот, но, секако, е 
од голема помош кога се работи за 
психолошкиот момент. Има огромно 
искуство и сѐ што знае ми пренесува 
и многу учам од него. Психолошкиот 
притисок во тенисот е огромен. Освен 
физичката подготовка, секој тенисер 
мора да биде и психички силен. Емо-
циите се менуваат од поен во поен. 
Бидејќи условите за врвен тенис во 
нашата држава се мали, најчесто се 

патува со автомобил, а тоа го правам 
со татко ми. Од турнир во хотел, па 
директно на пат за да се стигне до 
следен турнир и повторно истото ре-
чиси секоја недела. Нема многу време 
за одмор и затоа менталниот склоп 
мора да биде на многу високо ниво. 
Мотивацијата и желбата за голем 
успех не изостануваат и тоа ме води 
да се обидам да успеам и да станам 
тенисерка од светската елита.

 Кога веќе ги спомена работите 
надвор од тенисот, со твојот ранг 
досега си најдобрата македонска 
тенисерка во историјата на репу-
блика Македонија. Колку држава-
та помага или може да помогне за 
твојата кариера?
ЃорЧеСКа: Досега сѐ сама си покривам 
околу трошоците за пат и учество на 
турнири. Се надевам дека во следните 
неколку сезони, откако ќе успеам да 
стигнам до првата стотка на ВТА-лис-
тата, ќе имам и поголема поддршка од 
државата и од спонзорите. Опремата, 
патните трошоци и сместувањата во 
странство на турнирите ги обезбеду-
вам сама, односно најголеми спонзори 
досега се моите родители (се смее). 

Знаеме дека тенисот е најскапиот инди-
видуален спорт во светот. Освоените па-
рични средства од турнирите фактички 
ги вложувам за следните турнири и сѐ 
така во круг. Многу сум му благодар-
на на мојот клуб, кој е во рамки на СЦ 
„Јане Сандански“, кој ми овозможува 
бесплатни термини за тренинг и при-
ватен тренер. Тоа засега е единствената 
придобивка што ја добивам. Времето 
е пред мене, имам 21 година, и само со 
напорна работа може да се успее.

 Која подлога најмногу ти лежи? 
учествата на турнири ти се најчесто 
на земјена подлога, но, според тоа 
што може да се забележи, најголе-
миот успех го имаш постигнато на 
тврда подлога.
ЃорЧеСКа: Во Македонија, освен на 
терените на „Алексадар палас“, тенис се 
игра исклучително на земјена подлога. 
Сепак, мојот стил на игра, кој секогаш е 
агресивен и напаѓачки ,повеќе прилега 
за тврда подлога. Затоа и се случи тој 
успех на турнирот во Истанбул каде 
што на тврда подлога, бетон, успеав 
да стигнам до полуфиналето. Можам 
лесно да се приспособам на подлогата 
и, искрено, не ми претставува проблем. 
Имам силен сервис, кој за женскиот те-
нис е во самиот светски врв и изнесува 
некаде околу 180 километри на час и 
можам брзо да ги завршувам поените. 

Проблемот кај земјената подлога е што е 
бавна и кога ќе ми се погоди противнич-
ка со силна физичка подготовка, имам 
проблем. Противничките најчесто се по-
ниски од мене и можат повеќе да трчаат 
и, буквално, ги стигнуваат сите топки.

 освен индивидуалните учества на 
турнири, од минатата сезона повтор-
но е формирана женската тениска 
репрезентација на Македонија. Има 
ли иднина во женскиот репрезента-
тивен тенис во нашата држава?
ЃорЧеСКа: Многу тешко прашање. Ми-
натата сезона за првпат по повеќе од 10 
години се формира тениска двојка од 
Македонија за да може да учествува во 
натпреварувањата за Федерејшн купот. 
Засега сме на најдолната гранка, но со 
напорна работа и помош од федерацијата 
може да се напредува. Ако имаме усло-
ви за да учествуваме на поквалитетни 
турнири, тогаш не само јас и Магдалена 
Стоилковска и Катарина Маринковиќ, 
индивидуално, туку може да напреду-
ваме и со репрезентацијата и да се иска-
чиме едно скалило погоре и да играме во 
втората евро-африканска зона.

Оваа сезона  
планирам учество на  
квалификациите  
за ОП на САД

спортинТеРВjуЛИна ЃорЧеСКа, ТЕНИС

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Дејан Станчевски

 Можеме ли да очекуваме годинава 
твој настап на некој гранслем-турнир?
ЃорЧеСКа: Минатата сезона послед-
норангираната тенисерка што влезе во 
квалификациите за последниот гран-
слем од сезоната на Отвореното првен-
ство на САД беше 260 на ВТА-листата. До 
почетокот и пријавувањето во втората 
половина на август ќе се стремам да 
стигнам барем до 220-230. место за со 
сигурност да можам да се пријавам и да 
одиграм некое квалификациски коло во 
САД. Тоа ќе биде голем успех за мене, а 
со евентуална победа во првото коло 
веќе влегувам во топ-200 тенисерки 
во светот. 

со ова рангирање што го имам во моментов 
веќе можам да настапувам на главните турнири 
каде што наградниот фонд изнесува повеќе 
од 25.000 долари без да играм квалификации. 
секоја победа на такви турнири е многу 
вредна бидејќи носи повеќе поени, отколку, 
да речеме, да освојам некој мал фјучрс
турнир. Целта ми е таа и затоа го прекинав 

патувањето и по турнирот во унгарија се 
вратив во скопје за да можам да тренирам 
секојдневно и да се подготвам подобро за 
следните предизвици. Желба ми е до крајот 
на оваа сезона да стигнам под 200. место 
на светска листа за да можам во иднина да 
учествувам на поголеми турнири без да играм 
квалификации, вели Ѓорческа
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–  Дедо Попе, ми умре мачката! 
Да ја опееш, а?

