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Потрошувачка при комбинирано возење: 4,4 - 6,8 l/100 km. Емисија на CO2: 115 - 155 g/km. Степен на емисијата: EURO 
6b. Емисија NOx: 0,016-0,0518 g/km. Емисија на тврди честички: 0-0,00328 g/km. Број на тврди честички (х1011): 0-32,59. 
Јаглеродниот Диоксид (CO2) е најзначајниот стакленички гас кој го предизвикува глобалното затоплување. Емисиите на 
овој загадувач на воздухот во сообраќајот значајно придонесуваат за намалување на квалитетот на воздухот. Особено 
придонесуваат за зголемување на концентрацијата на проземниот озон, честичките PM10 и PM2,5 и азотните оксиди.
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ВоВед

ни златна рипка не му  
помага на СдСМ

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на неделата

На почетокот на месецот опо-
зицијата плачеше за одложу-
вање на изборите надевајќи 

се дека ќе продолжи да учествува 
во власта без одобрение од граѓа-
ните. Но, кога министрите ѝ беа 
исфрлени на улица (по нивно ба-
рање) повторно почна да моли кај 
странците за нова техничка влада. 
Дури и беше убедена дека до крајот 
на јуни ќе се врати во министер-
ските фотелји. Бидејќи овој пат не 
успеа да ги намоли да ѝ ја исполнат 
желбата, се реши и ова лето да го 
напушти Собранието и да оди на 
колективен одмор. Се разбира, и 
овој пат на сметка на граѓаните.   

Додека се чека странска донација 
и нова златна рипка, преку плате-
ничката револуција се измислуваат 
разни уцени и барања за вештачко 
одржување на кризата. За да се соз-
даде слика дека „револуционерите“ 
се на улица, а не на плажа, се испо-
рача ултиматум до Уставниот суд за 
позитивно изјаснување во врска со 
иницијативата за легитимноста на 
СЈО. Рокот помина, но не се случи 
ништо. Сега, на крајот на месецот, 
повторно „ѝ светна“ нова идеја - са-
кала и специјален суд. На желбите и 
на лудилото им нема крај. Којзнае 
што ќе ѝ текне во јули и во август 
кога ќе ја удри сонцето в глава. А 
којзнае, можеби и, навистина, ќе 
улови некоја златна рипка. Но, ше-
гата настрана. 

Глумењето интерес за брзи избори 
и постојаното поставување нови, 
налудничави услови за нивно одр-
жување, едноставно, не одат едно 
со друго. Ваквите контрадикторни 
барања покажуваат дека дури ни 

таа самата не знае што сака или, 
пак, чека од своите странски мен-
тори да ѝ кажат што понатаму. 

До терминот што го споменува 
опозицијата има четири месеци. 
Исто колку што имаше до 5 јуни, 
кога првпат се одложи договоре-
ниот термин за избори во Пржино. 
Првото логично прашање на кое 
Заев треба да одговори е како може 
избирачкиот список да се прочисти 
во периодот што претстои, а не мо-
жеше од февруари до јуни? Ако Заев 
признава дека е можно во период 
од четири месеци да се обезбеди 
веродостоен избирачки список, то-
гаш се поставува прашањето зошто 
ДИК не го прочисти списокот за 
изборите на 5 јуни? Кој и зошто 
ја бојкотираше работата на коми-
сијата? Да не заборавиме, опози-
ционерите дури бараа изборите да 
се одржат по спроведување попис 
за списокот да бил веродостоен! Е, 
сега откако куртулија од избори на 
5 јуни, повторно може да се чисти 
списокот без попис. 

Со оглед на фактот дека опозиција-
та по којзнае кој пат се откажа и од 
својот предлог за активна регистра-
ција на гласачите (кој до 5 јуни твр-
деше дека го одбила ВМРО-ДПМНЕ), 
единствениот начин да се одржат 
избори во ноември е Заев да го при-
фати барањето на  ВМРО-ДПМНЕ и 
да даде цврста гаранција, односно 
да потврди дека избирачкиот спи-
сок е чист. Но, место гаранција, Заев 
и СДСМ повторно си играат весела 
математика со спорни гласачи и не-
потребно одолжуваат. Целта е јасна 
и веќе двапати видена. Заев сака 
повторно да се вгнезди во власта, но 

и по третпат да си остави простор 
да избега од соочување со народот 
наесен. 

Тоа што не му оди в прилог е при-
ближувањето на локалните избори, 
кои треба да се одржат во март в 
година, па поради тоа не може да се 
изживува со народот и со државата 
до бесконечност. Градоначалнич-
ката функција во Струмица е од ог-
ромно значење за матниот бизнис 
на кланот Заеви, многу поважна 
од пратеничкото столче, дури и од 
министерските места во некаква 
техничка влада. Така што, што и 
да се случи, Заев, сигурно, нема да 
ги бојкотира локалните избори и 
по секоја цена ќе се обиде да го до-
бие четвртиот градоначалнички 
мандат. Но, колку што поголема 
штета ѝ прави на државата и колку 
што повеќе бега од народот, толку 
е посигурно дека СДСМ ќе доживее 
голем дебакл, а Заев ќе ја загуби и 
Струмица.  

Од овие причини може да очекува-
ме дека кризата ќе заврши најрано 
наесен, или најдоцна до март в го-
дина, кога повеќе од сигурно СДСМ 
ќе го доживее најголемиот пораз во 
своето постоење. 

Веќе 25 години УМС на  
ВМРО-ДПМНЕ е столб на  
најмоќната партија

Милион желби за продолжување на кризата

Унијата на млади сили на ВМРО 
ДПМНЕ ја одржа 25. по ред годишна 

конференција на која во фокусот беа 
постигнувањата за младите, за обра-
зованието, новите проекти и можнос-
ти за наоѓање работа и домување. Во 
поздравниот говор претседателот на 
партијата, Никола Груевски, посебно 
ги нагласи заедничките проекти во 
кои подмладокот на партијата активно 
учествува и придонесува.

�  Заедно со УМС изработивме сто-
тици проекти за младите луѓе и за 
нивните потреби. Заедно со УМС ги 
исполнивме условите да се укинат 
визите за македонските граѓани, 
заедно со УМС донесовме огромен 
број инвеститори и отворивме по-

МЛаДИ ШтО ПРаВат РаЗЛИка

веќе од 150 илјади нови работни 
места во Македонија, заедно со 
УМС ја направивме Македонија 12. 
земја во светот, а шеста во Европа 
според бизнис-климата и условите 
за правење бизнис - рече Груевски.

Дваесет и пет години по формирање-
то, УМС денес е еден од основните 
столбови на најголемата, најмоќна и 
најподдржана партија од граѓаните 
на Македонија, ВМРО-ДПМНЕ.

� Денес кога УМС има повеќе од 55 
илјади членови, а ВМРО-ДПМНЕ 
има повеќе од 170 илјади члено-
ви, не говориме за некоја млада 
организација, секција, група или 
нешто помало, зборуваме за добро 

организирана, силно мотивирана, 
многубројна, единствена, цврста, 
силна, нескршлива и победничка 
УМС, која од 2005 година на девет 
изборни циклуси по ред е еден 
од главните стожери на партија 
со чијашто помош се остваруваат 
победите на ВМРО-ДПМНЕ и на 
коалицијата - нагласи Груевски и 
ја изрази својата благодарност кон 
членовите на УМС, особено до сегаш-
ниот и актуелен раководен состав, 
предводен од Владимир Неловски, 
кој успешно работи со полна пареа 
и ентузијазам во мошне тешки поли-
тички околности во земјата, благо-
дарност и до поранешните претседа-
тели на УМС, нивните раководства и 
до сите членови на Унијата на млади 
сили на ВМРО-ДПМНЕ.

� Сите вие, и сите тие што денес 
не се присутни тука, придонесов-
те ВМРО-ДПМНЕ да биде тоа што е 
денес: партија со највисока доверба 
кај населението, затоа што најмногу 
работи, најмногу ветува, најмногу 
реализира од ветеното, решава 
проблеми на луѓето, се грижи за 
државата и обезбедува напредок 
за Македонија - рече Груевски. �



М а ке до ни ја со за ми ну ва ње то на 
Ве ли ка Бри та ни ја од ЕУ за гу би 
по тен ци ја лен под др жу вач, прин-

ци пи ел на де мо кра ти ја ко ја, и по крај 
тоа што е сил но ло би ра на од Гр ци ја, 
отво ре но ја под др жу ва ше ма ке дон ска-
та евро ат лан ска ин те гра ци ја сѐ до де ка 
Ати на во Бу ку решт не ста ви ве то на 
членс тво то во НА ТО, а по тоа го по вто-
ри де ло то во ЕУ. По тен ци ја лен, но не и 
ре а лен под др жу вач за тоа што, сле деј ќи 

го сво јот „по стар аме ри кан ски 
брат“, офи ци ја лен Лон дон во 
пер и о дот по са ми тот на НА ТО во 
Бу ку решт ни од да ле ку не ли чи 
на Ве ли ка Бри та ни ја од са ми тот 
на ЕУ во 2005 го ди на ко га то-
гаш ни от пре ми ер То ни Блер се 
из бо ри за кан ди дат ски от ста тус 
на Ма ке до ни ја.

Ду ри и пре ми е рот Деј вид Ка ме-
рон, кој во вре ме то ко га бе ше 
опо зи ци ја отво ре но се про ти ве-
ше на име то ФИ РОМ и ја име-
ну ва ше Гр ци ја ка ко по ра неш на 
ото ман ска про вин ци ја, го за гу би 
со чув ство то за не прав да та што 
ѝ се на не су ва на Ма ке до ни ја од 
Гр ци ја. Стра те ги ска та по зи ци ја 
на Гр ци ја, сил ни те (по зај ме ни) 
па ри што вла да та во Ати на со 
де це нии ги да ва на вли ја тел ни 
европ ски по ли ти ча ри, кон сен-
зу ал ни от ме тод на од лу чу ва ње 
во ЕУ и во НА ТО и вна треш ни те 
проб ле ми во Ма ке до ни ја се јас-
на при чи на зо што Бри та ни ја во 
пос лед ни те го ди ни, на ме сто да ја 
при тис не Гр ци ја да по пу шти во 

спо рот за име то, по ве ќе се тру-
де ше да нѐ убе ди де ка ка де што 
има си ла, не ма прав ди на. Иа ко 
со Ве ли ка Бри та ни ја не ма ме кој 
знае ка кви исто ри ски, по ли тич-
ки, во е ни или кул тур ни вр ски, 
за Ма ке до ни ја е ште та што во 
ид ни на Бри та ни ја не ма да би де 
дел од ЕУ, ка де што ќе се ре ша-
ва ат проб ле ми по вр за ни со нас 
или со ре ги о нот.

Ќе би де из во нред но ин те рес-
но да се ви ди ка кви раз ли ки ќе 
се ја ват ме ѓу Ве ли ка Бри та ни ја 
над вор од ЕУ и Уни ја та за си ту-
а ци и те на Бал ка нот, за кои во 
ид ни на ќе има ат раз лич ни ин-
те ре си Бри сел и Лон дон. Тоа што 
до се га не мо же ше да се ви ди со 
го ло око по ра ди при вид ни от мир 
и оби дот Бри сел да го во ри во име 
на це ла та уни ја, не ма да мо же да 
се скрие во ид ни на ко га Лон дон 
и член ки те на Уни ја та ќе има-
ат це лос но од дел ни по ли тич ки, 
биз нис и дру ги ин те ре си во ре-
ги о нот. Ако пре ку НА ТО е мож на 
де лум на ко ор ди на ци ја на два та 
во ид ни на раз лич ни др жав ни 
ен ти те ти, во дру ги те де ло ви на 
со ра бо тка та мо же да се слу чат 
тур бу лен ции.

Европ ско-бри тан ски ди ле ми  
за Ма ке до ни ја

Оваа со стој ба мо же да би де осо бе но 
штет на до кол ку Ма ке до ни ја во ид ни-
на би де ста ве на во си ту а ци ја да мо ра 
да из би ра ме ѓу европ ски те и бри тан-
ски те ин те ре си, кои во нај го лем дел 
тра ди ци о нал но се пок ло пу ва ат со 
аме ри кан ски те. Ко га се ра бо ти за без-
бед нос ни те пра ша ња и за за ка ни те од 
ру ска пе не тра ци ја во ре ги о нот, по сто-
јат раз лич ни сце на ри ја со кои мо же би 
ќе се со о чи и Ма ке до ни ја. Ре чи си си те 
тие сце на ри ја, освен це лос на со ра бо-
тка ме ѓу За па дот и Ру си ја, се на ште та 
на Ма ке до ни ја осо бе но во си ту а ци ја 
ко га Бри та ни ја ќе во ди са мо стој на и 
автен тич на по ли ти ка спро тив на или 
раз лич на од таа на ЕУ.

Са мо не кол ку де на пред бри тан ски от 
ре фе рен дум гер ман ски от ми ни стер 
за над во реш ни ра бо ти, Франк Вал тер 
Штајн ма ер, ди рект но ја об ви ни НА ТО 
за про во ка ции кон Ру си ја кои мо жат да 

пре диз ви ка ат нов конф ликт. Кри-
ти ки те на Штајн ма ер се сов пад наа 
со нај а ва та за по се та на гер ман-
ски от ви це кан це лар Га бри ел на 
Мос ква, ба ра ње то на дел од гер-
ман ски те пар тии да за прат санк ци-
и те кон Ру си ја и тај ни от до ку мент 
спо ред кој Гер ма ни ја се за ла га за 
единс тве на европ ска ар ми ја ко ја 
де лум но ќе би де ри вал на НА ТО.

Што ќе се слу чи со Ма ке до ни ја ако 
Гер ма ни ја, без бри тан ско то вли-
ја ние во гра де ње то на од но си те 
со Мос ква, од лу чи да ја зго ле ми 
со ра бо тка та што ја има со Ру си ја 
во га со во дот „Се ве рен тек 2“ и се 
сог ла си со ру ско-тур ски от про ект 
„Тур ски тек“, кој по втор но ожи ву ва 
по из ви ну ва ње то на Ер до ган да де-
но на Вла ди мир Пу тин. Слич но е и 
со раз ли ки те што Лон дон, Бри сел 
и Бер лин ги има ат или ќе ги има-
ат со оби дот на Ки на по дла бо ка-
та пе не тра ци ја во афри кан ски те 
руд ни ре сур си да обез бе ди евтин 
транс порт на ки не ска сто ка кон 
Евро па пре ку Бал ка нот.

Со из ле гу ва ње то на Ве ли ка Бри та-
ни ја од ЕУ Ма ке до ни ја е во опас-
ност да дој де во уште по те шки си-
ту а ции ко га ќе мо ра да се од лу чу ва 
за ед на стра на од не кол ку те. До се-
га бе ше лес но за тоа што Ма ке до-
ни ја, со ма ли иск лу чо ци, се ко гаш 
ја сле де ше по ли ти ка та на Бри сел, 
но ни кој ве ќе не мо же да га ран ти-
ра де ка ин те ре си те на Бри сел ќе 
оста нат исти ка ко тие на Лон дон 
и за тоа Ма ке до ни ја гу би што Ве-
ли ка Бри та ни ја за две го ди ни (ако 
во ме ѓу вре ме не се пре мис ли) ќе 
мо ра да за ми не од ЕУ.

Две при каз ни за бе гал ци те

Слич но мо же да би де и во дру ги те 
об ла сти, ка ко чо ве ко ви те пра ва и 
пра ва та на бе гал ци те. Ма ке до ни ја 
мо же да ста не лес на ме та за моќ-
ни от нев ла дин се ктор на остро вот 
и за бри тан ски те ор га ни за ции за 
чо ве ко ви пра ва до кол ку це лос но 
про пад не до го во рот ме ѓу ЕУ и Тур-
ци ја и на ско ро по втор но кон ти нен-
тот се со о чи со го лем бран бе гал ци. 
До се га це ла Евро па се за ла га ше за 
по бр зо за пи ра ње на бе гал ски от 
бран, но кој мо же да га ран ти ра де ка 
Лон дон по две го ди ни, во отсус тво 
на опас ност бе гал ци те да дој дат 
на остро вот, не ма да ги кри ти ку ва 
си те што ќе ги спре чу ва ат и да ги 
про зи ва за кр ше ње на чо ве ко ви те 
пра ва. Најп ла стич но ка жа но, Ма ке-
до ни ја ќе тре ба да се под го тви за 
тоа ЕУ да ги поз дра ву ва че ко ри те 
за за пи ра ње на бе гал ци те, а во исто 
вре ме неј зи ни те без бед нос ни си ли 
да би дат кри ти ку ва ни ка ко убиј ци 
и ма чи те ли и ве сти те за тоа да би-
дат пре не су ва ни пре ку гло бал ни те 
ме ди у ми ка ко „Би-Би-Си“.

Ка ко функ ци о ни ра тоа пра ктич но, 
и тоа во ед на, а не во по ве ќе раз лич-
ни др жа ви, не де ла ва најп ла стич но 
ни об јас ни за ме ник-пре тсе да те лот 
на нај сил на та гер ман ска пар ти ја 
ЦДУ од го во рен за европ ски пра-
ша ња, Ханс Пе тер Фри дрих, кој во 
ин терв ју за МИА по ра ча де ка не 
си те во Гер ма ни ја се за до вол ни од 
тоа што го на пра ви ла Ма ке до ни ја 
за спре чу ва ње на бе гал ци те да дој-
дат во ЕУ. При тоа Фри дрих сво и те 
по ли тич ки ри ва ли од Со ци јал де-
мо крат ска та пар ти ја ди рект но ги 
об ви ни за во де ње пар ти ска, а не 
др жав на по ли ти ка кон Ма ке до-
ни ја и во дру ги сфе ри не са мо за 
бе гал ци те.

За ми ну ва ње то на Бри та ни ја од ЕУ 
мо же да до не се проб ле ми и во биз-
нис-се кто рот. Ако Лон дон го за гу би 
при ста пот до сло бод ни от европ ски 
па зар, и ма ке дон ска та ад ми ни стра-
ци ја и ма ке дон ски от биз нис-се ктор 
ќе тре ба да се под го тват за си лен 
при ти сок од бри тан ска та др жа ва и 
од ком па ни и те кои ќе се оби дат да 
ги на мет нат сво и те сто ки на си те 
мож ни па за ри, па дру ги и на ма ли от 
и за европ ски ус ло ви нез на чи те лен 
ма ке дон ски па зар.

За ми ну ва ње то на Ве ли ка Бри та ни ја  
од Европ ска та уни ја е нај го ле ма та 
ка та стро фа што ѝ се слу чи ла на 
иде ја та за обе ди не та Евро па од 1950 
го ди на ко га фран цу ски от ми ни стер 
за над во реш ни ра бо ти, Ро берт Шу ман, 
го прет ста ви про е ктот кој, и по крај 
сту де на та вој на и би по лар ни от свет, 
ус пеа да до не се по ве ќе де це ни ски  
мир на кон ти нен тот по Вто ра та 
свет ска вој на. Ка та стро фа та, ко ја за 
24 ча са ја ур ни са бри тан ска та фун та, 
ја на ма ли вред но ста на бри тан ски те 
до мо ви и ги воз не ми ри гло бал ни от 
па зар и ин ве сти то ри те, мо же да би де 
пре тво ре на во пред ност са мо ако од 
неа би дат на у че ни не кол ку важ ни 
лек ции, во прв ред кои се по тре би те 
и жел би те на гра ѓа ни те на Евро па. 
Ед на од лек ци и те за кои ние се 
на де ва ме де ка ќе ги на у чат Бри сел, 
Па риз и Бер лин е де ка ЕУ не смее 
да се свр ти кон се бе, ту ку во 
прет стој на та ре фор ма да нај де 
ме сто и за ин те ре си те на „ма ли те“ 
др жа ви ка ко Ма ке до ни ја

носи нови 
предизвици  
за Македонија

„Брегзит“
колумнаБРИ та НИ ја За МИ НУ Ва ОД ЕУ

Пишува | Горан Момироски
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П ар ти ја та со по себ ни, спе ци-
јал ни по тре би ни ка ко да се 
по ми ри со ви сти на та и да се 

на вик не на фа ктот де ка ед но пар-
ти ски от си стем одам на за ми на во 
исто ри ја та. Ма ке дон ски те по ли тич-
ки ата виз ми, оста то ци од не ко гаш 
слав на та и моќ на ко му ни стич ка пар-
ти ја, не мо жат да го под не сат но во то 
вре ме, во кое за да се дој де на власт 
тре ба да ра бо ти. На стра на, што тре ба 
да ве из бе рат. Ним, пак, слич но ка ко 
и по дел ба та на сопс тве ни от на род, 
вла ста од лич но им „ле жи“, но за до-
а ѓа ње до неа и на та му ги ко ри стат 
средс тва та здо би е ни ка ко глав на 
при до би вка од прет ход ни те ге не ра-
ции ко му ни стич ки фа кто ри. Ге не ти-
ка и ло ша на ви ка, оли це тво ре на во 
по ли тич ка ег зи стен ци ја те ме ле на 
на ма ни пу ла ции, ла ги, из вр ту ва ња, 
де вал ва ци ја на про тив ни ци и нив но 
по пре чу ва ње. Исто вре ме но, под др-
шка та на членс тво то, а по но во и на 
„ре во лу ци о не ри те“, ја ба зи ра ат на 

про да ва ње на при ка ска та де ка тие 
што се со нив се по и на кви, по ум ни, 
по ин те ли гент ни, нај до бро то од Ма-
ке до ни ја. А дру го то е гна со ти ја. И 
тол ку... За ни што од ова не тре ба труд, 
ту ку са мо по доб на че та из вр ту ва чи и, 
по мож ност, до бар стран ски до на тор, 
а со тоа и со лид на под др шка од не кој 
„ча дор.“ Не ар гу мен ти ра на под др шка, 
јас на са мо на ме ѓу на род ни от фа ктор, 
кој во нив гле да на чин ка ко да ги ос-
тва ри сво и те це ли. А ели ти стич ки те 
ма ри о не ти ќе игра ат ли игра ат. Тоа 
не им пре чи, сѐ са мо за да се на власт.

СОЦИЈАЛДЕМОКАТСКАТА  
„Т’ГА ПО ПРЕКИ СУД“

За тоа, не слу чај но на де неш ни те де-
ге не ри ра ни ко му ни сти сил но им не-
до сти га ат и дру ги те „по год но сти“ на 
ми на ти от си стем, па та ка „ре во лу ци-
о не ри те“ те шко бо ле ду ва ат и ро нат 
горч ли ви сол зи по сво јот по са ку ван и 
це нет, спе ци ја лен „пре ки суд“. Којз нае 
да ли оди во па кет со „Го ли Оток“, но 

си гур но ќе им ре ши мно гу проб ле-
ми. На стра на што ни од да ле ку не ја 
за вр ши ле сво ја та „ре во лу ци ја“, ма кар 
би ла и ша ре на. Во прет ход на та кон-
сте ла ци ја, ба рем, до овој „пре ки суд“ 
дој де по по бе да та на пар ти за ни те, 
ви стин ски те ре во лу ци о не ри, чи и што 

не може без 
партиски суд

анализа

Не за до вол ни од ефе ктот на Ка ти ца Ја не ва, по ра зе ни од не до сти гот 
од ар гу мен ти и кра те ри те во неј зи ни те те а трал ни об ви не ни ја и во де
ни од спе ци јал на та по тре ба за вра ќа ње на власт СДСМ се се ти ка ко 
да го ре ши проб ле мот. Еу ре ка: ед но став но, ќе си отво рат спе ци ја лен 
суд, кој ќе ра бо ти по нив на жел ба, ќе да ва при твор без до ка зи и ќе им 
из ле зе в пре срет за сѐ што си са ка ат! По чи ту ва на и не за вис на ин сти
ту ци ја, ко ја, нај ве ро јат но, ќе ја ра ко во ди Ка лај џи ев, а ле ва, дес на и 
спе ци јал на ра ка ќе му би дат Тор тев ски,  Ши ле гов и Шка риќ. За атер на 
„ча до рот“, ќе ги вра бо тат и Фрч коски и Нај чев ска. Пр ви от ќе се гри жи 
за изг ле дот и ќе им ку пи ко њи за на ра бо та, на стра на „реј бан“, а вто
ра та ќе им игра ба лет за от пу шта ње. За пла ти те си зна е те...

Пишува | Љупчо Цветановски

СТРАДААТ ПО КОМУНИСТИчКОТО МИНАТО

Пред но сти  
и по тен ци ја ли

Но, и по крај ште та та од за ми-
ну ва ње то на Ве ли ка Бри та ни ја, 
Ма ке до ни ја мо же да се на де ва и 
на по зи ти вен раз вој на на ста ни-
те во бли ска ид ни на. Од бри тан-
ско то искус тво Европ ска та уни ја 
мо ра да на у чи де ка ќе мо ра да ги 
по чи ту ва ин те ре си те на си те на 
кон ти нен тот. И на гла са чи те во 
Есекс и во Јор кшир, но и на тие 
во Ма ри о во и во че гра не. Кол ку 
и да зву чи ова не ре ал но, кол ку 
и да трае овој про цес, кол ку и 
да не тре ба да се оче ку ва де ка 
ЕУ вед наш ќе поч не со ба ра ње 
за ме на за Ве ли ка Бри та ни ја, тоа 
е единс тве на та на деж де ка Уни-
ја та мо же да го пре бро ди уда рот 
од Лон дон. 

Ако ли де ри те на ЕУ на ви сти на 
са ка ат да ја за чу ва ат жи ва иде ја-
та за обе ди не та Евро па, ќе мо ра 
да се свр тат кон си те што жи ве-
ат и ра бо тат за неа. Да се твр ди 

де ка Скоп је, Бел град и Ти ра на има ат 
ка па ци тет да го за ме нат Лон дон е 
смеш но, ду ри на луд ни ча во, но са мо 
ако се гле да од фи нан си ски или од 
по ли тич ки ас пект, а ако се гле да од 
ас пект на чо веч ки, ге о граф ски и исто-
ри ски при чи ни, тоа е со се ма ло гич но. 
Иа ко сла би и ма ли, Ма ке до ни ја, Ал ба-
ни ја и Ср би ја се единс тве ни те што се 
бли ску до европ ски те кри те ри у ми и 

со со од вет ни мо ди фи ка ции на сво и-
те по ли тич ки и еко ном ски си сте ми 
мо жат, ако не да ја за ме нат Бри та-
ни ја, да ја одр жат во жи вот иде ја та 
за обе ди не та Евро па. Тоа не ма да се 
слу чи во на ред ни те че ти ри го ди ни, но 
до кол ку ЕУ на ви сти на ја на у чи бри-
тан ска та лек ци ја, про це сот тре ба да 
поч не утре. Пред да би де пре доц на и 
за Евро па и за нас. 

