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Ова е втор  
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стра на на 

ху ли га ни те и 
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пред са мо 
ед на не де ла 
фи зич ки на-

пад наа ро ди-
тел кој са ка ше 

сво е то де те 
да го од не се 

на прег лед на 
дет ска кар ди-

о ло ги ја
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ВоВед

За Заев и за хулиганите 
нема закони

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на неделата

Ако немаш што да понудиш, 
глуми лудило и поставувај 
налудничави барања. Заев 

повторно ја искористи проверена-
та формулата за бегство од избори 
испорачувајќи нов ултиматум. Лиде-
рот на опозицијата најавуваше план 
за излез од кризата, а се појави со 
низа небулозни услови. Даде рок за 
исполнување на неговите желби, но 
„заборави“ да каже што ако не му би-
дат исполнети условите? Ќе ги врати 
револуционерите од одмор или ќе ги 
повлече пратениците од Собрание и 
колективно ќе се упатат на плажа? 

За волја на вистината, се закани дека 
неисполнувањето на двата главни 
услова до 18 јуни ќе значело дефини-
тивно погребување на Договорот од 
Пржино, кој лично тој досега неколку 
пати го закопа и го прогласуваше за 
мртов кога требаше да се соочи со 
граѓаните. Но, не кажа што потоа? Ќе 
бара нов договор во кој ќе може да 
вметне нови и нови вакви налуднича-
ви барања? Ќе го активира сценарио-
то за насилно освојување на институ-
циите? Ќе тера вака до бесконечност, 
додека ВМРО-ДПМНЕ не го устоличи 
во премиерската фотелја како нејзин 
предлог за премиер?

Повеќе од една година СДСМ испо-
рачува класични уцени и нелогични 
барања за кои тврди дека се услов за 
одржување избори. Во август инси-
стираше да се формира Специјално 
обвинителство и покрај тоа што оваа 
институција се негира со Уставот на 
државата. Обвинителството место да 
ја расчисти аферата со прислушување, 
за што и беше формирано, се претво-
ри во продолжена рака на СДСМ и во 
заштитник на Заев и на Верушевски.

Во октомври плачеше да се дограби 
до власт без избори, спротивно на 
волјата на народот, и да добие не-
колку многу важни министерски 

позиции. Откако го доби бараното 
направи сè за да го опструираат ис-
полнувањето на условите за спро-
ведување на изборите.

Се закануваше дека нема да има избо-
ри ако премиерот не се повлече 100 
дена пред избори. Оттогаш поминаа 
150, а изборите двапати беа одложени 
затоа што одбиваше да се појави.

Се натегаше за форматот и за составот 
на членови на ДИК, а потоа го опстру-
ираше почетокот на нејзиното рабо-
тење за да се одолжи прочистувањето 
на избирачкиот список. Тврдеше дека 
има 500.000 фантомски гласачи, не 
најде ниту еден. До ден денес го ос-
порува списокот без да каже што е 
спорно и без да даде предлог како 
да се обезбеди список што ќе биде 
веродостоен. Предложи и активна ре-
гистрација, а ВМРО-ДПМНЕ прифати. 
Сега СДСМ не е сигурен дали да го 
прифати својот предлог! 

Бара повлекување на аболицијата за 
сите политичари, но не и за својот 
лидер (веројатно поради неговата 
блискост со господ). Дури и „шаре-
ните“ го амнестираа од одговорност 
за осумте милиони евра од „Глобал“. Се 
разбира, овој факт не ги вознемирува 
„револуционерите“, борците против 
„селективната правда“, истите тие 
што до вчера, пред да заминат на ле-
тен распуст, бараа сите политичари да 
одговараат за криминалот, а невинос-
та да ја докажуваат пред суд. 

За возврат, тој сега безусловно бара 
од државата амнестија за шарените 
хулигани, кои уништуваа државен 
имот и сквернавеа споменици - уште 
еден скандалозен пример за директ-
но мешање во работата на судот и за 
вршење притисок за спроведување 
селективна правда. Но, очигледно, 
кога имаш чадор и кога си шарен сè 
ти е дозволено.

Уште поскандалозно е второто ба-
рање, со кое опозицијата се обидува 
вторпат за еден месец да го погази 
Уставот уценувајќи го Уставниот суд 
да донесе одлука со која ќе ја потврди 
уставноста на Специјалното обвини-
телство. Внимавајте! Не бара да се 
изјасни, туку да ја потврди уставнос-
та! Со други зборови, бара потврда 
написмено дека противуставната ин-
ституција е уставна. Дали судиите од 
Уставен суд повторно ќе подлегнат на 
политички притисоци и ќе дозволат 
одново да бидат понижени, ќе видиме 
во текот месецот.

Сè уште верувам дека во случај судот 
да реши да заседава по оваа иниција-
тива ќе донесе одлука во согласност со 
Уставот и со законите, а не врз основа 
на желбите на Заев и на „револуцио-
нерите“. Во случај, пак, и овој пат да 
бидат принудени да го погазат Ус-
тавот, спроведувањето на правдата 
во државата ќе мора да добие сосема 
поинаков тек. Тогаш државата ќе мора 
да му овозможи на секој друг граѓанин 
(кој не е член на СДСМ и не е „шарен“) 
да има право да врши насилство и да 
предизвикува штета врз објекти и 
институции кон кои чувствува револт 
и да не одговара за тоа. 

Звучи налудничаво, но сосема оправ-
дано имајќи на ум какви сѐ не желби 
му беа исполнети на Заев и од каков 
криминал се извлекувал од одговор-
ност. Ако може Заев и шарените, може 
секој граѓанин во државата. Затоа што 
сите сме исти пред законите.

Ша ре ни те де мон стран ти, 
кои ре чи си два ме се ца го 

па ра ли зи раа гра дот во поп лад-
нев ни те ча со ви, се га поч наа да 
бло ки ра ат кр стос ни ци во со-
о бра ќај ни от шпиц. Но ва та та-
кти ка е ре зул тат на сѐ по ма ли от 
од ѕив и под др шка од гра ѓа ни те, 
кои изо ста ну ва ат по дво ме сеч-
но то из жи ву ва ње. Не ма ње то ка-

Ху ли га ни те на СДСМ поч наа  
и да те па ат гра ѓа ни

па ци тет се га се оби ду ва ат да го 
ка муф ли ра ат со пра ве ње ме теж 
и нер во за во те кот на де нот.

Во не до стиг на ма сов ност, два е-
се ти на „ша ре ни“ авто мо би ли беа 
пар ки ра ни на се ко ја од кр стос ни-
ци те кај по ра неш на „Тре ска“, во 
Кар пош 3 кај бен зин ска та ста-
ни ца, кај Со бор ни от храм, Суд-
ска та па ла та и кај Цр ве ни от крст. 
Акти ви сти те на „Про те сти рам“ 
не им да ваа на лу ѓе то да стиг нат 
на ра бо та, на сред но школ ци те 
на учи ли ште, на сту ден ти те на 
фа кул тет.Де мон стран ти те го 
нав ле коа гне вот на во за чи те, а 
по се ри о зен ин ци дент се слу чи 
на кр стос ни ца та кај Со бор ни от 
храм, ка де што опо зи ци ски акти-
ви сти со ту па ни ци го на пад наа 
и со ни за по грд ни збо ро ви го 
на вре ду ваа ур ба ни от скоп ски 

лик Крис, кој се оби ду ва ше да се 
про бие низ ме те жот. Ова е втор 
на пад од стра на на ху ли га ни те и 
на ван да ли те на СДСМ, кои пред 
са мо ед на не де ла фи зич ки на пад-
наа ро ди тел кој са ка ше сво е то 
де те да го од не се на прег лед на 
дет ска кар ди о ло ги ја.

Опо зи ци ски те пла те ни ци се-
којд нев но до ка жу ва ат до ка де 
се стиг на ти оча јот и лу ди ло то во 
пла те нич ки те ре до ви кои по се-
ко ја це на одра бо ту ва ат за ин те-
ре си те на Зо ран За ев и на СДСМ. 
Гра ѓа ни те гнев но пра шу ва ат до 
ко га нез на чи тел на тол па пла те-
ни ци ќе ги др жат гра ѓа ни те на 
Скоп је во за лож ниш тво за да ги 
оправ да ат па ри те што ги зе ма ат 
од Со рос. �

Нови уцеНи за криза без крај
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Шест ми на про фе со ри, еден 
де мон стра тор и сопс тве-
ни кот на би фе то на Еко-

ном ски от фа кул тет при УКИМ во 
Скоп је со го ди ни има ле раз ра бо-
те на раз врат на ше ма за нап ла ќа-
ње на пре од ни те оцен ки. Од сту-
ден ти те ба ра ле од 500 до 1.000 
евра, а по сто јат и ин ди ции за 
нап ла та со се ксу ал ни ус лу ги. На 
де нот на ак ци ја та „Ераз мус“ на 
фа кул тет ско то пар ки ра ли ште 
кај еден од нив, по ра неш ни от 
де кан Бо бек Шук лев, би ле нај де-
ни прет ход но обе ле жа ни 1.000 
евра зе ме ни ка ко по ткуп. Обе-
ле жа ни би ле и дру ги 1.000 евра. 
Од  Јав но то об ви ни телс тво за 
го не ње ор га ни зи ран кри ми нал 
и ко руп ци ја твр дат де ка, освен 
до ка зи те обез бе де ни со при ме-
на на та ка на ре че ни те по себ ни 
истраж ни мер ки, има ло и дру ги 
до ка зи. Пре ди страж на та по стап-
ка тра е ла по дол го вре ме, уште 
од 2015 го ди на. Ме ѓу звуч ни те 
ими ња во ше ма та бил и член на 
МА НУ. И ток му звуч ни те ими ња 
и уг ле дот во оп штес тво то ги спа-
си ле од при твор.

Ак ци ја та ја из ва ди на ви де ли на 
ко руп ци ја та во ви со ко о бра зов-
ни те ин сти ту ции. Тоа што со го-
ди ни се го во ри де ка во ви со ко-
то обра зо ва ние по стои по ткуп, 
оцен ки без зна е ња, па и раз врат, 
мо бинг, уце ни, ак ци ја та „Ераз-
мус“ го по ка жа на Еко ном ски от 
фа кул тет, но тоа не зна чи де ка 
таа пра кти ка ја не ма и на дру ги 
ви со ко о бра зов ни еди ни ци.  

актуелноКОруПцИСКИ СКАНДАл НА уКИМ

Секс и пари за шестка во индекс!
„Ераз мус“ откри раз врат на мре жа на секс и па ри 
за оцен ка во ин декс од Еко ном ски от фа кул тет во 
Скоп је. Но, таа ко руп ци ја е са мо дел од проб ле ми те 
во ви со ко то обра зо ва ние, ка де што вла де ат ро бов
ла де тел ски и ва зал ски од но си. Пер цеп ци и те од ан
ке ти те из ле гу ва ат на ви де ли на, па ќе се охра бри ли 
це ла та ака дем ска за ед ни ца да се спра ви со сво и те 
ко ле ги и да го ис пе ре пет но то и од сво јот образ? 
Пишува | Наум Стоилковски  

на сту ден ти те. Пре ку ап ли ка ци ја 
на ин тер нет сту ден ти те мо жеа, 
јав но или ано ним но, да ги при-
ја ву ва ат проб ле ми те со кои се 
со о чу ва ат во обра зо ва ни е то. 

Се га пр ва та та ква кан це ла ри ја, 
отво ре на ток му на Еко ном ски от 
фа кул тет, не ра бо ти, исто ка ко 
што не ра бо ти ни ту на Прав ни-
от фа кул тет „Ју сти ни јан Пр ви“. 
Ни кој не при ја вил по ткуп. При-
чи на та, мо же би, ле жи во пер-
цеп ци ја та од истра жу ва ње то од 
2012 го ди на ко га над 28 про цен-
ти од сту ден ти те во Скоп је се 
из јас ни ле де ка при ја ву ва ње то 
на не пра вил но сти те не ма да 
про ме ни ни што. Ед на пет ти на 
од ис пи та ни ци те се пла ше ле од 
од маз да. Се пак, истра жу ва ња та 
по ка жу ва ат де ка че ти ри од де-
сет сту ден ти на УКИМ  има ле 
лич но искус тво со по ткуп, а се кој 
втор сту дент сме тал де ка на не-
го ви от фа кул тет има не по ти зам. 
Око лу 80 про цен ти од ан ке ти ра-
ни те сту ден ти на Прав ни от, Еко-
ном ски от, Фи ло зоф ски от и на 
Фи ло ло шки от фа кул тет рек ле 
де ка на нив ни от фа кул тет има 
не по ти зам и вр ски при по ла га-
ње на ис пи ти те.

� И се га, ка ко и то гаш (во 2014 
го ди на, н.з.), сме там де ка во-
о че ни те проб ле ми во ви со-
ко то обра зо ва ние мо ра да се 
ка жу ва ат јав но, де ка проб ле-
ми те со ку пу ва ње оцен ки, па 
ду ри и дип ло ми, не са мо на 
дип лом ски, ту ку и на пост-
дип лом ски, па и на до ктор ски 
сту дии, не тре ба да се ста ва ат 
под те пих - ве ли де нес Ка ра ка-
ми ше ва-Јо ва нов ска. 

Се ксу ал ни те ус лу ги и зло у по-
тре би што се спом ну ва ат по 
ак ци ја та  „Ераз мус“ не се од не-
су ва ат са мо на од но сот сту дент 
- про фе сор. Из во ри од УКИМ, и 
од сту ден ти те и од про фе со ри-
те, по со чу ва ат де ка мно гу чест о 
ток му тие ус лу ги се от скоч на 
шти ца ду ри и за ака дем ска ка ри-
е ра. Се по со чу ва ат при ме ри де ка 
се ксу ал ни те ус лу ги, да ва ни од 
сту дент ски вре ми ња, по доц на се 
ва ло ри зи ра ле на ни во на ко ле ги, 
од нос но ка ко ос но ва за уна пре-
ду ва ње во ка ри е ра на УКИМ. Во 
таа на со ка, исти те из во ри по со-

Иа ко за тоа се го во ри со го ди-
ни и на уч на та фе ла е дек ла ра-
тив но про тив та кви те дејс тва, 
еви дент но по ак ци ја та изо ста на 
нив на та ре ак ци ја. Не ма ре ак ци ја 
од про фе со ри те, не ма ре ак ци ја 
од пом ла ди те ко ле ги, не ма ре-
ак ци ја од сту ден ти те. Ги не ма 
ни ту оние, најг лас ни те што се 
про ти веа на ре фор ми те во ви-
со ко то обра зо ва ние, обе ди не ти 
под име ни те лот „Про фе сор ски 
пле нум“, ни ту оние од „Сту дент-
ски от пле нум“, од кои дел се пре-
то пи во акту ел ни те улич ни бо јо-
су ва чи отка ко се по ка жа нив на та 
по ли тич ка зад ни на.

Ги не ма про фе со ри те да ја осу-
дат ко руп ци ја та, ни ту ду ри во 
об лик на пре сумп ци ја на не ви-
ност, ни ту, пак, да ги за шти тат 
дел од ко ле ги те ста ве ни во не-
при јат на си ту а ци ја да би дат при-
си ле ни да пла тат, во го то ви на 
или во ус лу ги, ни ту оние што се 
оне прав да ни со уче ње да би дат 
изед на чу ва ни со оние со под ла-
бок џеб. Не ма ни ту осу да на блан-
ко за шти та та на кри ми нал но то 
од не су ва ње од опо зи ци ја та ко ја 
вед наш пре поз на по ли тич ка зад-
ни на и де мон стра ци ја на си ла.

Се то тоа на вра ќа на пер и о дот 
око лу пре ми нот од 2014 во 
2015 го ди на ко га акту ел на те-
ма беа ре фор ми те во ви со ко то 
обра зо ва ние.

То гаш гру па про фе со ри што од-
би ваа да се вклу чат во де ба та та 

за ре фор ми те ор га ни зи ра на во 
еден хо тел, со се ксу ал на ин си ну-
а ци ја се под би ваа де ка „ако им 
вле зе ме се га во хо тел, утре ќе 
по ба ра ат од нас да вле зе ме и во 
апарт ма ни“. То гаш бе ше оце не та 
ка ко „бри ли јант но и ду хо ви то“. 
Де но ви ве ак ци ја та „Ераз мус“ на 
Еко ном ски от фа кул тет ја откри 
су ро ва та ви сти на де ка ток му 
нив ни ко ле ги де ле ле по ка ни за 
хо те ли и апарт ма ни за по ло жу-
ва ње на сту дент(к)ите. А, тоа е 
да ле ку од ду хот на бри ли јант но 
и ду хо ви то, ту ку е тра гич но, де-
гра ди рач ки и ома ло ва жу вач ки.

Со не под нос ли ва лес но ти ја на 
им про ви за ци ја не ко гаш ни те 
глас ни про фе со ри оста ну ва ат 
збу не ти и де нес. Се не ма став 
да ли пет сто ти ни или ил ја да во 
евра, па и по не ко ја се ксу ал на 
ус лу га, се ка ко, се ко му спо ред 
апе ти ти те, при до не су ва во раз-
во јот на ака дем ска та сло бо да и 
авто но ми ја. 

Ко га спро тив но на то гаш ни те 
пле нум ци те се по ја ви и дру га 
гру па од 200 про фе со ри кои 
имаа жел ба да по мог нат во 
про ме ни те на уни вер зи тет-
ско то обра зо ва ние, во сво ја та 
пла тфор ма за дејс тву ва ње на-
ве доа и спро тив ста ву ва ње на 
„биз нис-ин те ре си те, про фи те-
ри те и ма ни пу ла ци и те“, од нос но 
„Ве ли ме глас но „не“ за ку пе ни те 
дип ло ми; „Не“ за оцен ки те со 
про тек ции; „Не“ за не ло јал на та 
кон ку рен ци ја во и ме ѓу фа кул те-
ти те и уни вер зи те ти те“, сто е ше 
во нив на та ини ци ја ти ва. 

� Зар не е упад врз авто но ми ја-
та ко га дел од про фе со ри те ги 
ко ри стат по зи ци ја та и уни вер-
зи те тот за свое лич но бо га те-
ње и се од не су ва ат ка ко тоа да 
е нив на при ват на фир ма ... Не е 
са мо јав на тај на, ту ку се којд-
не вие е пи шу ва ње то оцен ки 
без зна е ње, без по ја ву ва ње на 
сту ден тот на фа кул тет и слич-
но - по со чи то гаш проф. д-р Та ња 
Ка ра ка ми ше ва-Јо ва нов ска.

Во 2010 го ди на ре сор но то ми ни-
стерс тво отво ри кан це ла рии во 
си те пет др жав ни уни вер зи те ти 
за пре вен ци ја и бор ба про тив ко-
руп ци ја та и за шти та на пра ва та 



 Сту ден ти те 
тре ба да се 
охра брат да 

ги при ја ву ва ат 
ко рум пи ра ни-
те про фе со ри

„Ка ко ќе поз на е те член на вр ху-
шка та на СДСМ? – По кра тки те 
но зе, се раз би ра! -Ка ко по нив? –
Па на ла га та ѝ се кра тки но зе те, а 
СДСМ еп тен  ја пре те ра, За ев ве ќе 
но си пан та ло ни од вто ро од де-
ле ние...“ Ова  е са мо ед на од мно-
гу те ше ги на со ци јал ни те мре жи 
со кои Ма ке дон ци те се под би ва ат 
со не кон зи стент но ста, ла ги те и со 
се којд нев но то са мо де ман ти ра ње 
на ли де ри те на СДСМ и на нив ни те 
пу ле ни од ша ре на та ре во лу ци ја, 
за кои се те ра ше га та де ка освен 
днев ни ци те за до а ѓа ње на про тест, 
се га им ги пла ти ја и каз ни те за 
ху ли ганс тво то. Нај го ле ма за бе ле-
шка на си те оста ну ва што За ев и 
Ше ќе рин ска са мо учес тву ваа во 
„до на ци ја та“ за сво и те ша ре ни со-
пар тиј ци. По ло ги ка та на не шта та, 
тре ба ше без проб лем од сопс твен 
џеб да пла тат за ус лу ги те на тие 
што се ко ја ве чер, освен не де ла, се 
„бо рат со ре жи мот“ и со дру ги те 
ве тер ни ци. Ва ка чо ве кот поз нат 
по ми ли о ни те од тен де ри и „гло-
бал ни от“ проб лем и же на та пре-
поз нат ли ва по „со ле на та“ ки ри ја, 

јах ти те и чан ти те, да доа по три 
ил ја дар ки. Де на ри, се раз би ра...

Нај го ле ма на вре да и са мо бен ди-
са но пот це ну ва ње на ин те ли ген-
ци ја та на сопс тве ни от на род, пак, 
оста ну ва се којд нев на та бур ле ска 
во ко ја СДСМ из ле гу ва и па те тич-
но, без срам и пер де, ја под др жу ва 
сопс тве на та ква зи ре во лу ци ја, ма-
кар би ла и ша ре на, прет ста ву вај-
ќи ја ка ко гра ѓан ска. Та ка, За ев и 
Ше ќе рин ска ве чер та на 6 мај, со 
си от ум за ми наа на про тест за да 
ги доз на ат ста во ви те на ша ре на-
та „ре во лу ци ја“?! И до де ка си те се 
сме е ја, тие ги ис лу шаа, се про ше-
таа и утре ден та ус ло ви ја со си те 
нив ни ша ре ни ба ра ња, де мек го 
слу ша ле на ро дот. Иа ко слу ша ње-
то на гла сот на на ро дот би бил 
ви стин ска про ме на и на пре док 
во 25-го диш на та ег зи стен ци ја на 
ели ти стич ка та пар ти ја, глав ни от 
проб лем во про да ва ње то на  ша ре-
на та па ро ди ја бе ше по втор но тој, 
ли де рот, кој по оби чај за бо ра ви де-
ка де мек не е за ед но со ша ре ни те, 
па изу ми и да ка же  - што ако не ги 
ис пол нат ба ра ња та на ша ре ни те 
со гра ѓа ни...

За ев се исплаши, 
чадорите на „шарените“ 
подготвени за на плажа

„рЕвОлуцИјАТА“ НА КрСТОПАТ анализа

Ла ни, ефе ктот на и та ка пе
тар до ид ни те „бом би“ це лос
но се за гу би со до а ѓа ње то 
на ле то то и на од мо ри те, а 
ша ре на та бур леск на ре во лу
ци ја вле зе во исти от пер и од. 
Со се ма раз бир ли во е што 
За ев и СДСМ ста ви ја во пет та 
бр зи на и на мет наа рок од 
са мо 11 де на за ис пол ну ва ње 
ред кон фуз ни ус ло ви. За
пад ни от ча дор ги шти ти, но 
ви стин ски те ча до ри за сон це 
ги пла шат. И Бри сел ги до те
па. Са каа да му „уго дат“ на 
„ча до рот“ со ра ди ка ли за ци ја 
на про те сти пред Со ве тот на 
ЕУ, а тој се од ло жи од пред
ви де ни от 20 ју ни по ра ди бри
тан ски от Брек зит. Ста ти ва до 
ста ти ва,а во пар ти ја та глас но 
одек ну ва „тиктак, тиктак“, но 
не ка ко нај а ва за „бом ба“...

Пишува |  
Љупчо Цветановски
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чу ва ат и на мо бинг од по ста ри те 
про фе со ри кон аси стен ти те или 
до цен ти те. Та ка, по стои цел еден 
си стем на за вис ност на пом ла-
ди от кон по ста ри от ка дар, ко ја 
че сто соз да ва и об вр ска за ин-
тим на по вр за ност, мно гу па ти 
и без вол ја на пом ла ди те ко ле ги. 

Пра ша на за та кви те од но си на 
фа кул те ти те, Ка ра ка ми ше ва–Јо-
ва нов ска по со чу ва на си сте мот 
на це лос на за вис ност на пом ла-
ди от ка дар иск лу чи во од ре цен-
зент ско то мис ле ње на по ста ри те 
про фе со ри на иста та уста но ва, 
што кре и ра си стем на ва зал ска 
по кор ност и соз да ва „ро бо ви” 
кои се це лос но впрег на ти да ра-
бо тат иск лу чи во за ин те ре си те 
на по ста ри те про фе со ри.

� Таж но е што пом ла ди те ко ле-
ги се чув ству ва ат исфру стри-
ра но без мож ност да сто рат 
не што за да си ги за шти тат 
сво и те ин те ре си, па и сво е то 
до сто инс тво ка ко лич но сти. 
Оваа со стој ба мо ра да се ре-
ша ва. Ака дем ска та за ед ни ца 

не смее да доз во ли да оста не 
во вре ме то на ро бов ла де те-
ли и ро бо ви. Мо ра да нај де ме 
си ла да ги по со чи ме и се ка ко 
над ми не ме проб ле ми те што 
не сом не но се при сут ни во ви-
со ко то обра зо ва ние.

Од дру га стра на, не смее да се доз-
во ли не кол ку ми на ко рум пи ра ни 
про фе со ри да соз да ва ат ге не рал-
на сли ка за си те про фе со ри.

