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ВоВед

на агресијата мора да се одговори
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на неделата

Пра ша ње то да ли гра ѓа ни те не по-
сред но ќе тре ба да се вме ша ат во 
ре ша ва ње то на кри за та e сѐ по че-

сто во јав но ста по пос лед ни от обид на 
ху ли га ни те на Со рос од пла те нич ка та 
ре во лу ци ја да ис це ни ра ат улич ни не ми-
ри со кои би ја ра ди ка ли зи ра ле си ту а ци-
ја та. Ди ле ма та „ка ко на та му“ не е са мо 
на гра ѓа ни те на кои им е пре ку гла ва од 
ди ве е ње то на пла те нич ка та ор да, ту ку и 
на са ми те опо зи ци о не ри кои, очиг лед но, 
има ат се ри о зен проб лем да се до го во рат 
по ова пра ша ње, осо бе но во мо мен ти 
ко га на пре го ва рач ка ма са се до го ва ра 
да тум за из бо ри. „Го ле ми от про тест“ на 
пла те нич ка та ре во лу ци ја освен тоа што 
јас но по твр ди зо што СДСМ бе га од со о чу-
ва ње со гла са чи те, по ка жа и не кои дру ги 
де фе кти во оп штес тво то. 

Пр во, СДСМ и Со рос не ма ат и уште дол го 
вре ме не ма да мо жат да обез бе дат под др-
шка од на ро дот ни ту за мир ни про те сти 
ни ту за на силс тва кои би им по мог на ле 
во пре зе ма ње то на вла ста. Ду ри и тие 
са ми те се сра мат да ка жат број ка - кол ку 
пар ти ски чле но ви, со ро со ви пла те ни ци, 
кри ми нал ци и ху ли га ни ус пе а ја да до не-
сат со авто бу си... Да ли За ев и со ро со и ди те 
по со би рот, на кој со браа не кол ку ил ја ди 
гра ѓа ни по раз лич ни ос но ви, а кои па тем 
не ба раа из бо ри ту ку ап со лут на власт 
врз си те ин сти ту ции (ду ри и врз ме ди-
у ми те), има ат пра во да се из жи ву ва ат 
со це ли от ма ке дон ски на род и со це ла та 
др жа ва? Уште по ве ќе, има ат ли во оп што 
пра во да збо ру ва ат во име на на ро дот? 
Ако е та ка, то гаш со се ма ле ги тим но пра-
во има и Енри ке Иг ле си јас да се вклу чи 
во пре го во ри те во Пр жи но со ог лед на 
фа ктот де ка во исто вре ме со бра ре чи си 
иден ти чен број под др жу ва чи, кои, за раз-
ли ка од со би рот на опо зи ци ја та, зна е ја 
што са ка ат и зо што се та му. 

Вто ро, За ев и оста то кот од без и деј но то 
ра ко водс тво на не го ва та пар ти ја не ма ат 
ни ка ков проб лем до бе скрај да глу мат 
ре во лу ци о не ри и да при ме ну ва ат де стру-
ктив ни сце на ри ја, нас про ти не под го тве-
но ста и нес по соб но ста да сед нат на ма са и 
да по ну дат или при фа тат кон стру ктив ни 
пред ло зи ка ко до бр зи и ле ги тим ни из-
бо ри кои ќе до ве дат до из лез од кри за та. 

Тре то, пла те ни ци те и ху ли га ни те ќе ди-
ве ат по ули ци те сѐ до де ка ор га ни за то-
ри те де бе ло ги пла ќа ат за ди ве е ње то и 
до де ка не ги по чув ству ва ат пос ле ди ци те 
од на силс тво то што го при ме ну ва ат и на 
кое по ви ку ва ат. Не знам до ко га ќе би дат 
то ле ри ра ни од ин сти ту ци и те, а не знам 
ни ту до ко га ќе трае тр пе ни е то на гра ѓа-
ни те кои по ве ќе од ед на го ди на гле да ат 
ка ко пред очи им се уни шту ва др жа ва та, 
но упор но се воз др жу ва ат од ре ак ци ја за 
да из бег нат конф ликт во кој најм но гу би 
за гу би ле ток му гра ѓа ни те и др жа ва та. Од 
дру га стра на, пак, на сил ни ци те и пла те-
ни ци те ва ка фи нан си ски мо ти ви ра ни и 
ин сти ту ци о нал но то ле ри ра ни мо жат 
до бе скрај да ужи ва ат во огра ни че на та 
при ме на на за ко ни те, да се од не су ва ат 
ка ко раз га ле ни де ти шта и да ис по ра чу-
ва ат се ка кви уце ни и ул ти ма ту ми са мо 
за тоа што тоа им го овоз мо жу ва ат исти те 
ин сти ту ции што ги сме та ат за „из вр ши-
те ли на ре жи мот“. 

Че твр то, за ка ни те де ка по 18 ју ни ни-
што не ма да би де исто се по ка жаа ка ко 
ап со лут но не ви сти ни ти. На про тив, со 
„го ле ми от про тест“ опо зи ци ја та са мо 
по твр ди де ка ап со лут но не ма ни ка ква 
моќ и ка па ци тет за да го убе ди на ро дот 
во сво и те ла ги.

По тол кав на пор за ор га ни за ци ја, вло же ни 
па ри и за ка ни, опо зи ци ја та и Со рос до жи-
ве а ја фи ја ско кое си гур но ќе има вли ја ние 
врз на та мош на та од лу ка на За ев во вр ска 
со де фи ни ра ње то да тум за из бо ри. Пла-
те ни ци те имаа мож ност да се уве рат со 
свои очи де ка ду ри ни опо зи ци ски на стро-
е ни те гра ѓа ни не го под др жу ва ат нив но-
то де стру ктив но од не су ва ње и на чин на 
дејс тву ва ње. Ток му од тие при чи ни, за да 
се оправ да бе га ње то од из бо ри, оче ку вам 
на ско ро да се до пол ни спи со кот со но ви 
иди от ски ус ло ви и ба ра ња. Во ме ѓу вре ме, 
во пер и о дот што сле ду ва до из бо ри те 
(ко га и да се слу чат) СЈО ќе мо ра да му 
по мог не на ко а ли ци ски от парт нер да ја 
ур не до вер ба та на на ро дот во нив ни от 
по ли тич ки не при ја тел ВМРО-ДПМНЕ.  

Срам но е тоа што оваа пла те нич ка гру па, 
ко ја нап ла ту ва ми ли он ски су ми за ан ти-
др жав но дејс тву ва ње, си доз во лу ва да се 

по и сто ве ту ва со ма ке дон ски от на род и 
да се прет ста ву ва ка ко дел од не го, а во 
исто вре ме го на вре ду ва и по ни жу ва во 
се ко ја мож на при го да.  Уште по бед но е 
тоа што овие пла те ни ци се бе си се сме-
та ат за не ка кви хе рои ко га се прес ме-
ту ва ат со спо ме ни ци те и со об је кти те 
или ко га скри е ни зад нив ни те про фи ли 
на „Фејс бук“ се за ка ну ва ат на се кој не и-
сто мис ле ник и про тив ник, а, од дру га 
стра на, се од не су ва ат ка ко ви стин ски 
ку ка ви ци ко га ќе би дат пре ду пре де ни 
де ка ќе до би јат со иста мер ка ако не за-
прат со на силс тво то врз ин сти ту ци и те и 
со при ти со ци те врз гра ѓа ни те. Да би де ме 
јас ни, и по кој знае кој пат да по вто ри ме, 
за ко ни те ва жат за си те исто. Ако ин сти-
ту ци и те го то ле ри ра ат ван да лиз мот на 
оваа пла те нич ка бан да, то гаш кој е тој 
што ќе смее да го каз ни на ро дот по ра ди 
не го ва та ис про во ци ра на ре ак ци ја? Пре-
ку мер на та то ле ран ци ја од ин сти ту ци и те 
на си сте мот и од гра ѓа ни те, пак, од дру га 
стра на, им овоз мо жу ва на пла те ни ци те 
са мо да си го за си лат чув ство то на екск-
лу зив ност во при ме на та на на силс тво. 

Искре но се на де вам де ка на ро дот ка ко 
пос ле ден ли ни ја во од бра на та на др жа-
ва та и на на ци о нал ни те ин те ре си не ма 
да има по тре ба да ги пре зе ме ра бо ти те 
во свои ра це. Но, за да се из бег не тоа, ќе 
тре ба пла те ни ци те да се вра зу мат (што 
не е за ве ру ва ње) или ин сти ту ци и те на 
др жа ва та да по ка жат вол ја и ка па ци тет 
да одо ле ат на си те при ти со ци и стро го 
да ги по чи ту ва ат за кон ски те об вр ски 
и мож но сти за за шти та на по ре до кот. 
Сѐ уште ве ру вам де ка од ова на мет на то 
лу ди ло мо же ме да из ле зе ме единс тве но 
ин сти ту ци о нал но, со чес ни и со сил ни 
лу ѓе на кру ци јал ни по зи ции. За тоа, ако 
акту ел ни те не се спо соб ни да се спра ват 
со оваа пла те нич ка бан да и со при ти со-
ци те на ча до рот, то гаш има ат об вр ска тоа 
да ѝ го со оп штат на јав но ста и вед наш 
да се пов ле чат од функ ци и те кои им се 
до ве ре ни од на ро дот за да не ја до ве дат 
др жа ва та на праг на са мо у ни шту ва ње. 
Нив ни те ме ста не ма да би дат по пол не ти 
од пла те ни ци и од без р бет ни ци, ту ку од 
лу ѓе кои се од луч ни да ра бо тат за ин те-
ре си те на др жа ва та и за ни кој друг, во 
се ка кви ус ло ви и по се ка ква це на.

Кра ли ца та Мар га ре те Вто ра го 
од ли ку ва Жи вко Му ка е тов со 
Ор ден на дан ско то зна ме

Ако институциите толерирААт, нАродот ќе се спрАви со плАтеничкАтА ордА

Со указ на неј зи но то ви со чес тво, дан-
ска та кра ли ца Мар га ре те Вто ра, 
Жи вко Му ка е тов, ге не ра лен кон зул 

на Кралс тво то Дан ска во Ма ке до ни ја, 
до би ви со ко од ли ку ва ње - Ви тез на дан-
ско то зна ме.  Пре стиж ни от ор ден кој Му-
ка е тов го до би е приз на ние за не го ви от 
иск лу чи те лен при до нес во прет ста ву ва-
ње то на ин те ре си те на Кралс тво то Дан-
ска во Ма ке до ни ја и во про мо ви ра ње то 
на со ра бо тка та ме ѓу две те зем ји.

Це ре мо ни ја та на при мо пре да ва ње то 
на ор де нот се одр жа во ре зи ден ци ја та 
на Кралс тво то Дан ска во Ви е на, а од ли-
ку ва ње то го из вр ши ам ба са дор ка та на 
Кралс тво то Дан ска во Ви е на и не ре зи-
ден тен ам ба са дор за Ма ке до ни ја, неј зи-
на та ексе лен ци ја г-ѓа Ли се ло те Плес нер. 

� Осо бе но ми е за до волс тво што во име 
на неј зи но то ви со чес тво, кра ли ца та 
Мар га ре те Вто ра, мо жам да го до де-
лам од ли ку ва ње то Ви тез на дан ско то 
зна ме на Жи вко Му ка е тов, во чест на 
приз на ние за не го ва та це не та служ ба 
ка ко ге не ра лен кон зул на Кралс тво то 
Дан ска. За до волс тво то е уште по го ле-
мо би деј ќи сум комп лет но уве ре на 
де ка ова приз на ние на ви сти на го зас-
лу жу ва ка ко истак нат биз нис мен кој 
ра ко во ди со го ле ма ин ду стри ја ка ко 
„Ал ка ло ид“, ка ко наш ге не ра лен кон-
зул, ка ко ху ма нист кој дејс тву ва пре ку 
Фон да ци ја та „Трај че Му ка е тов“ и ка ко 
чо век кој пра ви ма кси мал ни на по ри 
за спор тот - истак на Плес нер.

Ор де нот е изра бо тен од крал ски от ју-
ве лир Ан тон Ми кел сен и прет ста ву ва 
бел емај ли ран крст со дан ско то зна ме 
по ра бен со цр ве но. На вр вот од кр стот 
е изра бо тен мо но гра мот на кра ли ца та 
Мар га ре те Вто ра, а на пред на та стра на 
стои зна кот на ос но во по лож ни кот на ре-
дот Ви тез на дан ско то зна ме, со мо то то 
на ре дот: Бог и кра лот. 

� Би са кал да ѝ се заб ла го да рам на на-
ша та над леж на ам ба са да во Ви е на за 
че ста ко ја ми бе ше ука жа на со од ли ку-
ва ње то. Овој ор ден е од огром на важ-
ност за ме не и за мо е то се мејс тво. Иа ко 
е приз на ние за го ди ни те по ми на ти во 

служ ба на ин те ре си те на Кралс тво-
то Дан ска, овој ор ден за ме не лич но 
прет ста ву ва пот тик за уште по ви со ки 
до стиг ну ва ња, прод ла бо чу ва ње на 
со ра бо тка та и про мо ви ра ње на ин-
те ре си те на Кралс тво то Дан ска и на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја на нај до бар 
мо жен на чин - истак на Му ка е тов по 
по вод од ли ку ва ње то. 

Ова пре стиж но од ли ку ва ње прв пат е 
во ста но ве но од кра лот Кри сти јан Пет-
ти во 1671 го ди на.

Жи вко Му ка е тов е име ну ван за ге не-
ра лен кон зул на Кралс тво то Дан ска во 
Ма ке до ни ја во сеп тем ври 2007 го ди на, 
ко га бе ше најм ла ди от кон зул во дан-
ска та дип ло мат ска ми си ја. Не го ва та по-
ли ти ка на дејс тву ва ње е на со че на кон 
за јак ну ва ње на би ла те рал на та со ра бо-
тка ме ѓу две те зем ји, ин тен зи ви ра ње на 
тр гов ска та раз ме на и аси сти ра ње при 
кон зу лар ни те про це ду ри на дан ски те 
др жав ја ни во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. �
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ОПО ЗИ цИ јА ТА ДА НЕ СЕ КР СТИ ВО СТРАН цИ

Кри за та ќе мо ра да 
се ре ши на из бо ри
Иа ко мно гу ми на не у па те ни се на де ваа де ка на со ста но кот на  
ми ни с  т ри те за над во реш ни ра бо ти на член ки те на Европ ска та уни ја 
во по не дел ни кот ќе би де до не се на од лу ка за поч ну ва ње про це ду ра 
за во ве ду ва ње санк ции за Ма ке до ни ја, тоа сце на рио ни од да ле ку 
не е ре ал но. По кој знае кој пат Бри сел ни го по ра ча тоа што го лем 
дел од нас не мо жат да го ви дат. А, тоа е са ми да се фа ти ме за ра
бо та за тоа што ни ту ЕУ, ни ту НА ТО, ни ту ка ков би ло ча дор мо же да 
ги ре ши ма ке дон ски те проб ле ми. Из бо ри те оста ну ва ат ул ти ма тив
но ре ше ние на си те до маш ни ма ки. Од нив не ма бе га ње за тоа што 
тоа е единс тве ни от при фат лив на чин за до а ѓа ње на власт, и тој ќе 
се слу чи без раз ли ка на се га спор ни те из бор ни ли сти, ме ди ум ски те 
за ко ни или дру ги по ли тич ки конф ли кти
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тоа, од нос но ко га тие ќе би дат 
оце не ти за кре ди бил ни, фер, 
де мо крат ски или до бро ор га-
ни зи ра ни е по мал ку важ но. 
Важ но е де ка тие ќе се слу чат 
и на тој на чин ќе за вр ши оваа 
рун да ма ке дон ски кри зи. 

По ра ки те јас ни,  
ана ли зи те мат ни
По ра ки те од ЕУ ре чи си се ко-
гаш се до жи ву ва ат во Ма ке до-
ни ја во за вис ност од по ли тич-
ка та по зи ци ја на по е ди не цот 
или на пар ти ја та. Се кој по вик 
на ЕУ за за бр зу ва ње на ре фор-
ми те, за спро ве ду ва ње на До-
го во рот од Пр жи но опо зи ци ја-
та го до жи ву ва ка ко по вик до 
ВМРО–ДПМНЕ, што е ло гич но 
со ог лед на тоа што оваа пар ти-
ја е на власт це ли 10 го ди ни и 
има од го вор ност за ре ша ва ње 
на си те проб ле ми. Но, во ова 
суб је ктив но до жи ву ва ње на 
ра бо ти те, ма ке дон ска та опо зи-
ци ја за бо ра ва де ка ко га стран-
ски те ам ба са ди во Скоп је ги 
ин фор ми ра ат сво и те ше фо ви 
во Бри сел, Ва шин гтон, Бер лин 
или во Лон дон, не про пу шта ат 
да на пи шат по не кој па сус за 
че ко ри те на СДСМ и за нив ни-
те со јуз ни ци од нев ла ди ни от 
се ктор ко ор ди ни ра ни и ло ги-

На Европ ска та уни ја ѝ е 
со вр ше но јас но што се 
слу чу ва во Ма ке до ни ја. 

Во ова твр де ње ни кој не смее 
да се сом не ва. Точ но е и тоа 
де ка во од дел ни член ки на ЕУ 
и во од дел ни пар тии во нив, 
во за вис ност од иде о ло шка-

та ма три ца, има по мал ку или 
по ве ќе сим па тии за одре де ни 
ма ке дон ски по ли тич ки фа кто-
ри, но за ед нич ки от име ни тел 
за си те нив е тоа де ка ко неч-
на та раз вр ска на ма ке дон ски-
от Гор ди ев ја зол мо ра да дој де 
пре ку из бо ри. Ко га ќе се слу чи 

стич ки по мог на ти од Ин сти-
ту тот „Отво ре но оп штес тво“ 
на Џорџ Со рос. 

Зар има не кој се ри о зен опо-
зи  ци ски ли дер што мис ли де-
ка во исти те из ве штаи не се 
ана ли зи ра им по тент но ста на 
СДСМ да по ну ди здра ва и кон-
зи стент на по ли тич ка про гра-
ма и ре ше ни ја за нап ла сте ни те 
проб ле ми, да ани ми ра по го ле- � По ли тич ки те ли де ри во Ма ке до-

ни ја да поч нат отво рен ди ја лог за 
из лез од кри за та, из ја ви ше фи ца та 
на европ ска та дип ло ма ти ја, Фе-
де ри ка Мо ге ри ни, по со ста но кот на 
Со ве тот на ми ни стри на Европ ска та 
уни ја. Таа за Ма ке до ни ја по тро ши са-
мо ед на про сто про ши ре на ре че ни ца.

� Мно гу е јас но единс тво то на зем-
ји те-член ки на ЕУ во по тре ба та 
по ли тич ки те ли де ри во зем ја та 
да се ан га жи ра ат во отво рен ди ја-
лог, да се имп ле мен ти ра До го во рот 
од Пр жи но од 2015 го ди на и да се 
соз да дат ус ло ви за кре ди бил ни 
из бо ри, раз ви ва ње на вла де е ње то 
на пра во то, под др шка за Спе ци јал-
но то јав но об ви ни телс тво и имп-
ле мен та ци ја на ит ни те ре форм ски 
при о ри те ти - ре че Мо ге ри ни.

Ма ке до ни ја на дне вен ред на Со ве-
тот на ми ни стри на ЕУ бе ше ста ве-
на по ба ра ње на Бер лин и на Лон-
дон, кои и прет ход но не кол ку па ти 

иска жу ваа за гри же ност за раз во јот 
на на ста ни те во зем ја ва. Пред по че-
то кот на со ста но кот во Лу ксем бург 
ше фот на гер ман ска та дип ло ма ти ја, 
Франк-Вал тер Штајн ма ер, нај а ви де-
ка Евро па ќе сто ри сѐ за да се сми ри 
со стој ба та и во зем ја ва да се обез бе-
дат ус ло ви за фер из бо ри.

� Со стој ба та во Ма ке до ни ја е за-
гри жу вач ка. За тоа ќе ди ску ти ра-
ме де не ска. Се ус пеа во од ла га ње 
на нај а ве ни от тер мин за из бо ри, 
но вна треш но-по ли тич ки те су ди-
ри во Ма ке до ни ја тра ат и на та му и 
ние и на та му, во рам ки те на на ши-
те мож но сти, европ ски те мож но-
сти, ќе мо ра да пра ви ме на по ри за 
при до нес за сми ру ва ње на со стој-
ба та и за тоа кол ку што е мож но 
во Ма ке до ни ја да има фер пре дус-
ло ви за из бо ри, кои би се одр жа ле 
во тер мин кој би тре ба ло до пр ва 
да се до го во ри - из ја ви Штајн ма ер 
пред со ста но кот со сво и те ко ле ги 
во Лу ксем бург.

ма оп штес тве на гру па во оби-
дот да се про ме нат ра бо ти те. 
Пла не ри те на опо зи ци ја та мо-
ра да прес ме та ат де ка, исто 
ка ко во слу ча јот со го диш ни-
те из ве штаи за на пре до кот 
на зем ја та, и во овие не дел ни, 

ме сеч ни или квар тал ни из ве-
штаи на ре ал на ба за се со бра-
ни си те ре ле вант ни по да то ци 
за со стој ба та во зем ја ва од кои 
не ми но вен дел се и про це ни те 
за тоа што ќе се слу чи на из бо-
ри те, ко га и да се слу чат тие. 

За гри же но ста го ле ма, Ма ке до ни ја об јас не та во ед на ре че ни ца 
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Ка ко и да се 
чи та ат зак-
лу чо ци те за 

Ма ке до ни ја во 
Бри сел, за кои 
се га ми ни стри-

те за над во-
реш ни ра бо ти 

по тро ши ја 
це ли три ре че-
ни ци, по ра ка та 

е јас на - ЕУ 
не е на ни чи ја 
стра на ни ту, 
пак, ќе оди 

спро тив но на 
оп шти от курс 
во зем ја та, од-
нос но во ни кој 

слу чај не ма 
да си доз во ли 

ури ва ње на 
вла ста пре ку 

бул до жер-дип-
ло ма ти ја

Б ла го да ре ние на СДСМ, 
Ма ке до ни ја има чест за 
уште ед на ен дем ска по ја-

ва. Освен што сме единс тве ни 
свет ски до ма ќи ни на охрид ска та 
па стрм ка, мо ли ка та и на ло ран-
ди тот од Ал шар, др жа ва та по ра-
ди со ци јал де мо кра ти те ја има 
че ста да би де единс тве на и по 
опо зи ци ја та што не са ка из бо-
ри и нив ни от пре тсе да тел, кој 
по ле ка, но си гур но вле гу ва во 
Ги ни со ва та кни га на ре кор ди ка-
ко нај са мо де ма ти рач ки от ли дер 
во све тот, да не ре че ме, лаж го, 
до би но ва шан са за ен дем ска по-
ја ва, овој пат дви же ње. Па, ма кар 
и ша ре но...

Нај но ва та уни кат на про дук ци ја 
од мрз ли ва та куј на на екс Би ха-
ќка е нив на та ре во лу ци ја, по-
втор но ен дем ска и единс тве на, 
ко ја сил но уди ра во смис ла та и 
зна че ње то на збо рот, па ма кар 
би ла и ша ре на. Збо рот оз на чу-
ва ра ди кал на про ме на на оп-
штес тве ни от по ре док, нај че сто 

на сил на, и сим бо ли зи ра пре-
врат. Во ма ке дон ска та ша ре на 
„ре во лу ци ја“, пак, единс тве на 
ра ди кал на про ме на е на чи нот 
на дејс тву ва ње на ре во лу ци о не-
ри те. За раз ли ка од си те свет ски 
ре во лу ции, на ша ва има од мор во 
ви кенд, по долг ако е про дол жен, 
днев ни ца за ре во лу ци о не ри те, 
ли де ри кои има ат ми ли јар ди 
(де на ри, иа ко и за евра та оста-
ну ва отво рен сом неж) и чел ни ци 
и ме ди ум ски стра те зи со ми ли-
он ски при хо ди. Исто вре ме но, 
ова е уни ка тен при ме рок и по 
фа ктот што СДСМ, т.е. пар ти ја та 
ко ја ги ор га ни зи ра и ра ко во ди, 
се крие од сопс тве на та во деч ка 
рол ја во неа. За мис ле те ко га Ка-
стро, Ле нин, Мао Ѕе дунг, па ду ри 
и ми лу ва ни от во СДСМ Ти то, би 
не ги ра ле де ка тоа би ле нив ни 
ре во лу ции. Да, по го ле ми от дел 
од нив би ле во за твор, но ни ту 
еден по ра ди кри ми нал и ко руп-
ци ја те шки 8 ми ли о ни евра, ни ту 
по ра ди ми ли о ни од ки ри ја...

Ин те рес но е што ду ри и Со ро-
со ви те фи ли ја ли не не ги ра ат 

учес тво иа ко, нив ни от ра ко во ди тел Џорџ Со-
рос, слич но ка ко За ев, тоа го де ман ти ра ше во 
Бри сел. Фон до ви те ги ра ко во де ле не го ви те фи-
ли ја ли, слич но ка ко што гра ѓа ни те ја ор га ни зи-
ра ат ша ре на та „ре во лу ци ја“, а „Про те сти рам“ се 
не за вис ни и апо ли тич ки, не ли... Со це ла та сво ја 
по ли тич ка па те ти ка, на вре да на ин те ли ген ци ја-
та на на ро дот и сом ни тел ни от збир на мо ти ви 
за неј зи но спро ве ду ва ње, ма кар и ва кво ки ла во, 
на ша та ша ре на „ре во лу ци ја“ ра ди кал но ги ме-
ну ва свет ски те нор ми за зна че ње то на збо рот 
кој оз на чу ва со ци јал ни про ме ни. Ова би би ла и 
пр ва свет ска ре во лу ци ја на бо га ти те про тив си-
ро маш ни те, со ли де ри на фа ти ра ни до „пла фон“ 
кои, де мек, са ка ат да ја вра тат сред на та кла са 
ко ја са ми ја уни шти ја. Не што слич но ка ко ко га 
Ста лин би ги уни штил кол хо зи те и би по мог нал 
во вра ќа ње то на ин ди ви ду ал ни от зем јо де лец, 
а Хит лер би по мог нал во вос по ста ву ва ње ед на-
квост ме ѓу рас и те и на ци и те...