колумна

СДСМ
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ли де ри на овој на чин рас кр сту-
ваа со не по са ку ва ни те ли ко ви од 
оп кру жу ва ње то. Ним цел пр во им 
беа ка пи та ли сти те, пре дав ни ци-
те и си те што по гре ши ле за НОБ 
и за ко му низ мот. По тоа, иста та 
таа ин сти ту ци ја ста на ала тка за 
прес ме тка со не и сто мис ле ни ци те 
и па три о ти те. Еден од сто ти ци те 
Ма ке дон ци ме ѓу нив бе ше и Ме то-
ди ја Ан до нов - чен то...

Заг ла вен во сопс тве на та без и деј-
ност, СДСМ се га ко пи ра гр да иде ја и 
ка тиљ ин сти ту ци ја од пред по ве ќе 
од се дум де це нии. Не ин вен тив-
ни те без дел ни ча ри 70 го ди ни по 
ви стин ска та ре во лу ци ја, во ко ја 
пар ти за ни те не до би ваа днев ни-
ца за про те сти, ту ку ги неа за ка-
у за та, па ро ди ја та од ре во лу ци о-
не ри и нив ни те уште по ко мич ни 
окси мо рон ски ли де ри ко му ни сти 
ми ли о не ри, јав но си го по ба раа 
овој спе ци ја лен суд.  Се раз би ра, 
по втор но за прес ме тка со не и сто-
мис ле ни ци те, кои во овој слу чај се 
глав на та преч ка за вра ќа ње на на-
ма че ни те зад ни ци во тол ку по са-
ку ва ни те функ ци о нер ски фо тел ји. 
За тоа што е нај лес но и за тоа што 
ова им се ви де ка ко од ли чен ре-
цепт за по до бру ва ње на реј тин гот. 
Не ба ра труд, а по втор но е на ма ла 
вра та, ка ко и се ко гаш до се га. По 
46 го ди ни на власт во по ра неш на 
Ју гос ла ви ја, на пр ви те из бо ри во 
не за вис на Ма ке до ни ја не ни по бе-
ди ја, а вла де е ја. Вто ри те из ле гоа на 
из бо ри без опо зи ци ја, а ме ѓу на род-
на та за ед ни ца му дро си мол че ше. 
Прв пат на фер из бо ри, за гу би ја, а 
трет пат по бе ди ја по конф ли ктот, 
прет ста ву вај ќи се ка ко лаж ни спа-
си те ли. 

И от то гаш по стат и со ну ва ат за 
власт. Це ли 10 го ди ни. Цел та е јас-
на и ги оправ ду ва средс тва та, па 
зо што то гаш уло га та на оми ле на та 
де ус екс ма ши на (Бож ја ра ка) се га 
да не ја има не ка ков спе ци ја лен суд? 
До би ја  Спе ци јал но (или бе ше со ци-
јал де мо крат ско) јав но об ви ни телс-
тво, па зо што да не и спе ци ја лен, 
со ци јал де мо крат ски суд. И ту ка за 
да не ма слу чај но сти и „про пу сти“, 
си гур но ќе при тис нат по втор но да 
би де со нив ни из бра ни ци, долж ни-
ци по доб ни за пар ти ја та на ма че на 
од безв ла стие. Па зо што во не го су-
дии да не ти би дат Ка лај џи ев, Тор-
тев ски, Ши ле гов, Шка риќ, Нај чев ска 

и Фрч ко ски?! Овој со став си гур но 
би ги за до во лил пре фи не ти те вку-
со ви. Са де про фе со ри и ад во ка ти, 
на стра на кој од кој по не за ви сен, 
а дел и по ме ѓу на род но пра во. Па 
и та ка ме ѓу на род на та за ед ни ца 
ќе им да де зе ле но свет ло, ка ко и 
до се га, не ли. Неј се што Уста вот не 
го доз во лу ва тоа. Не го доз во лу ва-
ше ни СЈО, па бид на, ама се по ка жа 
де ка е не до вол но. Дуп ки те и кра-
те ри те во на пра ви ја та на Ка ти ца 
Ја не ва и не до сти гот од до ка зи и 
од ар гу мен ти ќе ги на до пол ни ли 
се га спе ци јал ни от суд со из бра ни-
те, по доб ни де ли те ли на прав да? 
Којз нае са мо да ли ќе има ат вре ме 
да ра бо тат од по се ти те на Беј ли, 
Орав, Га рет, Ал та ху зер и кој ли нѐ 
ду ше гриж ник? Ах, да. Га рет се га 
има по па мет на ра бо та.

ПАРТИЈАТА НАРЕЧЕНА 
„БОЈКОТ“

Љу бо вта кон па ри те и до бра та 
по зи ци ја, но и од бив но ста кон 
ра бо та та, СДСМ нај до бро ја пре-
зен ти ра ше во Со бра ни е то. По 17 
ме се ци бој кот во пр ва та „ту ра“, 
нив ни те пра те ни ци се вра ти ја 
под при ти сок на До го во рот од 
Пр жи но. Са мо тоа и го ис пол ни ја 
од до го во ре но то. Но по се та ма ка 
на те шка та пра те нич ка деј ност, 
из др жаа на ра бо та са мо 10 ме се-
ци. Се га се по втор но на пла тен 
од мор, дел пре кр шу ва ат со о бра-
ќај ни за ко ни и во зат ком би ња 
на ша ре на та „ре во лу ци ја“, а дру-
ги от дел е под ша ре ни ча до ри во 
Гр ци ја. „Бој кот на сто на чи ни“, 
ова би би ло име то на кни га та за 

дејс тву ва ње на СДСМ, пар ти ја 
што ми на ти те го ди ни е це лос-
но во зна кот на бој ко тот. чин 
што од лич но од го ва ра на пар-
ти ска та мр зе ли ва кон сте ла ци ја. 
Овој пат зас лу жи ја да од мо рат, 
осо бе но по тол ку мно гу учес тво 
во соз да ва ње ма сов ност, бо е ње 
ин сти ту ции и ор га ни за ци ја на 
про те сти, кои, па ра до ксал но, не 
би ле нив ни?! Кон исти от тој бој-
кот, нај гр до то и нај не по са ку ва но 
по ли тич ко средс тво во за пад ни те 
де мо кра тии кон кои дек ла ра тив-
но тол ку мно гу теж не ат, по сег-
наа со без о браз на цел - уце на на 
Устав ни от суд. Прет ход но, исти те 
тие за штит ни ци на не за вис но-
ста на судс тво то ба раа сме на и 
каз на за двај ца су дии, а два де на 
по ра но јав но при тис наа и сме-
ни ја од лу ка на друг за би тол ски-
от гра до на чал ник. Се га, ла жат 
де ка не бој ко ти ра ат, ту ку са мо 
„не учес тву ва ат во ра бо та та на 
пар ла мен тот“ и вр шат ди ре ктен 
при ти сок врз ин сти ту ци ја та што 
го чу ва уста вот на др жа ва та. Не 
гри же те се, ре дов но си зе ма ат 
пла та. Раз бир ли во, ле жал ки те 
во Гр ци ја не се бесп лат ни, ни ту, 
пак, ча до ри те. Но за шти та та од 
сон це и не е тол ку ска па, нај че-
сто се пие ка фе и се до би ва ат во 
це на та. Ов деш ни от „ча дор“, пак, 
ќе им нап ла ти мно гу по со ле но 
за за шти та та. Тој го пие ка фе то 
со СЈО и со су ди и те, а СДСМ тре-
ба са мо да дој де на власт. чи нот 
што за се га е са мо не воз мож на 
ми си ја, ќе ја акти ви ра ме ни ца та 
за нап ла та на дол гот. Мо же би и 
за тоа не се тру дат мно гу, којз нае 
што ве ти ле... 

Стра те ги ја та на 
СДСМ за па ра лел но 
ор га ни зи ра ње и во-
де ње на зем ја та уште 

пред не кол ку го ди ни јав но ја нај а ви глав ни от 
иде о лог на СДСМ, про фе сор Фрч ко ски, кој во 
не кол ку на вра ти збо ру ва ше за нуж на та по тре-
ба од по дел ба ме ѓу Ма ке дон ци те, по тсе ту ва 
проф. д-р Та ња Ка ра ка ми ше ва-Јо ва нов ска од 
Прав ни от фа кул тет во Скоп је.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Ду ри оти де 
и до та му што ве ле ше де ка ако тре ба и ка фе-
а ни те ќе ги по де ли ме, и ули ци те по кои се 
дви жи ме ќе ги по де ли ме, са мо и са мо да се 
од де ли ме ед ни од дру ги. Во ед ни ка фе а ни да 
одат при вр за ни ци те и чле но ви те на СДСМ, во 
дру ги тие на ВМРО-ДПМНЕ, та ка со ве ту ва ше 
на вре ме то Фрч ко ски.

Не бу лоз но ста и ин фан тил но ста на оваа из-
ја ва уште ко га бе ше да де на тре ба ше да се 
сфа ти се ри оз но, а не да се ста ва на мај тап, 
ка ко што се на пра ви, би деј ќи во таа не го ва 
из ја ва се гле да ше за че то кот на оваа стра те ги-
ја на те ра ње па ра ле ли зам во це ли от др жа вен 
си стем. Очиг лед но е де ка па ра ле лиз мот е 
ос нов на та ма три ца по чи ја што ше ма се од-
ви ва ат по ли тич ки те че ко ри и дејс тву ва ње 
на СДСМ. 

Ос по ру ва ње то на из бор на та ле ги тим ност 
на пра те ни ци те во Со бра ни е то на РМ, ка ко 
и таа на пре тсе да те лот на Ре пуб ли ка та во 
2014 го ди на, вед наш по за тво ра ње то на из-
би рач ки те ме ста во зем ја та, бе ше отво ре но, 
јав но офи ци ја ли зи ра ње на оваа стра те ги ја 
и по со чу ва ње на па тот по кој ќе се од ви ва ат 
на та мош ни те по ли тич ки че ко ри во зем ја та. 
Вед наш по тоа сле ду ва ше бој ко тот на Со бра-
ни е то, зна чи не го во де фа кто не приз на ва ње, 
ка ко и не приз на ва ње на Вла да та на РМ. 

СЈО бе ше ор га нот што ја про дол жи стра те-
ги ја та на по ли тич ки и на прав ни по дел би во 
зем ја та. И по крај не го ва та про ти ву став ност, 
СЈО се вос по ста ви ка ко па ра ле лен јав но-
об ви ни тел ски ор ган, кој со за ко нот што го 
уре ди на не до ве тен на чин соз да де по ве ќе 
прав ни не при јат но сти и не ре ше ни со стој-
би, откол ку што до не се по зи тив ни ра бо ти 
за др жа ва та. Вед наш по ин ста ли ра ње то на 
СЈО во прав ни от си стем, поч наа екс перт-
ски те нај а ви за по тре ба та од фор ми ра ње 
спе ци ја лен суд во рам ки те на Ос нов ни от 
суд Скоп је 1, кој, спо ред глас но го вор ни ци-
те, тре ба да ги ре ша ва пред ме ти те што ги 
ини ци ра СЈО. Ед но вре ме но, ги слуш нав ме 
скан да лоз ни те из ја ви на Ка ти ца Ја не ва де ка, 
спо ред неа, ни ту ед на др жав на ин сти ту ци ја 
во зем ја та не ма ле ги тим ност, освен таа, ко-
ја има ле ги тим ност по твр де на од че ти ри те 
пар тии, што бе ше ос но ва да се по диг нат 
сом не ва ња та до нај ви сок сте пен за струч но-
ста и за про фе си о нал но ста во ра бо та та на 
СЈО. До пол ни тел но сле ду ваа и хо ли вуд ски те 
и те а трал ни прес-кон фе рен ции на СЈО што, 
де фи ни тив но, го по твр ди сом не жот де ка 

овој ор ган ме сто да ра бо ти во сог лас ност со 
за ко ни те во зем ја та и врз ос но ва на цвр сти и 
100 про цен ти из др жа ни ар гу мен ти и до ка зи, 
се ста ви во функ ци ја на СДСМ за по ли тич ки 
да го одра бо ту ва те ре нот за пар ти ја та. Ка ко 
што од ми ну ва ше вре ме то та ка и СЈО сѐ по ве-
ќе се раз об ли чу ва ше во сво е то дејс тву ва ње. 
Отка ко СДСМ сфа ти де ка не ма ус пех са мо 
со оваа не го ва пар ти ска ис по ста ва во прав-
ни от си стем, поч на сѐ пог лас но да збо ру ва 
и за по себ но пар ти ско-суд ско од де ле ние во 
Кри вич ни от суд Скоп је 1, кој тре ба да би де 
со ста вен од „по доб ни“ су дии на СДСМ, за 
чи ја што ре гру та ци ја лич но е за ин те ре си ра на 
и ед на стран ска ам ба са да во РМ. Поч наа да 
се ор га ни зи ра ат раз ни не фор мал ни сред би, 
и тај ни раз го во ри за тоа кои се тие по доб ни 
су дии, без зна е ње на Суд ски от со вет на РМ, 
кој е единс тве но те ло над леж но да ги из би-
ра су ди и те и да вр ши нив ни транс фер. Без 
раз ли ка што спе ци ја ли зи ра но од де ле ние за 
су де ње на кри вич ни те де ла од сфе ра та на 
ор га ни зи ра ни от кри ми нал и ко руп ци ја ве ќе 
по стои во рам ки те на Кри вич ни от суд по ве ќе 
од ед на де це ни ја, СДСМ упор но ин си сти ра 
да се на пра ват из ме ни на по стој ни от За кон 
за су до ви те со цел вне су ва ње но во спе ци-
ја ли зи ра но од де ле ние за су де ње на исти те 
де ла за кои е над леж но ве ќе фор ми ра но то 
од де ле ние. Зна чи, по втор но се гле да ат еле-
мен ти те на таа ма три ца на па ра ле ли зам, са мо 
се га во судс тво то. СДСМ и стран ци те зна ат 
де ка јав но то об ви ни телс тво, ка ко и судс тво-
то, се ср це ви на та на прав на та др жа ва. Тие 
зна ат де ка ако се чеп не во ср це ви на та, се 
уни шту ва др жа ва та. Тие се свес ни де ка се-
кое де ле ње на су ди и те, кои спо ред Уста вот 
и ме ѓу на род ни те до ку мен ти се не за вис ни и 
са мо стој ни во сво е то ра бо те ње, на по доб ни 
или не по доб ни е ди рект но брц ну ва ње в око 
на вла де е ње то на пра во то и на прав на та 
др жа ва. Ин те рес но е што ќе смис лат ка ко 
кри те ри ум плус во За ко нот за су до ви те и 
во тој за Суд ски от со вет ко га ќе тре ба да 
се пред ла га ат су дии за тоа по себ но од де-
ле ние. Кои по себ ни ус ло ви ќе тре ба да ги 
ис пол ну ва ат су ди и те што ќе тре ба да су дат 
во ова од де ле ние, би го на рек ла - па ра лел но 
суд ско од де ле ние? 

Це ло то ова сце на рио е, на ви сти на, бес мис-
ле но и има ед на цел. Да ја тур не др жа ва та 
на ко ле на со цел да се по ка же де ка зем ја та 
и ма ке дон ски те гра ѓа ни не ма ат ка па ци тет 
да во дат и да ор га ни зи ра ат сво ја др жа ва. 
Па ра ле лиз мот во во де ње то на др жа ва та нуж-
но во ди кон про те кто рат. А во про те кто рат, 
ВМРО-ДПМНЕ не ма да мо же да ја во ди зем-
ја та. Исто то тоа се од не су ва и на СДСМ. Но, 
по ли тич ко то зло е стиг на то до та му што СДСМ 
сме та де ка ако не мо же да упра ву ва др жа ва-
та, то гаш не ма ни ту ВМРО-ДПМНЕ. Не го ва та 
ло ги ка е не ка нѐ во ди не кој трет, по пра ви ла 
што ни од да ле ку не ма да би дат од ин те рес 
на Ма ке до не цот, са мо за ВМРО-ДПМНЕ за-
се ко гаш да се трг не од по ли тич ка та сце на. 
Тоа, се ка ко, не ма да се слу чи, но е нив на 
го ле ма и пу ста жел ба.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: ПАРАЛЕЛИЗМОТ  
Е ОСНОВНАТА МАТРИЦА НА СДСМ

Ка ко што слуш нав ме на 27 ју ни 2016 го ди на и 
од прет став ни ци те што пре го ва ра ат за над-
ми ну ва ње на проб ле ми те со цел ре ша ва ње 
на по ли тич ка та кри за и одр жу ва ње на из бо-
ри те, ве ли проф. д-р Але ксан дар Да штев ски, 
ни еден прет став ник од че ти ри те по ли тич ки 
пар тии не спо ме на та ков пред лог за фор ми-
ра ње по себ но од де ле ние во су дот Скоп је 
1, кој ре ша ва за пред ме ти те во прв сте пен.

ДАШТЕВСКИ: Из ја ви те на си те пре го ва ра чи 
беа де ка се раз го ва ра ло иск лу чи тел но за из-
би рач ки от спи сок и за из ме ни те во За ко нот 
за ме ди у ми. Што се од не су ва до шпе ку ла ци-
и те што из ле гоа кај дел од пор та ли те бли ски 
до опо зи ци ја та, сме там де ка не зас лу жу ва ат 
вни ма ние. До го во рот од Пр жи но е оп што 
поз нат и до ста пен на ин тер нет за це ла та 
јав ност. Тој е ис пол нет во це лост и оста ну ва 
са мо, во сог лас ност со до го во ре но то, да се 
одр жат ве ро до стој ни из бо ри. Сме там де ка и 
ова што се на пра ви до се га не е во сог лас ност 
со Уста вот, од нос но па ра ле лен ор ган ка ко 
СЈО ни ка ко не мо же да се сме та за уста вен, 
ту ку са мо ка ко по ли тич ки ор ган би деј ќи е 
до го во рен ме ѓу че ти ри те по ли тич ки пар тии, 
кои по ра ди бр за ње не ја зе ма ле пред вид 
окол но ста, де ка та ква мож ност е спро тив на 
на Уста вот на РМ. Се пак, тоа е ста ве но во 
до го во рот и ве ќе функ ци о ни ра. За ка кви 
би ло про ме ни и ба ра ња што не се ста ве ни 
во до го во рот и се про ти ву став ни, не тре ба 
да се раз го ва ра. Ви дов ме де ка тие са мо ја 
про ши ру ва ат по ли тич ка та кри за, а не ја ре-
ша ва ат. Тоа пред не кол ку ме се ци го из ја ви 
и евро ко ме са рот Јо ха нес Хан. Тој ре че де ка 
ЕУ са ка ла да по мог не со по сре ду ва ње то, но 
имал чув ство де ка при до не ла за вло шу ва ње 
на со стој би те.

Од дру га стра на, еви дент но е де ка СЈО пра ви 
по ли тич ки про гон са мо на ед на по ли тич ка 
гар ни ту ра, што е спро тив но на До го во рот 
од Пр жи но. Та ков про гон се по ка жа ка ко 
иск лу чи тел но не про ду кти вен и не за кон ски, 
но по го лем проб лем е што не ма ка па ци тет 
да се со о чи со со стој би те што про из ле гу ва-
ат од прис лу шу ва ни те раз го во ри. За тоа јас 
пред ла гам, ме сто да се пред ла га ат дру ги 
те ла за па ра лел на др жа ва, ко ја ни ко му не 
му е во ин те рес, це лос но или де лум но да 
се сме ни со ста вот на СЈО и да се до не сат 
по ква ли тет ни ка дри, кои ќе се за ни ма ва ат 
со прав ни пра ша ња, а не да пра ват стен дап-
кон фе рен ции на кои ќе ја пре кр шу ва ат пре-
сумп ци ја та на не ви ност. Се сме ни ле мно гу 
функ ци о не ри во др жа ва та, па зо што да не 
се сме нат и дел од овие, ако се ра бо ти за 
ид ни на та на др жа ва та.

ДАШТЕВСКИ:  
НЕ СПЕЦИЈАЛЕН СУД, ДА СЕ 
СМЕНИ СОСТАВОТ НА СЈО

анализа
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ГРУ ЕВ СкИ Нај а ВИ ИЗ БО РИ И ПО БЕ Да На ВМРО-ДПМНЕ

Ма ке до ни ја ќе ста ви крај  
на оваа по ли тич ка хај ка 
од по че то кот на 2015 го ди на до де нес, вмро-дпмне и ма ке до-
ни ја се на па ѓа ни со спе ци јал ни средс тва, а сдсм ја има до би-
е  но уло га та да одг лу ми вешт на па ѓач. сла бо ја вр ши таа уло га, 
по со чи пре тсе да те лот на вмро-дпмне, ни ко ла Гру ев ски, пред 
пар ти ски от подм ла док. упа ту вај ќи ги по ли тич ки те по ра ки, Гру-
ев ски по со чи де ка ќе има из бо ри, но тре ба да се вни ма ва и да 
не се доз во ли сдсм по втор но да ја зло у по тре би со стој ба та за 
пре диз ви ку ва ње но ви ште ти врз др жа ва та. а ште ти има
Пишува | Наум Стоилковски  

Ве ќе е јас но де ка по ли тич-
ки от ви тел во кој де нес е 
заг ла ве на ма ке дон ска та 

опо зи ци ја, а со неа и др жа ва та, 
се дол жи на фа ктот што јав но-
ста ја пре поз на неј зи на та го ла 
бор ба за власт. Бег ство то од 
два из бор ни да ту ма во ед на 
го ди на, при тоа ба рај ќи „тре-
та мај ка“, но под „спе ци јал ни 
ус ло ви“, по втор но свр ту вај ќи 
се кон ули ца та, ка де што се ко-
ри сти пра те нич ки от иму ни тет 

за де струк ции, е са мо по ка за-
тел де ка и на опо зи ци ја та и на 
неј зи ни те спон зо ри им е јас но 
де ка из бо ри те, ко га и да се слу-
чат, не ма да ѝ до не сат по бе да. 

Раз ли ка та ме ѓу, ус лов но, две те 
по ли тич ки оп ции во Ма ке до ни-
ја, е огром на. Од ед на стра на, има 
ра бо та и кон цепт за над град ба 
на др жа ва та, слух за гра ѓа ни те, 
из ле гу ва ње во пре срет на не го-
ви те по тре би, па и уче ње и ис-

пра ва ње на гре шки те, до де ка, 
од дру га та стра на, без и деј но ста 
на ли дерс тво то и сле па та жел ба 
за власт ја до не се опо зи ци ја та 
до сте пен на слу гу ва ње на ин-
те ре си што за се га ат во ге нот на 
ма ке дон ски от гла сач. 

Се пак, и при нај го ле ма та кри за 
пре диз ви ка на ток му од таа зас-
ле пе ност низ ко ја е про тка е на и 
алч но ста за лич но про фи терс-
тво, и јав но ста и ВМРО-ДПМНЕ 
ка ко но си тел на од го вор но ста 
за др жа ва та спо ред си те из бор-
ни цик лу си, ус пе а ја не са мо да 
не потк лек нат пред нај го ле ми-
от пре диз вик, ту ку и да из гра-
дат стра те ги ја за од бра на, пред 
сè, на др жав ни те ин те ре си, ка-
ко и стра те ги ја за из лез од кри-
за та. Се ка ко, тоа се из бо ри те 
на кои, по втор но, спо ред си те 
со од вет ни ан ке ти, гла са чи те 
по втор но ќе ѝја да дат до вер-
ба та на ВМРО-ДПМНЕ.
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АКТУЕЛНО
Ма ке до ни ја е на па тот на евро-ат-
лант ски те ин те гра ции, пат на кој се 
по треб ни мно гу ре фор ми, но и пат на 
кој мо ра да се по ка же по чит кон парт-
не ри те од ме ѓу на род на та за ед ни ца, 
од ка де што кри ти ки те не се ко гаш се 
плод на ре ал ни ана ли зи, ту ку се пре-
зе ме ни па у шал ни оце ни пла си ра ни 
од опо зи ци ја та. Осо бе но за ас пе ктот 
за (не)функ ци о ни ра ње то на Спе ци-
јал но то јав но об ви ни телс тво.

Ва ква та ре ал ност во ко ја Ма ке до ни ја 
ве ро јат но ќе го за вр ши и ова ле то, 
бе ше не из бе жен дел од ана ли за та 
и од по ра ки те што ги упа ти пре тсе-
да те лот на ВМРО-ДПМНЕ, Ни ко ла 
Гру ев ски, пред пар ти ски от подм ла-
док, на 25. го диш на кон фе рен ци ја на 
Уни ја та на мла ди си ли.

Спе ци јал ни средс тва про тив 
ВМРО-ДПМНЕ и Ма ке до ни ја
� Од по че то кот на 2015 го ди на до 
де нес ВМРО-ДПМНЕ и Ма ке до-
ни ја се на пад на ти со спе ци јал ни 
средс тва, а СДСМ ја има до би е но 
уло га та да одг лу ми вешт на па ѓач. 
Игра та е пре поз на е на, на ро дот не 
под лег на на под мол ни от на пад, а 
ВМРО-ДПМНЕ из гра ди стра те ги ја 
за над ми ну ва ње на си ту а ци ја та - 
ре че Гру ев ски во сво е то обра ќа ње. 

� таа стра те ги ја не по драз би ра де-
ка проб ле мот ќе се над ми не без 
преч ки, оп струк ции, кри зи во 
неј зи но то спро ве ду ва ње, лич ни 
отка жу ва ња и жр тви, при вре ме-
ни от стап ки, по пат ни ко рек ции 
и слич но. Це ли те на стра те ги ја та 
се, на пр во ме сто, др жа ва та и неј-
зи ни от ин те рес, ка ко и ин те ре-
сот на на ро дот, по це на за тоа да 
се жр тву ва ат одре де ни пар ти ски 
или не чии лич ни ин те ре си. Зна-
чи, др жа ва та пред пар ти ја та - на 
де ло. Вто ра цел е над ми ну ва ње на 
си ту а ци ја та и из ле гу ва ње на пред-
вре ме ни из бо ри - по со чи Гру ев ски.