� Не сме е ме да доз во ли ме ко-
рум пи ра ни те про фе со ри да се 
кри јат зад тие што не се ко рум-
пи ра ни и да про фи ти ра ат зад 
грб. Ако го доз во ли ме тоа и 
по сто ја но го иг но ри ра ме овој 
проб лем, пра ктич но и ние ста-
ну ва ме со у чес ни ци. Ни кој, а 
нај мал ку уни вер зи тет ски про-
фе сор кој по де фи ни ци ја тре ба 
да би де при мер за пом ла ди те 
ге не ра ции, не смее да оста не 
без каз на за сто ре ни те и од суд 
до ка жа ни ко руп тив ни актив-
но сти. Сту ден ти те тре ба да се 
охра брат да ги при ја ву ва ат 
ко рум пи ра ни те про фе со ри. 

Откри ва ње то на ко руп ци ја та 
е сло жен и мош не те жок про-
цес во кој, ако са ка ме да за-
вр ши со ус пех, мо ра да би дат 
вклу че ни си те ин вол ви ра ни 
стра ни - сту ден ти те, про фе со-
ри те, уни вер зи тет ски те те ла и, 
се ка ко, др жав ни те ор га ни кои 
има ат об вр ска да се спра ву-
ва ат со овој вид кри ми нал. Се 
ра бо ти за ме ѓу себ но по вр за ни 
актив но сти за кои, за да има ат 
ус пех, е по треб на за ед нич ка 
по све те ност за ста ва ње крај 
на ко руп ци ја та во оваа сфе ра 
- до да ва про фе сор ка та Ка ра ка-
ми ше ва–Јо ва нов ска. 

Клоп че то на ко руп ци ја та во ви-
со ко то обра зо ва ние поч на да 
се од мо ту ва. Тоа што од та му се 
оче ку ва е ака дем ска та за ед ни ца, 
вклу чи тел но и сту ден ти те, да за-
ста не во бор ба за рас чи сту ва ње 
на овие вна треш ни слу чу ва ња 
кои ги над ми ну ва ат рам ки те 
на ко руп ци ја, за ду ри по тоа на-
ви сти на ви со ко то обра зо ва ние 
да си го вра ти уг ле дот и да се 
ди ску ти ра за авто но ми ја та.  �

актуелно
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СтРаВот оД ЧаДоРИте Го наМетна  
18 ЈунИ
Оно ма то пе ја та на тај ме рот што ги от чу ку ва пос-
лед ни те мо мен ти пред де то на ци ја на бом ба, ма-
кси мал но ко ри сте но то „тик-так, тик-так“ со кое 
спа си те лот од Мур ти но ги нај а ву ва ше сво и те пе-
тар до ид ни „бом би“, се га е оно ма то пе ја за пос лед-
ни те мо мен ти на  ша ре на та „ре во лу ци ја“. Се бли жат 
лет ни те од мо ри, а ша ре ни те ван да ли по ка жаа де ка 
мно гу ми лу ва ат до бро да од мо рат по на пор но то 
бо ја ди су ва ње. Се кој ви кенд до се га го пра веа тоа, 
а  се га по тол ку труд и енер ги ја по тро ше на на ху-
ли ганс тво и ван да ли зам им тре ба и по дол га по-
чин ка. По мож ност, обез бе де на од днев ни ци те на 
до бро тво ри те, на не ко ја пла жа. Овој не по би тен и 
до ка жан факт ја исп ла шил, со пра во, и вр ху шка та на 
пар ти ја та, ко ја ќе оста не и без сто ти на та нај ре дов-
ни ша ре ни мо ле ри, а при ка ска та за не ка ква си ре-
во лу ци ја ќе оста не са мо грд спо мен за дво ме се чен 
срам на ед на гнев на пар ти ја ис пол не та со омра за, 
ко ја се оби де да ја бо ја ди са и пре бои сопс тве на та 
исто ри ја во оби дот за вра ќа ње на власт. За луд но 
днев ни ци те од 20 евра, се га до а ѓа вре ме ко га ќе 
тре ба и да се по тро шат па ри те. Уште по го ле ма 
па ни ка пре диз ви ку ва мож но ста ша ре на та „ре во-
лу ци ја“ да ја до жи вее суд би на та на „бом би те“ на 
За ев. Не слу чај но и две те се во на вод ни ци. Ка ква 
ре во лу ци ја, та кви бом би, не ли.

Ла ни, ефе ктот на и та ка пе тар до ид ни те „бом би“ 
це лос но се за гу би со до а ѓа ње то на ле то то и на 
од мо ри те, а ша ре на та бур ле ска вле зе во исти от 
пер и од . Не слу чај ни се и иден тич ни те ефе кти од 
две те не бу лоз ни дејс тва – „бом би те“ ме сто да го 
диг нат, го ур наа и та ка ма ли от реј тинг на За ев и 
СДСМ, а ан ке ти те по стар тот на ша ре на та бур ле ска 
го по ка жаа исто то.  То гаш, „бом би те“ ги ис про во-
ци ра Ни ко ла Гру ев ски  со прес-кон фе рен ци ја та за 
оби дот за пуч на За ев. Ша ре на та „ре во лу циа“, пак, ја 
ис про во ци ра Ѓор ѓе  Ива нов. И по втор но, ин тен зи-
те тот и ин те ре сот па ѓа, а ле то то не ми нов но до а ѓа, 
нај а ву вај ќи акут на ша ре на ме но па у за.

Со о че на со овој страв, вр ху шка та во па ни ка одре-
ди да тум, кој, со се ма слу чај но, не ли, е пред вес-
ник на по се ри оз ни от по че ток на лет на та се зо на 
и аранж ма ни те од 20 ју ни. За За ев, Ве ру шев ски и 
за Ча у шот нај до бар ча дор, мо же би, е стран ски от 
за штит ник, но за ша ре ни те че да на „ре во лу ци ја-
та“ - не ма по до бар ча дор од тој на пла жа во Гр ци ја, 
Мал та, Шпа ни ја... 

КОСтОв: Од жи ве ав ме ед на и пол го-
ди на ус ло ву ва ње, т.е. уце ну ва ње од 
Зо ран За ев на ко а ли ци ја та на власт, 
вМРО-ДПМНЕ и ДУИ, кон Ни ко ла Гру-
ев ски и Али Ах ме ти, а бо га ми и кон 
Мен дух та чи и ДПА, кон но ви на ри и 
ме ди у ми, кон биз нис ме ни, кон гра-
ѓа ни на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Но, 
За ев е не у мо рен и про дол жу ва. ве ќе 
не са мо што ус ло ву ва,  ту ку и мо ли за 
не што за што сѐ уште не знае ка ко, 
на кој на чин, да ѝ го со оп шти на јав-
но ста. вмет ну ва ди рект но во пет та 
бр зи на и ни збо ру ва де ка не бе га од 
из бо ри, де ка тој е за бр зи из бо ри, 
де ка вМРО-ДПМНЕ бе га од из бо ри. 
вед наш по тоа пре фр лу ва во ри кверц 
и по на та му ис по ра чу ва но ви ус ло-
ву ва ња или, да би дам по кон кре тен, 
по ста ву ва но ви уце ни, кои тре ба да 
му ги ис пол нат, па ду ри по тоа сед ну-
ва ње на ма са и пре го во ри. А ако се 
сми лу ва гос под Бог (чи тај За ев), ќе 
има из бо ри. А мо же би и не! Ни ко гаш 
ни што не се знае и не е си гур но со 
не го. тој и не би бил За ев, та ков ка ков 
што е, ако не е та ка.

Ама, се чи ни, тоа е. Од не го ни не ма 
спас. Ду ри и по ло шо од тоа, не го ви от 
не раз бир лив ја зик, би ре кол Кр ле жа, 
е по ра ка за ха о тич ни и збр ка ни мис ли, 
по ра ка и по твр да за не чес на по ли ти ка, 
а јас би до дал и за не ма ру ва ње на мо-
ра лот и отсус тво на ети ка во не го во то 
по ли тич ко од не су ва ње. тоа е од не су-
ва ње, чиј што кра ен ефект се  бло ка ди, 
не ми ри и на силс тва. тој, де фи ни тив но, 
е иск лу чи те лен тип, ко го во по ли ти-
ка та го воз бу ду ва ат са мо уце ни, а таа 
не го ва воз бу да до жи ву ва ек ста за ко га 
ис по ра чу ва му зич ки жел би. та ка тој 
и се га, без срам и пер де, ли ку ва ше 
де ка сѐ што ка жал по го дил, сѐ што 
по ба рал до бил. Еве не ка му би де: та-
ка е бе За ев! Ама ај де ед наш со бе ри 
хра брост и по ка жи де ка си под го твен 
да из ле зеш и на из бо ри. Или ка жи ѝ на 
ма ке дон ска та јав ност ко га ќе се одр-
жат пар ла мен тар ни те из бо ри, па да ни 
олес ни на си те. Ем и тоа ќе го по го диш 
(100 про цен ти ефи кас на ви до ви тост), 
а бо га ми и си те ќе ти приз на е ме де ка 
еве зас лу га та за ко неч но то одр жу ва-
ње на из бо ри те е тво ја и са мо тво ја. А 
не ва ка, ба рај ќи до 18 ју ни Устав ни от 
суд да се из јас ни за ини ци ја ти ва та за 
устав но ста на СЈО, и да би дат ос ло бо-
де ни не го ви те ша ре ни при ја те ли, кои 
сквер на веа и на гр ду ваа кул ту ра, умет-
ност, исто ри ја и тра ди ци ја, да играш 
мај тап со ин сти ту ци и те на судс тво то и 
на др жа ва та.  И се га пра шу вам: Е па не-
ли тој е де мо крат ски бо рец за Уста вен 
суд, кој ќе ра бо ти без по ли тич ки ул ти-
ма ту ми и пар ти ски  при ти со ци? Не ли 
тој ве ле ше де ка се бо ри за не за вис но 

судс тво? Не гос по-
да, тој не мо же да 
би де тоа за тоа што 
е оби чен по ли тич ки 
кри ми на лец, кој за на ет за уце ни уче ше 
од ве ру шев ски, а по ли тич ки от ре кет 
го спро ве ду ва со врв ни струч ња ци од 
ти пот на Ча у шот и на не го ва та ха кер-
ска и ре ке тар ска бан да.

По ве ќе од  јас но е де ка За ев не са мо 
што се па за ри, ту ку и се ли га ви ка ко 
че ти ри го диш но де те, кое пла че, ама не 
знае зо што и од кои при чи ни. Ете тоа е 
на ша та ре ал ност де нес. Не знам, мо же-
би на ви сти на мно гу, ду ри и прем но гу, е 
оду ше вен од ша ре на та ре во лу ци ја, па 
си доз во лу ва тие да со оп штат не ка кви 
си ул ти ма ту ми, а по тоа тој ги пре зе ма и 
ги прог ла су ва за свои, т.е. ул ти ма ту ми 
на СДСМ. тоа е не го во то сфа ќа ње за 
ли дерс тво: да во ди, та ка што дру ги 
ќе го во дат. Со та кво ли дерс тво, од 
нов тип, и ка ко ли дер од нов ков, тој 
са мо го нич ко са СДСМ и го ур ни са и 
ми ни му мот по ли тич ки диг ни тет што го 
има ше пар ти ја та.та ка што, ко га СДСМ 
ја пра кти ку ва по ли ти ка та на ин тер нет, 
тоа е по ли тич ко ре ке тарс тво, про мо-
ви ра но од Ча уш, а ко га ја пра кти ку ва 
ка ко улич но ху ли ганс тво, кое бло ки ра 
и уни шту ва, тоа е ули чен кри ми нал, 
про мо ви ран од СДСМ – кри ми нал ци 
за улич ни бло ка ди. Ни по мал ку, ни 
по ве ќе, ту ку ша ре ни са мо прог ла се-
ни ре во лу ци о не ри, до ка жа ни улич ни 
ху ли га ни и на сил ни ци, а бо га ми во 
пос лед но вре ме и по твр де ни су де ни 
и осу де ни кри ми нал ци, кои бло ки ра-
ат ули ци, бу ле ва ри и кр стос ни ци. Не, 
не, не пре те ру вам! До бро знам што 
збо ру вам. Па имам очи и гле дам, ка ко 
тие кри ми нал ци на пад наа це ло се мејс-
тво, маж и же на, кои со авто мо бил го 
но сеа на прег лед сво е то бол но де те. 
Сра мо та! А и сним ки те по ка жаа кои се: 
Кри ми нал ци од кри ми на лен кон теј нер 
со пет ѕвез дич ки - це ло скоп ско кри-
ми нал но под зем је.

А ко га и до бро ќе раз мис лам, мис лам 
де ка се то оваа ра бо та со За ев и има 
ло ги ка: Па што дру го да оче ку ва ме од 
або ли ран по ли ти чар, освен по ли ти ка-
та да ја пра кти ку ва пре ку по ли тич ко 
ре ке тарс тво, пре ку те ле фон, ин тер-
нет и не за кон ски сним ки, но и пре ку  
по ли тич ко и фи зич ко на силс тво на 
ули ца.  А таа и та ква не го ва по ли ти ка, 
ми за ли чу ва на јаг ле ро ден мо но ксид, 
кој са ка да ни ја за ду ши и уни шти кул-
ту ра та, ма ке дон ска та кул ту ра, гра де на 
со ве ко ви, ма ке дон ска та кул ту ра, кис-
ло ро дот на на ше то под неб је. Поз на то 
ни е де ка без кис ло род не ма жи вот, 
зна чи без кул ту ра не ма оп штес тве но 
жи ве е ње и ци ви ли за ци ја.

коСтоВ: лоГИЧно е аБолИРан 
ПолИтИЧаР Да ПРаВИ ПолИтИЧкИ Рекет

анализа

ШаРеното тРоЈСтВо на 
СДСМ Го ЗБунИ лИДеРот
Та ка, гор ди от ли дер из ле зе на 
прес-кон фе рен ци ја и ги со оп-
шти сво и те кон тра ди ктор ни 
ба ра ња, во кои бо реј ќи се за 
„прав на др жа ва“ ка ко ус ло ви ги 
на ве де од но сот на Устав ни от 
суд кон СЈО, суд ско ос ло бо ду ва-
ње на ван да ли те што кр шеа и 
бо е ја и во втор ред ве ќе ис пол-
не ти ус ло ви ка ко из би рач ки от 
спи сок и учес тво то во вла да, 
одам на ап сол ви ра ни пра ша-
ња. Кон фуз но ста на За ев, се-
пак, ја наг ла си мо мен тот што 
тој за бо ра ви да ка же што ако 
не би де по не го во? За гу бен 
во пре во дот или по ве ро јат но 
во единс тво то на со ци ја де мо-
крат ско то све то или, по ве ро-
јат но, ша ре но тројс тво кое ги 
со др жи СДСМ, СЈО и ша ре на та 
ре во лу ци ја, тој изу ми да ка же 
со што се за ка ну ва. Раз бир-
ли во, па пред са мо 12 ча са за-
ка ни те ги со оп шти не го во то 
ал тер его од ша ре на та ре во лу-
ци ја – ка жаа де ка ќе бло ки ра ат, 
ра ди ка ли за и ра ат и што ли не. 
За ев за бо ра ви де ка за јав но ста 
не се ед но, ту ку се из мис ле на 
„на стра на гра ѓа ни и на стра на 
пар ти ја“, ко ја са мо ги под др-
жу ва, па не ни по мис ли де ка е 
по треб но да ка же - што би би ло 
ко га не би бил ис пол нет нив-
ни от без о бра зен ул ти ма тум.

СтатИВа И Со ПРоЦената 
За РаДИкалИЗаЦИЈа 
ПРеД СоВетот на еу
Дла бо ко нав ле чен на бој кот, 
про те сти и на ус ло ву ва ња, 
СДСМ и се га уце ни со вре мен-
ски рок за ис пол ну ва ње на 

„гра ѓан ски те“ ба ра ња. Да де 
11 де но ви за нив но ре ша ва-
ње. Ина ку, се се ќа ва те де ка 
и Вла да та тре ба ше да пад не 
за три де на од об ја ву ва ње на 
„бом би те“.

Фа моз ни от 18 ју ни, пак, во се-
бе ги крие и мо ти ви те за ова 
раз у ла ве но ита ње на пар ти-
ја та. Чу му ток му 18 ју ни, се 
пра шаа ед но бој ни те гра ѓа ни, 
кои тие ми лу ва ат да ги на ре чат 
сто ка. Об јас ну ва ње то е мно гу 
ло гич но и про из ле гу ва од два 
мо ти ва што ги при ти ска ат во 
дејс тву ва ње то. Пр во, Со ве тот 
на ЕУ, на кој ча до рот да ва сѐ од 
се бе да ја про тур ка Ма ке до ни-
ја ка ко без бед нос но пра ша ње, 
тре ба ше да се одр жи на 20 ју ни, 
та ка што ра ди ка ли за ци ја на 18 
ќе бе ше полн по го док. Та ка, би 
му „уго ди ле“ и на „ча до рот“, 
кој би ја зел ка ко од ли чен адут 
кар та та де ка со стој ба та во Ма-
ке до ни ја се вло шу ва, сѐ за да нѐ 
ста ви на дне вен ред, чин што 
из ми на ти те се дум го ди ни од 
бло ка да та на Гр ци ја и ве то то 
во ЕУ по пр ва та пре по ра ка за 
пре го во ри од ЕК ни ка ко не им 
тек ну ва ше.

Но, упс, по втор но ста ти ва! 
Ка ко и сто ти ци па ти до се га, 
СДСМ, се из ле та со про це на-
та. За ев си ка жа за да ту мот, а 
по ра ди Бри та ни ја и гла са ње то 
за Брек зит на 23 ју ни, Со ве тот 
на ЕУ ја од ло жи сред ба та за 
крај на ме се цот. Не би се за чу-
ди ле се га  За ев да из ле зе и во 
сопс твен стил да ре че де ка се 
пре мис ли ле и де ка нов да тум 
за не ло гич ни те ус ло ви е 29, а 
не 18 ју ни. Се пак, по ве ро јат но 
е де ка да ту мот е по вр зан со 
друг, по го лем страв. И  тој од 
ча до ри, ама ви стин ски...

Не знам да ли да ка жам де ка сум из не на ден, 
би деј ќи опо зи ци ја та по сто ја но да ва ва кви не-
ло гич ни из ја ви, па тоа ве ќе ста ну ва нор мал но, 
ве ли уни вер зи тет ски от про фе сор Але ксан-

дар Да штев ски, спо ред кој на пос лед на та прес-кон фе рен ци ја 
до а ѓа до кул ми на ци ја на кон фуз но ста во из ја ви те.

ДАШтЕвСКИ: За мис ле те, гла вен ус лов за из ле гу ва ње од по ли-
тич ка та кри за е устав ни от суд да до не се од лу ка да ли е устав но 
или не у став но по сто е ње то на СЈО. Кој мо же да раз бе ре што 
зна чи тоа и ка ко да се тол ку ва, а тоа е нив ни от гла вен ус лов 
за из ле гу ва ње од кри за та. Да ли опо зи ци ја та има до ста ве но 
ини ци ја ти ва за ис пи ту ва ње на устав но ста на за ко нот или, пак, 
тоа го те ме ли на не ко ја дру га ини ци ја ти ва? Ако е тоа по ли-
тич ко ба ра ње, зо што се упа ту ва кон устав ни от суд. Да ли ова 
прет ста ву ва ул ти ма тум кон су дот? Не ли е ова обид за вр ше ње 
при ти сок врз су дот, кој е не за ви сен др жа вен ор ган и ни кој не 
мо же да му се ме ша во ра бо та та?

вто ро то ба ра ње е да се ос ло бо дат си те што про те сти ра ат. Исто 
ка ко и прет ход но то и ова е двос мис ле но и не јас но ба ра ње. Пр во, 
тие што про те сти ра ат се на сло бо да и се кој ден не пре че но им 
се овоз мо жу ва да го ос тва ру ва ат тоа пра во, иа ко има еле мен ти 
на не по чи ту ва ње на за ко нот, ка ко на при мер не при ја ву ва ње 
на про те стот во за кон ски от рок. Се го нат тие што на пра ви ле 
кри вич ни де ла во те кот на про те сти те. За нив но ос ло бо ду ва-
ње или су де ње од лу чу ва су дот, а не по ли тич ка стру кту ра и ако 
по сто јат ус ло ви, суд ска та власт ќе си до не се од лу ка зас но ва на 
на за ко нот, во по стап ка што е, исто та ка, утвр де на со за кон.

Ова е мно гу ин те рес но до тол ку по ве ќе што вед наш по овие 
две ба ра ња, ли де рот на опо зи ци ја та ве ли де ка ко неч но во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја тре ба да дој де до вла де е ње на пра во то. 
Ка ко е мож но по овие ба ра ње да се ре че тоа, би деј ќи и две те се 
спро тив ни на вла де е ње на пра во то, ка ко и мно гу дру ги ра бо ти 
кои прет ход но се слу чи ја на про те сти те, а дел од нив ток му 
лич но од не го. За тоа, не знам да ли се ра бо ти за фло ску ли што 
се по вто ру ва ат за да се по пол ни ме сто ме ѓу ба ра ња та или не кој 
тре ба да му об јас ни што зна чи тој тер мин.

вто ри от сет на ба ра ња е уште по кон фу зен. На це ла та ма ке-
дон ска јав ност ѝ е јас но де ка из би рач ки от спи сок е про чи стен 
и де ка по таа ос но ва ве ќе е не ло гич но да се раз го ва ра. Из ме-
ни те што ги ба ра ше ДИК за из би рач ки от спи сок беа изг ла са ни 
во Со бра ни е то од пра те ни ци те на вМРО-ДПМНЕ и на ДУИ на 
пр ва та сед ни ца, ко ја ја сви ка пре тсе да те лот на Со бра ни е то по 
од лу ка та на Устав ни от суд, на ко ја не при сус тву ваа пра те ни ци те 
на СДСМ. Зна чи, тоа пра ша ње е ве ќе ре ше но, а про чи сту ва ње то 
ќе про дол жи во кон ти ну и тет сѐ до из бо ри те.

На ба ра ње то што се од не су ва на из ме ни те на За ко нот за ме ди у ми 
ин тен зив но се ра бо ти во вла да та по пре по ра ки те за до би ва ње 
пре го во ри во ЕУ и пред ло зи те на При бе, кои тре ба да се спро-
ве дат, во сог лас ност со нај де мо крат ски те европ ски стан дар ди. 
Не знам да ли опо зи ци ја та не го знае тоа или го иг но ри ра.

Ко неч но, фор ми ра ње то вла да за спро ве ду ва ње из бо ри е, исто 
та ка, ап сол ви ра но пра ша ње и до тоа ќе дој де, ка ко што е до-
го во ре но со До го во рот во Пр жи но, 100 де на пред из бо ри те, 
за тоа и овој пред лог е не ја сен. всуш ност, се ба ра не што што 
не е спор но.

тоа што уште по ве ќе из не на ду ва е де ка опо зи ци ја та не ка жу ва 
што ако не се ис пол нат овие пра ша ња. Да ли ќе дој де до бло-
ки ра ње на ули ци те што ќе ги ири ти ра си те гра ѓа ни на Скоп је и 
на ре пуб ли ка та, или ќе се за ми не на Хал ки ди ки и дру ги атра-
ктив ни де сти на ции.

ДаШтеВСкИ: кулМИнаЦИЈа  
на ЗаеВата конФуЗноСт
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неделава зад нас слушнавме две позиции за најтешкото македонско 
надворешно и внатрешно политичко прашање поради кое земјава 
веќе со години е во предворјето на европската унија, засега без 
шанси да седне на масата како рамноправен партнер. за разлика од 
изјавата на лидерот на сдсм, кој во свој стил, со многу контроверзии 
и нелогичности директно говори за потребата од промената на 
името, германската канцеларка меркел индиректно ни опиша што 
им се случува на тие што не се дел од европската елита кога треба 
да ги остварат своите права. и двете позиции не даваат надеж дека 
македонија може наскоро да се надева на позитивен развој на 
настаните и на реален разумен компромис за името и за  
отворање на евроатланските патишта

колуМна

Пишува | Горан Момироски  

КОј Е НЕСТАбИлЕН, ЗАЕв ИлИ МАКЕДОНИјА?

Според Зоран Заев, поли-
тичката криза нема ни-
каква врска со проблемот 

за името со што дирекно ги по-
тврдува грчките тези и при-
чини за вето, кои велат дека 
Македонија не е функционална 
демократија и затоа не треба 
да е дел од ЕУ. Лидерот на СДСМ 
смета дека Македонија прво 
треба да биде стабилна и по-
литички и економски, а дури 
потоа да влезе во процесот на 

опозицијата со грчки 
позиции за името



Заев директно 
ѝ нанесе 
штета на 

позицијата на 
Македонија во 
преговорите 
и со своето 

тврдење дека 
Грција може 
да опстане 

уште 200 го-
дини без да го 
реши спорот 

за името
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решавање на името, што драс-
тично ја расипува позицијата 
на Македонија во однос на 
спорот за името со Грција. Со 
своите позиции Заев на грч-
ката страна ѝ дава легитимно 
право да одбие какви било раз-
говори затоа што кога лидер 
на главната опозициска пар-
тија тврди дека неговата земја 
не е стабилна, таа не заслужува 
ни членство во ЕУ и во НАТО.