СДСМ КУ ПИ ПО ЛОВ НА, НЕ УС ПЕШ НА  
ША РЕ НА „РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА“
Де но ви ве ма ке дон ска та јав ност, а оние пр вич но 
из ла жа ни во мо ти ви те на ре во лу ци ја та најм но гу,  
се раз о ча ра од уште еден ре во лу ци о не рен „факт.“ 
Та мам си те мис леа де ка др жа ва та има единс тве на 
ре во лу ци ја, ба рем по име то, „ша рен“ ком про мис 
соз да ден по ра ди не мож но ста во да чи те да се до го-

РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА СО ОЧАЈ НО СЛА БА  
РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈА

НЕ ПОД НОС ЛИ ВА ТА ЛЕС НО ТИ ЈА НА ША РЕ НО ТО ПО СТО Е ЊЕ анализа

Ша ре на та „ре во лу ци ја“ би би ла пр во то ва кво 
свет ско дви же ње со ли де ри на фа ти ра ни до 
„пла фон“ кои, де мек, са ка ат да ја вра тат сред
на та кла са ко ја са ми ја уни шти ја. Не што слич но 
ка ко ко га Ста лин би ги уни штил кол хо зи те и 
би по мог нал во вра ќа ње то на ин ди ви ду ал ни от 
зем јо де лец, а Хит лер би по мог нал во вос по
ста ву ва ње ед на квост ме ѓу рас и те и на ци и те. 
Ви стин ски от проб лем е во тоа што по 25 го ди ни 
не за вис ност на ро дот, чи ја што ин те ли ген ци ја 
СДСМ по на ви ка ја пот це ну ва, ја на у чи по ен та та 
на ста ра фин та – но ва бу да ла. Ток му тој на
род ве ли: Ако ед наш ме из ла жеш, срам да ти е! 
Ако ме из ла жеш два па ти, срам да ми е! А ток му 
СДСМ се га ку пи по лов на ре во лу ци ја, ба шка не
ус пеш на, па ма кар би ла и ша ре на. ста ра фин та 
– но ва пар ти ја...
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Со дру ги збо ро ви, тие што во 
име на пар ти и те ги чи та ат 
и ана ли зи ра ат по ра ки те од 
Бри сел, тре ба да му ка жат на 
сво е то членс тво де ка не тре ба 
да че ка стран ска ин тер вен ци-
ја на ко ја по ви ку ва ат ви со ки 
чле но ви на опо зи ци ја та по ве-
ќе од три го ди ни. Ка ко и да се 
чи та ат зак лу чо ци те за Ма ке-
до ни ја во Бри сел, за кои се га 
ми ни стри те за над во реш ни 
ра бо ти по тро ши ја це ли три 
ре че ни ци, по ра ка та е јас на - 
ЕУ не е на ни чи ја стра на ни-
ту, пак, ќе оди спро тив но на 
оп шти от курс во зем ја та, од-
нос но во ни кој слу чај не ма да 
си доз во ли ури ва ње на вла ста 
пре ку бул до жер-дип ло ма ти ја. 
Јас но е де ка не кои стру кту ри 
во од дел ни др жа ви или од дел-
ни по ли тич ки, биз нис или ма-
фи ја шки цен три од ЕУ или од 
со седс тво то се оби ду ва ат или 
ќе се оби ду ва ат да ја ос ла бат 
ма ке дон ска та по зи ци ја и во 
од нос на име то, но тоа не мо же 
да го про ме ни ба лан сот на си-

ли те во Ма ке до ни ја. Сѐ до де ка 
ан ке ти те го по ка жу ва ат тоа 
што го по ка жу ва ат, и ЕУ и НА-
ТО ќе би дат вни ма тел ни ка ко 
се од не су ва ат кон Ма ке до ни-
ја. При каз на та е ед но став на, 
Бри сел са ка парт нер што ќе ги 
по чи ту ва де мо крат ски те пра-
ви ла по ста ве ни од ЕУ, не што 
што го има во ду зи на из ве штаи 
за др жа ва та од 2005 го ди на на-
ва му, но, пред сѐ, са ка парт нер 
што ќе би де ста би лен и при 
де мо кра ти за ци ја та на зем ја та 
и при со ра бо тка та во од нос на 
гло бал ни те за ка ни ка ко што се 
ис лам ски от те ро ри зам и бе-
гал ци те. 

Друг проб лем за оче ку ва ња-
та на опо зи ци ја та стран ци те 
да им ја за вр шат ра бо та та се 
вна треш ни те проб ле ми во зем-
ји те-член ки. Од по пу лар но ста 
на дес ни те ек стре ми сти во 
Фран ци ја, Гер ма ни ја и во Дан-
ска, од ха о сот што го пре диз ви-
ка пра ша ње то на бе гал ци те во 
Ав стри ја, Ун га ри ја и во Ита ли ја, 

пре ку фи нан си ски те проб ле-
ми на Гр ци ја, Пор ту га ли ја и 
на Шпа ни ја, па сѐ до жел ба та 
на Бри тан ци те да ја на пу штат 
Европ ска та уни ја. Си те овие 
проб ле ми се и проб ле ми на 
ма ке дон ска та опо зи ци ја, ко ја 
ме ѓу ре до ви до би ва две глав ни 
по ра ки од Бри сел. Пр ва та де ка 
не тре ба да се на де ва не кој друг 
да ја за вр ши ра бо та та ме сто 
неа и, вто ра та, де ка не тре ба да 
игра на кар та вре ме во кое ќе 
па ѓа реј тин гот на ВМРО-ДПМ-
НЕ за тоа што вла да та што ус-
пеа да ја пре бро ди кри за та со 
лан ски те бом би и да ги пре жи-
вее на сил ни те про те сти, ка ко и 
во исто вре ме да ја ели ми ни ра 
ек стрем нос ло же на та опе ра ци ја 
во Ку ма но во, не мо же да би де 
ур на та са мо со жел би и со кле-
тви, или со кон фуз ни из ја ви во 
кои освен кри ти ки за вла да та 
и за ВМРО-ДПМНЕ не ма ни ка-
ква по ли тич ка су шти на, уште 
по мал ку тол ку по треб на та ви-
зи ја, ту ку со јас на и кон крет на 
про гра ма. �

КОЛУМНА
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Во Са ра е во по ли ци ја та во оп што не ги 
ште де ше  „ша ре ни те“. Ка ко што све до-
чи и са мо то ви део, де мон стран тот кој 
се оби де да „офар ба“ еден по ли ца ец, 
за вр ши пре те пан од трој ца при пад-
ни ци на ре дот и за ко нот, кои не се ни 
мис леа да ли и по крај не кол ку вклу че-
ни ка ме ри да му удрат не кој пен дрек, 
да го из бо ксу ва ат и кло ца ат на зем ја. 
Бо јо са ни от по ли ца ец из ва ди ду ри и пи-
штол! За мис ле те са мо та кво не што во 
Ма ке до ни ја, ка де што по се то са мо во-
лие и анар хи ја на ху ли га ни те на СДСМ, 
на ша та по ли ци ја ве ќе трет ме сец тр пи 
и ган ди ев ски ги под не су ва на вре ди те, 
бо јо су ва ња та и из жи ву ва ње то на ша ка 
ди ле тан ти и ван да ли. Уште по страш но, 
мо же те ли да ги за мис ли те нас лов ни-
те стра ни ци и ве сти те на Со ро со ви те 
ме ди у ми и про фе си о нал ни те УСА ИД 
про ект ни те ле ви зии? Сли ка та не би 
ја сим на ле од екра ни те, а со ци јал де-
мо крат ски те не за вис ни „ана ли ти ча ри“ 
би она ни ра ле на неа во си те еми сии и 
ве сти, не са мо вче раш ни.  Во Бос на, пак, 
сѐ што до би ја е сил на осу да на на ро дот, 
кој во 99 про цен ти од ко мен та ри те зак-
лу чи де ка ван да лот си го зас лу жил сво-
е то, а дел сме таа де ка му би ло мал ку.  
И тол ку...

Ту јаз’к, не ви де ле во ка лен дар! Пи ши-
бри ши, ре во лу ци о не ри те не се по ко-
ле баа, па, ед но став но, го пре ме сти ја 
за по не дел ник 20 ју ни. Та ка, дој де и 
тој, ви кен да шки од ло же ни от су ден, 
црн ден за „ре жи мот“ во по стој на та 
Ма ке до ни ја. И до де ка си те се чу деа и 
ис че ку ва, што ли ќе на пра ват „ша ре-
ни те сло бо да ри“, тие из мис ли ја сво-
ја, сопс тве на, бед на ра ди ка ли за ци ја. 
Отка ко скоп ја ни се раз о ча раа од нив-
на та де зор га ни зи ра ност и ги про ѕреа 
ни ски те ре во лу ци о нер ни по бу ди, а 
дел и си за ми наа на ре во лу ци о не рен 
од мор за ра бо тен со днев ни ца та од 
20 евра на ве чер, се ко гаш под го тве-
ни те и остро ум ни со ци јал де мо кра ти 
сед наа, се оку ра жи ја од авто бу ски те 
тен де ри на ли де рот и смис ли ја нов 
план. За нив ра ди ка ли за ци ја зна чи 
кр ше ње про зор ци на ин сти ту ци ја, 
обид за ури ва ње спо ме ник на ли кот 
кој му го до нел ог нот на чо веш тво-
то и нај бит но то – но се ње со авто бу си 
на оп штин ска та ад ми ни стра ци ја. Ај, 
што ги до не соа, но не мо ра ше ток му 
со авто бу ски от пре воз ник заг ла вен до 
гу ша во За е ви те тен де ри, чиј што сопс-
тве ник е член на СДСМ, кој на по ве ќе 
тен де ри ќа рил, ве ру ва ле или не, еден 
ми ли он евра од оп шти на Стру ми ца? 
Су ма та од 1.125.500 до ла ри (евра та 
пре ве де ни во аме ри кан ска ва лу та) е 
пре го ле ма су ма ду ри и за еден Њу јорк, 
а не за Стру ми ца. Но, со се ма слу чај но, 
ток му тој „Три те рол“ на Ле фтер ги до-
не се „де мон стран ти те“ од Стру ми ца и 
од Ку ма но во, ба сти о ни те на СДСМ, по 
из бор на ад ми ни стра ти вен ка дар кој 
мо же да се уце ну ва со ра бот но ме сто 
за да оди на про те сти.

ЗА МА ТЕ НА ТА РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈА  
НА МА КЕ ДОН СКА ТА РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА
Се пак, ка ко и да гле да те, име то на ша-
ре на та „ре во лу ци ја“ од лич но ѝ лег на 
на со ци јал де мо крат ска та па ро ди ја во 
оби дот за ра ди кал на про ме на. Збир-
шти на та на си те мож ни учес ни ци во 
неа, да ли би ле екс ми ни стри или бра-
ќа на поз на ти ал бан ски по ли ти чар ки 
кои цел жи вот би ле во сен ка, па се га 
до би ле шан са да се по ка жат, ма кар 
што иста та пар ти ја го пу шти ла неј зи-
но то „стен ка ње“ во етер или, пак, би ле 
пар тиј ци во по дем со сил на ам би ци ја 
за ра бо та во ад ми ни стра ци ја или, пак, 
уче ни ци „кри ми но ло зи“ – шти те ни ци 
на кри ви ча рот кој са ка ше да би де Ка-
ти ца Ја не ва и не од мин ли ви от се ри о-
зен дел пен зи о не ри, екс ди ре кто ри, 
про фе со ри и су дии, му да де ви стин ски 
шмек на ша ре ни ло. Ток му таа сли ка со 
сла ба, очај на ре зо лу ци ја за мо ти ви те 

на неј зи но то по сто е ње и це ли го оправ да име то 
на „де ша вка та“, ко ја по ве ќе е дел од не ло гич на 
пар ти ска ре тро град на ево лу ци ја откол ку ка ква 
и да е ре во лу ци ја. Ко га ре зо лу ци ја та на сли ка та е 
сла ба, при ро ден тек на не шта та е при неј зи но то 
доб ли жу ва ње или зго ле му ва ње, бо и те да ви се 
из ме ша ат, а со тоа и да ја за гу би те смис ла та за 
цел та на фо то гра фи ја та. На ша та ре во лу ци ја, пак, 
од са ми от по че ток има ед на и единс тве на цел – 
очај нич ки обид за вра ќа ње на власт на ед на бе ле-
жа на, по ли тич ки и идеј но им по тент на пар ти ска 
но менк ла ту ра, на ко ја најм но гу ѝ го ди ра бо ти те 
да се не јас ни, т.е. ша ре ни. Па, кој раз бе ре, раз бе-
ре. Проб ле мот е што по 25 го ди ни не за вис ност, 
на ро дот, чи ја што ин те ли ген ци ја СДСМ по на ви ка  
ја пот це ну ва, ја на у чи по ен та та на ста ра фин та – 
но ва бу да ла. Ток му тој на род ве ли: Ако ед наш ме 
из ла жеш, срам да ти е! Ако ме из ла жеш два па ти, 
срам да ми е! А, ток му СДСМ се га ку пи по лов на 
ре во лу ци ја, ба шка не ус пеш на, па ма кар би ла и 
ша ре на. Ста ра фин та – но ва пар ти ја... 

На се кој здра во ра зу мен чо век му е јас но де ка ша ре ни-
те се збир шти на на гу бит ни ци и очај ни ци, лу ѓе пол ни 
фру стра ци ја и омра за, ве ли ана ли ти ча рот Але ксан дар 
Пан дов, кој ги оце ну ва ка ко ли ца кои на се кој на чин 
се оби ду ва ат иста та да ја исту рат на оста на ти от, нор-
ма лен на род.

ПАНДов: од стра на гле дај ќи ги, ед но став но не мо жам 
да се на чу дам ка ко во 21 век тие сѐ уште ве ру ва ат 
де ка со на силс тво и со ван да ли зам ќе дој дат на власт. 
Ни ка ко не мо жат да раз бе рат де ка ма ке дон ски от на-
род е по ли тич ки пис мен и де ка ве ру ва и да ва власт 
са мо на про гра ма, иде ја и на до ка жа ни лу ѓе, а ни ка ко 
на або ли ра ни и до ка жа ни кри ми нал ци од ти пот на 
Зо ран За ев и на пла те нич ка та стру кту ра на Со рос. 
На ро дот не мо же и не са ка да ве ру ва на пла те ни ци 
кои две це ли не де ли го мал тре ти ра ат на ро дот со 
ша ра ње бро е ви кои во пре вод зна че ле од бро ју ва ње 
до де нот „Д“, а ко га ша ре ни ве и СДСМ сфа ти ле де ка 
тој 18 ју ни па ѓа сре де ви кенд, а тој ви кенд уште да 
ти бил и про дол жен, мр тви лад ни го по ме сту ва ат за 
два де на. На ро дот мо ра да има раз би ра ње за нив, па 
мо ра ат да се од мо рат. Сме шки!

Единс тве ни от све тол мо мент на нив ни от за вр шен 
про тест бе ше јав но то из ле гу ва ње на по вр ши на на 
СДСМ ка ко гла вен ор га ни за тор на бед ни те про те сти. 
По за врш ни ов про тест кој тре ба ше да би де кул ми на-
ци ја, а се пре тво ри во то тал но фи ја ско, си гу рен сум 
де ка опо зи ци ја та и нив ни те Со ро со ви под др жу ва чи 
ќе за пад нат во уште по го ле ма де пре си ја ко ја ќе ја 
ле ку ва ат по грч ки те пла жи сѐ до сеп тем ври.

ПАН ДОВ: ДЕП РЕ СИ ЈА ТА 
ОД „КУЛ МИ НА ЦИ ЈА ТА“ 
ЌЕ ЈА ЛЕ КУ ВА АТ ВО  
ГР ЦИ ЈА ДО СЕП ТЕМВ РИ

РА ДИ КА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ЗНА ЧИ  
НО СЕ ЊЕ СО АВТО БУ СИ И КР ШЕ ЊЕ 
ПРО ЗОР ЦИ
Во де ни од мо мен ту мот на на мет ну ва-
ње свој, сопс твен, пар ти ски и оп штес-
твен бе лег на сѐ што по стои, ма кар и 
ре во лу ци ја, СДСМ ста ви свој пе чат и на 
збо рот „ра ди ка ли за ци ја“.  Две не де ли 
од бро ју ваа, бо јо су ваа, цр таа, чкр таа, 
бло ки раа кр стос ни ци, се то тоа ка ко 
нај а ва за не ка ква  ра ди ка ли за ци ја. Па, 
се пре мис ли ја – сфа ти ја де ка суд ни от 
18 ју ни е са бо та во про дол жен ви кенд. 

анализа

во рат око лу бо ја та на по ли тич ко то 
дви же ње, стиг на раз о ча ру вач ка та 
вест за мно гу ми на.

Ша ре на та „ре во лу ци ја“ да ти би ла 
ко пи-пејст ду ри и по име то и по ору-
ди ја та. Кој знае да ли СДСМ зна ел де-
ка од Ср ѓа По по виќ ку пу ва по лов на 
„на пра ви ја“, ба шка не ус пеш на, иа ко 
си те ве ќе зна е ја де ка дејс тву ва ње то 
на на ши те ква зи ре во лу ци о не ри е 
ко пи ја на обо е ни те ре во лу ции во 
све тот,  ра ко во де ни од стра те ги ја та 
на Кан ва со ви от цен тар во Бел град. 
Ог ле да ла та, цве то ви те, по зи ра ња-
та, уди ра ње то по его то и „вие сте 
по и на кви“ ако сте со нас, „кул е да 
те уап сат, па да се фа лиш“, соз да ва-
ње то „нај до бра жур ка во гра дот, ко ја 
не смее да се про пу шти“ и слич но се 
са мо дел од поз на та та ше ма на По-
по виќ, но најм но гу де при ми ра ше по-
да то кот де ка и име то и „фар ба ње то“ 
на ин сти ту ци и те не е ни што но во. 
На про тив, да ти би ло це ла де це ни ја 
ста ро. Ба шка од со седс тво то – БиХ, 
т.е. Са ра е во. Мо же би се пра шу ва те 
зо што не сте чу ле за неа и чу му беа 
по треб ни тол ку мно гу ме се ци за да 
се доз нае ко пи ра ње то на са ра ев-
ска та при ка ска во Скоп је. Ве ро јат но 
по ра ди ре зул та ти те на ори ги нал на-
та бо сан ска бур ле ска ко ја ми на не-
за бе ле жа но и за ко ја све до чат са мо 
ви де о то на ТВ „Ха јат“, не кол ку сли ки 
и бло го ви. Се то дру го е из бри ша но, 
ка ко лош обид и те шка глу пост. Се-
пак, има ед на го ле ма раз ли ка со ма-
ке дон ска та, исто и ме на и не ло гич на 
„ре во лу ци ја“.

Ко лум ни стот, по ра не шен ја вен 
об ви ни тел и ана ли ти чар, Со тир 
Ко стов, со не га тив на оцен ка за 
ра ди ка ли за ци ја та на ша ре на та 

„ре во лу ци ја“. Оцен ка та ѝ ја да ва за тоа што за не го 
таа е мно гу ре тро град на и без на деж но де стру ктив-
на или, ка ко што ве ли, ед но го ле мо ни што, ну ла.

Ко СТов: Чист ни што и зам. А, за тоа што ла жат, 
и ед ни те – ша ре ни те, и дру ги те – СДСМ, де ка не 
се по вр за ни, или по точ но ед но те исто, а ва му 
50 авто бу си од Циц и Ку ма но во, па 50 дру ги од 
ви це то и Стру ми ца, се пак, крај на та оцен ка е ми-
нус 10. Мо ре ве ќе ги слу шам ка ко мр чат и не се 
сог ла су ва ат со мо и те ква ли фи ка ции и оцен ки. 
Епа, еве, ај де да ви ди ме што се слу чи, т.е. што сѐ 
на пра ви ја ша ре ни те: се од не су ваа на сил но (ка ко 
бан ди ти ала Ча уш или оној пи штол џи ја та кој се 
сли ка со Зо ран За ев, Рад ми ла Ше ке рин ска и со 
оли вер Спа сов ски, а по тоа со пи штол се оби ду ва 
да убие не долж ни лу ѓе), се за ка ну ваа и па леа (во 
сти лот на пи ро ман ска та ба гра ала Трич ков ски), 
кр шеа, ди ве е ја и уни шту ваа (ка ко улич ни те бан ди 
на скоп ско то кри ми нал но под зем је).

„Пог лед ни во ог ле да ло и на у чи да се об ле ку ваш. 
Пог лед ни ги лу ѓе то и на у чи што е до бро, а што 
зло. Пог лед ни во исто ри ја та и споз нај ги бла го-
со стој ба та и про па ѓа ње то“, нѐ учи ед на ки не ска 
по го вор ка. По ди ве е ње то на ди ви те ор ди на ша-
ре на та ре во лу ци ја на „нај го ле ми от про тест во 
Ма ке до ни ја“, на тие што ги кр шеа про зор ци те и ја 
уни шту ваа згра да та на Ми ни стерс тво то за прав да, 
на тие што па леа пла стич ни бу ри ња и ги фр лаа по 
ули ци те и фа са ди те на згра ди те, ме ѓу дру ги те и 
на Со бра ни е то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, на тие 
што го исша раа, обо и ја спо ме ни кот на Про ме теј, 
се оби доа да го ур нат, но не беа ка дар ни да го 
на пра ват тоа им по ра чу вам, по точ но, до бро на-
мер но ги со ве ту вам: Пог лед не те се во ог ле да ло 
и ви де те ја гр до ти ја та на ва ши те ма ски (ма ра ми 
на ли це, ка чул ки на гла ва). Тие, ма ски те, ве пра ват 
без лич ни. Друг пат об ле че те се во об ле ка што ќе ви 
да де иден ти тет и пер со на ли тет на ви стин ски лу ѓе, 
би деј ќи зат скри е ни со ма ра ми те и ка муф ли ра ни 
со ка чул ки те сте не пер со на ли зи ра ни уни шту ва чи, 
без лич ни ре во лу ци о не ри и, ка ко та кви, си лу е ти на 
ноќ на та де струк ци ја; пог лед не те ги в очи лу ѓе то 
око лу вас, до бро про це не те кои гра дат и соз да ва-
ат но ви вред но сти, во вид на кул ту ра и умет нич ки 
твор би, а кои зло на мер но ве под буц ну ва ат и не-
од го вор но ве на го ва ра ат, но и при си лу ва ат, на 
не ар ти ку ли ран гнев и не у рам но те жен бес, кои 
ги пре тво ра те во не кон тро ли ра на агре си ја, па 
на па ѓа те, по вре ду ва те и уни шту ва те. оби де те се 
да сфа ти те и да при фа те те де ка пр ви те се до бро то 
кое вто ри те ви го за маг лу ва ат, ве те ра ат да го уни-
шту ва те, та ка што го бу дат ѕве рот во вас, а вто ри те 
се зло то, кои се зло на мер ни, ма ни пу ли ра ат со вас 
и ве иско ри сту ва ат. Не при фа ќај те да го уни шти те 
нај до бро то во се бе за да по вре ду ва те или уби ва те 
дру ги (ви ве лат да пад не крв, да пад нат жр тви), да 
уни шту ва те до бра, об је кти и туѓ имот. Тре ба да зна-
е те и да ве ру ва те де ка овој фун да мен та ли стич ки 
и ра ди ка ли зи ран при од уби ва: бу квал но и ме та-
фо рич ки. Ка ко фи зич ки и те лес но, та ка ду хов но 
и мо рал но. До бро, знам, си те ние се ме ну ва ме. 
Не ко гаш на по до бро, друг пат не та ка на до бро. 
Не ко гаш тие про ме ни се плод на над во реш ни 
вли ја ни ја или при ти со ци, а во друг слу чај се ре-

зул тат на не вид ли ви те слу чу ва ња во на ши те ду ши. 
Не ко гаш се спро тив ста ву ва ме онол ку кол ку што 
има ме си ла, а друг пат сме за чу ду вач ки па сив ни 
и инерт ни. Но, нај о пас но е ко га без вол но им се 
пре пу шта ме на си ли те на зло то, кои вле чат на зад, 
нѐ во дат во тем ни ца и на ра бот на про ва ли ја та. 
Тоа не чи ни! Мо ра ме да го по бе ди ме. Ина ку, ќе 
на ста пи ха о сот, сѐ ќе се пре тво ри во анар хи ја и 
ќе зав ла дее без за ко ни е то.

На кра јот ај де пог лед не те во исто ри ја та низ ве-
ко ви те и сто ле ти ја та. во неа, ка ко Ко ри феј, над 
си те се из ди га Про ме теј. Да, ток му тој. Ти та нот 
што са ка вте да го со бо ри те и уни шти те. Зо што? 
Па, не зна е те ли де ка тој е нај го ле ма та риз ни ца на 
му дро ста и не пре суш ни от из вор на вред но сти. Зар 
Мир јан че то, Трич ко и Гер чо не ви ка жаа де ка тој 
е оте ло тво ре ние на хра брост, гор дост, пр кос кон 
не прав да та, от пор кон ста ри от по ре док и оли це-
тво ре ние на сре ќа, љу бов, сло бо да и чо ве ко љу бие. 
Лу ѓе мои, тој е нај го ле ми от сим бол на бор ба та за 
на пре док, и сре ќа на лу ѓе то и чо веш тво то. До ка жа-
но ги са кал лу ѓе то по ве ќе од бо го ви те. Му се спро-
тив ста вил на Зевс, им го пре дал ог нот на лу ѓе то, 
ги на у чил ка ко да го пол зу ва ат, тој им по ка жал на 
лу ѓе то ка ко да се ат и жне ат, ка ко да ги скро ту ва ат 
и пол зу ва ат ко њи те и дру ги те до маш ни жи вот ни. 
Пи шу ва ње то и сме та ње то, гра де ње то бро до ви и 
ку ќи, ме ди ци на та, на ви га ци ја та и астро но ми ја та, 
исто та ка, се Про ме те е ви да ро ви за лу ѓе то. Си те 
лу ѓе, низ це ла та исто ри ја на чо веш тво то и све тот, 
се сог лас ни де ка тој, Про ме теј, е оПШ То ДоБ Ро 
ЗА Чо вЕШ Тво То, ка ко што тоа е прет ста ве но во 
згра да та на УНЕ СКо во Па риз, на умет нич ка та 
сли ка на ге ни ја ле цот Та ма јо, умет ник од Ме кси ко. 
И се га!? Што да пра ви ме, дра ги мои про ме те јо-
фо би? Са мос поз на ни е то, т.е. са мо приз на ни е то, 
во сти лот на Ни че, де ка „го ле ми те проб ле ми се 
(соз да ва ат) на ули ца“, мис лам е не до вол но и не 
по ма га. Ама има не што што и мо же да по мог не: 
искрен од нос кон са ми те се бе, не доз во лу ва ње друг 
да ве ма ни пу ли ра и ре ал на ди оп три ја при гле да-
ње то и ана ли зи ра ње то на ре ал но ста око лу нас. 
Е, тоа по ма га. Ду ри то гаш мо же да се ви ди де ка 
во ствар но ста ре ал но ста е по и на ква. од искри-
ве на та ди оп три ја на лил ја ци те на ко му низ мот, 
Бран ко Трич ков ски („Дој де вре ме да ги смач ка ме 
иди о ти те!“), Бран ко Ге ро ски („Пос лу шај те иди о ти, 
да ви ка жам сло во то... ду ри е вре ме и ду ри не сте 
ја пре че ко ри ле точ ка та од ко ја не ма вра ќа ње“) и 
Мир ја на Нај че ска („Жи ве е ме во смрд лив ќе неф/
Ма ке до ни ја/...Бев та му со 100, 200, 300, 500 по-
ли цај ци.. мно гу таж на збир шти на“). Зна е те, тие се 
ма ке дон ски те ЗЛо ЧИН ЦИ кои има ат чув ство на 
ви на. Зло чин ци кои има ат за ед нич ка ре тро град на 
и де стру ктив на фи ло зо фи ја – фи ло зо фи ја та на 
Ра скољ ни ков и Ри чард Тре ти. Ту ка пре ки ну вам. 
Доз на вам де ка поч нал кр вав ро ке нрол со на вре ди 
до бе свест по ме ѓу дво е цот без кор ми лар – Бран ко 
(Трич ков ски) и Бран ко (Ге ро ски). Се оче ку ва бр зо 
за ма ша телс тво и на не кој од ју на ци те на До сто ев-
ски, но и на ма ке дон ска та Кир ка, ме та фо ра та за 
же на ко ја не ги ра сѐ и се што во Ма ке до ни ја и се 
оби ду ва да ги по лу ди обич ни те лу ѓе кои нај дол но 
и нај срам но ги на вре ду ва. Сѐ мо же ме да оче ку ва-
ме, ду ри и нај ло шо то од нив (се пак скра ја да е), 
би деј ќи нив на та де ви за е онаа на Ки ри лов – Сѐ е 
доз во ле но! Но, за де та ли те за ова и за  по бе да та 
на Про ме теј врз овие ор ли на ма ке дон ска та де-
мо кра ти ја во след на при го да.

КО СТОВ: ША РЕ НИ ТЕ СА КАА ДА ГО ПО НИ ЖАТ ПРО МЕ ТЕЈ, 
А ТОЈ ГИ ПО РА ЗИ НИВ
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Мо же ли не што да мрд не во 
Стру ми ца без да не ма ат 
увид во тоа Зо ран За ев и 

не го ви от клан, во чи и што ра це 
е ло кал на та власт ве ќе 11 го ди-
ни? За тоа ка ко се ра ко во ди со 
Оп шти на та ба рем до се га три-
па ти бе ше по тре су ва на це ла та 
јав ност. „Гло бал“ те же ше 8 ми ли-
о ни евра, за што гра до на чал ни-
кот Зо ран За ев ужи ва во сво ја та 
або ли ци ја. За по тсе ту ва ње, ко га 
поч на „Гло бал“, СДСМ се нај де 

УчЕНИчКИОТ ПРЕВОЗ ПОСКАП ЗАРАДИ ПАРТИСКИ ПОТРЕБИ

Заев во нов криминал
за афе ра та со слу ча јот „Гло бал“ акту ел ни от ли дер на опо зи
ци ја та ужи ва во або ли ци ра но ста, за афе ра та „ед но евро кај 
ви це то“,  слу ча јот „по ткуп“, се вле че низ суд ски те ла ви рин ти, 
а оваа не де ла на ви де ли на из ле зе и афе ра та со преп ла те ни от 
уче нич ки пре воз. до де ка за би тол ски от гра до на чал ник, по ра
ди на вод на зло у по тре ба на уче нич ки от пре воз, по ба ра ње на 
сјо, е опре де лен до ма шен при твор, за ев ве ро јат но и овој пат 
се на де ва де ка или „ќе до ка же де ка е не вин“ или пред ме тот 
ќе го зе ме ка ти ца ја не ва  исто ка ко и за „по ткуп“

Пишува | Наум Стоилковски  



Скан да лот 
се отво ри со 
уче нич ки от 
пре воз во 

Стру ми ца, кој 
по ле ка, но 

си гур но поч-
на да го га зи 
Зо ран За ев. 