Ли де рот на ВМРО-ДПМНЕ ука жа на 
ви со ка та под др шка од на ро дот на 
пар ти ја та на власт и ед на и пол го-
ди на од по че то кот на кри за та, но и 
на жел ба та на гра ѓа ни те таа со стој ба 
да за вр ши на из бо ри, свес ни во што 
ја втур на СДСМ Ма ке до ни ја. 

� Мно зинс тво то гра ѓа ни се свес ни 
де ка при каз ни те на СДСМ со фан-
том ски гла са чи и со не ма ње сло бо-
да на ме ди у ми те се са мо из го вор 

за да се од ло жат из бо ри те. СДСМ 
не ма изв ле че но ни ка ква по у ка 
од прет ход ни те из бор ни по ра зи. 
Бес чув стви тел но ги те ро ри зи ра 
на ро дот и др жа ва та за со си ла да 
из дејс тву ва до вер ба и со си ла да 
ја на ма ли до вер ба та во нас. Мно-
зинс тво то гра ѓа ни има ат про це не-
то де ка водс тво то на СДСМ, на че-
ло со нив ни от пре тсе да тел, освен 
што е без и деј но и де стру ктив но, 
тоа е и со кри ми нал ни на ви ки и 
со кри ми на лен на чин на функ ци-
о ни ра ње и на ре зо ни ра ње. Мно-
зинс тво то гра ѓа ни се свес ни де ка 
ВМРО мно гу по до бро би ја во де ла 
зем ја та и во од нос на еко но ми ја та, 
и во од нос на без бед но ста, и во 
од нос на ре фор ми те и во од нос 
на на ци о нал ни те ин те ре си - оце-
ни Гру ев ски.

Про чи та на е и стра те ги ја та со Спе-
ци јал но то јав но об ви ни телс тво, 
це ли те и на ме ри те на спе ци јал ни-
те об ви ни те ли за чи ја што ра бо та 
Гру ев ски оце ни де ка не са мо што 
не е про фе си о нал на, ту ку и де ка е 

актив но пар ти ска за под др шка на 
СДСМ и за оцр ну ва ње и за гро зу ва-
ње на ВМРО.

� За жал, мно гу ми на од над вор, без 
да на пра ват дла бин ска ана ли за, 
пот па ѓа ат под при каз на та де ка 
ова што го ве лам е не точ но или е 
не ко ја кам па ња про тив СјО. Мно-
гу ми на од нив, не мај ќи вре ме за 
дла бин ска ана ли за, пре зе ма ат ста-
во ви еден од друг ве ру вај ќи де ка 
се точ ни - до да де Гру ев ски.

Во таа на со ка, а збо ру вај ќи за евро ат-
лант ски те ин те гра ции и ме ѓу на род-
на та за ед ни ца, Гру ев ски се освр на на 
цр на та кам па ња што дол го вре ме се 
во ди про тив ВМРО-ДПМНЕ, по со чу-
вај ќи де ка е на ру ше на пер цеп ци ја та 
кај не кои при ја те ли. Тоа, пак, ве ли, 
се над ми ну ва со искрен при стап, ре-
фор ми и со ре зул та ти. 

� Ма ке до ни ја е дел од ме ѓу на род-
на та за ед ни ца и тре ба и ќе ста не 
член на На тО и на ЕУ... Не тре ба си те 
што нè кри ти ку ва ат од над вор или 

од вна тре да ги до жи ву ва ме ка ко 
не при ја те ли, ду ри и ко га сме 100 
от сто си гур ни де ка нив ни от став е 
не пра ви чен или не ви сти нит. тре-
ба да при фа ти ме де ка дел од тие 
кри ти ча ри се во заб лу да, а и де ка 
не ка де ние сме по гре ши ле не што... 
Вре ме то ќе ја из не се ви сти на та на 
по вр ши на - до да де Гру ев ски. 

Ра бо та та на пре поз на ва ње и на ко-
ри ги ра ње на сопс тве ни те гре шки е 
ед на од нај де ли кат ни те ра бо ти во 
по ли ти ка та. Нај до бро е да се споз-
на ат и по пра ват на вре ме, оце ни 
ли де рот на ВМРО-ДПМНЕ, кој нај-
а ви уште мно гу ре фор ми и во еко-
но ми ја та, и во сфе ри те по со че ни од 
европ ска та ко ми си ја ка ко сла бо сти, 
ка ко ад ми ни стра ци ја та, судс тво то, 
без бед нос ни от се ктор, де мо кра ти-
ја та, ме ди у ми те. По треб на е ра бо та 
и во ко ри ги ра ње то на сопс тве ни-
те гре шки те на кои ука жу ва ат и 
гра ѓа ни те, за што Гру ев ски по со чи 
де ка „на о ѓаа на чи ни да ни ги со-
оп штат пре ку раз ни на чи ни на 
ко му ни ка ци ја“. 

На из бо ри без ште та  
за др жа ва та
Иа ко бр зи из бо ри би при до не ле за 
над ми ну ва ње на кри за та и за на ма-
лу ва ње на ште ти те, пр венс тве но во 
еко но ми ја та, тоа што Гру ев ски го 
упа ти ка ко по ра ка во обра ќа ње то на 
25. го диш на кон фе рен ци ја на УМС, 
бе ше де ка пред мо ра да се вни ма ва 
за др жа ва та да не се до ве де по втор-
но во си ту а ци ја во ко ја за ка жа ни те 
из бо ри би на не ле по го ле ма ште та.

Име но, оваа го ди на на два па ти бе ше 
опре де лу ван да тум за одр жу ва ње 
из бо ри, но и на два па ти СДСМ ус пеа 
да го ми ни ра про це сот за нор ма ли-
зи ра ње на си ту а ци ја та. При тоа, бе ше 
зло у по тре бен де лот од До го во рот од 
Пр жи но за фор ми ра ње вла да за спро-
ве ду ва ње на из бо ри те, со што опо-
зи ци ја та вле зе во пет ми ни стерс тва. 
Но, ме сто да се ра бо ти на соз да ва ње 
ат мо сфе ра за фер и де мо крат ски по-
ли тич ки нат пре вар на из бор ни от 
ден, таа по зи ци ја бе ше зло у по тре-
бе на за на не су ва ње но ви ште ти и за 

днев но по ли тич ки игри на опо зи ци-
ја та. Ток му за тоа, Гру ев ски во сво е то 
обра ќа ње упа ти по ра ка де ка мо же 
да се одр жат из бо ри во след ни те че-
ти ри или 10 ме се ци, но пре ду пре ди 
де ка е мож на но ва „не чес на игра“.

� Ра ко водс тво то на СДСМ по втор-
но е фо ку си ра но ка ко да на пра ви 
не ко ја не чес на игра во пра вец на 
из бо ри те. Се га е клуч но ка ко да се 
оти де на из бо ри, а СДСМ пре ку тие 
из бо ри да не на пра ви но ва ште та 
на др жа ва та. По ка жа де ка е под го-
твен на сè. Од нас, а не од не го, се 
оче ку ва да вни ма ва ме на тоа и да 
ги за чу ва ме др жав ни те ин те ре си. 
И ќе ги за чу ва ме - зак лу чи Гру ев ски.

На тие из бо ри Ма ке до ни ја ќе ста ви 
крај на оваа по ли тич ка игра и по-
ли тич ка хај ка, оце ни Гру ев ски. Но, 
пред сè, тие из бо ри ќе ста ват крај 
на пре диз ви ку ва ње то еко ном ски 
ште ти, кои ги тр пи ма ке дон ска та 
еко но ми ја, а со тоа и си те гра ѓа ни 
во др жа ва та.

� СДСМ сме та де ка кол ку што по-
дол го има та кви ште ти по еко но-
ми ја та, тоа оди во не го ва ко рист, 
во смис ла де ка лу ѓе то ќе по мис лат 
де ка одед наш сме за бо ра ви ле да 
ја во ди ме еко но ми ја та ка ко што ја 
во дев ме, па тре ба не го да го од бе-
рат на из бо ри. а ште ти има. Иа ко 
ус пе ва ме да ја др жи ме еко но ми ја-
та со ста би лен по раст, факт е де-
ка без оваа ве штач ки на мет на та 
кри за, по ра стот на еко но ми ја та 
ќе бе ше по го лем и ќе има ше и по-
ве ќе ин ве сти ции и вра бо ту ва ња и 
по ви сок стан дард, пла ти и за ра бо-
тка, што ќе го по до бре ше жи во тот 
- оцени Груевски.

Имај ќи ги пред вид ана ли зи те од ме-
ре ње то на по ли тич ко то рас по ло же-
ние на јав но ста, ка ко и на та мош но-
то вр те ње во круг на ма ке дон ска та 
опо зи ци ја, без да се по ка же ни ка ков 
ис че кор од стра те ги ја та што ја до-
ве де до овој без из лез, одр жу ва ње то 
из бо ри во след ни те че ти ри до де сет 
ме се ци не ма да ја про ме ни акту ел-
на та со стој ба во ко ја ВМРО-ДПМНЕ 
ја ужи ва до вер ба та од нај го ле ми от 
број гра ѓа ни. Тоа, пак, што, се пак, 
ќе би де по и на кво е кол ка ва ќе би де 
каз на та од гла са чи те за опо зи ци ја-
та. Кол ку што по доц на се одр жат 
из бо ри те, тол ку ќе би де по го ле ма 
каз на та за нив. �



По крај тоа што дел од со-
ра бот ни ци те на по ра неш-
ни от вла ди ка на МПЦ–ОА, 

Зо ран Вра ни шков ски, од пет ни 
жи ли са ка ат да прет ста ват де ка 
со би рот во ма ло то ме сто Ко-
лим ба ри на остро вот Крит е ус-
пех за пра вос ла ви е то за тоа што 
на не го учес тву ва ше нив ни от 
шеф, факт е де ка су ди рот ме ѓу 
про ру ско то и про грч ко то кри ло 
во пра вос лав ни от свет еска ли-
ра и ги прод ла бо чу ва по дел би-
те. Та ка на ре че ни от все лен ски 
со бор на кој не учес тву ваа 4 од 
14 пра вос лав ни цр кви, на че-
ло со нај број на та, Ру ска та пра-
вос лав на цр ква, де фи ни тив но, 
го ур на со нот за пра вос лав но 
единс тво во кое се кол не срп-
ски от ег зарх Јо ван. Со де бак лот 
на Крит, де фи ни тив но, се про-
мо ви раа на ци о нал на та рам ка 
и сло вен ско-грч ка та рам ка врз 
ос но ва на ко ја функ ци о ни ра ат 
пра вос лав ни те цр кви.

Су ди рот ме ѓу РПЦ и Все лен ска та 
па три јар ши ја на ви дум се дол жи 
на ри ва ли те тот ме ѓу па три јар-
хот Ки рил и все лен ски от па три-
јарх Вар то ло меј, кој фор мал но е 
прв чо век во пра вос ла ви е то, но 
зад не при сус тво то на ру ски от 
блок на Крит се кри јат мно гу по-
го ле ми спо ро ви од бро јот на епи-
ско пи те што се прет став ни ци на 
се ко ја цр ква или од на чи нот на 

кој тре ба да се приз на ва ат но ви 
авто ке фал ни цр кви. 

По крај овие две не сог ла су ва ња, 
Ру ска та пра вос лав на цр ква се 
про ти ви на уло га та на Вар то-
ло меј ка ко прв ме ѓу ед на кви те 
и по ра ди не го во то на ма ле но 
вли ја ние во зем ји те ка де што 
тој е најм но гу при су тен, во прв 
ред во Гр ци ја и во Тур ци ја. Тој 
не ус пеа да го за др жи вли ја ни е-
то на Все лен ска та па три јар ши ја 
ни ту во Истан бул ни ту во Ати-
на, а во исто вре ме се со о чу ва 
со си лен пад на бро јот на вер-
ни ци те кои го чув ству ва ат за 
ви стин ски пог ла вар. 

Од дру га стра на, ру ски от па три-
јарх Ки рил за де се ти на го ди ни 
дра ма тич но го зго ле ми бро јот 
на вер ни ци, има сил но вли ја ние 
во нај го ле ма та пра вос лав на 
др жа ва, а под не го ва кон тро ла 
се над 220 епи ско пи, кои ако 
учес тву ваа на со бо рот ка ко што 
ба ра ше РПЦ, ќе ги до не сеа си те 
од лу ки во сог лас ност со жел би-
те на Мос ква. 

Ед на од раз ли ки те што ди рект-
но мо же да вли ја ат на МПЦ-ОА 
е де ба та та ме ѓу две те стра ни 
за на чи нот на кој во ид ни на 
ќе се приз на ва ат но ви авто ке-
фал ни цр кви. Спо ред Срп ска та 
пра вос лав на цр ква, ко ја се сме-

та за над леж на за до де лу ва ње 
авто ке фал ност на МПЦ–ОА, 
единс твен ви стин ски на чин 
да се приз нае су ве ре ни те тот 
на не ко ја не приз на е на цр ква е 
тоа да го сто ри цр ква та–мај ка, 
а по тоа дру ги те 14 цр кви да го 
по твр дат приз на ва ње то. Ба-
ра ње то на СПЦ овој став да се 
ве ри фи ку ва на Крит не се ис-
пол ни и се га срп ски те вла ди ци 
се пла шат де ка во су ди рот ме ѓу 
про ру ски от и про грч ки от блок 
цр кви би мо же ла да се по ја ви 
цр ква што ед но стра но би ѝ да ла 
авто ке фал ност на МПЦ-ОА. Иа ко 
та кво то сце на рио е те о рет ски 
мож но, те шко е да се оче ку ва 
де ка во знак на ре ван ши зам или 
во знак на по ка жу ва ње си ла не-
за до вол на та Ру ска пра вос лав на 
цр ква или, пак, не ко ја од дру ги-
те цр кви што има ат до бар од нос 
со МПЦ-ОА би мо же ла да се ре ши 
на ва ков че кор. 

За МПЦ-ОА во мо мен тов е нај-
мал ку важ но ка ко за вр шил все-
лен ски от со бор за тоа што таа 
пред се бе има вна треш ни це-
ли кои мо ра да ги ис пол ни, без 
раз ли ка да ли на ско ро ќе до бие 
авто ке фа лен ста тус. Вра ќа ње то 
на до вер ба та од вер ни ци те, зго-
ле му ва ње то на нив ни от број и 
приб ли жу ва ње то на кли рот кон 
тие што ја по ма га ат МПЦ-ОА е 
глав ни от при о ри тет за вла ди ци-
те. Да ле ку по ва жен од пре го во-
ри те со СПЦ или од по ра неш ни-
от вла ди ка Вра ни шков ски, кој, 
без раз ли ка на па ту ва ње то во 
Крит, по из ле гу ва ње то од за твор 
де фи ни тив но ја за гу би важ но ста 
и ка ко фа ктор што мо же да со бе-
ре по ве ќе од сто ти на вер ни ци и 
ка ко мост пре ку кој би се гра де ле 
од но си те со СПЦ во ид ни на.  �

За МПЦ-ОА 
во мо мен тов 
е нај мал ку 

важ но ка ко за-
вр шил все лен-

ски от со бор 
за тоа што таа 
пред се бе има 

вна треш ни 
це ли кои мо ра 
да ги ис пол ни, 

без раз ли ка 
да ли на ско-
ро ќе до бие 

авто ке фа лен 
ста тус
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МПЦ-Оа Да НЕ СЕ Ра ДУ Ва На СУ ДИ РОт ВО ПРа ВОС Ла ВИ Е тО

Все лен ски со бор што  
се пре тво ри во рас кол
де бак лот што му се слу чи на пра вос лав ни от свет со не ус пеш ни от все лен ски 
со бор што се одр жа на крит не тре ба да би де при чи на за ра дост во ма ке-
дон ска та пра вос лав на цр ква-охрид ска ар хи е пи ско пи ја. Фор ма ли зи ра на та 
по дел ба на про ру ски и на про грч ки бло ко ви во пра вос ла ви е то, ка де што со 
то мос или без не го при па ѓа мпц–оа, мо же би е до бра при чи на во мо мен тов 
да не се бр за со при фа ќа ње на уце ни те од стра на на срп ски те вла ди ци во 
пре го во ри те кои тре ба да се слу чат со спц, но дол го роч но тоа не ѝ но си 
ко рист на мпц-оа. су ди рот ме ѓу ру ска та пра вос лав на цр ква и все лен ска та 
па три јар ши ја мо же да има по губ ни пос ле ди ци по пра вос лав ни от свет кој 
и она ка се со о чу ва со се ри оз на кри за, пред сѐ, во пог лед на вли ја ни е то на 
цр ква та врз жи во тот и врз тра ди ци о нал ни те вред но сти

Пишува | Горан Момироски  



Зоран 
КараџовСКи

тања 
КараКаМишева - 
ЈовановСКа

Kако институција, тело 
чијашто надлежност е 
избор и разрешување су-
дии, на став сме дека во 
согласност со Уставот и со 

актуелните законски рамки нема можност за форми-
рање посебно одделение во рамките на Kривичниот 
суд. Со закон е дефинирано дека Основниот суд Скопје 
1 единствено има специјализирано одделение за ор-
ганизиран криминал и корупција со надлежност на 
целата територија на државата и за точно определени 
кривични дела. Судскиот совет апелира дека какви и 
законски измена да се заговараат во организацијата 
на судскиот систем, па макар тоа да е и формирање 
одделение локализирано на предметите од СЈО, да се 
внимава на Уставот и на законите.

Загрижува фактот колку 
пратеничката Димова 
не го познава Уставот на 
земјата, колку не го поз-

нава Деловникот на Собранието на РМ, колку не 
ја познава категоријата пратенички имунитет. Да 
имаше основни познавања од овие акти ќе знаеше 
дека пратеничкиот имунитет не ја штити од сторените 
прекршоци во сообраќајот, за кои полицијата вчера 
инфлагранти ја фати, ниту ја штити од сторените 
повреди на одредбите од Законот за јавен ред и мир. 
Тоа што пратеничката Димова вчера се повикала на 
пратеничкиот имунитет, бидејќи била свесна дека 
направила неколку прекршоци и повреди на законите 
во земјата, не ја ослободува од правната одговорност 
како граѓанин на Република Македонија. Ако мисли 
дека ќе се ослободи од правната одговорност, се лаже.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ниКола 
ГруевСКи

Како во минатото, така 
и денес секогаш ќе се 
наоѓаат платеници 
што ќе се обидат да 
уништат сѐ што е соз-
дадено, но најважно е што младите ја препозна-
ваат вистинската страна. И не би ја изневериле 
Македонија по никоја цена. И оттука сакаме да 
ви порачаме дека не можете да уништите толку 
колку што ние можеме да создадеме. Затоа што 
нас не нѐ интересираат туѓите интереси, нам ни 
се важни интересите на Македонија. Затоа што 
ние младите немаме друга татковина. Македонија 
е сѐ што имаме.

владиМир 
нелоСКи

Од почетокот на 2015 
година до денес, 
ВМРО-ДПМНЕ  и Маке-
донија се нападнати со 
специјални средства, а 
СДСМ ја има добиено улогата да одглуми вешт на-
паѓач.Слабо ја врши таа улога. Добро е што огромното 
мнозинство од народот брзо ја сфати играта и не 
дозволи да подлегне на овој подмолен напад, чиишто 
цели сигурно не се во интерес на македонскиот 
народ и на граѓаните на Република Македонија. 

ваСил  
Пишев

Заев ајде на дебата, па да 
дискутираме за кримина-
лот од 8,5 милиони евра, за 
криминалната тендерска 
мрежа во која главни ли-

кови се Тате, Бате и чичо, да разговараме за митото, 
еврото и за Вицето, за неостварените ветувања пред 
граѓаните, за сите лаги, криминал и злоупотреби во 
Струмица. Потребно е човек да има образ. Јас се родив и 
израснав во Струмица. Знам што мисли нашиот народ и 
цела Струмица. Заев, време е да си одиш од политиката.

На 26 март во Републи-
ка Македонија влезе 
40-члена криминална 
група од Косово соста-
вена од роднини и од другари на притворените 
од Диво Насеље. Нашите сознанија говорат дека 
истата група имала 20-ина сандаци со муниција 
и со оружје. Притоа, секој член од криминалната 
банда се знаеше со име и со презиме, а нашите 
безбедносни служби го имаа комплетното досие за 
секој од нив. Оттука ГРОМ прашува: Ќе одговори ли 
Оливер Спасовски зошто на оваа безбедносна закана 
не се даде наредба за акција на Единиците за брзо 
распоредување? Што се случи со оваа криминална 
група, односно зошто не е неутрализирана и не се 
наоѓа зад решетки?

Стев чо  
Ја Ки Мов СКи

про ме ни на рел јеф ни те 
ка ра кте ри сти ки на пре-
де лот и за гро зу ва ње и 
уни шту ва ње на во до те ци-
те, жи во тин ски от и рас-
ти тел ни от би о ди вер зи-
тет на це ли от стру мич ки 
ре ги он, но и во со сед ни те 
зем ји Бу га ри ја и Гр ци ја“.

„Ги отфр ла ме па у шал ни те 
и не точ ни кон ста та ции од 
стра на на по ли тич ка пар-
ти ја кои се из не су ва ат во 
јав но ста, за на вод ни те 
не га тив ни вли ја ни ја на 
про е ктот за ба кар и зла то 
– Ило ви ца во оп шти на та 
Бо си ло во. Еу ро макс ри сор-
сис при фа ќа се ка ква ар гу-
мен ти ра на и отво ре на де-
ба та за про е ктот за ба кар 
и зла то – Ило ви ца, но не 
при фа ќа да би де ста вен во 
по ли тич ки кон текст врз 
ос нов на па у шал ни зак лу-
чо ци“, пи шу ва во ре ак ци ја та 
на ком па ни ја та.
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НЕМА ВО ПОЗИЦИЈА, ГЛАСНА ВО ОПОЗИЦИЈА

Вирее на политичката 
сцена  це ли де сет го-
ди ни, глав но ка ко чо-

век-пар ти ја или по точ но 
Ли ле-пар ти ја, ко ја не по ка-
жа осо бен ин те рес и ус пех 
ни ту до де ка ко а ли ци ра ше 
со вла ста ни ту, пак, се га ко-
га ор та чи со опо зи ци ја та.

Лил ја на По пов ска, блед ни-
кав по ли тич ки лик на ма ке-
дон ска та сце на. Не ма во по-
зи ци ја, глас на во опо зи ци ја. 

Во та бо рот на ша ре на та бан-
да ѝ е до де ле на зе ле на та бо-
ја, па за тоа ги има на пик зе-
ле ни те про е кти на Вла да та.

„Вод но по втор но под на-
пад на гра деж на та ма фи-
ја“, „Под др шка за зе лен 
кар пош – да не се бе то ни-
ра Скоп је“, „Одрж лив раз-
вој за Га ли чи ца на ме сто 
ма со вен ту ри зам“ и на кра-
јот ДОМ про тив про е ктот 
„Руд ник за зла то ‘Ило ви-
ца’“. ДОМ про тив про е кти те, 
Ли ле про тив си те. 

„ДОМ изра зу ва се ри оз-
на за гри же ност за ра ди 
мож но ста од отво ра ње на 
Руд ни кот за зла то Ило ви-
ца во оп шти на Бо си ло во, 
од стра на на ка над ска та 
ком па ни ја Еу ро макс ри-
сор сис Ма ке до ни ја. Овој 
про ект ќе има се ри оз ни 
за ка ни по здрав је то на 
лу ѓе то пре ку за га ду ва-
ња та на поч ва та, во ди те 
и воз ду хот со опас ни те-
шки ме та ли и хе ми ски 
суп стан ции, а во ед но ќе 
на пра ви и не по прав ли ва 

И та ка Јаз га и Шту ка, но и 
под зем ни те во ди на Стру-
мич ко По ле ги од не соа со 
се бе си те злат ни ко ко шки, 
си те бо га ти ка ко руд ни ци, 
си те кои вре деа кол ку су-
во зла то, си те злат ни ра це, 
си те не пре суш ни руд ни ци. 

Со здрав раз ум и при чи ста 
со вест Ли ле сме та де ка не 
тре ба да се отво ри руд ник. 
Мо же би е единс тве на на 
све тот, а мо же би „Ило ви ца“ 
не среќ но се на о ѓа во стру-
мич ки от атар, а на неа, та-
зе вдо ме на дру го не ѝ ни 
пре о ста ну ва освен да вик не 
УА! на ед на од нај го ле ми те 
грин филд-ин ве сти ции во 
Ма ке до ни ја, на злат на та 
ко ко шка ко ја ќе ѝ до не се 
на Ма ке до ни ја око лу 500 
ми ли о ни до ла ри, 400 ди-
рект ни вра бо ту ва ња и зго-
ле му ва ње на из во зот за 300 
ми ли о ни евра на го диш но 
ни во. � (Р.Р.)

Лилјана Поповска

Ро дена: 
24 мај 1956 г. во Прилеп

Образование: 
магистер по технички науки

Професија: 
Блед политичар
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Има па ри за ин фра стру ктур ни те про е кти
ПРЕ кРО јУ Ва њЕ тО На ДР жаВ На та ка Са ВО ИН тЕ РЕС На ЕкО НО МИ ја та

До бро ос мис ле но пре кро ју-
ва ње на др жав на та ка са. 
Ва ка упа те ни те го ко мен-

ти ра ат ре ба лан сот на бу џе тот, 
кој не кои ста вки на ма ли, дру-
ги зго ле ми, но нај важ но од сѐ е 
што не ма кра те ње во де лот на 
со ци јал ни те транс фе ри, а го ле-
мо вни ма ние е по све те но и на 
про дол жу ва ње на ре а ли за ци ја та 
на ин фра стру ктур ни те про е кти. 
Со ре ба лан сот се обез бе ду ва ат и 
па ри за пла ти, пен зии, со ци јал на 
и по сто ја на па рич на по мош. Нај-
го ле мо кра те ње има кај тро шо-
ци те за сто ки и за ус лу ги.   