Со други зборови, преку срп-
ската агенција „Бета“ Заев наја-
ви дека сè додека не заврши 
политичката криза во земјава, 
која со кратки прекини трае 15 
години, или од почетокот на не-
зависноста, Македонија не тре-
ба да преговара за името. Овој 
контроверзен став е на човекот 
што пред неколку години рече 
дека поради економски причи-
ни некогаш треба да се свитка 
„кичмата“ и да се попушти пред 
грчките барања за името. Заев 
сега ретерира и вели дека во 
земјата нема политичар што 
би излегол пред парламентот и 
би барал промена на уставното 
име на земјата. 

Со своите најнови ставови за 
името лидерот на СДСМ ги 
збуни сите, дури и странците, 
кои се свесни дека причината 
за блокадата не треба да се 
бара во легитимните ставови 
на Македонија, туку во нацио-
налистичките тези на Грција, 
која бара ексклузивно право 
на името Македонија. 

Заев директно ѝ нанесе штета 
на позицијата на Македонија 
во преговорите и со своето твр-
дење дека Грција може да оп-
стане уште 200 години без да 
го реши спорот за името. Иако 
на сите им е јасно дека Грција 
нема проблем со ваков развој на 
настаните, крајно е невообичае-
но лидер на опозиција да тврди 
дека без решение на спорот за 
името Македонија нема да оп-
стане како држава, нешто што 
Заев го кажува индиректно, но 
сосема јасно. Уште потрагично 
е што тој опстанокот на земјава 
го поврзува само со членство во 
НАТО и во ЕУ, што може да го 

каже некој професор или ана-
литичар, но не и лидер на пар-
тија. Особено ако се знае дека 
покрај грчката блокада, Европ-
ската унија се соочува со замор 
од проширувањето, а шефот на 
Европската комисија најави дека 
најмалку до 2020 година нема 
да има прием на нови членки. 
Зошто лидер на партија што 
има аспирација да стане лидер 
на влада му кажува на својот на-
род дека државата изградена на 
темелите на генерации луѓе што 
гинеле за слободна и за незави-
сна држава може да се распадне 
ако не влезе во две меѓународни 
организации, знаат само тој и 
неговите соработници, кои, ве-
ројатно, за време на наредните 
избори ќе мораат да дадат одго-
вор на ова прашање. 

Покрај фаталистичките тези за 
пропаст на државата ако не го 
решиме името, Заев ја обвини 
својата држава и за провоци-
рање. Тој една година откако 
министрите за надворешни 
работи на двете земји Попоски 
и Коѕијас почнаа нов процес со 
низа мерки за градење доверба, 
бара да се подаде рака на прија-
телство како да не знае дека Ма-
кедонија токму поради вакви 
позиции досега го смени името 
во Обединетите нации, го про-
мени знамето, го смени Уставот 
со што се откажа од македон-
ското малцинство во Грција и 
направи уште десетина други 
компромиси, додека Грција само 
набљудуваше и ставаше вето во 
Брисел и во Букурешт. За да биде 
уште потрагично, Зоран Заев ди-
ректно им се спротивстави на 15 
судии на Меѓународниот суд на 
правдата во Хаг, кои пресудија 
дека Македонија не е таа што 
провоцира, туку тоа го прави 
само Грција. 

Сепак, и покрај тоа што вели 
дека додека Македонија не ста-
не стабилна, а со оглед на кри-
зата во земјава тоа нема да се 
случи брзо, Заев најавува дека 
името договорено со Грција ќе 
биде име за меѓународна упо-
треба на Македонија. Со тоа тој 
крајно несериозно ја враќа во 
игра двојната формула, која Гр-

ција досега ја отфрлила во двае-
сетина официјални околности. 

Според тезите на Заев дадени за 
агенцијата „Бета“, земјите како 
Србија и САД, кои нè признале 
под уставно име, не направиле 
грешка, а ако Грција не нè при-
знава под уставното име, може 
да ни се обраќа со името што 
ќе биде договорено со неа. Заев 
овие позиции ги излага и покрај 
тоа што знае дека во Грција има 
национален консензус да не се 
прифати промена на уставно-
то име на Македонија за секоја 
употреба, но притоа да се проме-
нат и името на нацијата, јазикот, 
практично земјата и нејзините 
граѓани да добијат нов северно-
македонски или горномакедон-
ски идентитет. И покрај тоа ли-
дерот на СДСМ вели дека тој со 
евентуален договор со Грција ќе 
остане Македонец, ќе говори ма-
кедонски јазик ќе говори во име 
на Република Македонија кога 
ќе говори во Србија, Грција, Буга-
рија или каде било. Според Заев, 
Грција заедно со другите земји, 
покрај тие 132 што нè признале 
со уставно име, можат да го упо-
требуваат името за меѓународна 
употреба, нешто што е наивно 
да го тврди и дипломец на фа-
култет по политички науки, а 
не лидер на политичка партија 
што бара мандат да ја води Ма-
кедонија. Се разбира, Заев, кој ја 
обвинува актуелната власт дека 
преговарала со Грција, за што 
објави и една од своите бомби 
во кои се разговара за можни 
решенија, ни од далеку не изне-
сува план како неговата агенда 
за „обновена двојна формула“, 
која беше туркана како позиција 
на Македонија до 2008 година, 
може да стане реалност. 

ти кажувам ќерко,  
сети се снао
Со својата порака упатена до 
британските гласачи на рефе-
рендумот германската канце-
ларка Меркел ни откри дел од 
причините зошто Македонија, 
иако има право да го негува 
својот национален идентитет, 
иако има право да се нарекува 
како што сака и, во крајна ли-

нија, има документ од Меѓу-
народниот суд на правдата, 
не може да го добие тоа што ѝ 
припаѓа. Според неа, работите 
се едноставни, ако сакате да ги 
остварите своите права мора 
да сте во Унијата. Тоа што Гр-
ција не дозволува да влеземе 
таму, за неа е помалку важно. 

и на сите други што не се дел од 
ЕУ, индиректно им укажа дека 
тешко ќе го добијат тоа што го 
сакаат ако не се дел од Унијата. 

„Ќе имате многу поголемо 
влијание на дебатата кога 
седите на преговарачката 
маса и можете да дадете при-
донес на преговорите со што 
резултатите ќе бидат многу 
подобри, отколку кога би 
биле надвор од собата“, изја-
ви Меркел пред неколку дена 
нагласувајќи дека земјите 
надвор од ЕУ никогаш нема да 
добијат навистина добри ре-
зултати во преговорите што 
ги водат. Меркел во изјавата 
за излегувањето на Британија 
од ЕУ им остави простор на ев-
роскептиците да тврдат дека 
германската канцеларка им 
се заканува на граѓаните на 
островот и во исто време дека 
на другите што се  надвор од 
ЕУ им порачува дека правдата 
е поправедна кога сте во ЕУ. �

Германската канцеларка Мер-
кел смета дека за резултатот од 
референдумот за излегување од 
ЕУ ќе решат гласовите на Бри-
танците, но дека за тие да го 
добијат посакуваниот резултат 
треба да се во собата во која се 
разговара. Таа на Британците 
директно, но и на Македонците 



С о оглед на фактот што на сите досегашни из-
бори етничките Албанци во Република Маке-
донија речиси стопроцентно гласаа за поли-

тичките партии во албанскиот политички кампус, 
посебно ги издвојуваме резултатите од анкетата 
што се однесуваат на мислењето на Македонците 
во врска со двете најголеми политички партии во 
македонскиот блок. Истовремено, на прашањата 
што се однесуваат на приоритетите и на најважните 
работи во животот на граѓаните, освен македонското 
гласачко тело, беше земено предвид вкупното рас-
положение на сите етнички заедници (Македонци, 
Албанци, Турци, Срби, Роми, Власи, Бошњаци и други), 
со цел да се добие реален приказ за расположението 
на граѓаните.

Резултатите од истражувањето покажуваат дека 
ВМРО-ДПМНЕ и нејзиниот лидер Никола Груевски 
имаат повеќе од двојно поголема предност кај Маке-
донците во однос на СДСМ и на Зоран Заев.

На прашањето Која партија е поблиска до вашите 
ставови и лични убедувања? 38,8 проценти одгово-
риле ВМРО-ДПМНЕ, а 18,7 проценти рекле СДСМ. На 
прашањето, пак, во кој политичар во Македонија 
имате најголема доверба? 30,8 проценти од анкети-
раните Македонци се изјасниле за Никола Груевски, 
а 12,1 проценти за Зоран Заев.

Од одговорите на граѓаните, исто така, може да се 
заклучи дека огромно мнозинство Македонци верува 

дека ВМРО-ДПМНЕ подобро би ја управувала државата 
и дека има капацитет да обезбеди подобра иднина за 
Македонија. Па така на прашањето Со која политичка 
партија и нејзината програма има подобра иднина за 
Македонија? 39,8 проценти од анкетираните дале под-
дршка на програмата на ВМРО-ДПМНЕ, а 17,8 проценти на 
СДСМ. На прашањето, пак, Кој подобро би ја управувал 
државата? за ВМРО-ДПМНЕ се изјасниле 41,5 процент, а 
за СДСМ 17,5 проценти.

Слично е расположението и во врска со довербата во испол-
нување на ветувањата на партиите, како и за грижата за 
личните потреби на граѓаните, па така на прашањето Кој 
се грижи повеќе за вашите барања и лични потреби, 
вМрО-ДПМНЕ или СДСМ? 38 проценти од анкетираните 
одговориле во корист на ВМРО-ДПМНЕ, а 15,1 проценти за 
СДСМ. На прашањето, пак, На чиј збор и ветување повеќе 
верувате? 40 проценти од испитаниците изразиле доверба 
во ВМРО ДПМНЕ, а 18,4 проценти во СДСМ.

Два и пол пати повеќе Македонци ѝ го доверуваат на 
ВМРО -ДПМНЕ и СООЧУВАЊЕТО со безбедносните пра-
шања, како и решавањето на проблемот со името. Па така, 
на прашањето Која партија подобро би се соочила со 
безбедносните прашања во земјата? 40,9 проценти од 
анкетираните одговориле ВМРО-ДПМНЕ, додека 16,2 отсто 
се изјасниле за СДСМ. На прашањето, пак, Која партија 
подобро би се соочила со решавање на проблемот со 
името? за ВМРО-ДПМНЕ се изјасниле 36,6 проценти, а за 
СДСМ 13,8 проценти.

На прашањето Дали сметате дека доколку дојде на власт 
СДСМ ќе биде подемократска партија од вМрО-ДПМНЕ? 
со „да“ одговориле 24,9 проценти, а со „не“ 52,1 процента.

Во однос на личните приоритети на граѓаните, без раз-
лика на нивната етничка припадност, како најважни ги 
издвојуваат вработувањето, подобрувањето на личниот 
стандард и зголемувањето на личниот приход.

На прашањето лично вам кој ви е најголем приоритет? 
27,4 проценти рекле вработувањето,  22,9 проценти подо-
брувањето на животниот стандард, додека 16,5 проценти 
како најголем приоритет го сметаат зголемувањето на 
личниот приход.

Од анкетата се заклучува дека работата, платата, семејство-
то и здравјето се главните работи за кои се грижат граѓа-
ните, без разлика на нивната етничка припадност. Така на 
прашањето Генерално, кои се трите најважни работи во 
вашиот живот? 40,4 проценти одговориле вработување, 
37,6 проценти се определиле за здравје, 25,9 проценти за зго-
лемување на личните приходи, 20 проценти за семејството 
и 17,7 проценти за подобрување на животниот стандард. 

Реномираната и угледна агенција за 
истражување на јавното мислење, 
„Брима галуп“, која ги изработува и 
истражувањата на јавното мислење за 
потребите на престижниот американски 
Интернационален републикански 
институт, на барање и во соработка со 
неделникот „Република“, во периодот 
од 5 мај до 12 мај 2016 година спроведе 
теренска анкета за испитување на јавното 
мислење на граѓаните во однос на повеќе 
прашања поврзани со актуелни политички 
теми, при што беа анкетирани 1.006 
испитаници повозрасни од 18 години

ВМРо-ДПМне со повеќе од двојна 
предност во однос на СДСМ

„БРИМА ГАЛУП“ анкета

www.republika.mk www.republika.mk



никола 
Груевски

сте во  
Пен да ров ски

Др жав ни те ин сти ту ции 
се це лос но фо ку си ра ни 
на пр ви те пред ло зи кои 
тре ба да дој дат и ка ко 

па кет во на ред ни те де но ви и не де ли во де лот на 
ис пол ну ва ње на ит ни те ре форм ски при о ри те ти 
сог лас но ба ра ње то на из ве шта јот на Европ ска та 
уни ја или на ре чен Из ве шта јот на При бе. Во по ве ќе 
об ла сти, трг ну вај ќи од об ла ста судс тво, ме ди у ми, 
ад ми ни стра ци ја, об ла ста без бед ност и по ве ќе 
дру ги, ин сти ту ци и те со пол на фо ку си ра ност, со 
си те ка па ци те ти, ра бо тат да ги под го тват пр ви те 
че ко ри, дра фто ви и се то она што е по треб но за 
да се поч не еден про цес на ис пол ну ва ње на овие 
ба ра ња кои ге не рал но ќе би дат до бри и за Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја за ра ди за ка ну ва ње на др жа ва та 
и ин сти ту ци и те во иста та.

Не гле дам друг на чин 
де ка кој би ло за го ва ра, 
а при тоа да има мно-
зинс тво на стра на та на 

опо зи ци ја та да се вле гу ва на сил но и да се оди 
на на сил но осво ју ва ње на вла ста, би деј ќи и та ка 
да оди те, утре, за ду тре пак мо ра да има те из бо-
ри. Зна чи, не воз мож но е ту ку-та ка да дој де те 
на на си лен пат во ин сти ту ци и те, да вле зе те во 
пар ла мен тот и во Вла да та и да ка же те ние сме 
власт, без гра ѓа ни те да ка жат што мис лат за вас. 
Зна чи, из бо ри мо ра да има.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Зо ран  
За ев

Ли ца од кри ми нал-
но то под зем је во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
Ко со во, ка ко и по е дин-
ци од Ср би ја се ин те ре си раа за не за кон ски те 
сним ки кои беа про нај де ни кај За хир Бе ки ри 
Ча уш. За овие со др жи ни се ну деа и па ри. Ток-
му ва кви те соз на ни ја беа при чи на за вто ри от 
дел од ак ци ја та, да ги пре срет не ме, да ги пре-
се че ме тие на ме ри. Има ме ин фор ма ции де ка 
има ло актив но сти кон одре де ни биз нис ме ни. 
Има ше еден или два слу чаи на при ја ва за уце на 
или из ну да. Ток му по ра ди тоа е и мо ја та гри жа, 
тоа што не ма при ја ву ва ње на слу чаи, мож но е 
и ве ро јат но де ка не кои од лу ѓе то, оште те ни те 
ќе ја зе мат прав да та во свои ра це.

Ми тко  
Ча вков

Пр ви от че кор е да пре-
ста нат про во ка ци и те, 
да се пру жи ра ка на 
при ја телс тво и да поч-
нат ин тен зив ни раз го во ри. Гр ци ја мо же уште 
200 го ди ни да оп ста не со ва ков проб лем. Ние 
са ка ме да би де ме член ки на ЕУ и на НА ТО. Без 
ре ше ние на овој проб лем не мо же ме да вле зе ме 
ни ту во ЕУ ни ту во НА ТО.

еМил  
диМитриев

Оваа Вла да е по ли тич-
ка, не е Вла да за спро-
ве ду ва ње на из бо ри те 
би деј ќи не ма да тум за 

нив но одр жу ва ње и ние сме кон цен три ра ни на 
ре а ли за ци ја на про гра ма та. За ко нот е мно гу ја сен 
– тех нич ка вла да, од нос но вла да за спро ве ду ва ње 
на из бо ри те се фор ми ра 100 де на пред из бо ри те. 
Во пер и о дот пред и по тоа си функ ци о ни ра по ли-
тич ка вла да кон цен три ра на на ре а ли за ци ја на 
про гра ма та со ко ја го до би ла ман да тот.

Очиг лед но мно гу вре-
ме е за гу бе но и се га е 
по ит но од ко га би ло за 
по ли тич ки те ли де ри 
да се вра тат на ма са за имп ле мен та ци ја на До-
го во рот од Пр жи но на инк лу зи вен прин цип. 
По себ но за ит ни и кре ди бил ни из бо ри што 
мо ра да се спро ве дат за ит ни те ре форм ски при-
о ри те ти и за зем ја та да се дви жи во ви стин ска 
на со ка, а тоа е кон вла де е ње на пра во то и кон 
евро ат лант ски от пат.

Ма ја 
ко ци јан Чиќ

Демек полицајците замав-
нале, ама им се исперчил 
храбриот Даме и ги стресле 
гаќите. Па, барем снимка 
да немаше, ни сведоци, да 
се сретнеа во темно сока-
че, па ќе му верувавме на 
зборот геровски. Вака што 
правиме? Ќе се чудиме и ќе 
се смееме. 

Но, работава не е за смеење, 
а не е ни за бес зашто наши-
от бес е нивна сатисфакција. 
Нашиот бес ѝ е потребен на 
нивната шарена екскурзија 
да си ја сокрие малобројнос-
та зашто без нашиот бес 
шаренилото е очај, а рево-
луцијата очајна револуција. 

Туку, да се вратиме на ју-
наков.

Во времето пред да се 
зајуначи, Даме Јуначе ра-
ботеше како мајстор тен-
дерџија. Знаете, оние што 
учат и подучуваат калфи 

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Ро ден: 
27 јануари 1978 година во 
Скопје

Занает: 
Тендерџија

Омилена книга: 
„Сказни“ од Геро

ДаМе ЈунаЧето - БауЧ За СПеЦИЈалЦИ

Кога остана без војници, 
„Шарената револуција“ 
почна да прогласува 

јунаци. Засега не се многу, 
цел еден, но од еден мора 
да се почне. Вооружен со 
неколку полухистерични 
шарки, актуелни периодов 
што поради горештините 
што поради шарените про-
менади, силен пред камери, 
во стилот на Шербеџија во 
„Пред дождот“ се исправи 
пред специјалците на ЕБР, 
ги рашири рацете, демек го 
разоружи срцето, го прове-
ри грбот и извика: „Тепајте, 
браќа, пукајте ајде!“. 

И полетаа првите наслови: 
„Јуначки потег на Дамјан 
Манчевски: Тепајте браќа“, 
„ИНЦИДЕНТ: Полицијата 
го тепа народот – Манчев-
ски кон полицијата: Тепај-
те браќа, пукајте ајде!!!“, 
„ Манчевски кон полиција-
та: Тепајте браќа, пукајте 
ајде!!!“, три извичници, 
големи букви, задебеле-
ни наслови, да трепка, да 
се види, да се чуе – јунак 
се роди! И ако мислевте 
дека јуначкиот театар за-
вршува во насловот, сте се 
излажале. Јунаштвото на 
Дамјан Манчевски допрва 
станува епско, безмалку 
митско: „Се создаде мал ме-
теж, но полицајците, сепак, 
не се осмелија да ги тепаат 
мирните демонстранти. Не-
секојдневен и смел потег. 
Браво за Дамјан!“. 

Да се наежи човек! Поли-
цијата не се осмелила да 
тепа мирни демонстранти! 

и чираци, а во занаетот се 
најдобри. 

„Тендерот бил во вредност 
од 22.892.000 денари или 
околу 400.000 евра. Главно 
лице за извршување на овој 
тендер, во име на понудува-
чите, бил Дамјан Манчевски, 
поранешен шеф на кабине-
тот на Радмила Шеќеринска, 
а сегашен потпретседател 
на СДСМ. Тендерот го дала 
институција раководена од 
кадар на СДСМ, а назначен 
за директор од страна на ку-
мановскиот градоначалник 
Зоран Дамјановски-Циц“.

Знаел нашиов, мајсторски 
знаел да си ја наврти водата 
на своја воденица или изра-
зено во илјадарки – 400 ев-
ропски. И што имаме ние од 
тоа? Уште една афера, уште 
една жртва на режимот или 
уште еден режимски про-
фитер. Ова третово сигурно.  
� (р.р.)

Дамјан Манчевски

www.republika.mk20 петок, 10 јуни 2016 година www.republika.mk 21петок, 10 јуни 2016 година



ЕКОНОМИјАТА ГО чувСТвувА уДАрОТ НА ПОлИТИчКАТА КрИЗА

Индустријата расте, но дали е моќна да испорача повисок пораст?
Практично, досегашниот неколкумесечен 
континуиран пораст на индустријата се должи на 
одработување на претходно склучени зделки. Со 
оглед на тоа дека актуелната политичка ситуација 
не дава сигнали дека наскоро ситуацијата ќе 
се стабилизира, наскоро може да се очекува 
забавување на порастот на индустријата, но и на 
вкупната економија

еконоМИЈа

Информацијата за пораст 
на индустриското произ-
водство во првите четири 

месеци од годинава од одлични 
8,7 отсто, внесе оптимизам меѓу 
бизнисмените дека, сепак, си-
туацијата во економијата не е 
толку црна и дека последиците 
од политичката криза не се го-
леми. Сепак, според познавачите 
на состојбите, нема простор за 
многу оптимизам. Имено, се ра-
боти за производство и за испо-
рака на претходно договорени 
зделки, чијашто реализација е 
во тек. Наскоро, поточно во вто-
рата половина на годинава, се 
очекува и забавување на порас-
тот на индустријата, што, пак, 
може да влијае врз остварување 
на песимистичката прогноза на 
Народната банка на Македонија 
за испорачување минимален по-
раст на БДП на крајот на годи-
нава од одвај 1,6 отсто.

�  Последните податоци за по-
раст на индустријата изгледа-
ат охрабрувачки, но не значи 
дека ќе продолжат да растат 
со исто темпо бидејќи поли-
тичката криза го стори свое-
то. Се откажуваат нарачки, се 
намалуваат зделки, се повле-
куваат инвеститори, вкупна-
та економија е во опаѓање и 
тоа ќе го земе својот данок 
многу брзо. Практично, до-
сегашниот неколкумесечен 

континуиран пораст на ин-
дустријата се должи на одра-
ботување на претходно склу-
чени зделки. Со оглед на тоа 
дека актуелната политичка 
ситуација не дава сигнали 
дека наскоро ситуацијата ќе 
се стабилизира, може да се 
очекува забавување на порас-
тот на индустријата, но и на 
вкупната економија – велат 
економските стручњаци.     

Статистичките податоци гово-
рат дека индустриското произ-
водството се зголемува цели 
девет месеци по ред, од август 
минатата година до април го-
динава, за кога се последните 
податоци. Сепак, последиците 
од политичката криза се еви-
дентни и се чувствуваат. Имено, 
ако лани е регистриран пораст 
со двоцифрени стапки, сега по-
растот е речиси преполовен. 
Во април позитивата изнесува 
само 3,6 проценти, остварена, 
главно, како резултат на плусот 
од 9,4 проценти во преработу-
вачката индустрија и зголеме-
ното производство во делот на 
прехранбениот сектор, произ-
водството на пијалаци, облека, 
машини и уреди, моторни вози-
ла, електрични уреди.

�  Секако дека податоците за 
индустриското производство 
во првите четири месеци од 

годината се оптимистички, 
со што е евидентиран пораст 
од 8,7 отсто во споредба со 
истиот период минатата го-
дина. Почнатата динамика 
на пораст на индустриското 
производство  во првите три 
месеци од 2016 година (по-
раст од 10,7 отсто) е забавена 
во април, кога е остварен по-
раст од 3,6 отсто во однос на 
истиот месец од 2015 година 
и кој е најнизок од претход-
ните три месеци од оваа годи-
на, што го намали индексот 
на кумулативниот пораст на 
индустриското производство 
во периодот јануари – април 
во однос на првите три месеци 
од годината за 2,0 индексни 
поени. Тоа што охрабрува во 
консталацијата на вкупните 
состојби е високиот пораст на 
преработувачката индустрија 
во првите четири месеци од 
годината, за 12,6 отсто, што е 
за 6,5 отсто поголемо од про-
сечното годишно остварување 
на обемот на индустриското 
производство во 2015 година. 
Овој податок е особено знача-
ен ако се земе предвид дека 
преработувачката индустрија 
опфаќа 80,7 отсто од вкупното 
индустриско производство и 
е главен двигател на вкупна-
та индустрија - вели Билјана 
Пеева - Ѓуриќ, директорката на 
Дирекцијата на здруженија спо-
ред дејности при Стопанската 
комора на Македонија. 

Според неа, ако почнатата ди-
намика на пораст продолжи и 
понатаму, ќе придонесе за со-
одветно заживување на стопан-
ските активности во целина и за 
подобрување на состојбите во 
економијата во земјата. 

