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

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

www.nissan.mk

ГРАТИС пакет 360° во вредност од 4.400€*!

*4.400 € - 272.800 ден.
** Комплетната понуда за моделот може да ја добиете во салонот на Nissan.
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ВоВед

„Ша ре ни те“ се сон ча ат, СЈо ќе ја 
одр жу ва кри за та во жи вот

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на нЕдЕлата

Откако „шарените“ се рас-
пуштија, а револуцијата беше 
ставена во мирување, Спе-

цијалното обвинителство повтор-
но ја добива главната улога во одр-
жување на вештачката политичка 
криза. Во текот на летото, додека 
платениците на Сорос ги трошат па-
рите од револуцијата на „заслужен 
одмор“, „специјалните“ Катица, Лен-
че и Фатиме ќе имаат тешка задача 
да ја одржат во живот комираната 
револуција. Преку постојан јавен 
притисок упатен директно до врвот 
на ВМРО-ДПМНЕ и преку постојано 
деградирање на судовите, повторно 
се обидуваат да ја продолжат хајката, 
да ги прикријат скандалите повр-
зани со работата на СЈО, но во исто 
време и да го оправдаат неуспехот 
на обвинителството, кое не може 
да испорача квалитетно обвинение 
поткрепено со силни докази. Во не-
достиг од аргументи, нивните наста-
пи се сведуваат на гола политичка 
битка, која не е ништо друго освен 
продолжение на минатогодишните 
прес-конференции на СДСМ на кои 
Заев ги презентираше нелегално 
прислушуваните материјали. 

Додека Специјалното обвинителство 
мака мачи да му испорача резултати 
на налогодавецот, „специјалните“ 
не покажуваат ни најмал интерес 
да ги оправдаат своите високи пла-
ти и да ја исполнат примарната цел 
на своето постоење – расчистување 
на аферата со прислушуваните раз-
говори, како и утврдување на од-
говорноста на обвинетите во слу-
чајот „Пуч“. Пред народот молчат за 
прислушувањето, за разговорите, 
за обвинетите и за нивните нало-
годавци, но затоа редовно паради-
раат по странските амбасади каде 

што реферираат за одработеното. 
Очигледно, и ним како и на Соро-
совите платеници воопшто не им 
е важно мислењето на граѓаните 
сѐ додека „чадорот“ им обезбедува 
баснословни плати и хонорари за 
спроведување на партискиот прогон 
кон членови на ВМРО-ДПМНЕ.  

Барањето на „шарените“ Уставниот 
суд да се изјасни за легитимноста на 
СЈО останува како уште една форма 
за заметкување на јавноста дека ете, 
обвинителството работело под по-
стојана закана, но и како притисок 
врз судиите да донесат политичка 
одлука со која повторно, по којзнае 
кој пат, треба да се погази Уставот. 
Сепак, и овие, како и сите претходни 
барања на овие хулигани и плате-
ници, ни од далеку не наидуваат на 
одобрение кај пошироката јавност, 
напротив, дополнително го зголе-
муваат револтот кај граѓаните и ја 
разобличуваат маската на таканаре-
чените „борци за демократија“. 

Во меѓувреме, „шарените“ веќе ги 
спакуваа куферите за на плажа, а Заев 
и соработниците од СДСМ продолжу-
ваат да коленичат пред странски-
те дипломати од кои бараат да им 
помогнат повторно да се вратат на 
власт без дозвола од народот. За таа 
цел постојано преку своите медиум-
ски труби информираат за некакви 
лидерски средби на кои би се догово-
риле некакви „брзи избори“, кои би ги 
организирала некаква нова техничка 
влада. Во исто време, ниту Заев, ниту 
кој било од неговата партија, за жива 
глава не сака да даде цврсти гаран-
ции дека СДСМ ќе излезе на избори 
на датум што тој самиот ќе го одбере. 
Исто така, ниту еден од редовите на 
опозицијата не помислува да објави 

конкретен и конструктивен предлог 
за реформи што би биле во функција 
на брзи и веродостојни избори.  По-
веќе од очигледно е дека „брзите из-
бори“ се само изговор за заземање на 
дел од министерствата, кои, судејќи 
од претходното искуство, повторно 
би ги користеле за лична и за пар-
тиска цел. 

Од Заев и од другите во раководство-
то на СДСМ никој не очекува да ја 
променат реториката и пристапот 
во решавањето на кризата затоа што 
досега се покажа дека нивната дес-
труктивност наидуваше на поддрш-
ка од страна на дипломатите. Сепак, 
доколку меѓународната заедница 
не планира целосно да ги потроши 
кредибилитетот и поддршката на 
македонските граѓани, потребно е 
итно да покаже дека има сериозна 
намера, конечно, да помогне за да 
се стави крај на кризата и целосно 
да се исполни Договорот од Пржи-
но. Нивната искрена посветеност за 
решавање на проблемот ќе се види 
само ако помогнат во обезбедување 
услови граѓаните на Македонија 
сами да ја изберат својата власт. 
Во ниту еден друг случај нивното 
мешање во внатрешните работи на 
државата нема да биде оценето како 
добронамерно и полезно. 

Поради здравствени причини Зо-
ран Ставрески поднесе оставка 
од позицијата вицепремиер и 

министер за финансии во Владата на 
Република Македонија. Ставрески е дел 
од Владата предводена од ВМРО-ДПМ-
НЕ  од 2006 година на позицијата пот-
претседател задолжен за економски 
прашања, а од 2009 година и на пози-
цијата министер за финансии. Тој со 
својата работа и постигнати резулта-
ти останува запаметен како еден од 
најуспешните македонски министри, 
кој со своjата економска политика 
направи значителни достигнувања и 
суштински реформи, кои државава ја 
ставија на мапата на меѓународните 
економски текови и процеси.

За време министерскиот мандат на 
Ставрески се постигнаа најзначајните и 
забележителни резултати во клучните 
области на економијата, намалување 
на невработеноста, привлекувањето 
странски инвестиции, поддршка на до-
машната економијата, подигнување на 
стандардот на граѓаните.

Најуспешниот министер за финансии 
во историјата на Македонија се 
повлече од здравствени причини

Благодарение на работата на 
Ставрески и на економскиот тим, 
Македонија е четврта земја според 
ниска задолженост во Европа според 
Евростат, и тоа во време кога сè уште 
се отплаќаат повеќе од 40 кредити зе-
мени во времето на СДСМ. Паралелно 
со ова, во земјата се вложуваат стоти-
ци милиони евра во обновување и за 
изградба на нова инфраструктура, за 
земјоделството, здравството, образо-
ванието и за другите сфери.

Македонија се најде и на високото 12. 
место во целиот свет и на највисокото 
место во регионот според извештајот 
„Дуинг бизнис“ на Светска банка во 
кое се мерат олеснувањата за водење 
бизнис во економиите. „Дуинг бизнис“ 
опфаќа рангирање на вкупно 189 еко-
номии од целиот свет.

Рекордно ниското ниво на неврабо-
теноста е, можеби, највпечатливиот 
позитивен резултат на работата на 
Ставрески и на економскиот тим: таа 
е намалена од 38 проценти во време 

Ре во лу ци ја та во ко ма

на СДСМ, на историски 24,5 процен-
ти во првиот квартал на 2016 година.
Забележително е и покачувањето на 
просечната нето-плата во Македонија 
– во декември 2015 година просечната 
нето-плата изнесува 22.715 денари, 
што е зголемување за 67 проценти во 
споредба со септември 2006 година, 
кога изнесуваше 13.603 денари. Исто 
така, за првпат во Македонија со закон 
се утврди висината на минимална пла-
та. Во март 2014 година, минимална-
та плата се зголеми од 8.050 на 8.800 
денари, од март 2015 минималната 
плата изнесуваше 9.590 денари, а од 
јануари 2016 година минималната 
плата изнесува 10.080 денари.

Странските директни инвестиции 
во земјата кумулативно, за периодот 
2007-2015 година, достигнаа 2.281 
милиони евра и се повисоки за 1.498 
милиони евра во однос на периодот 
2003–2006 година.

Успехот на Ставрески и на економски-
от тим е дотолку поголем што сите 
овие резултати се постигнати во вре-
ме кога во светот царуваше големата 
економска криза, во Европа беснееше 
должничката криза, а на домашната 
сцена повеќе од две години на сила е 
политичката криза креирана од СДСМ, 
која директно влијае и врз економијата 
и нејзиниот пораст. �
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колуМНаЦр Ни СЦЕ На ри Ја

кој ба ра про ме на  
на бал кан ски те 
гра ни ци?
Поминаа пет дена од предвидувањето на поранешниот 
директор на Одделот за Балкан во Централната американска 
разузнавачка агенција (ЦИА) дека на регионот му следува 
прекројување на границите. Досега ниту една американска 
амбасада не ги коментираше анализите на Стив Мајер, човек 
што добро ги познава состојбите во регионот и американските 
интереси во него, но уште подобро знае каква реакција ќе 
предизвикаат неговите предвидувања

Пишува | Горан Момироски  

Кога во 2012 година Америка-
нецот Стив Мајер предвиде 
распад на Босна и Херцего-

вина на две или три држави, аме-
риканската амбасада во Сараево 
се огради од неговите изјави и 
јасно порача дека ставовите на 
Мајер се негови лични анализи 
кои во никој случај не треба да се 
поврзуваат со официјалната аме-
риканска политика во регионот. 
Сега тоа не се случи. Амбасади-
те на САД во Белград, Сараево, 
Загреб, Приштина, Тирана и 
во Скопје го премолчеа црното 
сценарио на нивниот некогаш 
разузнавач со висока позиција 
во ЦИА. Молчењето на амери-
канската дипломатија може да се 
толкува како игнорирање на се-
нилниот професор кој во залезот 
на својата кариера се обидува да 
предизвика врева и медиумски 
наслови, но не се малкумина 
тие што веруваат дека изјавите 
на Мајер и молчењето на аме-
риканската амбасада се дел од 
играта во која на регионот му 
се испраќаат пораки. 

Мислењето на Мајер, кој сега е 
професор, може да се отфрли 
како став на фрустриран функ-

ционер на ЦИА за состојбите во 
регионот, кој сега преку меди-
умите сака да го постигне тоа 
што не успеал како директор, 
но може да се стави и во кон-
текст на одредени собитија 
што му се случуваат на регио-
нот, а за кои американската ад-
министрација досега не ги дала 
толку потребните објаснувања 
кои можат да придонесат за 
смирување на тензиите.  

Во овој контекст е неизбежно да 
се потсети на изјавата на аме-

риканскиот државен секретар 
Џон Кери, кој пред 16 месеци од 
Конгресот порача дека истите 
земји што сега Мајер ги гледа со 
променети граници се наоѓаат 
на линијата на огнот меѓу САД 
и Русија. Иако изјавата на Кери, 
според која Македонија, Србија, 
Косово и Црна Гора се лоцирани 
во опасна зона, слично како и таа 
на Мајер предизвика низа реак-
ции, а веднаш по неа се случија и 
неколку инциденти, меѓу кои и 
тој во Куманово каде што навод-
но требаше да поминува гасово-
дот „Руски тек“, никој досега не 
објасни што точно мисли Кери 
и како тоа ќе влијае на регионот. 

Се разбира, Мајер не е Кери и 
можеби Стејт департментот не 
треба да реагира за секој што ќе 
објави црни сценарија, но, сепак, 
ќе беше смирувачки Вашингтон 
да се оградеше од поранешниот 
директор на ЦИА. Особено во 
ситуација кога една од изреки-
те што ја дефинира оваа моќна 
агенција е изреката „Еднаш ЦИА, 
секогаш ЦИА“.  

ЦИА нема начин да го запре 
својот некогашен вработен да 
дава анализи за состојбите во 
регионот. Мајер не смее да от-
крива доверливи информации 
до кои имал пристап како ди-

ректор, но како професор сега 
може да раскажува што мисли за 
регионот и притоа да ја користи 
тежината што му ја дава неко-
гашната функција во ЦИА. Ако 
се следат изјавите на Мајер во 
последните 15 години, кој е по-
стојано присутен со свои комен-
тари во балканските медиуми, 
ќе се види еден континуитет од 
црни претпоставки кои треба да 
нѐ загрижат затоа што тој, освен 
што има пристап до оперативни 
сознанија на разузнавачите, е и 
професор на релевантни амери-
кански високонаучни установи. 
Иако е отворена опцијата дека 
тој е шарлатан како и неколкуте 

Според Мајер, кој ја прогласува Босна и 
Херцеговина за фиктивна држава, има 
големи шанси да се менуваат граници-
те на Балканот. Тој е уверен дека ќе се 
менуваат границите на Косово, Босна и 
Херцеговина и на Македонија. Притоа 
тој за нашата земја дава недоволно 
аргументирано образложение дека 
причините за менување на границите 
се проблемите меѓу Македонците и Ал-
банците, односно меѓу македонските 
Албанци и македонските православци, 
што само по себе е исклучително чудно 
како опис на народот што живее во 
земјава. Дополнително за Мајер при-

чина за менување на границите се и 
несогласувањата меѓу православното 
население во Македонија, што е крајно 
несериозно за еден поранешен дирек-
тор на ЦИА и сегашен професор. Во 
своето образложение за опасностите 
од тероризам на Балканот, Мајерс го 
цитира весникот „Њујорк тајмс“ кој 
објави напис за исламските екстре-
мисти во Косово и освен ставот дека 
исламскиот тероризам го користи ре-
гионот како транзитна точка не дава 
свои анализи зошто треба да бидеме 
загрижени, иако во исто време тврди 
дека ИСИС нема да напаѓа на Балканот. 

Македонија најопасна дестинација на Балканот



„Ша ре на та ре во лу ци ја“ ти вко, ка ко 
што и дој де од се ве рот (чи тај КАН-
ВАС од Ср би ја), и не со пир ли во за ми-
ну ва кон ју гот (чи тај Гр ци ја, Мал та, 
Шпа ни ја), во по тра га по пе сок ли ва 
пла жа и ча дор. Мо же би тоа е при ро-
ден тек на дви же ње на пти ци те- пре-
сел ни ци, но на е сен. Ма ке дон ски те 
ре во лу ци о не ри, се пак, има ат по и на-
ков на ви га ци ски си стем. И она ка не 
се сна о ѓа ат до бро во про сто рот. Осо-
бе но ко га ги ин стру и ра По по виќ од 
се вер, а ги пла ќа Со рос од за пад. Та ка, 
проб ле мот што на ста ну ва со ком па-
сот е оче би ен, исто ка ко и ре зул та-
ти те од „ре во лу ци ја та.“ Тие, пак, се 
по ве ќе од вид ли ви – еден куп бо ја по 
спо ме ни ци те и ин сти ту ци и те, кои 
јав но све до чат за ван да лиз мот и за 
срам ни от не пре гор за три ум фал но 
вра ќа ње на власт. И тол ку... Ша раа, 
бло ки раа, од бро ју ваа, а реј тин гот 
збу нет од мнош тво то бои и без и-
деј ност за ми на спро тив но од по са-
ку ва на та на со ка, т.е. им из бе га од 
ма ка. Но, оваа чуд на „на пра ви ја“ ќе се 
па ме ти и по име то. Во се мејс тво то на 
си те кан ва со ви обо е ни ре во лу ции, 
са мо оваа бе ше ша ре на. Ка ко ро го ви 
во вре ќа, твор ци те на ма ке дон ска та 
не мо жеа да се до го во рат ни ту око лу 
бо ја та на сопс тве на та ре во лу ци ја. Па, 
за мир во ку ќа, ја на ре коа ша ре на. 
Ша ре на со зна че ње на не о пре де ле на, 
не е фект на и не ло гич на.

Стар тот на ле то то го оз на чи и кра јот 
на „де ша вки те“, а „ре во лу ци о не ри-
те“ мо раа да за ми нат на од мор за 
да ги по тро шат те шко за ра бо те ни те 
днев ни ци на про те сти те. Два е сет 

евра на ден за два ме се ци е ед на кво 
на 600 евра. Не што е по тро ше но за 
ви кен ди те, но оста то кот е та мам за 
„саг лам“ од мор во Гр ци ја, а со суб-
вен ци о ни ра ни те ле то ви од „ре жим-
ска та“ им вла да со тие па ри мо жат 
да стиг нат и мно гу, мно гу по да ле ку. 
Исти те ле то ви кои, по ра ди за гри же-
но ста на европ ски те ави о ком па нии 
и нив ни те ае ро дро ми, Бри сел ре шил 
да ги ис пи та оти ги удри ја по џе бот. 
Из лив на пре фи не та и оправ да на 
европ ска де мо кра ти ја.

СЈо Го По Пол НИ ИСП РаЗ НЕ То То 
МЕ СТо На Ша РЕ На Та  
ДЕ Е Во лу ЦИ Ја
Сло бод но то ме сто, пре диз ви ка но од 
очиг лед но то и не ми нов но за ми ну-
ва ње на „ре во лу ци ја та“, ко ја по ра ди 
ка та стро фал ни те ос но ви на кои бе-
ше по ста ве на ни ко гаш и не мо же ше 
да би де тоа, мо ра ше да се по пол ни. 
Со ко го друг ако не со СЈО? Иста та 
ан ти у став на ин сти ту ци ја ко ја отка-
ко пред не кол ку ме се ци ста на јав на 
ис пол ну вач ка на жел би те на СДСМ 
и ко ја по не кол ку те вос пит ни од ча-
до рот по ра ди пре наг ла се на та опо зи-
ци ска обо е ност мо ра ше да се пов ле че 
во иле га ла, се га по втор но из ле зе на 
ви де ли на. Пе чур ки те по дожд, а СЈО 
ко га СДСМ ќе за пад не во без и деј ност 
и ег зи стен ци јал на кри за. И пак со ин-
ди ции за ра бо те ње то на вла ста, т.е. за 
ВМРО-ДПМНЕ. И она ка ни ко гаш и не 
се за фа ти ле со не што дру го. Од из во-
рот на прис лу шу ва ни те раз го во ри и 
за ко го тоа е пра ве но, ос нов на та за да-
ча за ко ја беа и соз да де ни, не ма ни ту 
абер. Нај ве ро јат но, ни ко гаш не ма ни-
ту да има. Осо бе но по ра ди ло гич ни от 

И де фи ни тив но,

КО Га иН Ди Ци и ТЕ ЌЕ СТиВ НаТ, ОСТа НУ Ва Са МО ГО ЛО Ти Ја Та На СЈО анализа

Сло бод но то ме сто, пре диз ви ка но 
од очиг лед но то и не ми нов но за ми
ну ва ње на „ре во лу ци ја та“ на од мор, 
ко ја по ра ди ка та стро фал ни те ос но
ви на кои бе ше по ста ве на ни ко гаш 
и не мо же ше да би де тоа, мо ра ше 
да се по пол ни. Со ко го друг ако не 
со СЈО? Но ова оче биј но не е спе
ци јал но, ту ку Со ци јал де мо крат ско 
јав но об ви ни телс тво. Ин сти ту ци ја 
скро е на за ма ли ци оз ни те по тре би на 
пре до дре де ни те за вла де е ње, де ле
ње прав да, ум, по зи ции и ра бот ни 
ме ста, кои по ве ќе ги од зе маа откол ку 
де леа... Си те слу чаи им се на бу ква та 
„т“, а  исто вре ме но има прем но гу „т“, 
а пре мал ку „д“ и „о“  до ка зи и об ви
не ни ја. Спо ред прав ни те екс пер ти и 
ад во ка ти те, сѐ е оча ен ве тер и маг ла, 
ба зи ран на пу сти ин ди ции

Пишува | Љупчо Цветановски

- Со ци јал де мо крат ско  
јав но об ви ни телс тво

СjО
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руски таканаречени научници 
кои постојано предвидуваат 
нови конфликти и менување на 
границите на Балканот, фактот 
што тој го водел Одделот за Бал-
канот на најпознатата светска 
разузнавачка мрежа е доволна 
причина за загриженост. 

Иако во неговото интервју за 
српскиот весник „Вечерни но-
вости“ нема детали како би се 
одвивало менувањето на грани-
ците, македонските власти, но 
и американските владини прет-
ставници, мораат добро да ги 
анализираат предвидувањата 

на американскиот професор кој 
лесно донесува заклучоци што 
се спротивни на официјалните 
американски ставови дека на 
Балканот не се можни промени 
на државните граници.

Во тој контекст не треба да се 
исклучи ниту можноста дека 
Мајер, кој е познат по своите 
црни сценарија, е намерно из-
бран од српските власти кои 
преку интервјуто во весникот 
„Вечерни новости“ сакаат да 
предизвикаат нови тензии и 
стравови во регионот, дури 
можеби и да охрабрат некои 
радикални структури на кои 
им е потребна американска 
поддршка за своите акции во 
правец на дестабилизација на 
регионот. 

Треба да се знае дека Мајер 
не ја става Србија меѓу земји-
те чиишто граници ќе бидат 
загрозени, а во исто време го 
фали српскиот премиер Вучиќ 
кој, според него, направил ба-
ланс меѓу Русија и САД. �

За кого работи Мајер?
Во март 2006 година Мајер, заедно со 
српскиот аналитичар Ненад Кецма-
новиќ, тврдеше дека менувањето на 
границите според етничкиот шаблон 
е единствено решени кое би донело 
траен мир на Балканот. На конферен-
ција на српско-американски центар 
Мајер го посочил примерот на Босна 
и Херцеговина, за која рекол дека е 
„мртво новороденче“ десет години 
по потпишувањето на Дејтонскиот 
мировен договор. Мајер истакнал 
дека војската на Босна нема пари и 
не функционира, власта е во рацете 
на меѓународната заедница, а стап-
ката на невработеност е 70 проценти 
поради што препорачал Западот да 
го признае неуспехот и да ги про-
мени границите на целиот Балкан. 

Некогашниот директор на ЦИА не се 
откажува од своите тези, а при нив-
но пласирање редовно ги користи 
српските медиуми и невладини ор-
ганизации што ја отвора дилемата 
дали тој зборува како научник, како 
ексоперативец на ЦИА или, пак, како 
платеник на српските служби кои 
сакаат да предизвикаат тензии во 
регионот. 

www.republika.mk 11петок, 17 јуни 2016 година



Ја НЕ Ва Му ИЗ РЕ ЧЕ МЕР кИ  
На ПРЕТ ПаЗ лИ ВоСТ На За ЕВ?!

Да ве ни кот се фа ќа за слам ка, а ма ке дон ски от по ли-
тич ки да ве ник за СЈО-ам ка. Пар ти ска та бе а ти фи ка-
ци ја на Ка ти ца е спро ве де на од са ми от по че ток и 
пр ви от слу чај „Ти та ник“, неј се што тој по то на со нив 
ка ко и ори ги нал ни от кр сто су вач, а по тоа сле ду ваа 
„ТНТ“, „Твр ди на“, „Транс пор тер“. За да ја прог ла сат за 
све ти ца, пак, тре ба да го на пра ви чу до то и да по диг-
не об ви не ние про тив не ко го, ма кар и не ос но ва но. 
Нај по са ку ва но им е тоа да е Ни ко ла Гру ев ски, се 
раз би ра. Си те слу чаи се на бу ква та  „т“, си те со сен-
за ци о на ли стич ки, хо ли вуд ски ими ња кои алу ди ра ат 
и им на мет ну ва ат ви на на осом ни че ни те и си те без 
трун ка по чи ту ва ње на пре сумп ци ја та на не ви ност 
од СЈО. Прем но гу „т“, а пре мал ку „д“ и „о“ - до ка зи и 
об ви не ни ја. Спо ред прав ни те екс пер ти и ад во ка ти те, 
сѐ е ве тер и маг ла, ба зи ран на пу сти ин ди ции и жел ба.

Но ви те ак ции на СЈО го трг наа од јав но ста и За ев, кој 
пос ле ден пат е ви ден ка ко не пре циз но га ѓа со бо ја по 
Ми ни стерс тво то за прав да. Во ме ѓу вре ме да де ед но 
скриш но, пи ша но ин терв ју за срп ска „Бе та“, во кое 
ја об ви ни Ма ке до ни ја за про во ка ции кон Гр ци ја и 
по ба ра ре ше ние за име то?! Тоа про из ве де не кол ку 
ше ги за отсус тво то. Пр ва та ше га ве ли де ка СЈО му 
одре ди ло мер ки на прет паз ли вост на со ци јал де мо-
крат ски от ли дер, за про ме на со „до бри“ до ка зи кои 
ги при фа тил су дот, мер ки кои тре ба да го за шти тат 
и спо ред кои тој не смее да се по ја ву ва во јав но ста 
и да да ва из ја ви за ме ди у ми те за да не ги из да де 
нив ни те че ко ри, курцш лус кој се слу чи ми на ти от 
пат на 4 фе вру а ри во Ка пи штец. То гаш За ев ги нај-
а ви по те зи те на Ја не ва, а таа без по го вор ги из вр ши. 
По у че ни од ми на то то, „ча до рот“ ги при тис нал стра-
те зи те и ју риш ни ци те на СДСМ и им из ну ди ле мер ка 
на прет паз ли вост „да не смее да го во ри на те ма та 
СЈО во јав ност и по ши ро ко!“ Не о фи ци јал но, тој е во 
пар ти ски при твор.