� Со ре ба лан сот не се за гро-
зе ни пла ти те, пен зи и те и со-
ци јал ни те транс фе ри, а кај 
ка пи тал ни те рас хо ди има 
из вес но на ма лу ва ње, но тие 
оста ну ва ат на ви со ко ни во и се 
по го ле ми за 3,8 ми ли јар ди во 
од нос исти от пер и од ла ни. Со 
ре ба лан сот не се на пу шта ни ту 
еден пр вич но про е кти ран про-
ект. тоа што се пра ви е про ме-
на на ди на ми ка та на тро ше ње 

на средс тва та, во сог лас ност 
со об је ктив ни те ус ло ви и во 
сог лас ност со рас по лож ли ви-
те средс тва во бу џе тот. Зна чи, 
вкуп ни от из нос на средс тва 
со ре ба лан сот, пред сѐ со ин-
фра стру ктур ни те про е кти, не 
са мо што не се на ма ли ту ку 
и се зго ле ми, а глав ни те кра-
те ња се тро шо ци те за сто ки 
и за ус лу ги. Си те про е кти ќе 
про дол жат да се ре а ли зи ра ат – 
нај а ви ми ни сте рот за фи нан сии, 
Ки рил Ми но ски.

 Ка пи тал ни те ин ве сти ции за де-
сет го ди ни се зго ле ме ни за 3,6 
па ти. За раз ли ка од 2006 го ди на 
ко га беа 156 ми ли о ни евра, го-
ди на ва из не су ва ат 568 ми ли о-
ни евра и се на нај ви со ко ни во 
до се га. Во ин фра стру кту ра та, 
ка пи тал ни те ин ве сти ции се 
зго ле ме ни ре чи си че ти ри крат-
но. Ин тен зив но се гра дат три 
авто па ти шта, Де мир Ка пи ја - 
 Смо кви ца, Ки че во -  Охрид и Ми-
ла ди нов ци – Штип, а се ра бо ти 
и на дел ни ци те од Смо кви ца до 

Ге вге ли ја и од Ми ла ди нов це до 
Штип. Дел ни ца та Де мир Ка пи ја 
-  Смо кви ца тре ба да би де пу-
ште на до кра јот на оваа или нај-
доц на до по че то кот на след на та 
го ди на, а авто па тот до Штип, со 
кој па ту ва ње то од Скоп је пре-
ку Св. Ни ко ле до Штип ќе би де 
пре по ло ве но, тре ба да би де го-
тов след на та го ди на. Авто па тот 
Ки че во  - Охрид се оче ку ва да 
би де го тов во 2018 го ди на, а 
пла ни ра но е го ди на ва да би дат 
за вр ше ни по ло ви на од пред-
ви де ни те гра деж ни ра бо ти. На 
те рен ра бо тат 1.200 ра бот ни ци 
и над 550 гра деж ни ма ши ни. Се 
ин ве сти ра и во га си фи ка ци ја та. 
Од ре ба лан сот мо же да се ви ди 
де ка се зго ле ме ни средс тва та 
за из град ба на на ци о нал ни от 
га со во ден си стем. Га со вод на та 
дел ни ца Кле чов це  - Не го ти но 
е за вр ше на, а во под го то вка е 
фа за та за из град ба на га со вод-
на та дел ни ца Штип -  Не го ти но. 
До август ќе поч не из град ба та 
и на уште две га со вод ни дел-
ни ци, и тоа Не го ти но  - Би то ла 
и Скоп је -  Те то во -  Го сти вар. Со 
тоа ќе би дат из гра де ни вкуп но 
265 ки ло ме три од га со вод ни от 

си стем, од нос но по ве ќе од по-
ло ви на од глав ни те ма ги страл-
ни прав ци. 

Во здрав ство то во 2006 го ди на 
ста вка та за ка пи тал ни ин ве сти-
ции би ла ну ла, а го ди на ва се изд-
во е ни средс тва за из град ба на 
оп шта та бол ни ца во Ки че во и за 
опре ма на кли нич ка та бол ни ца 
во Те то во. Од во е ни се и средс тва 
за ПЕТ-Цен та рот, за из град ба на 
нов кли нич ки цен тар во Скоп је 
и во Штип, за ре кон струк ци ја на 
20 јав ни здрав стве ни уста но ви, 
ка ко и за из град ба на ам бу лан ти 
во ру рал ни по драч ја. 

Во обра зо ва ни е то го ди на ва 
се пред ви де ни средс тва за из-
град ба и за ре кон струк ци ја на 
ос нов ни и на сред ни учи ли шта, 
за из град ба на учи лиш ни спорт-
ски са ли, за ре кон струк ци ја на 
уче нич ки до мо ви и за из град ба 
и ре кон струк ци ја на сту дент ски 
до мо ви. Го ди на ва се пред ви де ни 

ин ве сти ции и во де лот на зем јо-
делс тво то, од нос но во си сте ми те 
за на вод ну ва ње во јуж на та до ли-
на на Вар дар, по точ но ме ста та 
Ми рав ци, Не гор ци, Ге вге ли ја, 
Гр чи ште, Па љур ци, Ко ван ци и 
Ва лан до во, за хи дро си сте мот 
„Ли си че“ во Ве лес, ка ко и за хи-
дро си сте мот „Зле то ви ца“. Исто 
та ка, зна чи тел ни средс тва се 
изд во е ни и за под др шка на ру-
рал ни от раз вој. 

Про дол жу ва из град ба та и на же-
лез нич ка та пру га. Се ра бо ти на 
пр ва та дел ни ца од пру га та кон 
Бу га ри ја, а об ја вен е тен де рот за 
вто ра та фа за. До кра јот на го ди-
на ва тре ба да се из бе ре из ве ду-
ва чот и да се поч не со ра бо та на 
вто ра та дел ни ца.

Же лез нич ка пру га ќе се гра ди 
и кон Ал ба ни ја, а 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.

Во за врш на  фа за е и из град ба та 
на но ва та пру га Би то ла – Кре-
ме ни ца – грч ка гра ни ца, про ект 
на Европ ска та уни ја вре ден 20 
ми ли о ни евра. Ова по вр зу ва ње 
ќе би де од огром на ко рист за 
биз ни сот.

Про дол жу ва ње то на трен дот на 
ин ве сти ра ње во ин фра струк тур-
ни те про е кти најм но гу го под др-
жу ва ат сто панс тве ни ци те.

� Си те пла но ви што се за цр-
та ни од стра на на ин сти ту ци-
и те за ре а ли зи ра ње на овие 
ка пи тал ни про е кти тре ба 
да про дол жат и во ид ни на, 
не за вис но да ли се ра бо ти 
за пат на та или за же лез нич-
ка та ин фра стру кту ра, за тоа 
што од нив во го ле ма ме ра 
за ви си и еко ном ско то дејс-
тву ва ње на ком па ни и те во 
след ни от пер и од – об јас ну-
ва ат од Сто пан ска та ко мо ра 
на Ма ке до ни ја. �

www.republika.mk22 петок, 1 јули 2016 година www.republika.mk 23петок, 1 јули 2016 година

Ка пи тал ни те ин ве сти ции за де сет го ди ни се зго ле ме ни за 3,6 па ти. 
За раз ли ка од 2006 го ди на ко га беа 156 ми ли о ни евра, го ди на ва из не су
ва ат 568 ми ли о ни евра и се на нај ви со ко ни во до се га. Во ин фра стру к ту
ра та, ка пи тал ни те ин ве сти ции се зго ле ме ни ре чи си че ти ри крат но
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Не кои остро ви се про да ва ат со го ди ни 
и за нив по ве ќе па ти се пу шта ни ог ла-
си. Та ков е остро вот Мал Кос мач, за кој 
сопс тве ни кот ба ра 1,5 ми ли он евра. 
Но, има и по ни ски це ни, па та ка три 
остро ви кај Ду бров ник се про да ва ат по 
5 евра за ква дра тен ме тар. Се ра бо ти 
за остро ви те Та јан, Цр кви на и Кос меч.

македонија

Зго ле ме на по тро шу вач ка та на гра деж ни ма те ри ја ли
Де лов ни те суб је кти што се за ни ма ва ат 
со гра деж на деј ност во 2015 го ди на по-
тро ши ле гра деж ни ма те ри ја ли и енер-
ги ја во вред ност од 11,633 ми ли јар ди 
де на ри, што е за 27,8 про цен ти по ве ќе 
во од нос на прет ход на та го ди на. Спо-
ред по да то ци те на Др жав ни от за вод за 
ста ти сти ка, во вкуп на та вред ност на 
по тро ше ни те гра деж ни ма те ри ја ли и 
енер ги ја, нај го ле мо учес тво има гру-
па та ма те ри ја ли за вр зу ва ње со 3,422 
ми ли јар ди де на ри (29,4 от сто), по тоа 
сле ду ва ат гру пи те по тро ше но го ри во со 
1,659 ми ли јар ди де на ри (14,3), изо ла ци-
ски ма те ри ја ли и пре мач ку ва чи со 1,332 
ми ли јар ди де на ри (11,4 от сто).

При стиг наа 250 ил ја ди до зи од вак-
ци на та за пре вен ци ја од бо ле ста 
чво ре ста ко жа кај го ве да та, ин фор-
ми ра ат од Аген ци ја та за хра на и 
ве те ри нарс тво. Ди стри бу и ра ње то 
на вак ци на та до над леж ни те ве те-
ри нар ни друш тва, ве те ри нар ни те 

950 ди рект ни и око лу 1000 ин ди рект ни 
ра бот ни ме ста ќе до не сат пет те но ви 
стран ски ин ве сти ции, ко и што ги нај-
а ви ли де рот на ВМРО-ДПМНЕ, Ни ко ла 
Гру ев ски. Со прет ход но нај а ве ни те 18, 
вкуп но 23 но ви ин ве сти ции вле гу ва ат 
во Ма ке до ни ја од по че то кот на го ди-
на ва. Ед на од по го ле ми те, ко ја те жи 
по ло ви на ми ли јар да евра, е кон це си ја та 
на кон зор ци у мот „Евро макс ре сурс“ за 
руд ни кот „Ило ви ца“ во Бо си ло во. Са мо 
за гра деж ни те ра бо ти ќе би дат ан га-
жи ра ни око лу 1000 ра бот ни ци, а пред-
ви де но е вра бо ту ва ње на 600 ру да ри.

По трет пат во Ма ке до ни ја ќе ин ве-
сти ра и ита ли јан ска та ком па ни ја 

Од 3 до 5 де на ри по  
ки ло грам ори зо ва ар па за  
про из во ди те ли те
Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни-
ја на пос лед на та сед ни ца до не се 
од лу ка за уште ед на суб вен ци ја, 
тре та по ред на ме не та за про из-
во ди те ли те на ориз. Име но, оние 
зем јо дел ци што има ат при ја ве но 
зем јо дел ско зем ји ште до два хе-
кта ри ќе до би јат по пет де на ри за 
пре да ден ки ло грам ори зо ва ар па 
кај отку пу ва чи те. Зем јо дел ци те 
кои по се ду ва ат од два до 10 хе кта-
ри ќе до би јат по че ти ри де на ри за 
еден ки ло грам пре да де на ар па кај 
отку пу ва чи те, до де ка зем јо дел ци-
те кои по се ду ва ат над 10 хе кта ри 
зем јо дел ско зем ји ште на кое одг-
ле ду ва ат ориз ќе до би јат по три 
де на ри за еден ки ло грам пре да де-
на ори зо ва ар па кај отку пу ва чи те.
Оваа мер ка ќе ва жи од 1 до 31 ју ли 
оваа го ди на, при што про из во ди те-
ли те на ориз нај доц на до 31 август, 
за ед но со кан тар ски те бе ле шки и 
по твр ди те де ка е отку пе на ар па кај 
отку пу ва чи те, ќе мо жат да се при-
ја ват во По драч ни те еди ни ци на 
Ми ни стерс тво то за зем јо делс тво, 
шу марс тво и вод сто панс тво за да 
до би јат суб вен ци ја.

67,8 про цен ти од  
по тро ше на та стру ја во април  
е од до маш ни из во ри
Ма ке до ни ја во април го ди на ва 
по тро ши ла 575.485 ме га ват-ча-
со ви еле ктрич на енер ги ја, 4.804 
ми ли о ни нор мал ни куб ни ме три 
при ро ден гас, 441.255 то ни јаг лен 
и 90.069 то ни на фте ни про ду кти. 
Спо ред по да то ци те на Др жав ни от 
за вод за ста ти сти ка, 67,8 про цен-
ти од по тро ше на та еле ктрич на 
енер ги ја е од до маш ни из во ри, а 
97,4 от сто од вкуп на та по тро шу-
вач ка на јаг ле ни се упо тре бе ни за 
про из водс тво на стру ја.

свет

Ин ве сти ци ска та бан ка  
„Џеј-Пи Мор ган Чејс“ са ка да 
се исе ли од Бри та ни ја
Аме ри кан ска та ин ве сти ци ска бан ка 
„Џеј-Пи Мор ган чејс“ пре ду пре ди 
де ка мо же да го пре се ли ра бо те-
ње то од Ве ли ка Бри та ни ја би деј ќи 
зем ја та се из јас ни за из лез од ЕУ.

� Во ме се ци те пред нас, мо же би, 
ќе мо ра ме да на пра ви ме из ме ни 
во стру кту ра та на на ши от европ-
ски ен ти тет - се на ве ду ва во до пи-
сот на бан ка та. 

„Џеј-Пи Мор ган чејс“ вра бо ту ва 
16.000 лу ѓе во Ве ли ка Бри та ни ја, 
а пре тсе да те лот и из вр шен ди ре к-
тор Џем ји Дај мон не о дам на из ја ви 
де ка из ле зот на зем ја та од ЕУ мо же 
да до ве де до пре се лу ва ње на 4.000 
ра бот ни ме ста.

Хр ват ска про да ва 10 остро ви 

За еден ден 400 нај бо га ти 
лу ѓе во све тот за гу би ле 
127,4 ми ли јар ди до ла ри
За са мо еден ден 400 од нај бо га-
ти те лу ѓе во све тот за гу би ле не-
ве ро јат ни 127,4 ми ли јар ди до ла ри, 
од кои бо га ти те Бри тан ци „са мо“ 
5,5 ми ли јар ди до ла ри, по ка жа ана-
ли за та на аген ци ја та „Блум берг“. 
За гу би те се бе ле жат ка ко ре зул-
тат на од лу ка та ко ја Бри тан ци те 
ја до не соа на ре фе рен дум за из лез 
од Европ ска та уни ја. 

Ме ѓу европ ски те ми ли јар де ри, најм-
но гу за гу би има Аман сио Ор те га, 
нај бо га ти от Евро пе ец, кој за гу бил 
шест ми ли јар ди до ла ри. Исто та ка, 
пр ви от чо век на „Мај кро софт“ и пр-
ви от чо век на „Ама зон“, Бил Гејтс и 
Џеф Бе зос, за гу би ле по ми ли јар да 
до ла ри, кол ку што из гу бил и нај бо-
га ти от Бри та нец, Џе ралд Ке вен диш.

Фун та та во сло бо ден пад
Фун та та „по то на“ на ми ни мал на та 
вред ност од пред 30 го ди ни, а го лем 
број ак ции на бер зи те се во пад по од-
лу ка та на Ве ли ка Бри та ни ја да ја на пу-
шти Европ ска та уни ја. Тоа се слу чу ва 
би деј ќи ин ве сти то ри те стра ву ва ат за 
по ве ќе ме сеч на не из вес ност, ја ву ва ат 
за пад ни ме ди у ми. Бри тан ска та ва лу та 
за гу би два про цен ти од вред но ста би-
деј ќи се про дол жу ва со пра кти ка та за 
ин ве сти ции кои се сме та ат за без бед ни, 
ка ко што се је нот и зла то то. Од лу ка та за 
„Брег зит“, спо ред про це ни те, „збри ша“ 
2.100 ми ли јар ди до ла ри од бер зи, со што 
фун та та е на ми ни му мот од пред 30 го-
ди ни во од нос на до ла рот. Ана ли ти ча ри 
на ве ду ва ат де ка фун та та е иск лу чи тел-
но ран ли ва и нај а ву ва ат на ма лу ва ње на 
ка мат ни те стап ки во лет ни те ме се ци.

„Тек но хо зе“. Тие во ју ли поч ну ва ат со 
из град ба на тре та фа бри ка, ко ја ќе до-
ве де до но ви вра бо ту ва ња. От та му се 
од лу чи ја да ги ко ри стат при до би вки те 
од зо на та „Бу нар џик“.

Ме ѓу но во на ја ве ни те ин ве сти ции се и 
за пад но е вроп ска ком па ни ја од ме та-
лур шка та ин ду стри ја, ко ја би отво ри ла 
око лу 100 ра бот ни ме ста во Охрид ско, 
гер ман ска та „Кес лер“ со пе де се ти на 
вра бо ту ва ња во но во из гра де на фа-
бри ка во ТИРЗ Скоп је 1 од еле ктро-ма-
шин ска та ин ду стри ја, ка ко и гер ман ска 
ком па ни ја ко ја се за ни ма ва со ин фор-
ма тич ка тех но ло ги ја, а ќе поч не со 100 
но ви вра бо ту ва ња, ло ци ра на во Скоп је.

Но ви те ин ве сти ции ќе отво рат  
950 ди рект ни и 1000 ин ди рект ни  

ра бот ни ме ста

Ита ли ја пла ни ра 40 ми ли јар ди евра ин јек ци ја за бан ки те
Ита ли ја под го тву ва план за ста би ли зи ра-
ње на бан кар ски от се ктор, кој се пре тво ри 
во ран ли ва цел отка ко бри тан ско то гла са-
ње за на пу шта ње на Европ ска та уни ја ги 
за си ли стра ву ва ња та од рас про даж ба на 
па за ри те на пос ла би те еко но мии во евро-
зо на та, со оп шту ва ат ло кал ни те вес ни ци.

Ак ци и те на ита ли јан ски те бан ки 
пад наа во пе то кот по ре зул та ти те од 
бри тан ски от ре фе рен дум, ко мен ти ра 

По стои и го ле ма за гри же ност де ка 
ста ту сот на Лон дон ка ко гло бал на фи-
нан си ска пре стол ни на ќе се рас пад не 
до кол ку ги за гу би т.н. па со шки пра ва 
од До го во рот за европ ски еко ном ски 
про стор, што им доз во лу ва на бан ки-
те да би дат сме сте ни во Бри та ни ја, а 
про из во ди те и ус лу ги те да ги ну дат во 
ЕУ. „Ју ри шот“ на си гур ни вло жу ва ња, 
исто та ка, пот тик на скок на зла то то за 
осум про цен ти во пе то кот, нај ви со ко 
ни во во из ми на ти те две го ди ни.

При стиг наа 250 ил ја ди до зи од 
вак ци на та за пре вен ци ја од  
бо ле ста чво ре ста ко жа

„Рој терс“. Це ни те на ак ци и те на „Уни 
кре дит“ и „Ин те са Сан па о ло“ опад наа 
со над 20 от сто. Ин ду стри ја се сме та 
за осо бе но ран ли ва би деј ќи има ло ши 
за е ми за 360 ми ли јар ди до ла ри, а тоа 
е ед на тре ти на од си те не опс лу жу ва ни 
за е ми во евро зо на та. Спо ред пла нот, 
Рим мо же да пре зе ме уде ли во не кои 
од бан ки те, та ка што тоа ќе би де фи-
нан си ра но пре ку из да ва ње нов ја вен 
долг за око лу 40 ми ли јар ди евра.

Хр ват ска про да ва де сет не на се ле ни 
остро ви по це на од 750.000 до 6 ми ли-
о ни евра. Спо ред хр ват ски те ме ди у ми, 
дел од сопс тве ни ци те твр дат де ка нив-
ни те остро ви се иде ал на ин ве сти ци-
ја за не кој што мо же да си доз во ли да 
на пра ви при ват но од мо ра ли ште или 
мо же би лу ксу зен комп лекс.

ам бу лан ти и ма тич ни те ве те ри на-
ри е во тек.

Спо ред ве ќе под го тве ни от ак ци ски 
план за пре вен тив на вак ци на ци ја, 
Аген ци ја та за хра на и ве те ри нарс-
тво ќе поч не со пре вен тив но то 
вак ци ни ра ње на си те го ве да на 
те ри то ри ја та на це ла Ма ке до ни-
ја за спре чу ва ње на ши ре ње то на 
бо ле ста чво ре ста ко жа.



п олитичкиот систем на Ве-
лика Британија речиси ос-
тана без лидери, а двете 

најголеми партии се внатрешно 
поделени. Кризата што се создаде 
во деновите откако гласачите ре-
шија земјата да излезе од Европа е 
повеќе од еден британски проблем 
и ја одразува нарушената довер-
ба на јавноста во демократските 
општества во светот.

Гласањето за „Брегзит“ од мина-
тиот четврток откри до кој степен 
ефектите на глобализацијата и 
влијанието на имиграцијата, како 
и децениите поминати во неоствар-
ливите ветувања на политичките 
лидери, ја загрозуваат лидерската 
способност на тие функционери. 
Колапсот на довербата го создаде 
тоа што значи криза во владеењето, 
за што се чини дека не постои лесен 
или брз одговор.

Штетата тука е јасна. Премиерот 
Дејвид Камерон е првата жртва на 
„Брегзит“. Откако го распиша ре-
ферендумот и водеше кампања за 
останување на Велика Британија 
во Европската унија, тој ја најави 
својата оставка утрото по гласање-
то. Резултатите, исто така, сега му 
се закануваат и на лидерот на Лабу-
ристичката партија Џереми Корбин, 
кој, најверојатно, се соочува со из-
бори во раководството на партијата 
откако повеќе од дваесет членови 
на неговиот лидерски тим поднесоа 
оставка во рок од два дена.

Поранешниот британски министер 
за финансии Алистер Дарлинг ука-
жа на степенот на кризата за време 
на интервјуто со „Би-Би-Си“.

„Брегзит“ не е само  
проблем на

KРИЗа ВО ДЕМОкРатИИтЕ ВО СВЕтОт
СВеТ

Изворот на тоа што ја донесе Британија до овој момент 
постои и на друго место, што го прави проблемот на оваа 
земја грижа и на другите лидери во светот. Во Белгија и во 
Бразил демократиите се соочуваат со криза на легитимноста; 
во Шпанија и во Франција избраните лидери се ограничени 
поради нивната непопуларност; дури и во Јапонија, каде  
што премиерот Шинзо Абе не се соочува со закана  
од опозицијата, владата покажала 
конзистентна неспособност да  
испорача просперитетЕвропа

Извор |  „Вашингтон пост“
Превод |  Ана Цветаноска

 Нема влада. Нема опозиција. Ги 
снема луѓето што нѐ вовлекоа 
во овој хаос. како Велика Бри-
танија дојде до оваа позиција? 
ја донесовме оваа одлука, но не-
маме план за иднината - рече тој.

Изворот на тоа што ја донесе Бри-
танија до овој момент постои и на 
друго место, што го прави про-
блемот на оваа земја грижа и на 
другите лидери во светот. Во Бел-
гија и во Бразил, демократиите се 
соочуваат со криза на легитим-
носта; во Шпанија и во Франција 
избраните лидери се ограничени 
поради нивната непопуларност; 
дури и во Јапонија, каде што пре-
миерот Шинзо Абе не се соочува 
со закана од опозицијата, владата 
покажала конзистентна неспо-
собност да испорача просперитет.

Антони Кинг, професор по поли-
тички науки на Универзитетот 
во Есекс, вели дека основните 
фактор е тоа што многу луѓе 
веќе не веруваат дека колку и да 
се несовршени работите на еко-
номски план, ќе продолжат да се 
подобруваат.

 Во пресрет на таа промена 
во ставовите на јавноста, го-
лем дел од политичката кла-
са се однесува на начинот на 
кој некогаш се однесуваше, со 
стари расправии, стари борби, 
непријателство. тоа ја создаде 
„очигледната поделба“ меѓу по-
литичките лидери и обичните 
луѓе. тоа е така низ поголемиот 
дел од демократскиот свет. како 
да се поправи тоа? – вели тој.

Проблемот е многу сериозен во 
моментов и се заканува допол-
нително да се влоши во блиска 
иднина.

 ако сте мислеле дека вашата 
[американска] политика е во 
хаос, тоа може да се надмине 
во секое време. Но, ситуацијата 
никогаш не била толку лоша 
како сега – вели еден долгого-
дишен политички аналитичар, 
кој сакаше да остане анонимен.

Политичкиот систем на Велика 
Британија се соочува со месеци, ако 
не и со години на нестабилност. Ка-
мерон првично препорача новиот 
премиер да ја преземе функцијата 
до почетокот на октомври. Во поне-
делникот комитетот на партијата 
за надгледување на правилата за 
избор на нов лидер на Конзерва-
тивната партија што ќе го замени 
Камерон ја помести временската 
рамка повикувајќи таа одлука да 
се донесе до 2 септември.

Борис Џонсон, поранешен градо-
началник на Лондон и водечки 
глас во кампањата за излегување 
од ЕУ, се смета за фаворит за на-
следник на Камерон. Но, тој е кон-
троверзна личност и се соочува со 
отпор во партијата.

Изборот на новиот премиер, 
најверојатно, ќе биде проследен 
со предвремени избори - речи-
си четири години пред следни-
те закажани избори - бидејќи на 
следниот премиер ќе му треба 
јавна поддршка при почнување 
на процесот на преговори за по-
влекување од ЕУ.

За Конзервативната партија, одржу-
вањето избори колку што е можно 
поскоро е привлечно поради хаосот 
во Лабуристичката партија, како и 
поради можноста за проширување 
на освоеното тесно мнозинство во 
мај 2015 година. Токму можноста за 
пораз ги натера голем број лабурис-
тички пратеници во парламентот, 
што веќе подолго време не се задо-
волни од Корбин, брзо да реагираат 
против него.

Корбин се издигна до лидерската 
позиција на општите избори во 
2015 година. Тој ја освои поддрш-
ката од синдикатите, а особено од 
обичните членови на партијата.

Денес Лабуристичката партија се 
наоѓа во една маѓепсана граѓанска 
војна, поделена меѓу своето обично 
членство и избраното раководство 
на партијата во парламентот. Неј-
зината иднина како одржлива и 
ефективна опозициска партија е 
под закана во време кога ѝ е по-
требна на земјата.

Заменик-претседателот на пар-
тијата му рече на Корбин дека ја 
загубил довербата од парламен-

тарната партија. Но, Корбин ќе 
продолжи да се бори и, можеби, 
ќе добие доволно поддршка од 
обичните членови за да се соочи 
со предизвикот.

Реалноста е дека ниту една пар-
тија нема стабилна коалиција. 
Тим Бејл, професор по политички 
науки на лондонскиот Универ-
зитет „Кралицата Марија“, твр-
ди дека како што се зголемуваат 
културните прашања, тие вршат 
се поголем притисок врз пар-
тискиот систем што долго време 
се организира преку економски 
разлики што повеќе се потпираат 
на слободниот пазар отколку на 
владата.

