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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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СЕГА МОЖАМ И ЈАС!
Омилениот Dacia DUSTER со 3,99 % каматна стапка, 
без трошоци за одобрување со 15% учество до 31.07.2016 год.

Во соработка со: 

Понудата важи за моделот
Dacia Duster, за кредит до 60 рати. 
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ВоВед

Го уриваат правниот систем  
за да воведат инквизиција

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на неделата

В о името на некаква правда, 
опозицијата и шарените 
платеници во средновековен 

стил фанатично се обидуваат да 
воспостават инквизиторски систем 
во коj самите ќе водат истраги, ќе 
судат и ќе казнуваат политички 
неистомисленици. Тенденцијата 
што ја наметнаа уште од почето-
кот на кризата за девалвирање на 
судскиот систем кулминираше со 
формирање противуставно Спе-
цијално јавно обвинителство (кое 
се претвори во социјалдемократ-
ско обвинителство), а сега треба 
да заврши со барањето за некакво 
специјално судско одделение (читај 
партиски суд), кое ќе треба да суди 
по партиска наредба врз основа на 
желбите и на потребите на аболи-
раниот Зоран Заев.

Очигледно дека ниту со бомбите на 
Заев, ниту со заканите и притисо-
ците врз потенцијалните сведоци, 
обвинителите од СЈО не успеаја да 
обезбедат цврсти и суштински до-
кази за некакви криминални дела 
во кои се вмешани челните луѓе 
од ВМРО-ДПМНЕ. Во таква ситу-
ација, обвиненијата на „Заевите 
ангели“ нема шанси да поминат 
кај ниту еден судија, освен, се раз-
бира, кај специјалните, кои би биле 
специјално обработени од надво-
решните пријатели на Заев.

На сценаристите што предвиде-
ле на ваков начин да го казнат 
непослушното раководство на 
ВМРО-ДПМНЕ им е кристално јас-
но дека нарачаните пресуди нема 
толку лесно да поминат ниту кај 
граѓаните, па затоа Соросовите 
платеници преку своите медиуми 

и на социјалните мрежи веќе по-
долг период наназад водат голема 
пропагандна војна преку пласи-
рање неиздржани обвинувања 
против членови на раководството 
на ВМРО-ДПМНЕ, при што самите 
изигруваат и истражители и обви-
нители и судии.

Иако нема ниту еден предмет што е 
влезен во судница, а уште помалку 
завршен со правосилна судска пре-
суда, сите наведени во листата за 
отстрел на Заев и на СДСМ одамна 
се третираат како осудени крими-
налци, а висината на казните е на 
јавна лицитација во која почетната 
казна е „доживотен затвор“. За по-
читување на правото на осомниче-
ниот да се брани на фер судење не 
станува ни збор, а презумпцијата 
на невиност не се почитува дури 
ни од обвинителките во СЈО. Секој 
што ќе укаже или се спротивстави 
на јавниот линч, покрај лавината 
од навреди и закани, добива свое 
бројче на листата за отстрел.

Во инквизиторскиот систем што 
се обидува да го воспостави Заев 
со помош на „чадорот“ по форми-
рањето на специјалниот суд, СЈО, 
конечно, ќе може да здивне затоа 
што веќе нема да има потреба да се 
занимава со истрага и со докази и 
да се бламира на прес-конферен-
ции. Впрочем, со инсталирањето 
партиски суд воопшто ќе нема 
потреба да ги убедува партиските 
судии во издржаноста на обвине-
нието. Може само да си размену-
ваат мислења дали е подобро да 
ги осудат на доживотен затвор или 
јавно да ги егзекутираат. Потеш-
ката работа од реализирањето на 

сценариото е да се одржува јавнос-
та во постојана магла и постојано 
да се манипулира народот дека има 
цврсти докази, дека казните ќе би-
дат заслужени, а судот, конечно, се 
одвоил од власта (читај се споил до 
опозицијата).  Соросовите скапо 
платени медиумски перјаници, кои 
го предводат ловот на вештерки со 
ширење масовна хистерија, упорно 
и посветено работат во исполну-
вањето на оваа цел. Притоа без 
грам совест злоупотребуваат чо-
вечки судбини и семејни трагедии 
за да испровоцираат тензии со што 
би ги оправдале насилните дејства 
на хулиганите и на партнерите на 
Заев од подземјето.

Ваквото лудило на опозицијата, кое 
се спроведува поради целосната по-
литичка инфериорност и недостиг 
од креативни идеи за политички 
натпревар, треба да ја одржува кри-
зата во живот по секоја цена додека 
Заев не процени дека има шанси 
да се дограби до власт. Со оглед на 
фактот дека СДСМ нема теоретски 
шанси да добие власт на фер из-
бори во блиска иднина, може да 
бидеме сигурни дека опозицијата 
и шарените платеници ќе ја насо-
чат целата енергија кон прогон на 
политичките противници. 

Миноски: Проектите  
почнати со европски  
средства продолжуваат  
да се реализираат

СДСМ бара СуД за политички прогон

e pay
MACEDONIA

ЖИВЕЕТЕ ВО СТРАНСТВО?

www.e-pay.mk

ПРОВЕРЕТЕ!

Најлесен и најевтин начин да испратите подарок или пари во Македонија

Проектите што се почнати и кои се 
финансирани со европските пари 

од ИПА, како Демир Капија – Смокви-
ца, Пречистителна станица Прилеп и 
Битола - Кременица, продолжуваат со 
својата реализација во согласност со 
предвидената динамика, соопшти ми-
нистерот за финансии Кирил Миноски 
и појасни дека одлуката на Европската 
комисија поврзана со повлекување на 
27 милиони евра од ИПА се однесува 
на средства што сè уште не се програ-
мирани и не се договорени проекти со 
Европската комисија.

Миноски нагласува дека секаде каде 
што има зрели проекти ќе се ползуваат 

европските средства, во соглас-
ност со интересите на граѓаните 
на Република Македонија.

– Имаме и позитивни сигнали, 
на пример, од Австриската раз-
војна агенција вчера добивме 
информација за грант наменет 
за систем за управување кризи 
во УЈП - вели Миноски.

Во однос на повлекувањето на 
претставникот на ММФ од земјава, 
министерот за финансии посочи 
дека станува збор за интерна од-
лука на Фондот, која нема поли-
тичка заднина.

– Претставникот на Меѓународ-
ниот монетарен фонд замина од 
интерни причини. Сите држави 
што немаат аранжман со ММФ, 
Фондот, во насока на рациона-
лизација на трошоците, затвора 
одредени канцеларии и ги повле-
кува претставниците. И понатаму 
останува соработката со ММФ. Во 
септември е закажана редовна ми-
сија на Фондот во земјава и ние ја 
очекуваме - вели Миноски.

Во однос на ребалансот на Буџетот, ми-
нистерот појаснува дека со него доаѓа 
до приспособување на државната каса 
со коригираните проекции за пораст 
во согласност со новонастанатите 
услови поради политичката криза. 
Миноски нагласи дека со ребалансот 
остануваат средствата потребни за 
реализација на капиталните инвес-
тиции, за субвенционирање на земјо-
делците, за плати и за пензии.

Тој посочува дека капиталните инвес-
тиции се на историски највисоко ниво 
досега и дека со ребалансот ниту еден 
проект не е укинат. �
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С о пот пис на стру мич ки от гра до на чал ник Зо ран За ев 
хо тел ски от комп лекс „Ца ре ви ку ли“ е ле га ли зи ран 
на 3.7.2013 го ди на. На ре ше ни е то за утвр ду ва ње 

пра вен ста тус на бес пра вен об јект стои де ка из ве сен Ри-
стов ски Ко це од Стру ми ца под нел ба ра ње со опре де лен 
број од 3.9.2011 го ди на за ле га ли за ци ја на хо тел ски от 
комп лекс, по ткре пе но со ге о дет ски ела бо рат за по себ ни 
на ме ни, со че ти ри згра ди од кои пр ва та со стан за ве ден 
со број 1 на при зем је од 260 ква драт ни ме три, по мош на 
про сто ри ја од се дум ква драт ни ме три и стан број 2 на кат 
со по вр ши на од 222 ква драт ни ме три.

Вто ра та згра да има два ста на со стан бе на по вр ши на од 
20 и од 15 ква драт ни ме тра, тре та та згра да има пет ста на 
со од 15 до 20 ква драт ни ме тра, до де ка згра да та со број 
4 има стан бе на по вр ши на од 16 ква драт ни ме три. Си те 
тие се на при зем је.

Или, спо ред до ку мен тот за ле га ли за ци ја, ба ра те лот Ри-
стов ски Ко це од Стру ми ца под нел ба ра ње за утвр ду ва ње 
пра вен ста тус на бес прав ни об је кти, хо тел ски комп лекс, 

Документите и фотографиите до кои дојде 
Република покажуваат дека Заев со решение 
легализирал објект - хотелски комплекс кој 
е изграден по законскиот рок од март 2011 
година. Повторно, се работи за бизнисмен 
кој е добро познат на Заев и општинската 
администрација како сопственик на компанија 
која често добива општински тендери. 
Откако со законот за легализација го реши 
проблемот со „Глобал“, за кој беше помилуван, 
го злоупотребува ли Заев сега законот и за 
своите соработници?