Вто ра та ше га е уште по ло гич на. Спо ред неа, ко га ли-
де рот на СДСМ, по ед но од сво и те че сти ми ну ва ња пеш 
во Гр ци ја, во Еге јот уло вил злат на рип ка, тој по са кал: 
„Пр во – да ми го по жи ве еш и под за кр пиш ча до рот! 
Вто ро, БЦ пак да ста не пре тсе да тел за да ме або ли ра 
за „Пуч“ и за „По ткуп“, ка ко за „Гло бал!“ И тре то, Ја не ва 
ко неч но да по диг не ка кво и да е об ви не ние за ба рем 
еден слу чај, аман!“ 

анализа

По ве ќе од две де це нии ма ке дон-
ска та др жа ва по ми на не кол ку пре-
мреж ја кои се ри оз но се за ка ну ваа 
да ја уни штат од на тре и она ка кре-
вка та оп штес тве но-по ли тич ка и еко-
ном ска ста бил ност во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, ве ли доц. д-р Иван ка 
До дов ска од Прав ни от фа кул тет 
во Скоп је, ко ја сме та де ка тоа што 
де нес сѐ уште оп сто ју ва уни тар ни от 
ка ра ктер на др жа ва та е са мо бла-
го да ре ние на му дро ста на ма ке-
дон ски те гра ѓа ни, кои мно гу па ти 
до се га по ка жаа де ка ус пе ваa да ги 
кон тро ли ра ат по ли тич ки те ели ти и 
уме е ја да ги по ста ват цр ве ни те ли-
нии пре ку кои не бе ше доз во ле но 
да се пре ми ну ва.

ДО ДОВ СКА: Трг ну вај ќи од тој 
не ос по рен факт, не е чуд но што 
де сет го ди ни на власт е ток му 
ВМРО-ДПМНЕ, чи е што ра ко водс-
тво му дро ги про це ни гре шки те на 
прет ход ни те вла де јач ки гар ни ту ри 
и не от ста пи од прин ци пи те и ста-
во ви те на мно зинс тво то од ма ке-
дон ски те гра ѓа ни. Она што во оваа 
сли ка прет ста ву ва пре се дан, а за 
што сум ко мен ти ра ла по ве ќе па ти 
во из ми на та ва ед на и пол го ди на 
е се ка ко ап сурд но ста на раз во јот 
на слу чу ва ња та кои ја соз да доа 
по ли тич ка та кри за во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја и се ри оз но го за гро зи-
ја по ли тич ки от по ре док во зем ја та. 
Ка ко ре зул тат на тоа, во на ша та 
др жа ва се соз да де не са мо обид 
за ури ва ње на ле ги тим но из бра на та 
власт, ту ку и по пат на се лек ци ја, 
зло у по тре бу вај ќи го јав ни от етер, 
се соз да де по греш на пер цеп ци ја 
за вла де јач ка та гар ни ту ра, ко ја 
опо зи ци ја та ја из ве де пред јав ни-
от оп штес твен линч, во кој ни е ден 
од „осу де ни те“ не до би мож ност 
да ја бра ни сво ја та не ви ност или 
ин вол ви ра ност во не кое од ли фе-
ру ва ни те дејс тви ја, а за кои ра ко-
водс тво то на опо зи ци ја та оце ни 
де ка се спор ни, ин три гант ни или, 
мо же би, и скан да лоз ни, па от та-
му и по лез ни во нив на та ак ци ја за 
не ле гал но пре зе ма ње на вла ста.

Во оваа на со ка, пред да го ко-
мен ти рам од не су ва ње то и транс-
па рент но ста на ква зи ин сти ту тот 
на ре чен Спе ци јал но јав но об ви-
ни телс тво, са кам да по тен ци рам 
уште ед на мош не бит на, цвр сто 
по вр за на  ком по нен та. Име но, се-
кој пол но ле тен гра ѓа нин на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, со по ло же на 
ма ту ра и за вр ше но сред но обра зо-
ва ние, знае де ка овој „из мис лен“ 
ин сти тут не ма устав на под ло га. 

Од тие при-
чи ни, се кој 
до пол ни те-
лен ко мен-
тар или ана ли за на овој од не бо 
из ник нат па ра ин сти тут е из ли шен 
и не до сто ен за од го вор би деј ќи 
за мно зинс тво то гра ѓа ни на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја др жав ни от 
по ре док се зас но ва на Уста вот, 
во кој на ши те уста во твор ци не ја 
вгра ди ле мож но ста за соз да ва ње-
то па ра ин сти ту ции во др жа ва та. 
От та му, што и да прет ста ву ва ова 
Спе ци јал но јав но об ви ни телс тво, 
пред во де но од, па се га ќе мо ра да 
се сог ла си те, иск лу чи тел но сла ба-
та по ка па ци тет, а и лин гви стич ки 
не по тко ва на по ра неш на су диј ка 
Ја не ва и неј зи ни от тим, кој це нам 
по втор но ќе тре ба да се сог ла си те 
е со ста вен од де ца, вну ци, па и по 
не ко ја ид на снаа, не ма ни ту кре-
ди би ли тет ни ту, пак, над леж ност 
да отво ра пра ша ња и да го проб-
ле ма ти зи ра це ло куп ни от про цес 
по вр зан со по ли тич ка та кри за во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Единс тве на та слам ка на ко ја по-
чи ва СЈО е по ли тич ки от до го вор 
ме ѓу че ти ри те по ли тич ки пар тии, 
а не го ви от единс твен ар гу мент 
е откри ва ње то на пра ша ње то во 
вр ска со прис лу шу ва ње то на ма-
ке дон ски те гра ѓа ни. Пр ви от ар гу-
мент е ре чи си истро шен би деј ќи 
си те ре ле вант ни ан ке ти го во рат во 
при лог на до вер ба та од мно зинс-
тво то од гра ѓа ни те за ВМРО-ДПМ-
НЕ, а вто ри от е комп лет но ут нат 
би деј ќи до се га не ви дов ме де ка 
ти мот на Ја не ва има мрд на то од 
мр тва точ ка во пог лед на ова пра-
ша ње. Што се од не су ва до „Ша ре-
на та ре во лу ци ја“, ка ко исто ри чар 
мо жам сло бод но да ка жам де ка 
иста та е исто тол ку ква зи, ка ко и 
са мо то СЈО, а до ко лу не кој са ка 
да ме де ман ти ра, го по ка ну вам да 
ги пог лед не исто ри ја ти те на си те 
ре во лу ции во исто ри ја та и до кол-
ку нај де ре во лу ци ја ко ја тра е ла 
по ве ќе од еден ме сец, сло бод но 
не ка ме де ман ти ра.

Искре но, цвр сто сум убе де на де ка 
се ле ктив на та прав да е по го ле ма 
не прав да и ве ру вам де ка ко неч но 
и Устав ни от суд, ка ко нај по ви кан 
по ова пра ша ње, ќе се из јас ни и 
ќе ја рас чи сти оваа не при мер на 
си ту а ци ја, ко ја не им оди во пол за 
ни ту на по ли тич ки те ели ти, а ни-
ту, пак, на ма ке дон ски те гра ѓа ни, 
кои, се пак, се нај важ ни во оваа 
си ту а ци ја.

До ДоВ Ска: оВоЈ ИЗ МИС лЕН  
ИН СТИ ТуТ НЕ Ма уСТаВ На ПоД ло Га

од го вор на пра ша ње то кое е ос но вен и ја сен 
дви га тел во нив на та ра бо та, освен мо ти-
ва ци ски от ас пект на „со ле ни те“ пла ти, се 
раз би ра, а кое гла си: Што би до бил СДСМ од 
тоа? Ин сти ту ци ја во ко ја се кре тар ка та на 
Ја не ва зе ма ед на тре ти на по го ле ма пла та 
од ре пуб лич ки от об ви ни тел?! Фер, па таа, 
се пак, е „спе ци јал на“ се кре тар ка.

СДСМ, пар ти ја та со не пре суш ни спе ци јал-
ни по тре би, исто та ка, ис чез на од ра да рот. 
Да не бе ше им пич мен тот на ре чен жел ба, 
опо зи ци ска уто пи ја осу де на на не ус пех од 
са ми от по че ток, ини ци ја ти ва ко ја ја од бе-
ле жаа го во ри те на Де сков ска и на Ши ле гов, 
од опо зи ци ја та не ма ше ни да има абер во 
из ми на ти те 20 де но ви. За ев га ѓа ше со бо-
ја во друш тво на Ше ке рин ска, па и не го 
го сне ма. А, зо што и би се по ја ву ва ле ко га 
има ат кој да им ја вр ши ра бо та та? За нив, 
се ко гаш е ту ка СЈО.

Со па поч на та по вр за ност, ко ја се гле да во 
се кој по тег и че кор, СДСМ ја откри и ге-
не за та на про ти ву став на та ин сти ту ци ја 
и неј зи но то ви стин ско име. По ве де ни од 
искон ска та жел ба, ге нет ска та гре шка ко ја 
од за че то кот на пар ти ја та ма ке дон ски-
те гра ѓа ни ги де ли на по и на кви, ели та, 
т.е. со ци јал де мо кра ти и сто ка, не ми е ни и 
вмров ци, си но крв ни те мо раа да соз да дат 
и сво ја сопс тве на ин сти ту ци ја. Фе никс 
кој тре ба ше да ги во скрес не од пе пел та, 
ко ја по ра ди про кис ну ва ње то на „ча до-
рот“ ста на кал. От та му и ин си сти ра ње то 
на кра тен ка та во пре го во ри те. Вид ли во 
од ави он, но СЈО не е спе ци јал но, ту ку, 
очиг лед но, Со ци јал де мо крат ско јав но 
об ви ни телс тво. Ин сти ту ци ја скро е на за 
ма ли ци оз ни те по тре би на пре до дре де ни те 
за вла де е ње, де ле ње прав да, ум, по зи ции 
и ра бот ни ме ста, кои по ве ќе ги од зе маа 
откол ку де леа, па се нај доа во ми нус со 
це ли ре корд ни 38-39 про цен ти не вра бо-
те ност, ко ја се га пад на на ре корд но ни ски 
24,5 про цен ти. И се то тоа во ус ло ви на 
ре корд но ни ска по ли тич ка кул ту ра, ге-
не ри ра на кри за и ме стен ки.

ДЕ ВЕТ МЕ СЕ ЦИ Ба БИ НИ ИлИ  
ка ТИ НИ ДЕ ВЕ ТИ НИ?

СЈО по стои ве ќе це ли 9 ме се ци. Над 270 де на 
оваа ква зи ин сти ту ци ја ве ту ва об ви не ни ја 
и до ка зи и исто тол ку вре ме од нив ни те ве-
ту ва ња не ма ни што. На по лу го ди е то од по-
сто е ње то, Ка ти ца Ја не ва гор до нај а ви де ка 
ка де и да е ќе ник не и пр во то об ви не ние. По 
по ве ќе од три ме се ци од ка жа но то на 15 март 
2016 го ди на, СЈО и на та му кал ку ли ра са мо 
со ин ди ции, ма ни пу ла ции, кр шеј ќи ги си те 
пра ви ла и за ко ни. Прав на ин сти ту ци ја ко ја 
не ја по чи ту ва пре сумп ци ја та на не ви ност, 
чи и што об ви ни те ли за ра бо ти ја два е се ти на 
кри вич ни при ја ви за тор ту ра и при ти сок и 
кои се поз на ти по не ве ро јат ни те пла ти од 
2.500 до 3.000 евра, а спо ред за ко нот мо же ле 
да стиг нат до ма кси мум од 85.050 де на ри и 
тоа за Ка ти ца, а за дру ги те „пла фон“ би би ла 
су ма та од 57.000 де на ри. Ка ко и да е, Ја не ва 
офи ци јал но зе ма 184.500 де на ри, а об ви ни-
те ли те се дви жат во гра ни ца та ме ѓу 120.000 
до 153.000 де на ри, спо ред из во ри лич но од 
СЈО. Пла ти те на нив ни те со вет ни ци од СДСМ 
се кри јат, се знае са мо де ка мо ра ат да би дат 
род ни ни, ка ко што е слу ча јот со те ти нот и 
внук, Шка риќ и Ка лај џи ев, или ви со ка функ-
ци ја во пар ти ја та ка ко Гр чев, би зар ни фа кти 
кои све до чат за па поч на та по вр за ност и ус ло-
ве ност во по сто е ње то на пар ти ја та.

И по де вет ме се ци, СЈО не ус пеа да про нај де 
до ка зи за ка ков и да е кри ми нал, а ба ра ња та за 
при твор и мер ки за прет паз ли вост ги те ме ли 
са мо на ин ди ци и те од до би е ни те прис лу шу-
ва ни раз го во ри од За ев. Пра ша ње то што се им 
пре дал За ев оста ну ва отво ре но, но глав ни от 
проб лем е што и по тол ку вре ме „спе ци јал ци-
те“ на Ја не ва не ма ат ос но ва за ни ка кво об ви-
не ние. И по крај си те при ти со ци од „ча до рот“ 
кој не про пу шта мож ност да ги по се ти, спом не 
и за шти ти, а од дру га стра на се и СДСМ, За ев 
и оста на ти те. И по крај сѐ, СЈО не ма ни ка кви 
ре зул та ти? Факт кој до вол но го во ри за тоа 
кол ку се сил ни ар гу мен ти те на Ја не ва во си те 
до се га отво ре ни слу чаи. Но, да ли пом пез ни те 
нај а ви и др ска та де вал ва ци ја на об ви не ти те 
не беа и цел та на по сто е ње то на СЈО?

Спо ред уни вер зи тет ски от про фе сор 
Оли вер Ан до нов, ова е единс твен 
на чин на кој СДСМ пре ку СЈО ка ко 
ин стру мент ата ку ва ди рект но врз 
Ни ко ла Гру ев ски ка ко иск лу чи тел на 
и мар кант на по ли тич ка фи гу ра во 
Ма ке до ни ја и ка ко чо век кој е че сен 
и чо век кој се ко гаш ги ис пол ну ва 
ве ту ва ња та да де ни пред гра ѓа ни те.

АН ДО НОВ: На ни кој друг на чин 
СДСМ не мо же да го ур не не го ви от 
кре ди би ли тет, не што што на ни кој 
друг на чин и не мо же да се слу чи, 
освен со из мис лу ва ње афе ри со кои 
би му на ште ти ле на не го ви от уг лед 
и со тоа би му го ур на ле реј тин-
гот би деј ќи Гру ев ски е и цел та на 
СДСМ. Тие се свес ни де ка до кол ку 
тој не е на че ло на ВМРО-ДПМНЕ, 
ко неч но, би има ле шан са да му се 
доб ли жат на ВМРО-ДПМНЕ.

За тоа СЈО и на ста пу ва на тој на-
чин, со крај на цел Гру ев ски да се 
пов ле че од функ ци ја та и да пре-
диз ви ка вна треш ни по ме сту ва ња 
во про тив нич ка та пар ти ја, со кои 
ВМРО-ДПМНЕ не би би ла це лос но 
под го тве на да оди на из бо ри и тие 
би до би ле шан са. Се ка ко де ка Гру-
ев ски не е единс тве на та цел, ту ка се 
по ве ќе лич но сти од ра ко водс тво то 
на ВМРО-ДПМНЕ за да се на пра ви 
што по го лем смут во пар ти ја та.

„Ша ре на та ре во лу ци ја“, ка ко што 
бе ше ки ла ва и ша ша ва си оди, а, 
очиг лед но, оста ну ва Ка ти ца Ја не-
ва да ја одра бо ти сво ја та за да ча 
за ко ја СЈО е и до бро пла те но. 
Гле да ме лу ѓе кои отп ла ќа ат ста ри 
дол го ви. Она што го пра ви Ја не ва, 
не ус пеа да го на пра ви ни ту За ев. 
За тоа Ка ти ца е и на сце на. И да не 
го за бо ра ви ме ча до рот, кој мо ра да 
функ ци о ни ра по се ко ја це на, тоа е 
цел та. За тоа ќе се га и пер фид ни, 
лич ни су ге стии до Гру ев ски да не 
се кан ди ди ра на из бо ри и слич но, 
што е ди рект но и не доз во ли во ме-
ша ње не са мо во др жав ни те, ту ку и 
во пар ти ски те ра бо ти.

аН До НоВ:  
СДСМ ПРЕ ку СЈо  
Со лаЖ НИ аФЕ РИ  
аТа ку Ва На ГРу ЕВ СкИ,  
По И На ку НЕ Мо ЖЕ И  
НЕ ЗНаЕ
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КриЗаТа иМа рЕШЕНиЕ

Со нов договор за да 
преживее Пржино

са мо до го во рот да не умре, сè дру го 
не е важ но, иа ко пр жи но по ве ќе ја 

зап ле тка, откол ку што ја отп ле тка кри
за та. стран ци те ја по ста ву ва ат ма са та 

за пар ти и те, за си те по ра ки и сред би 
од странс тво да има ат зак лу чок по 

две го диш но то бес пред мет но ули ча
ре ње во Ма ке до ни ја. Гра ѓа ни те, пак, 

ед на го ди на по до го во рот, од ли де ри
те оче ку ва ат ли дерс тво 

Пишува | На ум Стоилковски  
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јав ност, освен кај тие што имаа ди ре-
ктен фи нан си ски бе не фит, то гаш и 
за ла га ње то за кое шпе ку ли ра ат – по-
втор но - фи нан си ра ни те ме ди у ми од 
исти те фон да ции, за влез на нев ла ди-
ни прет став ни ци фи нан си ра ни те од 
странс тво во евен ту ал на но ва власт, 
тре ба да би дат ед ног лас но отфр ле ни 
од ли де ри те. 

Те зи те, пак, де ка нев ла ди ни те органи-
зации не би има ле од го вор ност ка ко 
ми ни стри би деј ќи „не би ле из бра ни 
од на ро дот“,се смеш ни би деј ќи ни ту 
СДСМ не ма до вол на до вер ба за да би де 
во вла ста, па, се пак, со Пр жи но стран-
ци те на си ла при вре ме но го вдо ми ја 
на адре са на Илин ден ска. Сит ни ме-
стен ки за „струч ња ци те“ ка ко Оли вер 
Спа сов ски, на при мер, во МВР ле гал но 
да ги вра бо ти сво и те со бор ци, са мо за 
на со вет нич ко то ме сто на Ед монд Аде-
ми да сед не За мир Мех ме ти, а исто то 
да се слу чи и во дру ги те ми ни стерс тва 
што не се оп фа те ни со До го во рот од 
Пр жи но, не би тре ба ло да се на ма са, 
ако се са ка искрен при од во кој и гра-
ѓа ни те ќе ве ру ва ат во до го во рот. 

Це ло то ма ке дон ско то оп штес тво од 
евен ту ал на ли дер ска сред ба со дип-

ло ма ти те, кои го га ран ти ра ат до го-
во рот, оче ку ва об јас ну ва ње ка ко тоа 
си от си стем во кој се га стран ци те пре-
рас пре де лу ва ат лу ѓе, до се га до би вал 
пре од ни оцен ки во евро ко ми си ја та 
и во НА ТО без „сло бо да и де мо кра ти-
ја“? Ка ко во нај ско ра ид ни на зем ја та, 
си сте мот, Ма ке до ни ја, би до би ла но-
ва „пре од на оцен ка“, ако тие, ам ба са-
до ри те тре ба да из би ра ат ми ни стри, 
ко ми сии, ре гу ла тор ни те ла, су дии, или 
од свое ви ду ва ње да оце ну ва ат да ли 
тре ба или не да има из бо ри, або ли ции, 
рас пу шта ње на пар ла мен тот, па и кој 
смее да про те сти ра, а кој не, кој смее 
да на вре ду ва, а кој не, па и кој смее да 
има спи сок за от стрел по до а ѓа ње то на 
„сло бо да та и де мо кра ти ја та“? 

Од таа евен ту ал на сред ба ма ке дон ски-
те ли де ри би тре ба ло да из ле зат и со 
кон кре тен ли дер ски став - де ка гра ѓа-
ни те на Ма ке до ни ја, др жа ва со тол ку 
пре по ра ки за поч ну ва ње пре го во ри за 
пол но прав но членс тво во ЕУ, др жа ва 
со тол ку го ди ни пра ктич но рам но-
прав но дејс тву ва ње со НА ТО, др жа ва 
што ги по чи ту ва пра ви ла та за виз на 
ли бе ра ли за ци ја (па ду ри и на ште та 
на не кои свои со гра ѓа ни), др жа ва што 
ре ши тел но за ста на пред бе гал ски от 

бран отка ко без бед нос ни от си стем 
на Уни ја та се рас пу ка по ше во ви те, 
др жа ва, чи и што гра ѓа ни, на кра јот на 
кра и шта та, до вче ра во евро ат лант-
ски те ин сти ту ции гле даа из вор на 
ста ло же ност, а се га из вор на нив ни те 
се којд нев ни нез го ди, де ка ток му тие 
гра ѓа ни оче ку ва ат од нив, ли де ри те 
во др жа ва та, да по ка жат цврст став 
кон Бри сел и кон Ва шин гтон, де ка се 
до стој ни да би дат ли де ри. 

Ед на го ди на по Пр жи но, ма ке дон ско-
то оп штес тво зас лу жу ва ли де ри што 
на евен ту ал на за ед нич ка сред ба со 
ам ба са до ри те, кои го га ран ти ра ат до-
го во рот, точ но ќе пре ци зи ра ат во кој 
дел е по треб на евен ту ал на по мош од 
стран ски те дип ло ма ти, а во кој ќе се 
ре а ги ра ка ко на над во реш но ме ша ње 
во вна треш ни пра ша ња во др жа ва та.  
Са мо со та ков при од ќе се вра ти до вер-
ба та во ма ке дон ско то оп штес тво, па и 
во евро ат лан ска та ид ни на на др жа ва-
та. Тие што не ма да за ста нат зад ова 
ба ра ње на ма ке дон ско то оп штес тво 
и кои ќе про дол жат да се кри јат зад 
ме ѓу на род ни те прет став ни ци, не ни 
зас лу жу ва ат да би дат ли де ри во не-
за вис на, су ве ре на, де мо крат ска, Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја. �

Тоа што си те стран ци пр во се фа-
ќа ат за До го во рот од Пр жи но не е 
за из не на ду ва ње. И не ма вр ска со 

тоа што До го во рот не са мо што не е со-
вр шен, ту ку и комп лет но ја до зап ле тка 
кри за та, из мис ли три ста чу да и опи ти 
ка ко би тре ба ло да функ ци о ни ра др-
жа ва та, вмет на но ви ин сти ту ции, ја 
за чи ни вла да та, „до бро вол но“ го пов-
ле че пре ми е рот, два па ти ги од ло жи 
из бо ри те и соз да де кли ма во ко ја ни кој 
не ма до вер ба во ни ко го и во ни што. 

До го во рот од Пр жи но го по де ли оп-
штес тво то до не го ва та ос нов на кле-
тка - се мејс тво то. Зву чи пре те ра но? 
И да се изо ста ви по ли ти кант ство то 
на Ер ми ра Мех ме ти ка ко учес ник 
во вла ста и неј зи ни от ша рен брат 
на ули ци те, што пра ви ме со та тко то 
што фр ла бои „да пад не ВМРО“ до де-
ка си нот игра фуд бал со Гру ев ски, 
То до ров, Ми сај лов ски?

„Пр жи но не сме па сти“ всуш ност са мо 
по ра ди тоа што е до го вор на пра вен на 
те ри то ри ја на ЕУ и со Бри сел и со Ва-
шин гтон ка ко не го ва га ран ци ја! Да ли 
и кол ку тој ќе пре тр пи из ме ни - исто 
ка ко што не ма ше, па има ше тех нич-
ки кла у зу ли за со ста вот на вла да та 
- кол ку и да е тој за ко пан и за тру пан со 
зем ја по те ктон ски те по тре си со два та 
про пад на ти из бор ни да ту ма - 24 април 
и 5 ју ни, кол ку и да ја раз о ру ва зем ја та 
и неј зи ни от комп ле тен уста вен си стем 
-  има/не ма Со бра ние или има/не ма 
або ли ци ја, за стран ци те е не бит но. 
Тие из мис ли ле ре ше ние и тоа мо ра да 
е функ ци о нал но. Не функ ци о нал ни се 
пар ти и те, др жа ва та, гра ѓа ни те.