оп штин ски те 
вла сти, кои 
ги ди ри ги ра 

кла нот За е ви, 
ја опре де ли ле 
ком па ни ја та 

„Три те рол“ на 
поз нат ло ка-
лен пар ти ски 
функ ци о нер 

на СДСМ
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не рот на СДСМ Ле фтер Ан до-
нов се ап со лут ни фа во ри ти 
на си те тен де ри на Оп шти-
на Стру ми ца. Кла нот За е ви 
се зго ле му ва и збо га ту ва со 
уште ед на фир ма. За тоа ва-
кви те се ри оз ни сом не ва ња за 
кри ми нал мо ра да би дат рас-
вет ле ни - по со чи пра те ни кот 
Пи шев на прес-кон фе рен ци ја.

Ве ро јат но е де ка од вле гу ва-
ње то на овој број на „Ре пуб-
ли ка“ во пе чат ни ца, па и во 
де но ви те до де ка да дој де до 
ра це те на чи та те ли те, оваа 
афе ра ќе до бие и но ви про-
дол же ни ја и но ви ди мен зии. 
Осо бе но отка ко на ба вки те на 
пре воз во Стру ми ца на кра тко 
се нај доа и сре де со бра ни ска та 
сед ни ца за от по ви ку ва ње на 
пре тсе да те лот. Но, тоа што во 
ме ѓу вре ме пад на в очи бе ше 
авто бу ски от пре воз со кој беа 
но се ни чле но ви те на СДСМ во 
Скоп је на пос лед ни от про тест 
на опо зи ци ја та. Име но, ток-
му авто бу си те на ком па ни ја-
та „Три те рол“,ан га жи ра ни за 
транс порт на де мон стран ти те, 
беа ме ѓу „уло ве ни те“ од фо то-
ре пор те ри те пред поч ну ва-
ње то на про те стот. От ту ка, се 
по ста ву ва пра ша ње то за што 
пла ќа ла Оп шти на Стру ми ца 
ко га го до де ли ла тен де рот на 
фир ма та на пар ти ски от функ-
ци о нер на СДСМ? 

Слу ча јот во кој е по со че на ком-
па ни ја на член на СДСМ де ка зе-
ма оп штин ски тен де ри во ви си-
на од око лу еден ми ли он евра, 
мо ра да би де ис пи тан и да до бие 
прав на за врш ни ца. Из ја ва та на 
За ев де ка се ра бо те ло за де ца со 
по себ ни по тре би, а по тоа и оп-
штин ска та ор га ни за ци ја и ди ре-
кто рот на ком па ни ја та истак наа 
де ка та ков тен дер не ма ло, отво-
ра огром но ме сто за сом не ва ње 
во ра бо те ње то на ад ми ни стра-
ци ја та на За ев и во де ле ње то на 
тен де ри те во Стру ми ца.  Пра-
ша ње е са мо да ли слу ча јот ќе 
го ра бо ти СЈО, она ка ка ко што 
ба ра ВМРО-ДПМНЕ или, пак, ќе 
го поч не Ос нов но то јав но об ви-
ни телс тво, за по тоа, оче ку ва но, 
За ев и Ја не ва да ба ра ат да би де 
пре зе ме но од СЈО.  �

АКТУЕЛНО

Лефтер Андонов, висок функционер на 
СДСМ во Струмица, од 2013 година е на 
чело на компанијата Тритерол ДООЕЛ 
која во 2005 година ја основа негови-
от татко. Според документите за ра-
ботењето на општина Струмица, оваа 
компанија, како и двете сестрински ком-
пании  Тритерол- Бенз ДООЕЛ и Трите-
рол Турс ДООЕЛ, се постојани клиенти 
во тендерските документи на општина 
Струмица. Ова се само дел од нив.

Тритерол ДООЕЛ Струмица
На 16 септември 2014 година, добива  8 тендери од Општина Струмица

� 612 905 денари     / 16.09.2014
� 1 068 375 денари  / 16.09.2014
� 952 010 денари     / 16.09.2014
� 1 806 895 денари / 16.09.2014
� 2 454 025 денари / 16.09.2014
� 4 579 675 денари / 16.09.2014
� 1 526 695 денари / 16.09.2014
� 4 868 460 денари / 16.09.2014

Вкупно: 17 905 040 денари

Но оваа компанија е позната на струмичката администрација од 2012 
година, а во 2014 добива уште еден тендер 

� 345 000 денари / 14.10.2014 
� 307 500 денари / 08.06.2012 
� 15 000 денари   / 13.07.2012 
� 7000 денари      / 13.07.2012 

Вкупно: 674 500 денари 

Тритерол - Бенз ДООЕЛ
Сестринска компанија со ист сопственик, прво таткото, а потоа синот Андо-
нов, во еден ден добива три општински тендери тендери и еден два месе-
ци претходно, како и два тендери од комуналното претпријатие, кои вкупно 
тежат  над 14 милиони денари.

3 тендери со Општина Струмица во ист ден
� 300 000 денари / 14.12.2012
� 300 000 денари / 14.12.2012
� 900 000 денари / 14.12.2012

Вкупно: 1 500 000 денари

1 тендер со Општина Струмица 
� 389 400 денари / 12.10.2012 

2 тендери со јПКД Комуналец во ист ден
� 10 222 500 денари / 11.04.2013
� 1 897 500 денари   / 11.04.2013 

Вкупно: 12 120 000 денари

Тритерол Турс ДООЕЛ
Уште една сестринска компанија на Андонов, која не останува без тендер.

1 тендер со Општина Струмица
� 115 640 денари / 26.11.2014

струмичките ТЕНДЕРИ За тритерол
пред су дот пра веј ќи огро мен 
при ти сок врз судс тво то, а то гаш-
ни от пре тсе да тел на др жа ва та, 
чи е што ме сто За ев му го чу ва-
ше во пар ти ја та, го по ми лу ва за 
ни ко гаш ве ќе да не од го ва ра. 
До де ка де но ви ве не кол ку па ти 
се „за ка ни“ де ка ќе по ба ра неј-
зи но пов ле ку ва ње, За ев игра 
кри ен ка со суд ски те вла сти за 
слу ча јот „По ткуп“ од 200.000 
евра за при ва ти за ци ја на зем-
ји ште. Иа ко на ви де ос ним ка та 
ко ја про те че во јав но ста јас но 
се гле да и слу ша стру мич ки от 
гра до на чал ник ка ко ба ра па-
ри - поз на то и ка ко „ед но евро 
кај Ви це то“ по ква дра тен ме тар 
оп штин ско зем ји ште - тој ве ли 
де ка бил на ме стен, а ам би ции 
за пред ме тот има и спе ци јал на-
та об ви ни тел ка Ка ти ца Ја не ва. 
За по тсе ту ва ње, За ев ус пеа да 
ја впле тка и оп штин ска та ад-
ми ни стра ци ја во афе ра та „Пуч“.

Се га на ви де ли на из ле гу ва 
уште еден слу чај за пре ле ва-
ње од оп штин ска та во ка са та 
на пар ти ски те вој ни ци на За ев. 
ВМРО-ДПМНЕ поч на со ре чи си 
се којд нев но ва де ње до ку мен-
ти на кои е на ве де на ком па ни ја 
на бли зок со пар ти ец на За ев 
де ка до би ва тен де ри пре ку 
сво и те три се стрин ски фир-
ми и на кои би ле исп ла ќа ни 
го ле ми су ми па ри.

Скан да лот се отво ри со уче-
нич ки от пре воз во Стру ми ца, 
кој по ле ка, но си гур но поч на 
да го га зи Зо ран За ев. За оваа 
ус лу га оп штин ски те вла сти, 
кои ги ди ри ги ра кла нот За е-
ви, ја опре де ли ле ком па ни ја та 
„Три те рол“ на поз нат ло ка лен 
пар ти ски функ ци о нер на СДСМ. 

� За 2014-2015 го ди на Оп шти-
на Стру ми ца има склу че но 
до го вор за јав на на ба вка за 
пре воз на уче ни ци, од нос но 
де ца со по себ ни по тре би во 
ООУ „Сан до Ма сев“, и за вра-
бо те ни те од оп штин ска та 
ад ми ни стра ци ја. До го во рот 
е склу чен со фир ма та „Три-
те рол“, ко ја е единс твен по-
ну ду вач на тен де рот во из нос 
од 1.864.800 де на ри. Па ри те 
се обез бе де ни, а јав на тај на е 

де ка уче ни ци те и вра бо те ни-
те во ад ми ни стра ци ја та не ја 
до би ва ат ус лу га та, од нос но 
не ма пре воз - по со чи Ва сил Пи-
шев, пра те ник на ВМРО-ДПМ-
НЕ и по ра не шен кан ди дат за 
гра до на чал ник на Стру ми ца од 
оваа пар ти ја.

Во тој до го вор па ѓа в очи тоа што 
за иста ре ла ци ја оп шти на та има 
два до го во ри, еден со „Три те рол“, 
а вто ри от со „Стру ми ца екс прес“. 
Но, со раз лич ни це ни. За ре ла-
ци ја та Рич – Поп че во – Ра бор ци 
– Стру ми ца, „Стру ми ца екс прес“ 
нап ла ту ва по 103 де на ри по уче-
ник, до де ка „Три те рол“ зе ма 126 
де на ри по уче ник. 

� Вред но ста на до го во ри те со 
„Стру ми ца екс прес“ е 510.300 
де на ри, а за „Три те рол“ 
612.905 де на ри - ре че Пи шев.

Фир ма та „Три те рол“ е во сопс-
тве ност на чле нот и функ ци о нер 
на СДСМ, Ле фтер Ан до нов. Тој од 
2008 го ди на е пот пре тсе да тел 
на пар ти ска та мла ди на, а по две 
го ди ни ста ну ва ко ор ди на тор на 
ју го и сточ ни от ре ги он на СДСМ. 
Спо ред Пи шев, отка ко Ан до нов 
ја нас ле ду ва ком па ни ја та, таа е 
фа во рит за го лем број оп штин-
ски тен де ри. 

� На 16.9.2014 го ди на фир ма та 
на функ ци о не рот на СДСМ до-
би ва 8 тен де ри во ист ден во 
вкуп на вред ност од 17.905.040 
де на ри... До пол ни тел но, оваа 
фир ма од оп шти на та Стру ми-
ца има до би е но уште 4 тен-
де ри во вкуп на вред ност на 
до го во ри те од приб лиж но 700 
ил ја ди де на ри... Нај скан да лоз-

но, са мо со еден тен дер склу-
чен на 2 сеп тем ври ми на та та 
го ди на, фир ма та „Три те рол“ 
ДО ЕЛ до би ла 37.842.120 де-
на ри или са мо со еден тен дер 
615 ил ја ди евра. Или вкуп но 
„Три те рол“ од оп шти на Стру-
ми ца, со ко ја упра ву ва За ев, 
до би ла тен де ри во ви си на од 
око лу еден ми ли он евра, на 
ед на фир ма, на функ ци о нер 
на СДСМ - по со чи Пи шев.

Иа ко и СДСМ и Зо ран За ев, па 
и ди ре кто рот на ком па ни ја та, 
јав но твр деа де ка не ма та ков 
тен дер ски до го вор, на ви де ли-
на беа из ва де ни и до ку мен ти 
спо ред кои, не са мо за пре во-
зот, пар ти ски от со ра бот ник на 
За ев до би вал оп штин ски па ри 
и пре ку две дру ги се стрин ски 
ком па нии, „Три те рол бенз“ и 
„Три те рол турс“ . 

� Фир ма та „Три те рол“ ДО-
О ЕЛ на функ ци о не рот на 
СДСМ Ле фтер Ан до нов не е 
единс тве на та што до би ла 
око лу еден ми ли он евра од 
Оп шти на Стру ми ца. Тен де ри 
од Оп шти на Стру ми ца до би-
ле уште две дру ги фир ми на 
Ле фтер Ан до нов со име „Три-
те рол бенз“ и „Три те рол турс“ 
ДО О ЕЛ. Во игра се ми ли о ни, 
а фир ми те на Ле фтер се ап со-
лут но фа во ри ти за до би ва ње 
на си те тен де ри во Стру ми-
ца. Пре ку фир ма та „Три те рол 
бенз“ функ ци о не рот на СДСМ 
Ле фтер Ан до нов ја снаб ду ва 
Оп шти на Стру ми ца со на фта, 
па та ка во ист ден „Три те рол 
бенз“ до би ва три тен де ри во 
де кем ври 2012 го ди на во ви-
си на од 1,5 ми ли он де на ри 
- из ја ви Пи шев, кој на до вр за 
де ка иста та фир ма прет ход но 
до би ла друг тен дер во ви си-
на од 389.400 де на ри. Иста-
та „Три те рол бенз“ тен де ри 
до би ла и од стру мич ко то јП 
„Ко му на лец“, и тоа во ист ден 
во ви си на од це ли 12.120.000 
де на ри. Во 2014 го ди на тре та-
та фир ма на Ле фтер Ан до нов 
„Три те рол турс“, исто та ка, 
до би ва тен дер од Оп шти на 
Стру ми ца од до пол ни тел ни 
115.640 де на ри. Со дру ги збо-
ро ви, фир ми те на функ ци о-



Спо ред ун гар ски от Евре ин, ако Бри тан ци те 
се од лу чат да ја на пу штат ЕУ, бри тан ска та 
фун та ќе за гу би мно гу по ве ќе откол ку на 

„Цр ни от пе ток“ од пред 24 го ди ни. Со нај а ви те 
де ка „Брег зит“ мо же да на пра ви не кои лу ѓе бо га ти, 
а нај го лем дел од гра ѓа ни те мно гу по си ро маш ни, 
тој алу ди ра на 1992 го ди на ко га со бер зан ски 
шпе ку ла ции по вр за ни со вред но ста на фун та та 
тој за ра бо ти ед на ми ли јар да фун ти. То гаш ни от 
пре ми ер Џон Меј џор, под при ти сок на Со рос, мо ра-
ше да ја пов ле че зем ја та од Европ ски от ме ха ни зам 
за раз ме на на ва лу ти пре диз ви ку вај ќи го „Цр ни от 
пе ток“ ко га бе ше ур на та бри тан ска та бер за.

По тсе ту вај ќи на 1992 го ди на ко га тој со сво ја та 
фир ма „Кван тум фонд“ пре диз ви ка де вал ва ци ја 
на фун та та од 15 про цен ти во од нос на гер ман ска-
та мар ка, во текст за вес ни кот „Гар ди јан“ Со рос 
пред ви ду ва де ка во слу чај на „Брег зит“ фун та та 
ќе за гу би над 20 про цен ти од сво ја та вред ност 
и од се гаш ни те 1,47 до ла ри ќе пад не на 1,15 до-
ла ри. Тоа, спо ред не го, ќе до ве де до дра ма тич но 
вли ја ние на фи нан си ски те па за ри, ин ве сти ци и-
те, це ни те и бер за та на тру дот. Тој не иск лу чу-
ва на ден пред ре фе рен ду мот да би де за тво ре на 
бри тан ска та бер за, а це ли от ха ос да до не се пад 
на вред но ста на стан бе ни от про стор во зем ја та. 
Спо ред не го, шпе ку ла тив ни те си ли на па за ри те 
се га се мно гу по моќ ни од по ра но и тие ќе са ка ат 
да го иско ри стат ха о сот што ќе би де пре диз ви кан 
со евен ту ал но из ле гу ва ње на кралс тво то од ЕУ. 

Koj e Џорџ Со рос?
Спо ред ин фор ма ци и те на ин тер нет на-

пи ша ни од не го ви со ра бот ни ци или 
при вр за ни ци, тој е ми ли јар дер, фи-

лан троп, ро ден ка ко Шварц Ге-
орг, а се га со двој но др жав јанс-
тво - ун гар ско и аме ри кан ско. 
Тој е пре тсе да вач на „Со рос 
фонд ме наџ мент“ и ос но вач 
на фон да ци ја та „Отво ре но 

оп штес тво“, а се сме та де-
ка со сво и те 24 ми ли јар-
ди до ла ри се на о ѓа ме ѓу 30 
нај бо га ти лу ѓе на све тот. 

Спо ред тие што не се на не го-
ви от пла тен спи сок, Со рос, кој 

е на ре чен ми ли јар де рот-те ро-
рист, пре ку сво ја та 

фон да ци ја се за ла га за ури ва ње вла ди во 
ни за зем ји, ме ѓу кои се на о ѓа ат Пол ска и 
Ер ме ни ја ка ко нај све жи при ме ри. Спо ред 
дел од аме ри кан ски те дес ни чар ски ме ди у-
ми и про тив ни ци на иде ја та за нов свет ски 
по ре док, Со рос пре ку сво ја та фон да ци ја 
јав но фи нан си ра мно гу та ка на ре че ни „со ци-
јал ни во ста ни ја“. Спо ред дел од ме ди у ми те, 
актив но сти те на не го ви те ор га ни за ции се 
ре ги стри ра ни во Укра и на, Ср би ја, Гру зи ја, 
Кир ги стан, Ка зах стан, ка ко и во Еги пет, Си-
ри ја и во Ирак, си те зем ји кои пос лед ни те 
де се ти на го ди ни ми наа низ се ри оз ни кри зи. 
По крај кри ти ки те од ун гар ски от пре ми ер 
Ор бан, кој го об ви ни де ка са кал да ја де ста-
би ли зи ра Ун га ри ја, ор га ни за ци и те фи нан-
си ра ни од не го до би ја за бра на за ра бо та во 
Ру си ја со образ ло же ние де ка се за ка на за 
ру ски от устав и за др жав на та без бед ност. �
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БРЕГЗИТ  
НИЗ ПРИЗМА  
НА СОРОС
отка ко во но ем ври ми на та та го ди на вле зе во ди рект на вер бал на 
прес ме тка со пре ми е рот на зем ја та од ка де што по тек ну ва,  
ми ли јар де рот Џорџ со рос де но ви ве вле зе во де ба та со Бри тан
ци те на кои им пред ви де де ка ќе би дат по си ро маш ни ако гла са
ат за из лез од европ ска та уни ја. пред осум ме се ци конф ли ктот 
со ун гар ски от пре ми ер ви ктор ор бан за вр ши со еле ктрон ска 
по ра ка об ја ве на од те ле ви зи ја та „Блум берг“, во ко ја со рос 
приз на де ка ра бо ти на при ем на бе гал ци те во евро па, а се га 
бер зан ски от шпе ку лант и са мо на ре чен под др жу вач на кон цеп
тот на отво ре но оп штес тво отво ре но за го ва ра оста ну ва ње во еу, 
што, од стра на на бри тан ски ме ди у ми, е оце не то ка ко за ка на и 
при ти сок пред ре фе рен ду мот за ка жан за утре

Пишува | Горан Момироски  



Стев чо  
Ја ки мов Ски

ко це  
тра Ја нов Ски

Де нес во све тот по-
сто јат две по ли  тич-
ко-во е ни гру па ции 

кои уни шту ва ат спо ме ни ци на кул ту ра та, 
тоа се при пад ни ци те на ИСИЛ во Ис лам-
ска та др жа ва и СДСМ. При пад ни ци те на ИД 
уни шту ва ат спо ме ни ци, па ду ри и древ ни 
гра до ви во Си ри ја и во Ирак, а до де ка пак 
со ци јал де мо кра ти те се оби ду ва ат ов де кај 
нас, во Скоп је и во Ма ке до ни ја, да уни шту-
ва ат спо ме ни ци на кул ту ра та.

Ба рам да пре ста-
нат да го те ро ри-
зи ра ат глав ни от 

град. Ба рам да ги оста ват гра ѓа ни те на 
гра дот Скоп је на ми ра. Ба рам да не ги др-
жат во за лож ниш тво гра ѓа ни те на гра дот 
Скоп је. Исто ба рам да не до а ѓа ат со авто-
бу си од дру ги гра до ви за да го уни шту ва ат 
глав ни от град. 

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ни ко ла  
то до ров

Јас не знам да ли 
не кој во Ма ке до-
ни ја ве ру ва де ка 
Спе ци јал но то јав но об ви ни телс тво не е 
при страс но. Јас ед наш ов де кај вас пред-
ло жив де ка мо же би нај до бро ре ше ние, 
би деј ќи по ли тич ки е из бра но, да оста не 
Спе ци јал но то об ви ни телс тво, но мал ку 
да се из ме ни со ста вот.

але кСан дар  
да штев Ски

Мно гу бр зо на-
ро дот ќе дој де по 
сво е то. СДСМ тре-
ба да знае де ка ка ко се доб ли жу ва де нот 
ко га на ро дот ќе си дој де по сво е то, та ка ќе 
се зго ле му ва лу ди ло то и ван да лиз мот во 
СДСМ. Но, ка ко се зго ле му ва тоа лу ди ло и 
ван да ли зам, та ка ќе се зго ле му ва и каз на та 
што на ро дот ќе ја ис по ра ча кон нив.

Бран ко  
Ушков Ски

Чуд но е ка ко де неш -
ни те бор ци за не-
за вис ност на судс-

тво то, ко га беа ми ни стри за прав да пред 
де се ти на го ди ни, во оп што ни ка ко иде ја 
при из бо рот на су дии ја не маа Ака де ми ја-
та за су дии и об ви ни те ли, а не, пак, не што 
дру го... Искре но, ни ко гаш ди рект но не ми 
се ја ви ле стран ци за да по ба ра ат не што во 
вр ска со судс тво то, но ва кви те ин фор ма-
ции за ли сти на по доб ни су дии што тие ќе 
ги одре дат, ду ри и на ни во на шпе ку ла ци ја, 
се опас ни за судс тво то и се при ти сок за тоа 
ка ко да ра бо тат су ди и те.

По ли тич ка та кри-
за има це на на чи-
не ње, но до кол ку 
го одр жи ме фо ку сот на спро ве ду ва ње на 
ид ни те ре форм ски при о ри те ти, без ог лед 
на на пре до кот на по ли тич ки от ди ја лог, ќе 
до ка же ме де ка Ма ке до ни ја има ка па ци тет 
да во ди пре го во ри со ЕУ. Оцен ка та за тоа, 
се пак, ќе ја до не се Европ ска та ко ми си ја.  

ни ко ла  
По По Ски

плат но од Ка ме ни от мост 
за вре ме на ро ден ден ска та 
прос ла ва на ВМРО-ДПМНЕ, 
но по ус но то пре ду пре ду ва-
ње, по ли ци ја та ги спре чи и 
го при ве де Бо го ев ски. Да, 
не ма ни што чуд но за де-
мо крат ско оп штес тво. Но, 
иг ла та е фр ле на и тре ба да 
ста не ло ко мо ти ва. 

� „Бо го ев ски со сво јот елан 
и хра брост јав но се про-
ти ви  на се кое ру ше ње на 
чо ве ко во то до сто инс тво 
и чо ве ко ви те сло бо ди, и е 
ви стин ски при мер за тоа 
ка ко  тре ба да се по чи ту-
ва ат овие вред но сти, а  мо-
же би и  единс тве ни от кој  
се кој пат ѝ  се обра ќал на 
по ли ци ја та со по чит“, са мо 
мед и мле ко те че од уста та 
на со бор ци те ко га збо ру ва ат 
за не го. Ете, тол ку е не вин, 
че сен и пра ве ден. 

Од дру га стра на, ко ја е не-
го ва та уло га во пла те нич-
ка та ре во лу ци ја збо ру ва ат 
и об ја ви те на не го ви от про-
фил на „Фејс бук“ ве чер та 
ко га бе ше при ве ден по ра-
ди не по чи ту ва ње служ бе на 
на ред ба. 

� „Пав ле, из ви ни што не 
дој дов пред по ли ци ска ста-
ни ца. Ама од прок ле ти ја ва 
Виз бе го во не ма пре воз за 
ви кенд и за праз ни ци“.

� „Пав ле – смис ла та на Ша-
ре на та ре во лу ци ја“.

Че ка ме за ко га ќе ка жат 
де ка е црп нат од не бо то и 
пра тен во Ма ке до ни ја да ја 
спа си. Сѐ би ду ва.

Пав ле Бо го ев ски ги по ка-
жу ва ху ли ган ски те спо-
соб  но сти од по че то кот на 
про те сти те на ша ре ни те. 
На ви сти на е еден од по и-
стак на ти те, прв да за мав-
не, прв да ис по зи ра пред 
фо то об је кти ви те, прв на 
ми кро фо ни те. 
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ХУ ЛИ ГАН, ЕДЕН ОД НАЈ И СТАК НА ТИ ТЕ

Пред две не де ли ју нак 
на не де ла та бе ше 
Дам јан Ман чев ски. Ју-

нач ки, без оруж је, ги по ви-
ка во о ру же ни те по ли цај ци 
да го те па ат, а тие, де мек, 
си ја сви ткаа опа шка та и 
му го отво ри ја па тот за сло-
бод но да вр ви.

И ако по мис лу ва те де ка се 
ра бо ти за исе чок од на род-
на ју нач ка при каз на, фолк-
лор, не сте да ле ку од ви сти-
на та, за што на ре во лу ци ја та 
ѝ се по треб ни ју на ци за да 
не ја из гу би смис ла та, за 
да не оста не са мо ша ре на, 
пла те нич ка, без и деј на, по-
тку пе на и преп ла те на. 

По два ме се ца из жи ву ва ње 
по ули ци те, спо ме ни ци те, 
со ка ци те, на по че то кот 
на лет ни те од мо ри, со вр-
шен мо мент за ужи ва ње 
во обил ни те днев ни ци, 
вој ни ци ве ќе не ма, опа ѓа 
ин те ре сот за со ка ча ре ње, 
па ка ко ни ко гаш до се га на 

пла те нич ка та про ме на да 
ѝ се по треб ни фе ни кси кои 
ќе во скрес нат од ша ре ни те 
ле пе шки и ќе ја по ве дат ба-
гра та кон уште еден по нор, 
во уште еден ќор-со как. 

Ме ди ум ска та ма ши не ри ја е 
на го товс, ре цеп тот е про-
ве рен, са мо тре ба не кој да 
на пра ви иг ла за таа да ја 
на пра ви ло ко мо ти ва.  
 
Ју на кот на оваа не де ла е 
Пав ле Бо го ев ски. Не вин 
не ба ре ци цал че, ка ко да е 
ни кој и ни што, кул ту рен 
и од ме рен, ху ли ган, но се 
обра ќа со „по ве ле те“ и 
„из ви не те“, сту ди рал без-
бед ност, ЛГБТ акти вист, 
ша рен пла те ник, еден од 
нај и стак на ти те, ка ко што 
го опи шу ва ат Со ро со ви те 
ме ди у ми. 

Во не де ла та ве чер тој бил 
дел од  ге ри ла-ак ци ја та на 
„Ша ре на та ре во лу ци ја“ во 
ко ја тре ба ло да спу штат 

Тоа што е по себ но ин те рес-
но не се лич но ста и де ло то 
на са ми от Пав ле, ка ко што 
не бе ше ни на Дам јан. Ин-
те рес но е ток му тоа ка ко 
се соз да ва ат ико ни те на 
ова пла те нич ко лу ди ло. 
Од ка на ли за ци ски ста ор ци 
за би е ни во под зем је то ста-
ну ва ат ѕвез ди, од шу тра ци 
ју на ци, од па ри ски вој ни ци 
ге не ра ли. Ка ко трг на ло, ќе 
го до че ка ме и ра ѓа ње то на 
Ти то на ре во лу ци ја та.