заев во нов голем криминал во струмица?
ДржАВАТА И ИНСТИТУцИИТЕ НА ПоТЕГ актуелно

Спо ред Ре ше ни е то, ба ра те лот до нел и ге о дет ски ела-
бо рат, сме тка за пла те на еле ктрич на енер ги ја од 28.2 
2011 го ди на од ЕВН Ма ке до ни ја; по тоа имо тен лист за 
пар це ла та, сопс тве ност на РМ, а со пра во на ко ри сте ње 
на ЈП за сто па ни су ва ње со па си шта - Скоп је. Ме ѓу под-
не се ни те до ку мен ти се на ве де ни и За пис ник од увид на 
са мо то ме сто од 23.1.2013 го ди на, Од лу ка на Со ве тот од 
6.6.2013  го ди на за утвр ду ва ње по тре ба од до не су ва ње 
ур ба ни стич ко-план ска до ку мен та ци ја за усог ла су ва ње на 
на ме на та на зем ји ште то, ка ко и Ур ба ни стич ка сог лас ност 
од 27.6.2013 го ди на. Гра до на чал ни кот на оп шти на Стру-
ми ца, по разг ле ду ва ње на при ло же на та до ку мен та ци ја, 
кон ста ти ра де ка се ис пол не ти ус ло ви те за до не су ва ње 
ре ше ние за утвр ду ва ње пра вен ста тус на бес прав ни от 
об јект, стои на сво е рач но пот пи ша ни от до ку мент од 
Зо ран За ев, на ден 3.7.2013 го ди на.

И се то тоа би би ло фер и нор мал но, до кол ку во за ко нот 
за ле га ли за ци ја на ди во град би те не сто е ше де лот де ка 
пред мет на ле га ли за ци ја мо же да би дат об је кти што се 
из гра де ни, од нос но по сто е ле пред март 2011 го ди на. 
Или пре циз но, ка ко што стои во за ко нот, ус лов е об је ктот 
што тре ба да се ле га ли зи ра да е из гра ден зак луч но со 
3 март 2011 го ди на.

Спо ред за ко нот за ле га ли за ци ја на ди во град би, по стап-
ка та за утвр ду ва ње на прав ни от ста тус на бес прав ни от 
об јект ба ра до каз за прик лу чок на ко му нал на ин фра-
стру кту ра и/или сме тки за јав ни ус лу ги (стру ја, во да 
итн.), а до кол ку бес прав ни от об јект не ма ин фра стру-
ктур ни прик лу чо ци, из ја ва за ве ре на на но тар да де на под 
кри вич на и ма те ри јал на од го вор ност со ко ја ба ра те лот 
ќе по твр ди де ка бес прав ни от об јект е из гра ден пред 
вле гу ва ње то во си ла на овој за кон.

Иа ко ба ра те лот Ри стов ски Ко це од Стру ми ца со до ку-
мен ти те за ле га ли за ци ја под нел и сме тка за пла те на 
еле ктрич на енер ги ја од 28.2.2011 го ди на од ЕВН Ма-
ке до ни ја, фа ктич ка та со стој ба на те ре нот пока жу ва  
со се ма дру го.

Са те лит ска та фо то гра фи ја од пре ба ру ва чот на ин тер нет 
„Гугл“ и не го ви те ала тки, по ка жу ва ат де ка на те ре нот 
ка де што се на о ѓа ле га ли зи ра ни от хо тел ски комп лекс, со 
да тум од 10 март 2011 го ди на, има со се ма дру га со стој ба. 
Ту ка има са мо два об је кта, од кои во про е ктот, од нос но 
ге о дет ски от ела бо рат, еден ве ќе не по стои, а вториот е 
зградата со бр.4. При тоа, два та об је кта за ед но не ма ат 
вкуп на по вр ши на од 40-ина ква драт ни ме три.

оз на че ни во ге о дет ски от ела бо рат ка ко згра да бр. 1 
со ви си на П+1, при зем је и кат, и згра да бр. 2, 3 и 4 со 
ви си на П (при зем је), со на ме на Б5 - хо тел ски комп-
ле кси, на КП бр. 7895/2 во КО Стру ми ца, за пи ша на во 
имо тен лист бр. 14614, со вкуп на по вр ши на од 645 
ква драт ни ме три.
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На фо то гра фи ја та, пак, од исти от те рен, пре ку иста та ала-
тка, го има це ли от об јект, но на 4 сеп тем ври 2013 го ди на. 
Нор мал но, ко га во ју ни таа 2013 го ди на комп ле ксот е све-
че но отво рен. До хо те лот се стиг ну ва по но ви от из гра ден 
ло ка лен пат Стру ми ца - Поп че во, не ка де на око лу три ки-
ло ме три над вор од Стру ми ца.

Стру мич ка та јав ност без за др шка по со чу ва де ка, се пак, 
ста ну ва збор за биз нис по вр зан со кла нот што ја ра ко во ди 
Стру ми ца по ве ќе од ед на де це ни ја. Но, кој е Ко це Ри стов-
ски од Стру ми ца, кој во април оваа го ди на сво јот нед ви-
жен имот, ка ко и хо тел ски от комп лекс, ле га ли зи ран во 
2013 година со За ко нот за ле га ли за ци ја на ди во град би те, 

и дру ги зем јо дел ски пар це ли, шу ми и 
де лов ни об је кти во Стру ми ца и во ме-
ста та поз на ти ка ко Да би ља, Поп че во, 
Ван Град, Све ти Или ја, Чиф лик, Го ли 
Рид, бла го род но, ка ко што ве лат, ѝ ги 
по да рил на сво ја та со пру га? Тоа што го 
прив ле ку ва вни ма ни е то на јав но ста, 
ко ја се обра ти до ре дак ци ја та „Ре пуб-
ли ка“, е на ве де но то де ка ста ну ва збор 
за чо век што по за ни ма ње е ра бот ник. 
Кој е тој ра бот ник што  мо же да отво ри 
хо тел ски комп лекс, а и кој е тој гра до-
на чал ник, чиј што на чин на ра бо та  во 
оп шти на та ѝ е поз нат на по ши ро ка та 
јав ност, да сто ри пре вид и да му го ле-
га ли зи ра об је ктот што не по сто ел во 
2011 го ди на? Ба рем За ев е поз нат ка ко 
„вљу бе ник“ во мо то цик ли те и во дру-
ги те ска пи играч ки со кои не ре тко се 
фо то гра фи ра на окол ни те рит чи ња над 
Стру ми ца. Притоа, според струмичката 
јавност објектот, всушност, припаѓа на 
кланот Заеви, а Коце Ристовски е само 
човекот којшто управува со тој имот.

10 март 2011

4 септември 2013

Ако се пре ба ра по ин тер нет (по втор но) 
„Гугл“ пред вас ја ва ди ме ди ум ска та ре пор-
та жа за стру ми ча не цот Ко це Ри стов ски, чи-
е што при ват но ло ви ште „Чам чиф лик голд“ 
е сѐ по прив леч но за стран ски те лов џии.

Ба рај ќи, пак, спо ред адре са та на чо ве кот, 
чиј што хо тел ски комп лекс За ев го ле га ли-
зи ра, ка ко и спо ред име то на ло ви ште то, 
пред вас ќе се по ја ват не кол ку до ку мен ти 
за јав ни на ба вки во оп шти на Стру ми ца.

Та ка, на при мер, во 2012 го ди на , За штит-
но друш тво за про из водс тво, про мет,  
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С та ра та по го вор ка ве ли де ка ко га 
бро дот то не, ста ор ци те го на пу-
шта ат пр ви. Кај ма ке дон ска та 

опо зи ци ја, пак, е обрат но. Та му, очиг-
лед но е де ка исти те тие прис по соб ли-
ви гло да чи, овој пат и кри ми но ге ни, 
оду ше ве но и пол ни со елан го за зе доа 
опо зи ци ско то пло ви ло, кое се ри оз но 
то не. Да не ма за бу ни, не збо ру ва ме за 
вр ху шка та, ту ку за но во про ја ве ни те „же-
шки“ под др жу ва чи на пар ти ја та. Спо ред 
акту ел ни те кон сте ла ции, кул ми на ци ја та 
се до жи ву ва во мо мен тот, па оче ку ва-
ње то на „стран ска“ пер и пе ти ја што ќе 
до ве де до по зи ти вен расп лет за нив ги 
дов ле че на па лу ба та со вре ме ни те гу са-
ри, еден куп ли ко ви од ма ке дон ско то 
под зем је. Освен ми ри сот на гни леж од 
рас па ѓа ње на пар ти ја та, кри ми но ге ни те 
„ре во лу ци о не ри“ ги прив ле че и уба ва та 
шан са за за шти та, па тие бес по штед но 
се вне соа во слу чу ва ња та оче ку вај ќи по-

вра тен дар за одра бо те но то во ка у за та. 
Којз нае, мо же би во ид ни на овој труд и 
бо ја ди су ва ње ќе им до не сат ос ло бо ду ва-
ње од не ко ја каз на, чи сте ње на до си е то, 
па и не о де ње в за твор?!

Да, и кри ми нал ци те да ти са ка ле да 
ужи ва ат под „ча дор“, не са мо на пла жа, 
исто ка ко што са ка ат да во зат ска пи „ау-
ди ја“, кои ги ми лу ва ат и чел ни ци те на 
опо зи ци ја та. Та ка, шан са та да се иско-
ри сти што би ло од де зо ри ен ти ра на та 
пар ти ја во ко ја ве ќе не кол ку го ди ни 
не ма „пи лот во ави о нот“, или, во на ши-
от слу чај, ка пе тан на бро дот, ги из ва ди 
кри ми нал ци те на по ли тич ка та сце на. 
Ли ко ви те што по си те пра ви ла на нив-
на та не за кон ска „служ ба“ би тре ба ло да 
се кри јат од јав но ста и да си ра бо тат во 
иле га ла, на ед наш се нај доа во пр ви те 
„ша ре ни“ бор бе ни ре до ви. На стра на 
што со ци јал де мо крат ски те „бра ќа по 
оруж је“, во овој слу чај бо ја, за ми наа на 
од мор. Ве ро јат но, си те тие ли ко ви со 

де бе ли до си е ја оче ку ва ат де ка до кол-
ку „заг ла ват“ пред за ко нот, се ко гаш ќе 
мо жат да сме та ат на СЈО и на Ка ти ца 
Ја не ва, ко ја би ги по ба ра ла и пре зе ла 
слу ча и те на зас луж ни те ве те ра ни во 
ша ре на та на пра ви ја на ре че на „ре во лу-
ци ја“. Се кој од нив ќе мо же да се по ви ка 
на по ли тич ки про гон, без раз ли ка што 
огра бил бан ка, пре те пал не ко го за лих-
ва или украл авто мо бил. „Ре жи мот“ ги 
за то ра за тоа што се „ре во лу ци о не ри“, 
а не кри ми нал ци, не ли...