Пер че ње то на „ша-
ре ни те“ и на За ев 
ка ко пот пис ник на 
до го во рот со но ви 
ус ло ви, до де ка Гру-
ев ски сè уште че ка 
да по ми нат из бо ри-
те (со пра во, па не ма 

да пра ви сед ни - ста ни од ка би не тот 
ка ко што ќе му тек не на За ев), е ре чи си 
са мо уште еден од ни за та глу пи ра ња. 
Ко га Пр жи но е ал фа и оме га во ре ше-
ни е то, а про те сти те се пре тво ри ја во 
ло ка лен „Ба скер фест“, нор мал но е ка ко 
прв че кор на стран ци те да би де на сто-
ју ва ње за ли дер ска сред ба и ба ра ње 
до го вор за нов да тум за из бо ри. Нор-
мал но, во ду хот на Пр жи но. 

Но, од евен ту ал на та сред ба не би 
тре ба ло  да се из ле зе са мо со кон-
кре тен да тум за из бо ри, зад кој си-
те га ран ции де ка би се одр жа ле би 
би ле, про сто, смеш ни, ни ту, пак, со 
уве ру ва ње за вер ба во из би рач ки от 
спи сок, или во со ста вот на Др жав на-
та из бор на ко ми си ја, та ка ка ко што 
на ла га Пр жи но. Овој пат, на ро дот оче-
ку ва де ка нор мал на та со стој ба што 
ја пер це пи ра на ули ци те, ис праз не ти 
што од ле ту ва ња та, што од сле де ње то 
на Европ ско то пр венс тво во фуд бал, 
ќе се пре то чат и во за ед нич ки те збо-
ро ви иска жа ни од си те по е ди неч но. 

Ед но став но, се оче ку ва да се „прог ла-
си“ крај на упо тре ба та на тер ми нот 
кри за и гла сен по че ток на гра де ње то 
до вер ба. Сè  дру го би се до жи ве а ло са-
мо ка ко но во при ти ска ње на коп че то 
па у за на да ле чин ско то во ра це те на 
не кол ку ми на ам ба са до ри.

Но, ка ко да се вра ти, или по точ но да 
се ре из гра ди до вер ба, до кол ку, по-
втор но, ме ѓу се бе не се по чи ту ва ат 
пар ти и те, а ин сти ту ци и те јав но се 
де лат на „на ши и ва ши“? Ка ко да се 
вра ти до вер ба та ме ѓу гра ѓа ни те, или 
во ис прав но ста на од лу ки те на ин-
сти ту ци и те, ако на таа евен ту ал на 
но ва сред ба не се оти де со кон крет ни 
ли дер ски ста во ви и со од го во ри што 
ги оче ку ва ма ке дон ско то оп штес тво?

На при мер, да ли од но ви от до го вор 
за „ре а фир ма ци ја на до го во ре но то 
од Пр жи но“ ќе стои и на со ка ка ко 

да дејс тву ва Спе ци јал но то јав но об-
ви ни телс тво, кое, де фа кто, не го по-
чи ту ва ни ту су дот, ни ту со ве тот на 
об ви ни те ли, ни ту Со бра ни е то? Ќе 
стои ли во до го во рот за ре а ни ма ци-
ја/ ре а фир ма ци ја на Пр жи но де ка СЈО 
ќе му од го во ри на Су дот да ли за вр-
ши ја си те об вр ски на Ка ти ца Ја не ва 
око лу свад ба та и ко га ќе про дол жи 
со про це сот на ре чен „Пуч“? Да ли си те 
пар тии, до кол ку на ви сти на им е до 
Ма ке до ни ја, ќе им по со чат на ам ба-
са до ри те, кои пра ват ли сти со ими ња 
по су до ви те, де ка во пос лед ни те 10 
(и со бу кви- де сет) го ди ни ни е ден 
од 650 из бра ни су дии во еден ден по 
ме ра на СДСМ, не оста нал без ра бо та? 

Да ли ре а ни ма ци ја та на до го во рот 
ка ко пос ле ди ца ќе ги спа ку ва ку фе-
ри те на раз но раз ни те бе ло свет ски 
по ра неш ни дип ло ма ти без ан гаж-
ман, хо но рар ни те стран ски мо ле ри 
низ Скоп је ка ко Фу е ре, Фи ли пи ни и 
Ван ха у те, освен ако не са ка ат ка ко 
стран ски ин ве сти то ри да отво рат 
не ка ков Дом за ста ри ли ца,  сер вис 
за ве ло си пе ди или, пак, ста ци о нар 
за мач ки? Да ли пар ти и те, си те до ед-
на, ќе пре до чат де ка не мо же да се 
пре мол чи де ка до де ка трае ра ше ту-
ва ње то на оваа трој ка по бо јо са ни те 
ули ци, во ни кој слу чај не мо же, а да 
не се зе ме пред вид ка ко за зе ма ње 
стра на во кри за та од зем ји те чи и што 
акту ел ни те ам ба са до ри, на вод но, не-
у трал но се за ла га ат таа да се ре ши? 

Да ли си те ма ке дон ски  ли де ри се под-
го тве ни да по ба ра ат од стран ски те 
до на то ри да си ги огра-
ни чат вли ја ни ја та во 
кре и ра ње на кри за та и 
во гра де ње то не до вер-
ба? Ако ве ќе е јас но де-
ка прин ци пот „мор ков 
и стап“ во Ма ке до ни ја 
бе ше прем но гу про ѕи-
рен и не на и де на одо-
бру ва ње во по ши ро ка та 

www.republika.mk16 петок, 17 јуни 2016 година www.republika.mk 17петок, 17 јуни 2016 година

акТуЕлНо



П ро ме на та на ими ња та на не-
кол ку таб ли во егеј ски от дел 
на Ма ке до ни ја не тре ба да да-

ва лаж на на деж де ка ра бо ти те што се 
та ло жат со де це нии мо жат да би дат 
про ме не ти бр зо. До да ва ње то ма ке-
дон ски то по ни ми во ноќ ни те или во 
ве чер ни те ча со ви во не кол ку се ла 
на се ле ни со грч ки гра ѓа ни со сил-
но ма ке дон ско на ци о нал но чув ство 
не смее да се до жи вее ка ко не ка ква 
го ле ма про ме на во Гр ци ја. Таб ли те 
со ма ке дон ски то по ни ми, и по крај 
тоа што го во рат за на ма лу ва ње на 
стра вот кај на шин ци те, се са мо мал 
дел од кор пу сот проб ле ми со кои се 
со о чу ва ат Ма ке дон ци те во Гр ци ја.

За го ле ма по бе да мо же да се тол ку ва 
фа ктот што ма ке дон ски те то по ни ми 
не се из бри ша ни или трг на ти са мо 
не кол ку ча са по нив но то по ста ву ва ње 
во се ла та Не ред, Ба ни ца, Ов ча ра ни и 
дру ги во ле рин ски от и во во ден ски-
от крај, но тоа не смее да се до жи вее 
ка ко пре сврт на точ ка во крај но те-

шка та си ту а ци ја во ко ја се на о ѓа ат 
Ма ке дон ци те во Гр ци ја. Тоа што дел 
од то по ни ми те оста ну ва ат по не кол ку 
де но ви или не де ли не о ште те ни го во-
ри за хра бро ста на не кои Ма ке дон ци 
да ги по ста ват спро тив но на за ко нот, 
но уште по ве ќе го во ри за фа ктот де-
ка и Ма ке дон ци те што со де це нии 
со ра бо ту ва ат со грч ки те вла сти на 
ште та на сво ја та ет нич ка гру па ве ќе 
не ма ат хра брост да ги тр га ат то по-
ни ми те во обид да се до ка жат пред 
сво и те на ред бо дав ци. А, уште по ве ќе 
збо ру ва за вни ма тел но ста на грч ки-
те ин сти ту ции да ре а ги ра ат со си ла 
на ва кви те по ја ви, кои се смеш ни за 
член ка на ЕУ ко ја га ран ти ра упо тре-
ба на ја зи ци те на мал цин ски те гру пи 
вклу чи тел но и ко ри сте ње на нив ни те 
то по ни ми во јав на ко му ни ка ци ја. За 
че кор на пред мо же да се сме та тоа 
што грч ка та др жа ва, ко ја сѐ уште на 
па то ка зи те од Со лун кон Скоп је ка ко 
де сти на ци ја го ко ри сти Скоп је за да ја 
оз на чи др жа ва та Ма ке до ни ја, ду ри не 
се ко ри сти ни ФИ РОМ, е вни ма тел на 
во суз би ва ње на овие по ја ви.

При чи ни те мо же да се по ве ќе. Пред 
сѐ, ана ли зи те на грч ки те служ би во 
пос лед ни ве не кол ку го ди ни за бе ле-
жу ва ат разд ви же ност ме ѓу мес но то 
на се ле ние во де ло ви од Егеј ска Ма-
ке до ни ја во пра вец на охра бру ва ње 
да се збо ру ва отво ре но за по сто е ње то 
ма ке дон ска на ци о нал на свест, а не 
по мал ку е важ но и тоа што во ре чи си 
си те се ла со ма ке дон ско на се ле ние 
по ве ќе од 15 го ди ни ре дов но се ор-
га ни зи ра ат та ка на ре че ни „па на ѓи ри“ 
на кои се пе ат ма ке дон ски пес ни кои 
обич ни те Гр ци не мо жат да ги раз бе-
рат иа ко грч ка та вла да офи ци јал но 
твр ди де ка ма ке дон ски от ја зик во 
Гр ци ја е ди ја лект на грч ки от.

Ме ну ва ње то или до да ва ње то на ма ке-
дон ски те то по ни ми во Гр ци ја, се пак, е 
да ле ку од ка кво би ло офи ци ја ли зи ра ње. 
Она што мо же да се оче ку ва во на ред ни-
от пер и од ка ко кон тра че кор од грч ка та 
др жа ва е под не су ва ње кри вич ни при ја ви 
за тие што ги по ста ви ле то по ни ми те или, 
пак, за ло кал ни те вла сти што не ги от-
стра ни ле. Во мо мен тов ха о тич на та грч ка 
др жа ва со о че на со се ри оз на кри за, ко ја 
за раз ли ка од ма ке дон ска та има фи нан-
си ски ка ра ктер, не ма дол го вре ме да ги 
то ле ри ра овие, се пак, бе ниг ни по ја ви. 
Во отсус тво на се ри оз на под др шка на 
ма тич на та др жа ва на Ма ке дон ци те во 
Гр ци ја, ко ја во 1995 го ди на со про ме на на 
чле нот во Уста вот со кој се пред ви ду ва ше 
отка жу ва ње од гри жа та за на шин ци те 
во со сед ни те др жа ви, тие не ма ат го лем 
ар се нал во бор ба та про тив за ко ни те и 
ин сти ту ци и те кои си сте мат ски го уни-
шту ва ат ма ке дон ско то на ци о нал но тки во 
во Гр ци ја. Ма ке до ни ја, за жал, не ус пеа 
во пос лед ни те осум го ди ни да ја иско-
ри сти кри за та во Гр ци ја и ди рект но да 
по мог не во за јак ну ва ње на ма ке дон ско-
то на ци о нал но чув ство во Гр ци ја. Ако за 
по ли ти ка та е раз бир ли во што по ра ди 
спо рот за име то и при ти со кот од ЕУ и од 
НА ТО не мо же ше да ре а ги ра со ди рект ни 
ак ции за под др шка на на шин ци те, то гаш 
е не раз бир ли во зо што нев ла ди ни те ор га-
ни за ции и ма ке дон ска та ди јас по ра, ко ја 
е нај а ктив на на овој план, не ус пе а ја да 
на пра ват по го лем че кор на пред. Да не 
за бо ра ви ме и на уло га та на ма ке дон ски-
те акти ви сти во Гр ци ја кои, исто та ка, не 
ус пе а ја да се кон со ли ди ра ат за да дој дат 
во си ту а ци ја да ба ра ат ма ке дон ски ја зик 
во учи ли шта та, по ве ќе со вет ни ци во ло-
кал ни те со ве ти и, мо же би, пра те ник во 
грч ко то на ци о нал но со бра ние. За тоа то-
по ни ми те мо жат да би дат до бар сиг нал, 
но не и при чи на за ра дост во зем ја та во 
ко ја сѐ уште да се би де Ма ке до нец раз ли-
чен од „грч ки те Ма ке дон ци“, кои спо ред 
Ати на ги има 2,5 ми ли о ни, е при чи на за 
ши ка ни ра ње и мал тре ти ра ње од грч ка-
та др жа ва и од грч ки те ек стре ми сти без 
раз ли ка од ко ја пар ти ја до а ѓа ат. 

де но ви ве обич ни от чи та тел 
чи тај ќи ги из ве шта и те за про ме
на та на ими ња та на на се ле ни те 
ме ста во егеј ска Ма ке до ни ја, 
ка де што до ми нант но на се ле
ние е ма ке дон ско или, пак, ка де 
што има по го лем број Ма ке дон
ци, мо же ше да по мис ли де ка 
во Гр ци ја се слу чу ва те ктон ска 
про ме на во од но сот кон ма ке
дон ска та на ци ја или кон на
шин ци те што жи ве ат та му. тоа, 
ед но став но, не е точ но

Ма ке дон ски те то по ни ми  
и грч ки от на ци о на ли зам

ЛА жЕН ОП ТИ МИ ЗАМ ВО ЕГЕЈ СКА МА КЕ ДО НИ ЈА

За ле рин на ме сто Фло ри на се оде ло в за твор
Во пер и о дот од кра јот на Вто ра та свет ска вој на до 1926 го ди на во се вер ни от дел на 
Гр ци ја би ле про ме не ти око лу 820 ими ња на се ла и гра до ви со ма ке дон ски то по ни-
ми. Грч ка та др жа ва пред ви ду ва ла стро ги па рич ни каз ни, па ду ри и за твор за лу ѓе то 
што и во офи ци јал на ко му ни ка ци ја со вла сти те, но и во не фор мал на ко му ни ка ци ја 
ги ко ри сте ле ста ри те на зи ви на се ла та и на гра до ви те што има ле сло вен ски ко рен. 
Си те до ку мен ти за ка кви би ло ад ми ни стра тив ни ба ра ња би ле отфр ла ни до кол ку во 
нив на ме сто Фло ри на би ло на ве де но Ле рин или на ме сто Во ден - Еде са. Сто ти ци 
Ма ке дон ци до би ле ви со ки па рич ни каз ни за упо тре ба на ма ке дон ски те то по ни ми, 
а би ле за бра не ти и пес ни те во кои се ко ри сте ле ма ке дон ски те на зи ви.

Пишува | Горан Момироски
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то ни  
траЈ ков Ски

Стев чо  
Ја ки мов Ски

Без ни ту еден до каз, чис -
то по ли тич ко об ви ну ва-
ње и кон струк ци ја од ко ја 
се кој прав ник би се за сра-
мил. Ка ти ца Ја не ва ги со-

кри си те фа кти и ар гу мен ти и отво ре но за ста на на 
ста вот де ка не кои ди во град би мо ра да се тре ти ра ат 
по и на ку од оста на ти те. Се ле ктив ност спро ве де на 
по на лог на Зо ран За ев. И по крај си те до ка зи кои 
беа до ста ве ни од на ша стра на до СЈО, Ка ти ца Ја не ва, 
се пак, из ле зе на прес-кон фе рен ци ја и од лу чи да ни 
го на ру ши уг ле дот на ме не и на мо и те ко ле ги пре ку 
пла си ра ње ла ги и кле ве ти.

Ка ко е мож но да се ба ра 
при твор за гра до на чал-
ни кот на Би то ла, Вла ди-
мир Та лев ски, а не се ба ра 
при твор за гра до на чал-

ни кот на Стру ми ца, Зо ран За ев. Гра до на чал ни кот 
на Би то ла е об ви нет врз ос но ва на му а бе ти, „рек-
ла-ка за ла“, за пре воз кој што не го вр шел тој, ни ту 
бро ел де ца, ни ту, пак, при мал фа кту ри, ту ку са мо го 
вр шел пла ќа ње то. За раз ли ка од гос по ди нот Зо ран 
За ев, кој што е обез бе ден со по себ ни истраж ни мер ки 
и со за кон утвр де ни ка де што тој ба ра 200.000 евра 
по ткуп, ка де што гос по ди нот За ев ја об јас ну ва це ла та 
тех но ло ги ја на зе ма ње ми то, ка де што ги на ве ду ва 
ли ца та од фир ми те кои прет ход но да ле ми то и ка де 
што ду ри и го на ве ду ва крај ни от ко рис ник, од нос но 
бла гај на та ка де што тре ба да се ис по ра ча ат па ри те, 
а тоа е ме ну вач ни ца та на не го ви от брат Ви це.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ни ко ла  
Гру ев Ски

Ту ка сум во Ма ке до ни ја 
за да ја изра зам по чит та 
и лич но то приз на ние за 
на чи нот на кој ма ке дон-
ски от на род се спра ви 
со еми грант ска та кри за, при тоа бра неј ќи ја не са мо 
сво ја та ту ку и гра ни ца та на Евро па. На ши от став е 
де ка Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја по ка жа да ле ку по го ле ма 
од важ ност од не кои од др жа ви те-член ки на ЕУ и на 
НА ТО и от та му са кам да ја изра зам пот пол на та под-
др шка на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја за неј зи на це лос на 
евро ат лант ска ин те гра ци ја.

ми лоШ  
Зе ман

Ка ков би ло пад на не вра-
бо те но ста во ус ло ви на 
ва ква по ли тич ка кри за е 
до бра вест, а ка мо ли пад 
од 2,8 от сто за ед на го ди на 
имај ќи об ѕир де ка во таа ед на го ди на пер ма нент но, 
по сто ја но, сме во си ту а ци ја на по ли тич ка кри за пре-
диз ви ка на од на ши те по ли тич ки опо нен ти и ка ко 
ин стру мент на нив на бор ба за до а ѓа ње на власт, не 
ка ко ин стру мент за дви же ње на зем ја та на пред, ту ку 
ка ко ин стру мент ка ко да из дејс тву ва ат нив но до а ѓа ње 
на власт. Ус пе ав ме со мно гу на по ри, со да ва ње го ле ма 
под др шка на до маш на та еко но ми ја, но и си лен им пулс 
и пот тик на стран ски те ин ве сти то ри да дој дат во Ма ке-
до ни ја, ус пе ва ме да има ме кон ти ну и ра но на ма лу ва ње 
на не вра бо те но ста. Во не кој квар тал таа е по го ле ма, во 
не кој е по ма ла, но по сто ја но е во на ма лу ва ње.Го раЗд  

ро Сок ли Ја

Се кој што под др жу ва на-
силс тво, или е не до вол но 
па ме тен да сфа ти кон што 
во ди тоа или е пси хо пат 
кој на о ѓа за до волс тво во 

стра да ње то на дру ги от и во де струк ци ја та. Да ли вие 
се ди стан ци ра вте од на силс тво то? Што мис ли те, што 
ќе се слу чи ко га дру ги те ќе од го во рат со иста ме ра? 
До ко га ќе мо жат да би дат кон тро ли ра ни? На силс тво 
ра ѓа на силс тво, зар не го ви дов ме тоа во Ју гос ла ви-
ја? Де струк ци ја во ди кон де струк ци ја и ка ко кра ен 
ре зул тат ре де фи ни ра ње на Ма ке до ни ја ка ко др жа ва.

Она со кое не мо же ме да се 
сог ла си ме е комп лет на та 
пар ти за ци ја на СЈО. И Ма-
ке до ни ја и глав ни от град 
се ма ли. Пре ку двај ца лу ѓе 
се зна е те со се ко го. Оние ин фор ма ции кои стиг ну ва ат 
до нас ве лат де ка вра бо те ни те во СЈО, глав на та об ви ни-
тел ка и неј зи ни те по мош ни ци, не са мо што во дат чи ста 
пар ти ска аген да, не са мо што има ат ре дов ни сред би 
со нај ви со ки прет став ни ци на СДСМ, вклу чу вај ќи го 
и пре тсе да те лот на пар ти ја та Зо ран За ев, ту ку ве ќе 
сво јот гнев и омра за што ги има ат кон ВМРО-ДПМНЕ 
не се оби ду ва ат да ги скри јат ни во при ват ни раз го-
во ри со свои бли ски, при ја те ли, поз на ни ци.

але кСан дар  
ни ко ло Ски

„Според најновите измени 
на Законот за спречување 
и за заштита од дискри-
минација, доколку пови-
куваш и поттикнуваш на 
дискриминација ќе бидеш 
казнет со 70-110 евра. 

Доколку се опијаниш и го 
нарушуваш јавниот ред и 
мир ќе бидеш казнет со 
100-400 евра. 

ако пееш по 23 часот ќе 
бидеш казнет со 200-500 
евра. 

ако го опцуеш Ѓорѓе 600-
800 евра. 

Ете тоа ти е убавата држава 
во која живееме. 

Тоа се случува кога 10 го-
дини на власт ти се наоѓа-
ат кецароши. Треба да си 
многу глупав да дозволиш 
10 години та ти седат на 
грбача. и јас се чувству-
вам многу, многу глупаво, 
да ви кажам право“.

 |   ЛИчНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИчНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  
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ПЕлИН-ЖЕНа

Има неистомисленици, 
има опозиција, има 
борци за ова или за тоа, 

за чудни некои слободи, за 
сечии интереси, има такви 
што се опасни, неуки и во-
оружени и од нив вардете 
се. Но има уште поопасни, 
учени, богати и купени, 
такви се поганите. Глувци 
погани, со крволочни очи, 
со суви усти и со страшни 
заби. И почурук од тоа. Такви 
некои глувчешки морници 
ми поминуваат кога ќе ѝ го 
видам името во утринските 
наслови. Почесто е само пре-
зимето или нагалено „Најче 
наша“. Цела една револуција 
под здолништето на една 
толку мала женичка. Нели, 
во духот на галовното. 

Толку многу гнев, омраза, 
лошотилак и поганштина во 
една толку мала женичка за 
почеток на секој голем ден. 
И тоа со години. Зашто таа 
не е првпат на овие страни-
ци. Сигурно нема да биде 
ниту последен иако нико-
гаш не е добредојдена. Един-
ствено нешто што постојано 
се враќа во овие шеесетина 
реда е поганиот арсенал, ис-
тите зборови, истите навре-
ди, истиот тој народ глупав, 
поглупав, најглупав, истиот 
тој Груевски кецарош, иако 
годинава сите се кецароши, 
истите повици на насилство. 
Откако е со мегафонот по 
улиците, а така е со години, 
Најче погано мајче повикува 
на насилство, на радикали-
зирање, на непослушност. И 
не само што повикува, така 
и се однесува. 

Последниве е видно потре-
сена од измените Законот 
за спречување и за зашти-
та од дискриминација. На 
„Фејсбук“ напиша: 

Иако нема ништо спорно во 
измените на законот, Најче 
погано женче ете се чувству-
ва многу, многу глупаво.  

Да ви кажам право, и тре-
ба. Десет години да живееш 
под кецарошки режим и да 
ти биде дозволено да пра-
виш што сакаш, да речеш 
што сакаш, да плукаш по 
сопствениот народ, да по-
ганиш, да шириш пелин, да 
повикуваш на насилство, 
да поддржуваш насилство, 
да се однесуваш насилно – 
и ништо да не промениш, 
да не го завртиш народот, 
нели глупав, овци, зад 
својата грбача, па да го по-
ведеш во подобра иднина, 
треба да ти е глупаво. 

Десет години да не го опа-
метиш глупавиот народ 
– можеби не е народот 
глупавиот, туку кај тебе 
нешто е гнило, глупаво и по-
грешно: приодот, погледот, 
сфаќањето, поганштината... 
Што викаш, а? � (р.р.)