„По ли ци ја та бру тал но го 
уап си на ши от со бо рец 
Пав ле Бо го ев ски, што са-
мо уште ед наш по твр ду-
ва де ка на гра ѓа ни те им 
е огра ни че но пра во то на 
сло бод но дви же ње, до де-
ка на по ли ти ча ри те им се 
да ва при о ри тет. Пра во-
то на сло бод но мис ле ње, 
исто та ка, и нес по соб но-
ста на ВМРО-ДПМНЕ да се 
спра ви со кри ти ка”.

„Од она што мо жев ме да 
го ви ди ме, мал ку агре-
сив ни беа при при ве ду-
ва ње то“.

� „Да ли пред ва ше то учес-
тво во Ша ре на та ре во лу ци-
ја не ко гаш сте би ле го нет 
од др жав ни от апа рат?“
- Не, не. Не мам за бе ле шка 
на при ве ду ва ње то, на ин-
тен зи те тот на при ве ду-
ва ње то. Имам за бе ле шка 
на ос но ви те на при ве ду-
ва ње то. По ли цај ци те во 
мо мен тот про це ни ле де-
ка нај до бри от ме тод на 
при ве ду ва ње е да ме лег-
нат на зем ја и да го на пра-
ват тоа што го на пра ви ја. 
Во ред, тоа се та ктич ки 
окол но сти во ко и што не 
мо жам да нав ле зам.

И што пра ви ме се га, ша ре-
ни? Бил те пан или не бил 
те пан? Фолк лор. Си те ви-
де ле, тој не осе тил – та ка 
се ра ѓа ат пла те нич ки те 
хе рои. � (Р.Р.)

Пав ле Бо го ев ски
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Со воз од исток до за пад, ре ги о нот на длан ка
МА КЕ ДО НИ јА ДО БИ ВА НОВ ИН ФРА СТРУ КТУ РЕН ЛИК
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Пишува | Александрија Стевковска 

Ма ке до ни ја за бр за но се мо дер ни зи ра од се кој ас пект. 
Ми ли јар ди евра се вло жу ва ат во но ва и ква ли тет на 
ин фра стру кту ра, зем ја ва се по вр зу ва со гра де ње но ви 

авто па ти шта, ма ги страл ни, ре ги о нал ни и ло кал ни пат ни 
прав ци, же лез нич ки пру ги, ре но ви ра ње на же лез нич ки те 
ста ни ци. На ја ва та за гра де ње но ви же лез нич ки прав ци вле ва 
на деж де ка за не ко ја го ди на ќе се по вр зат исто кот и за па дот, 
лу ѓе то ќе мо жат по лес но да па ту ва ат од еден до друг крај 
на зем ја ва, но и над вор од неа, по бр зо и по е фи кас но ќе се 
транс пор ти ра ат сто ки, што це лос но ќе ги уна пре ди, по до-
бри и олес ни де лов ни те ре ла ции. Се то тоа ќе зна чи го лем 
плус за др жа ва та, со ог лед на тоа де ка и биз нис ме ни те и 
ме ѓу на род ни те ин сти ту ции до се га ја истак наа ло ша та ин-
фра стру ктур на по вр за ност на Ма ке до ни ја ка ко нај го лем 
не до ста ток. Пре во зот со воз ќе зна чи мож ност за из бор на 
ви дот на па ту ва ње, по е втин и по брз на чин да се стиг не до 
са ка на та де сти на ци ја. Же лез нич ко то по вр зу ва ње ќе до не се 
до би вка и за биз ни сот.

�  Но ви те же лез нич ки дел ни ци ќе зна чат по вр зу ва ње со 
Ал ба ни ја и со Бу га ри ја, што ши рум ги отво ра вра ти те за 
ре ги о нал но по вр зу ва ње. Тоа ќе зна чи раз вој на це ли от 
ре ги он, но и на Ма ке до ни ја во ап со лут на смис ла. По бр зо 
и по е фи кас но ќе се транс пор ти ра ат сто ки, но и лу ѓе, што 
це лос но ќе ги уна пре ди, по до бри и олес ни де лов ни те 
ре ла ции, но и жи во тот на гра ѓа ни те. Се то тоа ќе зна чи 
го лем плус за др жа ва та, со ог лед на тоа де ка и биз нис-
ме ни те и ме ѓу на род ни те ин сти ту ции до се га ја но ти раа 
ло ша та ин фра стру ктур на по вр за ност на Ма ке до ни ја ка-
ко нај го лем не до ста ток. Со фо кус на но ви те ин ве сти ции 
во овој сег мент се до ка жу ва гри жа та за на ша та ид ни на 
би деј ќи тоа што се гра ди се га, ќе го ко ри стат и ид ни те 
ге не ра ции - ве лат биз нис ме ни те.

Со ин ве сти ци и те во же лез ни ца та Вла да та ја до ка жу ва сво-
ја та по све те ност на ве те но то.    
 
� Ма ке до ни ја вле зе во ин ве сти ци ски цик лус во пат на та 
и во же лез нич ка та ин фра стру кту ра. За нас мно гу зна чен 
про ект е из град ба та на но ва та пру га кон Ал ба ни ја. Со 
из град ба та на таа пру га и на таа кон Бу га ри ја, Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја ќе до бие же лез нич ко по вр зу ва ње 
кон исток и кон за пад, ва жен сег мент за ре ги о нал но то 
по вр зу ва ње. За тоа е мно гу важ но Европ ска та ко ми си ја 
да ја пре поз нае по тре ба та за ре а ли за ци ја на овој про ект 
и да нѐ под др жи пре ку не го во фи нан си ра ње – истак на 
ми ни сте рот за транс порт и вр ски, Вла до Ми сај лов ски, на 
ми ни стер ски со ста нок за транс порт ни те европ ски ко ри до ри. 

Тој ги прет ста ви ин фра стру ктур ни те про е кти што се ре-
а ли зи ра ат во Ма ке до ни ја за раз вој на ко ри до ри те 8 и 10. 
Во де лот на же лез нич ка та ин фра стру кту ра на Ко ри до рот 
8, ми ни сте рот Ми сај лов ски ги прет ста ви про е кти те за из-
град ба на пру га та кон Бу га ри ја освр ну вај ќи се на ак ци ски от 
план за из град ба до 2023 го ди на.

� Пру га та кон Бу га ри ја до се га по ве ќе па ти бе ше ве ту ва на, 
но оваа Вла да прв пат поч на да го спро ве ду ва про е ктот и 
да ги гра ди ки ло ме три те. Ве ќе е об ја вен тен дер за вто ра-
та фа за, про ект вре ден 140 ми ли о ни евра. Ние поч нав ме 
со гра деж ни актив но сти во пр ва та фа за. Се ра бо ти за 
ин ве сти ци ја од 40 ми ли о ни евра, тоа е од Ку ма но во до 
Бе ља ков це. Се га ја об ја вив ме вто ра та фа за од Бе ља ков-
це до Кри ва Па лан ка, а во тек сме и со про е кти ра ње на 
тре та та фа за. Тоа зна чи ед на го ле ма и важ на ра бо та за 
на ша та др жа ва, а би деј ќи прет ход но са мо ве ту ваа ко га 
ќе се гра ди пру га та, ние кон крет но, со де ла на те рен, 
по ка жу ва ме де ка се ра бо ти – ве ли Ми сај лов ски.

До кра јот на го ди на ва тре ба да се из бе ре из ве ду вач и да се 
поч не со ра бо та на вто ра та дел ни ца.

� Ако сè оди спо ред пла нот, за че ти ри го ди ни е пред ви-
де но да за вр шат си те гра деж ни ра бо ти на пру га та кон 
Бу га ри ја и во 2020 го ди на Скоп је и Со фи ја да се по вр зат 
и по же лез нич ки пат – нај а ви ди ре кто рот на ЈП „Ма ке дон-
ски же лез ни ци – ин фра стру кту ра“, Ир фан Аса ни.

Же лез нич ка пру га ќе се гра ди и кон Ал ба ни ја. Во мо мен тов 
се ра бо ти на про е кти ра ње то на тра са та во дол жи на од 63 
ки ло ме три. Пред ви де на е вр ска ме ѓу Ки че во и Лин и крак 
кон Охрид. Отка ко ќе за вр ши про е кти ра ње то, ќе се знае и 
про це не та та вред ност на про е ктот.

� Ста ну ва збор за при о ри те тен про ект, кој е од ре ги о нал-
но зна че ње за еко ном ски от раз вој на по ве ќе зем ји - ве лат 
од Ми ни стерс тво то за транс порт и вр ски.

Па ра лел но со из град ба та на же лез нич ки те пру ги се ре кон-
стру и ра ат и же лез нич ки те ста ни ци. Се ре но ви ра ат би ле-
тар ни ци те, че кал ни ци те, са ни тар ни те јаз ли, по кри ви те, 
фа са ди те на об је кти те, се ин ста ли ра но ва еле ктри ка, си сте ми 
за гре е ње и за ла де ње, се по ста ву ва ат но ви таб ли.

� Актив но сти те одат до бро, до се га комп лет но се за вр-
ше ни шест же лез нич ки ста ни ци на Ко ри дор 10. На-
бр зо се оче ку ва во ве ду ва ње во гра деж ни те ра бо ти на 
же лез нич ки те ста ни ци во Бо го ми ла и во ча шка, а по-
ра ди об је ктив ни при чи ни, има ме ма ло од ло жу ва ње 
во од нос на ге вге ли ска та же лез нич ка ста ни ца по ра ди 
еми грант ска та кри за и че ка ње то мис ле ње од Упра ва та 
за кул тур но нас ледс тво во од нос на ре кон струк ци ја та 
на же лез нич ка та ста ни ца во Би то ла. Се то тоа, за ед но со 
ин ве сти ци и те што ги има ме во скоп ска та же лез нич ка 
ста ни ца, ко ја што е нај го ле ма по обем и по про ток на пат-
ни ци, а е во фи нал на фа за, да ва за о кру жу ва ње на еден 
про цес кој зна чи ин ве сти ции на др жа ва та во же лез ни-
ца та – об јас ни вла ди ни от порт па рол Але ксан дар Ѓор ѓи ев.

Освен во ин фра стру кту ра та, се вло жу ва и во транс пор тот. 
На ба ве ни се но ви 150 то вар ни ва го ни, шест но ви пат-
нич ки ва го ни, а во план е и на ба вка на но ви еле ктрич ни 
ло ко мо ти ви. �

Со но ви те же лез нич ки дел ни ци по бр зо и по е фи кас но ќе се транс пор ти ра ат сто ки, 
но и лу ѓе, што це лос но ќе ги уна пре ди, по до бри и олес ни де лов ни те ре ла ции, но и 
жи во тот на гра ѓа ни те. Се то тоа ќе зна чи го лем плус за др жа ва та, со ог лед на тоа  
де ка и биз нис ме ни те и ме ѓу на род ни те ин сти ту ции до се га ја истак наа ло ша та  
ин фра стру ктур на по вр за ност на Ма ке до ни ја ка ко нај го лем не до ста ток
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македонија

Од 1 ју ли за бра на за авто мо би ли по ста ри од 10 го ди ни во Ма ке до ни ја
Од 1 ју ли се за бра ну ва увоз на авто-
мо би ли со ЕУ РО 3 стан дард, од нос но 
по ста ри од 2005 го ди на. 30 ју ни е пос-
лед ни от ден ко га мо ра да би де пла те на 
ца ри на та и да би дат за вр ше ни увоз ни-
те про це ду ри, а ро кот за хо мо ло га ци ја 
за се га е не о гра ни чен.

Во пре срет на но ви те пра ви ла, се зго-
ле ми уво зот на во зи ла со ЕУ РО 3 стан-
дард. Спо ред по да то ци те на Ца рин ска та 
упра ва, во пр ви те че ти ри ме се ци од 
го ди на ва би ле вне се ни вкуп но 9.500 
по лов ни авто мо би ли, што е за 3.110 
по ве ќе од исти от пер и од ла ни.

Еден од нај ус пеш ни те про е кти на вла-
да та на ВМРО-ДПМНЕ на ско ро ќе до бие 
свое про дол же ние, нај а ви ли де рот на 
пар ти ја та Ни ко ла Гру ев ски.

 Ќе би дат оп фа те ни 5 ка те го рии не вра-
бо те ни ли ца, од кои пр ва та ка те го ри ја 
ќе се од не су ва на не вра бо те ни мла ди до 
35 го ди ни, при што ра бо то да ве цот ќе 
би де ос ло бо ден од пла ќа ње при до не си 
и пер со на лен да нок во рок од 3 го ди ни 
за ли ца та што ќе ги вра бо ти. Вто ра та 
ка те го ри ја се дол го роч но не вра бо те-
ни ли ца од 35 до 50 го ди ни, при што 
ра бо то да ве цот ќе би де ос ло бо ден од 
пла ќа ње при до не си во рок од 5 го ди ни 
за ли це то што ќе го вра бо ти. Тре та та 
ка те го ри ја се не вра бо те ни ли ца над 
50 го ди ни, при што ра бо то да ве цот ќе 
би де ос ло бо ден од пла ќа ње при до не си 
5 го ди ни, од нос но 60 ме се ци. Че твр та та 

Од 30 ју ни па ѓа ат це ни те на ро а мин гот 
за раз го во ри и за пре нос на по да то-
ци пре ку мо би лен те ле фон ме ѓу Ма-
ке до ни ја, Цр на Го ра, Ср би ја и Бос на и 
Хер це го ви на. Од 30 овој ме сец ми ну та 
раз го вор од ма ке дон ски опе ра тор со 

Атра ктив ни пла цо ви за  
ку ќи и за хо те ли со пог лед 
на езе ро
Се про да ва ат пла цо ви око лу ве-
ле шко то езе ро Мла дост. Оп шти на 
Ве лес ве ќе об ја ви ог лас за про даж-
ба на гра деж ни пар це ли. Ста ну ва 
збор за 25 пар це ли за ин ди ви ду-
ал ни ку ќи со це на ко ја поч ну ва 
од 283 де на ри за еден ква дра тен 
ме тар. Ло ка ци и те има ат по вр ши-
на од 586 до 1.590 ква дра ти.

Во око ли на та на езе ро то има на 
по ну да и два пла ца за хо те ли. Над-
да ва ње то, исто та ка, ќе се из вр ши 
во ју ли, а по чет на та це на е иста.

Ку ќи те има ат пред ви де на кат ност 
од при зем је плус еден кат, а хо те ли-
те од при зем је плус два, од нос но 
три ка та.

Се про е кти ра же лез ни ца  
од Ки че во до ал бан ски от  
град Лин
Же лез нич ка пру га дол га 63 ки ло-
ме три ќе се гра ди и кон Ал ба ни ја, 
од Ки че во до ал бан ски от град Лин, 
ин фор ми ра ат од Ми ни стерс тво то 
за транс порт и вр ски.

Из град ба та на оваа же лез ни ца ќе 
чи ни 10 ми ли о ни евра. Про е кти ра-
ње то тре ба да за вр ши за најм но гу 
две го ди ни. Ма ке дон ски те вла сти 
се на де ва ат де ка па ри за овој зна-
ча ен ре ги о на лен про ект ќе се обез-
бе дат од фон до ви те на ИПА.

Же лез нич ко то по вр зу ва ње ме ѓу 
Ма ке до ни ја и Бу га ри ја тре ба да 
за вр ши нај доц на до 2020 го ди на.

свет

Це на та на на фта та по втор но 
над 50 до ла ри 
Це на та на на фта та на ме ѓу на род-
ни от па зар по втор но го ми на ни-
во то од 50 до ла ри отка ко но ви те 
ан ке ти по ка жаа по ма ли шан си за 
бри тан ска та ре фе рен дум ска од лу ка 
за из ле гу ва ње од Европ ска та уни ја, 
а до пол ни тел на под др шка да де и 
пос ла би от аме ри кан ски до лар.

На лон дон ски от па зар це на та на ба-
ре лот по рас на за 85 цен ти во од нос 
на прет ход но за тво ра ње на тр гу ва-
ње то и из не су ва ше 50,02 до ла ри. На 
аме ри кан ски от па зар, пак, со ба ре-
лот се тр гу ва ше за 80 цен ти по ни ска 
це на, од 48,78 до ла ри.

Ор га ни за ци ја та на зем ји те-из воз-
нич ки на на фта (ОПЕК) об ја ви де ка 
це на та на ба ре лот во пе то кот из-
не су ва ла 44,18 до ла ри, што зна чи 
де ка оста на ла ре чи си не про ме не та 
во од нос на прет ход ни от тр гов ски 
ден. До пол ни тел на под др шка на 
це на та на на фта та во по не дел ни-
кот им да де пос ла би от до лар. Та ка, 
фун та та скок на за 1,6 про цент, на 
1,4589 до ла ри.

Про ме ни во хр ват ски те хо те ли од 2017 го ди на 

Ин ве сти то ри им пла ќа ат  
на Гер ман ци те за да  
до би јат за ем
Ин ве сти то ри сѐ по ве ќе ба ра ат об-
врз ни ци за тоа што па ри те кои беа 
уфр ле ни во цен трал ни те бан ки не 
ус пе а ја да ја пот тик нат еко но ми ја та.

Це ни те на гло бал ни от па зар на об-
врз ни ци ни ко гаш не би ле по ви со ки, 
а со тоа и при но си те по ни ски, што е, 
спо ред мис ле ње то на ана ли ти ча ри-
те, по ра ка на па за рот ка ко пот ти кот 
на цен трал ни те бан ки не ус пеа да ја 
ос тва ри цел та.

Ми на та та не де ла при но си те на 
10-го диш на та гер ман ска об врз-
ни ца (Бунд) и на 30-го диш на та 
швај цар ска об врз ни ца прв пат во 
исто ри ја та се во не га ти ва. Со дру ги 
збо ро ви, ин ве сти то ри те се под го-
тве ни да им пла тат на Гер ма ни ја и 
на Швај ца ри ја да им по зај мат па ри, 
и тоа на рок од три де це нии. Во пе-
то кот при но сот на Бунд се по диг на 
на 0,015 про цен ти.

Санк ци и те за Ру си ја ќе про дол жат уште шест ме се ци

ка те го ри ја се не вра бо те ни ли ца над 
58 го ди ни, ка те го ри ја ли ца што мно гу 
те шко на о ѓа ат ра бо та на па за рот на 
труд, за нив но то вра бо ту ва ње ра бо то-
да ве цот ќе би де ос ло бо ден од пла ќа ње 
при до не си до ос тва ру ва ње на пра во то 
на ста рос на пен зи ја на вра бо те ни от. 
Пет та та ка те го ри ја оп фа ќа не вра бо-
те ни ли ца со со ци ја лен ри зик, при што 
ра бо то да ве цот ќе би де ос ло бо ден од 
пла ќа ње при до не си во вре ме тра е ње 
од 5 го ди ни, од нос но 60 ме се ци.

Европ ски те еко ном ски санк ции за 
Ру си ја ќе би дат про дол же ни за уште 
шест ме се ци би деј ќи изо ста ну ва на-
пре док на исто кот од Укра и на, нај-
а ви фран цу ски от ми ни стер за над-
во реш ни ра бо ти, Жан-Марк Ејрол. 
Ше фот на фран цу ска та дип ло ма ти ја ги 
по ви ка европ ски те чел ни ци на са ми тот 
на Европ ска та уни ја да ги разг ле да ат 
спро ве ду ва ње то на ми ров ни от до го вор 
од Минск и мож ни те оп ции до кол ку на 
укра ин ски от ру ско ја зи чен исток има ви-

Во пла цо ви те што пре про да ва ат уве-
зе ни во зи ла има разд ви же ност. Сопс-
тве ни ци те ве лат де ка по ба ру вач ка та 
за по ста ри авто мо би ли со ЕУ РО 3 би ла 
зго ле ме на за три е се ти на про цен ти 
пос лед ни ве не кол ку ме се ци.

Од лу ка та за огра ни чу ва ње на уво зот, 
ко ја има ше од ло же но дејс тво, бе ше 
до не се на уште во 2013 го ди на, на 
ба ра ње на увоз ни ци те на но ви во-
зи ла, кои твр деа де ка ни ски те ЕУ РО 
стан дар ди се ед ни од глав ни те пре-
диз ви ку ва чи на зим ска та за га де ност 
на воз ду хот.

овие три бал кан ски зем ји тре ба да се 
нап ла ќа 14,76 де на ри, СМС ќе чи ни 4,92 
де на ри, а еден ме га бајт ин тер нет 27,6 
де на ри. Ова е вто ро по е вти ну ва ње на 
ме ѓу на род на та ко му ни ка ци ја пре ку 
мо би лен те ле фон од ла ни ова вре ме 
ко га поч на да се при ме ну ва до го во рот 
ме ѓу че ти ри те др жа ви пот пи шан во 
Буд ва, со кој опе ра то ри те се сог ла си ја 
во го ди ни те што до а ѓа ат ска ле сто да 
ги на ма лу ва ат це ни те по при ме рот на 
Европ ска та уни ја. За се га ска ле сти от пад 
на це ни те на ро а мин гот ва жи са мо за 
овие че ти ри зем ји, но до го во рот што го 
пот пи шаа нив ни те ре гу ла тор ни те ле-
ко му ни ка ци ски те ла е отво рен, па кон 
не го мо жат да при ста пат и дру ги бал-
кан ски др жа ви, што би зна че ло по е вти-
ну ва ње на ро а мин гот и со дру ги зем ји.

Но во по е вти ну ва ње на ро а мин гот 
со Цр на Го ра, Ср би ја и со БиХ

Зем ји те од ЕУ во април има ле из воз на хра на од 11 ми ли јар ди евра
Зем ји те од ЕУ во април из вез ле хра на и 
зем јо дел ски про из во ди во вкуп на вред-
ност од 11 ми ли јар ди евра, по ка жу ва 
ста ти сти ка та на Европ ска та ко ми си ја 
(ЕК) об ја ве на на неј зи на та веб-стра-
ни ца. По да то ци те по ка жу ва ат из вес но 
на ма лу ва ње во од нос на април 2015 го-
ди на – 200 ми ли о ни евра, но во од нос на 
2013 го ди на и на 2014 го ди на има раст 
од ре чи си 1 ми ли јар да евра.

Во исто вре ме и уво зот на хра на се на ма-
лу ва – до 9,4 ми ли јар ди евра, нас про ти 
10,2 ми ли јар ди евра во април 2015 го-

стин ски, кон кре тен, зна чи те лен на пре-
док. Европ ска та уни ја во ве де санк ции 
про тив Ру си ја, најм но гу под при ти со кот 
на САД, во ју ли 2014 го ди на отка ко цр-
но мор ски от по лу о стров Крим, на кој е 
до ми нант но ру ско то и ру ско ја зич но то 
на се ле ние, пре ку ре фе рен дум ја вра ти 
авто но ми ја та уки на та во 90-ти те го-
ди ни на ми на ти от век и се при со е ди ни 
на Ру ска та Фе де ра ци ја, што За па дот го 
сме та за не ле гал но ру ско ане кти ра ње 
на укра ин ска та те ри то ри ја.

Про дол жу ва про е ктот „Ма ке до ни ја вра бо ту ва 2

ди на. Та ка ба лан сот е во из нос од ре-
корд ни те мал ку над 1,5 ми ли јар да евра, 
про це ну ва ат од ЕК.

По да то ци те по ка жу ва ат де ка нај го лем 
раст на из во зот во па рич на вред ност 
има кон САД (раст од 119 ми ли о ни евра) 
и кон Ки на (86 ми ли о ни евра). Зна чи-
тел но се на ма лу ва уво зот на зем јо дел-
ски про из во ди од Бра зил и од САД.

Из во зот за Ру си ја про дол жу ва да се 
на ма лу ва со 25 от сто или до 5,5 ми ли-
јар ди евра.

Хр ват ски те хо те ли од 2017 го ди на ве ќе 
не ма да има ат те ле фон на ре цеп ци ја, 
факс и сеф за го сти те, ка ко ни об вр-
ска да го чу ва ат ба га жот по дол го од 
еден ден. Во ба њи те ве ќе не ма да би-
де про пи ша на ка да, ќе би де до во лен и 
туш, а до ма ќи ни те во ид ни на не ма да 
би дат об вр за ни да ги опре мат хо тел-
ски те со би со ра дио, па и ТВ, пег ла и 

до пол ни тел на пер ни ца, ка ко до се га. 
Пет те ѕвез дич ки, ка ко што се нај а ву ва-
ше, хо тел ски те ку ќи во ид ни на ќе мо жат 
да ги до би јат и ако не ма ат ба зен, са у на, 
фит нес или џа ку зи. Си те тие сит ни и 
круп ни ра бо ти хо те ли те ќе мо жат да ги 
има ат со цел до пол ни тел но да им уго дат 
на сво и те го сти, а за тоа ќе би дат на гра-
де ни и со бо до ви.



- Партијата при-
влече гласачи кои 
беа против влада-
та, против либера-

лизацијата, против Европа, 
против сето тоа што се смета 
како норма - рече Силке Тем-
пел на германскиот совет за 
надворешни работи.

Лидерката на партијата, 
Фројке Петри, рече дека гра-
ничната полиција можеби ќе 
треба да посегне по оружје за 
секој што ќе ја премине гра-
ницата илегално. Според не-
одамна усвоената политичка 
платформа на партијата исла-
мот не припаѓа во Германија 
и се повикува на забрана за 
изградба на џамии.

и симпатизери вклучуваат и пора-
нешни нацистички соработници и 
членови на колаборационистичкиот 
воен режим Виши. Националниот 
фронт сега е предводен од Марин 
ле Пен, која ја презеде функцијата 
од својот татко, Жан-Мари ле Пен, во 
2011 година. Таа се обиде да ја убла-
жи сликата за партијата. Господин Ле 
Пен отворено користел антисемит-
ски и расистички јазик и се соочувал 
со постојано гонење за негирањето 
на холокаустот и поттикнувањето 
расна омраза. Во првиот круг од 
гласањето на регионалните избори 
во декември, Националниот фронт 
освои мнозинство гласови (27 про-
центи), но во вториот круг од избо-
рите загуби во сите 13 региони. Се 
очекува дека Марин ле Пен ќе биде 
кандидат од нејзината партија на 
претседателските избори во 2017 
година и дека ќе успее да стигне до 
вториот круг на гласање.

Холандија

Партија за слобода

Антиевропската и антиисламска 
Партија за слобода повика на затво-
рање на сите исламски училишта и 
евидентирање на етничката при-
падност на сите холандски државја-
ни. Партијата е предводена од Герт 
Вилдерс, еден од најистакнатите 
екстремнодесничарски политича-
ри во Европа. Во 2008 година, како 
член на холандскиот парламент, тој 
објави краток филм во кој исламот е 
прикажан како насилен по природа. 
Во 2011 година тој беше ослободен 
од обвиненијата за поттикнување 
омраза и дискриминација против 
муслиманите. Во почетокот на ап-
рил, холандските гласачи во необ-
врзувачки референдум со големо 
мнозинство гласаа за отфрлање на 
трговскиот договор на ЕУ со Украи-
на. По објавувањето на резултатите, 
Вилдерс напиша на „Твитер“: „По-
четокот на крајот на ЕУ“. Партијата 
има 15 пратенички места во Долниот 
Дом, за разлика од 24-те што ги освои 
на изборите во 2010 година.

Шведска

Шведски 
демократи

Партијата Швед-
ски демократи 
освои околу 13 

проценти од гласовите на изборите во 
септември 2014 година, односно 49 од 
349 места во парламентот. Бидејќи ниту 
една од големите партии не сакаше да 

формира коалиција со Шведските демо-
крати, земјата е раководена од несигур-
ната малцинска коалиција на Социјал-
демократите и Партијата на зелените. 
Платформата на Шведските демократи 
повикува на силно ограничување на 
имиграцијата, се противи на влезот на 
Турција во Европската унија и бара ре-
ферендум за членството во Европската 
унија. Партијата, предводена од Џими 
Акесон, беше најпопуларна во Шведска 
во текот на зимата според некои анкети, 
но оттогаш е падната на третото место.