–  Не бива, чедо! Само за луѓе е 
тука! Оди во протестантската 
црква, таму за пари сѐ ќе на-
прават!

–  А, 500 евра дали ќе ми стиг-
нат?

–  Абе ти, зошто не кажуваш дека 
мачето е крстено?

–  Бабо си купив леќа за поубаво 
да гледам!

–  Ауу ќерко те излажале, на грав 
се гледа, на грав, не на леќа..

 Жената влегува дома и му вели 
на мажот:

–  А бе го скршив десниот ретро-
визор.

–  А многу ли е скршен? - прашува 
мажот.

–  Искрено не знам, колата е пре-
вртена на таа страна.

ФлеШБек

Здраво, телефанатици. Ми се чини времето како да застанало. Еве, по две години, 
пак за едно исто ќе пишувам, и тоа не за плукање. Станав имун на целиот цинизам 

што ви ги исцрнил душите. ОК, кога го читам ова се почувствував како да сум  
Драган Таневски, ама така е.

Сѐ некој нешто мрчи, плука и се кара. Ви сметале невестите и бебињата на  
„Фејсбук“. Да не се тие, само гадотии ќе гледавме. Мадрид ќе го преполнат со 

зеленило, паркови и зеленила на фасадите од зградите, научници во Италија садат 
и успешно растат зелка, босилек и јагоди под вода (!), а ние секој ден се замараме 

со колку и какви зборови на „Фејсбук“ ќе му пцуеме крв на „непознатото другарче“. 
Пошто, знаете дека никој не ве чита, така?

Да си се вратам на светлата точка од почетокот – Даниел Кајмакоски, бе! Алал! 
Отиде и пак го повтори истото, пак е најдобар, пак ама баш растура! Пак нека не 

ни чини, пак да го пцуеме. Со колку појак „капс лок“, толку појако!

Малиот брат 

ТВТека

�  20 мај 1876 година
 Во селото Разловци во ис-

точна Македонија избувна 
Разловечкото востание на 
македонскиот народ против 
османлиската војска. И по-
крај неуспехот на востанието, 
тоа имаше големо значење за 
будењето на националната 
свест и за народноослобо-
дителната борба на македон-
скиот народ.

�  21 мај 1871 година
 Француската војска ги напад-

нала бунтовниците на Пари-
ската комуна и ги совладала по 
еднонеделни улични борби во 
Париз. Околу 30.000 комунари 
биле убиени.

�  22 мај 1947 година
 Хари Труман потпишал акт со 

кој на Грција ѝ се дава воена и 
економска помош за борбата 
против комунизмот. Оваа по-
мош овозможила пресврт во 
граѓанската војна во Грција и, 
како резултат на тоа, егзодус 
на Македонците. 

�  23 мај 1905 година
 Со ираде-указ на турскиот 

султан Абдул Хамид Втори, 
Власите се признати како по-
себен народ во Отоманското 
царство. Организациите на 
Власите на Балканот го слават 
овој ден како Национален ден 
на Власите.

�  24 мај 1954 година
 Во Скопје, на сцената на скоп-

ската опера е изведена првата 
македонска национална опера 
„Гоце“, од македонскиот ком-
позитор Кирил Македонски.

�  26 мај 1882 година
 Германскиот бактериолог Ро-

берт Кох (1843-1910) на собирот 
на берлинските лекари соо-
пшти дека го открил бацилот 
што ја предизвикува туберкуло-
зата и оти пронашол лек за оваа 
болест - тубекулин. Кох го откри 
и причинителот на колерата 
од која во минатите столетија 
умираа десетици илјади луѓе 
во светот. За овој труд во 1905 
година ја доби Нобеловата на-
града за медицина.

ВРемеПлоВ

И ние имаме сликонска долина, само кај нас се вика 
пластичарска улица.

Те мислам ко заглавена пуканка во заб.

На свадбиве треба бидермаерот да се фрла на почеток. 
Да знаеме кои се сингл.

"човек учи додека е жив" ~ Свет
"човек учи додека не го викнат на кафе" ~ Македонија

Балканец ке купи најскап Тесла автомобил за да го 
полни у недела на евтина струја.
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•		1	пакатче	тестенини

•		маслиново	масло

•		1	китка	броколи

•		1	кромид

•		малку	лук

 За бешамелот ќе ви треба:

•		50	гр	путер

•		1	л	пилешки	бујон

•		2	лажици	брашно

•		една	рака	пармезан

•		сечкан	магдонос

# Во големо тенџере ставете многу вода и ставете ја 
на оган. Додајте сол и оставете ја да зоврие и додајте 
ги тестенините. Варете ги ал денте, да не бидат 
преварени. Преварени тестенини не можат да го 
примат сосот, ја губат структурата и се раскашавуваат. 
Додајте маслиново масло и промешајте. Маслото се 
додава за да не се залепат едни за други. Тестенините 
ставете ги во тавата.

# Броколите ставете ги во тавата за пржење, додајте го 
ситно исечканиот лук и оставете да се попржат. Кога ќе 
бидат готови, ставете ги над тестенините.

# Во сад ставете го путерот да се растопи. Додајте ги 
брашното и пилешкиот бујон. Кога смесата ќе се згусне, 
додајте го пармезанот и сечканиот магдонос. Прелејте 
го бешамелот над зеленчукот во тавата.

# Печете во загреана рерна на 200 степени со вентилатор 
додека не се заруменат.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:
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куJнски тефтер

Перфектно  
потпечена паста