Мирјана Најчевска
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ЕКОНОМСКиТЕ рЕФОрМи ПОСиЛНи ОД ПО Ли Тич КаТа  Кри За

Македонија 
со историски 
најниска 
невработеност  
од 24,5%
Банкарите од Вашингтон ги зголемија прогнозите за земјава 
за 0,3 отсто во однос на јануарските очекувања, на 3,7 отсто 
пораст на БДП во 2016 година, со што нашата земја ќе има една 
од најголемите стапки на пораст во регионот. Очекувањата 
за повисок пораст одат рака под рака со намалување на 
невработеноста, а статистиката пресметала дека стапката на 
невработеност во првиот квартал од 2016 година изнесувала  
24,5 отсто, што претставува историски најниска стапка досега
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Пишува | Александрија Стевковска 

Политичката криза во 
земјава го зема својот да-
нок во економијата преку 

најави за преиспитување на 
инвеститорите за вложување, 
преку откажување нарачки, од-
ложување на плановите. Сепак 
и во вакви отежнати услови на 
опстојување, очигледно еко-
номијата е доволно жилава да 
опстане и да испорача пораст 
поголем од очекуваното. Барем 
така прогнозира Светска бан-
ка. Според оваа институција, 
Македонија ќе има пораст по-
голем од првично планираниот, 
односно банкарите од Вашинг-
тон ги зголемија прогнозите за 
земјава за 0,3 отсто во однос на 
јануарските очекувања, на 3,7 
отсто пораст на БДП во 2016 
година, со што нашата земја ќе 
има една од најголемите стап-
ки на пораст во регионот. Спо-
ред очекувањата, економскиот 
пораст во следните две години 
треба да се зголеми на четири 

проценти, што сугерира дека 
македонската економија, и 
покрај политичката криза, е 
во стабилна состојба, со добро 
поставена политика, а тоа кај 
граѓаните влева надеж и реал-
ни очекувања за нови работни 
места и за повисок стандард. 
Очекувањата за повисок по-
раст одат рака под рака со на-
малување на невработеноста, а 
статистиката пресметала дека 
стапката на невработеност во 
првиот квартал од 2016 го-
дина изнесувала 24,5 отсто, 
што претставува историски 
најниска стапка досега.Оче-
кувањата се големи, останува 
да бидат исполнети. Тоа може 
да се постигне со добро поста-
вената владина политика за 
стимулирање на економијата 
и со завршување на политич-
ката криза. 

� Ова е резултат на економ-
ската политика и на рефор-

мите што ги спроведува 
Владата на Македонија. Сите 
индикатори и меѓународни 
институции укажуваат дека 
тие се правилно поставени и 
дека даваат ефекти. Очекува-
ме и понатаму, барем во овој 
дел на светот, да останеме 
лидери според економскиот 
пораст. Јас се надевам дека со 
завршување на политичката 
криза и со организирање на 
следните избори ќе се вра-
ти уште поголем спокој кај 
граѓаните и кај инвестито-
рите и ќе продолжиме со таа 
стапка што ја имавме пред 
кризата, што ќе значи подо-
бар живот за сите граѓани 
и компании во Македонија 
– оценува вицепремиерот Вла-
димир Пешевски.

Според домашните стопан-
ственици, Светска банка ги 
кренала прогнозите за пораст 
бидејќи го препознала потен-
цијалот на македонската еко-
номија, при што веруваат дека 
ќе ги исполнат проекциите.

� Динамиката во инфраструк-
турата се одвива во согласност 
со планираното, очекуваме да 
продолжат капиталните ин-
вестиции бидејќи тие активи-
раат повеќе сектори, особено 
градежништвото, сектор што 
како мултипликатор повле-
кува и други сектори што 
ќе придонесат за пораст на 
економијата – сметаат бизнис-
мените.

Народната банка констатираше 
дека економските фундаменти 
се здрави, без присуство на по-
голема нерамнотежа во еко-
номијата. Според НБРМ, сите 
досегашни макроекономски по-
казатели упатуваат на солиден 

економски пораст, 
што во еден дел е поддр-
жан и од кредитната активност 
на банките. НБРМ во повеќе 
наврати предупредуваше дека 
домашните политички ризици 
се одразуваат неповолно врз 
економските остварувања, па 
оттука се и двете сценарија на 
централната банка: основно-
то, кое предвидува економски 
пораст од 3,5 отсто (блиску до 
прогнозата на Светска банка) 
и алтернативното сценарио со 
проектирана позитива од 1,6 
отсто.

Според ВМРО-ДПМНЕ, пот реб-
но е да се стави крај на поли-
тичката криза, предизвика-
на од СДСМ, за земјава да се 
врати на високите стапки на 
пораст, на политиката за при-
влекување нови инвестиции, 
на стабилност за домашните 
фирми, за отворање нови ра-
ботни места.

� Економските резултати што 
ги постигна Македонија се 
меѓу најдобрите во регио-
нот, а тие резултати беа пот-
копани од опозицијата преку 
кризната ситуација. Потребна 
ни е стабилност за привлеку-
вање странски инвестиции и 
за создавање нови работни 
места, за инвестирање во учи-
лишта, патишта и во болници, 
за членство во ЕУ и во НаТО – 
вели лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски.

Дека економијата успева да 
одолее на ограничувачки-
те фактори говори и фактот 
дека невработеноста во пр-
виот квартал од годинава го 

достигна 
историски 
н а ј н и с к о т о 
ниво од 24,5 от-
сто. Во однос на 
претходниот квартал 
невработеноста е нама-
лена за 0,1 отсто, додека 
во однос на првиот квар-
тал од минатата година има 
значителен пад од 2,8 отсто.

� Каков било пад на неврабо-
теноста во услови на ваква 
политичка криза е до-
бра вест, а не, пак, 
пад од 2,8 отсто 
за една година 
имајќи предвид 
дека во таа една годи-
на перманентно сме во си-
туација на политичка криза 
предизвикана од нашите по-
литички опоненти, не како 
инструмент за движење на 
земјата напред туку како ин-
струмент за да издејствуваат 
нивно доаѓање на власт. Сите 
мерки што беа преземани од 
страна на Владата добија и 
многу меѓународни при-
знанија, од многу значајни 
личности од светот на еконо-
мијата, меѓународни финан-
сиски институции. Со многу 
напори, со давање на голе-
ма поддршка на домашната 

економија, но и силен импулс 
и поттик на странските ин-
веститори да дојдат во Ма-
кедонија, успеваме да имаме 
континуирано намалување 
на невработеноста. Во некој 
квартал таа е поголема, во 
некој е помала, но постојано 
има  намалување – објаснува  
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Ни-
кола Груевски. �



Бизнисот оваа нЕдЕла Бизнисот оваа нЕдЕла
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македонија

Порастот на економијата во првиот квартал од два отсто
Македонската економија во првиот 
квартал од годинава бележи пораст од 
два отсто, објави  Државниот завод за 
статистика. Во првото тримесечје од 
2016 година, најголем пораст е забеле-
жан во секторите: финансиски дејности 
и дејности на осигурување од 13,3 отсто, 
стручни, научни и технички дејности, 
административни и помошни услужни 
дејности од 11,7 отсто и градежништво 
од 7,7 отсто. Финалната потрошувачка 

Секторот за транспорт при Македонски 
железници, пушти нови возови на ли-
ниите кон Битола, Кичево и кон Кочани. 
Место досегашните пет, кон Битола се 
обраќаат шест воза, на релација Скопје – 
Кичево - Скопје ќе сообраќаат уште два 
нови воза, исто како и на релација Скоп-
је – Кочани - Скопје. Најголем бенефит 

Истекува рокот за увоз на половни пат-
нички автомобили со стандарди Еуро 3. 
Од 1 јули ќе можат да се увезуваат авто-
мобили со стандард Еуро 4 и повисоки 
од него.. Тоа значи дека веќе нема да 
можат од странство да се набавуваат 
автомобили постари од 2005 година.

Тие возила ќе бидат со повисоки стан-
дарди, но и со повисока цена. Сепак, 
автомобилите од поновата генерација, 
кои се вклопуваат во повисоките стан-
дарди, ќе значат и помало загадување 
на воздухот. Податоците на Царината 
говорат дека само во првите два месеца 

Три милиони евра е штетата 
за Македонски железници 
од штрајковите во Грција
Претседателот на Стопанската 
комора на Македонија, Бранко 
Азески и генералниот директор 
на Македонски железници  транс-
порт, Никола Костов, испратија 
ургентен допис до повеќе грчки 
институции, како и до евроамба-
садорот во земјава, Аиво Орав, за 
нивно соодветно вклучување за 
итно разрешување на состојбата 
со блокадите во Солунското прис-
таниште. Како што соопшти из-
вршниот директор на Комората, 
Јелисавета Георгиева, од штрајкот 
на пристанишните работници во 
Солун, но и на железничарите, 
штети трпи целото македонско 
стопанство.  

Засега штетите на Мж  транспорт 
од блокадите на пругата Скопје 
– Солун, како и од нефункциони-
рањето на Солунското приста-
ниште се проценуваат на околу 
три милиони евра.

Пониски цени и зголемена 
важност на ТИР карнетите
Пониски цени на ТИР карнетите, 
зголемена важност од 60 на 75 
дена и наскоро повисока гаранција 
од 60.000 на 100.000 евра добија ма-
кедонските транспортери преку по-
нудата на СИЗ Македонија сообраќај 
АМЕРИТ и Меѓународната унија за 
патен транспорт (ИРУ). Донесена-
та одлука на ИРУ за зголемување 
на бенефициите за корисниците на 
ТИР карнети што ќе се одвива во 
три фази. Во првата се зголемува 
важноста на ТИР карнетот од 60 
на 75 дена, а со тоа се овозможува 
подолг рок на користење на ТИР 
карнетите за корисниците, што во 
извесна мера им ја намалува финан-
сиската изложеност и ја зголемува 
флексибилноста во работењето. Во 
втората фаза, која почнува од 10 јуни 
годинава, се врши намалување на 
цената на ТИР карнетите, и тоа од 
9 до 32 проценти, а во третата фаза, 
по препорака од меѓународниот ТИР 
синџир на гаранции се очекува зго-
лемување на гаранцијата од 60.000 
на 100.000 евра по ТИР карнет.

свет

Берклис порачува: 
Вложувајте во српски 
обврзници 
Големата мултинационална банка 
Берклис ги повика инвеститорите, 
место во хрватски, да вложуваат 
во српски и во унгарски хартии 
од вредност.

Во најновиот извештај банката 
нагласува дека политичката криза 
во Хрватска има големо влијание 
и носи несигурност поради што 
им порачува на вложувачите да 
бидат внимателни со хрватските 
обврзници. Според Берклис, мо-
ментните политички превирања 
ја нишаат стабилноста, но и оп-
станокот на хрватската влада и 
спроведувањето на реформите 
поради што инвеститорите треба 
да се вртат кон земји што имаат 
постабилна влада.

„Рајанер“ влегува 
во бизнис со евтино 
сместување
Нискобуџетната авионска ком-
панија „Рајанер“ најави ширење 
на дејноста и влез во туристич-
ката бранша така што ќе понуди 
услуги за резервации на евтино 
сместување.

Како што порача компанијата, на 
клиентите ќе им се нуди голем из-
бор на хотели во рамки на програ-
мата „Рајанер румс“, хостели, вили 
за одмор и приватно сместување.

„Рајанер“ ги повика сите заинте-
ресирани кои нудат сместување 
на достават предлози за да станат 
партнери во програмата „Рајанер 
румс“, која доаѓа по покренување-
то на „Рајанер кар хајр“ во август 
минатата година.

Кинескиот милијардер Џек Ма, основач 
на компанијата за трговија на интернет   
„Алибаба“, купи две познати француски 
лозја за сума од 12 милиони евра. Џек 
Ма ги купи Шато Гери и Шато Перен, 
кои датираат од 18 век и се наоѓаат во 
срцето на францускиот регион Бордо.
Нивниот сопственик, францускиот ви-

оЕЦД: Инвестициите во еврозоната и понатаму под преткризното ниво

ќе имаат патниците на релација Скопје 
- Велес, бидејќи со новиот распоред 
на меѓу овие две станици ќе минуваат 
вкупно 14 возови во двете насоки.

Од сега Скопје и Велес се најповрзани 
два града во Македонија. Со ваков вид 
комуникација Велес, практично, стану-
ва предградие на Скопје со оглед на тоа 
што со новите возови реално побргу се 
стигнува во центарот на Скопје од таму, 
отколку со градски автобус да речеме 
од Радишани или Ѓорче Петров. желез-
ничкиот сообраќај кон Табановце, Вол-
ково и Гевгелија останува непроменет. 
железничкиот сообраќај ќе се одвива 
со комбинација на новите кинески гар-
нитури и постојниот возен парк на Мж.

нарски магнат Бернар Магре, ја потврди 
продажбата, откако таа информација 
се појави во специјалниот британски 
магазин „Декантер“.

Инвестициите во еврозоната и поната-
му се под преткризното ниво, дел по-
ради проблемите во банките, соопшти 
Организацијата за економска соработка 
и развој (ОЕЦД).

Многу негативни ефекти од финан-
сиската криза во еврозоната, како што 
наведува ОЕЦД, сѐ уште не се решени, 
а испливаа и некои нови проблеми, но 
Европа, сепак, успеа да оствари „зна-
чително закрепнување“ и да излезе од 
двојната рецесија.

Сопственикот на „алибаба“ 
купува лозја во Франција

на домаќинствата, вклучувајќи ги не-
профитните институции што им служат 
на домаќинствата, во првото тримесечје 
од 2016 година, номинално расте за 3,2 
отсто, а нејзиното учество во структу-
рата на домашниот бруто-производ 
изнесува 64,3 отсто. Во тој период, из-
возот на стока и на услуги номинално е 
зголемен за 12,6 отсто, а увозот на стока 
и на услуги забележи зголемување во 
номинален износ од 7,4 отсто.

од годинава во земјава биле увезени 
4.209 употребувани патнички авто-
мобили, што е речиси двојно повеќе 
од увозот во јануари и во февруари ми-
натата година, кога во земјава влегле 
2.391 стари автомобили. Оваа година 
особено голем увоз на стари патнички 
автомобили е регистриран во февруа-
ри, и тоа 2.514 возила. Рекордна годи-
на по увоз на употребувани патнички 
автомобили беше 2010, кога беше 
олеснет увозот на стари автомобили 
со законски измени и кога во земјава 
влегоа над 51 илјада автомобили со 
пониски стандарди од Еуро 4.

уште две недели рок за 
увоз на половни возила 
постари од 2005 година

луфтханза карго“ ќе  
отпушта 800 работници

Логистичкиот оддел на „Дојче луфтхан-
за“ планира да скрати до 800 работни 
места во светски рамки за да ги намали 
уште трошоците и за да се натпреварува 
подобро со своите конкуренти на Блис-
киот Исток, пишува „Маркет вач“.

„Луфтханза карго“ каде што работат 
околу 4.600 лица во глобални рамки, 
размислува за намалувањето до 450-500 
позиции во Германија и други 250-300 
во странство во следните години. Според 
портпаролот на единицата, овој чекор ќе 

помогне за намалување на трошоците 
за 80 милиони евра.

Соопштението доаѓа откако минатата 
недела од бизнисот на „Луфтханза“ со 
кетеринг информираа дека размислува-
ат за отпуштање до 2.400 лица во Европа 
во следните пет години. И тука целта е 
да се помогне на авиокомпанијата во 
нејзината борба со нејзините нискота-
рифни конкуренти и превозниците од 
Блискиот Исток. Околу 1.700 од овие ра-
ботни места ќе бидат само во Германија.

Економијата на еврозоната веќе три го-
дини непрекинато расте, но тој нејзин 
пораст, како што наведува ОЕЦД, не е 
силен и е поддржан со неконвенционал-
ните мерки на Европската централна 
банка, како што се екстремно ниските, 
дури и негативни каматни стапки и про-
грамата за квантитативно олабавување.

Причините за тоа се, како што оценува 
оваа организација, слабата побарувач-
ка, но и одделни финансиски фактори 
што ги сопираат инвестициите.

Тргнаа новите возови од Скопје кон Битола, кичево и кон кочани



Н ајмоќната жена во све-
тот не се осмелува да 
каже. Се разбира дека 

Ангела Меркел се надева дека 
Велика Британија ќе остане 
дел од Европската унија, но 
претпочита да не го каже тоа 
премногу гласно.

На 2 јуни Меркел направи мал 
исклучок што британските 
медиуми го опишаа како неј-
зина најсилна интервенција 

во дебатата за „Брегзит“ досега, 
па дури и прекинување на неј-
зиниот „самонаметнат молк“. За 
време на прес-конференција со 
генералниот секретар на НАТО, 
Јенс Столтенберг, во кабинетот на 
Меркел, новинар од „Би-Би-Си“ ја 
праша германската лидерка дали 
ја загрижува можноста за излез на 
Велика Британија од ЕУ.

Во долг, но внимателен одговор, 
таа рече дека преговорите подобро 
се спроведуваат интерно откол-
ку јавно. Таа навистина не изјави 
ништо незаборавно, освен, можеби, 
на крајот од прес-конференцијата 
кога рече: „Не сакам да предизви-
кам никакви недоразбирања, луѓе-
то во Велика Британија се тие што 
треба да одлучат за тоа прашање“.

Но, во германските политички кру-
гови се зголемуваат стравувањата 
од излезот на Велика Британија 
од ЕУ. Исто така, се стравува дека 
страсните повици од Германија за 
Велика Британија да остане во ЕУ 
може да имаат сосема спротивен 
ефект, при што ќе ги разгорат под-
држувачите на „Брегзит“.

Порака од велика 
Британија: не мешајте се

Во медиумите се појавија информа-
ции дека Британците побарале од 
германските и од другите лидери 
на ЕУ да останат воздржани по ова 
прашање. Наводно, британскиот 
премиер Дејвид Камерон го поба-
рал тоа за време на преговорите 
за посебна концесија за Велика 
Британија во февруари со другите 
лидери на ЕУ, со цел да го направи 
продолженото членство поатрак-
тивно за својот народ. Пораката 
била европските лидери да останат 
надвор од дебатата, да не даваат 
изјави за британските медиуми 
и да не излегуваат во јавноста по 
повод решавање на прашањето 
во Велика Британија, така што 
поддржувачите на „Брегзит“ нема 
да можат да се свртат и да кажат: 
„Токму тоа ни пречи, тој бескраен 
патернализам и наметливост од 
Берлин и од Брисел“. Во неодам-
нешното интервју за „Шпигел он-
лајн“, претседателот на Европската 

комисија, жан-Клод Јункер, изјави 
дека ќе биде паметно и коректно 
да се молчи.

Во исто време, германската влада 
има многу причини да не молчи 
бидејќи излегувањето на Велика 
Британија од ЕУ би било катастро-
фално за Германија.

Германските политичари не ги 
загрижува само заканата од турбу-
ленции на финансиските пазари или 
други економски последици. Велика 
Британија е третиот по големина 
трговски партнер на Германија, со 
вкупна вредност на извоз од 89 ми-
лијарди долари во 2016 година. По-
веќе од 2.500 германски компании 
се активни во земјата. А, околу 3.000 
британски компании имаат подруж-
ници во Германија. Во отсуство на 
единствениот пазар, овие тесни 
врски ќе станат покомпликувани.

Сепак, најважното за Германија има 
фундаментално значење. Европ-
скиот консензус е суштински дел 
од повоениот идентитет на Герма-
нија; целта на обединета Европа 
како официјална национална цел 
е укотвена во германскиот феде-
рален устав. Ако Велика Британија 
излезе од ЕУ, ќе ѝ нанесе голем 

удар, од кој тешко ќе може да се 
стабилизира. И тоа во време кога 
ЕУ веќе се наоѓа во средината на 
историска криза.

Во Берлин политичарите страву-
ваат дека „Брегзит“ дополнително 
ќе ги засили силите што се чини 
дека ја разнишуваат ЕУ - на исток, 
каде што европската солидарност 
е доведена до крајни граници; на 
југ, каде што економиите сѐ уште не 
закрепнале од кризата на еврото. 
И секаде каде што десничарските 
популисти и евроскептици се во 
пораст. Ако Британците си заминат, 
тоа може да испрати сигнал дека 
Европа се распаѓа.

Германскиот министер за финан-
сии, Волфганг Шојбле, смета дека 
постои можност другите европски 
земји да го следат британскиот 
пример и да ја напуштат ЕУ.

- Тоа не може да се отфрли, тоа е 
теоретски разбирливо. На при-
мер, би реагирала Холандија, 
како земја која традиционално 
има многу блиски односи со Ве-
лика Британија – изјави полити-
чарот, член на конзервативната 
Христијанско-демократска унија 
на Меркел, за „Шпигел“.

Во медиумите се појавија информации  
дека Британците побарале од германските и  
од другите лидери на ЕУ да останат воздржани по 
ова прашање. Пораката била европските лидери 
да останат надвор од дебатата, да не даваат 
изјави за британските медиуми и да не излегуваат 
во јавноста по повод решавање на прашањето 
во Велика Британија, така што поддржувачите на 
„Брегзит“ нема да можат да се свртат и да кажат: 
„Токму тоа ни пречи, тој бескраен патернализам и 
наметливост од Берлин и од Брисел“

Берлин може да 
загуби се

ГЕрМаНиЈа и „БрЕГЗиТ“

ако Британија ја 
напушти Еу

СВеТ
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на Германците им 
е потребна велика 
Британија како 
противтежа на Франција

Но, тоа не е сѐ. Барањата од дру-
ги земји-членки на ЕУ во иднина 
можат да бидат иритирачки, но 
има уште поголем проблем: На 
Германија ѝ е потребна Брита-
нија во ЕУ како партнер и како 
пазарноориентирана противтежа 
на социјалистичка Франција. Тоа 
стана уште поважно со неодам-
нешното заладување на односите 
меѓу Германија и Франција, двојка 
што порано се опишуваше како 
мотор на Европа. Во многу об-
ласти, вклучувајќи го и единстве-
ниот пазар, слободната трговија, 
конкурентноста, намалувањето 
на бирократијата, а особено во 
економската и во финансиската 
политика - Германија и Велика 
Британија имаат слични интереси.

Без Велика Британија, која е 
постојана членка на Советот 
за безбедност на ОН и нукле-
арна сила, важноста на ЕУ за 
надворешна и безбедносна по-
литика, исто така, драстично 
ќе се намали.

- Таа Европа ќе биде помалку 
ценета, предупредува вице-
канцеларот Зигмар Габриел 
од централно-левичарската 
Социјалдемократска партија 
(СДП).

Советникот на Меркел за на-
дворешна политика, Кристоф 
Хојсген, вели дека без Велика 
Британија како партнер, ЕУ 
нема да ја има истата тежина 
како и ЕУ со Британците. И по-
крај тоа што Велика Британија, 
се разбира, нема да исчезне од 
светската сцена, „Брегзит’, се-
пак, ќе ја принуди Германија да 
преземе поголема одговорност 
во рамките на ЕУ.

Воопшто не изненадува фак-
тот што претставниците на 
германскиот кабинет овие 
денови внимателно ја следат 
секоја нова анкета во Велика 
Британија. Останување или 
напуштање? Во моментов, 
трката е исклучително тесна.

Се верува дека Меркел сѐ 
уште не планира да им се 
додворува на Британците 
во финалниот натпревар на 
кампањата „Брегзит“. Но, зад 
сцената, германските функ-
ционери се подготвуваат за 
најлошото веќе некое време. 
Во интервју за „Шпигел“, ми-
нистерот за финансии, Волф-
ганг Шојбле, во обид да ги 
смири стравувањата, изјави 
дека ако е потребно, Европа 
ќе функционира и без Велика 
Британија.

Извор |  „Шпигел“
Превод |  Ана Цветаноска

СВеТ

С та ри от град Сто би, 
„Stobis, vetere, urbe…“ 
ка ко што го на ре ку ва 

рим ски от исто ри чар Ли виј, 
по диг нат на вли вот на Цр на 
Ре ка во Вар дар, е нај го ле ми-
от град во се вер ни от дел на 
рим ска та про вин ци ја Ма ке-
до ни ја, по доц на гла вен град 
на про вин ци ја та Macedonia 
Secunda и зна ча ен ур бан, во-
ен, ад ми ни стра ти вен, тр гов-
ски и ре ли ги о зен цен тар на две 
го ле ми им пе рии: рим ска та и 
ви зан ти ска та.

Сме стен во ср це то на Ма ке до-
ни ја, на кр сто па тот ме ѓу егеј-
ски от свет и цен трал ни от Бал-
кан, во те кот на це ли от пер и од 
на сво е то по сто е ње прет ста ву-
вал сре ди ште во кое се сле ва-
ле кул тур ни те при до би вки на 
ан тич ки от свет.