за време на емигрантска криза, слаб 
економски раст и зголемено разочарување 
од европската унија, екстремнодесничарските 
партии  некои долгогодишни, други новоформирани 
 остваруваат изборен успех во голем број европски 
држави. еве еден краток прирачник за осум истакнати 
екстремнодесничарски партии за кои пишуваат медиумите; 
тука не се опфатени сите активни екстремнодесничарските 
 групи на континентот. партиите се наведени по 
 редослед според бројот на население на земјата 
 во која дејствуваат

Екстремната десница во Европа 
е во пораст

Франција

Национален фронт

Националниот фронт е националистичка партија 
што користи популистичка реторика за да ги про-
мовира своите антиимигрантски и антиевропски 
ставови. Партијата се залага за протекционистичка 
економска политика и за укинување на владините 
бенефиции за имигрантите, вклучувајќи ја и здрав-
ствената заштита, како и за драстично намалување 
на бројот на имигранти во Франција. Партијата 
е основана во 1972 година; нејзините основачи 

Германија

Алтернатива за Германија

Партијата Алтернатива за 
Германија, што се појави пред 
три години како протестно 
движење против еврото, освои 
25 проценти од гласовите во 
германските државни избори 
во март предизвикувајќи ја 
консензуалната политика на 
Германија. Минатата есен под-
дршката за партијата, наводно, 
изнесувала околу 5 проценти, 
но се зголемила по новогодиш-
ните напади во Келн.

Грција

Златна зора

Основана во 1980 година, неофашис-
тичката партија Златна зора привлече 
меѓународно внимание во 2012 година 
кога првпат влезе во грчкиот парла-
мент, освојувајќи 18 места и станувајќи 
трета најголема партија во земјата. Ре-
зултатите од изборите дојдоа во вре-
ме на исцрпувачка должничка криза и 
мерки за штедење во земјата. Партија-
та, која комесарот за човекови права на 
Советот на Европа во 2013 година ја 

опиша како неонацистичка и насилна, 
има екстремни антиимигрантски ста-
вови, се залага за договор за одбрана 
со Русија и вели дека еврото е нивното 
уништување. Во септември 2013 година 
грчките власти уапсија десетина високи 
претставници на Златна зора, вклучу-
вајќи ги и членовите на парламентот 
и лидерот на партијата Никос Михало-
лијакос, кој беше обвинет за формирање 
криминална организација. Други беа 
обвинети за убиство. Златна зора, која 
повторно освои 18 места на парламен-
тарните избори во септември, во голема 
мера молчеше откако почна емигрант-
ската криза во Грција, но во последните 
неколку недели членови на партијата 
биле во посета на неколку области каде 
што се сместени емигранти. Иако се 
ослободени од притвор и нивното су-
дење продолжува, партиските лидери 
велат дека партијата планира бројни 
протести низ целата земја поради тоа 
што тие предупредуваат дека за „исла-
мизацијата на Грција“.

Унгарија

Јобик

Јобик, антиимиграциска, популистич-
ка и економски протекционистичка 
партија, освои 20 проценти од гла-
совите на парламентарните избори 
во 2014 година, што ја прави трета 
најголема партија во Унгарија. Нејзи-
ната политичка платформа вклучува 
одржување референдум за членството 
во Европската унија и повик да не се 
премолчуваат табу-прашања. Пар-
тијата сака да ги зголеми трошоци-
те на владата за етничките Унгарци 
што живеат во странство и бара да се 
формира ново министерство за нивна 
поддршка. При донесувањето закон 
што ги вклучува хомосексуалците 
во 2012 година, партијата предложи 
криминализирање на промоцијата на 
„сексуална изопаченост“ со затворски 

казни до осум години. Во септември 
една репортерка за телевизиски ка-
нал на интернет поврзана со партијата 
доби отказ откако се појавија снимки 
на кои таа ги сопнува емигрантите и 
мава по нив во еден камп во близина 
на унгарската граница со Србија. Кон 
крајот на април, лидерот на партијата, 
Габор Вона, рече дека Јобик ќе отстрани 
половина од раководните лица; некои 
аналитичари велат дека тој потег е 
обид да се исчистат повеќето екстре-
мистички елементи на партијата пред 
да се обиде да стане владејачка партија 
во Унгарија до 2018 година.

ПРИРАЧНИК ЗА НАЈИСТАКНАТИТЕ ПАРТИИ СВеТ
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Австрија

Партија на слободата

Норберт Хофер од националис-
тичката и антиимиграциска 
Партија на слободата се појави 
како фаворит во првиот круг 
од претседателските избори 
во Австрија кон крајот на ап-
рил, освојувајќи 35 проценти од 
гласовите. Тој загуби во втори-
от круг од Александар ван дер 
Белен, професор по економија 
и поранешен лидер на Партија-
та на зелените. Ван дер Белен 
освои 50,3 проценти од гласо-
вите, а Хофер 49,7 проценти, 

разлика од по-
веќе од 30.000 
гласа. По пораз-
от, Хофер рече 
дека напорите 
за кампањата 
не се загубени, 
туку се инвес-
тиција во идни-
ната. Хофер во-
деше кампања 
за зајакнување 

на границите на земјата и на 
нејзината армија, ограничу-
вање на бенефициите за ими-
грантите и фаворизирање на 
Австријците на пазарот на 
труд. На социјалниот фронт, 
политиката на партијата е 
насочена кон „Да за семејства 
наместо лудилото за родова 
еднаквост“. Партијата, чиешто 
мото е „Австрија на прво ме-
сто“, има 40 од 183 места во 
Националниот совет. Во јуни 
партијата ги оспори резулта-
тите од претседателските из-
бори повикувајќи се на бројни 
пропусти и неправилности во 
броењето на гласовите.

Словачка

Народна партија - Наша Словачка

Антиромската Народна партија - Наша Словачка освои 
8 проценти од гласовите на изборите во март, обезбе-
дувајќи 14 места во 150-члениот парламент на земјата. 
Лидерот на партијата, Маријан Котлеба, рече дека дури 
и еден имигрант е премногу и ја нарече НАТО крими-
нална организација. Котлеба има и антиамерикански 
ставови; на едно рекламно пано на административ-
ната зграда во регионот на Банска Бистрица, каде 
што тој е гувернер, пишува „Јенки, одете си дома“. Тој, 
исто така, зборува позитивно за Јозеф Тисо, шефот на 
Словачка за време на Втората светска војна, кој бил 
одговорен за испраќањето десетици илјади Евреи 
во концентрациони логори. Партијата се залага за 
напуштање на Европската унија и на еврозоната. 

СВеТ
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на бо га та та до јран ска тр пе за мо же ше да се вку сат 
та ва со крап, до јран ски от спе ци ја ли тет ри ба на тр ска, 
лан ги ди од икра, та ва со ориз, до јран ски мас лин ки, 
сла тко од ди ви смо кви, пи јан крап, пе чен крап, пр же
но ме со од крап со сос од оре ви, са ла та со ме со од 
ри ба со не кои за чи ни, спе ци ја ли те ти од смо ква.... за 
си те спе ци ја ли те ти ло кал ни те жи те ли ве лат де ка се 
ста ри кол ку и езе ро то

ФЕ СТИ ВАЛ НА ТРА ДИ цИ О НАЛ НА хРА НА НА јУ гОТ ОД МА КЕ ДО НИ јА

Пишува | Не ве на По пов ска

До јран со „Гур ман-фест“ 
ја отво ри се зо на та

Д о јран е исто ри ски град 
во ју го и сточ ни от дел на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја на 

бре гот на До јран ско Езе ро, кој 
бил раз ур нат во Пр ва та свет ска 
вој на, ко га имал ду ри 18.000 
жи те ли. Денес името Дојран го 
носаат три населби разместени 
околу Дојранско Езеро. 

Та му ви кен дов бе ше отво ре на 
лет на та се зо на со тра ди ци о-
нал ни от „Гур ман-фест“. Се упа-

тив ме кон југ. До јран е од да ле-
чен од Скоп је 166 ки ло ме три, 
од Ге вге ли ја 38 ки ло ме три, од 
Стру ми ца 45 ки ло ме три... Најб-
ли ски от ае ро дром е со лун ски-
от, од да ле чен 100 ки ло ме три, 
до де ка од скоп ски от ае ро дром 
од да ле че но ста е 141 ки ло ме тар. 
Најб ли ско при ста ни ште е Со лун-
ско то при ста ни ште во Гр ци ја, а 
од да ле че но ста од најб ли ска та 
же лез ни ца из не су ва 38 ки ло ме-
три и се на о ѓа во Ге вге ли ја. 

Та му нѐ до че каа спе ци ја ли те ти 
од ри ба од бо га то то ме ни на 
до јран ски те до ма ќин ки. Тие 
се глав ни от адут за прив ле ку-
ва ње ту ри сти. 

� При каз на та за До јран тре ба 
да им се рас ка же на ту ри сти-



оган од нос но на жар. Се оста-
ва по ло ви на час, мо же и по-
ве ќе, од ед на та стра на, по тоа 
се мач ка ри ба та од гор на та 
стра на, се ле пи тр ска та на 
неа и се пре вр ту ва од дру га-
та стра на. Се пе че исто око лу 
по ло ви на час, во за вис ност 
од ог нот, до де ка не се ис пе че.

На чин на пос лу жу ва ње: Ри ба 
под го тве на на ва ков на чин се 
пос лу жу ва за ед но со тр ска та 
за ле пе на на ри ба та, се сер ви-
ра во чи ни ја, оз го ра се ста ва 
пар чи ња од ли мон и го сти те 
са ми се пос лу жу ва ат - фран-
цу ски на чин, пр ва ва ри јан та“, 
за пи ша ла Мил ка Ај че ва.

Ре цеп ти те на мај ки те и на ба-
би те за сла тко од ди ви смо кви 
во До јран по втор но се ко рис-
тат.

� Тоа се ста ри ре цеп ти што 
ги пра ве ле на ши те мај ки и 
ба би. Сла тко то од ди ви смо-
кви ве ќе бе ше во изу ми ра ње, 
се пра ве ше са мо за до маш на 
упо тре ба . Од 2010 пот тик-
нав ме мно гу до ма ќин ки од 
До јран да го пра ват тоа сла-
тко и да го про да ва ат со што 
има ат мож ност и за за ра бо-
тка - ве ли ед на до јран ка.

Од оп шти на До јран ве лат де ка 
ма ни фе ста ци ја та во из ми на ти-
те не кол ку го ди ни ја оправ да-
ла сво ја та ос нов на цел и ми си ја 
би деј ќи пре ку неа на нај до бар 

мо жен на чин ло кал но то на се-
ле ние пра ви од лич на про мо-
ци ја на бо га та та до јран ска 
тра ди ци ја и кул ту ра.

� По зи тив ни те ко мен та ри на 
си те при сут ни што до а ѓаа 
ми на ти те го ди ни нѐ мо ти-
ви ра ат да го про дол жи ме фе-
сти ва лот и ве ќе од след на та 

го ди на раз мис лу ва ме да го 
на пра ви ме да трае не кол ку 
де на. Но ви на оваа го ди на е 
учес тво то на уго сти тел ски те 
об је кти од Стар До јран, кои ја 
пре зен ти ра ат сво ја та по ну да 
би деј ќи хра на та и спе ци ја ли-
те ти те од ри ба прет ста ву ваа 
гла вен адут за прив ле ку ва ње 
ту ри сти - ве лат от та му. �
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те на автен ти чен на чин. Ток-
му за тоа сме та ме де ка ва кви-
те ма ни фе ста ции се до бри 
за ани ми ра ње на до јран ци, 
но и на го сти те, по ка жу вај ќи 
им дел од бо га та та кул ту ра, 
исто ри ја и тра ди ци ја - ве лат 
од Оп шти на До јран.

На бо га та та до јран ска тр пе-
за мо же ше да се вку сат та ва 
со крап, до јран ски от спе ци ја-
ли тет ри ба на тр ска, лан ги ди 
од икра, та ва со ориз, до јран-
ски мас лин ки, сла тко од ди ви 
смо кви, пи јан крап, пе чен крап, 
пр же но ме со од крап со сос од 
оре ви, са ла та со ме со од ри ба со 
не кои за чи ни, спе ци ја ли те ти од 
смо ква.... За си те спе ци ја ли те ти 
ло кал ни те жи те ли ве лат де ка 
се ста ри кол ку и езе ро то.

� Си те ја де ња што ги пре-
зен ти ра ме се спе ци фич ни 
са мо за на ше то под неб је, за 
До јран. Ту ка се оп фа те ни 
пре теж но ре цеп ти од ри ба, 
но има и сла тки ра бо ти спе-
ци фич ни за на ши от крај, им 
из ја ви на ме ди у ми те Тан ка Ај-
це ва, учес ник на фе сти ва лот. 
Нај ста ро при го тву ва ње на ри-
ба та би ло ри ба на тр ска. Ре-
цеп тот за овој спе ци ја ли тет 
го за пи ша ла Мил ка Ај че ва, го 
по ста ви ла на ин тер нет и со тоа 
го со чу ва ла од за бо рав.

� „По треб но е три ки ло гра ми 
цр ве но пер ка или ко стреж – 
пер ки ја, 2,5 ки ло гра ми кро-
мид, две ки тки маг до нос, сол 
300 гра ма за да се по со лат 
ри би те и две–три ла жи ци за 

во сме са та, ме шан за чин, црн 
пи пер по вкус, еден и пол ли-
тар мас ло за ја де ње.

На чин на при го тву ва ње: Ри ба та 
се по со лу ва и се оста ва на-
стра на. Кро ми дот се се че, се 
дро би и се пр жи во та ва на 
шпо рет. Ко га ќе до бие ро зо-
вка ва бо ја му се до да ва маг-
до но сот – сит но исеч кан, сол, 
комбиниран зачин и две ќе-
си ња ме лен црн пи пер.

Се пол нат ри би те со оваа 
сме са, се на мр су ва ри ба та со 
мас ло за ја де ње, се ле пи тр-
ска та прет ход но ис це де на и 
на кис на та во во да и се ста ва 
на прет ход но им про ви зи ра-
ни от оган со же ле за врз не го. 
Се ре ди ри ба та – на по ти вок 
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За си те  
спе ци ја ли те-
ти ло кал ни те 

жи те ли ве-
лат де ка се 
ста ри кол ку 
и езе ро то



Пре вен тив ни те 
прег ле ди се 
мо мент на  

еду ка ци ја на 
па ци ен ти те. 

Мо ра да на у чат 
кол ку е  

важ но орал-
но то здрав је, 
по тоа да се 

еду ци ра ат за 
на чи нот на ис-
хра на. По ве ќе 

тре ба да се ја де 
све жа хра на
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� Да ли Ма ке дон ци те има ат 
на ви ка ре дов но да по се ту ва-
ат сто ма то лог и да се гри жат 
за сво е то орал но здрав је?
ТА ЛЕВ СКИ: За жал, Ма ке дон-
ци те не по се ту ва ат ре дов но 
сто ма то лог. Че сто тоа не е пре-
вен тив но, ни ту, пак, ста ну ва 
збор за кон тро ла, ту ку се до а ѓа 
ко га ве ќе има проб лем кој тре-
ба да се ре ши. Ре дов ни те кон-
тро ли кои се пра ват на одре-
ден пер и од, во за вис ност од 
па ци ен тот, кај нас не се че ста 
по ја ва и па ци ен ти те до а ѓа ат 
ко га ве ќе има ат сил на бол ка.

� Зо што ка ри е сот мно гу по-
че сто се ја ву ва кај ма ке дон-
ски те па ци ен ти во спо ред ба 
со па ци ен ти те од дру ги, по-
раз ви е ни зем ји?
ТА ЛЕВ СКИ: Ка ри е сот е еден од 
нај за ста пе ни те проб ле ми што 
ги ре ша ва ме се којд нев но, со 
не го има нај го ле ма фре квен-
ци ја. Зо што ка ри е сот е по чест 
кај нас откол ку во за пад ни те 
зем ји? Тоа, пред сѐ, се дол жи на 
на ша та орал на кул ту ра, но и на 
она што прет ход но го го во рев-
ме, ре дов на по се та на сто ма-
то лог. За жал, кај нас се мно гу 
за по ста ве ни пре вен тив ни те 
прег ле ди, кои се не ми нов ни. 
Но, пре вен тив ни те прег ле ди се 
мо мент на еду ка ци ја на па ци-
ен ти те. Мо ра да на у чат кол ку е 
важ но орал но то здрав је, по тоа 
да се еду ци ра ат за на чи нот на 
ис хра на. По ве ќе тре ба да се ја-
де све жа хра на. Не тре ба да се 
за бо ра ви и упо тре ба та на флу о-
ри ди те. Се то тоа тре ба да би де 
оп фа те но во ед на про гра ма ко ја 
би се од не су ва ла на вкуп но то 
на се ле ние. Скан ди нав ски те 
зем ји се ли де ри ко га ста ну ва 
збор за пре вен ти ва та. Кај нив-
но то на се ле ние за ста пе но ста на 
ка ри ес е ек стрем но ни ска. Тие 
има ат пре вен тив ни си стем ски 
про це ду ри кои се при ме ну ва-
ат уште од нај ра на та во зраст 
кај де ца та, уште во гра дин ки-
те. Тоа по драз би ра и еду ка ци ја 
на ро ди те ли те ко га тре ба да 
ги но сат де ца та на прег лед кај 
сто ма то лог и кол ку че сто тре ба 
да го пра ват тоа. Та му учат и за 
на ви ки те во ис хра на та, ка ко 
и за важ но ста на флу о рот во 
ис хра на та и за на ма ле но то ко-
ли чес тво јаг ле но хи дра ти.

� Кои се глав ни те при чи ни за 
по ја ва на ка ри ес?
ТА ЛЕВ СКИ: Ка ри е сот ка ко 
за бо лу ва ње е мул ти фа кто ри-
јал но. Зна чи, по сто јат по ве ќе 
фа кто ри што вли ја ат врз по-
ја ва та на ка ри ес. Вне су ва ње то 
хра на бо га та со јаг ле но хи дра ти 
е еден од нај го ле ми те проб ле-
ми, по тоа сла ба та орал на хи ги-
е на, ло ши те на ви ки, ка ко што е 
гриц ка ње то, на при мер. По ста-
ве но ста на за би те, исто та ка, е 
мно гу важ на. Не мож но ста да 
се ис че тка ат за би те пра вил но, 
исто та ка, вли јае врз по ја ва та 
на ка ри ес.

� Освен ка ри е сот, кој нај че сто 
го пре поз на ва ме, кои дру ги 
бо ле сти, исто та ка, че сто се 
ја ву ва ат во ус на та шуп ли на, 
на неп ца та и на за би те?
ТА ЛЕВ СКИ:Се ка ква про ме на 
во ор га низ мот че сто да ва проб-
ле ми и во орал на та шуп ли на. 
Се кое за бо лу ва ње мо же да се 
ма ни фе сти ра во ус на та шуп ли-
на, па та ка не до сти гот од не кој 
ми не рал или ви та мин, на при-
мер, че сто знае да се ја ви ка ко 
знак во уста та. Исто та ка, че сто 
се сре ќа ва ме со гин ги ви тис, кој 
е прв од бран бен ме ха ни зам на 
уста та. Па ра ден то па ти ја та е 
мно гу че сто за ста пе на кај ма-
ке дон ски те па ци ен ти. Афтоз-
ни те про ме ни, ка ко стре сот, на 
при мер, на ма ле но вне су ва ње 
ви та ми ни, опа ѓа ње на иму ни-
те тот, исто та ка, се мно гу че сти 
за бо лу ва ња во ус на та праз ни-
на. Во ле то че сто се ја ву ва и 
хер пес и хе и лит. Тоа е про ме на 
на ко жа та и на слу зо ко жа та на 
ус на та праз ни на. Во ле то, на 
пла жа сме из ло же ни на сон це 
и тој дел од те ло то тре ба да се 
за штит ни со од вет но со крем 
или со ла бе ло.

� Што мо же да се сто ри за 
да се спре чи кр ва ве ње то на 
неп ца та?
ТА ЛЕВ СКИ: Кр ва ве ње то на 
неп ца та или гин ги ви тис е пр-
ва, пре ли ми ни ра на ре ак ци ја на 
са ма та гин ги ва. Ко га па ци ен тот 
ќе за бе ле жи цр ве ни ло и кр ва-
ве ње на неп ца та, вед наш тре ба 
да се ја ви на сто ма то лог. Сто-
ма то лог тре ба да ги от стра ни 
твр ди те и ме ки те нас ла ги од 
за би те и до пол ни тел но да да-

де ин струк ции за одр жу ва ње 
на орал на та хи ги е на, од нос но 
са ма та тех ни ка на че тка ње, ко-
ри сте ње до пол ни тел ни средс-
тва до кол ку утвр ди де ка тре ба 
да се упо тре бу ва гел кој би ги 
уб ла жил симп то ми те. Мо же да 
се вклу чи и во да за плак не ње на 
уста та и со од вет на па ста за за би 
за да се на ма лат симп то ми те.

� Кол ку че сто тре ба да се по-
се ту ва сто ма то лог за да се 
сле ди со стој ба та со за би те?
ТА ЛЕВ СКИ: За по се та на сто-
ма то лог не тре ба да се че ка 
пос лед ни от мо мент, ко га ќе 
се ја ви за бо бол ка. Нај до бро е 
нај мал ку три па ти во го ди на-
та да се оди на кон тро ла. Тоа 
се од не су ва за па ци ен ти што 
се со ни зок ри зик. Но, има и 
па ци ен ти што се со по ви сок 
сте пен на ри зик, а тоа се од не-
су ва на тие што има ат си стем-
ски за бо лу ва ња. Тие и мно гу 
по че сто мо же да по се ту ва ат 
сто ма то лог. Во таа гру па спа-
ѓа ат па ци ен ти те со ди ја бе тес, 
бре ме ни те же ни, пу ша чи те. 
Сто ма то ло зи те тре ба да има-
ат кон тро ла на са мо то за ба ло 
и на орал на та хи ги е на. 

� Ле то то е во полн ек, си-
те са ка ме да се ола ди ме со 
сту де ни пи ја ла ци. Ка ко тие 
вли ја ат врз гле ѓта на за би-
те? Да ли по сто јат пре по ра ки 
за одр жу ва ње на хи ги е на та 
на за би те за овој пер и од од 
го ди на та?
ТА ЛЕВ СКИ: Прем но гу сту де ни 
пи ја ла ци се штет ни за гле ѓта 
на за би те и вли ја ат врз стру-
кту ра та на за би те. Мо же да 
на пра ват ми ни мал ни еро зии. 
Во овој пер и од тре ба да вни ма-
ва ме на га зи ра ни те пи ја ла ци и 
на све жо це де ни те со ко ви би-
деј ќи нив на та кон цен тра ци-
ја со јаг ле но хи дра ти е мош не 
ви со ка. Го ле мо то ко ли чес тво 
јаг ле но хи дра ти ја на ма лу ва пе-
ха-вред но ста во уста та и то гаш 
се слу чу ва де ми не ра ли за ци ја 
на за би те. Во овој пер и од, ко га 
се вне су ва ат ва кви пи ја ла ци, 
не тре ба вед наш да се че тка ат 
за би те. Тре ба да по ми не из вес-
но вре ме, да се ре гу ли ра пе ха-
вред но ста во уста та, па по тоа 
да се из вр ши че тка ње. �

здравjе

во овој пер и од тре ба да вни ма ва ме на 
га зи ра ни те пи ја ла ци и на све жо це де ни

те со ко ви би деј ќи нив на та кон цен тра
ци ја со јаг ле но хи дра ти е мош не ви со ка. 

Го ле мо то ко ли чес тво јаг ле но хи дра ти 
ја на ма лу ва пе хавред но ста во уста та 
и то гаш се слу чу ва де ми не ра ли за ци ја 

на за би те. во овој пер и од, ко га се пи јат 
ва кви пи ја ла ци, не тре ба вед наш да се 

че тка ат за би те, ту ку тре ба да по ми не 
из вес но вре ме за да се ре гу ли ра пе

хавред но ста во уста та, па по тоа да се 
из вр ши че тка ње, ве ли др та лев ски

Д-Р ВЛА ДИ МИР ТА ЛЕВ СКИ, СТО МА ТО ЛОг ВО ПО ЛИК ЛИ НИ КА „АПО ЛОН“

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фо то | Де јан Стан чев ски

Прем но гу сту де ни пи ја ла ци се 
штет ни за гле ѓта на за би те

Ма ке дон ци те, за жал, не ма ат 
на ви ка ре дов но да по се-
ту ва ат сто ма то лог и да се 

гри жат за сво е то орал но здрав је. 
За тоа ка ри е сот мно гу по че сто се 
ја ву ва кај ма ке дон ски те па ци ен-
ти во спо ред ба со па ци ен ти те 
од за пад ни те зем ји. За жал, 
кај нас се мно гу за по ста ве ни 
пре вен тив ни те прег ле ди. Тие 
се не ми нов ни. Но, пре вен-
тив ни те прег ле ди, пред сѐ, 
се мо мент на еду ка ци ја на 
па ци ен ти те. Мо ра да на у-
чат кол ку е важ но орал но то 
здрав је, по тоа да се еду ци-
ра ат за на чи нот на ис хра-
на. По ве ќе тре ба да се ја де 
све жа хра на. Не тре ба да се 
за бо ра ви и на упо тре ба та 
на флу о ри ди те. Се то тоа 
тре ба да би де оп фа те но 
во ед на про гра ма ко ја би 
се од не су ва ла на вкуп но то 

на се ле ние. Скан ди нав ски-
те зем ји се ли де ри ко га ста-

ну ва збор за пре вен ти ва та, 
ве ли д-р Вла ди мир Та лев ски, 
сто ма то лог во по лик ли ни ка 
„Апо лон“.



историJа

...ПроДолжуВА

во текот на оваа година се слу-
чиле во селата по течението на 
Рулска Река (Писодери, Желе-
во, Оштима, Брезница, Трново 
и Руља) во костурската околија  
кои од претходно бил под сил-
но влијание на Коте, а во овој 
период станале главна база на 
андартите. Последните се оби-
дувале да го зацврстат своето 
влијание и според можностите 
да ја прошират контролата и 
врз соседните населени места, 
додека, од друга страна, четите 
на Организацијата настојувале 
да ги прогонат грчките чети, 
но и да ги заштитат селата кои 
биле дел од организациската 
мрежа на МРО. 

Во текот на 1905 година чети-
те на МРО на неколку пати се 
обиделе да ги прогонат андарт-
ските групи од територијата на 
северозападниот дел на костур-
ската околија и јужна Преспа. 
Карактеристично е тоа што во 

голем број случаи имало коор-
динирано дејствување на не-
колку обединети организацио-
ни чети, не само од костурската, 
туку и од соседните околии 
- преспанската и леринската. 
Овој метод бил користен пред 
сè за стекнување вооружена 
предност и поголема тактичка 
ефикасност, но и поради бројни-
от состав на самите андартски 
чети. Во текот на јуни четите 
под раководство на Пандо Кља-
шев, Атанас Кршаков, Митре 
Влашето, георги Попхристов 
и други, вкупно на број околу 
40, одлучиле, според Попхри-
стов, „каде и да ги откриеме 
[андартите] - да ги нападнеме 
и да се бориме со нив“. Бит-
ката се случила во близина на 
селото Буковик (Преспа), кон 
крајот на јули или почетокот 
на август. Андартите поради 
подобрите позиции и раното 
откривање на движењето на 
нивните противници успеале 

да го одбијат нападот, при што биле убиени 
двајца комити, меѓу кои и познатиот војвода 
од селото Смрдеш, Стерјо Стерјовски, а еден 
четник потешко бил ранет. Сличен ваков обид 
имало и во октомври, кога костурското рако-
водство ја повикало напомош ресенската чета 
за заедничко дејствување против андартите 
стационирани во околината на селото Желево. 
Располагајќи со информации дека грчките чети 
имаат план да го нападнат селото Оровник, 
четите на Организација се распоредиле околу 
него. Нападот на андартите бил неуспешен и 
истите биле принудени под притисок на ко-
ординираната акција на четите на МРО да се 
повлечат кон својата база во селото Желево.