Многу од областите надвор од 
Лондон каде што лабуристите 
имаат поддршка гласале за на-
пуштање на ЕУ. Во меѓувреме, Ка-
мерон се потпираше на гласовите 
на лабуристите во лондонските 
области да помогнат за да не се 
случи тоа.

 Со други зборови, најверојатно 
постои неусогласеност на пар-
тискиот систем што го имаме и 
партискиот систем што ни тре-
ба, рече Бејл. Но, историјата и 
институционалната инерција 

покажуваат дека не постои мож-
ност за какво било прегрупи-
рање - додава тој.

Останува на лидерите на следната 
влада да го средат хаосот што на-
стана по гласањето од минатиот 
четврток. Но, тие што ја водеа кам-
пањата за заминување од Европа 
и за кои постои веројатност дека 
ќе ја водат владата од есен ќе се 
соочат со предизвикот да ги ис-
полнат ветувањата што ги дадоа 

пред референдумот. Тие 
веќе се повлекоа од не-
кои од посомнителните 

тврдења за време на кам-
пањата.

Тој предизвик, можеби, ќе пад-
не врз грбот на Џонсон, ако стане 

следниот премиер. Вообичаено 
надмениот поранешен новинар 
изгледа скромно во однос на тоа 
што претстои. Во колумна за 
весникот „Телеграф“, тој се обиде 
да се претстави како некој што 
ќе се обиде да ја обедини поделе-
ната земја и да ги реши некои од 
прашањата што беа во центарот 
на дебатата за „Брегзит“.

Тој тврди дека владата ќе може да 
ја врати контролата врз имигра-
цијата - прашање што, пред сѐ, ги 
поттикна активностите на многу 
поддржувачи на „Брегзит“ -  и да 
ги зачува повеќето од економските 
придобивки што земјата ги ужива 
како член на ЕУ.

„Велика Британија е и секогаш 
ќе биде голема европска сила, 
нудејќи врвни мислења и рако-
водството за сè, од надворешна 
политика и одбрана до борба 
против тероризмот и размена 
на разузнавачки информации“, 
пишува тој.

Но, тие што ја водеа кампањата за 
излегување од ЕУ сѐ уште нема-
ат план за спроведување на што 
било од ова. За некои надворешни 
набљудувачи, тоа е рецепт за пого-
лемо разочарување кај гласачите 
и за натамошно опаѓање на довер-
бата во лидери и во институции. 
Како што вели Бејл, „времето 
изгледа погодно за уште едно 
предавство“. 
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Ма ВРО ВО Сѐ ПО ВЕ ќЕ ГО РаЗ ВИ Ва аВаН тУ РИ СтИЧ кИ От тУ РИ ЗаМ

Пе шач ки те и ве ло си пед ски те  
па те ки во Ма вро во оста ва ат без здив

На ци о нал ни от парк „Ма вро-
во“ се про сти ра на по вр-
ши на од 73.088 хе кта ри и е 

нај го лем ме ѓу три те на ци о нал ни 
пар ко ви во Ма ке до ни ја. По се та та 
на Ма вро во е се ко гаш не за бо рав-
на. Во ин фор ма тив ни от цен тар на 
вле зот од Ма вро во нѐ ин фор ми-
раа де ка „ во гра ни ци те на на ци о-
нал ни от парк се на о ѓа ат пре ку 52 
пла нин ски вр во ви по ви со ки од 
2.000 ме три од кои по поз на ти се 

аван ту ри стич ки от ту ри зам ста-
ну ва сѐ по по пу ла рен во све тот. 
тој е збир на аван ту ра, ре кре а-
ци ја, ре ла кса ци ја и на за ба ва и 
е мош не по пу ла рен во вр вот на 
европ ска та и на свет ска та ели-
та, ко ја е за си те на од ска пи и 
лу ксуз ни хо те ли. пре ку овој вид 
ту ри зам се ста ва фо ку сот на ге-
о граф ска та по лож ба на зем ја та, 
бо гат ство то на при род ни те ре-
сур си, но и на но ви об ли ци што 
ги за до во лу ва ат по тре би те на 
се кој ту рист. на овој на чин се 
до жи ву ва и пла нин ски от ве ло-
си пе ди зам, кој е еден вид фор-
ма на аван ту ри стич ки ту ри зам, 
ни ве лат ор га ни за то ри те

Пишува | Не ве на По пов ска

вр вот Ме де ни ца на пла ни на та 
Би стра, Ве ли вар, Сан да кташ и 
дру ги. По себ но зна че ње за На-
ци о нал ни от парк „Ма вро во“ 
има вр вот Го лем Ко раб (2.764 
м н.в.), кој е во ед но и нај ви сок 
врв во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
а со тоа и нај ви со ка точ ка на 
пар кот . Нај ни ска та точ ка на 
На ци о нал ни от парк „Ма вро во“ 
е на 600 ме три над мор ска ви си-
на и се на о ѓа на са мо то ме сто 
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ка де што Ма ла Ре ка се вле ва во 
ре ка та Ра ди ка.

Из ми на ти ве го ди ни Ма вро во е 
до ма ќин на сѐ по ве ќе ве ло си пе-
ди сти и учес ни ци во пе шач ки 
ту ри. Тоа бе ше и по во дот да го 
по се ти ме овој при ро ден би сер.
 
Во ор га ни за ци ја на ве ло си пед-
ски от клуб „Енер џи“ од Скоп је, 
На ци о нал ни от парк „Ма вро во“ 
и Оп шти на Ма вро во – Ро сту ше, 
во ју ни по ос ми пат се одр жа ре-
но ми ра ни от „Ма вров ски ве ло си-
пед ски ма ра тон“. За љу би те ли те 
на при ро да та и на ве ло си пе диз-

мот во зе ње то низ пре де ли те на 
Ма вро во е ви стин ски праз ник 
и за до волс тво, осо бе но во овој 
пер и од од го ди на та. 

Го ле ми от ма ра тон се во зи на 
ре ла ци ја Ма вро во – Ле у но во – 
Сан да кташ – ча вкар ник – Ла за-
ро по ле – Тре сон че – Сел це - Ма-
вро во, или вкуп но 91 ки ло ме тар. 
Во пре крас ни от ам би ент на ре-
кан ски от крај, се одр жа и ма ли от 
ма ра тон, а ре кре а тив ни от дел се 
во зе ше око лу Ма вров ско Езе ро. 

�  аван ту ри стич ки от ту ри зам 
ста ну ва сѐ по по пу ла рен во 
све тот.тој е збир на аван ту ра, 
ре кре а ци ја, ре ла кси ра ње и 
за ба ва и е мош не по пу ла рен 
во вр вот на европ ска та и на 
свет ска та ели та, ко ја е за си те-
на од ска пи и лу ксуз ни хо те ли. 
Пре ку овој вид ту ри зам се ста ва 
фо ку сот на ге о граф ска та по-
лож ба на зем ја та, бо гат ство то 
на при род ни те ре сур си, но и 
но ви об ли ци што ги за до во лу-
ва ат по тре би те на се кој ту рист. 
На овој на чин се до жи ву ва и 
пла нин ски от ве ло си пе ди зам, 
кој е еден вид фор ма на аван-
ту ри стич ки ту ри зам - ни ве лат 
ор га ни за то ри те.

Лет ни от пер и од во Ма вро во е 
ис пол не то исто кол ку и во те кот 
на зи ма та би деј ќи сѐ по ве ќе се 
ор га ни зи ра ат ва кви ту ри, кои 
прив ле ку ва ат вљу бе ни ци во 
при ро да та.

Во Ма вро во уште од 2003 го ди на 
се одр жа про мо ци ја на пр ви те 
ви стин ски, обе ле жа ни и тра си-

ра ни па те ки за пла нин ски ве ло-
си пе ди зам. Тоа бе ше пр ва та фа-
за од про е ктот на ски-цен та рот 
„За ре Ла за рев ски“ и на клу бот 
за пла нин ски ве ло си пе ди зам 
„Окси ген“ од Скоп је.

�Овој про ект има ше цел да го 
пот тик не и раз вие пла нин ски-
от ве ло си пе ди зам ка ко ма со-
вен спорт и ре кре а ци ја. то гаш 
беа истра си ра ни и обе ле жа ни 
три па те ки: ед на со дол жи на 
од 5.400 ме три, вто ра та - 9.400 
ме три и тре та та со дол жи на 
од 14.400 ме три. Си те па те ки 
поч ну ваа од пред Ста ро то ба-
чи ло на кра јот од ед но се дот, 
над мор ска та ви со чи на на ко-
ја се на о ѓа ат па те ки те се дви-
жи од 1.600 до 1.850 ме три, а 
под ло ги те се на из ме нич ни од 
зем је ни, трев на ти, па сѐ до ма-
ка дам и асфалт - рас ка жу ва ат 
ор га ни за то ри те.

Ма вро во во овој пер и од од го-
ди на та е до ма ќин на мно гу број-
ни љу би те ли на ре кре а ци ја та 
во пла нин ски ус ло ви. Ту ра та во 
Ма вро во, ко ја се одр жу ва во ју-
ни, ста на тра ди ци о на лен го ди-
шен ре кре а ти вен на стан. Уште 
од 2009 го ди на, на ини ци ја ти ва 
на Ам ба са да та на Кралс тво то 
Хо лан ди ја, Оп шти на та Ма вро во 

и Ро сту ше, но и на На ци о нал-
ни от парк „Ма вро во“ со цел да 
ги про мо ви ра ат при род ни те 
уба ви ни на Ма вро во и осо бе но 
Ма вров ско Езе ро и око ли на та, 
ка ко и да им се овоз мо жи на ве-
ло си пед ски те и на пе шач ки те 
ен ту зи ја сти да ужи ва ат еден 
ден во при ро да.

От то гаш на ва му на ста нот до-
би ва сѐ по го ле ма по пу лар ност 
кај ве ло си пе ди сти те и ре кре-
а тив ни те пла ни на ри од це ла 
Ма ке до ни ја по ра ди уба ва та ло-
ка ци ја на ту ра та, ин те рес на та 
про гра ма и ре ла кси ра на та и 
сла ве нич ка ат мо сфе ра во те-
кот на де нот. 

� За да мо же се кој да дој де во 
Ма вро во и да го по не се сво јот 
ве ло си пед со се бе, ор га ни за то-
ри те тра ди ци о нал но овоз мо-
жу ва ат пре воз во два та прав ца 
за лу ѓе то и за нив ни те ве ло си-
пе ди за сим бо лич на су ма - нѐ 
ин фор ми раа во Ма вро во. 

Пр ва та ту ра се со сто е ше од раз-
лич ни ве ло си пед ски и пе шач ки 
па те ки, од два ки ло ме тра до це-
лос на (ве ло си пед ска) тр ка око лу 
езе ро то, вклу чу вај ќи ја и мож но-
ста за пла нин ско во зе ње ве ло си-
пе ди низ са фа ри-пар кот Бу нец. 

Во те кот на де нот беа ор га ни-
зи ра ни спе ци јал ни актив но сти 
за де ца, ка ко и му зич ки на ста пи 
на раз лич ни ло ка ции. Пред по-
че то кот на ту ра та се спро ве де и 
ак ци ја за чи сте ње на ту ри стич-
ки те ме ста око лу езе ро то, во ко ја 
беа вклу че ни де ца од ло кал ни те 
учи ли шта и вра бо те ни те во оп-
шти на та, во на ци о нал ни от парк 
и од ам ба са да та.

Во 2010 го ди на про гра ма та за 
на ста нот бе ше збо га те на и во 
неа бе ше вклу че на пла нин ска-
та ве ло си пед ска ту ра „Га лич-
ник“, тра ди ци о налнaта ре кре а-
тив на ве ло си пед ска тр ка око лу 
Ма вров ско Езе ро, ре кре а тив ни 
актив но сти за де ца, по се та на 
пе ште ра та Шар ко ва Дуп ка и 
во зе ње со жич ни ца та за си те 
учес ни ци. Иста та го ди на бе ше 
отво рен ре но ви ра ни от пло-
штад во Ма вро во, вклу чу ва ќи 
и сце на, клу пи и чеш ма, кои 
беа ре кон стру и ра ни со по мош 
на фи нан си ска та под др шка 
од Ам ба са да та на Кралс тво то 
Хо лан ди ја во со ра бо тка со Оп-
шти на та Ма вро во и Ро сту ше. 
По на та му, бе ше ор га ни зи ра на 
кул тур на про гра ма со мо дер на 
и тра ди ци о нал на му зи ка и тан-
ци и ло та ри ја со мно гу на гра ди. 
Ту ра та по втор но бе ше под др-

жа на од уште по ве ќе хо те ли, и 
од неј зи ни от тра ди ци о на лен 
спон зор, Ам ба са да та на Кралс-
тво то Хо лан ди ја.    

Во 2011 го ди на, на ста нот до би 
под др шка од тра ди ци о нал ни те 
и од но ви спон зо ри и по втор но 
се со стои од нај раз лич ни ре-
кре а тив ни пе шач ки и ве ло си-
пед ски па те ки, вклу чу вај ќи и 
две пла нин ски ту ри од 83 ки-
ло ме три и од 43 ки ло ме три и 
раз но вид на кул тур на про гра ма 
и дет ски актив но сти.  

� Не про пу штај те ја оваа 
единс тве на мож ност да ни се 
при дру жи те и да ужи ва те во 
при ро да та во Ма вро во, ко ја 
ќе ве оста ви без здив и ко ја, 
де фи ни тив но, ќе ве прив ле че 
да се вра ти те по втор но - по ви-
ку ва ат ор га ни за то ри те. �



При де фи цит 
на те сто сте-
рон се зго ле-
му ва ни во то 
на хо ле сте-

рол, а со тоа 
се зго ле му ва 
и ри зи кот за 

ср цев и мо зо-
чен ин фаркт
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те сто сте ро нот е ва жен за одр жу ва ње нор мал но ни во на ма сти те во 
кр вта. при не до стиг на те сто сте рон се зго ле му ва ни во то на хо ле с-
те  рол, а со тоа се зго ле му ва и ри зи кот за ср цев и за мо зо чен удар. 
те сто сте ро нот е ва жен и за одр жу ва ње на гу сти на та и на цвр сти на та 
на ко ски те. ако по стои де фи цит на те сто сте рон, по лес но се кр шат 
дол ги те ко ски и ‘рбет ни те преш ле ни, ве ли про фе сор ди ми тров ски
Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска

СÈ по че сто кај ма жи те  
се ди јаг но сти ци ра  
не до стиг од те сто сте рон

здравjе

Ка ко што же ни те вле гу ва ат 
во ме но па у за, та ка и ма-
жи те има ат свој кли макс, 

кој се на ре ку ва ан дро па у за. 
Спо ред ле ка ри те, пре сврт ни ца 
е 45. го ди на од жи во тот. За тоа 
не е чуд но ако не кои по ве ќе, 
не кои по мал ку поч ну ва ат да 
стра да ат од не со ни ца, ло шо се 
рас по ло же ни или им се на ма-
лу ва ли би до то. Спо ред ме ди-
цин ски те истра жу ва ња, ед на 
тре ти на од ма жи те ко га ќе 
на пол нат 45 го ди ни чув ству-
ва ат и фи зич ки и пси хич ки 
про ме ни. Во све тот проб ле ми 
со ерек ци ја та има ат око лу 150 
ми ли о ни ма жи. По 40. го ди-
на око лу по ло ви на од ма жи те 
има ат ере ктил на ди сфунк ци ја.

Ос нов на при чи на за по ја ва на 
ма шки от кли макс е на ма лу ва-
ње на ма шки от хор мон те сто-
сте рон. Спо ред истра жу ва ња-
та, кај ма жи те со на вр ше ни 40 
го ди ни хор мо нот те сто сте рон 
се на ма лу ва за око лу еден про-
цент го диш но. Те сто сте ро нот 
во те ло то на 80-го диш ни ма жи 
е на по мал ку од по ло ви на од 
тоа што го има ат 20-го диш ни 
ма жи. Ни во то на те сто сте ро-
нот вли јае врз вкуп на та здрав-
стве на со стој ба на ма жи те. 

Спо ред ле ка ри те, по стои вр ска 
ме ѓу на ма лу ва ње то на ни во то 
на ма шки от хор мон, про ме ни-
те во цир ку ла ци ја та на крв-
ни те са до ви, хи пер то ни ја та, 
ди ја бе те сот, кои со ед но име 
се поз на ти ка ко ме та бо ли чен 
син дром. Ле ка ри те се сог лас-
ни де ка во пос лед ни те го ди ни 
се за бе ле жу ва зго ле му ва ње на 
бро јот на ма жи те што стра да ат 
од не до стиг од те сто сте рон. 
Спо ред не кои прог но зи, две 
тре ти ни од ма жи те ќе има ат 
здрав стве ни проб ле ми ка ко 
пос ле ди ца на зго ле му ва ње 
на хор мо нал но то на ру шу ва-
ње. Ере ктил на та ди сфунк ци ја 
мо же да се ре ши са мо ако проб-
ле ми те се откри јат на вре ме.

На пра ша ње то да ли рас те бро-
јот на ма жи во Ма ке до ни ја на 
кои во пом ла ди го ди ни им 
опа ѓа ни во то на те сто сте рон 
про фе сор д-р че до мир Ди ми-
тров ски, спе ци ја лист по ен-
до кри но ло ги ја во бол ни ца та 
„Аџи ба дем Си сти на“, ве ли де ка 
за тоа не ма точ ни по да то ци.

� Но, во мо ја та ам бу лан та сѐ 
по че сто имам ма жи со де фи-
цит на те сто сте ро нот и со аб-
нор мал но сти во еја ку ла тот 
– ве ли про фе сор Ди ми тров ски.

� ка ко што же ни те  вле гу ва ат 
во ме но па у за, та ка и ма жи те 
има ат свој кли ма кте ри ум, кој 
се на ре ку ва ан дро па у за. ка ко 
се ма ни фе сти ра кај ма жи те?
ДИ МИт РОВ СкИ: За раз ли ка од 
же ни те, кај ма жи те ан дро па у-
за та, или уште се ви ка АДАМ 
- од ан дро ген де фи цит кај 
адулт ни ма жи, од нос но на ма-
лу ва ње то на цир ку ли рач ки от 
ма шки хор мон те сто сте рон се 
слу чу ва по сте пе но. Ан дро па у-
за та поч ну ва не ка де по 45. го-
ди на. Де фи ци тот на те сто сте-
рон кај во зрас ни те ма жи да ва 
нај раз лич ни ма ни фе ста ции, 
во за вис ност од сте пе нот и 
бр зи на та на на ма лу ва ње то на 
те сто сте ро нот. Нај че сти симп-
то ми и зна ци се: на ма ле но ли-
би до, ере ктил на ди сфунк ци ја, 
од нос но им по тен ци ја, на ма лу-
ва ње на во лу ме нот на еја ку ла-
тот, на ма лу ва ње на во лу ме нот 

на те сти си те, ги не ко ма сти ја 
или зго ле му ва ње на гра ди те. 
По тоа до а ѓа до на ма лу ва ње на 
те лес на та влак на вост, на ма лу-
ва ње на ког ни тив ни те функ-
ции, ка ко што е, на при мер, 
пом не ње то, по ја ва та на топ ли 
бра но ви, но тие не се изра зе ни 
та ка ка ко што се изра зе ни кај 
же ни те во ме но па у за, до а ѓа до 
на ру шу ва ње на спи е ње то и на 
ви дот. Се ја ву ва и де пре си ја, се 
на ма лу ва му скул на та ма са, а се 
зго ле му ва вис це рал на та маст 
(ин тра аб до ми нал но), ка ко и 
осте о пе ни ја, од нос но зго ле ме-
на по роз ност на ко ски те. Си те 
овие симп то ми и зна ци се суп-
тил ни и нес пе ци фич ни, и лес-
но мо жат да се пре ви дат или 
да се за ме нат со не ко ја друг 
па то ло шка со стој ба.

� Зо што е ва жен те сто сте ро-
нот?
ДИ МИт РОВ СкИ: Тој има мно-
гу број ни функ ции, но нај важ ни 
се по ло ва та ди фе рен ци ја ци ја 
во ем бри о нал ни от раз вој, раз-
вој и одр жу ва ње на ма шки те 
по ло ви ка ра кте ри сти ки во 

пу бер те тот и по тоа нор мал на 
ма шка се ксу ал на функ ци ја и 
од не су ва ње, спер ма то ге не за 
од нос но про из водс тво на ма-
шки по ло ви кле тки - спер ма-
то зо и ди.

� Да ли опа ѓа ње то на ни во то 
на те сто сте ро нот го зго ле-
му ва ри зи кот од по ја ва на 
дру ги бо ле сти, ка ко што се 
кар ди о ва ску лар ни те и ко ске-
но-зглоб ни те?
ДИ МИт РОВ СкИ:  Те сто сте ро-
нот е ва жен во одр жу ва ње то 
нор мал но ни во на ма сти те во 
кр вта. При де фи цит на те сто-
сте рон се зго ле му ва ни во то 
на хо ле сте рол, а со тоа се зго-
ле му ва и ри зи кот за ср цев и 
мо зо чен ин фаркт. Те сто сте ро-
нот е ва жен и за одр жу ва ње на 
гу сти на та и на цвр сти на та на 
ко ски те. Ако по стои де фи цит 
на те сто сте ро нот, по лес но се 
кр шат дол ги те ко ски и ‘рбет-
ни те преш ле ни.

� Да ли има те по да то ци за тоа 
да ли рас те бро јот на ма жи во 
Ма ке до ни ја на кои во пом ла-
ди го ди ни им опа ѓа ни во то 
на те сто сте рон? ка ко се ма-
ни фе сти ра тоа на нив но то 
ре про ду ктив но здрав је?
ДИ МИт РОВ СкИ:  Не мам точ ни 
по да то ци. Но, во мо ја та ам бу-
лан та сѐ по че сто имам ма жи 
на кои им ди јаг но сти ци рам 
де фи цит на те сто сте ро нот и 
аб нор мал но сти во еја ку ла тот.

� Да ли по во зрас ни те па ци ен ти 
Ви ба ра ат да им пре пи ше те 
„ви ја гра“? Да ли ја пре по ра чу-
ва те? кој смее да ја ко ри сти?
ДИ МИт РОВ СкИ:  Мно гу па ци-
ен ти во ше ста та и во сед ма та 
де це ни ја од жи во тот се ја ву ва-
ат по ра ди ере ктил на сла бост. 
Пред да се пре пи ше „ви ја гра“ 
или дру ги ле ко ви слич ни на 
неа, по треб но е комп лет но кли-
нич ко ис пи ту ва ње со одре ду ва-
ње на ше ќе рот и на мас но ти и те 
во кр вта, про вер ка на те сто сте-
ро нот и на дру ги хор мо ни. По-
сто јат одре де ни кон тра ин ди ка-
ции за да ва ње „ви ја гра“, но, за 
сре ќа, по сто јат и дру ги ме то ди 
за тре ти ра ње на ере ктил на та 
ди сфунк ци ја. �

ПРО ФЕ СОР Д-Р ЧЕ ДО МИР ДИ МИт РОВ СкИ, СПЕ ЦИ ја ЛИСт ПО ЕН ДОк РИ НО ЛО ГИ ја ВО „аЏИ Ба ДЕМ СИ СтИ На“
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Во поглед на препораките и наредбите на грчкиот  
„Македонски комитет“ и грчкиот конзулат во Битола за 
максимално избегнување на теророт и насилството по нападот 
на селото Загоричани, истите останале без резултат. Поедини 
водачи на андартските чети ја продолжиле ваквата практика.  
За нас три настани привлекуваат посебно внимание

тЕРОРОт ПРОДОЛжУВа И ПО ЗаГОРИЧаНИ

на Загоричани, костурскиот мит-
рополит Германос Каравангелис 
во писмо испратено до водачот 
Вардас барал и „друга крв“. Кара-
вангелис го известил Вардас дека 
една група ѕидари од Корештата 
(северозападниот дел од Костур-
ско) тргнала на пат за Тесалија, 
со цел да најдат сезонска рабо-
та. Митрополитот во писмото ги 
карактеризирал ѕидарите како 
„комитаџии“ и барал од Вардас 
истите да ги ликвидира. Вардас 
му наредил на својот потчинет, 
исто така водач на вооружена 
група, Макрис, да ја изврши на-
редбата на Каравангелис. Макрис 
со група од околу 20 андарти во 
утринските часови се упатил 
кон селото Конско, каде што во 
атарот на селото била поставена 
заседата. На 1 април групата на 
Макрис заробила 11 Македонци, 
од кои 10 од селото Жупаниште 
и еден од селото Габреш. Во поп-
ладневните часови еден од заро-
бените успеал да се ослободи и 
побегнал во селото Конско, каде 
успеал да го извести за настанот 
селскиот полицаец од Сјатиста, 

кој поминувал во тоа време низ 
Конско. Меѓутоа, по кратко време 
пристигнал и Макрис, кој успеал 
да му го одземе заробеникот на 
полицаецот, а дрскоста да биде 
уште поголема, истиот преку 
полицаецот испратил писмо до 
османлиската управа во Сјатиста, 
преку кое изјавил дека тој ја пре-
зема целата одговорност за овие 
случувања. Макрис се вратил кај 
останатите заробеници, врз кои 
почнал вкрстено испрашување, но 
и измачување. Двајца од заробени-
ците се претставиле како роднини 
на соработник на грчките служби 
и тие биле оставени настрана, со 
цел андартите да добијат извес-
тување од Каравангелис дали тие 
ја говорат вистината. Во вечер-
ните часови групата на Макрис 
ги однела заробениците кон една 
клисура, каде што ликвидирала 
седуммина. Еден на патот кон кли-
сурата успеал да избега, додека 
уште еден, оној од селото Грабреш, 
бил тешко ранет и успеал да се 
спаси. Треба да се нагласи дека за-
робениците пред да бидат убиени, 
биле и ограбени. По извршениот 
масакр, Макрис се вратил во село-
то Дрјаново, а подоцна се упатил 
кај манастирот во Шишани, каде 
што се сретнал и го известил за 
стореното дело водачот Вардас. 
Оттука тие го известиле Кара-
вангелис за двајцата заробеници, 
кој ја потврдил нивната изјава, по 
што тие биле ослободени, но и 
ограбени, т.е. им биле одземени 
20 лири кои ги имале со нив.     