Де нес оста то ци те на овој на-
да ле ку поз нат ар хе о ло шки 
ло ка ли тет се ед на кво лес но 
при стап ни од ме ѓу на род ни-
от авто пат Е-75 што го пра ви 

Сто би мош не по пу лар на ту ри стич-
ка де сти на ци ја во Ма ке до ни ја. Се 
упа тив ме кон овој мош не зна ча ен 
ар хе о ло шки ло ка ли тет во Ма ке до-
ни ја би деј ќи во мо мен тов та му се 
во тек мно гу важ ни кон зер ва тор ски 
ра бо ти.  Сто би е ло ци ран на те ри-
то ри ја та на оп шти на Град ско, на 
80 ки ло ме три јуж но од Скоп је и 85 
ки ло ме три се вер но од ма ке дон ско-
грч ка та гра ни ца. На ша та аван ту ра 
за миг бе ше ста ве на под пра ша ње 
би деј ќи око лу 25 ки ло ме три пред 
цел та ни се рас и па во зи ло то, но на-
бр гу бев ме спа се ни. 

По нас дој де мом че вра бо те но во 
ло ка ли те тот и нѐ пре ве зе до ло-
ка ли те тот. Пред нас се рас пос ла 
нај у ба ви от рим ски те а тар, кој во 
мо мен тов го ре кон стру и ра ат, пре-
крас но то зе ле ни ло и бо гат ство од 
ар те фа кти. Нѐ пре че ка еки па та што 
во мо мен тов ин тен зив но ра бо ти 
на кон зер ва ци ја, ре ста вра ци ја и 
на ар хе о ло шки до и стра жу ва ња на 

рим ски от те а тар, кои, ка ко што ни 
ре коа, се во за врш на фа за. Во ед-
но, се ра бо ти и на за врш на фа за од 
кон зер ва тор ско -ре ста вра тор ски те 
ра бо ти на нар те ксот на епи скоп ска-
та ба зи ли ка.

Цел та на на ша та по се та во Сто би 
бе ше про е ктот за са на ци ја и за 
адап та ци ја на ста ра та же лез нич-
ка ста ни ца, ко ја со го ди ни бе ше 
на пу ште на, а се га ди ре ктор ка та 
Сил ва на Бла жев ска нај а ви де ка ќе 
ја пре на ме нат во Цен тар за по се ти-
те ли со ла пи да ри ум, ма ла му зеј ска 
по ста вка со вред ни ар те фа кти од 
Сто би, ка ко и со са ла за се ми на ри 
и со ка фе те ри ја за по се ти те ли те.

- Овој об јект мно гу ќе им по мог не 
на вра бо те ни те и на ин сти ту ци-
ја та и на са мо то фи нан си ра ње на 
ло ка ли те тот, ќе би де во функ ци ја 
и на се то тоа што е не оп ход но за 
го ле ми от број по се ти те ли на Сто-
би би деј ќи од април до кра јот на 
октом ври има око лу 15.500 по се-
ти те ли, од кои го лем дел стран-
ски ту ри сти - ве ли ми ни стер ка та 
Ели за бе та Кан че ска-Ми лев ска.

за ре кон струк ци ја  
и за адап та ци ја на  

же лез нич ка та ста ни ца 
во Цен тар за по се ти те ли  

со по ве ќе на ме ни се 
обез бе де ни 22 ми ли о ни 

де на ри, ни со оп шти 
ди ре ктор ка та Сил ва на 

Бла жев ска

ВО НаЈЗ На чаЈ Ни ОТ ар ХЕ О ЛО ШКи ОТ ЛО Ка Ли ТЕТ ВО ТЕК СЕ МНО ГУ БрОЈ Ни КОН ЗЕр Ва ТОр СКи ра БО Ти

Пишува | Не ве на По пов ска

Ста ра та же лез нич ка  
ста ни ца во Сто би
ќе ста не Цен тар  
за по се ти те ли со  
ла пи да ри ум и со  
му зеј ска по ста вка
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Ми ни стерс тво то за кул ту ра ја 
фи нан си ра про гра ма та за про-
е кти во Сто би и таа из не су ва 4 
ми ли о ни и 550 ил ја ди де на ри.

- За ре кон струк ци ја и за 
адап та ци ја на же лез нич ка-
та ста ни ца во Цен тар за по-
се ти те ли со по ве ќе на ме ни 
се обез бе де ни 22 ми ли о ни 
де на ри - ни со оп шти Сил ва на 
Бла жев ска.

Де нот бе ше иск лу чи тел но то-
пол и на бр гу се пов ле кув ме 
во сен ка по крај ре ка та Цр на. 
Ов де се по ста ве ни ба ра ки,со-
вре ме но уре де ни, во кои пре-
сто ју ва ат сту ден ти од цел свет, 
кои пре ку ле то то ја по се ту ва ат 
ар хе о ло шка та шко ла во Сто би. 
Ме сто то е пре крас но. До де ка 
го пи ев ме ка фе то по раз го ва-
рав ме за сѐ што се слу чу ва на 
ло ка ли те тот. А се за поз нав ме 
и со учес ни ци те на шко ла та, 
кои до а ѓа ат од си те де ло ви на 
Зем ји на та топ ка.

- На ци о нал на та уста но ва 
Сто би со ра бо ту ва со фон да-
ци ја та Бал кан ско нас ледс-

тво од ре пуб ли ка Бу га ри ја и 
на тој на чин се ре а ли зи ра ат 
ме ѓу на род ни ра бо тил ни ци 
за кон зер ва ци ја на мо за и ци 
и на ке ра мич ки са до ви. Во 
овие ра бо тил ни ци се вклу-
че ни 14 учес ни ци од Ка на да, 
СаД, Ја по ни ја, Кам бо џа, Шпа-
ни ја и од Ве ли ка Бри та ни ја, 
ве ли Бла жев ска.

Ди ре ктор ка та на НУ Сто би, 
Сил ва на Бла жев ска сме та де-
ка цел та на си те до се га ре а-
ли зи ра ни про е кти е по до бра 
за шти та и пре зен та ци ја на ар-
хе о ло шки от ло ка ли тет Сто би, 
ин ве сти ци ја, ко ја, ве ли, ќе се 
вра ти со тек на вре ме то.

- Ка ко по себ но зна чај но 
откри тие јас би ги истак на-
ла истра жу ва ње то на Хра мот 
на изи да, на кој истра жу ва-
ња та за оваа го ди на ве ќе 
за вр ши ја и про дол жу ва ат в 
го ди на. има ме уште да иско-
пу ва ме на до лу и да стиг не ме 
до рим ски те сло е ви на комп-
ле ксот, ка де што оче ку ва ме 

да про нај де ме по го лем број 
мер мер ни скулп ту ри, кои би 
се наш ле во та ков храм на 
еги пет ско бо жес тво. Во ед но, 
са кам да истак нам, што е по-
себ но важ но, де ка ми на та та 
го ди на имав ме еден нов мо-
мент во истра жу ва ња та. Се 
по ја ви нат пис што ука жу ва 
де ка хра мот не е по све тен 
са мо на изи да, ту ку и на неј-
зи ни от парт нер Са ра фис. Јас 
се на де вам де ка за не кол ку 
го ди ни, ко га ќе би де до вол но 

истра жен, ќе мо же ме да го 
под го тви ме за кон зер ва ци-
ја - нај а ви Бла жев ска.

Се упа тив ме кон рим ски от те-
а тар ка де што со пол на па реа 
се ра бо ти на ре ста вра ци ја. Тој 
е најв пе ча тив.

- Ова е те а тар со нај со чу-
ван вна тре шен ко ри дор во 
са ми от те а тар, а по се ти те-
ли те што ќе до а ѓа ат во те-
а та рот ќе вле гу ва ат од зад-
ни те стра ни вле гу вај ќи низ 
ко ри до рот за да дој дат до 
се ди шта та на те а та рот. По 
ре кон струк ци ја та, те а та рот 
ќе има ка па ци тет од три ил-
ја ди се ди шта.

НУ Сто би го ди на ва ќе кон ку-
ри ра за го диш ни от кон курс за 
до би ва ње средс тва за ре кон-
струк ци ја на те а та рот, а тоа 
зна чи вра ќа ње на се ди шта та.

- Дел од тие се ди шта се со чу-
ва ни и ги има ме ов де, а дел 
ќе тре ба да се изра бо тат и 
по тоа да се по ста ват на вто-
ри от дел од откри ва ње то на 
те а та рот, та ка што в го ди на 
ќе би дат одо бре ни средс тва 
и по тоа ќе тре ба да се об-

ја ви тен дер и да се из бе ре 
фир ма што ќе ја из вр ши ре-
кон струк ци ја та на те а та рот. 
Се то тоа со цел те а та рот да 
се ста ви во функ ци ја на Фе-
сти ва лот на ан тич ка дра ма 
Сто би и на дру ги кул тур ни 
ма ни фе ста ции - ве лат ар хе-
о ло зи те.

Те а та рот бил из гра ден во вто-
ри или тре ти век. Сли чен е на 
по ста ри те грч ки те а три и е 
еден од по го ле ми те и по ре пре-
зен та тив ни об је кти во Сто би, 
од рим ски от пер и од. Гле да ли-
ште то, ор ке стра та и град ба та 
на сце на та се по диг на ти од-
во е но ед но од дру го. Град ба та 
на сце на та не ма би на, ту ку до-
бро из гра де на фа са да, ко ја би-
ла зад ни на на прет ста ви те во 
ор ке стра та. Гле да ли ште то, кое 
се со стои од два де ла, из гра де-
но е од бел мер мер до не сен од 
Пле твар. Спо ред про це ни те, 
те а та рот мо жел да при ми 7.638 
по се ти те ли. Рас пре дел ба та на 
се ди шта та, се ка ко, се вр ше ла 
спо ред при пад но ста на од дел-
ни пле ми ња - во гле да ли ште то 
се на о ѓа ат за пи ша ни ими ња та 
на пет пле ми ња.

Те а та рот во доц ни от тре ти век 
бил пре тво рен во аре на за бор ба 
на гла ди ја то ри со ди ви ѕве ро ви. 
Ва ква та про ме на на ста на ла во 
325 го ди на, по из да ва ње то на 
цар ски от де крет на Кон стан тин 
Ве ли ки, со кој се за бра ну ва ле 
бор би те на гла ди ја то ри со ди-
ви ѕвер ки. Во сре ди на та и при 
кра јот на вто ри век, па ра до и те 
слу же ле ка ко бу ни шта, над кое 
по доц на би ле из гра де ни ку ќи, и 
тоа на па ди на та што се спу шта 
кон исток и кај за пад ни от ѕид 
од град ба та на сце на та. Це ли от 
го рен дел на гле да ли ште то и 
зна чи те лен дел од дол ни те пар-
тии би ле раз не се ни за гра де жен 
ма те ри јал по тре бен за град би во 
доц ни от че твр ти и во те кот на 
пет ти век, а во пос лед ни от век 
од град ски от жи вот на Сто би. 
Се ди шта и дру ги ар хи те ктон ски 
еле мен ти би ле вгра де ни во над-
во реш ни от град ски бе дем кај 
Пор та Хе рак ле ја, во вна треш ни-
от град ски бе дем , во ду ќа ни те 
и пи е де ста ли те по Виа Са кра, 
во По лу круж ни от пло штад, во 
Епи скоп ска та ба зи ли ка, кон 
Град ска та чеш ма, Цен трал на-
та ба зи ли ка со си на го га, и во 
Се вер на та ба зи ли ка.

Доз на ва ме де ка ќе се по кри ва 
и Епи скоп ска та ба зи ли ка за 
ко ја бе ше рас пи шан кон курс 
за идеј но ре ше ние со цел таа 
да мо же да се за шти ти и со-
од вет но да се пре зен ти ра. 
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С о до а ѓа ње то на ле то то, де ло ви од 
на ша та ко жа се по ве ќе из ло же ни 
на сон че ва свет ли на. Сон ча ње то 

е мно гу по пу лар но, но, од дру га стра на, 
што мо же да ѝ на пра ви сон це то на ко жа-
та? Ка ко пра вил но да се за шти ти ме од 
штет но то вли ја ние на сон це то? За овие 
пра ша ња, ка ко и за убо ди те од ин се кти, 
кар ци но мот на ко жа, фа кто ри те на ри зик 
за по ја ва на ме ла но мот раз го ва рав ме со 
д-р Де јан Фи ли по виќ, дер ма то лог во по-
лик ли ни ка „Бу ку решт“ во Скоп је. Тре ба 
да се знае де ка и пе со кот и тло то реф ле-
кти ра ат УВ-зра ци, ду ри и под ча до ри те 
за сон це. Ду ри и сне гот реф ле кти ра УВ-
зра ци. Тре ба да се из бег ну ва и из ло жу-
ва ње то на УВ-зра ци од лам пи за сон ча ње 
и од со ла ри у ми, ве ли д-р Фи ли по виќ.

Фи Ли ПО ВиЌ: Па ци ен ти те 
тре ба да се за поз на е ни со си-
сте мот на ева лу а ци ја на про ме-
на та на ко жа та АБЦ ДЕ, од нос-
но: А = аси ме три ја, ме ла но мот 
е не пра ви лен и аси ме три чен; 
Б = гра ни ца (border), има за-
се чен и на ра бен раб; Ц = бо ја 
(Color), бо ја та му е во по ве ќе 
ни јан си, од пур пур на до цр на и 
око лу ме ла но мот мо же да се ја-
ви ери тем но (цр ве но) ха ло; Д = 
ди ја ме тар, обич но е по го лем од 
6 мм во преч ник; Е = еле ва ци ја, 
се ја ву ва ка ко ре зул тат на вер-
ти ка лен раст на ту мо рот. До-
кол ку се за бе ле жи кој би ло од 
овие симп то ми, за дол жи тел но 
тре ба да се по ба ра по мош од 
спе ци ја лист дер ма то лог, кој ќе 
на пра ви де тал но ске ни ра ње 
(дер мо ско пи ја, дер ма скен) за 
да ги от стра ни сом не жи те или, 
ако се по твр дат, да се ле ку ва и 
из ле ку ва.

 Со до а ѓа ње то на ле то то, 
де ло ви од на ша та ко жа се 
по ве ќе из ло же ни на сон-
че ва свет ли на. Сон ча ње то 
е мно гу по пу лар но, но, од 
дру га стра на, што мо же да ѝ 
на пра ви сон це то на ко жа та? 
Ка ко пра вил но да се за шти-
ти ме од штет но то вли ја ние 
на сон це то?
Фи Ли ПО ВиЌ: Ул тра ви о ле-
то ви от (УВ) дел од спе кта рот 
на сон че ва та свет ли на е глав-
на та при чи на за си те ви до ви 
рак на ко жа та вклу чу вај ќи го 
и ме ла но мот. Се ве ру ва де ка 
из ло жу ва ње то на сон це е гла-
вен фа ктор за по ја ва на 50-
70 про цен ти од ме ла но ми те, 
иа ко тие мо же да се по ја ват 
и на по вр ши ни од те ло то кои 
нор мал но не се из ло же ни на 
сон це. Што е мож но по ве ќе да 
се на ма ли из ло жу ва ње то на 
сон це, осо бе но во пер и о дот од 
11 до 16 ча сот, а при из ло жу-
ва ње на сон це, за дол жи тел но 
да се за шти ти ко жа та со крем 
со ви сок за шти тен фа ктор (за 

УВА и УВБ зра ци), нај мал ку по-
ло ви на час пред из ло жу ва ње то 
на сон це (нив ни от ефект трае 
са мо 2-3 ча са и по тоа по втор но 
да се на не се), да се но си об ле ка 
со дол ги ра ка ви, шап ки или 
ше ши ри и очи ла за сон це со 
УВ- за шти та. Тре ба да се знае 
де ка и пе со кот и тло то реф ле-
кти ра ат УВ зра ци, ду ри и под 
ча дор за сон це. Ду ри и сне гот 
реф ле кти ра УВ зра ци. Тре ба да 
се из бег ну ва и из ло жу ва ње то 
на УВ-зра ци од лам пи за сон-
ча ње и од со ла ри у ми.

 Кои се фа кто ри те на ри зик 
за по ја ва на ме ла ном?
Фи Ли ПО ВиЌ: Фа кто ри на ри-
зик за раз вој на ме ла ном се 
ге нет ски те фа кто ри и фа кто-
ри те на око ли на та. Во од нос на 
ге нет ски те фа кто ри, мно гу е 
ве ро јат но де ка ри зи кот за раз-
вој на ме ла ном ка ко пос ле ди ца 
на ул тра ви о ле то ва екс по зи-
ци ја за ви си од ин те рак ци ја та 
на ге нет ски те фа кто ри кои го 
де тер ми ни ра ат сте пе нот на 
осет ли во ста кон зра че ње то. 
Ви сок ри зик за раз вој на ме-
ла ном има ат ин ди ви дуи со 
ди јаг но сти ци ран ме ла ном кај 
нај мал ку двај ца бли ски чле но-
ви од фа ми ли ја та, зго ле мен 
број бен ки (по ве ќе од 100), 
све тол тен, свет ли очи и ко са 
и тен ден ци ја на сон це да из-
го рат на ме сто да по тем нат. Од 
фа кто ри те на око ли на та, сон-
че ва та ул тра ви о ле то ва екс по-
зи ци ја, осо бе но екс це сив но то 
сон ча ње се сме та ка ко гла вен 
фа ктор на ри зик за раз вој на 
ме ла ном, ду ри и по дол го го ди-
шен ла тен тен пер и од. Тра у ми-
те на ко жа та, осо бе но на бен-
ки те, хор мо нал но то вли ја ние 
и пу ше ње то не се асо ци ра ни со 
по че сто ја ву ва ње на ме ла ном 
на ко жа та.

 Да ли во Ма ке до ни ја рас те 
бро јот на па ци ен ти со рак 
на ко жа?

Фи Ли ПО ВиЌ: Да, во Ма ке до-
ни ја рас те бро јот на па ци ен ти 
со рак на ко жа та, што збо ру-
ва за по тре ба та од ин тен зив-
ни актив но сти и кам па њи за 
еду ка ци ја за пре вен ци ја, ко ја е 
не оп ход на. За тоа и оваа го ди-
на, ка ко не кол ку го ди ни прет-
ход но, во си те дер ма то ло шки 
ин сти ту ции низ Ма ке до ни ја 
се спро ве де кам па ња та „Еу ро-
ме ла но ма 2016”, со бесп лат ни 
прег ле ди на сом ни тел ни те 
дам ки на ко жа та, под мо то то 
„Сон це то не сјае са мо на пла жа, 
тоа ве сле ди на се ка де”.

 Во ле то, освен сон це то, и 
ин се кти те се тие што ѝ пре-
чат на ко жа та. Во овој пер-
и од се акту ел ни кр ле жи те 
и ко мар ци те. Ка ко да се за-
шти ти ме? Мож но ли не кој, 
ед но став но, да е маг нет за 
кр ле жи и се ко ја го ди на да 
би де кас ну ван од нив? Што 
тре ба да се сто ри?
Фи Ли ПО ВиЌ: Кас ну ва ње то од 
ин се кти ка ко што се ко мар ци, 
оси, пче ли, стр ше ни, та фта би-
ти, кр ле жи и дру го мо же при-
лич но да го на ру ши на ши от 
пре стој во при ро да и ужи ва ње-
то на уба во то вре ме. Ме ѓу тоа, 
и мно гу по ве ќе од тоа по ра ди 
мож но ста за по ја ва на алер ги-
ја, во не кои слу чаи и опас на по 
жи вот, за ра ди што, се ка ко, се 
не оп ход ни и одре де ни пре вен-
тив ни мер ки. Нај важ но е да не 
се ко ри стат ми риз ли ви са пу ни 

за ка пе ње и ја ки пар фе ми. Оси-
те ги прив ле ку ва и ша ре на та 
об ле ка, а се ко гаш ко га е мож-
но да се но сат дол ги ра ка ви и 
но га ви ци и да се из бег ну ва ат 
гр му ше сти и трев ни по вр ши-
ни. Се ко гаш ко га не кој се вра-
ќа од про ше тка во при ро да, 
пре по рач ли во е де тал но да се 
прег ле да ка ко ра но откри ва-
ње на убод или кас ну ва ње од 
ин се кти (кр ле жи). Пр ва са мо-
по мош е ста ва ње лад на об ло га 
и до кол ку па ци ен тот знае де ка 

е алер ги чен на одре де ни ин-
се кти, за дол жи тел но да но си 
ан ти а лер ги ски таб ле ти и при 
убод или кас ну ва ње вед наш да 
се на пие. По ве ќе то кас ну ва ња 
од ин се кти се без по го ле ми 
пос ле ди ци, но мо ја пре по ра ка 
е при се кое де те кти ра ње убод, 
кас ну ва ње или по ла зу ва ње од 
ин се кти да се ја ви во најб ли ска-
та дер ма то ло шка ин сти ту ци ја 
или ам бу лан та за да се спре чи 
опас ност од по ја ва на алер ги-
ска ре ак ци ја или ин фек ци ја. 

при из ло жу ва ње на сон це е за дол жи тел но да 
се за шти ти ко жа та со крем со ви сок за шти тен 
фа ктор (за ува и увб зра ци), нај мал ку по ло ви
на час пред из ло жу ва ње то на сон це. ефе ктот на 
кре мот трае са мо 23 ча са, па по тоа тре ба да се 
на не се по втор но. тре ба да се знае де ка и пе со
кот и тло то реф ле кти ра ат ув зра ци, ду ри и под 
ча дор за сон це, со ве ту ва д-р Фи ли по виќ

здРаВjе Д-р ДЕ ЈаН Фи Ли ПО ВиЌ  |  СПЕ ЦИ ЈА ЛИСТ ДЕР МА ТО ЛОГ ВО ПО ЛИК ЛИ НИ КА „БУ КУ РЕШТ“

Не из ле гу вај те на сон це без крем со за шти тен фа ктор
Раз го ва ра ше | Александра М. Бундалевска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски

 ра кот на ко жа та е нај че ста 
фор ма на рак. Да ли мо же да 
се ле ку ва ако се открие ра но?
ФИ ЛИ ПО ВИЌ: Ра кот на ко жа 
или ма ли ген ме ла ном прет ста-
ву ва ма ли ген ту мор на ко жа та 
и слу зо ко жа та кој по тек ну ва 
од епи дер мал ни те ме ла но ци-
ти, од функ ци о нал на та ком-
по нен та на це лу лар ни от не вус 
(бен ка) или, ре тко, од си ни от 
не вус. Ра кот на ко жа та е еден 
од нај а гре сив ни те кар ци но ми, 
но це лос но е из леч лив ако се 
открие на вре ме. Гла вен ме тод 
на ле ку ва ње е опе ра ци ја, од-
нос но хи рур шка ин тер вен ци ја. 
Ако се от стра ни де лот на за-
бо ле на ко жа во ра на та фа за, 
из ле ку ва ње то е сто про цент но. 
За тоа е важ но овој агре си вен 
кар ци ном да се открие во ра-
на та фа за. По из ле ку ва ње то, 
се про дол жу ва нор мал но да 
се жи вее.

 Ка ко да се спре чи и ка ко да 
се открие на вре ме? Зна ат ли 
ма ке дон ски те па ци ен ти да 
пре поз на ат де ка бо ле ду ва ат 
од рак на ко жа та?
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  ГРЧкаТа аНДаРТСка  
ИНТЕРВЕНЦИЈа Во ЈуГоЗаПаДНа  

оСМаНлИСка МакЕДоНИЈа Во  
1905 ГоДИНа

Пишува |  
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

По терористичкиот напад во селото Загоричани од 
25 март 1905 година грчките паравоени формации се 
повлекле јужно, во елинфоната зона на костурската 
околија, во реонот на Костораци-Лошница-Богатцко

ТЕРОРОТ ПРОДОЛжУВА И ПО ЗАГОРИчАНИ

П ланот на андартските во-
дачи бил да се засолнат на 
безбеден терен, со цел да се 

избегне евентуалниот прогон на 
османлиската војска. Потоа требало 
да се направи ново прераспреде-
лување на четите во југозападна 
Македонија, а дел да се повлечат 
во грчката држава. четата на Јоа-
нис Каравитис преку Корештата 
се упатила на север, меѓу Битола и 
Лерин, Макрис заминал за селото 
Лехово, додека четата на Каудис 
се распаднала, а тој се вратил во 
Грција. четата на Дукас се стацио-
нирала во околиите на Костенарија-
та, Колонија и Корча, а на Вардас 
останала во елинофоната зона на 
костурската околија од каде и го 
координирал андартското движење 
во југозападна Македонија.