Како и да е, без резултат останала стратегијата 
на македонското револуционерно движење 
за протерување на грчките паравоени фор-
мации од поедини територии во југозапад-
на османлиска Македонија. За ова постоеле 
неколку фактори кои им оделе во прилог на 
грчките чети. Од една страна, „загрозените“ 
територии биле пополнувани по потреба со 
цели чети или, пак, постојните со платеници од 
грчката држава. Исто така, според потребите 
се практикувало ротирање на поедини чети од 
една на друга територија. Понатаму, од посеб-
но значење за нивно опстојување и успешно 
спротивставување против македонското рево-
луционерно движење било добро развиената 
информаторска мрежа и месните платеници. 
Со нивна помош андартите лесно се движеле 
по непознатиот терен, но и навремено биле 
информирани за дејноста на своите противни-
ци. На крај, и краткото времетраење на самите 
битки им одело во прилог грчките паравоени 
формации. Постоењето трета страна, во овој 
случај османлиската војска, значело неможност 
за долготрајно војување меѓу комитите и ан-
дартите бидејќи секогаш требале да внимаваат 
на својата заднина, т.е. на активирањето на 
турската власт во нивното прогонување.

Теророт се смета за успешен ако произведе мак-
симално приклонување со минимално насил-
ство. Насочен е кон застрашување, а не истребу-
вање - „Убиј еден, ќе заплашиш илјада“. Значи 
дека основна цел му е да добие послушност 
и целосна контрола врз населението. Оттука, 
следејќи ја оваа тактика, грчките паравоени 
формации продолжиле да го користат насил-
ството, кое, всушност, е резултат на теророт, и 
по нападот на селото Загоричани. Целта била 
да ја наметнат својата национална идеологија 
и да воспостават успешна контрола врз месното 
население. Насилството најчесто се практикува-
ло кога андартска чета првпат се појавувала на 
одредена територија или, како што веќе забе-
лежавме, во населени места кои биле под силно 
влијание и контрола на МРО. 

Костур

Загоричани

ГРЧКАТА АНДАРТСКА  
ИНТЕРВЕНЦИЈА  

ВО ЈУГОЗАПАДНА ОСМАНЛИСКА  
МАКЕДОНИЈА ВО 1905 ГОДИНА

Пишува |  
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

Вооружената дејност на андартските чети во овој период 
можеме да ја поделиме на следниот начин: судири со 
османлиската војска и жандармерија; судири со вооружените 
структури на Македонската револуционерна организација (Мро) 
(организациони чети и селска милиција) и насилни напади и 
убиства на населени места и невооружено цивилно население

ТЕРОРОТ ПРОДОЛЖУВА И ПО ЗАГОРИЧАНИ

с поред директивите од по-
високите институции на гр-
чката „Македонска борба“ 

кои биле испраќани до водачите 
на вооружените чети во османлис-
ка Македонија, воочливо е дека се 
барало максимално избегнување 
на конфликти со месната осман-
лиска власт. Од друга страна, по-
знато е дека била издадена и друга 
наредба до грчките чети и нивните 
центри за соработка со Османлии-
те, дури, по потреба, да ѝ нудат и 
дадат помош на турската војска. 
Сепак, околностите на теренот и 
непредвидените настани, кои впро-
чем биле секојдневие, во многу слу-
чаеви ги принудувале грчките чети 
на судири со османлиската војска. 
Такви биле и претходно спомена-
тите битки кај селото Бел Камен и 
Мурикот. Најчеста причина за овој 
тип судири било раното откривање 
на движењето на андартските чети, 
што во најголем број случаеви било 
резултат на информациите кои 
властите ги добивале од месното 

население. Така, на пример, во те-
кот на јуни 1905 година вооруже-
на група под водство на водачот 
Калогеракис била предадена во 
селото Ајтос (Леринско), при што 
загинал водачот и уште двајца не-
гови борци. Исто така, неретко за 
време на одредена битка меѓу че-
тите на МРО и андартите доаѓало 
до интервенција на османлиската 
војска, при што најчесто доаѓало 
до отстапување и повлекување на 
двете спротиставени чети. Имено, 
грчките чети претпочитале до по-
следен момент да ги избегнуваат 
судирите со османлиските потери, 
а кога веќе биле принудени на тоа, 
најчесто или се обидувале да про-
бијат пат за нивно безбедно повле-
кување или, пак, по краток судир 
се предавале на војската. Според 
христо Силјанов, андартска чета 
од 27 борци на 27 ноември 1905 
година била опколена, а потоа и 
целосно заробена од османлиска-
та војска. Впечатливо е дека меѓу 
заробените андарти имало и 4 Ос-
манлии. Главно андартите ја прет-
почитале последната опција како 
најбезбедна, бидејќи османлиските 

власти спрема кон имале коректен, 
дури и пријателски однос, додека 
на заробениците најпрвин им се 
судело во обични, а потоа и во во-
нредни судови.

Вооружените судири меѓу структу-
рите на МРО и паравоените форма-
ции на грчката држава во текот на 
1905 година добиле на интензитет, 
главно на целата територија на Ор-
ганизацијата кон која претендирале 
андартските чети. Најчесто тие се 
случувале во и за одредени населени 
места, при што од оружените дејст-
вија страдало и месното население. 
На 24 мај 1905 година грчка чета 
под водство на водачите Макрис и 
Филотас го нападнала селото Пре-
копана (Леринско), силна база на 
МРО. Реагирале четите на војводите 
Кузо Блацки и георги Попхристов, 
кои биле во близина и успеале со 
енергичен напад да ги протераат 
андартите. Сепак, по две недели 
како одмазда грчки чети повтор-
но го нападнале селото, при што 
запалиле неколку куќи и ги убиле 
егзархискиот учител и свештеник. 
Присуството на одредена грчка чета 
во конкретно село најчесто значело 
контрола врз истото, која главно се 
постигнувала со насилство врз не-
говите жители. Всушност, и двете 
вооружени формации се обидувале 
да воспостават влијание на одре-
дена територија која од претходно 
ја изгубиле или на која првпат се 
појавуваат - последното се однесува 
пред сè за андартските чети. Така, на 
пример, најголем дел од судирите 

Судири на грчките вооружени групи со османлиската војска  
и со вооружените структури на МРО

...продолжува од претходниот број
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100 НАјУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА
[  АНТОЛОгИјА  ]

Спе ци јал ни го сти на де вет то то из да ние на фе сти ва лот 
беа поз на ти от ре жи сер Кри сти јан Вин сент, актер ка та 
Астрид Вет нал и мла ди от актер Ни но Ро ше

Де вет та го ди на по ред Фе сти-
ва лот на фран цу ски филм ќе 
по ну ди ква ли тет на филм ска 

про гра ма инс пи ри ра на од фил-
мо ви што обра бо ту ва ат акту ел ни 
те ма ти ки и ре но ми ра ни го сти на 
фе сти ва лот. Фе сти ва лот поч на во 
ки но то „Ми ле ни ум“, со про ек ци ја та 
на „Па тот за Истан бул“, нај нов филм 
на Ра шид Бу ша реб, во при сус тво и 
со го вор на Астрид Вет нал, по чес на 
го стин ка на фе сти ва лот и глав на 
уло га во фил мот.

Фе сти ва лот се одр жа па ра лел но 
во Скоп је во Ки но „Ми ле ни ум“ и 
во Цен та рот за кул ту ра во Охрид 
и по ну ди ква ли тет на и ин те рес на 
про гра ма имај ќи пред вид де ка се 
отво ри со про во ка тив ни от филм  
на ал жир ски от филм ски ре жи сер 
Ра шид Бу ша реб „Па тот за Истан-
бул“, а ма ке дон ска та пуб ли ка има-
ше мож ност да ги ви ди и фил мот 
„Фа ти ма“ на ре жи се рот Фи лип Фо-
кон, но си тел на три на гра ди „Це-
зар“ на фран цу ска та Ака де ми ја за 
филм ски умет но сти, „Страв“ на  Да-
ми ен Одул на гра ден со на гра да та 
Жан Ви го на фран цу ски те филм ски 
кри ти ча ри, ка ко и фил мо ви те „Ни 
на не бо , ни на зем ја“, „Ка прис“, „Су-
ди ја“ и мно гу дру ги филм ски ос тва-
ру ва ња. Осо бе но ра ду ва по да то кот 

 „Па тот за Истан бул“ и актер ка та 
Астрид Вет нал го отво ри ја Фе сти ва лот

што во рам ки те на фе сти ва лот се 
ре а ли зи раа и дру ги актив но сти.

� Име но, пред сту ден ти те од Уни-
вер зи те тот за ау дио-ви зу ел ни 
умет но сти ЕСРА, гос по дин Жи-
ли јен Еза но ги прет ста ви про-
гра ми те за под др шка на фил мот 
на На ци о нал ни от филм ски цен-
тар на Фран ци ја (CNC), а гос по ѓа 
Одре Би јар го прет ста ви фе сти-
ва лот за кра тко ме траж ни фил-
мо ви „Oф-Кортс“ (Off-Courts). 
Спе ци јал ни го сти на де вет то то 
из да ние на фе сти ва лот беа поз-
на ти от ре жи сер Кри сти јан Вин-
сент, актер ка та Астрид Вет нал и 
мла ди от актер Ни но Ро ше, ве ли 
ми ни стер ка та за кул ту ра Ели за-
бе та Кан че ска-Ми лев ска. � (Н.П.)

  

Барајќи ја Дори
Finding dory

Заработка: 135.100.000 $

Жанр: aнимиран
режија: Ендрју Стентон,  

Ангус Меклејн
актери: Елен Деџенерис,  

Алберт Брукс, Ед О’Нил

ТајНа слуЖБа
Central intelligenCe

Заработка: 35.500.000 $

Жанр: комедија
режија: Равсон Маршал Турбер

актери: Двејн Џонсон,  
Кевин Харт,  

Даниел Николет

Повикување 2
the Conjuring 2

Заработка: 14.900.000 $

Жанр: хорор
режија: Џејмс Вен

актери: Вера Фармига,  
Патрик Вилсон,  
Медисон Волф

сега ме глеДаш 2
now you see me 2

Заработка: 9.400.000 $

Жанр: акција
режија: Џон М. Чу

актери: Марк Рафало,  
Вуди Харелсон

вoркрафТ: ПочеТок
warCraFt

Заработка: 7.200.000 $

Жанр: акција
режија: Данкан Џоунс

актери: Травис Фимел,  
Пола Патон,  
Бен Фостер

тоП 5 наЈгледани Филма  
          во САД викендов

„Же на та во зе ле ни от фу стан“ од клод мо не
култура

1
Песните на  

кои не ме научи 
мајка ми

Селчук 
Алтун

2
како да 
заборавиш  
жена
Дан  
Лунгу

3
Ние  

предметите
Жарко  

Кујунџиски

4
Долкиската 
архива
Флан  
О’Брајан

 5
елиза на  

единаесет  
години

Дојна  
Рушти

кНиЖарНицаТа „аНТолог“ 
ПреПорачува:

БАЛАДА

Вчера еден од реката извлекоа 

И најобично рекоа дека е мртов 

По образи некому спомени потекоа 

Од ужас од тага од човечност

Некој рече удавени се златници 

Однегувани во снег и во ветар 

Деветмина заронија да ги побараат 

Спечелија тиња песок и белутраци

Преморени најпосле се разотидоа 

Останаа златниците да тонат 

Девет погледи немо прекрстени 

Вечер пак празнина ќе сонат

По мртвиот кола доползе повикана 

И не прашаа никого за ништо 

Зачудени занемеа како во плиткото 

Загубени потонаа соништата

Потоа многумина некаде се вратија 

Пребледено сонце в очи им се влеа 

Спокојно во песокот ужасот го тратија 

Смеа тиња и риби риби тиња и смеа.

НО ВО ИЗ ДА НИЕ НА ФРАН цУ СКИ ОТ ФИЛМ СКИ ФЕ СТИ ВАЛ  
ВО СКОП јЕ И ВО ОхРИД

„Же на та во зе ле ни от фу стан“ е де-
ло на Клод Мо не, на кое тој ја на цр-
тал сво ја та 19-го диш на љу бов ни ца 
Ка мил, ко ја по доц на му ста на ла и 
пр ва со пру га.

Мо не е поз нат фран цу ски им пре-
си о нист, а по и мот во овој пра вец 
до а ѓа од не го ва та сли ка „Им пре си ја, 
из греј сон це“. Мо не е еден од ос но-
ва чи те на овој пра вец во умет но ста.

Мо не на по че то кот сли кал фи гу-
рал ни сли ки, а по тоа и ви стин ски 
пеј за жи. Не кои мо ти ви ги прес ли ку-
вал по ве ќе па ти, ка ко, на при мер, фа-
са ди те на ру ен ска та ка те дра ла. �
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КУЛТУРА

Сне жа на Мел ник:  
За ме не жи во тот е  
умет ност!

Умет но ста ми овоз мо жу ва да иска жам што чув ству вам во 
мо мен тот, зо што го чув ству вам тоа, ка ко го до жи ву вам. Пр во 
го пра вам тоа за се бе, за да раз бе рам ко ја сум јас, зо што 
чув ству вам и то гаш ва дам сѐ од се бе, а по тоа го пра вам за 
дру ги те, ве ли Мел ник

Пишува | Не ве на По пов ска
Фо то | Де јан Стан чев ски

� Из лож ба та што ја отво ри вте во 
Скоп је раз бу ди го ле мо ин те ре си-
ра ње кај пуб ли ка та. Да ли е ова пр ва 
Ва ша из лож ба? Кол ку сли ки има те 
по ста ве но?
МЕЛ НИК: Мо рам да наг ла сам де ка ова 
е мо ја пр ва из лож ба во оп што. Поч нав 
да сли кам пред три го ди ни. Дип ло ми-
рав на ли ков на ака де ми ја, но до се га не 
ра бо тев. Ко га дој дов во Ма ке до ни ја, 
ка ко да ми се вра ти жел ба та за сли ка-
ње. Имам вре ме, имам жел ба, рас по ло-
же ние и се то тоа го иско ри стив за да 
се изра зам пре ку из лож ба та.

� По ста ве ни се 24 де ла, но го лем 
број од пор тре ти те ги по да рив на 
при ја те ли, та ка што бро јот е мно гу 
по го лем.Во Ма ке до ни ја не сте мно гу 
одам на. Ка ко дој до вте ов де?
МЕЛ НИК:  Мо јот со пруг до би ра бо та 
во Скоп је и дој дов за ед но со не го и 
со се мејс тво то.  Де ца та ве ќе одат на 
учи ли ште, а јас имам до ста сло бод но 
вре ме за да се по све там на мо ја та љу-
бов - на сли ка ње то.

� Со што се за ни ма ва вте пред да ѝ се 
вра ти те на умет но ста?

МЕЛ НИК:  Мо ја та дип ло ма е за сли кар 
и ди зај нер. Но, во из ми на ти те го ди ни 
во оп што не ра бо тев ка ко умет ник, ту-
ку мо ја та про фе си ја бе ше по вр за на со 
ко му ни ка ци и те. Сме там де ка сли ка-
ње то и ко му ни ка ци и те се не што што 
ме не ми е мош не ин те рес но и за тоа 
најм но гу сли кам пор тре ти. 

� За бе леж лив е бро јот на пор тре ти те 
во Ва ша та ко лек ци ја. Од ка де инс-
пи ра ци ја та за нив?
МЕЛ НИК:  Јас, пред сѐ, мно гу ги са кам 
лу ѓе то и не ка ко нор мал но ми до а ѓа да 
ги нас ли кам. Ко га прв пат ќе срет нам 
не ко го, јас вед наш го гле дам в очи, го 
чув ству вам не го ви от сен зи би ли тет, 
за бе ле жу вам ка ко се дви жи, ка ко оди... 
Ед но став но, тоа пр во го за бе ле жу вам 
и за тоа сли кам пор тре ти.

� Ре ко вте де ка Ва ша та дип ло ма, 
всуш ност, е за сли карс тво и за ди-

зајн. Ка де ја на о ѓа те слич но ста, ка-
де се до преа ди зај нот и умет но ста?
МЕЛ НИК:  Ди зај нот, исто та ка, е умет-
ност и тој за чо веч ки от мо зок е инс-
пи ра ци ја, та ка што тие по сто ја но се 
до пи ра ат во мо е то тво реш тво.

� Да ли сте ра бо те ле во не ко ја дру га 
тех ни ка?
МЕЛ НИК: Јас сме там де ка се кој чо век е 
умет ник. Ние сме та кви би ти ја и има ме 
вро ден та лент за умет ност. И же на та 
ко га пра ви ру чек - и тоа е умет ност. 
То гаш се екс пе ри мен ти ра со за чи ни, со 
до да то ци... Та ка и во сли карс тво то. Ко га 
ра бо там, се оби ду вам да пра вам ком-
би на ци ја на па стел со аква рел, акрил, 
до да вам не што но во, пра вам ко ла жи... 
Се оби ду вам да соз да дам не ко ја сво ја 
тех ни ка, не кој свој на чин, свој стил по 
кој ќе би дам пре поз нат ли ва. 

� Из ве сен пер и од по се ту ва вте курс 
за фо то гра фи ја. Да ли, мо же би, ќе се 
оби де те и со умет нич ка фо то гра фи-
ја, па да се прет ста ви те на из лож ба 
со друг вид умет ност?
МЕЛ НИК: Ме прив ле че мо ќта на фо то-
гра фи ја та и са кав да на у чам по до бро да 
фо то гра фи рам, па за тоа и го по се ту вав 
кур сот. За се га пра вам фо то гра фии са мо 
од се мејс тво то. Фо то гра фи рам и до де ка 
ше там би деј ќи се га имам мно гу сло бод-
но вре ме. Ќе ви дам не кој убав ка дар или 
пре дел во при ро да та и то гаш го фа ќам 
апа ра тот. Јас ста ну вам ра но на у тро. Во 
пет ча сот на у тро е нај у ба во то вре ме, 
то гаш не ма ни кој на ули ца. Има тол ку 
мно гу уба ви, а обич ни не шта што ги фо-
то гра фи рам и по тоа им ги по ка жу вам 
на при ја те ли те кои спи јат до по доц на 
и ја про пу шта ат таа уба ви на.

Сѐ уште не сум се оби де ла да пра вам 
умет нич ки фо то гра фии. Мис лам де ка 
не сум под го тве на. Мо же би по доц на 

би на пра ви ла и не ка ков микс на фо-
то гра фи ја и на сли ка ње.

� Има вте ли мож ност да се за поз на е-
те со не кој од ма ке дон ски те ли ков-
ни умет ни ци, па и со ма ке дон ска та 
умет ност. Ка ко ја до жи ву ва те?
МЕЛ НИК:  Во Цен та рот за стран ци, ка-
де што се дру жат же ни те што не се од 
Ма ке до ни ја, одам мош не че сто, а та му, 
по крај пра кти ку ва ње јо га и дру же ње, 
се ор га ни зи ра ат и про мо ции, из лож би, 
кур се ви за сли ка ње и фо то гра фи ја... 
Та му кур се ви др жи Жа ни Га лев ска и 
таа ми да ва го ле ма на деж, инс пи ра ци-
ја и ме пот тик ну ва да ра бо там. Мно гу 
сум среќ на што се за поз нав со неа. Ги 
по се ту вам из лож би те во Кул тур но-ин-
фор ма тив ни от цен тар. Од си те де ла 
што ги пог лед нав за ед на и пол го ди-
на, најм но гу ми се до па ѓа ат де ла та на 
Ка си о пе ја На у мов ска.

� Во Скоп је сте ве ќе три го ди ни. Ка ко 
ги до жи ву ва те гра дот и Ма ке до ни ја 
во оп што?
МЕЛ НИК:  Три го ди ни не се мал ку. 
Ов де бев во раз лич ни пер и о ди. Зна-
е те, ко га е чо век во странс тво, мно гу 
е по лес но ко га има при ја те ли. На ју-
бав пер и од ми бе ше ко га на го сти 
ми дој де мо ја та нај до бра дру гар ка 
од Укра и на, но ко га си за ми на, по-
втор но бев пре пу ште на на се бе. Ми 
не до сти га дру же ње, те шко се спри ја-
те лу вам со лу ѓе то и се га пре ку умет-
но ста, но и во клу бот за танц кој го 
по се ту вам, за поз нав мно гу при ја те ли 
од Ма ке до ни ја. Во о ду ше ве на сум од 
Ма ке дон ци те. Тие се мно гу при ја тен, 
дру же љу бив и ми рен на род.

� Ка ко го сов ла да вте ма ке дон ски от 
ја зик? Има вте ли те шко тии?
МЕЛ НИК: Уште пр ви от ден ко га дој-
дов во Ма ке до ни ја, сед нав на ка фе 

со сопс тве нич ка та на ста нот во кој 
пре сто ју ва ме со се мејс тво то и пре ку 
раз го во рот што го во дев ме ви дов де ка 
ја раз би рав 90 про цен ти од тоа што го 
збо ру ва ше. Мо же би за тоа што две те 
бев ме же ни, па вед наш се нај дов ме на 
иста бра но ва дол жи на и без ни ка кви 
проб ле ми раз го ва рав ме. Да бе ше маж, 
мо же би уште ед на го ди на не ма ше да 
раз бе рам што збо ру ва... Се ше гу вам. 

� На из лож ба та се по ста ве ни пор тре-
ти и од не кол ку ма ке дон ски по е ти. 
Да ли, мо же би, има вте мож ност да 
про чи та те не што од ма ке дон ска та 
по е зи ја? Мо же би во раз го вор по-
лес но мо же те да се впу шти те, но со 
чи та ње то да ли има вте те шко тии?
МЕЛ НИК:  Чи тав по е зи ја отка ко ги 
за поз нав авто ри те и мно гу ми се до-
па ѓа ма ке дон ска та по е зи ја. Про фе со-
рот Ти хо мир Сто ја нов ски ми оста ви 
го лем впе ча ток. Мно гу моќ на лич ност 
е и вед наш имав жел ба да на пра вам 
не гов пор трет. Пр во го на цр тав со цр-
ве на бо ја и чув ству вав ло ша енер ги ја, 
по тоа со си на, па мал ку се ос ло бо див, 
па по тоа со жол та бо ја. Ужи вам ко га 
цр там, на тој на чин ја праз нам енер-
ги ја та. По е зи ја та по лес но мо жам да 
ја сфа там, во неа има по ве ќе чув ства 
и по лес но ја при мам. Ро ма ни сѐ уште 
не сум се оби де ла да чи там, мис лам 
де ка ќе тре ба по до бро да го сов ла дам 
ја зи кот за да мо жам да чи там про за.

� По во ка ци ја сте сли кар и ди зај нер, 
сте ра бо те ле во об ла ста на ко му ни-
ка ци и те, што, исто та ка, е еден вид 
умет ност... Што прет ста ву ва за Вас 
умет но ста?
МЕЛ НИК: За ме не жи во тот во оп што е 
умет ност. Мо же би во раз лич ни пер и о-
ди раз лич но ја до жи ву ваш: ка ко мај ка, 
ка ко же на, ка ко про фе си о на лец... Умет-
но ста ме не ми овоз мо жу ва да иска жам 
што чув ству вам во мо мен тот, зо што 
го чув ству вам тоа, ка ко го до жи ву вам. 
Пр во го пра вам тоа за се бе, за да раз-
бе рам ко ја сум јас, зо што чув ству вам 
и то гаш ва дам сѐ од се бе, а по тоа го 
пра вам тоа за дру ги те.

� Ка ква по ра ка пре не су ва Ва ша та 
умет ност? Што по ра чу ва те Вие со 
Ва ши те де ла?
МЕЛ НИК: Пр во би са ка ла да им по ра-
чам да би дат по тр пе ли ви и по чув стви-
тел ни еден кон друг. Мис лам де ка тоа 
е нај важ но. Спо ред ме не, се кој од нас 
тре ба да го по чи ту ва дру ги от за тоа што 
и ду ша та на дру ги от е исто тол ку вред-
на кол ку и на ша та. Тре ба да по чи ту ваш 
и да би деш чо век - тоа би по ра ча ла. �

Сне жа на Мел ник е укра ин ска сли кар ка ко ја не о дам на ја на пра ви сво ја та 
пр ва из лож ба во Ма ке до ни ја. Од Укра и на дој де во Ма ке до ни ја за ед но со 
се мејс тво то по ра ди ра бо та та ко ја ја до бил неј зи ни от со пруг.

Сли кар ка та Сне жа на Мел ник е ро де на во Укра и на во 1979 го ди на во лу гран-
ска ја об ласт, ка де што го за вр ши ла уни вер зи тет ско обра зо ва ние за сли кар и 
ди зај нер. На из лож ба та на ре че на „Teт а Тет” се прет ста ви со пор тре ти и акто ви, 
а со нас по раз го ва ра за умет но ста, ја зи кот, по е зи ја та, фо то гра фи ја та...

УКРА ИН СКА ТА СЛИ КАР КА јА ОТВО РИ СВО јА ТА ПР ВА  
ИЗ ЛОЖ БА „TeТ А ТЕТ“ ВО МА КЕ ДО НИ јА
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ЖИВОТ

Бр зи, вкус ни ја де ња кои се 
при го тву ва ат за два е се ти на 
ми ну ти со мно гу свеж зе-

лен чук, овош је и уба во ме со, низ 
раз го вор, ше га и не по сред ност, и 
се то тоа за ле а но со уба во ви но. 
Тоа е иде ја та за ужи ва ње и за 
го тве ње на ше фот Марк де Јонг, 
бел ги ски го твач со ма ке дон ско 
по тек ло. Тој пред две го ди ни 
до шол во Ма ке до ни ја на са мо 
три ме се ци, но, ете, суд би на та 

Нај сре ќен сум ко га 
ќе се ис праз нат  
чи ни и те со хра на та 
што сум ја при го твил

МАРК ДЕ јОНг, БЕЛ гИ СКИ гО ТВАч СО МА КЕ ДОН СКО ПО ТЕК ЛО

Умет но ста ми овоз мо жу ва да иска жам што чув ству вам во  
мо мен тот, зо што го чув ству вам тоа, ка ко го до жи ву вам.  
Пр во го пра вам тоа за се бе, за да раз бе рам ко ја сум јас,  
зо што чув ству вам и то гаш ва дам сѐ од се бе, а по тоа го  
пра вам за дру ги те, ве ли Мел ник

Пишува | Але ксан дра М. Бун да лев ска

са ка ла по и на ку, па шар мант-
ни от Марк вто ра го ди на жи вее 
во Ма ке до ни ја и, ка ко што ни 
рас ка жа, за се га ту ка го пла ни ра 
сво јот жи вот.

Поз нат ка ко го твач во ку ли-
нар ско то шоу „Бр за куј на“ на 
те ле ви зи ја та „Си тел“, Де Јонг 
во овој пер и од е ан га жи ран и во 
„Јав на со ба“, Цен та рот за ди зајн 
и ино ва ции, кој е лул ка на кре а-

тив ни те ин ду стрии во зем ја ва и 
во ре ги о нот. „Јав на со ба“ ор га ни-
зи ра са е ми на ма ли биз ни си од 
ре ги о ни те во Ма ке до ни ја, ка де 
што се из ло жу ва ат и про да ва ат 
про из во ди ка ра кте ри стич ни за 
ре ги о нот, а Де Јонг е спе ци ја лен 
го стин. Тој за го сти те го тви ја де-
ња спе ци фич ни за се кој ре ги он 
и се оби ду ва да ги осо вре ме ни 
пре ку збо га ту ва ње со ло кал ни 
за чи ни. Тој го ме ну ва и на чи-
нот на сер ви ра ње на ја де ња та. 
Од есен, „Јав на со ба“ пла ни ра да 
поч не со ра бо та и Цен та рот за 
га стро но ми ја, а Де Јонг тре ба да 
би де еден од го тва чи те што ќе 
им пре да ва ат на по се ти те ли те 
на кур сот. 

�  Во Ма ке до ни ја стиг нав пред 
две го ди ни. Прв пат ко га дој-
дов, пла ни рав да оста нам три 
ме се ци, са кав са мо да ви дам 
ка ко е. Мо е то по тек ло е од Ма-
ке до ни ја. Ба ба ми, де до ми, 

мај ка ми, вуј ко ми, си те жи-
ве е ле во Ма ке до ни ја до 1963 
го ди на. За ми на ле во Бел ги ја 
во 1963 го ди на. јас сум ро ден 
во Бел ги ја во 1968 го ди на. 
Жи ве ев кај ба ба ми до мо ја-
та 12-го диш на во зраст. Бла-
го да ре ние на неа, го на у чив 
ма ке дон ски от ја зик. Таа ми 
ја вса ди и љу бо вта кон ма ке-
дон ска та куј на. Но, го ди ни те 
си по ми ну ваа, јас рас тев и сѐ 
по мал ку го збо ру вав мај чи ни-
от ја зик, прак тич но го за бо-
ра вив. За жал, ба ба ми по чи-
на пред 10 го ди ни и пред да 
по чи не, јас ѝ ве тив де ка еден 
ден ќе се вра там во род на та 
зем ја Ма ке до ни ја за та му не-
што да соз да дам. И ете, тоа се 
слу чу ва. јас љу бо вта кон куј-
на та са кам да ја спо де лам со 
си те лу ѓе – ве ли Де Јонг.