Напади на грчки вооружени банди на македонски села 
и убиства на невино население

...продолжува од претходниот број

лос, каде што првиот од вториот 
дознал за целиот случај, и дека во 
битката загинале 8 Грци. На 19 
април дел од андартите заминале 
во правец над селото Лаген, со 
цел да се снабдат со овци со цел 
да се прехранат. Но, само што се 
доближиле до бачилото, овчарите 
почнале да пукаат кон нив и исти-
те биле принудени да се вратат во 
својата база. Одлучено било сите 
андарти да го нападнат бачилото, 
освен ранетиот Ребелос и други 
двајца андарти кои останале да 
го чуваат.

Овчарите во бачилото гледајќи 
дека кон нив се приближуваат 
околу шеесетина вооружени 
луѓе, со бегање се упатиле во се-
лото Лаген. Селото во тоа време 
броело околу 500 жители и било 
населено со македонско насе-
ление. Напаѓачите како што се 

приближувале кон селото своето 
присуство го најавиле со пукот-
ници. Македонските селани во 
паника се засолниле во своите 
домови. Пукањето и теророт тра-
еле цели два часа, додека не се 
појавил османлиски одред од 30 
војници, кои пристигнале од со-
седното село Неред. Повторно на 
дело се покажало премолченото 
сојузништво меѓу Османлиите и 
Грците. Имено, откако забележа-
ле дека се вооружени Грци, ос-
манлиските војници допуштиле 
истите безбедно да се повлечат 
од селото.

Како и да е, по повлекувањето на 
андартите, кај селската чешма 
биле пронајдени 4 мртви тела, од 
кој еден возрасен маж и три ма-
лолетни деца. Покрај овие, тешко 
ранети биле и уште две деца. Сите 
тие не успеале навреме да се за-
солнат пред налетот на Грците.

Убиството се случило по нивно 
кратко испрашување од страна на 
Каравитис, кој сакал да добие ин-
формации и признание за нивната 
наводна соработка со структурите 
на МРО. Каравитис решил еден од 
заробениците да остави жив, како 
сведок на настанот кој требало да 
прераскаже што се случило, со цел 
психолошки да влијае кај останато-
то население. „Раскажи им на окол-
ните села“, му кажал Каравитис на 
заробеникот, „дека кој ќе прифати 
да принуди Грк (патријаршист, б.н.) 
да се откаже од својата религија и 
нација, нема да оставам во него-
вата куќа ниту една жива мачка“. 
Исто така, порака со заканувачки 
однос која требало да предизвика 
страв и несигурност меѓу населе-
нието била оставена и врз телата 
на убиените. Во пораката стоело: 
„Штом турската власт е неспособна 
да спроведе ред и Европа не е воз-
немирена против дивиот прогон 
што го трпиме од Бугарите, ќе ги 
спроведуваме против нив светите 
и човечки закони“. Стоел потпис, 
„Елиномакедонес“.

Овој настан, слично како и прет-
ходните од ваков тип, повторно ги 
вознемирил дипломатските прет-
ставници на европските држави. 
Веќе наредниот ден на местото на 
убиството од Битола пристигнале 
конзулите на Русија и Австро-Ун-
гарија. Мерки преземала и осман-
лиската власт, која во Лерин ги 
уапсила претставниците на та-
мошниот „Центар“, Тегос Сапунѕис и 
Христос Егзархос. Поради силните 
реакции против Каравитис, реаги-
рал и грчкиот „Центар“ од Битола, 
кој всушност и ја дал наредбата за 
изведување на акцијата: „Го уби 
целиот народ, додека ние имавме 
дадено одредени имиња. Ова твое 
дело беше лошо злосторство...“. Се-
пак, андартите ја постигнале целта. 
Пред месното македонско населе-
ние го претставиле својот метод на 
работа и опцијата која може да им 
се случи на сите оние кои живееле 
во спротивност со националистич-
ките критериуми поставени од гр-
чката пропаганда. 

Колежот на сезонските 
работници од селото 
Жупаништа (Костурско)

Големата грчка банда по нападот 
на селото Загоричани од 25 март 
1905 година се поделила на пома-
ли делови, со цел истите да имаат 
поголема мобилност и полесно да 
можат да ги избегнуваат османлис-
ките потери. Овие групи се повле-
кле во јужниот елинофон дел од 
костурската околија. И додека се 
сумирале последиците од нападот 

убиствата во селото 
лаген (леринско)

И овој настан бил поврзан со ан-
дартскиот водач Макрис, кој како 
што забележавме бил главниот 
извршител на претходниот ма-
сакр. Имено, тој на 16 април 1905 
година се наоѓал во селото Лехово 
(Костурско), каде што дознал за 
судирот на големата андартска 
група предводена од капетанот 
Нидас со османлиската војска кај 
селото Бел Камен. Нидас со 45 ан-
дарти бил заробен, додека негови-
от заменика Ребелос со околу 70 
андарти се наоѓал во подножјето 
на планината Вичо. Таму се срет-
нале групите на Макрис и Ребе-

нападот на селото 
Кладероб (леринско) 

На 29 јули 1905 година четите 
на Иоанис Каравитис и Макрис 
го нападнале селото Кладероб, 
убивајќи 17 селани, кои за грчка-
та историографија биле „членови 
на комитетот“, т.е. МРО. Меѓутоа, 
од спомените на Макрис дознава-
ме дека во наредбата на грчкиот 
„Центар“ од Битола се барало да 
бидат убиени само 5 селани како 
поддржувачи на македонските 
комити. Макрис во спомените 
потврдил дека: „фативме двајца 
од петтемина. Другите 15 кои ги 
фативме... беа обични селани“. 
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100 НајУБаВИ СЛИкИ На СИтЕ ВРЕМИња
[  аНтОЛОГИја  ]

Од вај ја че кам ре ак ци ја та на чи та те ли те. Сe на де вам 
де ка кра јот на три ло ги ја та ќе ги ис пол ни нив ни те 
оче ку ва ња, ве ли Ба чиќ

Клу бот Ма ти ца, на Бу ле ва рот на 
кни ги те, си но ќа ги по че сти сво-
и  те чле но ви и чи та те ли те со 

при сус тво то на нај чи та на та бал кан-
ска автор ка Је ле на Ба чиќ Алим пиќ. 
По во дот за неј зи но то го сту ва ње е 
из ле гу ва ње то од пе чат на „Мо ли тва 
за про шка“, пос лед на та кни га од три-
ло ги ја та „Каз на за гре вот“.

�  Мно гу сум воз бу де на и среќ на 
по ра ди из да ва ње то на „Мо ли т-
ва за про шка“, тре та та кни га од 
три ло ги ја та „каз на за гре вот“, 
за тоа што со неа за о кру жу вам 
ед на обем на и по ве ќес лој на при-
каз на, а со тоа и де вет ме сеч на ис-
цр пу вач ка ра бо та. Од вај ја че кам 
ре ак ци ја та на чи та те ли те. Сe на-
де вам де ка не ма да ги из не ве рам 
и де ка кра јот на три ло ги ја та ќе 
ги ис пол ни нив ни те оче ку ва ња 
- из ја ви Ба чиќ.

Је ле на Ба чиќ Алим пиќ: Се на де вам  
не ги из не ве рив чи та те ли те

По пр ви те два ро ма ни, „Но ќта ко-
га дој доа сва то ви те“ и „Кни га на 
спо ме ни те“, ова е не ве ро јат на за-
врш ни ца ко ја си те ја оче ку ваа со 
не тр пе ние.

„Мо ли тва за про шка“ е ро ман за 
пре суд ни те го ди ни, за за не ме ни те 
ви сти ни, за ла ги те и за гре во ви те. 
И за љу бо вта ка ко пос лед но за сол-
ни ште. � (Н.П.)

  

Барајќи ја Дори
Finding dory

Заработка: 73.000.000 $

Жанр: aнимиран
режија: Ендрју Стентон,  

Ангус Меклејн
актери: Елен Деџенерис,  

Алберт Брукс, Ед О’Нил

Ден на неЗависноста: 
нова Закана

 independence day: 
resurgence

Заработка: 41.000.000 $

Жанр: акција
режија: Роланд Емерич
актери: Лиам Хемсворт,  

Џеф Голдблум,  
Бил Пулман

тајна слуЖБа
central intelligence

Заработка: 18.200.000 $

Жанр: комедија
режија: Равсон Маршал Турбер

актери: Двејн Џонсон,  
Кевин Харт,  

Даниел Николет

опасност оД 
ДлаБочините

the shallows

Заработка: 16.800.000 $

Жанр: хорор
режија: Џоум Колет-Сара

актери: Блејк Ливели,  
Оскар Хаенада,  

Брет Кален

повикување 2
the conjuring 2

Заработка: 7.700.000 $

Жанр: хорор
режија: Џејмс Вен

актери: Вера Фармига,  
Патрик Вилсон,  
Медисон Волф

тоП 5 наЈГледани ФилМа  
          во САД викендов

„Полжав“ од анри Матис
Култура

1
убиство во  

капали чаршија
Есра 

Туркекул

2
Добриот 
љубовник
Стеинун 
Сигурдардотир

3
Љубавина

Ѓоко  
Здравески

4
сенки
Томазо  
Ландолфи

 5
растењето  

на лулу
Алмудена  

Грандес

книЖарницата „антолог“ 
препорачува:

ЅВЕЗДА, НЕБО, ТИ...

Ѕвезда не можам да бидам 
Затоа небо ти ѕидам 
Само среќна да те видам...
 

МОЈАТА КАЛУЃЕРКА

Ја слече одората  
уште не облечена... 
... За да ми бидеш закрила... 
Затоа те грабнав од сонот во кој се 
беше скрила...
 

ПРОСТИ...

Прости ми за солзите  
видливи и невидливи, 
Создадени од моите глупости 
непредвидливи 
Но љубов имаш и натаму, за 
справување со дните завидливи
 

ШИЛЕ

Од снагата ти мечешка 
Зрачеше насмевка дечешка 
Се дур не надвисна маката ти 
претешка...
 

АКТЕР И РЕЖИСЕР

Актерот - ти велам  
нема што не можам! 
Режисерот - со нула те множам! 
Актерот -  ех , тогаш умнику, нема 
како да ти поможам!
 

ИЗБРАНИЦИ

Апостолите се избрани, 
Пријателите се одбрани, 
Пратениците сал присобрани!

ПО ОБ ја ВУ Ва њЕ тО На кНИ Га та „каЗ На За ГРЕ ВОт“,  
аВтОР ка та ПОт ПИ ШУ Ва ШЕ ПРИ МЕ РО ЦИ

„Полжав“ е дело на Анри 
Матис, француски сликар, 
кое го насликал во 1953 
година. Матис е зачетник 
на правецот фовизам.
Најмногу сликал женски 
фигури и мртва природа, 
но и предели, компози-
ции и нацрти за балетски 
декори и костими. 

Со своето сликарство 
влијаел на кубистите, 
експресионистите, надре-
алистите, како и на прет-
ставниците на американ-
скиот поп-арт. �
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Борче Грозданов (1969)



КУЛТУРА

Сигурен сум дека бајките ги 
учат децата на многу морални 
вредности, ги прават среќни. 

И на возрасните им даваат 
простор и време да размислат 

за своите моментални 
постапки, мисли, однесување, 

вели Милошевски, кој 
работеше на драматизацијата 

на „Пепелашка“, чијашто 
премиера се случи во Театарот 

за деца и младинци во Скопје

 ГОРјаН МИЛОШЕВСкИ, ДРаМатУРГ �  Се успева ли во животот со 
верба, надеж и со љубов? а во 
театарот?
МИЛОШЕВСкИ: Со нив се влијае 
на сите околу тебе. Тоа е супер 
за инспирација. Не се работи за 
успех, едноставно ги носиш нив 
во себе и така твојот живот и 
животот на другите по еден при-
роден пат се облагородени. Ги 
поднесуваш проблемите полес-
но. Не ги гледаш како такви, туку 
како моментални станици на ин-
телектуален и душевен испит. 
Станици кои веруваш дека ќе ги 
минеш и доаѓаш до нешто од кое 
сите сте среќни. Во театарот, пак, 
ако ги имаш и срдечно ги делиш, 
тогаш се создава многу добра 
средина за работа. Депресијата, 
силниот скептицизам, ладноста 
не помагаат (се смее). Агресијата 
и притисокот се методи на многу 
театарџии, но тие често даваат 
негативен ефект. Сметајте дека 
екипата минува низ тежок воз-
дух, страв и викање за да се дојде 
до резултат. Зошто? 

�  Дали ни се потребни бајки 
што секогаш имаат среќен 
крај за да го протуркаме денот, 
годината, можеби животот?
МИЛОШЕВСкИ: Не се работи 
за тоа да го протуркаме, туку 
да го направиме поубав, да му 
дадеме нова смисла, волја за 
нашиот пат и борба во него. Си-
гурен сум дека бајките ги учат 
децата на многу морални вред-

ности, ги прават среќни. И на 
возрасните им даваат простор 
и време да размислат за своите 
моментални постапки, мисли, 
однесување. Затоа е многу ва-
жно кога се драматизира една 
бајка, да се помисли кои аспекти 
и делови ќе се нагласат. Децата 
се најкревки, најинвентивни, 
но тие се како сунѓери. Треба 
само да ги поттикнуваме и да 
ја шириме нивната фантазија. 
Среќниот крај сметајте дека е 
како добриот збор што ќе го 
чуеме од родителите, од некој 
близок, пријател во тешки мо-
менти. Среќниот крај е патоказ 
низ сѐ што ни се случува лошо 
или добро. Нѐ води напред или 
само ни ја потврдува надежта. 

�  Рековте дека ликовите во 
„Пепелашка“ ги напишавте на 
свој начин. Дали имавте пред 
себе инспирација во некои 
ликови пред да ги напишете 
нивните реплики?
МИЛОШЕВСкИ: Секогаш инспи-
рацијата ја собирам од личното 
искуство и од луѓето што ги по-
знавам. Потоа го ширам полето 
на ликови од други дела, фил-
мови, музички спотови, самата 
музика многу влијае на мене, и 
тоа многу инспиративно. Многу 
често инспирацијата доаѓа од 
некои непознати, скриени де-
лови во нашата имагинација и 
меморија. Потоа знае да биде 
многу лесно, барем за мене, да 
ми се закачи некоја идеја, некое 
мало богатство од слики, тогаш 
живеам за да ја развијам, да ги 
развијам во цел еден свет.

�  Веќе една година сте вра-
ботени во театарот за деца и 
младинци. Дали е ова ваша 
прва претстава која е поста-
вена на оваа сцена?
МИЛОШЕВСкИ: Ова е првпат 
да се постави текст кој јас сум 
го пишувал, т.е. драматизација 
на „Пепелашка“. Тоа значи дека 
како драматург сум бил на сите 
процеси кои се работеа во тој пе-
риод од годината. Просто сакам 
да сум дел од сѐ што се работи 
зашто колективот кај нас работи 
со многу идеи и фантазија, со 
многу физички, материјални, 
просторни ограничувања, но 
нив многу умешно ги претвора 
во живи, динамични, сликовити, 

инспиративни и модерни бајки 
на сцената. Актерите даваат сѐ 
од себе за да ги направат децата 
среќни кога ќе излезат од театар, 
а останатиот креативен тим ги 
надополнува со сценографијата, 
костимите. Сѐ живее за децата 
да бидат радосни, поучени, за 
да се збогати нивната фантазија.

�  Вие сте драматург во незави-
сниот театар за изведувачки 
уметности „театра“. Работите 
претстави и во театар коме-
дија, со Народниот театар Би-
тола, потоа со „театра“. кога ќе 
направите споредба, како е да 
се работи во институциона-
лен, односно неиституциона-
лен театар?
МИЛОШЕВСкИ:Точно, и сите 
овие театри ми носат драгоцено 
искуство, но и убави соработ-
ки и успешни претстави. Не е 
лесно на кратко да се направи 
споредба. Сѐ е испреплетено. 
Редовната плата носи стабил-
на финансиска платформа, која, 
пак, исто ви дава шанса сами да 
се поддржувате кога работите 
приватен проект, до некаде е 
помош. Тоа значи дека можете 
да си покриете некои трошоци 
додека не го сработите проек-
тот во приватната продукција 
за што по премиерата по некое 
време ве исплаќаат доколку сте 
конкурирале преку Министер-
ство. Доколку одите со спонзори 
и алтернативни средства, тогаш 
сами одредувате услови. Многу 
е важно како се развива вашиот 
креативен аспект во театарот и 
за публиката. Секогаш постои 
опасност редовната плата да ве 
стави во позиција на комфор, 
додека, пак, во приватните про-
екти вие навистина вложувате 
многу ум борејќи се за убава 
претстава и публика. А, многу 
често во државните театри кога 
ќе се презентира добра, прово-
кативна идеја, тогаш како да се 
будат сите и се борат за убав 
театар и публика. Како и да е, 
добрата идеја секаде може да 
побуди голем влог. Постојат 
ограничувања и слободи и на 
едната и другата страна кои 
нудат привилегии и поубави 
шанси. Не е баш лесно да се из-
мери што е подобро. Она што 
сите треба да го сфатиме е дека 
иднината носи приватни битки. 

Тоа значи дека во голем дел од 
светот театарџиите работат од 
проект за проект без редовни 
приходи и, секако, со идеја да 
понудат што поуникатен израз 
(зашто публиката го сака тоа, 
театарот го бара тоа) во алтер-
нативни услови независни од 
државниот буџет.

�  Дали на сцените на македон-
ските театри доволно често се 
поставуваат македонски тек-
стови од современи автори и 
драматурзи? Што треба да се 
направи за да се подобри си-
туацијата?
МИЛОШЕВСкИ:Сметам дека 
не се доволно застапени мла-
дите автори, современи автори 
и драматурзи. За нив се одвојува 
место, се поддржуваат, се бараат, 
им се дава шанса, но не доволно. 
Тие се свежата сила на нашиот 
театар, новиот театарски поглед 
од кој зависи развојот на нашиот 
театар и театарот воопшто. За-
тоа треба да се поттикнуваат и 
поддржуваат што повеќе. Мора 
да се најде начин, на пример, би 
било одлично ако секој наш теа-
тар и дом на култура се залага да 
постави еден до два современи 
македонски автори или, пак, да 
вклучи македонски драматур-
зи во проекти секоја година. И 
тоа треба да биде нагласено во 
конкурсот што Министерството 
за култура го организира секоја 
година во јуни. �

Бајките се потребни 
за да го направиме 
животот поубав
Разговараше | Александра М. Бундалевска

Претставата за вербата, надежта и 
за љубовта „Пепелашка“ преми-
ерно беше изведена на 22 јуни 

на сцената на Театарот за деца и мла-
динци. „Пепелашка“ од Шарл Перо 
е во режија на Дејан Дамјановски и 
драматизација на Горјан Милошевски, 
а користи мотиви од некогашната 
адаптација на „Дизни“. Тоа е претстава 
за двајца зрели сонувачи – од една 
страна Пепелашка, која не може да се 
помири со потребата за богатство на 
маќеата и на полусестрите Анастасија 
и Дризела, а, од друга страна, принцот 
кој сака сам да ја избере својата жена, 
наспроти традиционалните погледи 
на својот татко, кралот. И двајцата 
силно мечтаат за вистинската љубов, 
која на крајот ќе ја најдат.

Горјан Милошевски е роден во Скопје 
во 1981 година. Тој е драматург, 

драмски автор и сценарист. Почнува 
да пишува драма за аматерска теа-
тарска група во 1998 година, но од 
2006 година професионално пишува 
драми и сценарија. Тогаш се запишу-
ва на драматургија на Факултетот за 
драмски уметности во Скопје. Сега 
работи како драматург во Театарот 
за деца и младинци во Скопје.

Во 2008 година и во 2009 година ра-
ботеше како асистент драматург во 
две претстави во Македонски наро-
ден театар и во Драмски театар. Ав-
тор е на радиодрамата „Шепоти од 
вода“, на едночинката „Ние нешто 
пропуштаме“, која подоцна беше 
изведена на сцената на Театар Коме-
дија под наслов „Нешто пропушта-
ме“, а Битолски народен театар го 
изведе неговиот текст „За домот 
се работи“.

Со секој купен број 
на „република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кинопроекциите во 

„милениум“

важи од 1.7. - 7.7.2016

50
попуст

денари
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КУЛТУРА

Из лож ба та „Лу ди“ 
соз да ва сопс тве на 
зем ја на чу да та

За ЕД НИЧ кИ ДЕ Ла На ГОР Да На ВИН ЧИќ И На ИГОР ЉУ БОВ ЧЕВ СкИ ВО кИЦ

Сим бо ли ка та што ја ко ри сти ме во де ла та го пот тик ну ва гле да
чот и не го ва та љу бо пит ност. Са ка ме да го вов ле че ме во дуп ка
та на бе ли от за јак и ка ко на Али са во зем ја та на чу да та да му 
се свр ти све тот на о па ку, ве лат авто ри те
Пишува | Не ве на По пов ска

Во га ле ри ја та на Кул тур-
но-ин фор ма тив ни от цен-
тар е по ста ве на из лож ба 

под нас лов  „Лу ди“, со де ла од 
двај ца умет ни ци што тво ре ле 
за ед но. Гор да на и Игор ве лат 
де ка пре ку „Лу ди“ се оби де ле 
да кре и ра ат сопс тве на зем ја 
на чу да та, ка де што не ма ба-
ри е ри и сѐ е мож но...

� За кра тко вре ме уште ед на 
из лож ба во Скоп је. Со што ќе 
ѝ се прет ста ви те на пуб ли ка та 
овој пат?
ГОР Да На: Мо ја та прет ход на из-
лож ба, ко ја се одр жа во га ле ри-
ја та „Остен“ во април, бе ше нас-
ло ве на „Ин ту и тив на ис по вед“. 
На бр гу по тоа спон та но, пре ку 
сли ка ње и дру же ње со ко ле ги 

од Скоп је, се ро ди иде ја за уште 
ед на из лож ба. Игор обич но ќе 
на цр та ше еден ин те ре сен и ми-
сти чен ка ра ктер, а јас го комп ле-
ти рав со ко ло рит и со ко лаж. Сѐ 
бе ше, всуш ност, ед на спон та на 
игра ко ја по тоа се пре тво ри во 
по се ри оз но тво реш тво и пла ни-
ра ње из лож ба. Најв пе чат ли во е 
тоа што двај ца та соз да ва ме ед но 
де ло, а мно гу се раз ли ку ва ме по 
тех ни ка та на ра бо та и по вку сот 
за ко ло рит.

� кол ку де ла из ло жу ва те, ко ја 
е те ма та и ка ко е нас ло ве на 
из лож ба та?
ГОР Да На: Изра бо тив ме око лу 
30 де ла кои прет ста ву ва ат пор-
тре ти, раз лич ни ка ра кте ри во 
спе ци фич на емо тив на со стој ба. 
Си те де ла се изра бо те ни ка ко 
ко лаж со ме ша на тех ни ка, и тоа 
ги пра ви тро ди мен зи о нал ни. 
Сим бо ли ка та ко ја ја ко ри сти ме 
во де ла та го пот тик ну ва гле да-
чот и не го ва та љу бо пит ност. 
Са ка ме да го вов ле че ме во дуп-
ка та на бе ли от за јак и ка ко на 
Али са во зем ја та на чу да та да 
му се свр ти све тот на о па ку. Тоа 

е, всуш ност, еден ал хе ми ски 
про цес на ин ди ви ду а ли за ци ја 
и транс фор ма ци ја кај са ма та 
лич ност. Во таа инс пи ра тив на 
и мно гу па ти бол на пре о браз ба 
сѐ е по лес но ако по стои мал ку 
игра. Ток му за тоа из лож ба та ја 
на ре ков ме „Лу ди“, што на ла-
тин ски зна чи игра. Кон цеп тот 
на „Лу ди“ е ри зик, за ба ва , адре-
на лин. „Лу ди“ е збир на умет-
нич ки де ла кои за мо мент ќе 
ви ги про ме нат пер цеп ци ја та, 
ка ра кте рот и це ло то ва ше би-
тие. Пре ку „Лу ди“ се оби дов ме 
да кре и ра ме сопс тве на зем ја на 
чу да та, во ко ја не ма ба ри е ри 
и сѐ е мож но. Али са све до чи 
за тоа, а ток му овие сли ки ја 
но сат ми сти ка та на игра та пре-
ку пор тре ти те, ка ра кте ри те и 
сим бо ли ка та. 

� До се га сли ка вте со Ва ша та се-
стра, из ве сен пер и од са ма, но 
се га по втор но има те парт нер... 
За ко го ста ну ва збор и ка ко се 
по вр за вте во умет но ста?
ГОР Да На: Точ но. Пет го ди ни 
ра бо тев со мо ја та се стра и знам 
кол ку е пре крас но ко га во тво-
реш тво то по стои ин те гра ци ја 
на раз но вид ни спо соб но сти. За 
оваа из лож ба ра бо тев ме за ед-
но со ма ке дон ски от умет ник 
Игор Љу бов чев ски, кој сво е то 
ли ков но обра зо ва ние го стек-
нал во сред но то умет нич ко 
учи ли ште „Ла зар Ли че но ски“, 
а по доц на дип ло ми рал на Фа-
кул те тот за ли ков ни умет но-
сти во Скоп је. 