Во април 1905 година се случиле 
нови судири на грчките чети со ос-
манлиската војска. Како причина 
за брзото откривање на андартите 
е фактот што по нападот на селото 
Загоричани, под притисок на кон-
зулите на големите сили, биле пре-
земени вонредни мерки за нивно 
пронаоѓање и прогонување. Во при-
лог на властите била и големината, 
т.е. бројниот состав на самите воо-
ружени групи, со што ѝ било олес-
нето на војската брзо да ги открие. 
Исто така, од исклучително значење 
биле информациите кои властите 
ги добивале од месното население 
за движењето на андартите. На-
селението, поучено по нападот во 
Загоричани, почнало интензивно да 
соработува со месната власт за смет-
ка на грчките паравоени формации. 

Првиот судир се случил на 16 април 
во селото Бел Камен. Таму била ста-
ционирана четата на Никостратос 
Каломенопулос (Нидас), кој бил 
на поминување кон Мариово. чета-
та броела околу 115 борци и била 
лесен плен за османлиската војска, 
пред сè поради нејзината бројност 
и неможноста за преземање брзи 
и тактички маневри. Андартите 
по целосното опколување и прво-
битниот отпор, скоро половината, 
заедно со нивниот водач, се предале 
на војската, додека еден мал дел 
успеал да го пробие обрачот и да 
замине кон Мариово. 

Според османлиски извори, убиени 
биле 4 андарти, 3 биле ранети, а 
било запленето и поголемо коли-
чество оружје и експлозивен ма-
теријал. Другиот вооружен судир 
се случил во втората половина на 
април 1905 година на планината 
Мурик, каде што биле концентри-
рани неколку грчки чети (околу 
средината на април грчко-осман-
лиската граница ја помина четата на 
потпоручникот Катехакис со подво-
дачот Томбарас Георгиос (Рупакас) 
со 45 борци, потоа групата на Манос 
Петрос (Вергас) со 70 борци и четата 
на подводачот Павлос Гипарис со 
20 борци). Водачите на андартите 
имале план да го нападнат големото 
македонско село Емборе во кајлар-
ската околија, кое претходно било 
цел и на четата на Каломенопулос. 
Нападот бил одложен поради раз-
движување на османлиската војска, 
која добила информации од месното 
население за присуството на нере-
гуларни вооружени формации. Од-
лучено било четите да се разделат, 
односно групите на Катехакис и на 

Манос да се упатат кон селото Лехово. На 
21 април дошло до вооружен судир, во кои 
андартите поради подобрата позиција успе-
але безбедно да се повлечат од планината 
Мурик, со значително помал број жртви од 
османлиската војска.

Временскиот период кој следел - по битката 
на Мурикот - бил доста критичен за грчките 
чети. Раздвижувањето на војската и про-
гонот на андартите биле интензивирани, 
кои воедно биле во корелација со зачесте-
ните навремени известувања од страна на 
месното население. Исто така, зголемена 
била несигурноста кај дел од населението, 
во прв ред елинофони жители и поединци - 
патријаршисти, кои ги поддржувале грчките 
паравоени формации и на истите им служеле 
како јатаци или бази. Ова придонело да се 
појави разочарување, недисциплина и дезер-
тирање на голем број платеници, кои по 
силата на приликите се враќале во грчката 
држава. Георгиос Цонтос (Вардас) во својот 
дневник од 30 март 1905 година, забележал: 
„Секој ден заминуваат борци, а ова носи 
големо ослабување на четите. Вергас од 
70-75 остана со 20-25 борци. рувас од 45-
50, остана со 10-12 борци и Зукис од 65-70 
на 30 борци. Ова ги разочарува сите и не 
принудува да се повлечеме уште повеќе, 
со надеж дека ќе имаме засилување од 
Грција...“.  Ваквата состојба ги принудило 
водачите на грчките чети да испратат извес-
тување до грчкиот „Македонски комитет“, 
со цел да ја образложат новонастанатата 
ситуација и да побараат насоки за идното 
дејствување. Одговорот со препораките на-
брзо следел. 

Грчкиот „Македонски комитет“ наредил дел 
од четите да се вратат на грчка територија со 
цел да се реорганизираат. На генералниот во-
дач Вардас му било укажано дека координа-
цијата со четите од подалечните реони, како 
на пример со оние во Мариово и Костенарија-
та, требал да ја одржува со мали вооружени 
групи. Потоа, од него се барало да регрутира 
соодветни борци и да ги засили вооружените 
формации во југозападна Македонија, а ис-
товремено биле формирани и нови чети во 

Грција; сугерирано било во иднина да 
се избегнуваат „одмаздувачки акции“, 
како, на пример, таа во с. Загоричани 
бидејќи истите привлекувале големо 
влијание во Османлиската империја и 
Европа. Највисокиот Совет на грчкиот 
„Македонски комитет“ сметал дека 
движењето не би требало да предиз-
викува внимание, со цел да не се вме-
шаат Високата Порта и европската 
дипломатија. Затоа истиот наредил 
пасивизирање, во краток период, на 
дејноста на четите и стабилизација на 
ситуацијата, мерки кои би требало да 
го намалат притисокот од османлис-
ката власт. За таа цел било одлучено 
да се промени метод на дејствување, 
т.е. поделба на четите во мали одре-
ди веднаш по преминувањето на гр-
чко-османлиската граница - одлука 
која била донесена како резултат на 
„катастрофата“ од Бел Камен.

Паралелно и грчката влада заземала 
став околу новонастанатата ситуа-
ција и донела одредени одлуки. „Ма-
кедонската комисија“, формирана за 
испитување и регулирање на воените 
потреби на Солунскиот и Битолски-
от вилает, решила дека во Битола е 
неопходно формирање на „Посебен 
центар за управа на борбата во За-

падна Македонија“. Дејноста на овој 
„Центар“ (кој требало да наликува на 
веќе формираниот во Солун) се состо-
ела во планирање и координација на 
активностите на четите. Поради тоа, 
во текот на 1905 година за оваа цел во 
битолскиот конзулат биле испрате-
ни поручникот Панајотис Спилијадис 
(Параскеваидис) и потпоручникот Ни-
колаос Кондогурис (Синис), додека за 
истата работа во Лерин бил поставен 
за учител Василиос Панусопулос.

Како и да е, по извршената реоргани-
зација и добиените насоки од Атина 
за начинот на водење на вооружената 
борба, било забележано засилување 
на андартското движење во југозапад-
на Македонија. Започнал да се реали-
зира планот од почетокот на годината, 
т.е. распространување на андартското 
движење на поширока територија во 
Битолскиот вилает. Главни околии, 
покрај постојните, кон кои биле насо-
чени грчките чети биле преспанската, 
битолската, источниот дел од лерин-
ската околија и Мариово. Последните 
две биле од посебно стратешко зна-
чење за грчката „Македонска борба“ 
бидејќи претставувале важна алка во 
координацијата на вооружената борба 
меѓу Солунскиот и Битолскиот вилает. 

Исто така, главна цел на грчките чети 
во планот за проширување на нив-
ната дејност кон север бил обидот за 
заземање на веќе организирани тери-
тории од страна на МРО, воспоставу-
вање некаква си „внатрешна грчка 
организација“ и конвертирање што 
поголем број верници од егзархисти 
во патријаршисти. Во своите спомени 
Каравитис, кој во најголем период од 
1905 година дејствувал меѓу лерин-
ската и битолската околија, забеле-
жал: „... и сега штом се ослободија од 
заканата на комитите (се однесува на 
селата Драгош и Раково, б.н.), јас да 
тргнам на север кон Бистрица, Буково, 
Орехово, Лавци, до Магарево, и да ја 
исчистам оваа околија пред зимата (се 
мисли од чети на МРО, б.н.), главно да 
се стационираме на Пелистер, и така 
идната пролет да отвориме линија 
кон Крушево, што го сметаме за наша 
последна национална претензија“. Се 
разбира ваквите планови требало да 
се реализираат со помошта на воо-
руженото насилство, терор, закани, 
убиства и напади врз невооружено-
то цивилно население, но и против 
структурите на МРО. 

...ПродоЛжУВа
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100 НаЈУБаВи СЛиКи На СиТЕ ВрЕМиЊа
[  аНТОЛОГиЈа  ]

Благој Нацоски, како амбасадор на културата на 
Македонија во Италија, е иницијатор, промотор и 
коорганизатор на овие настани

Во Сикстинската капела во 
Савона, во рамките на Меѓу-
народниот фестивал за му-

зика на Савона, се одржа концерт 
посветен на 25-годишнината од 
независноста на Република   Ма-
кедонија. Следните денови кон-
цертот беше репризиран и во па-
латата „Гопчевич“, салата „Боби 
Базлен“, при Градскиот музеј „Кар-
ло Шмидл“ во Трст. 

Концертите се поддржани од Ми-
нистерството за култура на Репу-
блика Македонија, во рамките на 
Националната програма за меѓу-
народна соработка за 2016 година, 
а Благој Нацоски, како амбасадор 
на културата на Македонија во 
Италија, е иницијатор, промотор 
и коорганизатор на овие настани. 

На концертите настапија само 
италијански музичари, кои делото 
„Седум песни од светлина и прав” 
компонирано од италијанскиот 
композитор Анџело Инглезе, на 
поезија од Никола Маџиров, го из-
ведоа на македонски јазик: Луиџи 
Скифано (контратенор), Рафаеле 
Фео (тенор), Елена Бакјарело (кла-
ринет), Константин чобану (виоли-
на), Џакомо Бјаџи (виолончело) и 
Џанлука Аскери (пијано). Органи-
затори на настаните се „Ensemble 

Во Сикстинската капела во  
Савона италијански музичари  
пееја на македонски

Musiche Nuove“ од Савона и „Amici 
della Lirica G. Viozzi“ од Трст.

� Овојпат се одлучив да не бидам 
дел од изведувачите на овие кон-
церти, туку да се посветам ком-
плетно на нивната промоција и 
реализација. Го избрав делото 
„Седум песни од светлина и прав” 
бидејќи е еден совршен спој на 
македонска поезија и италијанска 
современа композиција, односно 
врвноста на Никола во неговите 
стихови и генијалноста на анџе-
ло кој успеа да внесе и примеси 
од македонскиот ритам во оваа 
композиција која трае 35 мину-
ти и ќе го заземе главниот дел на 
концертот. Втората причина е 
што при   праизведбата пред две 
години делото имаше прекрасен 
прием кај публиката и никако не 
смее да биде заборавено, напро-
тив, се надевам дека наскоро ќе 
ја доживее и својата македонска 
премиера. Се радувам што мои-
те италијански колеги пеат на 
македонски јазик. Се обидувам 
истиот концерт наесен да биде ре-
призиран и во други италијански 
градови. инаку, јас од оваа годи-
на сум и амбасадор на UNEDUCH 
за Македонија, така што и оваа 
организација е покровител на 
настаните - вели Нацоски.  � (Н.П.)

  

Повикување 2
The Conjuring 2

Заработка: 40.400.000 $

Жанр: хорор
Режија: Џејмс Вен

актери: Вера Фармига,  
Патрик Вилсон,  
Медисон Волф

вoРкРафт: Почеток
WarCrafT

Заработка: 24.200.000 $

Жанр: акција
Режија: Данкан Џоунс

актери: Травис Фимел,  
Пола Патон,  
Бен Фостер

Сега ме гледаш 2
noW you see me 2

Заработка: 22.400.000 $

Жанр: акција
Режија: Џон М. Чу

актери: Марк Рафало,  
Вуди Харелсон

НиНџа Желки:  
иЗлегување од СеНка

Teenage muTanT ninja 
TurTles: ouT of The shadoWs

Заработка: 14.400.000 $

Жанр: акција
Режија: Дејв Грин

актери: Меган Фокс,  
Вил Арнет,  

Тајлер Пери

икС меН: аПокалиПСа
X-men: apoCalypse

Заработка: 9.900.000 $

Жанр: авантура
Режија: Брајан Сингер

актери: Џенифер Лоренс,  
Мајкл Фасбендер,  

Џејмс Мекавој

тоП 5 наЈГледани Филма  
          во САД викендов

„Ски-јакна“ на Питер дојг

култура

1
Седумцрквие

Милош 
Урбан

2
Љубовна 
саботажа
Амели 
Нотомб

3
Зајдисонце

Катерина 
Џатева

4
Сведок
Хуан Хосе 
Саер

 5
исконска  

тага
Ања 

Кузмановска

кНиЖаРНицата „аНтолог“ 
ПРеПоРачува:

ДЕЦА

Не сме веќе деца, 
не сме мали, пискави, слабички, 
не носиме повеќе клуч околу вратот, 
не се довикуваваме под балконите,  
нема веќе: Еј, ај симни се.

Не сме веќе деца, 
не чкрткаме повеќе срциња на листовите, 
немаме време во кое треба да се 
вратиме, 
не се криеме по туѓите темни ходници  
за нежност да размениме.

Не сме веќе деца, 
на родендените не јадеме смоки, 
не играме мрсно фото, не трепериме 
пред симпатиите, 
не се собираме на спиење, за цела вечер 
за копнеж љубовен да збориме.

Не сме веќе деца, 
нема веќе учители и оценки, 
нема криење по тоалетите, нема 
шепкање на часовите, 
нема бегање, нема време губење, нема 
простор за целодневно безделничење.

Не сме веќе деца, 
немаме модринки на нозете, 
немаме креда во џебот за секаде  
да се потпишеме, 
не сонуваме дека возиме ролерки 
или дека сме на вода која сме ја 
разбранувале.

Не сме веќе деца, пораснавме, 
куклите со луѓе ги заменивме, 
престанавме да делиме, сега поседуваме.

Не сме веќе деца, 
сега сме министри, доктори,  
банкари, шефови, 
мангупството и слободата за ропство  
кон материјата ги трампавме, 
и сега дотерани, намирисани, учени, 
се прашуваме кога заборавивме да се 
радуваме?

КОНЦЕрТ ВО иТаЛиЈа ПО ПОВОД 25-ГОДиШНиНаТа ОД 
НЕЗаВиСНОСТа На рЕПУБЛиКа МаКЕДОНиЈа Питер Дојг (1959) е шкотски сли-

кар, а неговото дело „Ски-јакна“ е 
насликано во 1994 година. Денес 
тоа е изложено во „Тејт модерна“ 
во Лондон.  Од 2002 година Дојг 

се преселил во Тринидад. Во 2007 
година неговото дело „Бело кану“ 
е продадено на аукција во „Сотби“ 
во Лондон за 12 милиони амери-
кански долари. �
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МаКЕДОНиЈа и МиНиСТЕрСТВОТО За КУЛТУра ВО 2017 ГОДиНа ДОМаЌиНи На ПрЕСТиЖНа МаНиФЕСТаЦиЈа кулТуРа

Во Скопје ќе се додели наградата  
за најдобар музеј во Европа

На церемонијата на доделување на наградата „Микелети“, 
која ќе се одржи во Музејот на македонската борба, 
освен членовите на бордот на ЕМА и претставниците 
на номинираните музеите, ќе присуствуваат истакнати 
универзитетски професори по музеологија од европските 
универзитети, како и други видни гости, меѓу кои и 
принцезата од Луксембург, Сибила
Пишува | Але ксан дра М. Бун да лев ска

Следната, 2017 година, во 
септември, Македонија 
и Министерството за 

првпат ќе бидат домаќини и 
организатори на престижна 
манифестација за доделување 
на наградата „Микелети“, која 
се доделува за најдобар музеј 
во Европа. Ова е едно од најзна-
чајните европски признанија 
во областа на музеологијата. 
Оваа награда се поистоветува 
со наградата „oскар“, но во све-
тот на музеите. 

Наградата „Микелети“ првпат 
е доделена во 1996 година од 
страна на фондацијата „Луиџи 
Микелети“ и е наменета за 
светски музеи со историски, 
индустриски и научен карак-
тер, како и на новите инова-
тивни музеи или стари, кои 
биле пренаменети.

Во 2013 година Музејот на ма-
кедонската борба за државност 
и за самостојност учествуваше 
во натпреварот за најдобар ев-
ропски музеј, кој го организира 
Европската музејска академија 
(ЕМА). Самата номинација на 
Музејот значеше дека тој е вле-
зен во потесен круг. Таа годи-
на беа номинирани музеите 
„Нобел“ во Стокхолм, музејот 

на Никола Тесла во Белград и 
други реномирани европски 
музеи. Во конкуренција на 21 
врвна институција Музејот 
на македонската борба од 
страна на ЕМУ доби посебно 
признание за ентузијазмот и 
за големите достигнувања во 
зачувувањето на национално-

то богатство. Две години подо-
цна, во рамките на Форумот на 
словенски култури во Санкт 
Петербург доби Специјална 
награда „жива“ за необична 
презентација.

� Оваa одлука на Бордот на 
Европската музејска акаде-

мија, која беше донесена на 
годишната средба, во мај го-
динава, на островот Лезбос, 
е од исклучително значење 
за република Македонија 
и претставува големо при-
знание на заложбите на Ми-
нистерството за култура во 
областа на музеолошката 
дејност, во чиишто рамки 
беа преземени голем број 
инвестиции, кои резултираа 
со изградба на повеќе музеи 
во кои е презентирано бога-
тото културно и историско 
минато на нашите простори. 
Одржувањето на овој зна-
чаен настан во република 
Македонија истовремено е 
и одлична можност учесни-
ците и за гостите од Европа 
да се запознаат со културно- 
историското богатство и со 
туристичкиот потенцијал на 
градот Скопје и на република 
Македонија – велат од Минис-
терството за култура.

На церемонијата на доделу-
вање на наградата „Микеле-
ти“, која ќе се одржи во Музејот 

на македонската борба, освен 
членовите на бордот на ЕМА и 
претставниците на номинира-
ните музеите, ќе присуствува-
ат истакнати универзитетски 
професори по музеологија од 
европските универзитети, 
како и други видни гости, меѓу 
кои и принцезата од Луксем-
бург, Сибила. Во рамките на 
овој значаен настан ќе се одр-
жи и меѓународен музеолошки 
семинар на кој ќе бидат пре-
зентирани најновите трендови 
во европската музеологија.  На 
семинарот на кој ќе учествува-
ат европски стручњаци од оваа 
област, музејските работници 
од Македонија ќе имаат одлич-
на можност да се запознаат со 
најновите достигнувања во му-
зејската дејност.

Целта на Европската музејска 
академија е преку интерна-
ционално претставување 
на музеите да го промовира 
истражувањето во музеогра-
фијата и на музеологијата како 
високо културно збиднување и 
да поттикне дискусии за нови 
изложбени поставки и музеи 
преку спојување на музеолош-
ките сознанија и идеи од при-
падниците на оваа професија.

Меѓу добитниците на награди-
те се музејот за наука од Трен-
то, Италија, Воениот музеј од 
Дрезден, Германија, Музејот 
за текстил и индустрија во 
Аугсбург во Германија, како и 
музеи од Норвешка, Португа-
лија, Велика Британија, Ирска... 
Единствен музеј од регионот 
што ја добил оваа престижна 
награда е музејот „Идрија“ од 
Словенија во 1997 година.

Фондацијата „Луиџи Микеле-
ти“ е истражувачки центар за 
современа историја, специја-
лизирана за собирање и за ши-
рење материјално и немате-
ријално наследство на 20 и на 
21 век. Научното истражување 
и селекција на наследството 
има за цел да се разбере, да се 
пренесе и да се складира сето 
тоа што, иако близу до нас, 
ризикува да остане само во 
сеќавањето на неколкумина. 

Фондацијата е создадена во 
1981 година од страна Луиџи 
Микелети, бизнисмен и култу-
рен промотор од Бреша (Ита-
лија), кој почина во 1994 година.

Фондацијата е сместена во 
историскиот центар на Бре-
ша. Има повеќе од три илја-
ди метри полици поделени 
во библиотека, библиотека 
за весници, архиви, фотогра-
фии, иконографскa библиоте-
ка, кинотека и аудиовизуелна 
библиотека. Има и читалница 
со 40 седишта, како и сала за 
состаноци со 20 места. Во ар-
хивата на Фондацијата имаат 
документи од политичките и 
од социјалните движења од 
20 век, како и посебен дел за 
екологијата.

Во иконографскиот дел има 
постери, членски картички, 
летоци и други документи од 
политичка пропаганда.

Фотобиблиотеката, главно, 
содржи фотографии со поли-
тичка историја и со индус-
триска историја. Во аудио-
визуелната библиотека има 
видеокасети, репортажи, ау-
диоснимки. �
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З о ран Пеј ков ски е драм ски пи-
са тел, дра ма тург на На ро ден 
те а тар Охрид, гла вен и од го-

во рен уред ник на „Јав ност“, „Раст“, 
„Со вре ме ни ди ја ло зи“... Со не го по-
раз го ва рав ме за на гра ди те, по е зи-
ја та, те а та рот...

 Ва ша та но ва та збир ка пес ни 
„Да не ми е сон“, не о дам на бе ше 
прет ста ве на во Би то ла отка ко ја 
до жи веа сво ја та про мо ци ја на 
Са е мот на кни га. Кои се ва ши те 
впе ча то ци?
ПЕЈКОВСКи: Проф. д-р Зла тко жог-
лев ја про мо ви ра ше мо ја та нај но ва 
об ја ве на збир ка пес ни „Да не ми е 
сон“ во ко ја сту ди оз но и ана ли тич ки 
нав ле гу ва во се кој дел од неа. За до-
волс тво е да се би де на про мо ци ја 
на ко ја има ше мно гу пуб ли ка, на 
ко ја се збо ру ва ше за пи са тел ска та 
по е ти ка пол на со емо ции. По е зи ја та 
не мо же да се ко мен ти ра, по е зи ја та 
мо ра да се про чи та и да се чув ству ва. 
Мно гу мал ку авто ри збо ру ва ат за 
по е зи ја та, но за тоа јас им ја пре пу-
штам на чи та те ли те да чи та ат и да 
се про нај дат во неа. Са мо мо жам да 
ка жам де ка има мно гу сим бо ли зам 
во се кој збор, стих, стро фа. Пи шу-
ва на е ка ко драм ска це ли на, и таа 
вед наш, со ма ла ин тер вен ци ја, мо-
же да се пре а дап ти ра во дуо-дра ма 
во стих. Во се кој слу чај, јас ужи вав 
до де ка ра бо тев на збир ка та „Да не 
ми е сон“.

 За збир ка та пес ни „Злат на пра-
ши на“ ја до би вте на гра да та „Јо-
ван Ко те ски“ за не об ја ве на кни га. 
Што зна чи за Вас ова приз на ние? 
Ка ко ги до жи ву ва те на гра ди те 
во оп што?
ПЕЈКОВСКи: Во су шти на, јас сум 
емо ти вен чо век, па та ка го до жи ве-
ав и до би ва ње то на ова приз на ние 
имај ќи го пред вид фа ктот де ка по е-
тот Јо ван Ко тев ски е ед на исто ри ска 
лич ност и сил на ду хов на фи гу ра, 
по ет што е пос лед ни от по ли тич ки 
за тво ре ник осу ден на пет го ди ни 
ро би ја, а об ви нет од пи са те ли те 
ко до ши, кои мо жат да се срет нат 
во не го во то до сие. Е, ток му за тоа 
ста ну ва јас но кол ку зра чи не го во то 
име. А што се од не су ва до на гра ди те 
ка ко та кви, тие се са мо еден сти мул 
и са ти сфак ци ја за тоа што си го сра-
бо тил ка ко пи са тел, кои те во дат да 
оти деш на дру го ска ли ло, но и да 
зре еш ка ко автор.