Та ка, по ве де ни од пре крас на та мож ност, 
дел од ли де ри те на кри ми нал но то под-
зем је ста наа и глав ни ѕвез ди на ша ре на та 
„ре во лу ци ја“, пра веј ќи ја уште по ша ре-
на, поз бу не та, по без лич на, по не ар ти-
ку ли ра на и по за гу бе на во про сто рот. 
Во пре во дот не, би деј ќи тие од лич но го 
раз би ра ат ја зи кот на ча дор џи ја та. Ток му 
за тоа,  со ци јал де мо крат ско то пло ви ло 
без ком пас, сек стант и ка ков и да е уред 
за на ви га ци ја, уште пред кри ми нал ци те 
го бен ди саа и стран ски те „гло да чи“, по-
ли тич ки те ста ор ци и служ би, кои ви доа 
плод но по ле за ис пол ну ва ње на сво и те 
це ли. Ми на то то уште по ве ќе ја под за-
греа и за си ли под др шка та. Збо ру ва ме за 
пар ти ја што сме ни, име, зна ме, из вр ши 
не при род на те ри то ри јал на по дел ба на 
оп шти ни те и ред дру ги не ло гич ни че ко-
ри и по те зи, ба рем од ма ке дон ска - на ци-
о нал на глед на точ ка, чи и што пос ле ди ци 
др жа ва та ги чув ству ва и по ре чи си 25 
го ди ни од не за вис но ста.

Бегаат од народот, се 
крстат во криминалци  

и странци

анализа

И кри ми нал ци те да ти са ка ле да ужи ва ат под „ча дор“, не са мо на пла жа,  
исто ка ко што са ка ат да во зат ска пи „ау ди ја“, кои ги ми лу ва ат и чел ни ци те  
на опо зи ци ја та. Шан са та за ќар од де зо ри ен ти ра ни от СДСМ, во кој ве ќе  
не кол ку го ди ни не ма „пи лот во ави о нот“, ги из ва ди кри ми нал ци те на  
по ли тич ка та сце на. Ве ро јат но, си те тие ли ко ви со де бе ли до си е ја оче ку ва ат 
де ка до кол ку „заг ла ват“ пред за ко нот, се ко гаш ќе мо жат да сме та ат на СЈО  
и на Ка ти ца Ја не ва, ко ја би ги по ба ра ла и пре зе ла слу ча и те на зас луж ни те 
ве те ра ни во ша ре на та на пра ви ја на ре че на „ре во лу ци ја“

Пишува | Љупчо Цветановски

ОПОЗИЦИЈАТА БЕЗ КОМПАС

по сре ду ва ње, уго сти телс тво и лов 
„Чам чиф лик голд“ д.о.о.е.л. екс-
порт-им порт Стру ми ца, со адре-
са со ко ја Ри стов ски го под не су ва 
ба ра ње то за ле га ли за ци ја, до би-
ва тен де ри на оп шти на Стру ми-
ца за по пра вка и за уре ду ва ње 
тро то а ри ка ко и за по пра вка на 
гра нит на пло шта дот „Го це Дел-
чев“ во вкуп на вред ност од око лу  
1. 340.000 де на ри.

На тие исти до ку мен ти се по ја ву ва 
и ве ќе поз на та та ком па ни ја „Три те-
рол“ од Стру ми ца за ко ја „Ре пуб ли-
ка“ ве ќе пи шу ва ше, а фи нан си ска та 
по ли ци ја вле зе во стру мич ка ад ми-
ни стра ци ја во обид за рас чи сту-
ва ње на слу ча јот со уче нич ки от 
пре воз во оп шти на та.

Или, по втор но, во 2014 го ди на, ко га 
оваа ком па ни ја се ја ву ва ка ко единс-
твен по ну ду вач на тен де рот на ЈП 
Ко му на лец од Стру ми ца, со по ну да 
за 2.724.066 де на ри за мер мер и за 
гра нит за 300 бро ја спо ме ни ци. Спо-
ред јав ни от до ку мент, про це не та та 
вред ност на до го во рот или рам ков-

на та спо год ба из не су ва 7.000.000, 
од нос но со ДДВ су ма та из не су ва 
8.260.000 де на ри.

Всуш ност, се ра бо ти за биз нис мен 
до бро поз нат и на оп штин ска та 
ад ми ни стра ци ја и на кла нот За е ви. 
Гра до на чал ни кот За ев, кој се бо ри 
за „сред на кла са“, соз да де ми ли о-
ни отка ко е на че ло на оп шти на та. 
При тоа, нај го ле ми от не гов про ект 
по кој се пре поз на ва е „Гло бал“, слу-
чај за кој со од лу ка та за або ли ци ја 
од то гаш ни от пре тсе да тел Бран ко 
Цр вен ков ски, ина ку пар ти ски ли-
дер на За ев, ја из бег на прав да та 
во слу ча јот те жок осум ми ли о ни 
евра. И „Гло бал“ , ко неч но, е ре шен 
пре ку за ко нот за ле га ли за ци ја на 
ди во град би те.

„Гло бал“ во Стру ми ца е нај го ле ма та 
ле га ли зи ра на ди во град ба во Ма ке-
до ни ја, ле га ли зи ра на со ре ше ние 
на гра до на чал ни кот на оп шти на 
Стру ми ца, Зо ран За ев, во сог лас ност 
со За ко нот за ле га ли за ци ја ди ви об-
је кти. Отка ко ре ше ни е то за ре кон-
струк ци ја на ста ро то па за ри ште во 

Стру ми ца, ка де што ник на по ве ќе-
кат ни ца тр гов ски цен тар, бе ше по-
ни ште но при над зор од над леж ни те 
ор га ни, и по си те прав ни ла ви рин ти, 
пр во сте пен суд, вто ро сте пен, Упра вен 
суд, Вр хо вен суд, ко неч но по твр да та 
за од би ва ње на упи сот од стра на на 
Ка та стар за ле га лен упис на „Гло бал“ 
ста на пра во сил на, За ев го ле га ли зи-
ра ше „Гло бал“ спо ред За ко нот за ле-
га ли за ци ја на ди во град би те.

Се чи ни де ка ре ше ни е то со кое се 
из ле зе в пре срет на ба ра ња та на ви-
стин ски сред на та кла са во Ма ке до-
ни ја, но, се ка ко, за да им се по мог не 
на тие што не ни имаа друг имот 
освен ди во град би те, За ев во Стру-
ми ца ус пеа да го пре тво ри во За кон 
со кој ги ле га ли зи ра ше „ха ци ен ди те“ 
на сво и те бли ски и со ра бот ни ци. Па 
ду ри и ко га таа ди во град ба е из гра-
де на по за кон ски от рок.

Тоа што се га јав но ста го оче ку ва, се-
ка ко, е др жа ва та да го про ве ри овој, 
ка ко и си те дру ги сом ни тел ни слу-
чаи на ле га ли зи ра ни ди во град би во 
оп шти на та.   (Р.Р.)

актуелно

www.republika.mk 13петок, 8 јули 2016 година12 петок, 8 јули 2016 година



ПаРтИЈа Во КоЈа 
оСУденИЦИте неМаат 
КРИМИнално МИнато?!

- Е ова е ве ќе ин те рес на фор му ла ци-
ја спо ред ад во ка тот Ми рос лав Ву иќ 
или пре тсе да те лот на над зор ни от 
од бор на СДСМ: Ча у шот не ма кри-
ми нал но ми на то, ама бил осу ду ван. 
ова е исто ка ко да ка же те де ка ва-
ша та ком ши ка е не ви на, не ма ла 
се ксу а лен од нос, ама ро ди ла три 
де ца! – ова е ло гич ни от зак лу чок на 
ко ле га та Ва ско Ефтов, кој на пра ша-
ње то да ли За хир Бе ки ри - Ча уш има 
кри ми нал но ми на то, од Ву иќ до би 
тол ку сдсмов ски, из вр тен и не ло ги-
чен од го вор. - Ча у шот не ма кри ми-
нал но ми на то, има осу ду ва ност!

Се пак, ра ко во ди те лот на „Фа бри ка та 
за афе ри“, ко ја бла го да ре ние на МВР е 
под сте чај, тво ре цот на не ви сти ни ти-
те ме га а фе ри за лаж ни лич ни кар ти и 
па со ши на „ре жи мот“, за кои ни ту еден 
опо зи ци ски „про фе си о на лен“ ме ди ум 
до де нес не се из ви ни, не е единс тве-
ни от со ра бот ник на За ев и на СДСМ со 
де бе ло до сие. Ток му Ефтов по втор но 
го по го ди „цен та рот“, овој пат на „Па-
вел Ша тев“, со обе ло де ну ва ње то на 
куп ли ко ви, учес ни ци и ли де ри во 
ша ре на та „ре во лу ци ја“, или „Рад на 
ак ци ја 2016“, ка ко што, нај ве ро јат но, 
би ја на рек ле пред ци те на де неш ни те 
по грд но на ре че ни  „ко му ња ри“.