За не го е нај го лем комп ли мент 
ко га ќе се ис праз нат чи ни и те со 
хра на . Тој са ка да го тви за дру-
ги, ужи ва и ко га тие ужи ва ат 
во хра на та, но нај сре ќен е ко га 
чи ни и те се праз ни. Исто ка ко 
и на ши те ба би, кои се ко гаш ни 
ве леа чи ни ја та да би де праз на.

Тој е мно гу по пу ла рен во све тот 
на га стро но ми ја та, а не го во то 
искус тво е збо га те но со мно гу 
на гра ди и приз на ни ја.

� Во Бел ги ја за вр шив шко ла 
за го тва чи и се га сум шеф. 
Пред да дој дам во Ма ке до-
ни ја, имав ре сто ран во Бел-
ги ја кој се ви ка ше „Па ле та на 
вку со ви“. Ра бо тев за се на то ри, 
за ми ни стри, ра бо тев и до ма, 
на по вик, при ват но. Во мо јот 
ре сто ран во Бел ги ја мо жеа 
да дој дат два е се ти на лу ѓе и 
да ужи ва ат во хра на та. Во тој 
ре сто ран не ма ше ме ни, ту ку 
се кое утро одев на па зар и од 
про ду кти те та му се инс пи ри-
рав и го пра вев днев но то ме-
ни – рас ка жу ва Де Јонг. 

Тој приз на ва де ка ма ке дон ска та 
куј на го во о ду ше ву ва, осо бе но 
зе лен чу кот, овош је то и ме со то, 
кои се мно гу вкус ни. 

� Ма ке дон ска та куј на е мно гу 
бо га та, но не ко гаш ја де ња-
та се при го тву ва ат прем но гу 
дол го, се ва рат или пе чат, тер-
мич ки дол го се обра бо ту ва. 
Таа куј на мо же да се сме ни. 
За тоа и во „Бр за куј на“ по ка-
жу вам ка ко за кра тко вре ме, 
со до маш ни на мир ни ци мо же 
да се зго тви вкус но ја де ње. 
Ова ку ли нар ско шоу има по-
и на ков кон цепт, раз ли чен од 
си те дру ги еми сии по све те-
ни на ку ли нар ски те ве шти ни. 
Не са кам да ги кри ти ку вам 
дру ги те ку ли нар ски еми сии 
што се еми ту ва ат во ете рот, 
но во „Бр за куј на“ са ка ме да 
по ка же ме не што по и на кво. 
Ту ка има мно гу ше га, лу ѓе-
то ужи ва ат, има ат мо сфе ра 
и со ми ни мум про ду кти, за 
20 ми ну ти го тви ме пет ја де-
ња – ве ли Де Јонг. 

Тој го во ри и за сво јот ан гаж ман 
во „Јав на со ба“.

� Ве ќе имав ме не кол ку те мат-
ски ве че ри по све те ни на не-
кои на ци о нал ни куј ни, ка ко 
фран цу ска и шпан ска ве че ра. 
Од сеп тем ври ќе поч не ме да 
пра ви ме два па ти ме сеч но те-
мат ски, спе ци фич ни ве че ри. 
Ќе поч не ме со бел ги ска ве че-
ра, ќе го тви ме бел ги ски ја-
де ња. Во цен та рот за га стро-
но ми ја во „јав на со ба“ ќе им 
др жам ча со ви на 10-12 лу ѓе. 
цен та рот ќе би де отво рен за 
си те, за обич ни лу ѓе кои са-

ка ат да на у чат тај ни за го тве-
ње од го ле ми ше фо ви. Ќе има 
вре ме и за уче ње, и за дру же-
ње, и за ужи ва ње. Са кам сѐ 
што ќе при го твам, по тоа да 
сед не ме на ма са, да ја де ме, 
со уба во ви но и да ужи ва ме 
во хра на та и во ви но то – ве-
ли овој шар ман тен Бел ги ец со 
ма ке дон ско ср це.

Ко га е во Бел ги ја, тој мно гу са ка 
да ја де мор ска хра на, ко ја, исто 
та ка, са ка и да ја го тви.
 
� јас мно гу са кам да при го тву-
вам ри ба и мор ски пло до ви. 
Ед но став но, ги обо жа вам. Се га 
во Ма ке до ни ја ги го твам по-
рет ко, но се на о ѓа ат уба ви пар-
чи ња ту на, рак, ло сос. Нив ги 
го твев во Бел ги ја би деј ќи тоа 
бе ше мно гу ба ра но. Се га во Ма-
ке до ни ја мо ја та куј на це лос но 
се сме ни. По че сто го твам ве ге-
та ри јан ски ја де ња кои има ат 
ме ди те ран ски вкус. По мал ку 
упо тре бу вам ме со, по че сто ри-
ба. Ко га го твам ме со, са кам тоа 
да би де ме ко, вкус но. Ов де ги 
има нај у ба во то свин ско фи ле 
и нај у ба ви от ју не шки би фтек 
– ве ли Де Јонг. 

Тој не се чув ству ва под го твен 
да отво ри свој ре сто ран во Ма-
ке до ни ја. По ве ќе са ка да го де ли 
сво е то зна е ње со лу ѓе то пре ку 
кур се ви за го тве ње, ве че ри. 

� Ед но став но си го ор га ни зи-
рам вре ме то ка ко ме не ми од-
го ва ра – ве ли Марк. 

Де Јонг во Ма ке до ни ја жи вее 
со парт нер ка. Има ќер ка и син 
кои жи ве ат во Бел ги ја. Си нот, 
исто та ка, е го твач ка ко та тка 
си, а ќер ка та сту ди ра со ци јал на 
по ли ти ка.

� че сто ме по се ту ва ат во Ма-
ке до ни ја. Си нот раз мис лу ва 
да жи вее во Ма ке до ни ја, а 
ќер ка та мно гу ја са ка оваа 
зем ја, но по ве ќе ка ко за на 
од мор. Жи во тот се га го пла-
ни рам во Ма ке до ни ја. По Бел-
ги ја, свр тив но ва стра ни ца 
во жи во тот и се га сум ту ка 
и мно гу ми се до па ѓа – ја за-
вр шу ва сво ја та при каз на Марк 
де Јонг. �
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Пишува | Maрина Костовска
Фото | Ани и Дими

ЕЛЕНА МИЛЕНКОВСКА

Не е провокативно  
ако се сликаш во боди
Артист е во прашање, уметник кој треба да покаже сѐ 
што носи во себе и на каков било начин да ѝ покаже на 
публиката зошто е тоа што е

� Твојата нова песна „Ти ми 
рече не“ само што излезе во 
етер. Колку си задоволна од 
реакциите на публиката и на 
што работиш сега?
МИЛЕНКОВСКА: Јас сум задо-
волна од реакциите на публи-
ката, добив одлични коментари 
за песната, а самото тоа дека на 
едно од нашите радија беше две 
недели прва на топ-листа, ме 
направи уште посреќна. Убаво 
е кога знаеш дека песната ја 
пуштаат на радио, а уште поу-
баво кога сам ќе си ја слушнеш. 
Верувам дека оваа песна има 
потенцијал да стане хит. Во мо-
ментов во студио се работи на 
нешто ново, што мислам дека 
до крајов на летово ќе биде веќе 
во етер, работиме на тоа.

� Позната си по тоа што не 
штедиш кога станува збор 
за видеоспотовите. Сите твои 
песни се придружувани со 
квалитетен и светски видео-
спот. Така е и со последната 
песна. Колку е според тебе 
важен видеоспотот?
МИЛЕНКОВСКА: Пред сѐ, ви 
благодарам, убаво е да чуеш 
дека имаш светски спотови. И 
да, не штедам кога се во пра-
шање видеозаписите. Мислам 
дека кога ќе се сними песна-
та, вреди да се сними и добар 
спот за неа за да се долови оној 
целосен пакет и вистинската 
емоција што ја носи артистот. 
Исто така, запознавање на 
артистот преку видеозаписи, 
публиката сака да види нешто 
ново, јас сум сигурна во тоа. 
Мислам дека дојде такво време 
кога и во Америка и секаде во 
светот секој артист за секоја 
нова песна вади видеозапис, а 
сето тоа е многу поквалитетно 
кога е со добра замисла. Нико-
гаш нема ни да штедам кога 
е во прашање музиката и она 
што го сакам и работам, а секој 
нареден проект сакам да биде 
поквалитетен, работам на себе.

� Немаш проблем да го пока-
жеш тоа што го имаш. Имаш 
провокативни фотосесии, 
видеоспотови... Сметаш ли 
дека така подобро ќе допреш 
до публиката?

МИЛЕНКОВСКА:  Не, апсолут-
но. Не сакам на тој начин да 
допрам до публиката, ниту, 
пак, мислам дека сум приста-
пила досега со некои екстрем-
но провокативни фотосесии, 
сигурна сум во тоа. Пробле-
мот е во тоа што сѐ уште се 
употребува зборот „провака-
тивно“ кога некој артист ќе 
се слика во боди. На пример, 
како јас на последната фото-
сесија. Артист е во прашање, 
уметник кој треба да покаже 
сѐ што носи во себе и на ка-
ков било начин да ѝ покаже на 
публиката зошто е тоа што е. 
Сѐ е убаво кога е во границите 
на нормалата, а јас, фала богу, 
сум целосно во тие граници. 
Покрај  светскиот тренд и свет-
ските видеоспотови, мислам 
дека луѓето треба да почнат 
да ги уриваат бариерите околу 
провокативното.

� Македонија сѐ уште е малку 
конзервативна на таа тема. 
Што би променила ти во се-
гашната музичка сцена?
МИЛЕНКОВСКА:  Ете токму 
тоа и го спомнав. Македонија сѐ 

уште е конзервативна за многу 
теми и затоа сите се борат да 
станат нешто... А, кога сме кај 
промени, многу нешта би проме-
нила. Пред сѐ, многу повеќе да се 
пушта македонска музика на те-
левизиите. Многу повеќе музич-
ки програми. Музички емисии, 
фестивали, случувања... Многу 
фали македонска музика, луѓе, и 
многу ми е мило кога ќе слушнам 
нова песна, многу ми е мило кога 
ќе се појават нови артисти. Сето 
тоа докажува дека имаме, но, се-
пак, треба малку поддршка и од 
народот и од новинарите.

� Сѐ повеќе пејачи се реша-
ваат талентот да го покажат 
преку музичко шоу. Си раз-
мислувала ли некогаш да се 
пријавиш?
МИЛЕНКОВСКА:  Не сум раз-
мислувала никогаш на музичко 
шоу. Веројатно поради тоа што 
веднаш по „Макфест“ почнав 
да соработувам со „Горила 
продукција“, со која почнав да 
работам од сингл за сингл, па 
и до ден-денес така. 

� Во тој случај, би запеала ли 
и турбофолк, ако веќе дојде 
до тоа?
МИЛЕНКОВСКА: Турбофолк 
луѓе... Земјава ни е преплаве-
на од турбофолк и од српски 
артисти, па затоа и малку прос-
тор остана за нас. Не би пеела 

Елена Миленковска некол-
ку години носи свежина 
во македонскиот музички 

етер. Ја запознавме како ти-
нејџерка, прво со звук и лик 
на младо и фино девојче, за 
подоцна, соодветно на музика-
та и на годините, целосно да го 
промени својот изглед. Денес 
младата македонска пејачка се 

угледува на светската музичка 
сцена обидувајќи се да го до-
несе трендот тука.

Миленковска неодамна про-
мовираше уште една песна, 
со „провокативен“ видеоспот, 
збор за кој вели дека Македон-
ците го употребуваат многу 
често и непотребно.  

никогаш турбофолк, не сум од 
тој тип луѓе што имаат пред-
расуди за таа музика, зошто 
секој е човек за себе и секој го 
пее тоа што го исполнува, но 
јас не се пронаоѓам во таа му-
зика и не ме исполнува, ниту, 
пак, допира. 

� Пееш од седум години и 
во моментов студираш на 
Музичка академија. Покрај 
усовршувањето на твојот 
талент, што правиш за да се 
подобриш себеси како лич-
ност и како човек, и физички 
и психички?
МИЛЕНКОВСКА:  Да, пеам од 
многу мала, а веќе стигнав 4. 
година на Музичка академија 
во Скопје на отсек соло-пеење 
- популарни жанрови. Брзо по-
минува времето (се смее). Не 
правам многу, за жал, бидејќи 
и самото време е премалку! Де-
нот е краток, но секое слободно 
време кое го имам си го посве-
тувам себеси размислувајќи за 
многу теми, читам книги, трчам 
на кеј, посетувам сала за веж-
бање, се гушкам со моето куче, 
една од работите што најмногу 
ми ја исполнуваат душата, исто 
така пробувам да поминам уба-
во време и со моите најблиски. 
Ова мислам дека се доволно 
причини за еден човек да биде 
во добра психичка и физичка 
состојба. �
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Ма кар ска е би се рот на Дал ма ци ја, град кој во о ду ше ву ва со се та сво ја 
уба ви на. Ло ци ран на хр ват ско то при мор је, ме ѓу два та по лу о стро ва 
Осе ја ва и Св. Пе тар, овој град ну ди на ви сти на мно гу: бли зи на та на 
остро ви те Брач, Хвар, Кор чу ла, пла ни на та Би о ко во, Пли твич ки Езе ра, 
гра до ви те Сплит, Со лин, Тро гир

Би се рот на Дал ма ци ја,  
за ба ва за си те ге не ра ции

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Ма кар ска е град со 15.000 
жи те ли, ме сто во кое се 
на о ѓа ат сли ко ви ти те на-

сел би Ве ли ко Бр до, Пу ха ри чи, 
Ко ти ши на и Ма кар, на сел ба та од 
ко ја ова ме сто го до би ло име то.

Цр ква та „Св. Мар ко“ на Ка ци-
ќе ви от пло штад, ка ко и цр кви-
те „Св. Фи лип“ и „Св. Пе тар“, е 
вред ност ко ја до пол ни тел но 
ќе го на пра ви бо гат ва ши от 
пре стој во Ма кар ска.

Но, нај важ но то во ле то се пла-
жи те, кои дел се пе соч ни дел 
со сит ни ка ме ња. Ова е мно гу 
по пу лар но ту ри стич ко ме сто, 
во кое се кое ле то има мно гу по-
се ти те ли од со сед ни те остро ви, 
ка ко и ту ри сти од си те де ло ви на 
све тот, пред сѐ по ра ди пре крас-
ни те пла жи, топ ла та, но ве тро-
ви та кли ма, спе кта ку лар ни от 
пог лед кон пла ни на та Би о ко во 
и азур ни те мор ски во ди.

Аван ту ри те за ту ри сти те ов-
де се не из беж ни. По себ ни от 
шарм на ме сто то го ос ло бо ду-
ва ду хот и пра ви да се чув ству-
ва те на ви сти на ре ла кси ра но. 
За за ба ва се на рас по ла га ње 
и ек стрем ни спор то ви: вес ла-
ње со ка ну, мор ско вес ла ње 
со ка јак, ра фтинг, ка чу ва ње 
по кар пи, ве ло си пе ди зам, пла-
ни на ре ње.

Ако ва ши от из бор ле то во би-
де ток му ова ме сто и са ка те 
да по ми не те по е вти но, има те 
мож но сти пре ку аген ци ја да 
си ре зер ви ра те са мо авто бу ски 
пре воз, кој би ве чи нел 80 евра 
за во зра сен и 50 евра за де ца до 
12 го ди ни. 

Ако оди те со сопс твен авто мо-
бил од Скоп је, важ но е да зна е те 
де ка има те три оп ции за пат. 
Ва ше е да од бе ре те од ка де би 
са ка ле да па ту ва те.

Тре ба да зна е те де ка на ем на 
дво кре ве тен апарт ман чи ни 
од 40, 50, па и 80 евра. Нај чес-
то во оваа це на не е вклу че на 
ту ри с тич ка та та кса за пре стој, 
ко ја чи ни од ед но евро до две 
днев но по чо век.

Ка фе то во ка фу ли ња та и ре сто-
ра ни те чи ни од 1 до 2,5 евра, со 
иск лу чок на екск лу зив ни те ме-
ста ка де што за дол го ма ки ја то 
би пла ти ле ду ри 5 евра. Сенд ви-
чи те чи нат од две до три евра, 
пи во то од две до че ти ри евра, а 
со ко ви те од 1,5 до две евра.

Сла до ле дот чи ни од ед но до 
три евра. На је вти на та пи ца е 
пет евра, а пор ци ја ри ба чи ни 
40 евра. Це ни те на овош је то и 
на зе лен чу кот во мар ке ти те се 
при фат ли ви и со нор мал на це на. 

На уба во уре де ни те пла жи се 
нап ла ќа влез, кој чи ни од 0,7 до 

4 евра. За из нај му ва ње ле жал-
ка тре ба да се изд во јат око лу 
две евра.

Се пак, ако сте за ин те ре си ра ни за 
аген ци ски аранж ман со сме сту-
ва ње, це ни те од ју ли до август се 
дви жат од 149 евра до 195 евра. 
Це ни те се од не су ва ат на па кет-

аранж ман по ли це (7 но ќе ва ња 
со пре воз), со сме сту ва ње на ми-
ни мум две ли ца во со ба.

Во це на та не се ста ве ни пат нич-
ко то оси гу ру ва ње и ту ри стич ка-
та та кса, ко ја за во зрас ни чи ни 
7 евра, а за ли ца од 12 до 18 го-
ди ни 3,5 евра.

Ин те рес но е и тоа што се ну дат 
и по пу сти, и тоа не са мо за де ца, 
ту ку и за во зрас ни. На при мер, 
за тре то во зрас но ли це на до-
пол ни те лен кре вет се ну ди 10 
про цен ти по пуст, а за де те од 
0 до две го ди ни е бесп лат но.
Но, важ но е да зна е те де ка ка де 
и да сте сме сте ни и са ка те да 
ко ри сти те кли ма-уред, се ба ра 
доп ла та во за вис ност од жел-
ба та на до ма ќи нот. Во не кои 
сме сту вач ки ка па ци те ти и ко-
ри сте ње то куј на е лу к суз, па за 
неа со доп ла ќа од 10 до 12 евра. 

Ма кар ска ну ди за ба ва за си те 
ге не ра ции. Мно гу број ни те ди-
ско те ки, ка фу ли ња и ре сто ра ни 
мо жат да за до во лат се чиј вкус. 
Жи те ли те се мно гу го сто прим-
ли ви, си те се зна ат ме ѓу се бе 
(ка ко и во се кој по мал град) и 
на се кој на чин гле да ат да ви ги 
за до во лат по тре би те за да им 
се вра ти те след на та го ди на. �
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Преголема кошула
Убава кошула е задолжителна во секоја гар-
дероба, а преголемата кошула лесно може да 
ја префрлите од пролетна во летна, па и во 
есенска сезона.

Ексцентрични парчиња
Еден од највозбудливите из-
гледи моментно е ексцентрич-
ниот. Разни дезени, бои и голе-
ми украсни детали се пожелни 
на сите парчиња облека.

Карнери на  
сите страни
По неколку сезони, кога 
беа модерни во 70-тите 
години на минатиот век, 
карнерите сега стигнаа 
како свеж тренд и еднос-
тавно сите ги обожаваат.

Голи раменици
Рамениците се во центарот 
на вниманието оваа сезо-
на. Фустани, маици, кошули, 
топ, дури и јакни со отво-
рени раменици се голем 
хит и одличен начин да ја 
покажете својата софисти-
цирана и сексапилна страна 
на личноста.
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Пет најмодерни модели за ова лето
Длабоко навлеговме во 

средината на јуни, што 
практично значи дека и 

официјално сме во летната се-
зона. Можеби летниот одмор за 
некого е сѐ уште далеку, но, се-
пак, треба да се почне со подго-
товки. За да бидете подготвени 
за летово, треба да внимавате 
на овие пет модели со кои си-
гурно нема да згрешите.

Фустани 
инспирирани од 
90-тите години 
на 20 век
Свилените фуста-
ни што личат на 
ноќници се вра-
тија во мода. Оваа 
сезона женстве-
ните и секси сви-
лени фустани се 
вистински начин 
како да изгледате 
шик и отпуштено 
во исто време.

Можеби летниот одмор за 
некого е сѐ уште далеку, но, 
сепак, треба да се почне со 
подготовки



АЛИ СИ ЈА 
ВИ КАН ДЕР
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УБаВи Жени

Име:  
Али си ја Аман да Ви кан дер
Родена:  
3 октом ври 1988 го ди на 
Ге те борг, Швед ска

Професија:  
актерка, тан чар ка и  
про ду цен тка

А ли си ја Аман да Ви кан дер 
е швед ска актер ка, ро де-
на во Ге те борг. Таа сво ја та 

ка ри е ра ја поч ну ва по ја ву вај ќи се 
на швед ски кра тки фил мо ви и на 
те ле ви зи ски се рии. Филм ско то 
де би го пра ви во фил мот „чи ста“ 
и до би но ми на ци ја за „Зла тен гло-
бус“ за нај до бра актер ка. Ви кан-
дер до би ме ѓу на род но вни ма ние 
ко га се по ја ви во адап та ци ја на 
Ана Ка ре ни на, во фил мот „Крал-
ска афе ра“, и во би о граф ски от 
филм за Џу ли јан Асанж. 

Во 2015 го ди на таа глу ми во фил-
мо ви те „За вет на мла ди те“ и 
„Екс ма ши на“. Али си ја Ви кан дер 
има слич на ка ри е ра ка ко Ан џе ли-
на Џо ли. Ан џе ли на до би „Оскар“ за 
нај до бра спо ред на жен ска уло га 
во „Де вој ка, пре ки на та“ во 2000 
го ди на и след на та го ди на ја до-
би уло га та што ѝ до не се ми ли о-
ни обо жа ва те ли, Ла ра Крофт во 
„Огра бу вач на гроб ни ци“. Ви кан-
дер, ко ја ја до би иста та на гра да 
за „Дан ска та де вој ка“, го ди на ва 
е из бра на за таа уло га во но ви от 
филм за Ла ра Крофт. �
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КА КО ДА РАС ПО РЕ ДИ ТЕ 
СЛИ КИ НА ѕИ ДО ВИ ТЕ
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До кол ку са ка те да ги осве жи те ва-
ши те соб ни цве ќи ња и тие да поч-
нат да се раз ви ва ат бес пре кор но, 
по сто јат не кол ку ин те рес ни на чи ни 
за пот хра ну ва ње на поч ва та. Тие ќе 
поч нат да рас тат бр зо, а за тоа не е 
по треб но да упо тре бу ва те не ка кви 
ска пи пре па ра ти

Не ко гаш ре ше ни е то е пред вас, а вие 
не сте свес ни за тоа. На при мер, из ла-
де на та во да во ко ја сте ва ре ле ком пи ри 
или те сте ни ни би мо же ла да ви пос-
лу жи за на вод ну ва ње гу сти цве ќи ња. 
Хран ли ви те ма те рии со др жа ни во неа 
ќе ја пот хра нат поч ва та.

Исто та ка, ако има те аква ри ум, при не-
го во чи сте ње е пре по рач ли во во да та да 
не исту ра те во ми јал ни кот, ту ку да ја 
иско ри сти те за на вод ну ва ње на соб ни-
те рас те ни ја. Таа со др жи азот и фо сфор, 
кои се од лич но при род но ѓу бри во.

Одг ле ду ва ње то цве ќе во до мот пра ви 
да се чув ству ва те ка ко да има те сво ја 
гра ди на, а  поз на то е и де ка мно гу соб-
ни цве ќи ња по се ду ва ат не ве ро јат на 
енер ги ја, ко ја во до мот  прив ле ку ва 
ус пех, бо гат ство и сре ќа. �

Пос лед на фа за од уре ду ва ње то на се кој про-
стор, се ка ко, е укра су ва ње то, а по ста ву ва ње то 
сли ки на ѕи до ви те ба ра најм но гу вни ма ние, 
умеш ност, но и вкус.
Без раз ли ка да ли се ра бо ти за фо то гра фии 
или за умет нич ки сли ки, тре ба да се по чи ту-
ва ат одре де ни пра ви ла. За да си ја олес ни те 
ра бо та та, сле де те ги овие три по сту ла ти: 
ком по зи ци ја, ри там, рам но те жа. Ако за по-
ста ви те кој би ло од нив, ре зул та тот мо же 
да би де ло ша и ха о тич на по ста вка на ѕи дот, 
не при јат на за око, а умет нич ко то де ло пре-
ста ну ва да би де вид ли во. Пред да поч не те да 
за ка чу ва те сли ки, разг ле дај те го про сто рот 
и за бе ле же те ги не го ви те ка ра кте ри сти ки, 
т.е. на ме на та, освет ле но ста, ди мен зи и те и 
про пор ци и те. Се ка ко де ка ед на ма ла сли ка 
не ма да ја по ста ви те са ма на ѕи дот, осо бе но 
не во сре ди на та би деј ќи тоа е си гу рен на чин 
про сто рот да ја про гол та и да ста не не вид-
ли ва. Исто та ка, пре го ле ма сли ка на ѕид со 
скром ни ди мен зии ќе изг ле да ка ко да ѝ е 
тес но. До кол ку по ста ви те са мо ед на сли ка, 
по тру де те се неј зи ни от цен тар да би де по зи-
ци о ни ран на око лу еден ме тар и по ло ви на од 
по дот. А, до кол ку са ка те да по ста ви те по ве ќе 
умет нич ки де ла ед но над дру го, наб љу ду вај те 
ги ка ко це ли на. То гаш цен та рот на ком по зи-
ци ја та тре ба да би де на таа ви си на.
До кол ку иде ја та ви е да пре тво ри те еден ѕид 
во га ле ри ја со по ве ќе умет нич ки сли ки или 
фо то гра фии, из бе ре те ед на за цен тра лен 
мо тив, а оста на ти те рас по ре де те ги рам но-
мер но око лу неа. Ком по зи ци ја та не мо ра да 
би де си ме трич на, но до бро е да вни ма ва те 
на рас то ја ни е то ме ѓу по го ле ми те сли ки, кое 
не би тре ба ло да би де по ма ло од 5 сан ти ме-
три. Са мо фо то гра фии со по ма ли ди мен зии 
мо же да по ста ву ва те на двој но по ма ло рас-
то ја ние. Се ко гаш одре де те еден раб во од нос 
на кој ќе ги по ста ву ва те сли ки те, а мо же те да 
из ме ри те та ка што сре ди на та на си те сли-
ки ќе би де во иста ли ни ја.Вни ма вај те и на 
тех ни ка та во ко ја се изра бо те ни сли ки те. 
По жел но е да гру пи ра те де ла изра бо те ни во 
иста тех ни ка и да не ме ша те гра фи ка и мас ло 
на плат но, аква ре ли, цр те жи и фо то гра фии, а 
уште по ло шо - и сти ло ви. По тру де те се де ла та 
од еден автор да ги ста ви те на еден ѕид. Вни-
ма вај те и на ко ло ри тот. Са мо стој но на ѕи дот 
мо же те да за ка чи те ед но мас ло на плат но во 
го ле ми ди мен зии и со ин тен зи вен ко ло рит, 
а ма ли те сли ки се ко гаш ком би ни рај те ги во 
ком по зи ци ја. Важ но е ка ко ги ком би ни ра те 
и со ме бе лот. Ако има ка уч или тро сед до тој 
ѕид, вни ма вај те да не ги по ста ви те пре ви-
со ко и ком по зи ци ја та да не би де по дол га од 
ме бе лот над кој се на о ѓа. �

Нај без бол но мо же да се 
спра ви те со ви со ка та 
тем пе ра ту ра, ко ја мо же 

да би де штет на за здрав је то на 
ва ше то ми ле ни че, на тој на чин 
што ќе вни ма ва те на ис хра на-
та. Спо ред ле ка ри те, мож ни те 
проб ле ми со ор га ни те за ва ре-
ње, пре диз ви ка ни од рас и па-
на хра на, се нај чест проб лем во 
ле то. Вни ма вај те хра на та што 
му ја да ва те на ва ше то ми ле-
ни че се ко гаш да би де све жа и 
по долг вре мен ски пер и од да не 
би де из ло же на на ви со ка тем-
пе ра ту ра. Тре ба да се вни ма ва 
и на хра на та што се чу ва во ла-
дил ник. По неј зи но то ва де ње 
од ла дил ни кот, таа тре ба да ја 
до бие соб на та тем пе ра ту ра, па 
по тоа да му ја да де те на ва ше-
то ми ле ни че. Исто та ка тре ба 

да се по ста пи и со во да та, ко ја 
тре ба да му би де до стап на на 
ва ше то ми ле ни че пре ку це ло то 
де но но ќие.  Обро кот тре ба да 
би де во ве чер ни те ча со ви, ко га 
тем пе ра ту ра та на воз ду хот ќе 
се на ма ли. Во зрас ни те ку чи ња 
да се хра нат ед наш днев но, осо-
бе но го ле ми те рас и. Не оста вај-
те ја хра на та што не е изе де на 
во са до ви те за хра на за тоа што 
мо же бр зо да се рас и пе, а тоа до-
ве ду ва до опас ност  од  тру е ње 
на ва ше то ми ле ни че.