�  Сепак, не треба да се запос-
тави фактот дека идните еко-
номски остварувања во земја-
та се под непосредно влијание 
на вкупните состојби во држа-
вата и во нејзиното потесно и 
пошироко опкружување и не 
може со сигурност да се каже 
во која мера ќе се одразат врз 
бизнисот, што зависи од тоа 
дали ефектите ќе се почув-
ствуваат и ќе бидат присутни 
на краток или на подолг рок 
- вели Пеева Ѓуриќ.

Бизнисмените се внимателни. 
Политичката криза е еден од 
факторите што влијаат за резер-
вираноста на фирмите. Тука се 
и екстерните ризици, но и про-
блемите што во некои сектори 
се веќе хронични.

� во голема мера проблемите 
што се јавуваат се проблеми 
што континуирано се про-
влекуваат веќе подолг пери-
од. Ова посебно се однесува 
на ликвидноста, односно 45 
отсто од вкупно 1.000 ком-
пании имаат наведено дека 
имаат проблем со ликвиднос-
та – вели Билјана Пеева - Ѓуриќ 
од СКМ.

Политичката криза најмногу 
удри на странските директни 
инвестиции. Според податоци-

те на НБРМ, во првиот квартал 
од оваа година имало за околу 
пет милиони евра помалку ин-
вестиции во споредба со истиот 
период лани. Од почетокот на 
оваа година досега се објавени 
околу 17 инвестиции што се во 
различна фаза на реализација, 
но резултатите ќе беа уште по-
добри ако кризата не постоеше. 
Ова во своето мегаинтервју за 
„Телеграф“ го потврди и лиде-
рот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола 
Груевски, кој вели дека иако има 
солидни резултати во вакви ус-
лови, тие ќе беа подобри ако не 
беше кризата.

� лани дури и во услови на 
политичка криза имавме 
30 странски инвестиции. Но 
некои компании се откажаа 
или го одолжија доаѓањето, 
одолжија посети за прегово-
ри во екот на кризата, некои 
ја одолжија одлуката за ин-
вестирање, а некои отидоа во 
други држави - рече Груевски.

Министерот за економија Дри-
тон Кучи вели дека најважно 
е итното решавање на поли-
тичката криза, која треба да 
послужи како лекција за во 
иднина. Според него, политич-
ката стабилност не само што 
ќе привлече нови инвестиции 
туку ќе ги забрза и постојните 
да ги прошират своите деловни 
активности.

�  Ако се земе предвид време-
траењето на политичката кри-
за во која се наоѓа република 
Македонија и на тоа се дода-
де влијанието на остатоците 

од глобалната светска криза, 
но и емигрантската криза со 
која се соочува Европа, карак-
теристиките на домашната 
економија ќе претрпат удар. 
Неизвесноста кај деловните 
субјекти, и домашни и стран-
ски, влијае врз донесувањето 
одлуки за инвестиции, посеб-
но капитални, врз бројот на 
нови вработувања и вкупната 
потрошувачка - рече Кучи.

Ситуацијата влијае и врз стран-
ските инвеститори, истакна ми-
нистерот Кучи, и не е исклучено 
дел од нив да ги одложат плано-
вите за инвестирање во Македо-
нија, да го одолжат доаѓањето, 
да инвестираат во земји со слич-
ни макроекономски услови, но 
повисока стабилност

Како што се чини, ќе се оства-
рат прогнозите дека во втори-
от квартал од годинава ќе има 
поголемо забавување на ин-
дустријата, со оглед на одолжу-
вањето на изборите, со што на 
сцена останува политичката 
неизвесност.

Како резултат на кризата, се 
очекува забавување на економ-
скиот пораст во земјава. НБРМ 
има две сценарија за до крајот 
на годината. Според оптимис-
тичкото, крајот на кризата ќе 
донесе пораст од 3,5 отсто, но 
одолжувањето ќе значи пораст 
од само 1,6 отсто. �
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Пишува | Александрија Стевковска
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македонија

Цвета бизнисот со вода во Македонија
Производството на вода лани бележи 
зголемување од 25 отсто во споредба со 
2014 година, а во споредба со периодот 
2013/2014 година постои зголемување 
од 17 отсто, соопштија од Стопанската 
комора на Македонија, презентирајќи 
ги податоците за резултатите за ком-
паниите што произведуваат алкохолни, 
безалкохолни пијалаци и вода. За разли-
ка од производството на вода, пак, про-
изводството  на сокови бележи пораст од 
четири отсто во споредба со 2014 година, 
што е двојно зголемување во споредба со 
2013/2014 година, кога производството 
на сокови изнесувало два отсто.

Домашното производство на пченица 
годинава ќе биде рекордно и првпат ќе 
покрие 80 отсто од вкупните потреби. 
Засеани се околу 80.000 хектари или 
10.000 повеќе од лани, а се очекува 
принос од најмалку 240.000 тони.Про-
изводителите бараат откупната цена да 
биде минимум 11 денари за килограм 
и засилени инспекциски контроли по-
ради шверцот со семе со сертификат.

Индустриското производство во пе-
риодот јануари-април 2016 година 
во однос на истиот период лани е 
поголемо за 8,7 отсто. Во април го-
динава, пак, во споредба со април 
лани, индустриското производство 
е поголемо за 3,6 отсто.

Гледано по сектори, индустриското 
производство во секторот рударство 
и вадење камен во април бележи 
опаѓање од 10,2 отсто, во прерабо-
тувачката индустрија има пораст од 
9,4 отсто, а во секторот снабдување 
со електрична енергија, гас, пареа и 
климатизација е забележан пад од 
29,5 отсто.

Порастот во секторот преработувачка 
индустрија, пред сѐ, е резултат на зго-
леменото производство во од де ли те  

Рекордни приноси 
на пченица

Почна обука за 
дефицитарни занимања
Почна обуката за 225 неврабо-
тени лица што посетуваат 20 
различни обуки за побарувани 
занимања кај 15 приватни обучу-
вачи со сертификат во првата 
фаза на реализација на обуката 
за дефицитарни занимања ба-
рани на пазарот на труд, кои ќе 
им овозможат полесно да најдат 
работа. До крајот на годината се 
очекува обуката да ја посетат 640 
невработени лица.За целосна ре-
ализација на обуката за дефици-
тарни занимања се обезбедени 
средства од 35 милиони денари.

Притоа обучувачите добиваат из-
нос од 30 илјади денари за да ја 
реализираат целосно обуката во 
која влегува и практика од еден 
до два месеца во реални работни 
услови. Невработените што учест-
вуваат во обуката добиваат 6.200 
денари надомест за покривање на 
трошоците за храна, превоз и за 
осигурување.

Бугарски компании 
заинтересирани за сериозни 
инвестиции во Македонија
Вкупно 38 бугарски компании се 
заинтересирани за сериозни ин-
вестиции во Македонија, а не е мал 
бројот и на македонските фирми 
што се веќе етаблирани во Буга-
рија и кои оттаму успешно наста-
пуваат и освојуваат трети пазари, 
беше речено на четвртото годишно 
собрание на Македонско -бугарска-
та стопанска комора. 

Како што истакна нејзиниот претсе-
дател Зоре Темелковски, ток му из-
легувањето на трети пазари, но пре-
ку креирање заеднички производ и 
здружување на капиталот, останува 
еден од клучните приоритети на 
Комората. Комората, додаде, ќе 
продолжи и со интензивните раз-
говори со политичките субјекти во 
насока на креирање уште подобри 
решенија, зашто бизнисот никогаш 
не треба да биде задоволен од си-
туацијата и секогаш треба да нуди 
прогресивни идеи.

свет

Швајцарците може да 
добиваат по 2.500 франци 
месечно 
Швајцарија ја разгледува можнос-
та на секој полнолетен државја-
нин месечно да му исплаќа зага-
рантирани 2.500 франци. Земјата 
планира на 5 јуни да одржи на-
ционален референдум за вове-
дување основен доход.

Заговорниците на овој модел, кој 
станува сѐ попопуларен, бараат 
од Владата на секое полнолетно 
лице да му исплаќа „приход“, кој по 
даночењето би изнесувал мини-
мални 2.500 швајцарски франци.

Сепак, швајцарската Влада е 
против оваа иницијатива, пора-
ди која секоја година ќе мора да 
обезбеди 25 милијарди франци 
од државниот буџет.

Пад на инвестициите во 
нафтената индустрија во 
норвешка
Инвестициите во нафтената 
индустрија на Норвешка, која е 
една од клучните поттикнува-
чи на норвешката економија, ќе 
опаднат во 2017 година, трета 
година по ред, петрохемиските 
компании сѐ уште го чувствува-
ат ефектот од ниските цени на 
нафтата, соопшти норвешката 
служба за статистика.

Од резултатите на анкетата 
спроведена меѓу нафтените 
компании, за следната година се 
планирани инвестиции од 153,2 
милијарди круни (16,5 милијарди 
евра), што е за 7,6 отсто помалку 
во однос на 165,9 милијарди кру-
ни очекувани во оваа година.

Русија планира да воведе сопствена ди-
гитална валута, која ќе биде признаена 
од тамошните финансиски власти. За 
идејата за национална криптовалута 
веќе разговарале претставниците на 
банките, Министерството за финансии, 
но и Централната банка. Останува да 
се разработи начинот на кој ќе биде 
воведена во финансискиот систем на 
државата. Засега се планира да се во-
веде лиценца за издавањето и за ко-
ристењето на таа валута.

Компаниите, но и поединците ќе можат 
да менуваат рубли и други валути за 

„Брегзит“ би предизвикал 
рецесија и во Франција, 
Германија и во Белгија

Земјоделците добија ветување дека  ќе 
добијат најмалку цена што ќе им ги по-
крие трошоците и ако има потреба, во 
оваа насока ќе се искористат можностите 
од Законот за земјоделство и за рурален 
развој според кој, откупната цена не може 
да биде пониска од производствената. 
Од 2018 година нема да има субвенции 
за производителите што не користат 
семенски материјал со сертификат.

оваа дигитална валута на специјални 
електронски платформи. „Комерсант“ 
пишува дека со воведување национална 
дигитална валута, би се забраниле сите 
други виртуелни валути во Русија.

Евентуалниот излез на Велика Брита-
нија од ЕУ би предизвикал рецесија не 
само во оваа земја, туку и во Германија, 
Франција и во Белгија, се наведува во 
студија на компанијата за кредитно 
осигурување „Елер Хермес“.

Русија воведува сопствен биткоин

Како што соопштија од Стопанската ко-
мора, во земјава работат 26 компании 
што се занимаваат со производството на 
вода, алкохолни и безалкохолни пијала-
ци, кои заедно вработуваат 1.200 луѓе. 
Од нив, 13 се домашни компании, кои 
имаат 24 трговски марки вода.

производство на прехранбени про-
изводи, производство на пијалаци, 
производство на облека, производ-
ство на други неметални минерални 
производи, производство на маши-
ни и на уреди неспомнати на друго 
место, производство на електрична 
опрема и производство на моторни 
возила, приколки и на полуприколки.

Според главните индустриски групи, 
производството во април 2016 годи-
на во однос на април лани бележи по-
раст кај интермедијарни производи, 
освен енергија за 0,1отсто, капитални 
производи за 36,5 отсто и нетрајни 
производи за широка потрошувачка 
за 6,1 отсто, додека опаѓање бележи 
кај енергија за 28,1 отсто и трајни 
производи за широка потрошувачка 
за 3,8 отсто.

Индустриското производство со пораст од 8,7 отсто

За 500 насто зголемен бројот на 
руски туристи во Грција
Бројот на руски туристи што патуваат 
во Грција се зголемил за повеќе од 500 
проценти, објави Асоцијацијата на руски 
туроператори. Во март вкупно 10.000 

руски туристи ја посетиле Грција, што 
е за 523,6 отсто повеќе од лани, се наве-
дува во соопштението на Асоцијацијата.

Од јануари до март во Грција патувале 
20.000 туристи, што, пак, е за 135 от-
сто повеќе од истиот период минатата 
година.Русите потрошиле речиси осум 
милиони евра во Грција во текот на 
март, што е за 180 проценти поголема 
потрошувачка од лани.Зголемениот ин-
терес на руски туристи за Грција доаѓа 
во време кога е во сила руската забра-
на за летови кон Турција и кон Египет, 
некогаш најпопуларни дестинации за 
руските туристи.

– Најголеми последици од излегу-
вањето на британија од Еу би има-
ле белгија, Холандија и Ирска, но и 
Германија, Франција и САД - се наве-
дува во студијата. Белгија, Холандија 
и Ирска би трпеле значителни после-
дици по извозот и инвестициите во 
Велика Британија, а ликвидноста на 
нивните компании би паднала за 1,5 
до 2,5 отсто.



С о јуз ни ци те на НА ТО во ре ги-
о нот ја поз дра ви ја 10-днев-
на та во е на веж ба, во ко ја 

учес тву ваа 31.000 вој ни ци и ил јад-
ни ци во зи ла од 24 зем ји, иа ко екс-
пер ти те пре ду пре ду ва ат де ка се кој 
про пуст би мо жел да пре диз ви ка 
офан зив на ре ак ци ја од Мос ква.

Еден со вет ник за од бра на во европ-
ска ам ба са да во Вар ша ва из ја ви де-
ка кош мар но то сце на рио на веж-
ба та на ре че на „Ана кон да 2016“ ќе 
би де гре шка што Ру си те ќе ја тол ку-
ва ат или ќе из бе рат да ја тол ку ва ат 
ка ко офан зив на ак ци ја.

Ру ски ави о ни ре дов но го на ру шу-
ва ат воз душ ни от про стор на нор-
ди ски те зем ји и во април спе кта ку-

лар но пре ле таа над аме ри кан ски от во ен 
брод „До налд Кук“ во Бал тич ко Мо ре.

Во е на та веж ба, ко ја САД и пол ски те вла сти 
офи ци јал но ја поч наа во бли зи на на Вар ша ва, 
е нај а ве на ка ко тест за со ра бо тка ме ѓу со јуз-
нич ки те ко ман ди и вој ни ци при спра ву ва ње 
со во е ни, хе ми ски и ки бер нет ски за ка ни.

Веж ба та е нај го ле мо дви же ње на стран-
ски те со јуз нич ки тру пи во Пол ска во вре ме 
на мир. Прв пат од по че то кот на на ци стич-
ка та ин ва зи ја на оку пи ра на та Пол ска од 
Со вет ски от Со јуз на 22 ју ни 1941 го ди на, 
гер ман ски тен ко ви ќе ја пре ми нат зем ја та 
од за пад кон исток.

Во веж ба та, ра ко во де на од пол-
ски от ге не рал-пот пол ков ник 
Ма рек То ма шиц ки, беа вклу че-
ни 14.000 аме ри кан ски вој ни-
ци, 12.000 пол ски вој ни ци, 800 
бри тан ски вој ни ци и дру ги вој-
ни ци од зем ји што не се член ки 
на НА ТО.

Мул ти на ци о нал ни те опе ра ции 
што се об ја ве ни до се га вклу чу-
ва ат скок со па до бран над се-
вер ни от пол ски град То руњ во 
втор ни кот, во што учес тву ва ле 
1.130 па до бран ци, вклу чу вај ќи 
и 500 аме ри кан ски вој ни ци и 
230 бри тан ски, опе ра ци ја во ко-
ја ин же не ри из гра ди ле мост на 
ре ка та Вис ла пре ку кој по ми на-
ле 300 во зи ла и но ќен на пад во 
кој учес тву ва ле 35 хе ли коп те ри.

Мар син За бо ров ски, пол ски ана-
ли ти чар за од бра на во Цен та рот 
за европ ски по ли тич ки ана ли зи 
во Вар ша ва, ре че:

- во Пол ска ја гле да ме веж-
ба та ка ко мер ка за си гур ност 
на САД и на НА ТО. Од бран бе-
ни те по тре би на цен трал на и 
на Источ на Евро па се ре ал ни. 
Обе мот и бро јот на „Ана кон-
да“ не се сов па ѓа ат со ру ски те 
веж би кои по сто ја но се од ви-
ва ат од дру га та стра на на гра-
ни ца та.

Но, За бо ров ски, исто та ка, по твр ди де ка 
во е на та веж ба би ла тен зич на и де ка мо-
же да се слу чат не сре ќи.

„Ана кон да 2016“ е во вед во са ми тот на 
НА ТО што ќе се одр жи на 8-9 ју ли во 
Вар ша ва, ка де што се оче ку ва де ка ќе 
се до не се од лу ка да се рас пре де лат зна-
чи те лен број вој ни ци и опре ма во Пол ска 
и во бал тич ки те др жа ви.

Во е на та веж ба до а ѓа не кол ку не де ли по 
акти ви ра ње то на моќ ни от аме ри кан ски 
про ти вра ке тен штит во Де ве се лу, Ро ма-
ни ја, ка ко дел од „од бран бе ни от ча дор“ 
за кој Ва шин гтон ве ли де ка ќе се про те га 
од Грен ланд до Азор ски те Остро ви.

Ми на ти от ме сец поч наа гра деж ни те ра-
бо ти за ра кет на од бра на во се ло то Ред-
зи ко во во се вер на Пол ска.

Веж ба та до а ѓа во чув стви тел но вре ме 
за вој ска та на Пол ска, по от пу шта ње-
то или при нуд но то пен зи о ни ра ње на 
ед на че твр ти на од ге не ра ли те на зем-
ја та отка ко на ци о на ли стич ка та пар-
ти ја За кон и прав да дој де на власт во 
октом ври ми на та та го ди на.

По ра ди от пу шта ња та во вр вот на вој-
ска та, пол ски те во о ру же ни си ли не о-
дам на не беа во мож ност да обез бе дат 
ге не рал за мул ти на ци о нал ни от ко ман-
ден цен тар на НА ТО во Шче чин.

Вна треш ни те из во ри ве лат де ка мо-
ра лот опад нал на нај ни ско то ни во од 
по ста ву ва ње то на Ан то ни Ма це ре вич 
за ми ни стер за од бра на на Пол ска.

Про фе си о нал ни те вој ни ци се осо бе-
но за гри же ни око лу соз да ва ње то и 
уло га та на те ри то ри јал на та ар ми ја 
од 17 бри га ди, со ста ве на де лум но од 
35.000 чле на од клу бо ви те за ра ку-

Нај го ле ма та во е на игра во источ на Евро па од 
кра јот на Сту де на та вој на поч на во Пол ска, ка де што 
НА ТО и неј зи ни те парт нер ски зем ји се оби ду ва ат да 

по ка жат си ла ка ко од го вор на за гри же но ста за 
са мо у ве ре но ста и за актив но сти те на Ру си ја

 во вед во са ми тот на на то

ва ње со оруж је во Пол ска и од 
па ра во е ни те гру пи, од кои не кои 
се стра ву ва де ка се по вр за ни со 
рас и стич ки фуд бал ски ху ли га ни 
во зем ја та. Две од во лон тер ски те 
бри га ди се по ста ве ни да ѝ по ма-
га ат на про фе си о нал на та пол ска 
ар ми ја за вре ме на „Ана кон да“.

Во е ни из во ри ве лат де ка по сто-
јат мно гу мал ку кон сул та ции за 
дол го роч на та ви зи ја на по ли-
ти ча ри те за во лон те ри те, кои 
ми на та та не де ла прет став ник 
на Ми ни стерс тво то за од бра на, 
Гже гож Кваш њак, ги опи ша ка ко 
пет та си ла по коп не ни те, вод ни-
те, воз душ ни те и спе ци јал ни те 
си ли.

Екс перт за за пад на та од бра на 
по твр ди де ка по стои за гри же-
ност за ме ша ње на Вла да та во 
вој ска та на Пол ска.

- Пол ска ужи ва го ле ма по чит 
на ме ѓу на род но ни во. во из ми-
на ти те 15 го ди ни се по тро ши ја 
мно гу па ри и се соз да де ед на 
од нај до бри те вој ски во ре ги-
о нот. Мно гу се жр тву ва ше во 
Авга ни стан. Из гу би 40 вој ни-
ци. Не е јас но зо што вла да та 
сме та де ка тре ба да се по до бри 
- ре че тој. 

НАЈ ГО ЛЕ МА ВО Е НА ИГРА НА НА ТО ВО ИСТОЧ НА ЕВРО ПА СВет

Извор |  „Гар ди јан“
Превод |  Ана Цветаноска

Воздухопловна 
единица слетува и 
симулира заземање 
на територија пред 
ги премести трупите 
и опремата преку 
безбеден премин.

1.130 падобранци, 
вклучително и 230 
британски војници 
слетуваат за да вежбаат 
обезбедување на терен 
источно од реката Висла

Инженери градат 
мост над Висла. 
Војниците и возилата го 
преминуваат мостот и 
патуваат до Литванија 
за уште една вежба на 
10 јуни.
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ос но ва ње то на „итер ви тис бал кан“ со од вет но ќе про мо ви ра уште 
еден дел од на ша та бо га та тра ди ци ја, про из водс тво то на автох то ни 
вин ски сор ти и не гу ва ње то на вин ска та кул ту ра на ова под неб је, кои 
на да ле ку го прос ла ву ва ат име то на на ша та зем ја во ме ѓу на ро ден 
кон текст. со во ста но ву ва ње то на но ва та асо ци ја ци ја „итер ви тис 
бал кан“ ќе ста не ме и ре ги о на лен ли дер во т.н. вин ска ру та, ве ли ми
ни стер ка та ели за бе та кан че ска ми лев ска.

„ИТЕр вИ ТИС бАл КАН“ - МОж НОСТ ЗА ПО вр Зу вА њЕ И ЗА ЕКО НОМ СКИ рАЗ вОј

Пишува | Не ве на По пов ска

Ка ва дар ци де но ви ве се нај-
де во цен та рот на вни ма-
ни е то на мно гу број ни те 

учес ни ци на ме ѓу на род на та 
кон фе рен ци ја „Ос но ва ње на 
Итер ви тис Бал кан - мож ност 
за по вр зу ва ње и еко ном ски 

ка ва дар ци ста на  
дел од Бал кан ска та 
вин ска па те ка

раз вој“. На кон фе рен ци ја та 
учес тву ваа прет став ни ци од 
си те зем ји од по ра неш на Ју-
гос ла ви ја и од Гр ци ја, кои го 
по се ти ја и Му зе јот на вку со-
ви те, единс твен од та ков вид 
во ре ги о нот.  

� Ме не ми е по себ на чест и 
за до волс тво што Ка ва дар-
ци е дел од европ ска та ру та, 
и тоа мо же би од нај важ на-
та на бал ка нот. Тоа што го 
има ме се оби ду ва ме да го 
про мо ви ра ме со по мош на 
Ми ни стерс тво то за кул ту ра и 
Фон да ци ја та „Ти кве шки вин-
ски пат“, на ша та ви сти на за 
ви но то и вин ска та кул ту ра, 
и да ста не ме пре поз нат ли ва 
мар ка. Ова е од лич на мож-
ност це ла Евро па да доз нае 
за на ша та ви сти на - ре че гра-
до на чал ни кот на Ка ва дар ци, 
Але ксан дар Па нов. 

Ка ва дар ци е сме сте но во јуж-
ни от дел на По вар да ри е то, а 
го лем дел од обра бот ли во то 
зем ји ште во оп шти на та е со ло-
зо ви на са ди, та ка што гра дот 
е поз нат во Евро па и во све-
тот по ква ли тет но то ви но и по 
гроз је то. Ка ва дар ци е од да ле-
че но од Скоп је 105 ки ло ме три. 
Најб ли ску до не го е Не го ти но, a 
пре ку ма ги стра лен пат гра дот 
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е по вр зан со При леп, Би то ла, 
но и со Ре сен и со Охрид. На-
се ле ни е то во гра дот, во оп што 
и во це ли от ре ги он, најм но гу 
се за ни ма ва со ло зарс тво, а во 
пос лед но вре ме во огро мен 
по дем се и мно гу те при ват ни 
ви нар ни ци и ви нар ски виз би. 

Со ос но ва ње то на Бал кан ска-
та вин ска ру та, Ка ва дар ци се 
нај де во неј зи ни от цен тар. За-
до волс тво то што Ка ва дар ци ќе 
би де се ди ште на бал кан ски те 
вин ски па ти шта не го кри јат 
жи те ли те, но и над леж ни те, 
чи и што дол го го диш ни на по ри 
се га се ре а ли зи ра ат.

� Ка ко еден од ди ре кто ри те на 
вин ски те па ти шта во Евро па, 
мо жам да ка жам де ка ус пе ав-
ме да се из бо ри ме да се на-
пра ват вин ски па ти шта ка ко 
мре жа на бал ка нот. Со нив ќе 
се брен ди ра ат те ри то ри и те 
на бал ка нот ка ко зем ји од кои 
ви но то и вин ска та кул ту ра се 
про ши ри ле на те ри то ри ја та 
на Евро па, што е мал ку поз-
на то и мал ку ко ри сте но во 
брен ди ра ње то на ви но то и 
вин ска та кул ту ра - сме та Ви-
о ле та Јан ко ва, ди ре ктор ка на 
„Ти кве шки вин ски пат“. 