За дел од „ша ре ни те“ ли де ри, Ефтов 
обе ло де ни:

- Ко га ќе ја про чи та те за твор ска та 
или каз не на би о гра фи ја на Иван-
чо Пав лов ски, тоа му до а ѓа ка ко 
не кој те ле фон ски име ник. Јас ќе 
се оби дам са мо да на бро јам или да 
по со чам не кол ку од каз ни те што тој 
ги има отс лу же но: каз на за твор во 
тра е ње од три го ди ни и шест ме се-
ци за кри вич но де ло убис тво; каз на 
за твор во тра е ње од осум ме се ци 
за кри вич но де ло по чле нот 288 за 
пре диз ви ку ва ње оп шта опас ност во 
2007 го ди на; каз на за твор во тра-
е ње од шест ме се ци за кри вич но 
де ло од чле нот 387 од  1998 го ди-

на; мер ка за си лен над зор од ро ди-
тел, ко га бил ма ло ле тен; па има ме 
кри вич но де ло по чле нот 132, па 
кри вич но де ло по чле нот 123, па 
кри вич но де ло по чле нот 131 и да 
не ре дам на до лу, ка ко што ве лам, 
ста ну ва збор за ви стин ски те ле фон-
ски име ник на кри вич ни де ла што 
се вр зу ва ат за овој чо век, а тој чо век 
е во пр ви те бор бе ни ре до ви на таа 
ша ре на ре во лу ци ја.

Гос по дин Пав ло ски не е единс-
твен во тоа кри ми нал но мил је, кој 
е вклу чен во про те сти те на „ша ре-
на та ре во лу ци ја”. Има ба рем се дум 
лу ѓе за кои има до ка зи де ка има ле 
кри вич ни при ја ви или кри вич ни 
каз ни или кри вич на од го вор ност, 
на при мер тоа се: гос по ди нот Ми-
тков ски за одре де ни те лес ни по-
вре ди, па гос по ди нот Га ври ло ски со 
над зор од ро ди тел, па гос по ди нот 
цве тков ски за одре де на каз на во 
тра е ње од шест ме се ци, па гос по ди-
нот Ку ков ски за одре де ни со о бра-
ќај ни пре кр шо ци , па гос по ди нот 
Ге ор ги ев ски за фал си фи ку ва ње ис-
пра ва, Мај нов ски не ка де две или 
три каз ни во тра е ње од три го ди ни, 
гос по ди нот Ша ба но виќ итн… На 
при мер, на про те сти те во Ве лес мо-
же да се де те кти ра ат или да се ви-
дат при пад ни ци на „Фран кфурт ска 
ма фи ја”, слич ни кри ми нал ни гру пи 
има во Би то ла, одре де ни при пад ни-
ци што беа осу ду ва ни или го не ти 
во де ло по вр за но со „Де то на тор” 
се нај де ни или мо же да се де те кти-
ра ат во тие про те сти во Источ на 
Ма ке до ни ја, одре де ни при пад ни ци 
на сан џач ко то кри ми нал но мил је 
мо же да се де те кти ра ат или да се 
ви дат на скоп ски те про те сти, тоа е 
ед на ша ре на гру па, ко ја има не ка де 
ме ѓу 100 и 200 лу ѓе, кои се во пр ви-
те бор бе ни ре до ви на „ша ре на та 
ре во лу ци ја“ – пре не се Ефтов.

Ов де мо же ме да го до да де ме и Џа ни 
од Мо јан ци, Јор дан Чи пев од Бу га ри-
ја,Ис ма ил Ма ли ќи, Ер до ан Џа фе ро ски, 
си те со до си е ја, дел од нив и во бег-
ство, а си те со се ма слу чај но сли ка ни 
ра мо до ра мо со опо зи ци ски от ли дер 
Зо ран За ев?!

ФоБИЈа од ИЗБоРИ 
И Ма ЃеП Са ноСт од 
ЧадоРИ
Иден тич но ка ко и во слу ча јот со 
пе тар до ид ни те „бом би“, ле то то ја 
со тре и „ре во лу ци ја та“. Очиг лед но 
е де ка топ ло то вре ме не му го ди на 
СДСМ, пар ти ја што, ве ро јат но, од-
лич но би функ ци о ни ра ла на не ко ја 
дру га, по сту де на те ри то ри ја. Си бир, 
или Ал ја ска. Ка де и да е, са мо не е 
во Ма ке до ни ја. Ток му не со од вет-
ству ва ње то на нив ни те по те зи со 
мен та ли те тот на ов деш ни от на род 
ја по ка жа сил на та ин вол ви ра ност 
на „ча до рот“ во си те нив ни дејс тва. 
Очај нич ки те оби ди со си те до се гаш-
ни „бом би“, „ре во лу ции“, бој ко ти и 
ка кви ли не про те сти беа при мер ни 
и на ме не ти за не кое дру го под неб је. 
Слич но ка ко и но ви от во ка бу лар на 
пар ти ски те чел ни ци и хо ли вуд ски-
те, па те тич ни ими ња на пред ме-
ти те на СЈО, кои по па ро ди ја та на 
„Би-Би-Си“ со спо ред ба та на Ја не ва, 
Ри стов ска и на Фе таи со Ба ри мор, 
Ди јаз и Лиу од „Чар ли е ви те ан ге ли“, 
во на ша та јав ност го до би потс меш-
ли во то име „За е ви те ан ге ли“.

Ре ди ца та не со од вет ни по те зи на 
СДСМ за се га за вр ши без ус пех, а по-
ли тич ка та бур ле ска мо ти ви ра на со 
вра ќа ње на власт кај мно зинс тво то 
од на ро дот пре диз ви ка са мо потс-
мев и жел ба за се ир.

Но, по крај сѐ, иа ко свес ни за реј тин-
шки от бу нар и по греш ни от из бор за 
по мош на ра ко водс тво, кое со сво и-
те ми ли о ни и лу ксуз ја уни шту ва и 
та ка бле да та при ка ска за не ка кво 
вра ќа ње на сред на та кла са, дел од 
„за ин те ре си ра на та“ ме ѓу на род на за-
ед ни ца и на та му не ја отка жу ва не-
ар гу мен ти ра на та и тај на под др шка 
за ма ке дон ска та опо зи ци ја. По ве ќе 
од очиг лед но е де ка не ко му сил но 

му од го ва ра ва ква Ма ке до ни ја,  заг ла ве на во 
сопс тве ни те вна треш ни проб ле ми. Ште та та 
од одв ле ку ва ње то на вни ма ни е то ја по твр ди и 
Бри сел, ко га на порт па рол ка та Ма ја Ко ци јан чич 
во образ ло же ни е то за ку со кот во фон до ви те 
на ИПА ѝ се ис пу шти: „Вло ше ни от по ли тич ки 
кон текст е ед на од при чи ни те што Вла да та и 
ад ми ни стра ци ја та, за жал, не беа во мож ност 
да ги ис пол нат по треб ни те ре фор ми или да ги 
спро ве дат фон до ви те на ЕУ во овие об ла сти“.

По ра но бе ше „Че кај ќи го Фи ле“, по тоа „Че кај ќи го 
Хан“, а се га, отка ко и двај ца та сил но ги раз о ча раа, 
СДСМ со не тр пе ние го оче ку ва Хајндл, па зо што 
не и Ну ланд, се ка ко, ако дој де. По ре ди ца та ло ши 
по те зи што ја до за ко паа пар ти ја та, по ста ра та 
на ви ка, со ци јал де мо кра ти те и се га се кр стат во 
стран ски от фа ктор. Дел од иста та таа ме ѓу на-
род на зад ни ца, за дол же на со ду зи на пос луш ни 
че ко ри, бес по го вор но спро ве де ни од СДСМ во 
вре ме то на нив но то вла де е ње, се га тре ба по-
втор но да ги спа си сво и те до маш ни ми ле ни ци. 
Или, та ка ба рем оче ку ва ат на „Па вел Ша тев“. Це-
ло то вни ма ние на пар тиј ци те ксе но фи ли се га е 
на со че но кон ча до ри те. Дел кон тие на пла жи те 
во Гр ци ја, Мал та и во Шпа ни ја, а дел кон ви стин-
ски от ча дор. Пр ви от ги шти ти од сон це, вто ри от 
од рас пад и нов де бакл на пар ти ја та на из бо ри, 
а дел и од за твор. Оваа ма ѓеп са ност со оче ку ва-
ње то на „чи ри-бу, чи ри-ба“ по тег на „ча до рот“, 
кој ќе ги спа си од бро дот што то не, ги чу ва и од 
не ми нов но ста на ре ал на та, по ли тич ка де пре си-
ја. Таа уло га тре ба ше да ја има ат „бом би те“, но 
се по ка жаа ка ко пе тар ди, сле ду ва ше „Пр жи но“, 
но ми ни стри те им из ле гоа ан ти рек ла ма, а  СЈО 
и Ја не ва со о че ни со не до стиг од ар гу мен ти и 
од до ка зи, ни од да ле ку не ги оправ даа со ци јал-
де мо крат ски те оче ку ва ња и по то наа во сво и те 
ин ди ции. Спе ци јал ни от или „Пре ки суд“, кој ќе 
су ди по ди ре кти ва на СДСМ, оста ну ва са мо пу ста, 
ан ти у став на жел ба, па оста ну ва са мо на деж та 
во но во, спе ци јал но по ма га ло од ча до рот. Во ме-
ѓу вре ме, дел од за штит ни ци те ве ќе се за ни ма ва 
со сопс тве ни те, до маш ни проб ле ми, а из бо ри те 
наб ли жу ва ат. Тие ре дов ни те пар ла мен тар ни 
во 2018 го ди на или ло кал ни те во 2017 го ди на. 
Тик-так, тик-так! Та ка За ев ги нај а ву ва ше „бом-
би те“, а се га со иста та оно ма то пе ја по ли тич ки те 
про тив ни ци го пла шат бом ба шот... 