ИГОР: Уште ка ко де те бев пот-
тик нат од мо е то оп кру жу ва ње, 
по во зрас ни те и дру га ри те за 
цр та ње, и уште од мно гу мал 
поч нав да до би вам на гра ди за 
мо и те цр те жи, кои беа прог ла-
су ва ни за нај до бри. Па ра лел но 
до жи ву вај ќи го вос хи ту ва ње то 
на дру ги те, кај ме не се  раз ви 
огром на љу бов кон цр те жот и 
кон сли карс тво то. По доц на мо-

и те ро ди те ли го под др жаа мо јот 
из бор за на та мош но шко лу ва ње 
во све тот на умет но ста. 
ГОР Да На: Де ла та на Игор се ка-
ра кте ри зи ра ат со из во нре ден 
хи пер ре а ли сти чен цр теж. Тој е 
пот тик нат од фас ци на ци ја та на 
мо мен тот. Истра жу ва емо тив ни 
со стој би, а пре ку де ла та тој се 
истра жу ва се бе си, но са ка да го 
на те ра и гле да чот да се вне се 
во се бе. На мер но и ли ко ви те се 
во еден вид транс фор ма тив на 
фор ма и го прив ле ку ва ат вни-
ма ни е то и жел ба та за лич но 
истра жу ва ње и раз вој....
ИГОР:  Гор да на има ре а ли зи ра-
но по ве ќе са мо стој ни из лож би, 
ме ѓу кои ед на од поз на чај ни те 
е из лож ба та „Transitions“ во му-
зе јот „Пу шкин ска 10“ во Санкт 
Пе тер бург во 2015 го ди на. Из-
ло жу ва ла де ла за ед но со сво ја та 
се стра во Фран ци ја, Швед ска, 
Анг ли ја и во Ма ке до ни ја. По ра-
ди го ле мо то искус тво и зна е ње 
во до ме нот на со ци јал на та ра-
бо та и по ли ти ка, таа во со ра бо-
тка со швед ски те ин сти ту ции 
до се га одр жа ла пре ку 300 ви-
зу ел но-ино ва тив ни ли ков ни 
ра бо тил ни ци. Се пот пи шу ва 
и ка ко ор га ни за тор на го лем 
број се ми на ри во Швед ска за 
ли дерс тво, ка де што ос нов ни-
те ала тки се ток му неј зи ни те 
умет нич ки де ла....

Не ка де по ме ѓу се нај доа овие 
двај ца умет ни ци и соз да доа не-
се којд нев ни пре крас ни де ла кои 
вре ди да се пог лед нат.  �
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� Фа во ри ти ми се Гер ман ци те би деј ќи Ир ци те 
се ка ко ќе из ле зеа (се смее). Ина ку, има ат нај-
до бра и нај ве се ла пуб ли ка. Ита ли јан ци те ми 
се ли га ви и се ко гаш се пров ле ку ва ат. За тоа 
се га ми се фа во рит Ис ланд, кои се мно гу при-
јат но из не на ду ва ње и игра ат мно гу до бро. 
Најз го ден фуд ба лер е Бо бан Ба бун ски, а на 
ЕП 2016 најз год ни от е во пуб ли ка – Зи не дин 
Зи дан. а, Бјир кир Бјар на сорн од Ис ланд – со 
не го мо же да си раз ме ни ме дре со ви (се смее) 
– Хри сти на Бо шев ска, спорт ски тре нер.

Ми ле на Ан тов ска,  
во ди тел ка

Пишува | Maрина Костовска

И Ма кЕ ДОН кИ тЕ ГО СЛЕ Дат ЕП 2016

Ме рак ни пра ват 
Ита ли јан ци и Шпан ци
Со пи во и со до бро друш тво, ре тко ко ја Ма ке дон ка ги 
про пу шта нат пре ва ри те од нај воз буд ли ви от фуд бал ски 
на стан го ди на ва

Мо же би сте ре о ти пи те ве лат по и на ку, но и же ни те се воз бу ду ва ат око-
лу нај важ на та спо ред на ра бо та на све тот. Европ ско то пр венс тво го 
сле дат си те, без раз ли ка на во зра ста и на про фе си ја та. 

� Го сле дам Европ ско то пр венс т во ко га сум сло бод на, но не 
про пу штам ко га игра Ита ли ја. На ју ба во ми е во друш тво, осо-
бе но со мо ја та дру гар ка ко ја на ви ва за Шпа ни ја, па та ка сле-
де ње то на нат пре ва рот ни е по ин те рес но. Иа ко сум спор тист, 
гле дај ќи фуд бал не ко гаш знам да се на пи јам пи во. На ви вам 
за Ита ли ја за тоа што Деј вид Бе кам не игра за анг ли ја. Најз-
го ден фуд ба лер ми е Џи џи Бу фон, гол ма нот на ита ли јан ска та 
ре пре зен та ци ја – Џе си ка Па ла шо ска, фолк-пе јач ка.

Џе си ка Па ла шо ска, 
фолк-пе јач ка

� Имам по стар брат, па не из-
беж но е жи во тот да ми по ми-
ну ва без фуд бал. Мо же би не 
ги сле дам си те нат пре ва ри, 
но не про пу штам ко га игра 
Ита ли ја. Ита ли ја отсе ко гаш 
би ле мо ја оми ле на ре пре зен-
та ци ја и баш сум среќ на што 
до бро ѝ оди. Мо рам да приз-
на ам де ка Ле о нар до Бо ну чи 
ми е нај при јат но то из не на ду-
ва ње на ова пр венс тво, ка ко и 
на мо и те дру гар ки во чи е што 
друш тво нај до бро ми е гле да-
ње то на нат пре ва ри те – Вер че 
Стој ко ва, ди зај нер.

Еле на  
Ми лен ков ска, 

пе јач ка

� Са кам да гле дам фуд бал со друш тво, но 
нај у ба во то друш тво за гле да ње фуд бал ми 
се брат ми и та тко ми и, се ка ко, со пив це. 
На ви вам за ре пре зен та ци ја та на Ита ли ја, 
а за ме не најз го ден фуд ба лер е ан то нио 
кан дре ва – Еле на Ми лен ков ска, пе јач ка.

�  Иа ко не сум во мож ност да ги сле-
дам си те нат пре ва ри, во тер ми ни те 
ко га мо жам – не про пу штам. На ви-
вам за Хр ват ска, се ко гаш во друш-
тво на мо и те ро ди те ли и мо жам 
да ка жам де ка сме мош не глас ни. 
Се ка ко, фуд бал без пи во не оди, а и 
пи во без ска ра! Најз го ден фуд ба лер 
не мам, ве ро јат но за тоа што по ве ќе 
се фо ку си рам на игра та и на тоа да 
има лад но пи во откол ку на не кој 
од фуд ба ле ри те – Еми ли ја Роз ман, 
ма не кен ка и мис на Ма ке до ни ја.

Еми ли ја Роз ман, ма не кен ка 
и мис на Ма ке до ни ја

� Европ ско то пр венс тво го сле дам од са ми от по че ток. 
Нај че сто гле да ме до ма со со пру гот, а не кол ку па ти 
нат пре ва ри те ги сле дев ме во ка фу ле со при ја те ли. 
На ви вам за ре пре зен та ци ја та на Ита ли ја, а оми лен 
играч ми е Бо ну чи. До се га им оди од лич но, ја по бе-
ди ја и Шпа ни ја, па се на де вам де ка ќе стиг нат ба рем 
до фи на ле - Рад ми ла Здра ве ска, прав ник.

� Фуд ба лот и за ме не е еден 
од нај а тра ктив ни те и нај-
воз буд ли ви спор то ви. Најм-
но гу ја сле дам шпан ска та 
ли га, стра стен на ви вач сум 
на Фк Бар се ло на и со 
ужи ва ње ги гле дам 
си те неј зи ни на ста-
пи. адре на ли нот 
по себ но рас те на 
по пу лар ни от Ел кла-
си ко со Ре ал Ма дрид. 
Во зем ја ка ко Шпа-

ни ја фуд ба лот има ста тус на ре ли ги ја. Мо тив за 
актив но сле де ње не е са мо нат пре ва рот, ту ку и це ла-
та ор га ни за ци ја и ат мо сфе ра што го при дру жу ва ат. За 
тоа де ка има и мно гу згод ни фуд ба ле ри не тре ба ни да 
се збо ру ва, a мо јот фа во рит е же рар Пи ке! Во мо мен тов 
го сле дам Европ ско то пр венс тво и на ви вам за Гер ма ни ја 
би деј ќи мо јот фа во рит Шпа ни ја, за жал, ис пад на – Ива на 
Ни ко лов ска, еко но мист.

� За шпан ска та ре пре зен та ци ја на ви вам уште од 
ма ла, та ка што и ова пр венс тво мо и те сим па тии се 
за Шпа ни ја. ја са кам нив на та игра, а оми лен фуд-
ба лер ми е Фран сеск Фа бре гас. Вед наш по не го и 
Икер ка сил јас (се смее). Мно гу ми е кри во што не 
бев во мож ност да ги гле дам си те нат пре ва ри до се-
га, ама со не тр пе ние го че кав ду е лот на Шпа ни ја со 
Ита ли ја. Нат пре ва ри те мо же да ги гле дам со пи во, 
но не тол ку мно гу со гриц ки (се смее). Фуд бал се ко-
гаш гле дам со до бро друш тво. Мо рам да приз на ам 
де ка со та тко ми ми е нај ин те рес но ко га ги сле дам 
нат пре ва ри те, та ка што че сто знам и да си оста нам 
до ма со мо и те – Ми ле на Ан тов ска, во ди тел ка.

Же рар  
Пи ке

� Са кам да гле дам фуд бал, стра стен 
на ви вач сум на Бар се ло на и, се ка ко, 

оми лен фуд ба лер ми е Ли о нел Ме си. 
Но, да би дам искре на, ова Европ ско пр венс-

тво це лос но го про пу штив. Во тек ми е ис пит на та 
се си ја, па не са мо што не мам вре ме ту ку и не знам 
што се слу чу ва – Си мо на По по ска, пе јач ка.

 Си мо на По по ска,
пе јач ка

Леонардо 
Бо ну чи
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Ниту еден остров ја нема привилегијата како Крит да ги има 
најубавите плажи, кои не се споредуваат со ниту едно друго 
место на светот

Крит - малиот континент 
што ќе ве маѓепса

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Велат дека уживањето во 
критското вино и во му-
зиката е посебно доживу-

вање. Тие што веќе го посетиле 
Крит го знаат тоа многу убаво. 
Но доколку сте од тие што сѐ 
уште размислуваат каде на ле-
тен одмор, токму овој остров, кој 
е богат со историја, природа и со 
плажи, можеби ќе ги задоволи 
вашите вкусови.

Уникатната положба, на при-
родната граница меѓу Егејско  
и Средоземно  Море, ја прави 
климата на Крит, навистина, 
неодолива. Минојските лока-
литети на Кносос и на Фестос, 
класичниот локалитет Гортис, 
венецијанскиот замок во Ретим-

но и кањонот Самарја се само 
уште една причина плус за да 
ве привлече овој остров.

Ниту еден остров ја нема при-
вилегијата како Крит да ги има 
најубавите плажи, кои не се 
споредуваат со ниту едно друго 
место на светот. Внатрешнос-
та на копното, пак, е приказна 
сама за себе. Најголемиот дел од 
островот е со надморска висо-
чина од 300 метри, но постојат 
два планински венца со врвови 
повисоки од 2.000 метри, кои 
создаваат прекрасни пејзажи со 
раскошните долини, кањони и со 
карпести предели и се вистинско 
задоволство за очите и за душа-
та. Крит е познат и по тоа што 

има недопрена култура, своја, 
богата, горда и поинаква. Најпо-
пуларната плажа на островот, 
па дури и во Грција е Елафонис, 
која привлекува илјадници ту-
ристи. Кристална тиркизна вода, 
островче среде морето. А вие не 
пропуштајте да се сончате и ужи-
вате и на Франгокастело, која е 
уникатна по тоа што до неа е ло-
циран стар замок и е идеална за 
деца и за повозрасни. Глика Нера 
има кристална вода и се наоѓа во 
близина на Сфакија. Пристапот е 
пеш или со брод. Ако сакате добра 
забава тогаш посетете ја плажата 
Фаласарна, огромна бела плажа 
со ситен песок и со парчиња кар-
пи на некои места. Позната е по 
најголемите забави на островот.  
Ако сте од тие што уживаат да 
се фотографираат тогаш Балос, 
најфотографираната плажа на 
Крит, е токму за вас. Достапна е 
со автомобил за на терен или со 
ферибот од Кисамос.

Доколку одберете да бидете сме-
стени во југоисточниот дел на 
Крит, задолжително отпатувајте 
до малото островче Гавдос со аф-
рикански пејзажи и со кристална 
вода, што вреди да се доживее.

Не изоставувајте да ги посетите 
и плажите Соуда, Агиос Павлос, 
Трипити,  долга плажа со ситни 
камчиња и мирна вода. Магич-
но искуство е и возењето низ 
кањонот на Трипити. До плажа-
та Агиофараго може да се стигне 
само пеш. Бисерот на Јерапетра е 
едно од најубавите чуда во Грција. 
Тропска клима, тиркизно море и 
бои што се прелеваат во најубави 

нијанси. Ваи, пак, е најпопуларна-
та плажа во источен Крит.

Крит се буди околу 10 часот и 
сè почнува со работа и првите 
туристи излегуваат од хотелите 
кон плажите. И покрај тоа што 
илјадници туристи секојдневно 
стигнуваат на островот, плажите 
не се преполни. Но, затоа, по 22 
часот, едвај ќе можете да помине-
те низ градските улици. Ноќните 
барови се отвораат во 20 часот, 
а се затвараат околу осум часот 
наутро. Најпознати места за из-
легување се Хрсонисос и Малија, 
додека Хераклион е малку по-
мирно место за уживање.

За да стигнете до островот ова 
лето агенциите нудат чартер-лет 
Солун – Крит - Солун, повратен 
авио билет по лице чини 120 
евра. На располагање за резер-
вации ви се секој понеделник, 
петок и недела, цело лето. Вие 
треба да си доплатите за аерод-
ромски такси 45 евра по лице и, 
секако, трансфер од аеродромот 
до местото каде што ќе бидете 
сместени. Патничкото осигуру-
вање, исто така, не е вклучено 
во цената, а постои и можност 
за организиран трансфер Скопје 
-  Аеродром Солун – Скопје.

Цените за резервација во апарт-
ман во двокреветна соба од јули 
до август почнуваат од 33 до 35 
евра по лице. Се доплаќа само 
користењето на клима-уредот. 
Секако, постојат и полуксзуни 
понуди каде што сместувањето 
во хотел чини од  50 до 55 евра 
по лице.

Возењето со троект од Атина 
до Крит е со две компании, кои 

превезуваат до Ханија и до Хе-
раклион, возењето трае осум 
и пол часа, а проектот тргнува 
во 21.00 часот. Цената почнува 
од 33 евра за палуба (35 евра 
доколу одите за Хераклион), па 
сè до 99 евра за луксузна кабина 
(102 евра за Хераклион).

За повратна карта се добива 20 
проценти попуст, додека, пак, на 
четири купени карти, добивате 
една бесплатно. 

Доколку се решите за јавен пре-
воз низ Крит, цените се солидни 
и се поврзани со поголеми места, 
а и автобусите возат често. 

Билет за Ханија – Ретехимно 
чини шест евра, возењето трае 
еден час.

За Хераклион  - Агиос Николас  
чини 6,20 евра, а возењето е 
90 минути.

Во гратчињата возењето со такси 
низ центарот чини пет евра, а до 
аеродром по десет.

Ако додека се возите во такси 
возачот качи уште едно лице, 
не чудете се, така ќе поминете 
поевтино.

Цената за изнајмување авто-
мобил за една недела изнесува 
околу 150 евра.

Крит често се нарекува малиот 
континент, па ваше е да решите 
дали ќе го посетите. �
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Ка ко да го из бе ре те ви стин ски от ше шир за ова ле то
Сла ме ни ше ши ри со ши рок раб, 
ка у бој ски и ше ши ри те во бо хо
стил се ви стин ски хит ова ле то

тРЕНД

Лет ни те шап ки не се по-
треб ни са мо за да ја чу ва-
ат гла ва та од же шти на та 

и од сон це то, ту ку тие се и мо-
ден де таљ што мо же те да го 
ком би ни ра те во це ло куп ни от 
изг лед. Ова ле то се хит пле те-
ни те, та ка на ре че ни сла ме ни 
ше ши ри, со ши рок раб, кои се 
иск лу чи тел но при јат ни за но-
се ње би деј ќи се од ли чен изо-
ла тор од топ ли на бла го да реј ќи 
на при род ни от ма те ри јал од 
кој се на пра ве ни. Исто та ка, 
хит се и сла ме ни те ка у бој ски 
ше ши ри, ка ко и тие во бо хо-
стил, кои се еден вид уни секс 

мо дел би деј ќи се на ме не ти за 
же ни и за ма жи.

Ка пи со стреа, лен ти за ко са со 
стреа и ши ро ки лен ти за ко са, 
ка ко и „ри бар ски“ плат не ни 
ка пи се по втор но во мо да, ка-

ко еден вид ре тро стил. Што се 
од не су ва до бо ја та, најм но гу 
пре ов ла ду ва ат тие со при род-
на бо ја на сла ма, по тоа бе ли и 
цр ни, а дру ги те бои, ка ко што 
се цр ве на, си на, жол та и дру ги 
бои, се по мал ку атра ктив ни.

Шап ка по ме ра
Из бо рот е го лем. По ма ла или 
по го ле ма, со ши рок, цврст или 
мал раб. Шап ка та мо же да би де 
сла ме на, дам ска или ши ро ка со 
укра си. Се ка ко, важ на е и бо ја та. 
По пу лар ни ни јан си за ова ле то 
се топ ли те то но ви на жол та и на 
пор то ка ло ва, ин тен зив на си на, 
сма рагд на, ро зо ва или ви о ле то-
ва. Ди зај не ри те ну дат и уба ви 
укра си ка ко вр вки и лен ти, та-
ка што не ма да згре ши те ако се 

Па на ма шап ка – еле ган ци ја што 
не из ле гу ва од мо да
Па на ма шап ка е веч на мод на кла си ка, 
сим бол на еле ган ци ја ко ја не из ле гу ва од 
мо да. Се ко гаш се во тренд и го ле ми дам-
ски ше ши ри, со кои ќе изг ле да те до бро 
во град ска та про ше тка. Уба во изг ле да во 
ком би на ци ја со ле ле ав фу стан. Мо дер но 
изг ле да и ше шир со мал раб во ком би на-
ци ја со бе ла лен та. �

од лу чи те за ше шир укра сен со 
лен та во кон траст на бо ја. 

Кој ше шир е за вас? Важ но е де ка 
не е не оп ход но ше ши рот да го 
уск ла ди те со об ле ка та. Ко га ку пу-
ва те, за дол жи тел но про бај те по-
ве ќе мо де ли, важ но е да ви при ле-
га на ли це то. Ше ши рот од бе ре те 
го и спо ред град ба та на те ло то. На 
че тво ро а гол но ли це му при ле га 
ше шир со ши рок раб, а на из дол-

же но мо де ли што се при пи е ни 
на че ло то. Ако има те тес но ли це, 
најм но гу ќе ви при ле га ше шир 
со истак нат раб, ка ко сла мен ше-
шир. Ако има те сит на град ба и 
ни зок раст, од бе ре те ше шир со 
мал раб во па стел ни ни јан си. Из-
бег ну вај те го ле ми ше ши ри со 
впе чат ли ви при ме ро ци би деј ќи 
ќе изг ле да те по ни ско откол ку 
што на ви сти на сте.
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Име:  
Оливија Џејн Коберн

Родена:  
10 март 1984 година, 
Њујорк, САД

Професија:  
актерка,  про ду цен тка, 
активистка

Сопруг:  
Џејсон Сидејкис (Џејк)

Деца:  
едно, чека второ

Оливија Вајлд, (Оливија Џејн Ко-
берн) е американска актерка со 
ирско потекло. Позната е по уло-

гата во популарната серија „Доктор 
Хаус“. Нејзиното прво филмско појаву-
вање е во тинејџерската комедија „Де-
војките од соседството“, за потоа да 
добие улога и во втората сезона на 
познатата ТВ-серија „Округот Оринџ“. 

Таа има настапи во повеќе филмови, 
меѓу кои се истакнува „алфа-мажјак“ 
од 2006 година. Наредната година ја 
добива улогата на Реми Хадли во ме-
дицинската драма „Доктор Хаус“, која 
ја напушта во 2011 година за да ѝ се 
посвети на филмската кариера. Во 
овој период игра во повеќе комедии, 
но добива улоги и во филмови, како 
„Плагијатор“ во 2012 година, „Пијани 
другари“, „трка со животот“, „таа“ и 
ТВ-серијата „Винил“ во 2016 година. 
Оливија меѓу колегите важи за една 
од најубавите во Холивуд, па затоа 
многу често се наоѓа и на листите во 
списанијата за најубави холивудски 
актерки. А, нејзиниот сопруг за неа на 
шега изјавува: „Луѓето се прашуваат 
што бара Оливија покрај мене“. �

ОЛИВИЈА 
ВАЈЛД
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И ВАШИОТ ДОМ МОжЕ  
ДА ИЗГЛЕДА СОВРШЕНО  
НА „ПИНТЕРЕСТ“
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Ко га ќе за поч нат го ре шти ни те и воз-
ду хот ќе ста не сув, а рас те ни ја та се 
во пол на ве ге та ци ја, соб но то цве ќе 
мно гу че сто до би ва мал ку во да 

Ко га ќе на ста пат го диш ни те од мо ри, 
мно гу ми на се те шат де ка рас те ни ја та 
во при ро да та се из ло же ни на мно гу по-
те шки ус ло ви. Но, се за бо ра ва де ка одг-
ле ду ва ње то цве ќе во са кси ја е ве штач ки 
и на си лен ме тод.

Ра сте ни е то ни ко гаш не ма да се при др-
жу ва на не кои пра ви ла, ту ку пра ви ла та 
тре ба да се прис по со бат на не го.  

И во топ ла и во сту де на про сто ри ја на 
рас те ни ја та им е по треб но што по ве ќе 
свет ли на и до вол но свеж воз дух. Про ве-
вот и про ме на та на тем пе ра ту ра та им 
ште тат на рас те ни ја та. За тоа не е до бро 
са кси и те да сто јат на про зо ре цот ка де 
што се ко гаш струи сту ден воз дух. При 
про ве тру ва ње то, цве ќе то тре ба да се 
од да ле чи од про зо ре цот или да се по-
крие со хар ти ја. Цве ќе то не тре ба да се 
по ле ва до де ка зем ја та во рас те ни е то сѐ 
уште е влаж на. Тем пе ра ту ра та на во да та 
тре ба да би де ед на ква со тем пе ра ту ра-
та на про сто ри ја та. Се пре по ра чу ва по 
се кое по ле ва ње да се на пол ни во да во 
кан тич ка и да се оста ви во бли зи на на 
цве ќе то до след но то по ле ва ње. 

Ако рас те ни ја та се во сту де на про с то ри-
ја, тре ба да се по ле ва ат по ре тко и мно гу 
по мал ку откол ку тие што се во топ ла 
со ба. Ко га вре ме то е об лач но, цве ќе-
то тре ба да се по ле ва по мал ку, а ко га е 
сон че во по ве ќе. 

Ра сте ни ја та што рас тат или цу тат тре ба 
да се по ле ва ат по о бил но за раз ли ка од 
тие што ми ру ва ат или пре цу те ле. 

Важ но е во да та да не се исту ра во сре-
ди на та на са кси ја та, ту ку до неј зи ни-
те ра бо ви. Вни ма вај те воз ду хот око лу 
рас те ни е то, до кол ку е мож но, да би де 
до вол но вла жен. Су ви от воз дух е по-
го ден да се по ја ват раз ни штет ни ци, а 
осо бе но цр ве ни от па јак. За тоа е по треб-
но воз ду хот да се влаж ни по че сто со рас-
пр ску ва чи. Ра сте ни ја та са ка ат чи сто та, 
па за тоа ли сто ви те тре ба да се ми јат со 
мла ка во да. �

1. Многу злато, воопшто бакар
Исфрлете ги бакарните парчиња мебел и 
украси, оваа година доминира златото. Све-
тилките, парчињата од мебелот или дета-
лите како рачките на фиоките, ќе му дадат 
модерен изглед на вашиот дом. 

2. Обојте си го светот
Ако нешто привлекува внимание на „Пинте-
рест“, тоа се боите! Годинава дизајнерите ги 
претпочитаат електричните бои како сина, 
жолта, виолетова…  Само, внимавајте, многу 
арно не е на арно, за да создадете пријатна 
палета, ограничете се на три бои и играјте 
си со нив.

3. Старото како нов декор
Стариот паркет не мора да заврши в оган. 
Нареден во рибина коска, претставува совр-
шена ѕидна подлога.

4. Создајте совршени полици
Полиците се вратија на ѕидовите, а оваа се-
зона се враќаат и тапетите како интересна 
шарена подлога пред која ќе се наредат 
книги и украси.
5. Теглите за ајвар користете  
ги и кога се празни
Ова се дефинитивно најдобрите решенија 
за складирање затоа што за разлика од кар-
тонските кутии не пропуштаат влага, а за 
разлика од пластиката и од фолиите не се 
штетни за здравјето

6. Тацна за совршен ред
Овие предмети се, навистина, многу корисни 
– не само за послужување, туку и за претво-
рање на нередот во ред. Купете или напра-
вете декоративна тацна и искористете ја на 
масичката за кафе, во бањата или во кујната.

7. Играјте со стилови
Без оглед на тоа дали претпочитате гламур 
или минимализам, слободно комбинирајте 
ги стиловите што ви се допаѓаат за да соз-
дадете совршенство.

8. Освежете со цвеќе
Лете полско, зиме од цвеќарница – ништо 
не го разубавува домот како вазата со цвеќе. 

9. Детската соба како забавен парк
Фотелја-нишалка, замок, скривалиште и 
ред други задоволства што сте ги немале 
– дозволете си и создајте Дизниленд во 
детската соба. �
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ВАж НИ СО ВЕ ТИ ЗА  
ОДГ ЛЕ ДУ ВА њЕ ЦВЕ ќЕ

Мали, крзнени, слатки, но, сепак, постојат 
многу работи што со сигурност не ги знаете 
кога станува збор за зајачињата

Зајаче -  со уши како  
термометар,  
со поглед што 
забележува се

Прво треба да признаеме 
дека тие се разликуваат 
од милениците на кои 

сме навикнати, но ако се ре-
шите да чувате зајаче како 
миленик дома ќе имате едно 
поголемо животно искуство . 
Животниот век на зајачињата е 
10 години, но тоа многу зависи 
од начинот на кој го храните и 
начинот на кој се грижите за 
овој миленик.