Из бег не те сон ча ни ца 
кај ми ле ни че
Ако па ту ва те со нек ли ма ти-
зи ра но во зи ло, на пра ве те го 
тоа во пер и од од де нот ко га 
тем пе ра ту ра та е по ни ска.

До кол ку па ту ва те со кли-
ма ти зи ра но во зи ло, тем пе-
ра ту ра та пред при стиг ну-
ва ње то прис по со бе те ја на 
над во реш на та за ва ше то 
ми ле ни че да не пре тр пи 
тем пе ра ту рен шок.

При транс порт на по дол ги 
ре ла ции, со се бе по не се те 
и све жа во да. За вре ме на 
па у зи те  во те кот на ва ше-
то па ту ва ње, не сме е те да 
си доз во ли те ва ше то ми-
ле ни че да оста не во во зи-
ло то. Во лет ни от пер и од е 
важ но да оди те на ре дов ни 
ве те ри нар ни кон тро ли и  
на чи сте ње на ва ше то ми-
ле ни че од над во реш ни и 
од вна треш ни па ра зи ти. �
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КО РИС НИ НА ЧИ НИ КА КО  
СОБ НИ ТЕ ЦВЕ ЌИ ЊА ДА  
РАС ТАТ ПО БР ЗО

Лу ѓе то што има ат до маш ни ми ле ни чи ња зна ат 
де ка лет ни те го ре шти ни мо жат да би дат опас
ни за нив но то здрав је

Ка ко да го за шти ти те ва ше то ми ле ни че од лет ни те го ре шти ни



М а ке дон ска та од бој кар ска ре-
пре зен та ци ја тре та го ди на по 
ред ќе учес тву ва на за врш ни-

от тур нир од Европ ска та ли га. Пр ва та 
го ди на бе ше де би тант, а, се пак, се 
пла си ра ше на за врш ни от тур нир, вто-
ра та се зо на со плас ма нот во фи на ле то 
го до ка жа ква ли те тот, а тре та та мо же 
да би де нај ус пеш на и да се иска чи на 
тро нот. Нај зас лу жен за од лич ни те 
ре зул та ти на ма ке дон ска та ре пре-
зен та ци ја, се ка ко, е ка пи те нот Ни-
ко ла Ѓор ѓи ев, кој е ви стин ски ли дер 
во подм ла де ни от со став. По ше сте 
по бе ди од исто тол ку нат пре ва ри во 
груп на та фа за на два та тур ни ра оди-
гра ни во Вар на и во Скоп је, Ѓор ѓи ев 
од вои вре ме да ги пре не се им пре си-
и те на це ли от тим и оче ку ва ња та од 
за врш ни от тур нир кој сле ду ва, исто 
та ка, во Бу га ри ја.

Со осво ју ва ње  
на Европ ска та  
ли га ќе це ли ме  
кон европ ски от  
од бој кар ски крем

ние што сме се га дел од со ста вот, 
не се отка жу ва ме и оди ме на 

за врш ни от тур нир со цел да по
бе ди ме и да ја осво и ме европ
ска та ли га со што ши ро ко ни се 
отво ра ат вра ти те за учес тво во 

свет ска та ли га след на та го ди на, 
што, пак, е сон на се кој од бој кар. 
иа ко до ста подм ла де ни и со са
мо че ти рипет игра чи кои има ат 
искус тво, оваа ре пре зен та ци ја 

има ид ни на за го ле ми до стре ли. 
искус тво то што го но си ме со се

бе, се кој по е ди неч но од игра ње то 
за сво јот клуб и од на ста пот за 

ре пре зен та ци ја та во пос лед ни те 
три го ди ни, ни да ва пра во да се 

на де ва ме на ус пех и да ја изра ду
ва ме ма ке дон ска та спорт ска јав
ност, ка ко што пра вев ме се ко гаш 
ко га играв ме во европ ска та ли га, 
ве ли ка пи те нот на од бој кар ска та 
ре пре зен та ци ја на Ма ке до ни ја, 
Ни ко ла Ѓор ѓи ев, за „ре пуб ли ка“

одбоjка инТерВjУ

НИ КО ЛА ЃОР ЃИ ЕВ
ка пи тен на од бој кар ска та  

ре пре зен та ци ја на Ма ке до ни ја

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Де јан Стан чев ски

„ПЕжО“  
ГО ПРЕТСТАВИ „3008“ 

ВО ВЕРЗИјА ГТ

автомобилизам

Подготви | Бојан Момировски

врвен споj  
на луксуз и на 

динамичност

в о склад со стратегијата на „Пежо“ и веднаш 
по официјалната презентација на новиот 
„3008“, беше јасно ставено на знаење до 

сите потенцијални купувачи дека Французите сакаат 
овој модел да го искачат скалило погоре на гамата 
на урбани теренски возила. За таа цел „Пежо“ разви 
три нивоа на опременост на стандардниот модел, 
како и нивоата на опременост ГТ лајн и верзијата ГТ.

Верзијата „3008 гТ“ се истакнува како врвен спој 
на луксузот и на изразената динамика, совршено 
приспособена за секојдневна употреба. Произведен 
за вистинските познавачи на автомобили, новиот мо-
дел е спој на сите предности што ги нуди „Пежо“ во 
класата на урбани теренски возила со препознатлив 
стил и футуристичка внатрешност со новиот дизајн 
на ентериерот кој го краси „пежо“. Секако, тука 
спаѓа и технолошки напредната опрема со посебно 
истакнување на спортскиот и луксузен изглед.

Верзијата ГТ на „пежо 3008“ се одликува со 
моќен дизелски агрегат со зафатнина од 2,0 
литри и со 180 коњски сили. Силата се пренесува 
преку автоматски менувач со шестстепен пренос. 
Се работи за мотор кој е најсилен во гамата, во 
склад со спортскиот дух на овој модел, но кој 
истовремено е доста штедлив.

Овој модел се истакнува со нагласен спорт-
ски изглед, кој е добиен со многу пластични 
делови на каросеријата обоени во различна 
боја, 19-инчни бандажи што доаѓаат во сери-
ската опрема, двобојни браници и со украсни 
хромирани делови.

верзијата ГТ се истакнува и со технолошки 
напредните групи светла со целосна ЛЕД тех-
нологија. Каросеријата добива остра спортска 
линија благодарејќи на трите нови бои кои се 
користат во комбинација. 

„Пежо“ најави дека новиот „3008 ГТ“ ќе биде дос-
тапен на пазарот кон крајот на оваа година. 

По само неколку недели од 
претставувањето на новиот модел  
„3008“, француската компанија за 
производство на автомобили „Пежо“ 
ја лансираше и најлуксузната и 
најдинамична верзија  ГТ
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зен та тив ци те што се га не се во со ста-
вот, а има ат го ле мо искус тво?
ЃОР ЃИ ЕВ: Игра ње то Европ ска ли га е 
на ви сти на на пор но. Глав ни от то вар 
пад на на шест игра чи, од кои са мо 
че тво ри ца се од по ста ра та ге не ра ци-
ја ко ја игра ше и из ми на ти те го ди ни. 
Оди грав ме шест ме ча за са мо осум 
де на, и тоа е огро мен на пор за си-
те нас. Јас, искре но, по са ку вам да се 
вра тат ре пре зен та тив ци те што оваа 
се зо на не се во со ста вот. Ква ли фи-
ка ци и те за Европ ско то пр венс тво, 
исто та ка, ќе би дат мно гу на пор ни 
и ќе ни тре ба ат во ре пре зен та ци ја та 
си те што од раз лич ни при чи ни не се 
во неа. Ние сме до бри при ја те ли и 
се којд нев но ко му ни ци ра ме. Тие нѐ 
бо драт, ни по са ку ва ат ус пех во Вар-
на и, се ка ко, раз мис лу ва ат да се вра-
тат во со ста вот за ква ли фи ка ци и те 
би деј ќи на ви сти на се по треб ни во 
ма ке дон ска та ре пре зен та ци ја. Ние 
ка ко ге не ра ци ја по са ку ва ме да би де-
ме ка ко ра ко мет на та ре пре зен та ци ја, 
на при мер, ко ја е ре до вен учес ник на 
го ле ми нат пре ва ру ва ња. Па, и ние да 
се оби де ме да стиг не ме до ед на за-
врш ни ца на Европ ско то пр венс тво. 
Ре пре зен та ци и те на Есто ни ја, Ро ма-
ни ја и на Че шка се се ри оз ни и мно гу 
ква ли тет ни ре пре зен та ции, са мо во 
комп ле тен со став и со до бри под го-
то вки мо же ме да се на де ва ме на ус пех 
во ква ли фи ка ци и те и на плас ман на 
ЕП во Пол ска ид на та го ди на.

 Иа ко со го ди ни играш во са ми-
те за врш ни ци во пр венс тва та 
ка де што на ста пу ваш, ни ко гаш 
не се отка жу ваш од игра ње то за 
ре пре зен та ци ја та во лет ни от 
пер и од. Ка де го на о ѓаш мо ти вот 
за тоа зна еј ќи де ка имаш дол га 
и те шка се зо на?
ЃОР ЃИ ЕВ: (се смее) Уба ва за бе-
ле шка. По ве ќе се зо ни на ста пу вам 
во клу бо ви низ Евро па, а се га и во 
Ја по ни ја, со кои играм во са ма та 
за врш ни ца за ти ту ла та. Тоа ја пра-
ви се зо на та по дол га и по на пор на, 
но јас за тоа жи ве ам, за ти ту ли, за 
на гра ди, за ус пе си. Од бој ка та е мо-
јот жи вот од ма ли но зе и се ко гаш 
ко га имам мож ност, јас се нат пре-
ва ру вам. Не знам што би пра вел 
без неа или по за вр шу ва ње то на 
ка ри е ра та, ко ја се на де вам де ка ќе 
трае уште дол го. Цел та со игра ње-
то во ре пре зен та ци ја та ми е, по крај 
ус пе си те кои мо жат да се ос тва рат, 
овој ин те ли ген тен и убав спорт да 
го из диг нам на по ви со ко ни во. Се 
на де вам де ка ре зул та ти те што ги 
пра ви ме со ма ке дон ска та ре пре-
зен та ци ја ќе прив ле чат мно гу де ца 
да се за ни ма ва ат со од бој ка, со што 
еден ден ќе би дат на ши нас лед-
ни ци и ќе ги про дол жат ус пе си те 
што ги пра ви ме ние се га. Мо ра да 
се зго ле ми све ста би деј ќи таа е на 
мно гу ни ско ни во во на ша та зем ја. 
Ме не од бој ка та ми да ла сѐ и се ка-
ко де ка ме за дол жи ла да вра там и 
јас не што. Фе де ра ци ја та вло жу ва 
во ме не уште од 2003 го ди на ко га 
прв пат ста нав ре пре зен та ти вец и 
са кам да се од дол жам кол ку мо жам 
и да прив ле чам што по ве ќе мла ди 
лу ѓе во овој спорт. Јас ко га до бив 
шан са да играм за се ни ор ска та ре-
пре зен та ци ја, на ша та зем ја бе ше 
во ди ви зи ја Б. Се га ве ќе игра ме на 
за врш ни тур ни ри во Европ ска та 
ли га, а има ме шан си и да се пла си-
ра ме на ед но Европ ско пр венс тво. 
Тоа е сон на се кој од бој кар. Осво ју-
ва ње на Европ ска та ли га, игра ње 
во Свет ска та ли га и на стап на ед на 
за врш ни ца од Европ ско пр венс тво 
е мо ја та цел ко ја се на де вам де ка 
ќе ја ос тва рам.

 Тво ја та ка ри е ра е ин тер на ци-
о нал на по ве ќе го ди ни. По од-
лич ни те на ста пи во Фран ци ја 
ми на та та се зо на и за влак но ис-
пу ште на та шан са за ти ту ла, се 
од лу чи да ги сме ниш клуп ски те 
бои и да се пре се лиш во ја по-

ни ја. Зо што се од лу чи на та ков 
че кор зна еј ќи де ка за те бе се 
за ин те ре си ра ни го ле ми европ-
ски клу бо ви?
ЃОР ЃИ ЕВ: Ве ќе де сет го ди ни на-
ста пу вам во странс тво и се ко гаш 
сум се стре мел да на ста пу вам во 
клуб кој ќе се бо ри за ти ту ла. Та-
ков бе ше слу ча јот и во Тур ци ја и 
во Фран ци ја, па и се га во Ја по ни ја. 
По стиг нав го ле ми ин ди ви ду ал ни 
ус пе си со тоа што бев нај до бар 
по ен тер и нај ко ри сен играч на 
фран цу ско то пр венс тво. Не што 
што ме про го ну ва од игра ње то во 
Фран ци ја е тоа што играв во фи-
на ле то на пле јо фот и не ус пе ав да 
го осво јам пр венс тво то иа ко ка ко 
тим имав ме три меч-топ ки на тој 
нат пре вар. Со мо јот ме на џер се 
оби дов ме да нај де ме клуб во ед-
на од три те зем ји кои има ат сил ни 
ли ги, Пол ска, Ита ли ја или Тур ци ја, 
кој има ам би ции за осво ју ва ње на 
пр во то ме сто, со жел ба да би дам 
еден од но си те ли те на игра та. 
Тоа ми на то то ле то не се слу чи, па 
отка ко до бив од лич на фи нан си-
ска по ну да од Ја по ни ја, ре шив да 
се пре се лам та му ед на се зо на со 
мож ност за про дол жу ва ње на до-
го во рот. Прем но гу сум за до во лен 
од ус ло ви те што ми ги по ну ди ја 
и од ор га ни за ци ја та во клу бот во 
кој на ста пу вам. Бев втор нај до бар 
по ен тер во ли га та и че твр ти сер-
вер. Ам би ци и те на То рај ара ус се 
го ле ми и се ко ја го ди на клу бот е во 
са ми от врв на ја пон ска та ли га, за 
ко ја мо жам да ка жам де ка е мно гу 
ква ли тет на. Пра ви ла та во ја пон-
ски от шам пи о нат се та кви што во 
ед на еки па мо же да на ста пу ва са мо 
еден стра нец, и искре но ми го ди 
тоа што еден од нај до бро ор га ни-
зи ра ни те од бој кар ски клу бо ви во 
све тот ме од бра ток му ме не и ми 
по ну ди не што што не знам кој вр-
вен од бој кар од све тот би го од бил. 

На рас по ла га ње имам лич ни те-
ра пе вти, ле ка ри, ус ло ви за ин ди-
ви ду ал ни тре нин зи, пре ве ду ва чи, 
во за чи бу квал но 24 ча са на ден. 
От ту ка и без раз мис лу ва ње уште 
во март ко га ми бе ше по ну ден нов 
до го вор се сог ла сив иа ко во тој 
пер и од на мо ја адре са при стиг ну-
ваа по ну ди од клу бо ви од Евро па 
кои се во са ми от врв, акту ел ни 
шам пи о ни во сво и те др жа ви и се 
во са ма та за врш ни ца на Лигата 
на шампионите. 

одбоjка инТерВjУ
 Оди гра вте два фан та стич ни тур-

ни ра во груп на та фа за од Европ-
ска та ли га оваа се зо на. Шест од 
шест со што ма ке дон ска та ре пре-
зен та ци ја, би се рек ло, е фа во рит 
за осво ју ва ње на пр во то ме сто на 
за врш ни от тур нир во Бу га ри ја. 
Кол ка ви се ре ал но шан си те на 
оваа ге не ра ци ја за да стиг не до 
пе хар?
ЃОР ЃИ ЕВ: Оди се ја та Европ ска ли га 
Ма ке до ни ја ја поч на пред три го-
ди ни. Во пр ва та се зо на иа ко бев ме 
де би тан ти, по ка жав ме де ка има ме 
ква ли тет за да мо же ме да се но си ме 
со оста на ти те ре пре зен та ции што 
пар ти ци пи ра ат во Европ ска та ли га. 
Стиг нав ме до за врш ни от тур нир, 
што бе ше го лем ус пех. Ве ќе след-
на та се зо на играв ме во фи на ле то, 
но за гу бив ме, а во тре та та се пла-
си рав ме без за гу бен меч на два та 
тур ни ра оди гра ни во Вар на и во 
Скоп је. Мо же би е точ но де ка сме 
фа во ри ти оваа се зо на за да ја осво-
и ме Европ ска та ли га, но не сме е ме 
да ле та ме во об ла ци и да раз мис лу-
ва ме за тоа ка ко ќе го прос ла ви ме 
го ле ми от ус пех. Тре ба да се оди гра 
ма кси мал но кон цен три ра но, ка ко 
и што до ка жев ме до се га де ка мо-
же ме, и да оди ме че кор по че кор. 
Шан си те се ре ал но мно гу го ле ми 
би деј ќи оваа еки па, иа ко до ста 
подм ла де на, има жел ба и мо ти ви 
за до ка жу ва ње и за осво ју ва ње на 
пр во то ме сто. Во по лу фи на ле то ќе 
игра ме про тив ре пре зен та ци ја та на 
Ав стри ја ко ја до бро ја поз на ва ме 
би деј ќи две го ди ни по ред игра ме 
со неа и до се га не ма ме по раз.

 Отка жу ва ња та на по го ле ми от 
дел од стан дард ни те ре пре зен та-
тив ци се чи ни де ка не ги на ру ши 
ре до ви те во со ста вот. глав ни те 
игра чи се во со ста вот и ти ка-
ко ли дер од лич но се но сиш со 
при ти со кот де ка оваа ре пре зен-
та ци ја мо же и има ква ли тет да 
по ка же де ка зас лу жу ва да игра 
и во свет ска та ли га.
ЃОР ЃИ ЕВ: Ре пре зен та ци ја та од 
пред три се зо ни и оваа се га е дра-
стич но из ме не та. Не до сти га ат 
шест-се дум стан дард ни ква ли тет ни 
ре пре зен та тив ци. Не кои се пен зи-
о ни раа, не кои се отка жаа по ра ди 
по вре ди, дел си за ми наа по ра ди 
не сог ла су ва ња, а не кои од лич ни 
при чи ни. Но, што е ту ка е, ние што 
сме се га во со ста вот, не се отка жу-
ва ме и оди ме на за врш ни от тур нир 

со цел да по бе ди ме и да ја осво и ме 
Европ ска та ли га со што ши ро ко ни 
се отво ра ат вра ти те за учес тво во 
Свет ска та ли га след на та го ди на, 
што, пак, е сон на се кој од бој кар. 
Иа ко до ста подм ла де ни и со са мо 
че ти ри-пет игра чи кои има ат искус-
тво, оваа ре пре зен та ци ја има ид ни-
на за го ле ми до стре ли. Искус тво то 
што го но си ме со се бе, се кој по е ди-
неч но од игра ње то за сво јот клуб 
и од на ста пот за ре пре зен та ци ја та 
во пос лед ни те три го ди ни, ни да ва 
пра во да се на де ва ме на ус пех и да ја 
изра ду ва ме ма ке дон ска та спорт ска 
јав ност ка ко што пра вев ме се ко-
гаш ко га играв ме во Европ ска та 
ли га. По у че ни од слу ча јот на ре пре-
зен та ци ја та на Есто ни ја ми на та та 
го ди на, ко ја до ме чот со нас во по-
лу фи на ле то бе ше без по раз, а ние 
ја по бе див ме со 3-0, не сме е ме да 
си доз во ли ме ни ка кво от пу шта ње. 
Ре пре зен та ци ја та е мла да и мо жам 
да ка жам не и скус на за игра ње на 
го ле ми нат пре ва ри во но ка ут–фа за, 
ка де што не ма по пра вен ис пит. Ква-
ли тет има, но ние по ста ри те тре ба 
да се оби де ме да дејс тву ва ме пси-
хо ло шки на оста на ти те ре пре зен-
та тив ци за да се стиг не до го лем 
ус пех. Искре но, јас ка ко ка пи тен не 
се пла шам од Ав стриј ци те, јас се 
пла шам од нас. Стре сот, нер во за та 
и огром на та жел ба мо же да ни се 
вра тат ка ко бу ме ранг.

 Тре нин зи те про дол жу ва ат во 
Скоп је до 29 ју ни ко га трг ну ва те 
за Вар на. Ќе се сме ни ли не што во 
кон цеп ци ја та или со про ве ре на 
стра те ги ја и та кти ка ќе на ста пи-
те на за врш ни от тур нир?
ЃОР ЃИ ЕВ: По за вр шу ва ње то на 
тур ни рот во Скоп је до бив ме два 
де на од мор од се ле кто рот и ве ќе 
од втор ни кот сме во са ла, ка де што 
ќе тре ни ра ме до трг ну ва ње то за 
Бу га ри ја. Кра тко е вре ме то за да 
мо же не што да се сме ни дра стич но 
во игра та. Се пак, ќе се оби де ме да 
из ва ди ме не што но во со кое мо же 
да ја из не на ди ме ре пре зен та ци ја-
та на Ав стри ја. До бро е што си те 
ре пре зен та тив ци се жел ни за ма-
кси мал ни под го то вки и за на пор ни 
тре нин зи. Бор бе ни от дух, жел ба та 
и об вр ска та да се но си дре сот со 
др жав ни от грб не изо ста ну ва ат. 
Со та ков при стап ве ру вам де ка 
мо же ме да стиг не ме до пр во то 
ме сто оваа се зо на во Европ ска та 
ли га. По втор но ќе ка жам, не тре ба 
да раз мис лу ва ме за фи на ле или за 
осво ју ва ње на пр во то ме сто, ту ку 
да се на со чи ме кон тоа ка ко да го 
по бе ди ме по лу фи нал ни от про тив-
ник. Сѐ за ви си од нас.

 По Европ ска та ли га, след на та 
се зо на ве оче ку ва ат и ква ли фи-
ка ции за Европ ско то пр венс тво. 
Да ли е мож но вра ќа ње на ре пре-

НИКОЛА ЃОРЃИЕВ
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 Го гледам комшијата качен на 
дрво и го прашувам:

– Шо бе комши, редбул?
– Не бе комши, питбул.

– Со колкав фактор сакате да 
биде кремата за сончање? 

– Со 30.
– Доволно ќе Ви е? 
– Ако згрешам, нека изгорам.

 МКД триатлон:
– ѕиркање во туѓи кеси;
– ѕиркање во туѓи пенџериња;
– ѕиркање во туѓи животи.

– Докторе, ми ѕвони во ушите.
– Па што не се јавиш?

УрБан

Здраво, телефанатици. Паметам како дете, во деновите пред да се фатиме со ка-
бловската, гледав нова емисија на МТв. Беше прва емисија и водителката охрабру-
ваше гледачи да се јават и да предложат име за новата програма. Првиот рече „Ур-

бан“ и неа тоа толку ѝ се допадна што веќе не ги ни земаше предвид останатите. 
Тогаш првпат се запрашав што им е на сите (бе брат) со тој збор?

А, емисијата беше толку далеку од урбана. На тоа доволно укажува и тоа што 
пуштаа гледачи да се јавуваат, нели. А и сѐ си мислам дека водителката беше  

„урбаната“ Ирена Спировска.
 

во Преспа моментално се подготвува „Урбан фест“. Преспа е прекрасно место со 
многу убава природа. Преспа е сѐ, само не урбана!

Дебар маало урбано било. Па, толку луѓе од Струмичко ни во Струмичко нема.
Немам ништо против рурализам, ама ова урбанизмот ни плака мајката. 

Малиот брат 

ТВТека

�  25 ју ни 1934 година
 Во Слоештица, Демирхисар-

ско, е роден македонскиот 
поет, романописец, раскажу-
вач и драмски автор Петре 
М. Андреевски. Се вбројува 
меѓу најдаровитите, а воедно 
и најпопуларни македонски 
поети и раскажувачи. Почина 
во Скопје на 25 септември 2006 
година.Постхумно е одлику-
ван со Орден за заслуги за 
Македонија, за исклучителен 
придонес во развојот и зацвр-
стувањето на македонскиот дух 
и националната самобитност. 

�  26 ју ни 1941 година
 Во околината на Разлог, Ни-

кола Парапунов ја формирал 
првата партизанска чета на 
територијата на фашистичка 
Бугарија. 

�  27 јуни 1954 година
 Во Обинск, СССР е отворена 

првата нуклеарна централа 
во светот.

�  28 јуни 1389 година
 Се одиграла Косовската битка, 

во која Србија била поразена 
од Османлиите.

�  28 јуни 1904 година
 Загинал Никола Каранџулов, 

македонски револуционер, 
учесник во македонското ре-
волуционерно движење, член 
и војвода на Македонската 
револуционерна организа-
ција. На 28 јуни 1904 година 
неговата чета била откриена 
од Турците во околината на 
прилепското село Селце. Во 
повеќечасовната нерамна 
борба, покрај другите, заги-
нал и војводата Каранџулов.

�  28 јуни 1914 година
 Австрискиот престолонаслед-

ник Франц Фердинанд и него-
вата жена Софи се убиени од 
страна на Гаврило Принцип во 
Сараево, што е повод за поче-
ток на Првата светска војна.

�  28 јуни 1919 година
 Во Париз е потпишан Версај-

скиот мировен договор, со што 
завршува Првата светска војна.

ВреМеПлоВ

Во Македонија има две мориња: мрш море и ај бе море.

Сум приметил дека Македонија е најубава држава за 
живеење... после седмата ракија.

Имам новчаник. Ако некој има пари, може да 
искомбинираме.

Лето у канцеларија. Пасив-агресив р'чки, коалиции, 
контра-коалиции и герила акции околу контролата 
на климата.

На родителите треба да им купуваме подобри 
поклони, пошо еден ден ќе ги наследиме сите 
глупости шо сме им ги купиле.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/2006
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1904
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%86%D0%B5_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0


•		2	свин	ски	кре	ме	над	ли

•		руз	ма	рин	

•		браш	но

•		ма	то	чи	на	

•		мас	ли	но	во	мас	ло

•		1	ла	жи	ца	пу	тер

За пи ре то:

•		500	гра	ма	спа	наќ

•		лук	

•		500	мл	мле	ко

•		мал	ку	браш	но

•		сол	и	црн	пи	пер

# Во та ва за пр же ње ста ве те мал ку мас ли но во мас-
ло. Кре ме над ли те из вал кај те ги во браш но. Во сад 
со во да ста ве те го спа на ќот за да се оба ри. Ис це-
де те го. Во та ва та со мас ло до дај те ги исеч ка но то 
лук че, браш но то, спа на ќот, мле ко то, сол та и цр ни-
от пи пер. Ме шај те по сто ја но.

# Во та ва та ста ве те ги кре ме над ли те да се пр жат 
и пре вр ту вај те ги по сто ја но. Кон кра јот до дај те 
гран че руз ма рин, ла жи ца пу тер и пре ле вај те ги 
по сто ја но со теч но ста.

# Во чи ни ја ста ве те ги пи ре то, мал ку пчен ка, кре ме-
над  ли те и не кол ку ли ста ма то чи на.

# Сер ви рај те! 

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СОВЕТ: Ма то чи на та му да ва ци тру сен вкус на при го т-
ве но то ја де ње и го осве жу ва.
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куjнски тефтер

Кре ме над ли со пи ре од  
спа наќ и со лук