За да ја раз бе ре ме по ли тич ка та си ту а ци ја та во зем ја ва 
и, во тој кон текст, уло га та на опо зи ци ја та, мо ра ме да се по тсе ти ме на ко ре-
ни те на се гаш на та кри за, ве ли по ра неш ни от ам ба са дор и др жа вен се кре тар 
во МНР Ри сто Ни ков ски, спо ред кој дел од ме ѓу на род на та за ед ни ца ве ќе 25 
го ди ни ни ја иг но ри ра др жа ва та.

НИКОВСКИ: Пр во, не нѐ приз на ваа, сѐ уште сме оста ве ни без име, што зна чи 
без це лос на ме ѓу на род на прав на ле ги тим ност... а ве ќе де вет та го ди на, од 
2008 го ди на (Бу ку решт), сме и под бло ка да, уце на и ул ти ма тум – пр во име то 
(пре кр сту ва ње), по тоа членс тво. Тоа е не ле гал но и си ле џи ско од не су ва ње 
кон ед на ма ла др жа ва.

За луд но, ве ли Ни ков ски, би деј ќи си те оби ди да нѐ скр шат, да ка пи ту ли ра ме 
и да се од на ро ди ме, не ус пе е ја. За тоа, спо ред не го, ка ко втор че кор во 2001 
го ди на се оби доа да ја ур нат др жа ва та со по мош на ет нич ки те Ал бан ци.

НИКОВСКИ: Сле ду ва ше агре си ја од Ко со во. Оче ку ваа де ка за не кол ку ме се ци 
ќе се рас пад нат ин сти ту ци и те и ќе пра ват што са ка ат. Не из ле зе та ка. Ар но 
ама, тие не се пре да ва ат лес но. Со Пла нот Б, пре ку Охрид ски от рам ко вен 
до го вор, со Ба ден тер, устав ни от по ре док на др жа ва та бе ше пре вр тен на 
гла ва, со трај ни пос ле ди ци. „Пр жи но“, од се кој ас пект, е втор дел на ОРД.

Тре то, отка ко тоа не ус пеа до крај, сме та ексам ба са до рот, исти те тие за и-
граа на кар та та на исто ри ски те по дел би ме ѓу Ма ке дон ци те.

НИКОВСКИ: Инс це ни раа прис лу шу ва ње, под мет наа „бом би“, и го про дол-
жи ја на ши от тра ди ци о на лен ме ѓу се бен ко леж, до истре бу ва ње. Кла сич но 
сце на рио, из ва де но од ар хи ви те на ЦИА. Се ко гаш се игра на кар та та на 
не за до вол ни те, а та кви има во  се кое оп штес тво. Опо зи ци ја та, ко ја 10 го-
ди ни не мо же да до бие из бо ри, бе ше ло гич на и при род на цел. А неј зи но то 
ра ко водс тво, не ка дар но и не про коп са но, ама мно гу ам би ци оз но, лес но 
ста на ва зал на ту ѓи те ин те ре си. Тие што без о браз но ла жеа де ка за шест 
ме се ци ќе нѐ вне сат во НАТО, се вра ти ја на по ли тич ка та сце на. На ро дот, 
за сре ќа, ги раз би ра ра бо ти те и не доз во ли не кој да го пра ви не до ве тен. 
Огро мен дел ги про чи та и стран ци те, и пет то ко ло на ши те.

Че твр то, ко га ќе се фа тиш во ту ѓо оро не маш из бор. Те тре ти ра ат ка ко нај-
ма ла мра вка и мо раш да играш по нив на му зи ка. Опо зи ци ја та е во ток му 
та ква по лож ба ве ќе две, а ве ро јат но и по ве ќе го ди ни. Стран ци те, си те овие 
го ди ни, во дат сме тка са мо за сво и те ин те ре си и крај но вре ме е да сфа ти ме 
де ка на ши те не ко рес пон ди ра ат со нив ни те. Ту ка не тре ба да има ди ле ми.

Про сто е не ве ро јат но што не кои лу ѓе не сог ле ду ва ат де ка не кој што не из би ра 
средс тва за да нѐ пре кр сти ка ко др жа ва и на род, ве ли Ни ков ски, не мо же 
да би де наш при ја тел, а не, пак, „парт нер“, а исто то ва жи и за си те еми са ри 
што ни до а ѓа ат, ка ко и за ам ба са до ри те во Скоп је, тие што најм но гу ни се 
ме ша ат и ни по пу ва ат. Це ни де ка ни кој од нив не е ту ка за на ше до бро, за 
да ни по мог не, а на ша та сер вил ност и ус луж ност кон нив са мо ги на ма лу ва 
на ми ни мум изг ле ди те да ги од бра ни ме на ши те уни вер зал но приз на ти пра ва.

НИКОВСКИ: Пет то, до де ка се гаш но то ра ко водс тво на опо зи ци ја та не за ми не 
на ѓу бри ште то на исто ри ја та, не ма трај но ре ше ние за на ша та кри за. Ток му 
за тоа, из бо ри те се на мет ну ва ат ка ко си лен че кор за из лез од ту не лот. Тие 
не ма сѐ да ре шат ама ќе отво рат пат за по ја ва на но ви во да чи, кои не ма 
да би дат „црп на ти“ од не кое по ле и ќе раз ли ку ва ат лич ни и пар ти ски од 
др жав ни ин те ре си.

Ше сто, нај до бар до каз де ка т.н. „ша ре ни ре во лу ции“ не се слу чај ни и 
„спон та ни“ е што исто вре ме но се слу чу ва ат и кај нас, и во Ба ња Лу ка, и во 
Бел град. Та кво не што е ап со лут но не воз мож но ако кон ци те не се вле чат 
од еден ист цен тар.

Сед мо, по треб на ни е же сто ка бор ба про тив кри ми на лот и ко руп ци ја та ама, 
ба рем до се га, СЈО во ди по ли ти ка спо ред по тре би те на стран ци те. Та ка, 
са мо то се  дис ква ли фи ку ва.

НИКОВСКИ:  
СЕГАШНОТО РАКОВОДСТВО НА 
ОПОЗИЦИЈАТА ТРЕБА ДА ЗАМИНЕ  
НА БУНИШТЕТО НА ИСТОРИЈАТА

анализа
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По „БрЕГ зИТ“, ЕУ МУ НА МИГ НУ ВА НА БАл КА НоТ

Срп ско-хр ват ски ре цепт  
за про ши ру ва ње то
нај до бро то сце на рио за за па ден Бал кан во вр ска со кон
фе рен ци ја та за за па ден Бал кан што не де ла ва се одр жа во 
па риз е пла не ри те на еу да зна е ле де ка из ле гу ва ње то на 
ве ли ка Бри та ни ја од еу е ре ал на оп ци ја и со ста но кот со 
бал кан ски те по тен ци јал ни член ки на уни ја та на мер но да го 
пла ни ра ле за де се ти на де на по бри тан ски от ре фе рен дум 
со цел на све тот да му ка жат де ка Бал ка нот е но ва та ве ли ка 
Бри та ни ја и исто вре ме но да ис пра тат ни за дру ги по ра ки до 
раз лич ни адре си во евро па
Пишува | Го ран Мо ми ро ски  

КОлУМНА

По ра ки те се јас ни, европ-
ски те ли де ри, пред сѐ 
гер ман ска та кан це лар ка 

Ан ге ла Мер кел и фран цу ски-
от пре тсе да тел Фран соа Оланд 
ка ко стол бо ви на раз ни ша на та 
Уни ја, има ат по тре ба да си му-
ли ра ат нор мал ност и пред сво-
и те гла са чи и пред европ ска та 
јав ност, да убе дат де ка иде ја та 
за обе ди не та Евро па во се бе сѐ 
уште со др жи сил на енер ги ја и 
да му ис пра тат сиг нал на Лон-
дон де ка во те кот на пре го во ри-
те за за ми ну ва ње не ма да мо же 
да оче ку ва бе не фи ции ако не се 
отка же од де лот од сво јот су ве-
ре ни тет, кој, всуш ност, и бе ше 
при чи на за „Брег зит“. 

По ра ки има и за дру ги фа кто ри 
во ЕУ. Бал кан ски те зем ји во Па-
риз беа иско ри сте ни ка ко ба уч 
за си те дру ги европ ски член ки 
што са ка ат да одр жат ре фе рен-
ду ми на кои, со на мо мен ти не-

при род но то по вто ру ва ње на 
син таг ма та „про ши ру ва ње то 
про дол жу ва“, им бе ше по ра ча-
но де ка без се ко го се мо же, но 
и де ка за се ко го има по до бра 
или по ло ша за ме на, а За па ден 
Бал кан е пр ва та де сти на ци ја 
ка де што ЕУ мо же да ги на до-
ме сти зем ји те што поч на да ги 
гу би ка ко член ки.

По точ но две го ди ни отка ко 
пре тсе да те лот на Европ ска та 
ко ми си ја, Жан-Клод Јун кер, 
по ра ча де ка во на ред ни те пет 
го ди ни не ма про ши ру ва ње, а 
го лем дел од ли де ри те во ЕУ 
отво ре но поч наа да ка жу ва ат 
де ка Евро па е умор на и де ка 
но ви те член ки мо же да ја на-
ру шат неј зи на та ста бил ност и 
ста бил но ста на вла де јач ки те 
пар тии во Па риз, одед наш дој-
де до про свет лу ва ње за иде ја та 
за про ши ру ва ње то. 