Уши ги користат, буквално, 
како термометар. Ако нивни-
те уши се кренати тоа значи 
дека им е премногу топло, но 
ако ги спуштат ушињата долу, 
на својот врат, на тој начин се 
греат и тоа е знак дека им е 
студено. Иако сите им го обо-
жуваме крзното, зајаците се 
раѓаат без крзно, тоа почнува 

да расте по неколку дена от-
како ќе се родат. Важно е да 
знаете дека се раѓаат слепи и 
глуви. Па почнуваат да гледаат 
и да слушаат по пет дена од 
доаѓањето на сват. Зајчињата 
имаат и одличен поглед, забе-
лежуваат, буквално, сѐ. Сепак, 
важно е да се знае дека тие 
имаат слепа точка, не можат да 
видат што им е пред нос. Вед-
рината кај едно зајаче е многу 
битна, затоа кога сакате да го 
имате за миленик, размислете 
да земете двојка бидејќи кога 
се сами многу често се осамени.
Кога ќе го донесете зајачето 
во вашиот дом не форсирајте 
блискост, чекор по чекор за-
познавајте го малото крзнено 
животинче со семејството би-
дејќи, иако е слатко и неодоли-
во, знае да биде и агресивно. �



Концептот, 
конечно, 
jа виде 
светлината 
на денот
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„ТОЈОТА“ гО ПРЕТСТАВИ НОВИОТ МОДЕЛ Ц-ХР

Подготви | Бојан Момировски

„роаМ-е флаинг селфи“ е 
мало летало кое кога ќе го 
пуштите високо во возду-
хот, ќе можете да се фото-
графирате и да си снимите 
видеоматеријали кога и да 
посакате.

Австралиската компанија 
„ИоТ Аустралиан груп“ секогаш се обидува да ги користи 
современите алатките и да направи да биде еден чекор 
понапред од останатите конкуренти.

Развојот на технологијата напредува секој ден и оваа 
компанија е секогаш подготвена за нови предизвици. 
Овој пат ги искористиле предностите на сѐ уште популар-
ното самофотографирање и дизајнирале мало летало 
наречено беспилотно мини-летало.

Може да полета околу седум метри во височина над вас 
и да фотографира панорамски поглед во ширина од 360 
степени.

Ова безбедно, лесно и прецизно летало, чија батерија 
трае само 20 минути, ќе ги сними сите ваши акробации и 
ќе внесе забава во вашето фотографирање и снимање.

Потребни се два часа за да се наполни целосно, и ако 
сакате совршено самофотографирање, ќе треба да из-
двоите 349 американски долари.

неодамна јапонскиот производител на автомобили „тојота“ во 
милано го претстави својот нов модел ц-Хр (Coupe High-Rider), 
чиешто сериско производство почнува ова лето

Стапот за фотографирање 
е минато, пристигна 
беспилотно мини-летало

н овиот теренец остана верен 
на концептите што ги прет-
стави „тојота“ на саемите за 

автомобили во Париз 2014 година и 
во Франкфурт 2015 година. Со нови-
от автомобил Јапонците сакаат да ја 
истакнат сѐ поголемата присутност 
во растечкиот сегмент на купе-терен-
ците, а e дизајниран да биде лидер во 
оваа класа со тоа што ги поместува 
границите на луксуз, екстравагантност, 
економичност и на пристапна цена.

Уникатниот карактер на ц-Хр покажува 
приспособливост на новата платформа 
на „Тојота“ (ТНГА) кога се во прашање 
дизајнот и погонот. Оваа платформа им 
даде на конструкторите нови можности 
во класата на урбани теренци. 

Новиот модел е долг 4.360 милиметри, 
широк е 1.795 и висок е 1.555 милиме-
три со меѓуоскино растојание од 2.640 
милиметри. Уште пред две години во 
Париз прототипот на Ц-ХР привлече 
големо внимание и доби пофални збо-
рови од потенцијалните купувачи и 
затоа „Тојота“ со мали измени се реши 
да премине на сериско производство. 
Целна група се луѓе на возраст меѓу 
35 и 40 години, кои сакаат да возат 
модели со повисоко седење, но, се-
пак, да не се чувствуваат како да се 
зад управувачот на класичен теренец. 
Оваа група возачи сака добар стил, 
квалитет, репутација, динамично во-
зење и иновации, сето тоа што го има 
овој модел на „Тојота“.

Ц-ХР има облик на дијамант со истак-
нати заоблени линии околу тркалата 

на сите четири агли со што се нагласува си-
лата и цврстината на каросеријата. Дизајнот 
е комбинација на елегантни и на агресивни 
линии. За тоа значително придонесува и 
конструирањето на рачките за отворање 
на задните врати, кои се „скриени“ и инте-
грирани на вратата во близина на задниот 
столб на каросеријата. Аеродинамичноста е 
нагласена со благиот пад на задните линии 
кон вратата на багажникот, кои преминуваат 
во заден спојлер.

Предната група на ЛЕД-светилките елегантно 
се протега и околу предните агли на каросе-
ријата. Задните светилки се поистакнати и 
може да се добијат со ЛЕД-технологија, но 
како дополнителна опрема. 

Внатрешниот изглед претставува нов сензуа-
лен концепт на дизајнот, кој е комбинација на 
функционалноста на високата технологија и 
на сензуалниот и модерен стил. Ентериерот 
се концентрира околу возачот со огромна 
пространост за другите патници. Автомо-
билот доби осум-инчен екран чувствителен 

автомобилизам

од совозачот. Екранот е издвоен од другиот дел на 
инструменталната табла, која е малку пониска за да 
се добие дополнителна прегледност. 

Ц-ХР може да се купи со најновиот хибриден агрегат, 
кој развива 120 коњски сили и има емисија на штетни 
гасови од само 85 грама јаглероден диоксид на еден 
километар. Штедлив е и посилен од претходниот 
хибриден мотор на „Тојота“, што е рекорд за бен-
зинските агрегати. Автомобилот ќе биде достапен 
и со 1,2-литарски мотор со турбина, кој испорачува 
116 коњски сили и 185 њутн-метри најголем вртежен 
момент, со просечна потрошувачка од 5,7 литри на 
100 километри. 

Претпродажбата почнува на 1 септември, додека пр-
вите модели ќе бидат присутни во салоните до крајот 
на оваа година. „Тојота“ има проектирано продажба 
од околу 100.000 возила само во Европа. 

на допир со редизајниран и подобрен ХМИ. 
Асиметричната централна конзола ги содржи 
сите контроли, кои се лесни за управување 
и се на дофат на рацете, а истовремено 
и прилично лесно може да се користат и 



Н и на Ба ла бан е мла да охри ѓан ка 
ко ја е пр ва та ма ке дон ска учес-
нич ка на Олим пи ски те игри во 

Рио де Жа не и ро и ќе ја прет ста ву ва 
зем ја та на бо ри ли шта та во август. Таа 
до би по ка на од Ме ѓу на род ни от олим-
пи ски ко ми тет за учес тво на Олим пи-
ја да та би деј ќи уште пред две го ди ни 
ја ос тва ри ми ни мал на та кво та што 
е пред ви де на за учес тво. Неј зи на та 
дис цип ли на - стре ла ње на 10 ме три 
со воз душ на пу шка - е ед на од ре тки те 
што прив ле ку ва ат го ле мо вни ма ние 
на ОИ би деј ќи учес тву ва ат го лем број 
спор ти сти од це ли от свет. Неј зи ни те 
ре зул та ти во пос лед ни те две го ди ни 
одат во на гор на ли ни ја и во Рио се оче-
ку ва до бар ре зул тат и по до бру ва ње 
на ре кор дот на Ма ке до ни ја.

 Пр во, че сти тки за до би е на та по-
ка на за учес тво на Лет ни те олим-
пи ски игри во Рио де жа не и ро. 
ка кво е чув ство то да се би де пр-
ви от ма ке дон ски спор тист што ќе 
учес тву ва на нај го ле мо то и нај-
ма сов но спорт ско збид ну ва ње во 
све тот, кое, всуш ност, е сон на се кој 
про фе си о на лен спор тист?
Ба Ла БаН: Ви бла го да рам на че сти-
тки те за до би е на та по ка на за учес-

тво на ЛОИ во Рио де Жа не и ро, кои 
се одр жу ва ат во август. чест и гор дост 
на се кој чо век е да на ста пи под зна ме-
то на сво ја та зем ја, да ја прет ста ву ва 
зем ја та, на ро дот и на ци ја та се ка де 
ка де што е мож но, а по себ но на нај-
го ле ма та смо тра на си те спор то ви, на 
ОИ кои, всуш ност, и не се са мо игри и 
нат пре ва ру ва ња би деј ќи олим пиз мот 
прет ста ву ва мно гу по ве ќе од нат пре-
вар. ОИ по сто јат за пре зен ти ра ње на 
олим пи ски те вред но сти на мир, при-
ја телс тво, со жи вот, збли жу ва ње на 
на ро ди те и на на ци и те, за поз на ва ње 
со раз лич ни те оби чаи и ши ре ње раз-
лич ни кул ту ри. ОИ има ат мо то со фер 
бор ба на спорт ски те те ре ни да се за-
бо ра ва ат си те не при ја телс тва и да се 
скло пат но ви при ја телс тва ме ѓу на ро-
ди те и на ци и те, да пре ста нат бор би те 
и не тр пе ли во сти те и да се пре се лат 
на спорт ски те ре ни ка де што ќе по бе-

ди по до бри от во фер спорт ска бор ба, 
да го ши ри кај на ро ди те чув ство то 
на при ја телс тво, мир и со жи вот, а кај 
лу ѓе то да ги раз ви ва осо би ни те на 
здрав и спорт ски жи вот. Мо то то на 
олим пиз мот е: Важ но е да се учес тву-
ва, а не да се по бе ди, што зна чи де ка 
си те учес ни ци, спор ти сти, се по бед ни-
ци. Си те спор ти сти што учес тву ва ат 
на Олим пи ја да, всуш ност, се нај до-
бри те спор ти сти во сво и те об ла сти и 
си те тие вло жи ле мно гу труд, лич ни 
отка жу ва ња, не бро е ни тре нин зи.

Не е мож но учес тво на ОИ без под-
др шка од МОК, АМС, спорт ски клуб, 
спорт ска фе де ра ци ја, др жа ва, ро ди-
те ли и при ја те ли. Си те тие со свои 
за лож би и отка жу ва ња по мог наа 
во фор ми ра ње ре зул тат и фор ма ко ја 
ус пеа да ме од ве де на ОИ.

 три пар тит на ко ми си ја на Ин тер-
на ци о нал ни от олим пи ски ко ми тет 
го ви де тво јот ква ли тет би деј ќи 
ти ве ќе ја по стиг на ми ни мал на та 
нор ма за до би ва ње по ка на за учес-
тво на ЛОИ. кои се тво и те број ки и 
ре зул та ти што ги имаш по стиг на то 
до се га?
Ба Ла БаН: Јас ми ни мал на та олим пи-
ска нор ма ја осво ив на са ми от старт 
на олим пи ски от цик лус во 2014 го ди-

на ко га и ста нав сти пен дист на МОК 
за ЛОИ 2016. Во на ред ни от пер и од 
под по кро ви телс тво на МОК и на АМС 
учес тву вав на не кол ку ме ѓу на род ни 
нат пре ва ру ва ња на кои го по до бру-
вав мо јот ре зул тат и на кои со би рав 
искус тво не оп ход но за учес тво  на 
го ле ми ме ѓу на род ни нат пре ва ри. Се 
со о чу вам со мно гу проб ле ми кои ус-
пе вам да ги над ми нам са мо со вол ја 
би деј ќи ус ло ви те во кои ние тре ни-
ра ме се мно гу раз лич ни од тие на 
ме ѓу на род на та сце на и во старт ние 
сме уна за де ни би деј ќи стре ли шта та 
на кои тре ни ра ме и се под го тву ва ме 
не од го ва ра ат на стан дар ди те.

Ре зул та ти те што до се га ги имам по-
стиг на то на ме ѓу на род ни те ква ли фи-
ка ци ски нат пре ва ри се дви жат ме ѓу 
408-412 кру га, кои, всуш ност, се и ма-
ке дон ски ре кор ди, но за о ста ну ва ат зад 
свет ски те ре кор ди. Овој спорт во Ма ке-
до ни ја е мал ку за по ста вен и е во не ко ја 
стаг на ци ја, но, се пак, ние има ме спор-
ти сти што учес тву ва ат во спорт ска та 
ели та во овој спорт. Па ра о лим пиј ци те 
се на вр вот во па ра о лим пи ско то стре-
лаш тво, до де ка, пак, ние, спорт ски те 
стрел ци, сме зад нив, но во се кој слу чај 
и ние се бо ри ме за што по до бар плас-
ман. Има го ле ми раз ли ки во пра ви ла та 
и во са ми от на стап на Олим пи ски те 
игри и на Па ра о лим пи ски те игри, а, 
всуш ност, се ра бо ти за две слич ни, но 
мно гу раз лич ни дис цип ли ни.

Сти пен ди ја та на Ма ке дон ски от олим-
пи ски ко ми тет што ја имам стек на то 
е за учес тва на тур ни ри на кои, ка ко 
што ве ќе ка жав, јас стек нав искус тво 
и се пла си рав во пр ви те 100 стрел ци 
на свет ска та стре лач ка ранг-ли ста, 
ка де што и на ста пу вам под оз на ка та 
МКД. Во олим пи ски от цик лус, кој трае 
2 го ди ни, учес тву вав на Свет ско то пр-
венс тво во Гра на да, Шпа ни ја, ка де што 
осво ив 78. ме сто со ре зул тат 408,2 кру-
га; 81. ме сто на Свет ски от куп во Га ба-
ла, Азер беј џан со осво е ни 408,0 кру га; 
97. ме сто на Свет ски от куп во Мин хен, 
Гер ма ни ја во 2015 го ди на со осво ен 
ре зул тат од 408,8 кру га; 33. ме сто на 
Европ ски те игри во Ба ку, Азер беј џан 
2015 го ди на со осво ен ре зул тат 408,2 
кру га; 92. ме сто на Европ ско то пр венс-
тво во Ѓер, Ун га ри ја со осво ен ре зул тат 
од 397,2 кру га; 78. ме сто на Свет ски от 
куп во Мин хен, Гер ма ни ја во 2016 го-
ди на со осво ен ре зул тат од 411,4 кру га 
и 53. ме сто на Свет ско то пр венс тво во 
Ба ку, Азер беј џан со осво е ни 409,6 кру-
га. Мо јот нај до бар до се га по стиг нат 
ре зул тат на ме ѓу на ро ден нат пре вар 
е 411,4 кру га.

 кон ку рен ци ја та во тво ја та ка те го-
ри ја е го ле ма би деј ќи на ста пу ваш 
во дис цип ли на та воз душ на пу шка 
на 10 ме три. До се га ма ке дон ска та 
јав ност, мо же би, бе ше за поз на е на 
во овој спорт са мо пре ку учес тво-
то на па ра о лим пиј ци те, но тие се 
нат пре ва ру ва ат во ка те го ри и те 
на пи што ли. Мо же ли да се на пра-
ви спо ред ба на овие ка те го рии со 
тво ја та?
Ба Ла БаН: Кон ку рен ци ја та во мо ја та 
ка те го ри ја е мно гу го ле ма и би са ка ла 
да спом нам де ка јас на ста пу вам ка ко 
единс твен ама тер во ка те го ри ја на 
про фе си о нал ци. Си те мои кон ку рен-
ти се про фе си о нал ни спор ти сти кои 
се кој ме сец учес тву ва ат на го ле мо ме-
ѓу на род но нат пре ва ру ва ње и има ат 
по се бен ре жим на тре нин зи, под го-
то вки и на ста пи, ка ко и свои лич ни 
ти мо ви со ста ве ни од тре не ри, ну три-
ци о ни сти, фи зи о те ра пе вти, спорт ски 
до кто ри и ору жа ри, кои се гри жат за 
опре ма та за на стап, до де ка, пак, јас 
на ста пу вам во тој про фе си о на лен 
круг ка ко ама тер во при друж ба са мо 
на тре нер.  Спо ред ба со па ра о лим пиј-
ци те, кои на ста пу ва ат во ка те го ри ја 
пи штол, не мо же да се на пра ви би деј-
ќи ре чи си си те пра ви ла се раз лич ни, 
ста ну ва збор за по себ ни ка те го рии, 
при што са мо збо рот „стре лаш тво“ 
е за ед нич ки. Пра ви ла та се раз лич-
ни, ус ло ви те се раз лич ни, всуш ност, 
и са ми те дис цип ли ни се раз лич ни.

 Бла го да ре ние на Ма ке дон ски от 
олим пи ски ко ми тет, кој обез бе ди 
сти пен ди ја за те бе со цел што по-
ква ли тет ни тре нин зи и учес тва на 
го ле ми тур ни ри, би се рек ло де ка 
тво ја та ка ри е ра е во на гор на ли ни-
ја. ка жи ни дел од нат пре ва ру ва ња-
та на кои си учес тву ва ла во овие 
го ди ни од олим пи ски от цик лус и 
тво и те ре зул та ти?
Ба Ла БаН: Бла го да ре ние на Ма ке-
дон ски от олим пи ски ко ми тет, мо-
ја та спорт ска ка ри е ра е во на гор на 
ли ни ја. На ста пи те на на ве де ни те 
нат пре ва ри мно гу ми по мог наа би-

деј ќи ат мо сфе ра та на са ми от на стап, 
са мо то по диг ну ва ње на зна ме то и 
прет ста ву ва ње то на др жа ва та во дат 
до нап лив на емо ции кои те шко се 
кон тро ли ра ат, а кон цен тра ци ја та во 
мо јот спорт мно гу вли јае врз са ми от 
на стап, од нос но са мо кон цен тра ци ја 
во склоп со оруж је и опре ма во ди до 
ре зул та ти.

 До по че то кот на Олим пи ски те 
игри оста ну ва ат уште че ти ри е се-
ти на де на. ка кви ти се пла но ви те 
за под го то вки, да ли ќе учес тву ваш 
на не кои сил ни тур ни ри или ќе се 
под го тву ваш со не кои дру ги ре пре-
зен та ции кои се во са ми от свет ски 
врв во тво јот спорт?
Ба Ла БаН: За по до бру ва ње на ре зул-
та тот и на фор ма та мо и те за врш ни 
под го то вки ги из вр шу вам во Но ви 
Сад, Ср би ја, ка де што тре ни рам за-
ед но со нив ни те врв ни ре пре зен-
та тив ци. Ка ко пос ле ден нат пре вар 
пред Олим пи ја да та ќе учес тву вам 
на ме ѓу на род ни от нат пре вар Гран 
при Но ви Сад, кој ќе би де пос лед на 
про вер ка на опре ма та и на фор ма та 
пред на ста пот на ОИ.

 ко га па ту ваш за Рио де жа не и ро и 
да ли та му ќе имаш со лид ни ус ло ви 
за ак ли ма ти за ци ја и за про дол жу-
ва ње на тре нин зи те?
Ба Ла БаН: За Рио трг ну вам на 2 ав-
густ, а мо јот на стап е на 6 август, та-
ка што на 4 август мо же би ќе имам 
мож ност да одр жам еден тре нинг на 
стре ли ште то на кое ќе на ста пам.

 Мо же ли ма ке дон ска та јав ност 
да оче ку ва и да се гор дее на Ни на 
Ба ла бан ка ко зна ме но сец на олим-
пи ска та де ле га ци ја во Рио?
Ба Ла БаН: Кој ќе го но си ма ке дон-
ско то зна ме сѐ уште не се знае, но, 
во се кој слу чај, гор дост е да би деш 
под ма ке дон ско то зна ме. 

за по до бру ва ње на  
ре зул та тот и на фор ма-
та мо и те за врш ни под-
го то вки ги из вр шу вам 
во но ви сад, ср би ја,  
ка де што тре ни рам  
за ед но со нив ни те  

врв ни ре пре зен та тив-
ци. ка ко пос ле ден  

нат пре вар пред олим-
пи ја дата, ќе учес тву-

вам на ме ѓу на род ни от 
нат пре вар Гран при 

но ви сад, кој ќе би де 
пос лед на про вер ка на 

опре ма та и на фор ма та 
пред на ста пот на ои, 

ве ли Ба ла бан

Гор да сум што 
ќе на ста пам под 
ма ке дон ско то 
зна ме на ЛОИ

спорт инТерВJуНИ На Ба Ла БаН, СТРЕ ЛАШ ТВО

Разговараше | Бојан Момировски
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– Зашто се разделивте со де-
војката?

– Два месеца нон-стоп ми веле-
ше "Ти мене не ме сакаш".

– И што се случи?
– И ме убеди.

– Докторе многу ми е лошо.
– Пушиш цигари?
– Не.
– Алкохол?
– Не.
– Кафе?
– Не, само чај.
– Е па треба да пропушиш и про-

пиеш, вака не знам од шо ти е.

– Слушај злато сакам да имаме 
врска на далечина.

– Зоштооо?
– Затоа што од далеку си поубава.

Си но ви те на тор

Здра во, те ле фа на ти ци. Ова е пер и од ко га си те се екс пер ти за фуд бал,  
за та кти ки, за си гур ни нат пре ва ри... Од ко е фи ци ен ти, знам са мо де ка 1.10 е  

ко е фи ци ен тот за тоа де ка си те нас ло ви по по бе да та на Ис ланд ќе би дат:  
„Анг ли ја два па ти из ле зе од ЕУ во ед на не де ла“.

Тол кав е и ко е фи ци ен тот де ка ќе до че ка ме по го ле ма глу пост од  
ко мен та то ри те од „Си но ви те на Тор“. 

Ако тво ја та ре пре зен та ци ја от пад на ла, ба рем имаш на што да се ра ду ваш до крај, 
а тоа, ка ко и се ко гаш, е ко мен та тор ско то дуо на МТВ. Тоа не е ед но став на ра бо та, 

кол ку и Са шко и Дар ко да си мис лат де ка е та ка и де ка ус пеш но го пра ват тоа.
Не, за да се би де ко мен та тор, по тре бен е по се бен курс по по е зи ја, по жел но од 

ре не санс но вре ме.
Мо же за тоа до де ка уче ле за ком па ра ци ја, ка ко „им пла чат ду ши те“ и  

„им кр ва ват ср ца та“, го ут на ле ча сот по ми то ло ги ја.
Но, чии са ка ат не ка се си но ви, Ис лан ѓа ни те го ис пол ни ја оче ку ва но то – ус пеш но го 

по пол ни ја ме сто то на „ан дер догс“, од кое се кое пр венс тво си има по тре ба.

Малиот брат 

ТВТека

�  1 јули 1909 година
 Во Разлог е роден Никола Па-

рапунов, македонски револу-
ционер, комунист од Пиринска 
Македонија. Во 1941 година ја 
формира првата вооружена пар-
тизанска формација во Бугарија. 
Пиринска Македонија како дел 
од Царството Бугарија, најрано 
ќе го крене својот глас за ос-
лободување и за обединување 
со другите делови на Македо-
нија. Токму под негово водство 
ќе се одигра и првата вооружена 
борба против бугарската војска 
и воопшто првата вооружена 
битка против фашистичките 
окупациски војски на Балканот. 

�  2 јули 1989 година
 Почина Христо Стамболиев, 

еден од основачите и прв 
декан на Технолошко-мета-
луршкиот факултет во Скопје. 
Негова преокупација беше 
остварување на научната 
мис ла во неорганската хемија, 
аналитичката хемија и техно-
логијата на силикатите. Роден 
е на 13 јануари 1920 година во 
Струмица.

�  3 јули 321 година
 Римскиот цар Први, први от 

римски владетел со хрис ти-
јан  ска вера, ја прогласува 
неделата за ден за одмор и 
за верски обреди.

�  4  јули 1776 година
 Конгресот на САД ја донел Де-

кларацијата за независност, овој 
ден е национален празник на 
САД, Ден на независноста.

�  5 јули 1946 година
 Во Париз е промовиран новиот 

женски костим за капење - би-
кините.

�  6 јули 1928 година
 Во Њујорк е одржана премие-

рата на филмот „Светлината на 
Њујорк“, првиот звучен филм во 
историјата на светската кине-
матографија.

�  7 јули 1921 година
 Роден е Васко Карангелески — 

народен херој на Македонија, 
првоборец и генерал-полковник 
на ЈНА. Меѓу народот се памети 
како изразено промакедонски 
ориентиран. Загинал во не-
среќен случај.

ВремеПлоВ

Нема подобар хакер од љубоморна девојка.

Не сум јас здебелена, телата на топлина се шират!

Ако сакаш добро да се сокриеш од некој, мора да 
размислуваш како даљинско.

Не можам да се договорам со жена ми за одмор,  
каде и да кажам дека сакам да одам и таа сака со 
мене да дојде. 

Зголемување на платата е најубавото нешто што 
ми се нема случено.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
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https://mk.wikipedia.org/wiki/1920
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%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%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_I
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%A1%D0%90%D0%94)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%A1%D0%90%D0%94)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%8A%D1%83%D1%98%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%8A%D1%83%D1%98%D0%BE%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%8A%D1%83%D1%98%D0%BE%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BC
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
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За ква се цот:

•		две	и	пол	ла	жич	ка	сув	ква	сец
•		100	мл	мла	ка	во	да
•		1	ла	жич	ка	ше	ќер
•		пр	сто	фат	браш	но

За те сто то:

•		800	гра	ма	браш	но
•		2	ла	жич	ки	сол
•		150	мл	мле	ко	од	со	ја
•		200	мл	мас	ло
•		30	гра	ма	сем	ки	од	сон	чог	лед
•		30	гра	ма	ле	не	но	се	ме
•		30	гра	ма	сем	ки	од	ти	ква
•		30	гра	ма	су	сам
•		125	гра	ма	мар	га	рин

# Во мал сад из ме шај те ги со стој ки те за под го то вка 
на ква се цот и оста ве те ги на кра тко.

# Се ми ња та круп но исеч кај те ги.

# Во сад ста ве те ги браш но то, сол та и сеч ка ни те се-
ми ња. Из ме шај те ги и до дај те го ква се цот. До дај те 
ги ки се ла та во да и мас ло то и за ме се те те сто. Оста-
ве те го да стои 30 ми ну ти по кри е но со фо ли ја.

# На пра ве те ко ра од те сто то со де бе ли на од еден 
сан ти ме тар, изрен дај те го мар га ри нот по це ла та 
по вр ши на и за мо тај те ро лат. Ро ла тот исе че те го на 
пар чи ња и ре де те ги во та ва та за пе че ње. Оста ве те 
да на рас не, па пре мач кај те со во да и со круп на сол.

# Пе че те на 200 сте пе ни око лу 30 ми ну ти или до де ка 
да за ру ме ни.

# За под го то вка на оваа по га ча мо же да ко ри сти те 
ка кво би ло рас ти тел но мле ко, би ло да е во прав 
или до маш но при го тве но мле ко од ја тки.

ПОДгОтОвкА: СОСтОJкИ:
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куJнски тефтер

Пос на по га ча со се ми ња