Ми ни стерс тво то за кул ту ра и 
Аген ци ја та за под др шка и про-

мо ци ја на ту риз мот на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја, исто та ка, се 
за ла га ат за што по ус пеш но да 
се пре зен ти ра Ма ке до ни ја ка ко 
по драч је кое има раз ви ен вин-
ски ту ри зам, со цел да се прив-
ле чат што по ве ќе ту ри сти кои 
ќе ги ку пу ва ат ма ке дон ски те 
про из во ди и ќе ја за поз на ат 
ма ке дон ска та кул ту ра. 

Во Ка ва дар ци при сус тву ва ше 
и Сте фа но До ме ни о ни, ди ре-
ктор на Европ ски от ин сти тут 

за кул тур ни ру ти на Со ве тот 
на Евро па.

� Де неш ни от ден е мно гу ва-
жен би деј ќи се од бе ле жу ва 
сер ти фи ка ци ја та на вин-
ска та кул тур на ру та, ка ко 
ед на од кул тур ни те ру ти на 
Со ве тот на Евро па.  Тоа е кул-
тур на ру та ко ја са ка ме да ја 
доб ли жи ме до Евро пеј ци те 
би деј ќи ва ша та уба ва зем-
ја го зас лу жу ва тоа - наг ла си 
До ме ни о ни.

Асо ци ја ци ја та „Итер ви тис 
Бал кан“, отка ко ќе би де прав-
но ре ги стри ра на, во октом ври 
ќе би де сер ти фи ци ра на ка ко 
кул тур на па те ка од Про гра ма-
та на Со ве тот на Евро па „Кул-
тур ни ру ти“ (Cultural Routes). 
Ма ке до ни ја е ве ќе дел од „Итер 
ви тис“, а се га бе ше про мо ви ра-
на и Бал кан ска та вин ска па те ка 
(Итер ви тис Бал кан). Со оваа 
па те ка си те бал кан ски др жа ви 
ќе се обе ди нат во афир ма ци-
ја та на сопс тве но то кул тур но 

нас ледс тво, одг ле ду ва ње то на 
вин ски те сор ти, ка ко и про из-
водс тво то на ви но. Тоа, пак, 
при до не су ва за еко ном ски от 
и за кул тур ни от раз вој на зем-
ји те кои се дел од Бал кан ска та 
вин ска па те ка.

� Ос но ва ње то на „Итер ви тис 
бал кан“ со од вет но ќе про-
мо ви ра уште еден сег мент 
од на ша та бо га та тра ди ци ја, 
про из водс тво то на автох то ни 
вин ски сор ти и не гу ва ње то 
на вин ска та кул ту ра на ова 
под неб је, кои на да ле ку го 
прос ла ву ва ат име то на на-
ша та др жа ва во ме ѓу на ро ден 
кон текст. Со во ста но ву ва ње то 
на но ва та асо ци ја ци ја „Итер 
ви тис бал кан“ ќе ста не ме и 
ре ги о на лен ли дер во т.н. вин-
ска ру та - ве ли ми ни стер ка та 
Ели за бе та Кан че ска- Ми лев ска.

Про мо ци ја та на ви но то, оби-
ча и те по вр за ни со ви но ва та 
ло за, одг ле ду ва ње то на вин-
ски те сор ти, бер ба та, ка ко и 
про из водс тво то на ви но во 
„Итер ви тис Бал кан“ ќе соз да-
де мар ка ка ко за ед нич ко кул-
тур но нас ледс тво на Бал ка нот.

� Па те ка та ќе при ка же па ту  ва-
ње низ вре ме то и низ про сто-
рот и ќе при до не се во спо де-
ле но, за ед нич ко нас ледс тво. 

убе ден сум де ка она што де-
не ска го кре и ра ме не е са мо 
прав но здру же ние, прав на 
асо ци ја ци ја, ту ку прет ста ву ва 
за ед ни ца на екс пер ти, ко ле ги 
и при ја те ли кои ги спо ју ва ат 
исти вред но сти и ко ја гра ди 
ос но ви за за ед нич ка кул ту ра 
и со ци о е ко ном ски про е кти од 
кои до би вка ќе има це ли от 
ре ги он. Тоа, всуш ност, е ду-
хот на про гра ма та „Кул тур ни 
па те ки“ зад ко ја стои Со ве тот 
на Евро па со 47 зем ји–член ки 
- ре че До ме ни о ни.

Тој наг ла си де ка на овие про-
сто ри има по тен ци јал за офор-
му ва ње но ви кул тур ни па те ки 
кои ќе ги про мо ви ра ат за ед-
нич ки те тра ди ции на по ве ќе 
зем ји, ка ко па те ка на мас ли-
но во то др во, па те ка за ме га-
лит ска та кул ту ра, па те ка за 
евреј ско то нас ледс тво, а две 
ап ли ка ции од ЈИЕ ве ќе се кан-
ди ди ра ни за кул тур ни па те ки:  
па те ка за Ки рил и Ме то диј и 
па те ка Виа Иг на ци ја. 

На кон фе рен ци ја та при сус тву-
ваа прет став ни ци од зем ји те 
кои учес тву ва ат во ини ци ја ти-
ва та. Тие го по се ти ја Ка ва дар-
ци, ка де што се за поз наа со ло-
кал ни те тра ди ции во Му зе јот 
на вку со ви и со ви нар ни ци те 
во ти кве шки от ре ги он. �



Е дна третина од населението 
во Македонија пуши цигари. 
Според истражувањата, во 

Македонија младите првата цига-
ра ја палат на 15 години, иако има 
сознанија дека има и деца што пр-
вата цигара ја запалиле уште пред 
да навршат девет години. Проце-
ните говорат дека една цигара го 
намалува животот за 11-12 мину-
ти. Според СЗО, чадот од цигарата 
содржи четири илјади хемиски суп-
станции од кои за 50 се смета дека 
предизвикуваат рак, а многу други 
супстанции се токсични, вели д-р 
Силвана Ончева од Институтот за 
јавно здравје.

 Колкав е бројот на полнолетно-
то население во Македонија што 
пуши цигари? Како да се искоре-
ни оваа штетна навика?
ОНчЕвА: Се проценува дека една 
третина од населението во Ма-
кедонија пуши, односно околу 
700.000 лица. Тоа што охрабрува 
е дека опаѓа бројот на млади што 
имале искуство со цигарата. От-
кажувањето од пушење цигари е 
тешко, ако се земе предвид дека 
никотинот што е содржан во цига-
рата е високо адиктивна материја 
и предизвикува зависност и многу 
често се случува пушачите што  се 
откажале од пушење повторно да 
се вратат на цигарата. Светските 

истражувања говорат дека дури 
98 проценти од лицата што прес-
танале да пушат за период до една 
година повторно се враќаат на пу-
шењето. Затоа е многу важно да 
се пренесе пораката до младите 
да не почнуваат да пушат или, ако 
веќе почнале, колку што е можно 
поскоро да ги остават цигарите.

 Што значи една испушена ци-
гара за организмот?
ОНчЕвА: Процените говорат дека 
една цигара го намалува животот 
за 11-12 минути. Според СЗО, чадот 
од цигарата содржи четири илјади 
хемиски супстанции од кои за 50 се 
смета дека предизвикуваат рак, а 
многу други супстанции се токсич-
ни. Чадот содржи ацетон, амонијак, 
арсен што се користи за труење 
глувци, бензен, бутан, кадмиум, ја-
глероден моноксид, формалдехид, 
хексамин, метанол, толуен, нико-
тин и др. Амонијакот и формалде-
хидот содржани во чадот влијаат на 
имуниот систем. Јаглеродниот мо-
ноксид го заменува кислородот во 
крвните клетки, така што помалку 
кислород стигнува до виталните 
органи, па срцето мора забрзано да 
работи за да ги задоволи потребите 
од кислород кај клетките. Други-
те токсични материи содржани во 
катранот од цигарата се таложат во 
белите дробови и таму остануваат 
засекогаш. Никотинот од цигарата 
го зголемува крвниот притисок и 
пулсот, додека во мозокот влијае да 

се ослободи допаминот- хормонот 
што дава добро чувство. Кога ќе 
опадне нивото на допамин, орга-
низмот има потреба повторно да се 
внесе никотин, што понатаму води 
кон зависност. Стручњаците смета-
ат дека никотинот предизвикува 
исто толку зависност колку што 
предизвикува хероинот. Никотинот 
ја намалува циркулацијата на крв 
низ организмот. Чадот од цигарата 
го зголемува отпорот во дишните 
патишта и го намалува капаците-
тот на белите дробови.

 Истражувањата покажале дека 
речиси 40 отсто од македонските 
тинејџери пушат. Дали овие по-
датоци треба да нѐ загрижуваат? 
Дали овие тинејџери продолжу-
ваат и во подоцнежните години 
да пушат цигари?
ОНчЕвА: Се смета дека младите 
најчесто почнуваат да пушат ци-
гари на возраст од 15 години, иако 
има и деца што првата цигара ја 
запалиле уште пред да навршат де-
вет години. Истражувањето ЕСПАД 
спроведено со ученици на возраст 
од 16 години во 2015 година покажа 
дека 38,4 отсто од младите имале 
искуство со цигарата во текот на 
животот, додека во 1999 година 
нивниот број изнесувал 56,5 отсто, 
што значи дека опаѓа бројот на мла-
ди што пушат цигари. Вкупно 24,2 
проценти од учениците изјавиле 
дека пушеле цигари во текот на 
последниот месец. Од нив, 1,9 отсто 
пушеле повеќе од 20 цигари днев-
но. Дали младите ќе продолжат да 
пушат во животот зависи од многу 
фактори. Како и да е, континуира-
ната едукација е многу важна во 
превенција на пушењето. Младите 
имаат право да дознаат за штетите 
од пушењето. Во прилог на намалу-
вањето на бројот на пушачи, секако, 
влијаеја и забраната за реклами-
рање на цигарите и рестриктив-
ните мерки -  забрана за пушење 
цигари на јавни места.

 За кои болести пушењето цига-
ри е фактор на ризик број еден?
ОНчЕвА: За многу и за најчестиите 
како кардио и церебро-васкулар-

ните болести како што се срцев 
инфаркт, мозочен удар, затнување 
на артериите на екстремитетите, 
односно морбус биргер. Се оште-
туваат и белите дробови, доаѓа до 
појава на хронична опструктивна 
болест, емфизем. Ракот на белите 
дробови најчесто се јавува кај пу-
шачи, но и ракот на грлото, уста-
та, панкреасот и на други органи 
се поврзува со пушењето. Дури и 
дишењето чад од цигарата кај не-
пушачи, односно пасивно пушење, 
исто така, може да предизвика рак 
кај непушачите. Никотинот од ци-
гарата се обвинува за појава на 
толеранција и на зависност. Тој, 
исто така, влијае на покачување 
на нивото на холестерол во крвта 
и го поттикнува згрутчувањето на 
крвта во крвните садови.

 Дали тоа значи дека сите пуша-
чи ќе се разболат или дека секоја 

болест поврзана со пушењето ќе 
се јави кај сите пушачи?
ОНчЕвА: СЗО смета дека пушењето 
одзема 12-20 години од животот и 
е причина за 21 отсто од смртните 
случаи. Се смета дека 100 милиони 
луѓе во светот умреле како последи-
ца од пушењето. Секако дека нема 
сите болести да се јават кај сите 
пушачи. Проблемот кај пушењето 
е што штетните ефекти се согле-
дуваат по повеќе години пушачки 
стаж, кога организмот веќе развил 
зависност и многу е тешко да се от-
каже од пушењето. Голем број луѓе 
не ги поврзуваат здравствените 
проблеми со пушењето како што е 
срцевиот или мозочниот удар.

 Се формираа и советувалишта 
за откажување од цигари. Дали се 
посетени? Дали има информации 
колкумина успеале да се откажат 
од оваа штетна навика?

ОНчЕвА: Од 2014 година во цен-
трите за јавно здравје се форми-
рани советувалишта за откажу-
вање од пушењето. Пред тоа беше 
едуциран и кадарот што работи 
во центрите за јавно здравје. До 
денес, во советувалиштата биле 
опфатени 654 лица со групно 
советување и 41 со индивиду-
ално советување. Во однос на 
успешноста во откажувањето 
од цигарата потребно е да се на-
прават дополнителни истражу-
вања. Пушењето предизвикува 
долгорочна зависност, се смета за 
хронична болест, така што мал е 
бројот на тие што дефинитивно 
се откажале од тутунот. Докажа-
но е дека се работи за зависност. 
Зависноста е толку голема колку 
што е зависноста од хероин. Кога 
никотинот е внесен на ниво на 
клетка во мозокот, тој повторно 
бара да биде внесен. 

се смета дека младите најчесто почнуваат да 
пушат цигари на возраст од 15 години, иако има 
и деца што првата цигара ја запалиле уште пред 
да навршат девет години. истражувањето еспад 
спроведено со ученици на возраст од 16 години 
во 2015 година покажа дека 38,4 отсто од младите 
имале искуство со цигари во текот на животот, 
додека во 1999 година нивниот број изнесувал 56,5 
отсто, што значи дека опаѓа бројот на млади што 
пушат цигари, вели др Ончева

здРаВjеД-р СИлвАНА ОНчЕвА  |  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Пушењето цигари одзема и до 20 години од животот

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

www.republika.mk32 петок, 10 јуни 2016 година www.republika.mk 33петок, 10 јуни 2016 година



ИсториJа

Илин ден ски те  
де мон стра ции  
во гра дот При леп  
во 1940 го ди на

Пишува |  
д-р Мар јан Ива но ски

Илин ден ски те де мон стра ции од 1940 го ди на се слу чи ле 
во пер и од на на ци о нал но уг не ту ва ње на ма ке дон ски от 
на род, еко ном ска експ ло а та ци ја и над вис ну ва ње на фа
ши стич ка та опас ност над Бал ка нот и Ју гос ла ви ја

НА ВЕ СТУ ВА ЊЕ НА ВТО РИ ОТ ИЛИН ДЕН

Н а де мон стра ци ја та ѝ прет-
хо дел пис ме ни от по вик на 
По кра ин ски от ко ми тет на 

Ко му ни стич ка та пар ти ја (ПК на КП) 
во Ма ке до ни ја во кој се наг ла си ла 
по тре ба та за про до ло жу ва ње на 
тра ди ци ја та за прос ла ва на Илин-
ден ско то во ста ние, чи ја што цел би-
ла ос ло бо ду ва ње на Ма ке до ни ја. 
Во по ви кот сто е ло де ка Илин ден 
се прос ла ву вал ка ко нај све тол ден 
за „Ма ке до не цот, кој за прв пат со 
свет ло и чи сто ма ке дон ско зна ме 
из ле гол на отво ре на бор ба за ос-
ло бо ду ва ње на Ма ке до ни ја“. При 
тоа, ме ѓу дру го то, се апе ли ра ло до 
„Ма ке дон ци те, Тур ци те, Ар на у-
ти те и си те по тис на ти и експ ло-
а ти ра ни во Ма ке до ни ја од срп-
ски от, бу гар ски от и од грч ки от 
им пе ри ја ли зам“ да се со е ди нат за 
„оп шта бор ба за сло бо да и за рам-
но прав ност”.

При леп ча ни тра ди ци о нал но Илин-
ден го прос ла ву ва ле со из лет на не-
кое ме сто во око ли на та на гра дот, а 
таа го ди на илин ден ска та прос ла ва 
би ла ор га ни зи ра на од ПК на КП во 
Ма ке до ни ја не са мо во При леп ту-
ку и во дру ги те гра до ви, со из ле ти, 
про ше тки, ма сов но по се ту ва ње на 
најб ли ски те ме ста во око ли на та на 
гра до ви те и на се ла та. По себ но ма-
сов ни би ле прос ла ви те во Охрид и 

При леп. Спро ти Илин ден Мес ни от 
ко ми тет (МК) на При леп за се да вал 
це ла ноќ и зак лу чил де ка ус ло ви-
те би ле ис пол не ти за одр жу ва ње 
на де мон стра ции, пред сè по ра ди 
ма сов но ста на при леп ча ни на илин-
ден ски те из ле ти со го ди ни на на зад, 
а во ед но и де таљ но бил раз ра бо тен 
пла нот на де мон стра ци ја та. Пре ку 
де мон стра ци и те тре ба ло да се иска-
же не за до волс тво то на ма ке дон ски-
от на род од ре жи мот на Кралс тво то 
Ју гос ла ви ја. Де мон стра ци ја та би ла 
до бро ор га ни зи ра на: би ле пред ви-
де ни те кот, мар шру та та, па ро ли те 
што тре ба ло да би дат из ви ку ва ни, 
ка ко и пос ле ди ци те со кои тре ба ле 
да се со о чат.

Спо ред пла нот и тра ди ци ја та, из ле-
тот поч нал ра но утро то на 2 август, 
но оваа го ди на би ло ре ше но да се 
одр жи на ме сто то Ша то ров Ка мен, 
кое би ло од да ле че но пет ки ло ме три 
од гра дот. Отка ко, из лет ни ци те се 
уве ри ле де ка ме ѓу нив не ма ло по-
тка жу ва чи, поч на ле да се ор га ни зи-
ра ат за др же ње го во ри. За пре тсе-
да вач на со би рот бил одре ден Ко ле 
Ча шу ле, кој го по ви кал Ме то ди ја 
Ан до нов - Чен то за прв го вор ник. 
Чен то во сво јот го вор наг ла су вал де-
ка ма ке дон ски от на род не тре ба ло 
да се на де ва на над во реш на по мош, 
ту ку да се бо ри со сопс тве ни си ли. 
На кра јот од го во рот ги по ви кал 
при сут ни те на „де мон стра ти вен 
пат во гра дот При леп“. По Чен то, 

пред из лет ни ци те го вор одр жал и 
Бор ка Та ле ски, кој ме ѓу дру го то го 
наг ла сил зна че ње то што го има ло 
Илин ден ско то во ста ние во исто ри-
ја та на ма ке дон ски от на род. Та ка 
тој во сво јот го вор го ре кол след-
но во: „тре ба да се по тсе ти ме на 
Илин ден ско то во ста ние и да го 
сле ди ме при ме рот на по ста ри те, 
кои се кре наа на во ста ние за да 
се ос ло бо дат од тур ски от ја рем, 
да се се ти ме на Го це Дел чев и на 
Пи ту Гу ли, да се ос ло бо ди ме од де-
неш ни от ја рем и експ ло а та ци ја, 
да се дој де и де нес до сло бо да....”

Демон стра ци и те тре ба ло да се 
одр жат вед наш по за вр шу ва ње то 
на из ле тот. Па та ка, на пред лог на 
ко му ни сти те, из лет ни ци те трг на ле 
кон гра дот во доц ни те поп лад нев ни 
ча со ви со пе е ње ре во лу ци о нер ни 
пес ни ме ѓу кои: „Сло бо да та е ми ла 
– сло бо да та е сè, за неа се жи вее за 
неа се мре!... Ма ке до ни ја сло бод-
на, сло бод на, сло бод но ќе жи вее“. 
Кон по вор ка та, ко ја влег ла во гра дот, 
по сто ја но се прик лу чу ва ле дру ги 
гра ѓа ни, пред сè мла ди. Де мон стран-
ти те пр вич но за ста на ле кај ста ра та 
же лез нич ка ста ни ца, кај кор зо то, со 
на ме ра да се одр жи пр ви от го вор. 
Од ма са та се изд во ил бор ка Та ле-
ски и го поч нал сво јот емо ти вен и 
па три от ски го вор, во кој, ме ѓу дру го-
то, истак нал: „Се со брав ме на овој 
исто ри ски ден да го прос ла ви ме 
и со тоа да им од да де ме по чит на 

на ши те по ста ри та тков ци и бра-
ќа од Кру ше во, кои се диг наа на 
во о ру же но во ста ние за сло бо да 
на ма ке дон ски от на род. бор ба та 
про тив Тур ци те бе ше те шка и во 
таа бор ба за ги наа го лем број на ши 
бор ци. Тие жр тви не беа за луд-
ни. Ние тие бор ци и нив ни те идеи 
тре ба да ги про дол жи ме...“. До де ка 
Дим че Аџи Ми тре ски за го во рот на 
Бор ка на пи шал: „тој ви зи о нер ски 
во сво јот го вор им на ве сти на ма-
си те да би дат под го тве ни за вто-
ри от Илин ден, кој ка ко што ре че 
‘не е да ле ку’…“

Не слу чај но мла ди от Бор ка бил из-
ви кан за прв го вор ник на де мон-
стра ци ја та, кој со сво ја та ха риз ма, 
бор бе ност, не по ко леб ли вост и по-
све те ност на ма ке дон ска та на ци-
о нал на ка у за ужи вал го лем уг лед 
и авто ри тет ка ко ме ѓу пар ти ски те 
чле но ви, та ка и ме ѓу дру ги те па-
три о ти. Тој со сво јот го вор тре ба ло 
уште по ве ќе да ја охра бри ма са та да 
про дол жи со де мон стра ци ја та, но и 
да се ома со ви прив ле ку вај ќи ги дру-
ги те гра ѓа ни што се наш ле во не по-
сред на бли зи на на де мон стран ти те. 
За тоа би ло од кру ци јал но зна че ње 
кој ќе го одр жел пр ви от го вор, од 
кој би за ви сел на та мош ни от тек на 
де мон стра ци ја та.

Бла го да ре ние на Бор ка Та ле ски, 
ат мо сфе ра та ме ѓу де мон стран ти-
те се вже шти ла и рас по ло же ни е то 
ста на ло уште по ре во лу ци о нер но, 
па та ка де мон стра ци ја та про дол-
жи ла спо ред пла ни ра но то. Вед наш 
по го во рот на Бор ка, кај чеш ма та 
„Љу бов“ го вор одр жал Трај ко Бо-
шко ски – Тар цан. По тоа, по вор ка та 
се упа ти ла кај цр ква та „Св. Ки рил 
и Ме то диј“ во Ва ро шко Ма ло ка де 
што по втор но го во рел Трај ко Бо-
шко ски – Тар цан, кој, ме ѓу дру го то, 
истак нал: „Де нес е Илин ден, ко га 
при леп ча ни, кру шев ча ни и си те 
Ма ке дон ци диг наа ре во лу ци о-
нер но во ста ние и се ос ло бо ди ја 
од то гаш ни от ја рем и за тоа ние 
де нес го сле ди ме при ме рот на 
ста ри те за да се ос ло бо ди ме од 
де неш ни от ја рем и за да до би е ме 

сло бо да, но свес ни сме де ка тоа 
без жр тва не мо же да се на пра ви и 
за тоа сме под го тве ни на жр тви...”

 та му, де мон стран ти те се упа ти ле 
во Триз ла ка де што со свој го вор 
на ста пил Куз ман Јо си фов ски – Пи-
ту, кој, ме ѓу дру го то, ре кол: „Ние 
Ма ке дон ци те са ка ме да жи ве е ме 
сло бод но...“, а на ре жи мот ќе му 
се од го во ри „со единс тве на ту па-
ни ца на по тис на ти те“ на „илин-
ден ски те нас лед ни ци“. Ме ѓу тоа, 
во ме ѓу вре ме срп ска та по ли ци ја 
ста пи ла во ак ци ја. На пред лог на 
Куз ман де мон стран ти те оста на ле 
мир ни и про дол жи ле да го слу ша ат 
не го ви от го вор по све тен на Илин-
ден ско то во ста ние и на бор ба та на 
ма ке дон ски от на род. На оби дот на 
по ли ци ја та да го уап си Куз ман Јо-
си фов ски, де мон стран ти те пру жа ле 
от пор. Во та ква си ту а ци ја Куз ман 
Јо си фов ски го за вр шил сво јот го вор 
со збо ро ви те: „Дру га ри, све че но 
го прос ла вив ме Илин ден, ја из-
вр шив ме сво ја та за да ча, па се га 
мо же ме да си оди ме по ку ќи те”

За се ри оз но ста и ма сов но ста на оваа 
де мон стра ци ја го во ри до пи сот на 
ПК на КП во Ма ке до ни ја ис пра тен 
од При леп, а об ја вен во Бил те нот од 
20 август 1940 го ди на: „во При леп 
се на пра ви ја го ле ми де мон стра-
ции на Илин ден. На со бра ни те на 
Ша то ров Ка мен пе е ја пес ни и по-
ви каа свој го вор ник, по тоа из ви-
ку ваа па ро ли и трг наа низ гра дот 
ка де уште на не кол ку ме ста по ви-
каа свои го вор ни ци. На ро дот од 
си те стра ни тр ча ше да ви ди што е 
и вле гу ва ше во го ле ма та ре ка на 
де мон стран ти те. Де мон стри ра ле 
пре ку две ил ја ди ду ши”

На 3 август 1940 го ди на вла ста за-
тво ри ла 25 учес ни ци во де мон стра-
ци ја та. Два е се ти на учес ни ци би ле 
каз не ти со по 15 де на за твор за 
„на ру шу ва ње на јав ни от ред и мир”. 
До де ка за ор га ни зи ра ње и актив но 
учес тво во илин ден ски те де мон-
стра ции, по шест не де лен пре стој 
во при леп ски от за твор, пред Су дот 
за за шти та на др жа ва та во Бел град 
би ле из не се ни: Бор ка Та ле ски, Трај-

ко Бо шко ски – Тар цан, Ко це Ќур-
чи ја и Ме то ди ја Ан до нов - Чен то. 
Си те че тво ри ца во по че то кот на 
сеп тем ври би ле ис пра те ни во за-
тво рот во Ада Ци ган ли ја, а по еден 
ме сец би ле пре фр ле ни во за тво рот 
во Ве ли ка Ки кин да.