Тол ку по зи тив ни нај а ви за 
про ши ру ва ње то не беа ка жа-
ни ни ту на пр ва та кон фе рен-
ци ја за За па ден Бал кан што се 
одр жа во август 2014 го ди на во 
Бер лин, ни ту ла ни во Ви е на, 
ни ту на ко ја би ло дру га де ба-
та на ви со ко европ ско ни во. 
При чи на та мо же да би де са мо 
ед на. Европ ски те ли де ри што 
сѐ уште се на де ва ат на сил на 
и на по цен тра ли зи ра на ЕУ, по 

„Брег зит“ мо ра да ја на до ме с-
тат не ка ко за гу ба та на Ве ли ка 
Бри та ни ја, па ду ри и да е тоа 
вир ту ел но, со ве ту ва ња и со 
кон фе рен ции. 

За па ден Бал кан, иа ко не е мно гу 
по пу ла рен во Бри сел и во глав-
ни те гра до ви на го лем дел од 
член ки те на ЕУ, се га е единс-
тве на та оп ци ја за нов исто ри-
ски че кор на Уни ја та. Од ед на 
стра на, оп то ва рен со ни за вна-
т реш ни проб ле ми во зем ји те 
во ре ги о нот, со уште по ве ќе 
неспро ве де ни ре фор ми, со ви со-
ко ни во ко руп ци ја, но, од дру га 
стра на, со мно гу по до бро ор га-
ни зи ра на еко но ми ја и ин сти ту-
ции одо што Бу га ри ја и Ро ма ни ја 
ко га ста ну ваа член ки на ЕУ. ЕУ 
не ма дру га ал тер на ти ва, ни ту 
ге о граф ски ни ту по ли тич ки. 

Отка ко ста на јас но де ка Укра и на 
е жр тву ва на и не мо же на ско-
ро да ста не член ка на ЕУ или на 
НА ТО по ра ди су ди рот со Ру си ја 
и не ста бил но ста што ја но си тој 
су дир, а сли чен е при ме рот со 
Гру зи ја и со Мол да ви ја кои се 
на о ѓа ат на поз на та та ли ни ја на 
ог нот ме ѓу две те су пер си ли, бал-
кан ски те зем ји се единс тве ни те 
што мо жат да оди гра ат ка ква 
та ква уло га во со нот за обе ди-
не та Евро па во мо мен ти те ко га 
со нот поч на да ста ну ва кош мар.  

Пра ша ње то што мо ра да би де 
по ста ве но, со ог лед на исто ри-
ја та на нес про ве де ни ве ту ва ња 
кон зем ји те од ре ги о нот, е да ли 
се искре ни збо ро ви те на Мо ге-
ри ни и на Оланд кои од уста не 
го из ва ди ја про ши ру ва ње то, а 
про це сот спо ред нив ни те збо-

ро ви е при о ри тет на це ла та ЕУ. 
Да ли Па риз бе ше са мо уште ед-
на до бро смис ле на мож ност за 
хо мо ге ни за ци ја на ЕУ по уда рот 
од Лон дон или се ра бо ти за ре-
ал на пла тфор ма за ко ја има кон-
сен зус ме ѓу нај моќ ни те игра чи, 
а со ко ја тре ба да се хо мо ге ни-
зи ра це ли от кон ти нент. 
 
Мо ге ри ни и Оланд  
од луч ни за  
про ши ру ва ње то
Ние сме од луч ни да про дол жи-
ме со про це сот на про ши ру ва ње 
и мно гу е важ но за европ ски-
те ин сти ту ции, за Со ве тот и за 
Европ ска та ко ми си ја да би дат 
кре ди бил ни во про це сот, ка ко 
и ние да ја под др жи ме аген да та 
на ин вол ви ра ни те зем ји. Си те 
тие ра бо тат мно гу сил но и до-

бро, и ние има ме ин те рес оваа 
ре форм ска аген да да ус пее и 
про це сот на про ши ру ва ње да 
рас те. По ра ка та е јас на и глас на, 
про ши ру ва ње то ќе про дол жи, 
по ра ча пот пре тсе да тел ка та на 
Европ ска та ко ми си ја и ви со ка 
прет став нич ка за над во реш на 
по ли ти ка и без бед ност на Уни ја-
та, Фе де ри ка Мо ге ри ни, по са ми-
тот за За па ден Бал кан во Па риз. 
За Мо ге ри ни, ко ја нај а ви де ка на 
про ши ру ва ње то на ЕУ со но ви 
шест зем ји од ре ги о нот во Бри-
сел ќе се ра бо ти на днев но ни во, 
бал кан ски от са мит е ва жен и за 
европ ска та без бед ност во кон-
текст на еми грант ска та кри за 
и ри зи кот од ра ди ка ли за ци ја. 

За раз ли ка од Мо ге ри ни, ко ја 
и прет ход но го во ре ла за по-
тре ба та од про ши ру ва ње на 
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ЕУ, во Па риз најм но гу из не на-
ди фран цу ски от пре тсе да тел 
Фран соа Оланд кој во о би ча е но 
е скр жав на оваа те ма. Со о чен 
со вна треш ни те проб ле ми, ка ко 
бор ба та со те ро риз мот, не за до-
волс тво то на син ди ка ти те кои 
со ме се ци штрај ку ва ат и вло ше-
на та еко ном ска со стој ба, Оланд 
не во о би ча е но оп ти ми стич ки 
го во ре ше за про ши ру ва ње то и 
по тсе ти де ка ЕУ да ла збор де ка 
ако ус ло ви те се ис пол не ти, бал-
кан ски те зем ји ќе вле зат во ЕУ. 

Ва жат ли за Ма ке до ни ја 
по ра ки те од Па риз?
За раз ли ка од оста на ти те бал-
кан ски зем ји, кои има ат пра во 
на на деж де ка ве ту ва ња та од 
ЕУ мо жат на ско ро да се ос тва-
рат, за Ма ке до ни ја не ма го лем 
про стор за оп ти ми зам. По пов-
ле ку ва ње то на не фор мал но то 
ве то на Хр ват ска за пре го во ри-
те на Ср би ја за влез, ста на јас-
но де ка Ма ке до ни ја ќе оста не 
ед на од ре тки те по тен ци јал ни 

член ки што не ма да мо жат да 
оче ку ва ат по мош од Уни ја та во 
ре ша ва ње на би ла те рал ни от 
спор за неј зи на член ка. 

Прет ход но и при ме рот со при-
ти со кот на Бри сел врз Сло ве-
ни ја, ко га таа бе ше на те ра на 
да за бо ра ви за спо рот око лу 
Пи ран ски от За лив и да доз во-
ли влез за Хр ват ска, по ка жа 
де ка ЕУ ги ре ша ва проб ле ми те 
са мо ко га тоа ѝ од го ва ра. Очиг-
лед но е де ка Бри сел не са ка по 
сло ве неч ко-хр ват ски от и по 
хр ват ско-срп ски от ре цепт да 
го ре ши и грч ко-ма ке дон ски от 

КОлУМНА

спор со кој и зем ја ва ќе мо же да 
поч не пре го во ри за влез. Ту ка 
на Ма ке до ни ја не ѝ по ма га ни-
ту пре су да на „свет ски от суд“ 
за тоа кој про во ци ра, ни ту кон-
стру ктив ност, ни ту уме ре ност. 
Јас но е де ка ЕУ е не моќ на пред 
грч ко то вли ја ние во Бри сел и 
дру ги те европ ски цен три на 
моќ и во сог лас ност со та ква та 
по ста ве ност Ма ке до ни ја уште 
дол го не ма да мо же да се на де-
ва на че кор во евро ин те гра ци-
и те иа ко па тот го поч на пред 
15 го ди ни, а со го ди ни до би ва 
пре по ра ки за по че ток на пре-
го во ри те за членс тво. �



нИКола 
ПоПоСКИ

еМИл 
дИМИтРИеВ

Не мислам дека кои било 
амбасадори треба да од-
лучуваат дали има или 
нема услови во Македо-

нија. Се согласувам со фактот дека не треба да имаме 
избори во кои најголемата опозициска партија нема 
да учествува бидејќи тоа ќе даде една негативна 
конотација за самиот изборен процес. Впрочем, и 
идејата за избори е нешто што го бараше најголема-
та опозициска партија. Владината коалиција беше со 
став изборите да се случат во редовен термин, а тоа 
е 2018 година. Без разлика на ова, им беа нагласени 
три фактори, избирачкиот список, климата во ме-
диумите и обезбедување механизми за одвојување 
на партиското дејствување, државно дејствување и 
комоција на граѓаните да се чувствуваат дека можат 
да избираат сами.

Клучната порака од па-
рискиот самит е дека ЕУ 
ја задржува политиката 
на отворени врати, а тоа 

е одличен сигнал за земјите од Западен Балкан. На мое 
задоволство и на задоволство на сите граѓани, многу 
често беше искажана благодарност кон Република 
Македонија за справување со кризата, посебно со ква-
лификации дека Македонија се однесувала европски 
во делот на менаџирање на емигрантската криза.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
нИКола 
ГРУеВСКИ

Интерпретациите што се 
пласираат за формирање 
специјално судско одде-
ление кое ќе постапува 
по предметите што ги 
иницира Специјалното јавно обвинителство не само 
што се притисок врз независноста на судиите туку 
и се насочени кон рушење на целокупниот судски 
систем во нашата земја. Сега се поставува прашање 
дали тоа значи дека ако некоја друга од четирите 
партии потписнички на Договорот од Пржино оцени 
и смета дека СЈО селективно постапува по предметите 
што ги иницира, може да побара формирање посебен 
оддел во рамките на СЈО за предметите по кои засега 
не покажува интерес за постапување. Барањето за 
формирање посебен оддел во рамките на СЈО, и тоа не 
само теоретски, би имало и поголема основа отколку 
да се формира посебно судско одделение.