 „Хе ру ви ми те на Са му и ло ва та 
кру на“ е пуб ли ка ци ја за исто и-
ме ни от сцен ско - драм ски ре ци-
тал, кој бе ше оди гран од акте ри 
на На род ни от те а тар во Би то ла 
по по вод 1.000-го диш ни на та од 
смрт та на ца рот Са му ил. За што 
ста ну ва збор во де ло то?
ПЕЈКОВСКи: Во сцен ско-драм ски от 
ре ци тал ста ну ва збор за пер и о дот 
од вла де е ње то на ца рот Са му ил, кој 
при ка жу ва низ што сѐ по ми нал овој 
ма ке дон ски цар и што сѐ до жи ве ал 
од најб ли ски те. Ако до бро ја про у чи-
те исто ри ја та, ќе за бе ле жи те де ка и 

Са му ил око лу се бе имал пре дав ни ци и 
тие, на не кој на чин, го рас ки на ле. Ми се 
чи ни де ка прок ле ти е то на Ма ке до не цот 
поч ну ва од тој пер и од, ко га си те ме ѓу-
се бе се ја дат, па трае еве до де неш ни 
дни. Но, би деј ќи ста ну ва збор за стих, 
се оби дов стру кту рал но да го до ве дам 
сти хот до пер и о дот на Са му ил осоз на ен 
пре ку исто ри о гра фи ја та од ка де што 
цр пев по да то ци. Се то тоа го пре то чив 
во стих и се оби дов да ѝ ја до ло вам таа 
це ла сли ка на пуб ли ка та. Јас бев крај но 
фра пи ран кол ку пуб ли ка та бур но и тро-
га тел но го до жи веа на ста пот на акте ри-
те Ми тко С. Апо сто лов ски, Пе тар Гор ко, 
Со ња Ми хај ло ва и Ва лен ти на Гра мос ли. 
Во пуб ли ка та бе а и пре тсе да те лот Ѓор ге 
Ива нов и ака де ми кот Цве тан Гроз да нов, 
ви зан то лог, и дру ги ака де ми ци, кои ми 
че сти таа и ми од да доа приз на ние за тоа 
што сум го на пи шал и што ѝ го при ка-
жав ме на пуб ли ка та.

 Во 2015 го ди на го об ја ви вте и сво-
јот прв ро ман „Гра дот на јуж но то 
мо ре“. Ка кво Ви е искус тво то од оваа 
ди стан ца? Те шко ли бе ше да се на-
пи ше ро ман?
ПЕЈКОВСКи: Е, се га ќе ви ка жам ед на 
тај на, а таа е де ка ро ма нот е пи шу ван 

врз под ло шка за драм ски текст и 
за тоа ме не се то тоа не ми прет ста-
ву ва ше ни ка ква те шко ти ја. Пр вич но, 
при каз на та ја имав во гла ва та и ја 
ста вив на хар ти ја. Е по тоа вна тре во 
ра ко пи сот упо тре бив не што слич но 
на Брех тов ска та ше ма на ли ко ви, но 
и на Мар ке со ва та, та ка што по ве ќе-
то од 100 ли ко ви што се во ро ма нот 
буд но се тру дев да ги во дам до крај. 
Во овој ро ман има ед на спе ци фи ка, 
а таа е ако не го про чи таш во еден 
здив, ќе се нај деш заг ла вен ме ѓу ли-
ко ви те и ќе тре ба да го пре про чи ту-
ваш мно гу па ти. Зго ра на тоа, овој 
ро ман е пи шу ван во тре то ли це, што 
е уште ед на до пол ни тел на ста пи ца 
во ли те ра ту ра та и за авто рот и за 
чи та те лот. А ка ко по твр да де ка е 
те шко да се пи шу ва во тре то ли це е 
и из ја ва та на но бе ло ве цот Ор хан Па-
мук, кој ду ри по тол ку об ја ве ни ро-
ма ни се од лу чил и со брал хра брост 
да пи шу ва во тре то ли це. Ме не ми е 
за до волс тво што пр ви от ро ман врз 
ко го ра бо тев 10 го ди ни е ус пе шен, со 
ус пеш на при каз на и со мно гу расп-
ле ти и зап ле ти, што се га лес но, со 
адап та ци ја, мо же да се по ста ви на 
сце на ка ко те а тар ска прет ста ва, или 

да се пи шу ва филм ско сце на рио, па 
да се на пра ви и филм.

 Во мо мен тов сте дра ма тург во На-
род ни от те а тар од Охрид и гла вен 
и од го во рен уред ник на не кол ку 
спи са ни ја. Пи са тел, дра ма тург, но-
ви нар, пуб ли цист... Ка де се про на-
о ѓа те најм но гу? Ко ја про фе си ја 
мо же би најм но гу Ви ле жи или Ве 
ис пол ну ва?
ПЕЈКОВСКи: Го са кам те а та рот, рас-
тен сум во те а та рот, гле дав ка ко се 
соз да ва, ка ко се ра ѓа ед на прет ста ва, 
ка ко им се да ва жи вот на пи ша ни те 
уло ги, ка ко тие жи ве ат на сце на и, 
мо же би, за тоа се опре де лив за дра-
ма тур ги ја та и за те а та рот. Дип ло ми-
рав дра ма тур ги ја, ма ги стри рав дра-
ма тур ги ја, а се га сум и на до ктор ски 
сту дии, но и за тоа пи шу вам драм-
ски тек сто ви, за тоа што са кам да 
им да дам жи вот на мо и те ли ко ви во 
драм ски те тек сто ви. Де фи ни тив но, 
драм ско то пи шу ва ње и дра ма тур ги-
ја та се про фе си ја што ме ис пол ну ва, 
што е, се ка ко, пи са телс тво. Ко га пи-
шу ва те драм ски текст вие го жи ве-
е те жи во тот за ед но со ли ко ви те од 
драм ски те тек сто ви. Во овој пер и од 

ра бо там драм ски тек сто ви, кои се 
од не су ва ат на лич но сти што би ле 
при сут ни, жи ве е ле во Ма ке до ни ја, 
функ ци о ни ра ле. Дла бо ко ги про у-
чу вам за да го нај дам ко ре нот на 
при каз на та и по тоа врз ос но ва на 
тоа што сум го про чи тал со зре ва во 
ме не и ду ри по тоа ја соз да вам драм-
ска та пи е са, ко га уба во ќе лег не се то 
тоа што са кам да го ка жам во ед на 
пи е са и што тие ли ко ви на пра ви ле, 
еве да ре че ме, за си те нас и низ што 
сѐ по ми на ле. Ка ко што ре ков и прет-
ход но, јас ра бо там на ли ко ви што 
би ле жи ви, што дејс тву ва ле и тоа е 
мно гу по те шко за пи шу ва ње би деј-
ќи тоа не е са мо умет ност, ту ку е и 
автен тич ност, до ку мен та ри сти ка, 
ко ја пуб ли ка та по лес но ќе ја вне-
се врз су шти на та на при каз на та. Е 
за тоа е по те шко пи шу ва ње то драм-
ски тек сто ви вр за ни за автен тич ни 
по ја ви и лич но сти и тие во кои ја 
упо тре бу ваш ве шта та има ги на ци-
ја и се др жиш са мо до умет но ста. А 
што се од не су ва до аку му ла ци ја та 
на функ ции, по ле ка поч ну вам да се 
ос ло бо ду вам од нив, та ка што иск лу-
чи тел но ќе се по све там на те а та рот 
и на драм ско то пи шу ва ње. 

Зо ран Пеј ков ски:
ПО Е Зи Ја СО МНО ГУ СиМ БО Ли Ка, Пи ШУ Ва На Ка КО ДраМ СКа ЦЕ Ли На

По е зи ја та мо ра да се  
про чи та и да се чув ству ва
на гра ди те се са мо еден сти мул и са ти сфак ци ја за 
тоа што си го сра бо тил ка ко пи са тел, кои те во дат да 
оти деш на дру го ска ли ло, но и да зре еш ка ко автор, 
ве ли Пеј ков ски

Разговараше |  
Не ве на По пов ска

Култура  |  интервjу
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Пишува | Maрина Костовска

аНТОНиа ГиГОВСКа

Имам само 15 години, 
дури и не сум свесна за 
тоа што ми се случува

Со успешното 
фестивалско деби, 

третата награда 
на „Макфест“ и сѐ 

поизвесниот пласман 
во финалето на 

„Пинкови ѕвездички“, 
јавноста веќе ја гледа 
петнаесетгодишната 
Антониа како идна 

македонска музичка 
дива

Петнаесетгодишната Анто-
ниа Гиговска само што ја 
заврши првата година во 

скопската гимназија „Јосип Броз 
–Тито“. Како и секоја тинејџерка, 
таа има голем круг на другари и 
на пријатели со кои ужива да го 
минува слободното време.

Но, за разлика од многу нејзи-
ни врсници, Антониа одамна ја 
знае својата животна страст и 
веќе работи на нејзино оства-
рување. Таа пет години актив-
но се дружи со музиката по-
сетувајќи часови по естрадно 
пеење кај професорката Ана 
Костадиновска во училиштето 
за млади таленти „МЦ Естрада“.

Досега има учествувано на 
шест меѓународни фестивали 
во земјава и во странство, од 
каде што се врати со три први 
места и со три гранпри. 

� Сите ми се мили, но ако треба 
да издвојам, тоа би било пр-
вото место во рига, Летонија 
и Гранпри наградата во Мос-
ква, русија бидејќи и на двата 
фестивала имаше голема кон-
куренција од преку дваесет ев-
ропски и азиски држави – го 
почнува разговорот Антониа.

Нејзината љубов кон музиката, 
вели, ѝ е оставена во наследство.

� Потекнувам од музичко се-
мејство, мајка ми беше долго-
годишна фолклористка, татко 
ми свиреше хармоника и кла-
вијатури, а брат ми Дарко ми 
е најголема поддршка во тоа 
што се обидувам да успеам, а 
тоа е музиката – вели таа.

На „Пинкови ѕвездички“ се 
пријавила сама, одлука на која 
влијаело и нејзиното семејство.

�  Ја гледав првата сезона и си 
помислив дека и јас можам 
да се обидам со моите врсни-
ци од останатите балкански 
држави кои ќе се појават на 
овогодишното натпрева-
рување. Се одлучив за ова 
натпреварување бидејќи 
кај нас вакви настани има 
сѐ помалку. Тоа подразбира 
и долги и скапи патувања, 
но желбата за докажување 
беше голема – вели Антониа.

Иако е задоволна од нејзините 
досегашни настапи и што пока-
жа на големата сцена, нормално, 
секогаш може и подобро.

� Но, тоа е жив настап. имам 
3-4 минути и треба да ја не-
утрализирам тремата, со 
која мислам дека успешно 
се борам, но одговорноста 
е голема. Те следат очите и 
ушите на релевантно жири, 
полна сала навивачи и не-
колкумилионски аудитори-
ум крај малите екрани. а, 
не е еднаш. Досега поминаа 
дванаесет круга и исто толку 
настапи и од круг во круг се 
трудам да бидам сѐ подобра 
бидејќи и конкуренцијата е 
одлична. Се стекнав со голем 
број пријателства помеѓу 
натпреварувачите и како 
одминува натпреварот, сме 
сѐ поблиски. Станавме како 
едно големо семејство. иако 
сите знаеме дека во секој 
круг некој мора да испадне, 
по секој круг има плачење 
поради тоа што помалку ќе 
се дружиме со тие што ќе ис-
паднат – вели таа.

жири-комисијата на натпре-
варувањето досега не штеди 
комплименти и одлична кри-
тика за нашата кандидатка.

�  Прекрасно е чувството кога 
по стресниот настап ќе слуш-
нам убави зборови за тоа што 
сум го изнела на сцената. 
Тоа е валоризација за цели-
от труд што сум го вложила, 
паѓаат во вода и долгите и 
исцрпувачки патувања, от-
суствата од училиште – вели 
Антониа и додава дека не може 

да не ги поздрави соучениците, 
кои бескрајно ја поддржуваат, 
и да им заблагодари на сите 
професори, посебно на клас-
ната раководителка Марга и 
на директорката Тања.

 За Антониа појавувањето на 
сцена значи да е поодговорна 
кон тоа што го прави.

� Mе прави среќна бидејќи 
тоа што го правам, го правам 
со голем мерак. аплаузот од 
публиката и, досега, убавите 
критики од жирито ме пра-
ват среќна и горда Македон-
ка бидејќи, досега, успешно 
ги бранам боите на нашата 
држава – вели Антониа.

Но, покрај огромниот успех на 
„Пинкови ѕвездички“, на фес-
тивалското деби на „Макфест“ 
не само што имаше одличен 
настап и пофалби од јавноста, 
туку и ги освои третото место 
и наградата за дебитант на 
фестивалот.

Таа настапи со песната „За нас“, 
која е дело на Кире Костов и на 
Миодраг Врчаковски.

� Песната многу си ја сакам би-
дејќи ми е прва и во неа како 
да се пее за мене. За музиката 
и за аранжманот сѐ уште не 
сум компетентна да зборувам, 
но ме радува што, покрај мене, 
им се допаѓа и на многу дру-
ги консументи на убави ноти. 
Мислам дека песната убаво ја 
донесов на штипската сцена. 
Жирито, колегите пејачи и 
гласовите преку СМС решија 
да освојам трето место и на-
града за најдобар дебитант на 
фестивалот, што за мене прет-
ставува страшно голем успех! 
Па, јас имам само 15 години, 
дури и не сум свесна за тоа што 
ми се случува деновиве – се 
смее младата скопјанка.

За иднината се надева дека ќе 
ѝ биде поврзана со музиката.

� На „Пинкови ѕвездички“ стиг-
нав до второто полуфинале. 
До крај остануваат уште три 
емисии, ако одам до крај. Се на-
девам на добар успех, но и ова 
што го испеав досега, ме прави 
горда и среќна. До крајот на 
годината имам договорено, со 
менаџерот Марјан Катароски, 
уште три фестивали. Првиот е 
во август - „Езерски бисери“ во 
Струга. Потоа во септември во 
Неапол, италија и, ако се ост-
варат плановите, во декември 
во Хаифа, израел – завршува 
Антониа. �

Праќам огромен поздрав за моите две нови 
сестри, Елена и Мартија од „Пинкови ѕвездич-
ки“. Ние три сме си суперподдршка една на 
друга, си помагаме и мислам дека засекогаш 
ќе бидеме заедно!
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Ако се решите за излет или летување во Сицилија важно е да знаете 
дека најдобрата храна е токму уличната, затоа не е потребно да 
трошите многу пари по ресторани 

Сицилија, остров на морето,  
виното и на портокалите...

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Г рчка, римска, византиска, 
арапска со примеси на 
германска, француска и на 

шпанска, ваква комбинација 
од култури има на Сицилија. 
Поради ова, таа својата раз-
личност ја негува и во кујната, 
за разлика од другите делови 
на Италија. Позната е и по тоа 
што италијанскиот специјали-

тет, пицата, овде се  прави од 
поинакво тесто и се нарекува 
сфинчоне. Секако, неизбежен е 
и фактот дека во Сицилија гово-
рот и  дијалектот се различни. 

Ако се решите да летувате на 
Сицилија важно е да знаете 
дека најдобрата храна е токму 
уличната, затоа не е потреб-

но да трошите многу пари по 
ресторани. 

Кога патувате во оваа волшебно 
место, мора да знаете дека Етна 
е таа што, навистина, треба да се 
посети. Единствениот активен 
вулкан во цела Европа. А ако сте 
голем обожавател на филмови, 
Сицилија е токму таа каде што се 
снимаа сите делови од филмот 
„Кум“, прочуените сцени се сни-
мани во Таорминa и во селата 
Форца Дагро и Савока. Уште една 
атрактивна причина да се посе-
ти. Кога сакате да се пошегувате 

на сметка на мафијата, важно е 
да знаете дека не сака секој од 
локалните жители да зборува 
на таа тема.

Сакате сончање и релаксација? 
Сицилија ги крие и најубавите 
плажи во цела Италија. Ситен 
песок и кристално чиста морска 
вода, идеални и за дечиња.

Речиси секој град во Сицилија, 
на свој начин, зачувува дел од 
историјата и од културата. Таков 
е и Палермо, срцето на автен-
тичниот животот на Сицилија. 
Разиграноста и различноста на 
култури и авантуристичкиот 
дух на градот нема да ве остават 
рамнодушни.

Најпосетуваниот град на Си-
цилија е Таормина, познат по 
одличното вино и по единстве-
ните два луксузни хотела на 
целиот остров, овде загаранти-
рано може да поминете незабо-
равен ноќен живот.

Ако вашето решение за викенд 
или за петдневен одмор биде 
токму оваа убавица треба да 
знаете дека летовите се органи-
зираат само преку туристичка 
агенција. Повратна авионска 
карта со трансфер до Палермо, 
токму за продолжениот празни-
чен викенд за двајца ќе ве чини 
448 евра. Доколку сакате билет 
во еден правец тоа би чинело 
463 евра со економска класа. 
Од агенциите советуваат дека 
секогаш е подобро да се купи 
авионски билет во два правци, 
па дури и ако не се искористи. 
Важно е и да се нагласи дека 
постои и опција кога веќе сте 
во еден од убавите градови во 
Сицилија и имате билет само во 

еден правец, да се превезете со 
добро познатите брзи возови 
до некој друг италијански град 
и од таму во договор со аген-
цијата да имате резервиран 
авиобилет за назад, можност за 
да се помине поевтино. Секако, 
за превозот со воз си плаќате 
сами. Цените на аранжманите 
во хотелите се зависно од тоа 
колку денови останувате и за 
колку лица. Цена по лице во 
двокреветна соба за пет дена, 
четири ноќевања со појадок е 
385 евра, за дете 345 евра, по-
пуст за трето лице имате од 25 
евра, доплата за еднокреветна 
соба е 115 евра. Ваков аранж-
ман најчесто се среќава во сите 
хотелски понуди за Катанија.

Убавицата што со векови плени 
со егзотика и природна убавина 
има  шест места заштитени од 
УНЕСКО, доволно за да ги испол-
ни очекувањата на сите тие што 
сакаат активен одмор. �
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Познатите модни куќи го реди-
зајнираа популарниот крој на 
комбинезоните кои уште се 
совршено елегантно парче об-
лека што еднакво ефективно 
може да се носи и во текот на 
денот, но и на вечерни излегу-
вања. Од боите, доминираат бе-
лата и црната во комбинација 
со ефективен накит и обувки, 
кои варираат од едноставни 
римјанки, до неверојатно ви-
соки потпетици. Во зависност 
од определбата, секоја модна 
куќа понуди свое гледање на 
популарниот комбинезон – од 
тексас комбинезон како тој на 

„Фенди“, до цветниот и роман-
тичен на „Валентино“. Соња Ри-
кел предлага комбинезонот да 
се носи со пончо, а Марк Џејкобс 
советува да се комбинира со 
кожени чизми.

Од спортски типови до еле-
гантни, комбинезоните се од-
личен избор за жените што 
секогаш сакаат да изгледаат 
во тренд и елегантно. Исто 
така, одличен е за жените што 
не сакаат да носат здолништа 
или фустани. Како да го избе-
рете совршениот комбинезон 
за вас?

Комбинезоните, популарно и репрезента-
тивно парче облека во 70-тите години на 
минатиот век, пак се во мода.

Жени со големи гради
Ако имате големи гради, најдобро е да одберете 
комбинезон што нема големо деколте. Зошто? 
Затоа што вниманието нема да биде само на 
градите, туку и на целокупниот изглед. Куси 
ракави и впечатлив ѓердан ќе ви помогнат да 
го одвлечете вниманието од големите гради, 
а нагласениот струк ќе го врати балансот на 
вашето тело. Ако комбинезонот не е струкиран, 
тогаш послужете се со ремен.

Жено со облини
Во комбинезон, облините може да ги на-
гласите на вистински начин. Најдобар тип 
комбинезон е тој со нагласена половина 
бидејќи на вашето тело ќе му даде об-
лик на песочен часовник и ќе го нагласи 
најдолгиот дел од вашето тело. Најдобра 
опција е ве-израз бидејќи визуелно ќе го 
издолжи вашиот врат, како и шарен дезен 
на долниот или на горниот дел од ком-
бинезонот, но никако на двата дела, така 
ќе бидете премногу шарени. Најдобро ќе 
ви прилега комбинезон со куси ракави.

Жено со мали гради
Дозволено е длабоко деколте 
кое нема да изгледа воопшто 
вулгарно. Прерамки или рака-
ви се добредојдени бидејќи ќе 
прилегаат одлично. 

Високи, но слаби жени
Тие би сакале да додадат „буј-
ност“ на својата градба, а во 
тоа ќе им помогне комбине-
зонот со широки, комотни но-
гавици - во стил на ѕвонарки. 
Ако е од лелеав материјал, ќе 
биде идеално за лето. Полу-
отворен израз ќе ѝ даде жен-
ствен изглед на вашата фигура. 
Избегнувајте ракави. Потребно 
е да го нагласите струкот, што 
ќе даде визуелен облик на пе-
сочен часовник.

Жени со низок раст
Нагласете ги нозете што е можно повеќе. Колку 
е пократок комбинезонот, толку подобро. От-
кажете се од комбинезон со долги ногавици кој 
дополнително ќе ве „скрати“. Може да носите 
комбинезон со долги ногавици, но само ако 
носите високи потпетици. Исто така, добро е 
да одберете комбинезон со полукружен израз 
кој визуелно ќе го издолжи вашиот врат.

КОМБиНЕЗОНиТЕ СЕ ПОВТОрНО ВО МОДа
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Познатите модни куќи го 
редизајнираа популарниот крој 
на комбинезоните кои уште се 
совршено елегантно парче облека 
што еднакво ефективно може да 
се носи и во текот на денот, но и 
на вечерни излегувања

атраКтивнО

како да го 
одберете 
вистинскиот 
комбинезон?
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УБаВи Жени

Име:  
Кетрин Ромари Бекинсејл
Родена:  
26 јули 1973 година

Професија:  
актерка, моделка

Дете:  
eдно

По некои мали телевизис-
ки улоги, Кејт го направи 
своето деби во филмот 

„Многу врева за ништо” од 
1993 година, додека сѐ уште 
студирала на Универзитетот 
„Оксфорд“. Таа потоа се појави 
во британските костумирани 
драми како што се „Принцот 
од Џатланд“ од 1994 година, 
„Студената удобна фарма“ 
од 1995 година, „Ема“ од 1996 
година и „Златниот пехар“ 
од 2000 година. Почнала да 
бара работа во САД, а се проби 
со главната улога во воената 
епика „Перл Харбор“ и со ро-
мантичната комедија „Среќна 
случајност“.

 Успех постигна со филмот 
„авијатичарот” од 2004 го-
дина и со филмот „Клик“ од 
2006 година. Бекинсејл доби 
репутација на акциска ѕвезда 
со појавување како вампирка 
во филмот „Подземен свет“ од 
2008 година, во филмот „Ван 
Хелсинг. Подземен свет: Ево-
луција“ од 2006 година и во 

„Вајтаут“ од 2009 година. Исто 
така, таа продолжи да работи 
на помали драмски проекти, а 
за „Ништо друго освен вис-
тината“ доби номинација за 
награда од критичарите во 
2008 година. Во 2012 година се 
појави во четвртото продолже-
ние на вампирската франшиза 
„Подземен свет: Будење“, во 
криминалниот трилер „Кон-
трабанда“ и во научно-фан-
тастичниот римејк „Целосен 
отповик“. 