Бор ка Та ле ски пред су дот на ста пил 
мош не мир но и ед но став но, ос ми-
сел но и кон стру ктив но ја бра нел 
на ци о нал но-ос ло бо ди тел на та бор-
ба на ма ке дон ски от на род. Тој об јас-
нил де ка Ма ке дон ци те се на о ѓа ат 
во те шка на ци о нал на и со ци јал на 
по лож ба и тоа би ла глав на та при чи-
на што ста нал ре во лу ци о нер. Су дот 
вни ма тел но го ис лу шал из ла га ње то 
на Бор ка, кое врз си те оста ви ло си-
лен впе ча ток. Од не го ва та од бра на 
осо бе но бил оду ше вен не го ви от ад-
во кат Бо ра Про да но виќ, кој из ја вил 
де ка бил „фас ци ни ран од не го ви от 
ум, раз лож ност, еру ди ци ја и спо-
соб ност за ана ли за“ и „вос хи тен 
што по стои еден млад чо век, во 
сво ја та де вет на е сет та го ди на, 
што мо же тол ку бри ли јант но да 
раз мис лу ва”

На кра јот на но ем ври 1940 го ди на, 
од за тво рот би ле пу ште ни Ме то ди ја 
Ан до нов - Чен то и Ко це Ќур чи ја, а 
во де кем ври иста та го ди на бил ос-
ло бо ден и Бор ка Та ле ски, до де ка 
Трај ко Бо шко ски – Тар цан из ле гол 
на сло бо да во про лет та 1941 го ди на.

Илин ден ски те де мон стра ции би ле 
од го ле мо зна че ње за на та мош ни-
от раз вој на ма ке дон ско то на ци-
о нал но ос ло бо ди тел но дви же ње. 
Со илин ден ски те де мон стра ции, 
Ма ке дон ци те јав но и ма сов но ма-
ни фе сти ра ле не за до волс тво од 
то гаш ни от ре жим. Цел та на оваа 
де мон стра ци ја би ла при мар но да се 
иска же ре вол тот од на ци о нал на та 
не прав да, а ду ри по тоа и од со ци јал-
на та. Уг ле дот на ор га ни за то ри те и 
учес ни ци те на де мон стра ци и те ме-
ѓу на се ле ни е то ра пид но по рас нал. 
Овој на стан оста вил си лен пе чат 
не са мо ме ѓу ло кал ни те жи те ли, 
ту ку и по ши ро ко за што све до чи 
и до а ѓа ње то на пре тсе да те лот на 
вла да та на Кралс тво то Ју гос ла ви ја, 
Дра ги ша Цве тко виќ, во Скоп је и во 
При леп ка де што из дал ди ре кти ва 
за за о стру ва ње на мер ки те про тив 
сè по за си ле ни те на ци о нал ни про ја-
ви на ма ке дон ски от на род. 

Борка талески (1921  1942)
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100 НАјубАвИ СлИКИ НА СИТЕ врЕМИњА
[  АНТОлОГИјА  ]

Цел та е Ра цин да ѝ се прет ста ви ка ко автор и лич ност и на 
пом ла да та по пу ла ци ја, ка ко и да се ани ми ра струч на та јав
ност. На ша ин тен ци ја е тоа да ста не тра ди ци ја, и со кни жев
на та и ака дем ска јав ност, гра ѓа ни те да го че сту ва ат име то на 
го ле ми от Ра цин, наг ла су ва пре тсе да те лот на ор га ни за ци ски
от од бор на ма ни фе ста ци ја та, Ва сил За фир чев

На 9 ју ни на пла то то пред Спо-
мен-ко стур ни ца та од НОВ 
поч на уште ед но из да ние на 

ма ни фе ста ци ја та „Ра ци но ви сред би“. 
Пре тсе да те лот на ор га ни за ци ски от 
од бор на ма ни фе ста ци ја та, Ва сил 
За фир чев, наг ла су ва де ка во офи ци-
јал на та про гра ма се по ну де ни со др-
жи ни што ка ко но ви на беа во ве де ни 
из ми на ти те две го ди ни.

� цел та е ра цин да ѝ се прет ста ви 
ка ко автор и лич ност и на пом-
ла да та по пу ла ци ја, ка ко и да се 
ани ми ра струч на та јав ност. На ша 
ин тен ци ја е тоа што ка ко но ви-
на бе ше про мо ви ра но во ми на-
то го диш но то из да ние, да ста не 
тра ди ци ја, и со кни жев на та и 
ака дем ска јав ност, гра ѓа ни те да 
го че сту ва ат име то на го ле ми от 
ра цин - наг ла су ва За фир чев.

Ма ни фе ста ци ја та поч на со тра-
ди ци о нал ни от по ет ски ми тинг и 
спе кта ку лар на ба лет ска из вед ба 
на Ол га Пан го.

На 10 ју ни проф. Ели за бе та Ше ле ва 
од Фи ло ло шки от фа кул тет „Бла же 
Ко не ски“ во Скоп је, ка ко но ви на на 
сред би те, ќе во ди раз го вор на те-
ма љу бов на та по е зи ја на Ра цин. На 
за врш на та ве чер, освен пор тре ти-
те на до бит ни ци те на Ра ци но во то 
приз на ние и на По чес но то Ра ци но во 
приз на ние, ќе има кон церт на ду хов-
на му зи ка во из вед ба на град ски от 
цр ко вен хор „Св. Пан те леј мон“. Ка ко 
дел од со др жи ни те под Град ски от са-
ат во Ве лес ќе би де про мо ви ран му-
ра лот „Лен ка и ту ту но бе ра чи те“,кој 
го цр та ат уче ни ци те од гим на зи ја та 
„Ко чо Ра цин“.

Поп лад не то на 9 ју ни, исто та ка, 
тра ди ци о нал но то ќе се за са дат 
мла ди дрв ца од стра на на пи са-
те ли-учес ни ци на сред би те во 
та ка на ре че на та Ра ци но ва Шу ма 

Ве лес по втор но го чес тву ва Ра цин

по крај ска ли ла та што во дат кон 
Спо мен-ко стур ни ца та.

Во рам ки на про гра ма та ќе се одр жи 
и тра ди ци о нал на та про це си ја Ил ја-
да све ќи за Ра цин, ко ја ќе поч не од 
род на та ку ќа на Ра цин во ста ри от 
дел на Ве лес.

За фир чев по јас ни де ка за на гра да та 
Ра ци но во приз на ние на кон кур сот 
го ди на ва при стиг на ле 18 проз ни 
де ла, кои се из да де ни ме ѓу две те 
ма ни фе ста ции, а ед на ап ли ка ци ја 
би ла отфр ле на би деј ќи, во сог лас-
ност со пра вил ни кот, на гра да та се 
до де лу ва са мо на жив автор.

За на гра да та „Ан то ло ги ја на бол ка-
та“, уста но ве на ми на та та го ди на, а 
за нај до бра де би тант ска збир ка на 
до се га не об ја ву ван автор, исто та-
ка, при стиг на ле 18 сти хоз бир ки со 
љу бов на по е зи ја, но пет од сти хоз-
бир ки те не влег ле во кон ку рен ци ја 
би деј ќи не би ле де би тант ски. До бит-
ни кот на оваа на гра да ќе ѝ би де со оп-
штен на јав но ста на кон фе рен ци ја за 
но ви на ри те. Ина ку, оваа на гра да се 
до де лу ва за ед но со из да вач ка ку ќа 
„Кул ту ра“, а сти хоз бир ка та ќе би де 
ис пе ча те на и про мо ви ра на во рам ки 
на „Ра ци но ви те сред би“.

Ка ко и во из ми на ти те го ди ни, прет-
став ни ци на ма ни фе ста ци ја та „Ра ци-
но ви сред би“, на Оп шти на Ве лес и на 
Со ју зот на бор ци на 13 ју ни, на де нот 
на по ги би ја та на Ра цин, во не го ва 
чест тра ди ци о нал но ќе го по се тат 
спо ме ни кот што се на о ѓа на пла ни-
на та Ло пуш ник кај Ки че во.  � (Н.П.)

  

НиНџа желки:  
излегување од сеНка

Teenage muTanT ninja TurTles: 
ouT of The shadows

заработка: 35.300.000 $

жанр: акција
Режија: Дејв Грин

актери: Меган Фокс,  
Вил Арнет,  

Тајлер Пери

икс меН: апокалипса
X-men: apocalypse

заработка: 22.800.000 $

жанр: авантура
Режија: Брајан Сингер

актери: Џенифер Лоренс,  
Мајкл Фасбендер,  

Џејмс Мекавој

пРед да те запозНаам
me before you

заработка: 18.700.000 $

жанр: драма
Режија: Тиа Шарок

актери: Имилија Кларк,  
Сем Клафлин,  
Џенет Мектир

алиса зад огледалото
alice Through The 

looking glass

заработка: 11.300.000 $

жанр: авантура
Режија: Џејмс Бобин

актери: Миа Васиковска,  
Џони Деп,  

Хелена Бонам Картер

Филмот На лутите птици
angry birds

заработка: 10.200.000 $

жанр: анимиран
Режија: Клеј Кејтис, Фргал Рајли

актери: Џејсон Судеикиш,  
Џош Гед, Дени Мекбрајд

тоП 5 најГледани ФилМа  
          во САД викендов

„Њутн“ на  
вилијам Блејк

култура

1
трач
Елин 

Хилдербранд

2
Бавната смрт  
на лусијана Б.
Гилјермо 
Мартинес

3
еднаш  

одигравме  
љубов
Елена 

Конеска

4
смртта  
вози ауди
Кристијан 
Банг Фос

 5
макунаима

Марио  
де Андраде

кНижаРНицата „аНтолог“ 
пРепоРачува:

ДушАВА МИ КОПНЕЕ 
ПО уБАВИНА

Душава ми копнее по убавина, 

испостена од сите памфлети 

што сакаат да бидат поезија, 

оглувена од сите труби 

што сакаат да бидат чалгија, 

скиселена од сите опортунисти 

што сакаат да бидат активисти. 

Душава ми копнее по простор 

изметен од сета оваа горчина, 

варосан со нови можности, 

прочистен од апатија, 

по тоа мало одајче, 

по таа капка мир 

исцрпена во твоите дланки. 

Дојди, оти љубов си ми и татковина 

во ова парче врела ничија земја 

на која вирее само трње очај. 

Надеж си ми и ладовина 

во ова време без минато и иднина 

во кое со растреперен чатал 

барам вода за нов неисушен бунар. 

Дојди, оти душава ми копнее и  

ќе свене 

без твојата суштина.

 СО ПО ЕТ СКИ МИ ТИНГ И СО СПЕ КТА Ку лАр НА ИЗ вЕД бА  
ПОч НАА „рА цИ НО вИТЕ СрЕД бИ“

Вилијам Блејк (1757 – 1827) е 
англиски поет, сликар и бакро-
резец. Според анкетата напра-
вена од страна на „Би-Би-Си“ во 
2002 година тој е прогласен за 
38. Британец во историјата спо-
ред својата важност, а неговото 
дело се смета за единствено, 
оригинално и особено значајно 
во историјата на поезијата и на 
ликовната уметност.

Блејковиот „Њутн“ е демонстра-
ција на неговиот отпор против 
„еднодимензионалната визија“ на 

научниот материјализам. Големи-
от научник-филозоф е изолиран 
во длабочината на океанот, него-
вите очи се фиксираат врз шес-
тарот со кој црта на еден свиток. 

Ова дело Блејк го нацртал во 1795 
година. �
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ДА СЕ бИ ДЕ ДИП лО МАТ вО ГрА ДОТ ШТО НИ КО ГАШ НЕ СПИЕ Е ГО лЕМ ПрЕ ДИЗ вИК ЗА МлАД чО вЕК култуРа

Го ран трај ков: Се ра ду вам ко га  
„кар не ги хол“ ја има Ма ке дон ска та  
фил хар мо ни ја на ре пер то а рот

Во Њу јорк про де фи ли ра ле мно гу број ни ма ке дон ски 
умет ни ци кои ја прет ста ву ва ле на ша та зем ја, но и ма ке
дон ски умет ни ци што тво рат ту ка, во гра дот што ни ко
гаш не спие. Ка ко кон зу лат по ма га ме во се кој пог лед 
ко га мо же ме ко ри стеј ќи ги на ши те дип ло мат ски кон
та кти за да се слуш не за нив на та ра бо та на се ка де во 
све тот, па и во Њу јорк, ве ли Трај ков ски.

Пишува | Не ве на По пов ска што ра бо тат. Ние ка ко дип ло мат ско 
прет став ниш тво во се кој пог лед се 
тру ди ме да им по мог не ме на на ши-
те гра ѓа ни да ги прет ста ват сво и те 
до стиг ну ва ња и рев нос но да го до-
не сат сво е то де ло пред пуб ли ка та. 
Ме не ка ко дип ло мат, прет став ник 
пра тен од на ша та зем ја, осо бе на гор-
дост и чест ми е ко га ќе го слуш нам 
Че ткар ка ко ја поз дра ву ва пуб ли ка та 
на ма ке дон ски, ка ко Ду ке Бо ја џи ев 
сви ри во име то на Ма ке до ни ја, ка-
ко „Кар не ги хол“ ја нај а ву ва Ма ке-
дон ска та фил хар мо ни ја ка ко дел од 
сво јот ре пер то ар итн. И не са мо овие 
ими ња, во Њу јорк про де фи ли ра ле 
мно гу број ни ма ке дон ски умет ни ци 
кои ја прет ста ву ва ат на ша та зем ја, 
но и ма ке дон ски умет ни ци што тво-
рат ту ка, во гра дот што ни ко гаш не 
спие. Ка ко кон зу лат по ма га ме во се кој 
пог лед ко га мо же ме ко ри стеј ќи ги на-
ши те дип ло мат ски кон та кти за да се 
слуш не за нив на та ра бо та на се ка де 
во све тот, па и во Њу јорк. 

� Кол ку ја поз на ва ат ма ке дон ска-
та кул ту ра во САД? Со ог лед на тоа 
де ка ста ну ва збор за ма ла др жа ва, 
да ли до вол но сме при сут ни та му 
и да ли тој конг ло ме рат од на ро ди 
што жи ве ат во САД има ат мож ност 
да се за поз на ат со на ша та умет ност, 
му зи ка, ли те ра ту ра?
ТрАј КОв: По ве ќе па ти сум се из не-
на дил кол ку стран ци те, осо бе но дип-
ло ма ти те со кои че сто се дру жи ме и 
при ват но, ја поз на ва ат ма ке дон ска та 
кул ту ра. Не са мо прет став ни ци те на 
зем ји те од Бал ка нот, ту ку и по ши ро ко. 
Не о дам на, на ед но не фор мал но дру же-
ње со мои ко ле ги-дип ло ма ти, во еден 
клуб во Њу јорк, гру па та што сви ре ше 
ве чер та ка ко дел од сво јот ре пер то ар ја 
има ше и ан то ло ги ска та „Ма ке дон ско 
де вој че“. Гру па та се ви ка „Ор на ма тик“, 
Аме ри кан ци што сви рат бал кан ска 
му зи ка, а од не о дам на, со учес тво на 
по го ле ми на ста ни, член е и ма ке дон-
ски от му зи чар Ри сте Тев до ски, па ре-

пер то а рот во де лот на ма ке дон ска та 
му зи ка е збо га тен за уште не кол ку 
ма ке дон ски пес ни. 

� Се ор га ни зи ра ат де но ви на ма ке-
дон ска та кул ту ра во по ве ќе др жа ви 
во Евро па, па и во САД, Ав стра ли ја, 
Ка на да, го сту ва ат кул тур но-умет-
нич ки друш тва, кон цер ти ра ат Фил-
хар мо ни ја, фолк-пе ја чи... Кој би бил, 
спо ред вас, нај пра вил ни от на чин 
на прет ста ву ва ње на ма ке дон ска та 
кул ту ра во странс тво?
ТрАј КОв: Ма ке дон ска та тра ди ци ја 
и кул ту ра, гле да но исто ри ски, те жат 
мно гу по ве ќе од исто ри ја та и кул ту-
ра та на со сед ни те на ро ди на на ша та 
др жа ва. За да ча та да ја прет ста виш 
сво ја та кул ту ра нај до бро што мо жеш 
во ед но мул ти кул тур но оп штес тво 
ка кво што е САД е мно гу комп лекс-
на. Тоа по драз би ра на о ѓа ње нај до бар 
на чин за т.н. про би ва ње во ми ли он-
ски от не до број лив свет. Тоа што го 
пра ви ма ке дон ска та вла да пос лед-
ни те не кол ку го ди ни со про мо ци ја 
на рек лам ни спо то ви на свет ски те 
мас-ме ди у ми, ни ја олес ну ва до пол ни-
тел но ра бо та та нам, дип ло ма ти те, во 
прет ста ву ва ње то на сво ја та зем ја. За 
Охрид слуш на ле мно гу ми на, за Ко ки-
но ин те ре сот е го лем, за Хе рак ле ја и 
за Сто би се ин те ре си ра ат тие што се 
фо ку си ра ат на по се та на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја од ас пект на исто ри ски 
ло ка ли те ти итн. Горд сум што мо-
жам да прет ста ву вам зем ја ко ја има 
дла бо ка кул ту ра и тра ди ци ја, а со таа 
те жи на оста ну ва да се од бе ре нај до-
бри от на чин за се којд нев но да се над-
гра ду ва тоа. Спо ред ме не, Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја е на до бар пат во тоа што 
го из бра ла за на чин ка ко да се прет-
ста ви, а јас лич но на тоа би до дал уште 
по а гре сив на ме ди ум ска кам па ња по 
при ме рот на Ита ли ја, Обе ди не ти те 
Арап ски Еми ра ти, Ав стра ли ја (нај-
до бра мар ке тин шка кам па ња за 2015 
го ди на) или про гре сив на та кам па ња 
на Есто ни ја на со ци јал ни те мре жи: 
Фејс бук, Ин ста грам, Снеп чет и сл. 
Под др жу вам уште по го лем бу џет за 
про мо ви ра ње на Ма ке до ни ја. Ние сме 
зем ја ко ја ре ал но има што да по ну ди, 
без при тоа да рас ка жу ва ме из мис ле-
ни при каз ни. Ма ке до ни ја го има се то 
она што ѝ е по треб но на ед на зем ја 
за да се прет ста ви ме ѓу на род но, да 
прив ле че ту ри сти да ја по се тат, а до-
каз за тоа се и по се ти те на стран ски те 
ту ри сти чиј што број пос лед ни те пет 
го ди ни вр тог ла во рас те. �

Го ран Трај ков е ге не ра лен 
кон зул на Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја во САД. Тој е дип ло-

ми ран по ли ти ко лог по ме ѓу на-
род ни од но си и дип ло ма ти ја, а 
во мо мен тов жи вее и ра бо ти во 
Њу јорк, гра дот што ни ко гаш не 
спие. Со нас про го во ри за ди-
на ми ка та на Њу јорк, за ма ке-
дон ски те умет ни ци што тво-
рат та му, за прет ста ву ва ње то 
на ма ке дон ска та кул ту ра, кол ку 
стран ци те ја поз на ва ат ма ке дон-
ска та му зи ка, да ли им се до па ѓа...

� вие сте вр ши тел на долж ност 
ге не ра лен кон зул на ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја во њу јорк, САД, 
кој ва жи, пред сѐ, за град на 
биз ни сот. Што зна чи да се би-
де дип ло мат во нај ди на мич-
ни от град на све тот?
ТрАј КОв: Да се би де дип ло мат 
во нај и ско мер ци ја ли зи ра ни от 
град на све тот, ка де што днев но 
гра ви ти ра ат и по 10 ми ли о ни 

лу ѓе, е го лем пре диз вик за 
еден млад чо век ка ко ме-

не. Дип ло ма ти ја та, се ка ко, 
има сво ја спе ци фи ка во 

овој дел од све тот и 
нес пор но е се којд-

нев на лек ци ја за 
тоа ка ко тре ба 

да се прет ста-
ву ва ед на 

д р  ж а  в а . 
Осо бе но 

за до волс тво ми при чи ну ва ат кон зу-
лар ни те де но ви кои ги по ми ну вам со 
ма ке дон ски те исе ле ни ци, кои ги има 
во мно гу го лем број на овој дел од 
кон ти нен тот, по ма гај ќи им за раз ни 
пра ша ња кои ги по вр зу ва ат со на-
ша та зем ја. 

Ко га ја ра бо тиш ра бо та та што ја са каш, 
ни што не е те шко. Ма ке до ни ја е ма ла 
зем ја, но мно гу го ле ма во спо ред ба со 
тоа кол ку ну ди на се кое по ле, па за тоа 
ние дип ло ма ти те тре ба да ја прет ста-
ви ме во нај до бро свет ло.

� По крај кон зу лар на та ра бо та, да-
ли сте дел од ор га ни зи ра ње на ста-
ни или ма ни фе ста ции и го сту ва ња 
во Ма ке дон ски от кул ту рен цен тар 
во њу јорк?
ТрАј КОв:Ед на од це ли те на ма ке дон-
ски от кон зу лат во Њу јорк е про мо ци ја 
на ма ке дон ска та кул ту ра и тра ди ци ја 
во овој дел на САД, но, се ка ко, и про-
мо ци ја на ре сур си те што ги по се ду ва 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Ма ке дон ски-
от кул ту рен цен тар е ед но кул тур но 
кат че кое во со ра бо тка со Ми ни стерс-
тво то за кул ту ра им по ма га на ма ке-
дон ски те авто ри да се про мо ви ра ат. 
Во Цен та рот се одр жу ва ат на ста ни, 
а Кон зу ла тот се ко гаш по ма га во нив-
на та ре а ли за ци ја и про мо ци ја. Лич но 
го под др жу вам се кој про ект и сме там 
де ка е по ве ќе од по тре бен ва ков цен-
тар, но, исто та ка, го ле ма пред ност за 
на ша та др жа ва е што го по се ду ва во 
овој ми ли он ски град. 

� во овој град ра бо тат мно гу ма ке-
дон ски умет ни ци: Ду ке бо ја џи ев, 
вла ди мир ва си лев ски-че ткар, Го-
разд По пов ски... Да ли со ра бо ту ва те 
со нив во смис ла на про мо ци ја на 
ма ке дон ски те умет ни ци, нив на та 
му зи ка, умет ност?
ТрАј КОв: При мар на та деј ност на 
еден Ге не ра лен кон зу лат, пред сѐ, е 
гри жа та за ма ке дон ски те гра ѓа ни без 
раз ли ка ка де се на о ѓа ат во све тот и 
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рЕ НО вИ рА НА СО бА ТА ЗА ДЕ чИ њА ТА бОл НИ ОД рАК НА МО ЗОК

ви ни Пу, Пиг лет и Тај гер, нас-
ме а на та и ве се ла дру жи на 
од цр та на та се ри ја за де ца 

„Ме че то Ви ни Пу“ пре гр на та ги 
кра си ѕи до ви те на единс тве на та 
дет ска со ба на Од де ле ни е то за 
ту мор на мо зо кот на Кли ни ка та 
за ра ди о те ра пи ја и он ко ло ги ја. 
Тоа е со ба та ка де што се хос пи та-
ли зи ра ат де чи ња та со ту мор на 
мо зо кот ко га при ма ат те ра пи ја 
со зра че ње. Ту ка де ца та пре сто-
ју ва ат со сво и те ро ди те ли.

� Се га со ба та е обо е на со дет-
ски цр те жи, има кни ги, сли-
ков ни ци, играч ки, те ле ви зор, 
нов ме бел, но ва по стел ни на 
сѐ со цел да им би де по у до бен 
пре сто јот на де ца та до де ка се 
ле ку ва ат на Кли ни ка та за ра-
ди о те ра пи ја и он ко ло ги ја – ве-
лат од Здру же ни е то на гра ѓа ни 
за ли ца со ди сфунк ции, хен ди-
кеп, ре тки бо ле сти и по себ ни 
по тре би „Дај те ни крил ја“, кое ја 
ини ци ра ше оваа ак ци ја за ре но-
ви ра ње на дет ска та со ба.

Со ба та е ре но ви ра на со до на ции 
од не кол ку ком па нии, од сту ден-
ти те на Фа кул те тот за ди зајн и 
мул ти ме ди ја при Уни вер зи те тот 
ФОН и од уче ни ци те од скоп ско-
то ос нов но учи ли ште „Јо хан Хај-
нрих Пе ста ло ци“.