БРанКо  
УшКоВСКИ

Апелирам на слога и заед-
ништво во сите области, 
кои се заеднички за нас 
и за нашите граѓани. За-
едно и искрено да про-
должиме со традицијата, која со векови го одбележува 
животот на овие простори. Да бидеме пример за сожи-
вот, почит и разбирање, кои ќе носат само позитивни 
нешта за нашата држава и за нашите граѓани. Да 
се вложиме уште повеќе за економски напредок во 
државата, за привлекување инвеститори, за развој 
на бизнисот, за нови фабрики и нови работни места. 
Да работиме уште повеќе за полесен и поквалите-
тен живот на луѓето, за напредок на земјоделството, 
образованието, здравството, културата и сите други 
општествени сфери. Со заедничка работа да создаваме 
дела и вредности кои на следните генерации ќе им 
остават добар пример и позитивни пораки.

СеБаСтИЈан  
КУРЦ

Македонија веќе прави 
сѐ што е во нејзина моќ 
за да ја заштити својата 
граница со Грција и да го 

запре напливот на илегални мигранти. Ние високо ги 
цениме тие напори. Мораме да сториме колку што е 
можно повеќе за да ѝ помогнеме на Македонија да ги 
заштити своите граници и да соработуваме со неа во 
борбата против трговците со луѓе. Исто така, мораме 
да продолжиме и да ѝ обезбедуваме на Македонија 
кредибилна перспектива кон Европската унија и да 
ја охрабриме да преземе натамошни политички и 
економски реформи. Овие натамошни реформи се од 
интерес како за ЕУ така и за македонските граѓани.

Зоран Заев еднаш веќе 
успеа да избега пред за-
конот благодарение на 
Бранко Црвенковски, кој 
го спаси од одговорност за криминал тежок осум 
милиони евра. Аболицираниот криминалец Заев не 
смее повторно да избега од одговорност.

ВаСИл  
ПИшеВ

Но, ете го Ви уќ до а ѓа кај 
Еф тов и овој од сѐ за што 
мо  же ше, му се фа ќа за Ча-
у  шот. Дрс  ко и без о браз но, 
но  ви на рот му се на фр ла, 
ве ли пу ле нот не бил цве ќе 
за ми ри са ње.

� Уба ва фор му ла ци ја - ќе 
за бе ле жи ад во ка тот. И, на-
ви сти на, си те ќе се сог ла-
си ме, не ма ни што ло шо во 
тоа не кој да би де цве ќе, па 
уште и ми рис ли во. 

� Да ли има кри ми нал но 
до сие?
- Ча у шот не ма кри ми нал-
но ми на то, има осу ду ва-
ност!

Ај де! Ма кси мал на бу да лаш-
ти на. Јав но, пред ка ме ри, 
глас но и јас но иска жа на. И 
тоа по втор но во од бра на 
на Ча у шот. 

Мо ра овој де бе ло да ги 
за дол жил што во не го ва 
чест си те од ред, од вр вот 
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МИ КИ МА КСИ МУМ – СИТ НО чИ чЕ, КРУП НО лА жЕ

Ад во ка тот Ми рос лав 
Ву иќ во суд ски те ход-
ни ци се вр ти на име то 

Ми ки Ма кси мум. Си тен на 
раст, чи че, ни са ми от не по-
мис лу ва де ка ова Ма кси мум 
е тоа Ве ли ки што го но сат 
им пе ра то ри те. 

Но, тоа не зна чи де ка не го 
зас лу жу ва, а ние, ка ко и тој 
са ми от, а бо га ми и кри ми-
нал ци те што му се шти те ни-
ци, мно гу до бро зна е ме ка ко 
го зас лу жил. Не кол ку крат но.

Зас лу га пр ва: ко го и да бра ни, 
за што и да го бра ни, во се кој 
спор, тој мо же да го из ва ди 
ма кси му мот од каз на та. Ако 
се про пи ша ни 20 го ди ни – 

не го ви от кри ми на лец ќе 
ги до бие си те до ед на, ако 
има олес ни тел ни окол но-
сти, ќе го по со ве ту ва да се 
пра ви луд до ма кси мум, но 
тоа не ма да му по мог не да 
му из бе га ма кси му мот. 

Зас лу га вто ра: Вто ри от слу-
чај е тес но по вр зан со спо-
ме на та та лу дост во пр ви от 
слу чај. И со Ча у шот, ка ко 
кри ми на лец и ка ко по ду чен 
на луд ни чав кри ми на лец. 
По и на ку не се об јас ну ва. 
А не ко гаш во ана ли те ќе 
би де за пи ша но де ка ток-
му Ча у шот е ма кси мал на та 
одред ни ца во ка ри е ра та на 
ад во ка тот на под зем је то. 

Сед ну ва ат на об ви ни тел на 
клу па, а Ча у шот поч ну ва да 
лу па. Де ФИРОМ, де Алах 
ак бар, де ше ри јат ски су до-
ви, лу ди и не по вр за ни глу-
по сти. По ду чен чо ве кот, ќе 
му от пи шат не ко ја го ди на 
на бу да ла шти на. Иа ко тоа 
не се слу чи. 

до опа шка та на пар ти ја та, 
се пра ват бу да ли.

 Зас лу га тре та: По втор но во 
име на кри ми на лот и на до-
бра та ла га. 

� Да ли близ на ци те што беа 
вклу че ни во ин ци ден тот 
во „Ве не ци ја“ се чле но ви 
на СДСМ?
- Да ли се чле но ви или не 
јас не знам точ но, ме ѓу тоа 
има те мно гу чле но ви на 
СДСМ за кои ние не ма ме 
ус ло ви прет ход но да им 
ба ра ме уве ре ние за осу-
ду ва ност, за тоа што не-
ма ме та кво пра во - ве ли 
Ву иќ.

� зна е те де ка ед ни от од 
нив е член на Из вр шен од-
бор на СДСМ во оп шти на 
Ѓор че Пе тров?
- Не, на из вр шен не се. А 
знам де ка се чле но ви не 
ед ни от, ту ку и двај ца та - се 
пре мис лу ва Ву иќ во сти лот 
на За ев. � (р.р.)

Ми рос лав Ву иќ

Ро ден: 
1958 го ди на во Скоп је

Образование: 
Пра вен фа кул тет

Професија: 
Ад во кат
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 Да ли, спо ред Вас, ба рем до се га 
ек стер но то те сти ра ње ги да де 
оче ку ва ни те ре зул та ти и што 
најм но гу при до не се за про ме на 
на кон цеп тот?
рИ СТоВ СКИ: Во су шти на, со во ве-
ду ва ње то на ек стер но то те сти ра-
ње ка ко Вла да поч нав ме бор ба за 
спре чу ва ње на ед на мно гу не по-
пу лар на пра кти ка, ко ја ре ла тив-
но дол го вре ме се пров ле ку ва ше 
низ обра зов ни от си стем, а бе ше 
ини ци ра на од ло ши те на ви ки за 
до би ва ње оцен ки без зас лу га, без 
ни мал ку вло жен труд, што на не кој 
на чин по драз би ра ше оса ка ту ва ње 
на мно гу уче ни ци, и тоа - оса ка ту-
ва ње ди рект но од нив ни те ро ди-
те ли, пре теж но тран зи ци ски оли-
гар ски и но во пе че ни бо га та ши, кои 
не мај ќи вре ме да им се по све тат 
на сво и те де ца, со при ти со ци кон 
на став ни ци те и зло у по тре ба на по-
ли тич ка та и оп штес тве на та моќ, 
ус пе ваа да им за вр шат учи ли ште.

Про це сот до бро поч на и уште од 
са ми от стар ги по го ди ток му оние 
што ги пра кти ку ваа тие ло ши на-
ви ки за из ну ду ва ње не зас лу же ни 
оцен ки и ток му тие беа најг лас ни, 
се бун ту ваа, ги ор га ни зи раа дел од 
уче ни ци те на про те сти, и што ли 
уште не, за да ек стер но то те сти-
ра ње би де уки на то и не ус пее во 

на ме ра та за ко ја е во ве де но. Ние 
тоа и го оче ку вав ме, но, се пак, не 
от ста пив ме. На про тив, бев ме од-
луч ни про це сот, кој пр вич ни те ре-
зул та ти тре ба да ги да де на сре ден 
рок, да про дол жи да се спро ве ду ва. 
Ни ко гаш не ре ков ме де ка во ве де-
ни от кон цепт е иде а лен и не ма да 
се про ме ни. Вни ма тел но го сле дев-
ме спро ве ду ва ње то и при тоа ди-
ску ти рав ме со за сег на ти те стра ни, 
одев ме по учи ли шта, раз го ва рав ме 
со ра ко водс тва та, со на став ни ци-
те, со син ди ка тот, со уче ни ци те и 
ро ди те ли те и ги еви ден ти рав ме 
си те кон стру ктив ни су ге стии и 
пред ло зи, па ду ри и пред ло зи те 
на на ши те по ли тич ки опо нен ти 
кои ја сфа ти ја су шти на та на оваа 
мер ка. До се га на пра вив ме не кол ку 
из ме ни од тех нич ки ас пект. Овој 
пат, од лу чив ме си те нај че сти кон-
цеп ту ал ни су ге стии и за бе ле шки 
да ги пре то чи ме во за кон ски из ме-
ни. Тие из ме ни од след на та учеб на 
го ди на ќе ва жат и пра ктич но ќе се 
спро ве ду ва ат. Ќе се од не су ва ат на 
уче ни ци те од ше сто од де ле ние во 
ос нов но обра зо ва ние, до че твр та 
го ди на во сред но обра зо ва ние. 