Таа е единствено дете на акте-
рите Ричард Бекинсејл и Џуди 
Ло и израсна во Лондон. Имаше 
осумгодишна врска со велшки-
от актер Мајкл Шин, од 1995 
година до 2003 година. Имаат 
една ќерка. Се омажи за аме-
риканскиот филмски режисер 
Лен Вајсмен и живеат во Лос 
Анџелес, Калифорнија. Списа-
нијата како што се „Есквајар“ и 
магазинот „Луѓе“ постојано ја 
вклучуваат во своето годишно 
рангирање на најсексапилни и 
на најубави жени во светот. �
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ка ко Да Го За ШТИ ТИ ТЕ 
До МоТ ко Га За МИ Ну Ва ТЕ 
На лЕ Ту Ва њЕ? 
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Цве ќи ња та со нив ни те бои и уни кат ни 
фор ми се ви стин ско чу до на при ро да та.
Би ло да се ра бо ти за ро за или за ор хи де ја, 
цве ќи ња та по не ко гаш изг ле да ат ма гич но.
Ова се не кои од нај не о бич ни те цве ќи ња 
во све тот:

Лет ни от од мор е вре ме ко га по ве ќе то 
од нас за ми ну ва ат не ка де. Без раз ли-
ка да ли ста ну ва збор за два- три де на 

или за по ве ќе, од иск лу чи тел на важ ност е 
да го за шти ти те ва ши от дом од краж ба. Еве 
не кол ку ко рис ни со ве ти ка ко да по ста пи те. 
Не разг ла су вај те де ка за ми ну ва те не ка де
Воз др же те се од об ја ви и од при ја ву ва ње на 
со ци јал ни те мре жи. Иа ко воз бу да та де ка сте 
за ми на ле на ле ту ва ње е го ле ма и са ка те да 
ја спо де ли те со при ја те ли те, не е по треб но 
си те да зна ат де ка до ма не ма ни кој. Таа ин-
фор ма ци ја мо же са мо да им оди во при лог 
на тие што ра бо тат над вор од за ко нот. 
Не ка изг ле да ка ко да има не кој до ма
За ве си те не ка би дат по лу за тво ре ни, оста ве-
те све тил ка да го ри, ан га жи рај те при ја тел/
со сед на ко го му ве ру ва те да ја со би ра по-
шта та (до кол ку има)… со еден збор соз да-
де те илу зи ја де ка има не кој до ма. Не мо ра 
сè да би де сре де но и за тво ре но. 
Не оста вај те клу че ви на скриш ни ме ста 
Клу чот од до мот оста ве те го кај при ја тел 
или со сед од до вер ба. Не по мис лу вај те да 
на о ѓа те скриш ни ме ста ка де што би мо жел 
да стои до де ка не сте до ма. 
Про ве ре те ги си те вра ти и про зор ци…  
не кол ку па ти 
Зву чи ка ко кли ше, но, се пак, мо ра те не кол ку 
па ти да се оси гу ра те де ка вра ти те и про зор-
ци те се до бро за тво ре ни, од нос но зак лу че-
ни. До кол ку не кои од нив се проб ле ма тич ни, 
ста ри и раз ла ба ве ни, по тру де те се пред да 
за ми не те да ги по пра ви те или зац вр сти те. 
Вни ма тел но со па ри те и со  
вред ни те пред ме ти 
Нај де те со од вет но ме сто ка де што мо же да 
ги оста ви те па ри те, на ки тот и оста на ти те 
вред ни пред ме ти. Мо же да ги пре не се те и на 
дру га ло ка ци ја до кол ку не ма те до вол но без-
бед но ме сто во ва ши от дом. Оп ци ја та аларм 
е се ко гаш до бре дој де на. До кол ку мо же те, 
по ста ве те алар ми во до мот. Истра же те ги 
оп ци и те и ви до ви те алар ми и од бе ре те го 
нај со од вет ни от без бед но сен си стем. 
Оста не те во до бри од но си со со се ди те 
Не нав ле гу вај те во ка вги и не до раз би ра ња 
со со се ди те осо бе но пред да за ми не те на 
од мор. Со се дот мо же на ви сти на да ви би-
де од пол за во де но ви те ко га сте отсут ни. 
За тоа, до кол ку сте има ле не ка ков проб лем, 
по тру де те се да го над ми не те пред да от па-
ту ва те не ка де.  �

Ова животинче e најдо-
бро да се чува во кафез и 
тоа поголем. Морските 

прасиња бараат  простор за да 
може да трчаат за да останат 
во форма. За подлога се  става-

Ср це то кое  
кр ва ви
Овој цвет по тек-
ну ва од фа ми ли-
ја та на афи о ни, а 
ли чи на ср це со 
кап ка под не го. 
Мо же да се про-
нај де во Си бир, 
се вер на Ки на, Ко-
ре ја и во Ја по ни ја.

Ба ле ри на 
На ви сти на уба ва 
ор хи де ја ко ја рас-
те во Ав стра ли ја.

Змеј ски цвет
Мо же да се нај де во 
кар пе сти те пре де ли на 
Евро па, Аме ри ка и на 
Се вер на Афри ка. Ли-
сто ви те ли чат на ли це 
на змеј, а ко га ќе ове не, 
оста ну ва се ме кое ли чи 
на че реп. Ан тич ки те 
кул ту ри ве ру ва ле де ка 
овој цвет имал нат при-
род ни мо ќи. �

Гу лаб 
Оваа ор хи де ја рас те во Јуж на Аме ри-
ка, Па на ма, Три ни дад и во Ко ста Ри ка. 
Вна треш на та стру кту ра на цве тот ли чи 
на гу лаб.

Гол чо век
Се на ре ку ва и 
ита ли јан ска ор-
хи де ја, бла го да-
ре ние на ре ги о-
нот во кој рас те.

Морското прасе е вегетаријанец 
и се храни со јаболко поради 
витаминот Ц, со морков од кој 
ги остри забите, малку спанаќ - 
не треба да се претерува со него, 
цреши, јагоди, краставици, це-
лер, круша, може сув леб, пипер-
ка, тиквичка, домат, боранија. 

Треба да се внимава со овошје-
то затоа што премногу слатко 
може да им наштети, особено да 
се внимава со бананите. Тие се 
големи љубители на банани, но 
поголеми дози можат да им на-
прават проблеми при варењето 
на храната. 

Не е препорачливо да им се да-
ваат слатки и бонбони што се 
наменети за прасиња затоа што 
се штетни за нив.�

ат струганици, и тоа покрупни 
затоа што поситните парчиња 
можат да ги иритираат нивни-
те дишни патишта. Никако не 
смее да се изнесува на сонце и 
на провев.

Исхрана на морското прасе
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НаЈ НЕ о БИЧ НИ ТЕ  
ЦВЕ ќИ ња Во СВЕ ТоТ

Морското прасе е домашно милениче и 
е глодар. Иако се нарекува морско, нема 
никаква врска со море, ниту, пак, со неговите 
пливачки способности. Името кажува дека 
било донесено преку мориња

Сладок живот со 
морско прасе



jапонците го имаат рецептот 
за успех
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„НИСАН“ ГО ПРЕТСТАВИ НОВИОТ „ГТ-Р НИСМО“

Подготви | Бојан Момировски

Со цел да го зголеми бројот на видеа направени во ради-
ус од 360 степени, „Фејсбук“ почнал да развива камера 
што ќе може да снима такви видеа.

Камерата е отворен проект со што ги охрабрува произво-
дителите да дизајнираат свои камери по овој пример.

„Фејсбук сараунд 360“ може да снима видеа со 8К ре-
золуција и може да се гледаат со очилата „геар ВР“ и 
„окулус ВР“, преку мобилната апликација на „Фејсбук“. 

јапонскиот производител на автомобили „нисан“ за првпат 
пред очите на јавноста на патеката нирбургринг во Германија го 
претстави новиот и обновен „Гтр нисмо“. оваа патека е една од 
најдолгите и најтешки за возење и за тестирање нови автомобили, 
па затоа „нисан“ се реши последните тестирања да  ги изврши 
токму таму за да добие врвни перформанси на новиот Гтр

„Феjсбук  
сараунд 360“  
камера што снима 
целосна панорама

Н овиот спортски модел 
сега има речиси ист пре-
ден дел како и серискиот 

автомобил, но во него е вграден 
нов браник. За да се одржи ниска 
температура на моторот, предната 
маска во облик на буквата „V“ овоз-
можува поголем проток на воздух 
без да ја наруши аеродинамичната 
ефикасност. Капакот на моторот е 
изработен од карбонски влакна со 
што се овозможува дополнителна 
цврстина и не се дозволува негово 
деформирање при голема брзина 
и со тоа повторно се задржуваат 
аеродинамичните својства. Крил-
цата што се вградени во долниот 
дел од браникот овозможуваат до-

полнителен потисок на автомобилот за 
подобра приспособливост на подлогата 
на патот. 

Новиот „гт-Р нисмо“ доби и освеже-
на внатрешност од серискиот модел, 
која е луксузна како никогаш досега. 
Инструменталната табла, воланот, ме-

нувачот и централната конзола се со 
нов дизајн, обложени кожа алкантара 
и со тоа се добива извонреден дизајн. 
Бројот на прекинувачи за командите на 
овој спортски автомобил значително се 
намалени од 27 на 11 благодарение на 
новиот мултимедијален систем преку кој 
може да се управуваат навигацијата, 
клима-уредот, аудиосистемот и другите 
системи. Тоа се прави преку осумин-
чниот екран во боја чувствителен на 
допир, со поголеми икони за полесна 
употреба. Овој систем може да се ко-
ристи и преку гласовни команди за да 
се поедностави возењето при голема 
брзина, кога е потребна поголема кон-
центрација на возачот. 

Карактеристиките на „ГТ-Р нисмо“ се 
дополнително подобрени благода-
рение на поцврстата конструкција на 
целиот автомобил. Тоа значи дека при 
голема брзина овозможена од 3,8-ли-
тарскиот шестцилиндарски мотор со 
две турбини, кој развива неверојатни 
600 коњски сили, автомобилот нема да 
добие извиткување и лоша управливост. 
Дополнително со  новиот систем, кој е 
вграден во овој модел и кој ги собира 

сите информации, се подобрени сите 
карактеристики за дури два процента, 
што е најголема разлика што успеале 
инженерите на „Нисан“ да ја добијат 
од серискиот автомобил. 

Целото знаење и собирање информации 
од трките низ светот од постојните моде-
ли е вградено во „нисмо“. Вшмукувачкиот 
систем за воздухот потребен за подобро 
согорување на горивото е преземен од 
класата ГТ3, а целата сила добиена од 
моторот се дистрибуира до тркалата 
преку шестостепен менувач со две ква-

автомобилизам

чила. На секој мотор стои алуминиумска плочка со 
името на инженерот на „Нисан“, кој го конструирал 
бидејќи секој агрегат е рачно произведен. 

Благодарение на новите карактеристики, во новиот 
„нисан ГТ-Р нисмо“ еднакво може да се ужива и на 
ридска патека и на кружна. 

Обликот на камерата изгледа како летачка чинија, која 
има 17 вградени камери, кои контролираат специјален 
веб-софтвер, кој овозможува снимање во 360 степени и 
автоматско враќање



К апитенот на македонската фуд- 
балска репрезентација за иг-
рачи до 21 година, Давид Ба-

бунски, е вистински лидер на својата 
генерација. Младата селекција има 
историска шанса за првпат да се пла-
сира на едно големо натпреварување 
откако игра одлично во квалификаци-
ите за Европското првенство во 2017 
година под водство на селекторот Боби 
Милевски. Тој е и повремен репрезен-
тативец и член на сениорскиот состав, 
а се очекува да биде и еден од носите-
лите на играта во квалификациите за 
Светското првенство, кои почнуваат 
во септември.

Ја искористивме можноста да поразго-
вараме со Бабунски во периодот кога 
тој ги заврши репрезентативните 
настапи и отиде на заслужен одмор 
пред почетокот на подготовките со 
Црвена звезда со која посакува да се 
пласира во групната фаза од Лигата 
на шампионите.

 По цели 10 години поминати во 
сите категории на Барселона, го на-
прави првиот професионален дого-
вор во твојата кариера и потпиша 
со поранешниот европски шампи-
он Црвена звезда. Веднаш, по само 
шест месеци, се закити со титулата 
во Србија. Како ја гледаш својата 
иднина со Звезда и може ли да се 

очекува со твојот нов клуб веднаш 
да бидеш учесник во групната фаза 
од Лигата на шампионите?
БаБУНСКи: Периодот поминат во 
Барселона е огромно искуство за мене. 
Покрај тоа што настапував за Б-тимот 
на Барселона многу често тренирав и 
со првите ѕвезди, како што се Меси, 
Нејмар, Суарез, Иниеста, Пике. Одлич-
на школа, која сакам да ја искористам 
за да можам да прераснам во голем 
фудбалер. Сепак сега настапувам за 
Црвена звезда и мислам само на иг-
рите на мојот нов клуб. Веќе шест 
месеци сум во Белград и можам да 
кажам дека целосно се пронајдов во 
сениорска екипа. Одлично се вклопив 
во средината и фудбалерите со кои 
настапувам сега одлично ме примија. 
Иако сум странец, се чувствува един-
ство во тимот и сите функционираме 
заедно и надвор од клупските обврски, 
а за тоа многу сум му благодарен и на 
тренерот Миодграг Божовиќ. Затоа 
сакам одисејата што ја имав десет го-
дини во Барселона да ја оставам зад 
себе бидејќи сега веќе сум професио-
налец. Тоа што го научив во Барселона 
не може да се спореди, но во новата 
средина се работи на поинаков начин, 
нов стил, нови соиграчи, но мислам 

дека можам да успеам со Звезда и сите 
заедно да се обидеме да го вратиме 
клубот таму каде што припаѓа, во са-
миот европски врв.

 Покрај титулата во српскиот шам-
пионат, бележиш и одлични настапи 
за репрезентацијата на Македонија 
за играчи до 21 година, со која во 
квалификациите за Европското пр-
венство 2017 година со соиграчите 
се наоѓате на чекор до историски 
успех. Колку се реални шансите на 
оваа генерација за пласман на едно 
големо натпреварување?
БаБУНСКи: Оваа генерација на ре-
презентативци, можеби, е најдобрата 
досега што ја имала нашата држава 
за играчи до 21 година. Играме во 
одлична форма во текот квалифика-
циите и се наоѓаме пред историски 
успех. Атмосферата што се создаде 
во репрезентацијата на чело со селек-
торот Боби Милевски е фантастична. 
Искрено, и мене на почетокот не ми се 
веруваше дека може да функционира-
ме така. Подредени сме на колективот 
и заедничкиот успех. Начинот на раз-
мислување и пристапот кон дресот со 
репрезентативниот грб е сменет кај 
сите фудбалери. Имаме голем подем 

во играта и секој си ја знае својата улога 
во тимот и е задоволен од с работеното. 
Без разлика што и да се случи до крајот 
на квалификациите, како капитен на 
овој состав ветувам дека ќе се бориме 
до крај и ќе се обидеме да ја израдуваме 
целата фудбалска и спортска јавност во 
нашата држава.

 До крајот на квалификациите оста-
нуваат уште три натпревари. Колку 
психилошкиот момент е значаен во 
вакви моменти, ако се знае дека сте 
многу блиску до предвидената цел?
БаБУНСКи: Во текот на квалификаци-
ите одигравме неколку тешки натпре-
вари. Пред сѐ мислам на тие со Исланд 
и со Франција, кои ни се главни конку-
ренти за првите две места во групата. 
Докажавме дека можеме да се носиме 
со репрезентации што се со поголемо 
фудбалско реноме од нашето и дека 
сме рамо до рамо со самиот европски 
крем. Знаете како, сите ние сме веќе 
професионалци на некој начин, иако 
некои од репрезентативците немаат 
ни 20 години. Најважно е што сите на-
стапуваме во клубови што ни даваат 
можност да настапуваме и да имаме 
минутажа во текот на сезоната. Физич-
ката подготовка воопшто не доаѓа во 
знак прашање, психолошкиот момент 
сами го градиме. До крајот на квалифи-
кациите ни остануваат уште три меча. 

Свесни сме и знаеме дека со евентуални 
три триумфи ќе бидеме многу блиску 
до баражот за Европското првенство, 
ако не и први во групата за директно 
да се пласираме на завршницата. Пред 
секој собир, пред секои подготовки и 
натпревар сите знаеме дека може да 
победиме на секој натпревар. Тоа не се 
случило одамна во некој национален 
состав. Таков е пристапот кај моите 
колеги и оттука добрите резултати. 
Можеше лесно да се случи да стигнеме 
и до уште некоја победа, но сме преза-
доволни од досегашните успеси. Можам 
да ветам пред целата јавност, во мое 
име како капитен и во името на сите 
репрезентативци, дека ќе се бориме до 
крај и до последната минута од квали-
фикациите, ќе се обидеме да стигнеме 
до огромниот историски успех, а тоа е 
пласман на една завршница на големо 
натпреварување, за првпат во историја-
та на македонскиот фудбал.

 Паралелно со настапите за репре-
зентацијата до 21 година, доби по-
вик и од селекторот ангеловски за 
пријателските натпревари за сени-
орската репрезентација. Од следната 
есен веќе се очекува да настапуваш 
и за сениорската репрезентација во 
квалификациите за Светското пр-
венство. Што може да се очекува во 
следниот циклус?

БаБУНСКи: Искрено ми е драго што 
двајцата селектори во меѓусебна ко-
муникација сериозно сметаат на мене 
во иднина. По натпреварот во Украи-
на, кога остваривме значајна победа, 
за само два дена одиграв натпревар и 
за сениорите во Австрија на пријател-
скиот натпревар против Азербејџан. 
Многу е напорно особено по крајот на 
една тешка сезона на клупски план, 
да одиграш и неколку натпревари за 
репрезентацијата. Сепак никако не-
може да се одбие повикот од селекто-
рот за А-репрезентацијата иако само 
два дена претходно играв за квали-
фикациски натпревар во Украина. 
Голема чест за секој спортист е по-
вик за настап во националниот дрес. 
Според разговорите што ги водевме 
со двајцата селектори, јас прво ќе го 
доиграм циклусот квалификации 
за репрезентацијата до 21 година, а 
потоа ќе се приклучам и на сениор-
скиот состав во обидот да стигнеме 
до висок пласман во следните ква-
лификации за Светското првенство, 
кои почнуваат во септември. Групата 
е многу тешка, но со приклучувањето 
на дел од младите репрезентативци 
и со искуството што во себе го носат 
Горан Пандев, Агим Ибраими, Ванче 
Шиков, Иван Тричковски и пристапот 
што го имаат раководните лица во 
федерацијата, реално е да се очекува 
Македонија да биде вистинско из-
ненадување и да се добие едно ос-
вежување во составот, кој во следните 
неколку години може да се надева и 
на борба со конкурентите на самиот 
врв на табелата. Сепак, има време 
за такво нешто бидејќи ние допрва 
треба да се воигруваме заедно и да 
покажеме дека нашата држава има 
квалитет и не го заслужува местото 
што сега ѝ припаѓа на ранг-листата 
на ФИФА.Во федерацијата веќе има-
ат сосема поинаков пристап, имаат 
идеја, имаат визија, имаат добро 
дефинирана филозофија, начин на 
работење, одлична организација 
и пристап, што е најважно за еден 
добар почеток бидејќи без сите тие 
базични подготовки не може да функ-
ционира еден клуб, еден тим и една 
репрезентација. 

ќе дадам се од  
себе и Македонија  
да стигне до 
завршницата на  
едно големо 
натпреварување

Прво ќе го доиграм циклусот квалификации за 
репрезентацијата до 21 година, а потоа ќе се приклучам 
и на сениорскиот состав во обидот да стигнеме до висок 
пласман во следните квалификации за Светското првенство, 
кои почнуваат во септември. Групата е многу тешка, но 
со приклучувањето на дел од младите репрезентативци 
и со искуството што го носат во себе Горан Пандев, Агим 
Ибраими, Ванче Шиков, Иван Тричковски и пристапот што 
го имаат раководните лица во федерацијата, реално е да 
се очекува Македонија да биде вистинско изненадување 
и да се добие едно освежување во составот, кој во 
следните неколку години може да се надева и на борба со 
конкурентите на самиот врв на табелата

фудбал инТеРВjУ

ДаВиД БаБУНСКи
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 Психијатарот му вели на  
пациентот:

– Значи твојот проблем е тоа 
што премногу бес има во тебе. 
Напиши писмо до тој што те 
нервира, искажи се и после 
запали го.

– Добро. А со писмото што да 
правам?

 Ја прашува Зоки Поки мајка си:
– Мамо, летаат ли ангелите?
– Да сине летаат.
– Вчера тато и рече на дадилка-

та „ангелче“, кога ќе можам да 
видам како лета?

– Утре, душо.

 Трпана му вели на Трпе:
– Ноќеска пак зборуваше во сон.
– Па нормално кога дење не  

можам да дојдам на ред!

Прдеж и мрСул

Здраво телефанатици. Прдеж и мрсул се литературни македонски зборови. Веру-
вале или не, и зборот пичка е. Не ми верувате? Јас имам две лекторки, кои сигурно 

не би ме оставиле да го напишам зборот пичка десет пати, ако тоа не е така. 
За доказ: пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка, пичка!

Македонскиот јазик ни е супер, со сите негови стари зборови, турцизми и неоци-
зми. Мене лично, рубриката „Ризница“ ми е омиленото ќоше во еден наш весник.
Се враќам на темата. Токму затоа што прдеж и мрсул си се наши зборови, нема 

причина зошто да не се најдат во квиз, посебно во полуфинале, кога прашањата 
треба да бидат малку позбунувачки и потешки. Нема причина зошто тоа некому би 

му пречело (но, каков Македонец ќе си ако нешто не ти пречи, па ти знаеш сѐ!)
Ако веќе треба нешто да ви пречи тоа е кога Ирена Спировска ќе рече Армáгедон 

место Армагедóн, Áнри место Анрѝ, Чајковски место Чајковскѝ итн. 
Требаше да си ги запишам сите, но тоа е тоа. Кој сака да сфати ќе сфати.  

Кој не, нека продолжи да се срами од зборот прдеж. 

Малиот брат 

ТВТека

�  19 ју ни 1913 година
 Почнало Тиквешкото воста-

ние, прв организиран масо-
вен народен вооружен отпор 
против српската власт, која 
ја окупирала Вардарска Ма-
кедонија по повлекувањето 
на турските сили по Првата 
балканска војна. Востанието 
почнало на 19 јуни1913 го-
дина, во Тиквешко и траело 
седум дена. Тиквешкото насе-
ление, спонтано и самостојно 
го организирало, а било ра-
ководено од локалните дејци, 
револуционери и војводи на 
Организацијата, а потпомог-
нато од четите на ВМРО.

�  20 ју ни 1922 го ди на
 Во Галичник е роден Алексан-

дар Сариевски, македонски 
народен пејач и композитор. 
Тој е еден од основачите на 
ансамблот „Танец“, а е ком-
позитор и текстописец на 
песната „Зајди, зајди јасно 
сонце“. Почина во Скопје, на 
19 декември 2002 година. 

�  22 ју ни 168 г. пр. н.е.
 Почнала Четврта македон-

ско-римска војна. Во битката 
кај Пидна, Римската Република 
ја поразила војската на маке-
донскиот крал Персеј од анти-
гонидската династија. 

�  22 јуни 1889 година
 Под водство на канцеларот 

Ото фон Бизмарк Германија 
прва во светот вовела пен-
зиски систем за работниците, 
земјоделците, занаетчиите и за 
слугите постари од 70 години.

�  22 јуни 1941 година
 Втора светска војна: Почеток 

на операцијата „Барбароса“ — 
Германија го нападна СССР.

�  23 јуни 1915 година
 Во Прилеп е роден Кузман 

Јосифовски - Питу, македон-
ски правник, комунист, еден 
од главните организатори на 
антифашистичкото движење 
(1938-1941) и на НОБ во Ма-
кедонија (1941-1944). Поради 
својата неуморна народно-ос-
лободителна дејност многу 
луѓе го нарекуваат Гоце Делчев 
на НОБ (Вториот Гоце Делчев).

ВРемеПлоВ

Се хранам здраво ама после тоа обавезно јадам.

Месецов сум ко ураниум. Осиромашен.

Многу мразам кога сметката ми е 520 денари и бркам по 
џебовите и никаде не можам да најдам уште 500 денари.

жена е кога и фали се.

Брак? Тоа е модерно име за посвојување на 
пораснато машко дете а мајка му не може да се 
грижи повеќе за него.
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•		6	ла	жи	ци	пу	тер	на	 
соб на тем пе ра ту ра

•		1+1/3	шол	ји	ше	ќер

•		2	го	ле	ми	јај	ца

•		2	жолч	ки

•		сок	од	1/2	ли	мон

•		2	ла	жи	ци	сок	од	ли	ме	та

•		рен	да	на	ко	ра	од	ли	ме	та	+	 

1 ла жи ца за де ко ра ци ја

•		1+1/2	шол	ја	пав	ла	ка

# Вклу че те ја ринг ла та на сред на тем пе ра ту ра. Во са-
дот за сос ста ве те ги пу те рот, ше ќе рот, јај ца та, жолч-
ки те, со кот од ли ме та и со кот од ли мон. Ме шај те 
по сто ја но че ти ри-пет ми ну ти до де ка не ја до би е те 
по са ку ва на та гу сти на. Вни ма вај те да не зо врие. До-
кол ку зо врие ре цеп тот не е ус пе шен. Поч не те од по-
че ток со но ви со стој ки.

# Трг не те го кре мот од ринг ла и до дај те ед на ла жи ца 
ко ра од ли мон. Кре мот ста ве те го во сад за крем и пре-
криј те го со фо ли ја за да не фа ти ко ра. Оста ве те го да 
се ла ди во фри жи дер еден час. 

# Во сад за ма те ње из ма те те ја пав ла ка та со ше ќе рот. 
Кре мот из ма те те го по втор но и по ле ка со е ди не те го 
со бе ли от крем упо тре бу вај ќи шпа ту ла. 
Сме са та си пе те ја во шест ча ши, пре криј те ги со нај-
лон ска фо ли ја и ста ве те ги во фри жи дер да се ола дат.

# Де ко ри рај те со све жо рен да на ко ра од ли ме та или  
од ли мон.

# Сер ви рај те!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СОВЕТ: За кре мот да не фа ти ко ра, фо ли ја та за ле пе те ја 
по по вр ши на та на кре мот.
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КуJнски тефтер

Мус од ли ме та