При ја телс тво то се ко гаш  
по бе ду ва и со ви стин ски  
при ја те ли се над ми ну ва ат и 
нај те шки те жи вот ни мо мен ти

ЖИВот

Во дет ска та со ба на Кли ни ка та за ра ди о ло ги ја и он ко ло ги ја го диш но 
се хос пи та ли зи ра ат петшест де чи ња со ту мор на мо зок во пер и од ко га 
при ма ат те ра пи ја со зра че ње. По ра ди при ро да та на бо ле ста, тие на Кли
ни ка та пре сто ју ва ат око лу шест не де ли, до де ка трае те ра пи ја та, а по тоа 
те ра пи ја та со ци то ста ти ци ја при ма ат на Кли ни ка та за дет ски бо ле сти, 
на Од де лот за он ко ло ги ја. Со до на ции бе ше ре но ви ра на со ба та ка де 
што тие пре сто ју ва ат со цел да им се олес ни пре сто јот во бол ни ца та

Пишува | Але ксан дра М. Бун да лев ска 

Во дет ска та со ба на Кли ни ка та 
за ра ди о ло ги ја и он ко ло ги ја го-
диш но се хос пи та ли зи ра ат пет-
шест де чи ња со ту мор на мо зок 
во пер и од ко га ја при ма ат те ра-
пи ја та со зра че ње. По ра ди при-
ро да та на бо ле ста, тие на Кли-
ни ка та пре сто ју ва ат око лу шест 
не де ли, до де ка трае те ра пи ја та, 
а по тоа те ра пи ја та со ци то ста-
ти ци ја при ма ат на Кли ни ка та 
за дет ски бо ле сти, на Од де лот 
за он ко ло ги ја.

Таа со ба по стои отка ко по стои 
Кли ни ка та за он ко ло ги ја и ра ди-
о те ра пи ја. Вра бо те ни те би са ка-
ле, ако е мож но, во оп што и да не 
ја отво ра ат таа со ба, но, отка ко 
со ба та е ре но ви ра на, приз на ва ат 
де ка пре сто јот на бол ни те де ца е 
мно гу по при ја тен во неа. 

� Де тен це то што пре сто ју ва та-
му, не пре ста на да се смее це ло 
вре ме. На ви сти на по зи тив но 
вли ја е ше ре но ви ра ње то, нас-
ли ка ни те ѕи до ви, сли ков ни-
ци те, играч ки те... – ко мен ти ра 
ме ди цин ски от пер со нал вра бо-
тен во Кли ни ка та.

За бол нич ка та со ба да ста не по-
при јат на дет ска со ба по мог наа 
и до цент д-р Ми лош Ми ло сав-
ље виќ и сту ден ти те на Фа кул-

те тот за мул ти ме ди ја и ди зајн 
при Уни вер зи те тот ФОН, ка ко 
и уче ни ци те од „Јо хан Хај нрих 
Пе ста ло ци“ и нив ни те ро ди те ли.

� цел та на обра зо ва ни е то не 
е са мо обра зов ни от дел, ту ку 
и вос пит ни от. Де ца та уште од 
ма ли учат да би дат ху ма ни и 
да да ру ва ат та му ка де што е 
по треб на по мош – ве ли на став-
нич ка та Ма ри ја Га ври лов ски.

По крај де ко ра тив ни те фор ми, 
ка ко што се бор ду ра и та ра би 
укра се ни со цве то ви, кои се про-
те га ат вдолж це ла та со ба, цен-
трал но то ме сто го за зе ма ат две 
му рал ни сли ки. 

� Глав на та по ра ка што им ја 
пра ќа ат нас ли ка ни те ли ко ви 
на де чи ња та е де ка при ја телс-
тво то се ко гаш по бе ду ва и де ка 
со ви стин ски при ја те ли се над-
ми ну ва ат и нај те шки те жи вот-
ни мо мен ти. Про це нив ме де ка 
поз на ти от цр тан лик ви ни Пу 
и не го ви те при ја те ли се нај а-
де кват ни за ва кво не што – ве-
ли про фе со рот Ми ло сав ље виќ.

Сту де ни те што ја уре ду ваа со-
ба та, пред да поч нат има ле 
пред вид де ка, се пак, се ра бо ти 
за бол ни ца.

� За тоа вни ма вав ме со ком би-
на ци ја та на бо и те да вне се ме 
мно гу по зи тив на енер ги ја – ве-
ли Ми ло сав ље виќ.

Са ми от про цес на сли ка ње тра ел 
три ра бот ни де на.  

Во изра бо тка та учес тву ваа ап-
сол вен тки те на Фа кул те тот за 
ди зајн и мул ти ме ди ја од Уни вер-
зи те тот ФОН: Еле на Бог да нов ска 
и Ан ге ли на Ки чу ко ва и сту дент-
ки те од вто ра го ди на Ди ја на Јан-
ко виќ и Са ра Бла жев ска. Исто 

та ка, на ак ци ја та ѝ се прик лу чи 
и пси хо ло гот Але ксан дра То до-
ров ска, ко ја во лон ти ра ше за ед но 
со сту ден ти те.

Це ли от труд прет ста ву ва за ед-
нич ка ли ков на твор ба ко ор ди-
ни ра на од мен то рот Ми ло сав-
ље виќ.

Ним де ко ри ра ње то на со ба та на 
Кли ни ка та за он ко ло ги ја и ра-
ди о те ра пи ја не им е пр во ва кво 
де ло. До се га тие учес тву ва ле и 
во дру ги ак ции. Прет ход но го 
укра си ле и жи ве а ли ште то на 
нил ски те ко њи во скоп ска та 
Зо о ло шка гра ди на.

� Нај до бра про вер ка на те о-
рет ско то зна е ње кое го до-
би ва ат сту де ни те во те кот на 
ре дов на та на ста ва е не го во 
пра ктич но имп ле мен ти ра ње. 
во за вис ност од ка ра кте рот 
на на ста нот, се ко гаш се ан-
га жи ра ат сту ден ти од со од-
вет ни от фа кул тет под мен-
торс тво на на став ни от ка дар. 
уни вер зи те тот ФОН во те кот 
на оваа ака дем ска го ди на на-
пра ви мно гу на ста ни со кои 

им по мог на и на сту ден ти те и 
на по ши ро ка та јав ност во по-
диг ну ва ње то на јав на та свест 
на мно гу раз лич ни те ми, ка-
ко, на при мер, „Ме ѓу на ро ден 
ден за бор ба про тив рак на 
дој ка”,„Обра зо ва ние по мер-
ка - со ци јал на инк лу зи ја на 
де ца та со по себ ни по тре би“, 
„Пре диз вик на го вор ни кот” 
- ора тор ски ве че ри на кои 
се нат пре ва ру ваа и сту ден-
ти со по себ ни по тре би под 
исти пра ви ла и ус ло ви ка ко 
и оста на ти те ора то ри – ве ли 
проф. д-р Але ксан дра Ср би нов-
ска-Дон чев ски од ФОН.

От та му до да ва ат де ка ве ќе има-
ат це лос но под го твен план за 
ни за ва кви и слич ни ак ции и за 
на ред на та ака дем ска го ди на. 

� Но, и по крај пла ни ра ни те 
на ста ни, се ко гаш оста ва ме 
про стор за спон та ност би деј-
ќи за нас е не воз мож но да се 
иг но ри ра ат ху ма ни тар ни те 
на ста ни. це ли ме кон етич ко 
и од го вор но од не су ва ње – ве-
ли проф. д-р Ср би нов ска–Дон-
чев ски. �
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Пишува | Maрина Костовска

АлЕ КСАН ДрА јА НЕ вА

Се којд нев но 
ра бо там на 

усо вр шу ва ње 
и на пре до-

кот го гле да ат 
и ко мен ти ра ат 
си те што буд-
но ме сле дат 
уште од са ми-

от по че ток

� Ти мот што по бе ду ва не се ме-
ну ва. Со ри сто Са мар џи ев и со 
вла ди мир Дој чи нов ски по-
втор но го осво и вте „Ма кфест“. 
Што бе ше раз лич но овој пат?
јА НЕ вА: Трг ну вај ќи од се бе, 
мно гу не шта се по раз лич ни. 

Поч нав да пе ам пред  
да на у чам да збо ру вам

Вто ра по бе да на „Ма к
фест“ за мла да та стру
ми чан ка Але ксан дра 
Ја не ва. Овој пат по бе
да та ѝ ја до не се пес
на та „За сто го ди ни“, 
од исти те авто ри со 
кои пред три го ди ни 
ка ко де би тант дој де 
до пр ва та ста ту е тка. 
Во неј зи ни ра це за ми
на и на гра да та што за 
мно гу ми на е по важ на 
од пр во то ме сто, приз
на ни е то за во кал на ин
тер пре та ци ја „Дра ган 
Ка ран фи лов скиБојс“.

Д ел од пуб ли ка та ја за поз на Але-
ксан дра и пре ку шо у то за та лен ти 
„Си те на ши пес ни“ на Ма ке дон-

ска та ра дио-те ле ви зи ја, на кое, исто 
та ка, бе ше ед на од по бед нич ки те.

При ват но, таа е сту ден тка на Сто ма то-
ло шки от фа кул тет во Скоп је, а сло бод-
но то вре ме обо жа ва да го по ми ну ва со 

најб ли ски те лу ѓе, ка ко што ве ли, да се 
ис лу ша ат и по со ве ту ва ат ме ѓу себ но. Ги 
обо жа ва ча со ви те по пе е ње, на ста пи те 
во жи во и про ше тки те во при ро да. 

Ве ли де ка се којд нев но ра бо ти на се бе 
за да би де по до бар во кал и пе јач, а по-
зи тив на та енер ги ја е тоа што ја хра ни 
се којд нев но.

2013 бе ше го ди на на де би ти ра-
ње на фе сти вал и пр вич но за-
поз на ва ње со по ши ро ка та ма ке-
дон ска пуб ли ка. По три го ди ни 
и трој ца та ве ќе мно гу по до бро 
се поз на ва ме ка ра ктер но и спо-
ред тоа имав ме ед на по го ле ма, 

по комп лет на ви зи ја за ком по зи-
ци ја та, а во ед но и за ин тер пре та-
ци ја та. Се којд нев но ра бо там на 
усо вр шу ва ње и на пре до кот го 
гле да ат и ко мен ти ра ат си те што 
буд но ме сле дат уште од са ми от 

по че ток, та ка што ве ру вам де ка 
го ди на ва им сер ви рав ед но да-
ле ку по си гур но и по зре ло из да-
ние од пред три го ди ни.

� ре че де ка не кол ку де на прет-
ход но си прет чув ству ва ла де-
ка ќе по бе диш?
јА НЕ вА: На пр ва та по лу фи-
нал на ве чер не ка ко не се чув-
ству вав нај до бро, тоа вли ја е ше 
и на са ма та ин тер пре та ци ја. И 
обич но ко га имам гру тка во гр-
ло то, пла чам, се нер ви рам или 
сум пре воз бу де на во те кот на 
це ли от ден, а, на про тив, ми 
се слу чу ва ат мно гу уба ви ра-
бо ти. Су е ве рие или не, ми се 
слу чи ло мно гу па ти (се смее). 

� Кол ку ти зна чи дру га та на-
гра да, онаа за во кал на ин тер-
пре та ци ја „Дра ган Ка ран фи-
лов ски-бојс“?
јА НЕ вА: На ин тер пре та ци ја та 
ра бо там се којд нев но, таа на гра-
да ми е нај го ле мо приз на ние 
ка ко пе јач ка и за тоа мо жам да 
ка жам де ка ми е нај дра га. И, се-
ка ко, уште по ве ќе ме ра ду ва тоа 
што пуб ли ка та уште ед наш ги 
по чув ству ва енер ги ја та и емо-
ци ја та, и ре а ги ра ше по зи тив но.

� Поз на та си по моќ ни те во кал-
ни на ста пи, но и де ка нај че-
сто ба ла ди те се тво јот из бор. 
Зо што се ко гаш ги из би раш 
ток му нив?
јА НЕ вА: Ве ро јат но та ква ми е 
бо ја та на гла сот, пе соч на, мал-

ку ме лан хо лич на, по год на за 
до ло ву ва ње ба ла ди и при каз-
ни те во нив. Нор мал но, вли-
ја ние има и со ул-му зи ка та од 
свет ска та сце на, но и ко га ме 
ко мен ти ра ат, во очи те на пуб-
ли ка та во се кое мое дви же ње 
има при лив на емо ции.

� Ти си ед на од по бед нич ки те 
и на шо у то „Си те на ши ѕвез ди“. 
Сме таш ли де ка тоа бе ше ви-
стин ски от на чин на про мо ци ја 
на тво јот та лент? 
Ја не ва: Од мар ке тин шки ас-
пект, не сум си гур на де ка бе ше 
ви стин ски от за тоа што мно гу-
ми на не маа слуш на то за шо у то 
и ги гле даа сним ки те отка ко тоа 
ве ќе бе ше за вр ше но. Но, ка ко 
искус тво со ор ке ста рот на МРТВ, 

за поз на ва ње то и дру же ње то со 
дру ги те нат пре ва ру ва чи, бе ше 
на ви сти на огром на пред ност.

� Сту ден тка си на Сто ма то ло-
шки от фа кул тет, што те прив-
ле че да ја од бе реш ток му таа 
про фе си ја? Со ко ја љу бов ќе 
про дол жиш по на та му, му зи-
ка та или ме ди ци на та?
јА НЕ вА: Од ма ла са кав да ги 
гле дам и им се вос хи ту вав ка-
ко ја ра бо теа сво ја та ра бо та, и 
тоа искре но ме на те ра да се за-
пи шам на тој фа кул тет. Освен 
му зи ка та ка ко нај ја ка стра на и 
оми ле но хо би, за ни ед на дру га 
ра бо та не сум пот пол но од луч на, 
но ве ќе ка ко сту дент на тре та 
го ди на си гур но си ја за са кав про-
фе си ја та. Мно гу фа кто ри игра ат 
уло га, вре ме то ќе по ка же ка де ќе 
би дам по ве шта.

� Ко ја е тво ја та нај го ле ма жи-
вот на страст, по крај му зи ка та 
и ме ди ци на та? 
јА НЕ вА:  Поч нав да пе ам пред 
да на у чам да збо ру вам, на са-
мо 1 го ди на и 2 ме се ци, та ка 
што не мам по го ле ма страст од 
му зи ка та.

� Што пра виш се којд нев но за 
да се по до бриш са ма та се бе, 
да би деш по до бар чо век, да 
во диш по ква ли те тен жи вот?
јА НЕ вА: Ја не гу вам сво ја та лич-
ност, се ди стан ци рам од не га тив-
ни лу ѓе и не га тив ни ви бра ции 
и се фо ку си рам на тоа што ми е 
важ но и по треб но во жи во тот. �
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Безброј природни водопади и природа од која застанува здивот. 
Лутраки е познато село уште од времето на Александар Македонски. 
Со околу 2.000 жители, ова живописно место со уникатна околина и 
со безброј природни водопади е одалечено на само 100 км од градот 
Солун. Местото изобилува со бујна вегетација, манастири, потоци и 
многубројни места совршени за прошетка и планинско пешачење. 

лутраки, природниот бисер од времето 
на александар Македонски

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

т ука е и прочуената бања 
„Лутраки“, која распола-
га со природна изворска 

термална вода со лековити 
својства, која е и една од најпро-
даваните изворски води во ам-
балажа во цела Грција, позната 
како „лутра“. 

Изворската вода содржи елемен-
ти што им годат на сите органи 
и ткива. Преку магнезиумот што 
го содржи се предизвикува ре-

лаксација на мазните мускулни 
влакна, а со тоа доаѓа до намалу-
вање на крвниот притисок, се 
решаваат проблемите со зголе-
меното мокрење, а се олеснува 
и кршењето камен или песок во 
жолчката и во бубрезите.

Базените и водопадите се на-
оѓаат на само два километра од 
повеќето хотелски капацитети. 
Големиот базен зафаќа повр-
шина од 25 метри ширина и 50 

метри должина, а помалиот е 
длабок само еден метар и е долг 
10 метри, широк е 30 метри и е 
совршен за сите возрасни групи. 
Во базените со термални води во 
сопствена режија се плаќа по три 
евра за цел ден.

Течењето на топлите и на студе-
ните води заедно со богатството 

со флора му дава на овој регион 
уникатна убавина, а во далечна-
та 1920 година за првпат е прог-
ласен за природна бања.

Иако топлите бањи со темпе-
ратура на водата од 37 до 38 
Целзиусови степени се посете-
ни во текот на целата година, 
најголемиот благодат за вашето 

тело се постигнува токму кога 
температурата на воздухот е по-
ниска. Затоа и ова мало место и 
лековитата вода на термалните 
извори се наоѓаат меѓу најпо-
пуларните понуди во македон-
ските, но и во сите балкански 
туристички агенции.

Водите се лековити и се пре-
порачуваат за болни од ревма, 
ишијас, бронхитис, нервоза, 
дерматолошки и гинеколошки 
проблеми, како и циркулативни 
и респираторни нарушувања.

Лековитите својства на водата 
може да се искористат и преку 
терапија со кал. Ефектот е вис-
тински мевлем за кожата. 

За да стигнете до Лутраки со 
свое возило треба да поминете 
околу 240 километри пат. Што 
значи дека за гориво би тре-
бало да платите некаде околу 
1.500 денари. 

Цените во поелитните хотелски 
капацитети за две ноќевања за 
двајца со појадок во приватна 
режија се околу 100 евра, но ако 
наидете на попуст може да поми-
нете со 55 евра. За дете од пет до 
12 години се доплаќа по седум 
евра по ноќевање со појадок со 
дополнителен кревет во собата. 
До пет години е бесплатно.

А ако направите аранжман пре-
ку агенција за две ноќевања би 
ве чинело: 59 евра со поаѓање 
од Битола, 69 евра со поаѓање 
од Скопје. За трето лице во 
трикреветна соба се доплаќа 
49 евра. Едно дете од две до 14 
години во трокреветна соба – 
49 евра за Второ дете од две до 
14 години во трикреветна соба 
се плаќа 39 евра. Во цената е 
вклучен и превоз. За сопствен 
превоз се одбива 15 евра. Це-
ните се без патничко осигуру-
вање, кое доколку го сакате се 
доплаќа од 130 до 200 денари, 
во зависност од тоа преку која 
агенција ви е аранжманот.

Овде посетителот може да ги 
комбинира минералната топла 
вода во базените со планина-
рење, посета на уникатната 
пештера или со убавините на 
планината Ворас (Кајмакчалан).

Навистина е несекојдневно ме-
сто каде што може да се помине 
убав викенд, а доказ за тоа е 
и фактот што туризмот во ова 
место значително се развива од 
1992 година, па до денес. Око-
лината на Лутраки и забавата 
што ја нудат трговските капа-
цитети, како и љубезноста на 
жителите само придонесуваат 
за целосно доживување и ко-
ристење на ова несекојдневно 
уникатно парче на земјата.

Сепак, за тие што не се големи 
обожаватели на природата, 
Лутраки има голем број ресто-
рани, продавници и кафетерии. 
Угостителите организираат и 
забави и музика во зависност 
од желбата на посетителите, од-
носно се подготвуваат вечерни 
дружења во чест на земјата од 
која доаѓаат туристите. Во некои 
ресторани се подготвува и храна 
од родниот крај на посетителот 
со цел да се остави впечаток и 
да се вратите пак. Не е далеку, а 
е вистински рај. Со добра орга-
низација, би можело секој да си 
дозволи да го посети. Велат дека 
ако еднаш стапнете на Лутраки 
нема да сакате да си заминете. 
Посетете го ова живописно ме-
сто и уживајте во бањите, вис-
тински бисер на природата! �
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об лик на пе со чен ча сов ник
Кај овој об лик на те ло то се наг ла се ни гра ди те 
и кол ко ви те, а обе мот на по ло ви на та е те нок. 
Овој об лик се сме та за нај по же лен по ра ди женс-
тве ни те атри бу ти. За оваа град ба, ед но став-
но ста е нај до бар из бор. Ед но став ни ма и ци со 
де кол те и ра ка ви со дол жи на до сре ди на та на 
под лакт ни ца та се до бар из бор. Из бег ну вај те 

сло е ви во об ле ку ва ње то и но се те ре ме ни за да 
го наг ла си те обе мот на по ло ви на та. Од би рај те 
уба во скро е ни и стру ки ра ни пал та, јак ни и ка-
пу ти, а нај до бра дол жи на е таа што за вр шу ва 
над кол ко ви те. За вас со вр ше но здол ни ште е 
тоа што за вр шу ва во дол жи на на ко ле но то. До-
бро ви при ле га ат и тес ни пан та ло ни или та кви 
што ја сле дат ли ни ја та на те ло то. Из бег ну вај те 
ши ро ка об ле ка, но и прем но гу тес на. До бро ќе 
ви при ле га ат ма и ци со ве-израз.

тр ка ле зен об лик на те ло то
Кај овој об лик обе мот на по ло ви на та е 
по и зра зен од гра ди те и од кол ко ви те, 
а пред ност се уба ви те но зе и склад на-
та про пор ци ја ме ѓу ли це то, вра тот и 
гра ди те. Од бе ре те об ле ка што ќе ги 
наг ла си ва ши от врат, ра ме ни ци, ра це 
и но зе, што ќе да де еле ган тен тон, ви-

тост, па и мла до ли кост. Би деј ќи има те тр ка ле зен 
об лик на те ло то, цел та е да се истак не гор ни от 
дел од те ло то. Тоа зна чи де ка тре ба да соз да де те 
обем на по ло ви на та што го не ма те, а тоа мо же да 
го по стиг не те со стру ки ра ни јак ни и пал та. Вам ви 
при ле га ат и аси ме трич ни фу ста ни од кре ма сти 
тка е ни ни, ја ки и ле ле а ви ра ка ви. До бро ви при ле-
га ат пан та ло ни со те сен, ра мен или тра пе зен крој, 
се ка ко во ком би на ци ја со чев ли со пот пе ти ца. Од-
бе ре те фу ста ни со на бор око лу по ло ви на та кои ќе 
го со кри јат сто ма кот, а дол жи на та на здол ни ште то 
тре ба да би де до сре ди на или мал ку над ко ле но то.
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За жал, не мо же ме да вли ја е ме на об ли кот на 
те ло то, но мо же ме да од бе ре ме гар де ро ба ко
ја нај до бро ќе ни при ле га спо ред град ба та на 
те ло то. Мно гу лу ѓе че сто од би ра ат не со од вет
на гар де ро ба, па во неа изг ле да ат прес ла бо, 
пре де бе ло, пре ви со ко, пре ни ско, неск лад но

атрактивно

По сто јат раз лич ни об ли ци 
на те ло то, па ако са ка те 
да ги истак не те сво и те 

пред но сти или да ги скри е те 

не до ста то ци те, пр во мо ра да 
одре ди те ка ков тип на те ло 
има те и ко ја об ле ка најм но гу 
ќе ви при ле га.

ка ква об ле ка ви при ле га 
спо ред об ли кот на те ло то

об лик на три а гол ник
Кај овој об лик пред ност се уба ви те, об ли-
ку ва ни но зе, тен ка та по ло ви на и прив-
леч ни те кол ко ви. Гор ни от дел на те ло то 
е ви ток, но по ра ди ши ро ки те кол ко ви 
тре ба да из бег ну ва те тес ни ма и ци и ко-
шу ли би деј ќи тие са мо ќе го наг ла сат дол ни от дел од 
те ло то. Об ле ку вај те се во сло е ви. Ви при ле га ат по лу дол-
ги ра ка ви, ши ро ки ја ки, дол ги тра пез ни пан та ло ни кои 
да ва ат до бра рам но те жа и склад ност во дол ни от дел 
на те ло то. Но се те ги со ви со ки пот пе ти ци. Од би рај те 
јак ни, ма и ци со ве-израз и ин те ре сен на кит за ви зу ел но 
да го про дол жи те вра тот. Из би рај те тем ни ни јан си на 
пан та ло ни. Од здол ни шта за вас се пре по рач ли ви тие со 
крој во фор ма на А, кој лес но па ѓа и ја наг ла су ва тен ка та 
по ло ви на. До бро ќе ви при ле га ат и тес ни здол ни шта.

об лик на пре вр тен три а гол ник
Овој об лик на те ло то го кра сат ши ро ки ра ме ни ци, 
тес на по ло ви на и уба ви но зе. Ако са ка те да ги по ка-
же те но зе те во пан та ло ни, се ко гаш ком би ни рај те 
со ту ни ка ко ја ќе го пре крие зад ни кот. Уба во при-
ле га ат ши ро ки ја ки и дла бок ве-израз би деј ќи тие 
по ма га ат да се уск ла дат гор ни от и дол ни от дел на 
те ло то. Из би рај те ед но став ни мо де ли, без на бо ри, 

а ако са ка те по женс тве ни мо де ли, од бе ре те кре ма сти тка е-
ни ни или, пак, ма и ци со ле ле а ви ра ка ви. Тоа ќе им да де на 
ра ме ни ци те не жен и женс твен изг лед. Из би рај те фу ста ни со 
наг ла се на по ло ви на и пан та ло ни со ле ле ав крој за да има те 
рам но те жа ме ѓу дол ни от и гор ни от дел на те ло то. До бро ќе 
ви сто јат дол ги и ле ле а ви здол ни шта и здол ни шта со крој 
во фор ма на А. �
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УБаВи Жени

Име:  
Ма ри он Ко ти јар

Родена:  
30 сеп тем ври 1975 го ди на, 
Фран ци ја

Професија:  
aктерка

Сопруг:  
Ги јом Ка не

Сра меж ли ва, оса ме на и ме лан хо лич на, ва-
ка хо ли вуд ска та актер ка Ма ри он Ко ти јар 
се опи шу ва де ка би ла ка ко де те. Глу ма та 

ја за са ка ла бла го да ре ние на неј зи ни от та тко, 
кој бил актер и пан то ми ми чар. Во 2007 го ди-
на, Ко ти јар се ома жи за фран цу ски от глу мец 
и ре жи сер Ги јом Ка не, а во 2011 го ди на им се 
ро ди си нот Мар сел. 

Ко ти јар се прос ла ви со филм ска та би о гра фи-
ја на Едит Пјаф, „жи вот во ро зо во“, во ко ја ја 
игра уло га та на Пјаф, за ко ја е на гра де на со 
„Оскар“. Ко ти јар, ко ја е поз на та по дла бо ко то 
по и сто ве ту ва ње со ли ко ви те што ги глу ми, за 
по тре би те на таа уло га ги из бри чи ла ве ѓи те и 
дел од ко са та, а се кој ден по ми ну ва ла по пет 
ча са во од де лот за шмин ка. 

Спо ред неј зи но то приз на ние, осум ме се ци по 
сни ма ње то на фил мот, таа не мо же ла да се ос-
ло бо ди од ли кот на Пјаф, ду ри оби ду вај ќи се да 
се про чи сти со по мош на ша ман ска се си ја на 
Ма чу Пик чу. Ко ти јар глу ме ла во по ве ќе фил мо ви, 
ка ко: „жи вот во ро зо во“, „Два де на, ед на ноќ“, 
„бет мен“..., а во пос лед но вре ме актер ка та е во 
цен та рот на вни ма ни е то најм но гу по ра ди на вод-
на та афе ра со акте рот Бред Пит, ток му по ра ди 
сни ма ње то на фил мот „Пет се кун ди ти ши на“ 
во кој таа игра за ед но со згод ни от актер. �
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Со МалИ тРИкоВИ 
ПоСтИГнете ГолеМИ 
ПРоМенИ Во ДоМот
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Ливчињата на ова растение личат на 
низа бисери, а потекнува од југозапад-
на Африка. Лесно се одгледува ако се 
придржувате на основните правила за 
одгледување сукуленти, а тоа е мини-
мално залевање со вода бидејќи овие 
растенија се создадени за суша. Подо-
бро е премалку отколку премногу вода, 
бидејќи кога ќе почне да гние, тешко 
ќе го спасите. Додека е во период на 
растење и го чувате надвор, залевајте 
го еднаш седмично и никако не дозво-
лувајте да остане вода во подлошката. 
Во зима, кога е внатре, залевајте го на 
секои 15 дена. 

Во период кога температурата е повисо-
ка од пет Целзиусови степени и во текот 
на целото лето чувајте го надвор, но 
избегнувајте го директното пладневно 
сонце. Во текот на зимата ставете го во 
просторија што не е многу затоплена и 
нека биде изложено на светлина. Се раз-
множува едноставно, со легнати гран-
чиња. Покрај саксијата со постојното 
растението ставете ја саксијата во која 
сакате да посадите ново растение, по-
легнете неколку гранчиња со ливчиња 
врз земјата и покријте ги ливчињата со 
малку земја. Полејте го со вода и за се-
дум до десет дена ќе пушти коренчиња. 
Важно е да го чувате надвор од досегот 
на деца и на домашните миленичиња 
бидејќи сокот што се наоѓа во ливчиња-
та е отровен. �

Перничиња, украси, полици, мали парчиња 
мебел... сите тие му даваат посебен белег 
на домот и се одличен начин нешто да 
промените или, едноставно, да го осве-
жите мебелот.
Уредувањето на домот не мора да подраз-
бира драстични промени.
Понекогаш, само нови завеси или неколку 
перничиња може да внесат свежина и сосе-
ма да го променат изгледот на просторијата.
Ви откриваме неколку мали тајни кои ќе 
ви помогнат да го преуредите просторот 
без многу труд, а промените, сепак, да се 
впечатливи и интересни.

Перничиња во пар
Четири перничиња секогаш изгледаат подо-
бро од две. Изберете два пара со различни 
бои и со различна големина.

тапети за разиграност
Старите врати на плакарите може да ги 
освежите со фолии или со тапети, а исто-
то може да го направите и со задната страна 
на некоја стаклена комода, која одлично ќе 
изгледа и ќе внесе разиграност во домот.

Завеси за светлина
Завесите имаат посебна улога во 
секо ја просторија. Колку се поеднос-
тавни и посветли, толку понежно и 
поубаво изгледаат, а и полесно ја про-
пуштаат надворешната природна светлина. 
Изберете завеси со светли, пролетни бои и 
внесете зрак светлина во просторот.

Цвеќе во аголот за  
топлина и за живост
Зелените растенија даваат посебно чувство 
на живост и на топлина, и претставуваат 
одличен декор за дневни соби, особено ако 
имате доволно место, па може да си дозво-
лите и поголемо цвеќе. �

Папагалите имаат голем капа-
цитет за учење, што ги пра-
ви многу посебни. Нема да 

помине долго, а вашето папагалче 
ќе почне да си го изговара името 
или некои зборови. Сè што треба 
да направите е да му се обраќате со 
името и често да му зборувате. Тоа 
е една од најголемите предности во 
однос на другите  домашни миле-
ници, како кучињата или мачките. 
Сè што треба да правите е дневно 
чистење на кафезот, кое не одзема 
повеќе од пет до 10 минути, како и 
менување храна и вода за пиење. 
Тие, исто така, и брзо се тренираат. 

Папагалите можат да бидат многу 
друштвени доколку ги извежбате. 
Ќе уживаат играјќи си со вас. Уште 
една голема предност  е што храна-
та за птици воопшто не е скапа, а 
со храната можете да комбинирате  
малку јаболко, свежа зелка, морков, 
варени јајца, леб... 

Важно е и тоа што кафезите за ма-
лите папагали воопшто не зафаќаат 
простор. Поставете го кафезот на 
место каде што папагалот би можел 
секогаш да има друштво во текот 
на денот. Сакаат музика, секако не 
прегласна. Зависи од видот, но папа-
галите се едни од милениците што  
имаат најдолг животен век. Па, до-
колку сакате милениче што ќе го 
чувате и сакате со години, папагалот 
е вистински избор.�
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БИСеРен ѓеРДан

Доколку живеете во стан, 
а, сепак, сакате да имате 
домашен миленик, тогаш 
чувањето папагал е одличен 
избор за вас 

Зошто 
треба да 
чувате 
папагал?



П рв пат ре чи си по ло ви на Евро-
па ќе учес тву ва на Европ ско то 
пр венс тво во фуд бал, кое оваа 

го ди на се одр жу ва во Фран ци ја од 10 
ју ни до 10 ју ли. До ма ќи нот пред ви де 
ју би леј ни от, 15. европ ски шам пи о нат да 
се игра на 10 ста ди о ни, што е најм но гу 
во до се гаш на та 56-го диш на исто ри ја.

Два е сет и че ти ри ре пре зен та ции или 
вкуп но 552 фуд ба ле ри при дру же ни со 
мо же би исто тол кав по мо шен ка дар, 
се ле кто ри, тре не ри, ле ка ри, фи зи о те-
ра пе вти, ќе би дат во цен та рот на вни-
ма ни е то на европ ска та, но, се ка ко, и на 
свет ска та јав ност. Го ле ми фуд бал ски 
ѕвез ди ќе би дат дел од овој европ ски 
шам пи о нат. Се ко ја ре пре зен та ци ја во 
сво јот со став има по ед но име око лу 
кое сѐ се вр ти.

Ед но Европ ско пр венс тво не мо же да 
се за мис ли без фуд ба ле ри од ка ли ба-
рот на Кри сти ја но ро нал до, Зла тан 

Ибра хи мо виќ, Џи џи бу фон, Ан дрес 
Ини е ста, Ме сут Озил, То мас Ми лер, 
Ан то ан Гриз ман, Пол Пог ба, Икер Ка-
сил јас... Овие фуд ба ле ри ќе се оби дат да 
стиг нат до са ми от врв и да се за ки тат со 
европ ска та ти ту ла. Не кои од нив ве ќе 
ја по чув ству ва ле ра до ста од иска чу ва-
ње то на нај ви со ко то ме сто на пи е де ста-
лот. Ро нал до е нај ска пи от фуд ба лер во 
ова мо ре од ѕвез ди и не го ва та це на на 
па за рот до стиг ну ва и до 150 ми ли о ни 
евра. По не ус пе хот во 2004 го ди на, ко га 
Пор ту га ли ја ка ко до ма ќин за гу би во 
фи на ле то од Гр ци ја, пр ва та ви о ли на на 
Ре ал Ма дрид нај а ву ва бе ском про мис на 
би тка на те ре нот во оби дот прв пат да 
стиг не до европ ска та ти ту ла.

Ме ѓу тоа, за тоа се пра шу ва и до ма ќи-
нот. Иа ко Фран ци ја има нај ни зок ко е-
фи ци ент во свет ски те об ло жу вал ни ци 
за да стиг не до са ма та за врш ни ца, ста-
ти сти ка та по ка жу ва де ка ја осво и ла 
ти ту ла та на две те пос лед ни го ле ми 
нат пре ва ру ва ња што ги ор га ни зи ра ла 
- Свет ско то пр венс тво во 1998 го ди на 
и Европ ско то пр венс тво во 2000 го ди-

на – па, от ту ка е и фа во рит ска та уло га 
што ја има. Се ле кто рот Ди дие Де шамп 
соз да де ре пре зен та ци ја што функ ци-
о ни ра ка ко тим, со го ле ми фуд ба ле ри 
кои до пр ва тре ба да ста нат свет ски 
ѕвез ди и кои се глад ни за ус пех.

Акту ел ни от свет ски шам пи он Гер ма ни ја 
ве ќе не кол ку де це нии е на вр вот на фуд-
ба лот. Це ла та на ци ја и сим па ти зе ри те на 
„пан ци ри те“ по са ку ва ат обе дину ва ње 
на ти ту ли те и по ко ру ва ње на це ла Евро-
па. Соз да де на е ед на ге не ра ци ја фуд ба-
ле ри што ве ќе функ ци о ни ра ат за ед но 
на не кол ку го ле ми нат пре ва ру ва ња и 
се ле кто рот јо а ким лев без по го ле ми 
по тре си во со ста вот и со игра чи на кои 
без ре зерв но им ве ру ва ќе се оби де да 
стиг не до пе ха рот.

Ти ту ла та ја бра ни Шпа ни ја, ко ја пред 
че ти ри го ди ни на Европ ско то пр венс тво 
во Пол ска и Укра и на бе ше не при кос но-
ве на и убед ли во ја до би ти ту ла та. Тоа 
фа ктич ки бе ше од бра на на ти ту ла та 
од пр венс тво то во 2008 го ди на, со што 
стиг на до тре ти от тро феј во исто ри-

ја та. На Европ ско то пр венс тво 
во Фран ци ја, „цр ве на та фу ри ја“ 
ќе се оби де да стиг не до не ве-
ро ја тен ре зул тат и три па ти ед-
но по дру го да ја осво ју ва европ-
ска та ти ту ла. Искус ни от волк 
на клу па та ви сен те дел бо ске 
на ова нат пре ва ру ва ње се ре ши 
да по ви ка фуд ба ле ри со го ле мо 
ме ѓу на род но искус тво. Ини е ста, 
Ра мос, Ка сил јас, Сил ва ќе тре ба 
да би дат стол бот во со ста вот на 
Шпа ни ја, кои по мог на ти од мла-
ди те и на деж ни игра чи од свет-
ски ка ли бар ќе се оби дат да стиг-
нат и до исто ри ска та и ре корд на 
че твр та ти ту ла на шам пи о на тот 
на ста ри от кон ти нент.

Фран ци ја ка ко до ма ќин на 15. 
Европ ско пр венс тво се оче ку ва 
да ги ур не си те ре кор ди по гле-
да ност и по се та на ста ди о ни те. 
Фран цу ска та фуд бал ска фе де ра-
ци ја оче ку ва по се та од по ве ќе од 
15 ми ли о ни на ви ва чи, сим па ти зе-
ри и ту ри сти. Овој шам пи о нат ќе 

го пре не су ва ат око лу 150 на ци о-
нал ни те ле ви зии во це ли от свет. 
При ли вот на средс тва во ка са та 
на фе де ра ци ја та и во бу џе тот на 
Фран ци ја се оче ку ва да би де по го-
лем од ед на ми ли јар да евра.

За да по ми не сѐ во нај до бар ред 
и да се оси гу ри без бед но ста на 
се кој актер или по се ти тел на 
Фран ци ја за вре ме на Европ-
ско то пр венс тво, ќе би дат ан-
га жи ра ни по ве ќе од 200.000 
спе ци јал ци, вој ни ци и аген ции 
за обез бе ду ва ње. Др жа ва та до-
би отво ре на по ну да и по мош од 
не кол ку свет ски раз уз на вач ки 
служ би за да се спре чи ка ков 
би ло обид за те ро ри зам.

Во пер и о дот од 10 ју ни до 10 ју-
ли сѐ е во зна кот на фуд ба лот 
во Евро па. И др жа ви те што не-
ма ат сво ја ре пре зен та ци ја и не 
ус пе а ја да се ква ли фи ку ва ат се 
под го тву ва ат за 15. Европ ско 
пр венс тво.

иа ко Фран ци ја има 
нај ни зок ко е фи ци ент во 

свет ски те об ло жу вал ни ци 
за да стиг не до са ма та 

за врш ни ца, ста ти сти ка та 
по ка жу ва де ка ја осво и ла 

ти ту ла та на две те пос лед ни 
го ле ми нат пре ва ру ва ња 

што ги ор га ни зи ра ла - 
свет ско то пр венс тво во 

1998 го ди на и европ ско то 
пр венс тво во 2000 го ди на – 
па, от ту ка е и фа во рит ска та 

уло га што ја има

Фран ци ја  
и Гер ма ни ја 
топ фа во ри ти за осво ју ва ње на еП 2016

игор ан ге лов ски:  
Бел ги ја мо же да  
из не на ди
спо ред ме не, фа во рит за ти ту ла та 
на ова европ ско пр венс тво е ток му 
до ма ќи нот Фран ци ја. ста ти сти-

ка та не мо ра да игра ни ка ква уло га, но по не ко гаш е 
мно гу важ на. Ре пре зен та ци ја та на Фран ци ја на пос-
лед ни те два го ле ми фуд бал ски на ста ни, свет ско то 
пр венс тво во 1998 го ди на и две го ди ни по доц на на 
европ ски от шам пи о нат, ја освои ти ту ла та. се ле кто рот 
ди дие де шамп соз да де ви стин ски ко ле ктив. се отка-
жа од не кол ку свет ски ѕвез ди во со ста вот, но соз да де 
еки па ко ја мо же да игра про тив се ко го. спо ред ме не, 
пол пог ба ќе би де ви стин ска ѕвез да на пр венс тво то 
и ќе до ка же де ка е играч од свет ски ка ли бар. Ре пре-
зен та ци ја што мо же да при ре ди из не на ду ва ње и да 
го освои европ ско то пр венс тво е Бел ги ја, а кру гот на 
фа во ри ти го за тво ра ат акту ел ни те европ ски и свет ски 
шам пи о ни - ре пре зен та ци и те на Шпа ни ја и на гер-
ма ни ја, ве ли се ле кто рот на ма ке дон ска та фуд бал ска 
ре пре зен та ци ја Игор Ан ге лов ски за „Ре пуб ли ка“.

ил чо гор гио ски:  
Ита ли јан ци те пра ват  
го ле ми ре зул та ти ко га 
нај мал ку се оче ку ва
Фа во ри ти се Фран ци ја и гер ма-
ни ја, од тие две ре пре зен та ции 
ќе се ба ра и ѕвез да та на пр венс тво то. Бел ги ја за тоа 
што има уба ва при каз на со ре пре зен та ци ја, за тоа 
што соз да де ре пре зен та ци ја ко ја по по стот од 12 
го ди ни се вра ти на европ ска та и на свет ска та сце на 
и се вив на во са ми от врв на ре пре зен та ции на кои 
мо же со се ри оз ност да се сме та за нај ви сок до стрел. 
ита ли ја е ре пре зен та ци ја ко ја низ исто ри ја та по ка-
жа де ка е сил на ко га мал ку ми на го оче ку ва ат тоа и 
на ова пр венс тво јав но ста има по ма ли оче ку ва ња 
од неа, но ита ли јан ци те се се лек ци ја што мо же да 
на пра ви го ле ми ре зул та ти ко га нај мал ку се оче ку ва, 
прог но зи ра пре тсе да те лот на ФФМ за „Ре пуб ли ка“.

го ран Пан дев:  
До ма ќи нот е гла вен  
фа во рит
гла вен фа во рит, спо ред ме не, 
е до ма ќи нот Фран ци ја. мис лам 
де ка има ат хо мо ге на еки па, ко-
ле кти вот е во прв план, а не по е ди не цот. мно гу 
важ но за Фран ци ја е тоа што мла ди те фуд ба ле ри 
од ти мот, ка ко пол пог ба и ан то ан гриз ман, се 
но си те ли на игра та, жел ни за до ка жу ва ње, пол ни 
со енер ги ја и не сом не но по се ду ва ат ква ли тет. ек-
стра кла са се и гер ман ци те, кои од се ко гаш би ле 
на са ми от европ ски и свет ски врв. Неб ла го дар но е 
да се прог но зи ра кој играч мо же да блес не на овој 
шам пи о нат би деј ќи во Фран ци ја ќе би де со бран 
са ми от свет ски крем на фуд ба ле ри, ве ли ка пи те нот 
на ма ке дон ска та фуд бал ска ре пре зен та ци ја Го ран 
Пан дев за „Ре пуб ли ка“.

ПОч Ну вА ФуД бАл СКА ТА ТрЕ СКА вО ЕврО ПА

Подготви |  
Бојан Момировски
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еП 2016 Распоред на натпревари

стад де Бордо
град: Бордо

капацитет: 42.000
натпревари: 5

алианц ривиера
град: Ница
капацитет: 36.000
натпревари: 4

Боларт-делесис
град: Ленс

капацитет: 38.000
натпревари: 4

Жофроа Гишар
град: Сент Етјен
капацитет: 42.000
натпревари: 4

стад де лумиере
град: Лион

капацитет: 59.000
натпревари: 6

Парк на принцовите
град: Париз

капацитет: 48.000
натпревари: 5

стад де Франс
град: Париз
капацитет: 80.000
натпревари: 7

стад де тулуз
град: Тулуз

капацитет: 33.000
натпревари: 4

Пјер Мороа
град: Лил

капацитет: 50.000
натпревари: 6

велодром
град: Марсеј
капацитет: 67.000
натпревари: 6



 

Мајчинска компарација:
– Лош
– Полош
– Најлош
– Ист како татко му.

– Како така одеднаш почна да 
јадеш месо? Нели пред неколку 
месеци ми кажа дека си вегета-
ријанец?

– Вегетаријанец сум, ама денес 
постам!

– Мамо, од каде потекнуваме?
– Бог нè создал…
– Но тато ми кажа дека сме наста-

нале од мајмуните…
– Па, татко ти раскажува за своите 

роднини, јас за моите!

траГедија од вуЧиќ

Здраво телефанатици. Да ви кажам право, оваа претпоследна страница ми 
стана смрт. Што да каже човек смешно кога одамна на никого не му е до 

смеење. Па, и да сакаш да се смееш, ај да те видам стигни до театар „Коме-
дија“. Еци, пеци, пец, која раскрсница денеска да ја пишеме кец?

А, и нема ништо потажно од тоа некој кога се труди да е смешен. тажно е и 
кога им се смееш на луѓе со пониска интелигенција од твојата. Поточно, луѓе 
за кои мислиш дека се поглупави од тебе, а, всушност, сте на исто рамниште, 

само тие имаат поголема харизма на глупирање.

Зборувам за тетката кај вучиќ која толку многу ги забавуваше сите во  
публиката. Кажете што е полошо да се натпреваруваш кај вучиќ или да му 

плукаш во публика? тенка е линијата.

трагедијата не е во тоа што и ние си имаме потомок на Џери Спрингер, 
туку што тој се дава на една од најгледаните телевизии.  

трагедијата е што тоа ни остана. 

Малиот брат 

тВтека

�  10 ју ни 323 година пр.н.е.
 Во Вавилон починал Алексан-

дар Трети Македонски, крал на 
Македонија, еден од најголе-
мите војсководци и освојувачи 
на сите времиња. Роден е во 
Пела на 20/21 јули 356 година 
пр.н.е., а е син на Филип Вто-
ри Македонски и на Олимпија. 
На 10 или 11 јуни 323 година 
пр.н.е. Александар починал 
само еден месец пред да 
наполни 33 години. Постојат 
различни теории за причините 
на смртта. Некои сметаат дека 
Александар бил отруен, други 
дека починал по пијанствата 
претходните денови, а трети 
веруваат дека починал од ма-
ларија од која се има заразено 
во 336 година пр.н.е.

�  12 ју ни 1946 го ди на
 Одигран е фудбалски натпре-

вар за првиот повоен шампион 
на Македонија помеѓу Победа 
и Македонија (2:1). Притоа е 
остварен и првиот фудбалски 
радиопренос на Радио Скопје 
со коментар на Коле Чашуле.

�  13 ју ни 1943 година
 Починал Кочо Рацин, македон-

ски книжевен деец и комунис-
тички активист, најпознат по 
својата поезија. Се смета за 
еден од основоположниците 
на современата македонска 
литература, а неговата стихоз-
бирка „Бели мугри“ (Загреб, 
1939) претставува едно од 
најзначајните поетски дела 
во македонската современа 
литература. Освен со поезија, 
Рацин се занимавал и со про-
за, а напишал и неколку зна-
чајни трудови од областа на 
историјата, филозофијата и 
литературната критика. 

�  15 јуни 1882 година
 Во Кратово е роден Павел 

Шатев, истакнат македонски 
револуционер и анархист, член 
на Гемиџиите и еден од солун-
ските атентатори. Подоцна 
станува еден од основачите 
на ВМРО (Обединета), а по ос-
лободувањето на Македонија - 
прв министер за правосудство. 
Бил и слободен ѕидар.

ВРемеПлоВ

До секој расипан компјутер стои некој што 
ништо не пипнал.

Ако љубовта не се купува со пари зошто пивото 
не е бесплатно?

Сегде у свет е "she sleeps like an angel".
Само кај нас е "спие ко заклана".

Фатив златна рипка таа ме ислуша многу внимателно 
и ми рече ,,ПРЖИ МЕ"

Македонец и Индијка е совршена комбинација. 
Овој ќе и вика "Краво една", а оваа ќе си мисли дека 
е божица.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_III_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_III_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/356_%D0%BF.%D0%BD.%D0%B5.
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_II_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_II_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%A7%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BB%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
https://mk.wikipedia.org/wiki/1939
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%9F%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E_(%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%95%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80


•		ју	не	шка	кре	ме	над	ла

•		180	мл	цр	ве	но	ви	но

•		2	го	вед	ски	коц	ки	(850	мл	бу	јон)

•		2	гла	ви	ци	кро	мид

•		лук

•		млад	мор	ков

•		ин	стант	пи	ре

•		мле	ко

•		ла	во	ров	лист

# Во та ва та за пр же ње ста ве те мал ку мас ло и пу тер и 
оста ве те ги да се за гре ат. Кре ме над ла та из вал кај те ја во 
браш но за да се за тво рат по ри те и пр же те ја кра тко на 
ви со ка тем пе ра ту ра.

# На дно то на та ва та на ре де те сеч кан лук, ста ве те го ме со-
то, до дај те ги мор ко ви те и круп но сеч кан кро мид. 

# Та ва та ста ве те ја на ринг ла и до дај те го ви но то. Оста ве те 
не ка за врие, да ис па ри ал ко хо лот. До дај те го бу јо нот, ла-
вро ви те ли сто ви, цр ни от пи пер и сол. Пок ло пе те со ка пак 
и оста ве те го на сред на тем пе ра ту ра око лу два ча са.

# По два ча са трг не те ја та ва та од ринг ла и ста ве те ја во 
за гре а на рер на 15 ми ну ти. 

# На ринг ла во ма ло тен џе ре под го тве те го ин стант пи ре-
то спо ред упат ство то, или под го тве те пи ре од ком пи ри 
спо ред ва ши от ре цепт.

# Сервирајте!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СОвЕТ: Го вед ско то или ју не шко ме со што ќе го при го т-
ву ва те ќе би де по у ба во до кол ку е со ко ска.
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куJнски тефтер

Ју не шко со цр ве но ви но  
и со мор ко ви