 Ве ќе не ма еди ни ци во сви де-
телс тва та. оцен ки те ќе се еви-
ден ти ра ат во до да тен до ку мент. 
Што зна чи тоа?
рИ СТоВ СКИ: Оцен ки те што се 
до би ва ат при ек стер но то те сти-
ра ње ве ќе не ма да би дат дел од 
сви де телс тва та, не за вис но за ка ква 
оцен ка се ра бо ти, да ли е еди ни ца 
или пе тка. Тоа зна чи де ка тие не ма 
да има ат вли ја ние врз про сеч ни от 
ус пех што го по стиг нал уче ни кот 
во ос нов но то или, пак, во сред но то 
обра зо ва ние. Но, ќе би дат кри те ри-
ум кој ќе обез бе ду ва пред ност при 
на та мош но то обра зо ва ние, од нос-
но при упис во сред но учи ли ште 
или на фа кул тет. Се пак, се еден од 
ин ди ка то ри те за ре ал ни те по стиг-
ну ва ња на уче ни ци те и тре ба да 
прет ста ву ва ат по твр да за раз ли ки-
те во нив ни те за ла га ња и стек на ти 
зна е ња. За тоа ќе се еви ден ти ра ат 
во по се бен до ку мент, кој ќе би де 
до да ток на сви де телс тво то и ќе се 
при ло жу ва при про дол жу ва ње на 
на та мош но то обра зо ва ние.

 Ќе има и про ме ни во на чи нот на 
кре и ра ње на пра ша ња та?

рИ СТоВ СКИ: Ми ни стерс тво то 
за обра зо ва ние и на у ка и Др-
жав ни от ис пи тен цен тар, за ед-
но со со вет ни ци те на Би ро то за 
раз вој на обра зо ва ни е то и на 
Цен та рот за сред но струч но 
обра зо ва ние, има ат под го тве-
но ба зен со око лу 450 ил ја ди 
пра ша ња, кои се из ве де ни од 
на став на та ма те ри ја по си те 
пред ме ти што се дел од ек стер-
но то те сти ра ње и се кон тро ли-
ра ни од со од вет ни про фе со ри. 
Тие пра ша ња, во сог лас ност со 
из ме ни те и над гра ду ва ња та на 
про це сот што ги на пра вив ме 
не кол ку па ти до се га, се јав но 
до стап ни и до се га беа ос но-
ва та од ка де што се из ве ду ваа 
те сто ви те. И на та му ќе би дат 
ос но ва од ка де што ќе се кре и-
ра ат те сто ви те, со тоа што ед на 
од пос лед ни те пред ло же ни из-
ме ни пред ви ду ва нив на ре ви-
зи ја и ажу ри ра ње на го диш на 
ос но ва од стра на на по себ ни 
ко ми сии за се ко ја об ласт, кои 
по пат на ја вен кон курс би ги 
фор ми рал Др жав ни от ис пи тен 
цен тар. Се ко ја ко ми си ја ќе има 
по двај ца на став ни ци од учи-
ли шта та и еден уни вер зи тет-
ски про фе сор од пред мет на та 
об ласт, кои, ка ко трет фил тер, 
би пра ве ле ко рек ции и над-
град би на пра ша ња та, та му ка-
де има по тре ба од про ме на на 
кон цеп ци ска та по ста ве ност на 
пра ша ње то или, пак, про ме на 
ини ци ра на од но ви ни во на-
став ни те со др жи ни.

Исто та ка, са кам да истак нам 
де ка, во ин те рес на ква ли те-
тот на ек стер но то те сти ра ње, 
Др жав ни от ис пи тен цен тар 
по пат на ја вен кон курс ќе ги 
из би ра и наб љу ду ва чи те што 
не по сред но го кон тро ли ра ат 
не го во то спро ве ду ва ње. Та ка, 
ќе се по диг не и од го вор но ста 
на оваа ал ка, од нос но чо веч-
ки от фа ктор на вли ја ние при 
спро ве ду ва ње то на про це сот.

 Па ке тот за кон ски из ме ни 
се од не су ва и на дру ги мер ки 
што се од ин те рес на ма ке-

дон ско то обра зо ва ние. Мо же ли 
на кра тко да ги изд во и ме поз на чај-
ни те но ви ни?
рИ СТоВ СКИ: Со ед на од пред ло же ни-
те из ме ни на за ко ни те за ос нов но и 
за сред но обра зо ва ние се овоз мо жу ва 
спро ве ду ва ње на еден зна ча ен фи-
нан си ско-сти му ла ти вен про ект, кој 
бе ше дел од 40-те мер ки на ме не ти 
за мла ди те во др жа ва та, кој го нај а ви 
пре тсе да те лот на ВМРО–ДПМНЕ, Ни-
ко ла Гру ев ски, а тоа е обез бе ду ва ње 
па ри чен на до мест за се кој уче ник 
што ќе освои пр во, вто ро или тре то 
ме сто на ед на од 13-те офи ци јал ни 
ме ѓу на род ни на уч ни олим пи ја ди. 
Па рич ни от на до мест, кој ќе им би де 
исп ла ту ван и на на став ни ци те-мен-
то ри што ги под го тву ва ле уче ни ци те, 
во ви си на од 12, 10, од нос но 8 ил ја ди 
де на ри, ќе се до де лу ва за 12 ме се ци во 
го ди на та. Тоа е мош не ви сок из нос и 
го ле ма мо ти ва ци ја за на ши те та лен-
ти да се при ја ву ва ат и да учес тву ва-

ат на овие го ле ми нат пре ва ру ва ња. 
Ве тив ме и ве те но то го ис пол ну ва ме. 
А, ко га сме кај фи нан си ска та сти му-
ла ци ја, од след на та го ди на др жа ва та 
по пат на ја вен по вик ќе до де лу ва 
средс тва за актив но сти на учи ли-
шта та кои при до не су ва ат за раз вој 
и уна пре ду ва ње на мул ти кул ту ра-
лиз мот, ме ѓу ет нич ка та ин те гра ци ја 
и то ле ран ци ја та.

Би го изд во ил и за кон ско то ре ше ние 
кое ќе обез бе ди ос но ва за во ве ду-
ва ње це лос на ме ѓу на род на ИБ-про-
гра ма и во сред но то обра зо ва ние во 
зем ја та. Таа ви со ко це не та обра зов-
на про гра ма во гло бал ни раз ме ри, 
ко ја ги вред ну ва тра ди ци о нал ни те 
пред ме ти, но по го лем ак цент ста ва 
на стек ну ва ње то су штин ско зна е ње 
и ве шти ни, што по драз би ра по ве ќе 
ин те ра ктив на и пра ктич на на ста ва, 
ја обез бе див ме бесп лат но во две ос-
нов ни учи ли шта во Скоп је во од де-
лен ска и пред мет на на ста ва, ка ко и 
во скоп ска та гим на зи ја „Јо сип Броз 
Ти то“, но са мо во тре та и во че твр-
та го ди на. Се га са мо обез бе ду ва ме 
кон ти ну и тет за си те се гаш ни и ид ни 
ге не ра ции кои ќе се од лу чат за оваа 
обра зов на мож ност. 

По че ти ри го ди ни од  
во ве ду ва ње то во ма ке дон ски от  
обра зо вен си стем, ек стер но то 
те сти ра ње зна чи тел но се  
ме ну ва. „Ре пуб ли ка“ раз го ва ра 
со за ме ник-ми ни сте рот за  
обра зо ва ние и на у ка, Спи ро  
Ри стов ски, за за кон ски те  
из ме ни со кои, ка ко што ве ли, 
не са мо што се уна пре ду ва  
ек стер но то те сти ра ње ту ку и  
се сти му ли ра ква ли те тот на  
се вкуп ни от обра зо вен си стем

Го за јак ну ва ме си сте мот про тив не об је ктив но ста во оце ну ва ње то
СПИ ро рИ СТоВ СКИ, ЗА МЕ НИК-МИ НИ СТЕР ЗА ОБРА ЗО ВА НИЕ И НА У КА интерВjу

Разговараше | Ненад Мирчевски
Фото | Александар Ивановски
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Са каш не са каш, 
Гр ци ја сÈ уште 
нај по се ту ва на  
за од мор

НИ По лИ ТИ КА ТА НИ ФИ НАН СИ И ТЕ НЕ ГИ СПрЕ ЧУ ВА АТ МА КЕ ДоН цИ ТЕ ДА оДАТ НА оД Мор ЕКОНОМИЈА

Ду ри и вло ше на та без бед нос на со стој ба и за че сте ни те те ро ри с-
тич ки на па ди во Тур ци ја не ги пре мис ли ја гра ѓа ни те да се отка жат 
од ле ту ва ње во Ан та ли ја. Фа ктич ка та со стој ба го во ри де ка на па-
ди те на те ро ри сти те се слу чу ва ат во глав ни те гра до ви, од нос но 
де ка ле ту ва ли шта та сѐ уште не се на удар на на па ѓа чи те по ра ди 
што лу ѓе то за се га без страв па ту ва ат на тие де сти на ции

Пишува | Александрија Стевковска 

Ни ту по ли тич ка та си ту а ци ја 
во зем ја ва ни ту, пак, те ро-
ри стич ки те на па ди во Тур-

ци ја не им ги по ма ти ја пла но ви-
те на на ши те гра ѓа ни да за ми нат 
на ле тен од мор. Ту ри стич ки те 
ра бот ни ци ве лат де ка аранж ма-
ни те се про да ва ат ка ко „лу ди“, а 
нај ба ра ни сѐ уште се тие за пред 
и по се зо на, кои тра ди ци о нал но 
се со нај ни ски це ни. Еми грант-
ска та кри за, спо ред нив, ја на ма-
ли ла по ба ру вач ка та, на при мер, 
за Еги пет, но за тоа, пак, за 300 
про цен ти се зго ле мил ин те ре сот 
за ле ту ва ње во Шпа ни ја. Ду ри и 
вло ше на та без бед нос на со стој ба 
и за че сте ни те те ро ри стич ки на-
па ди во Тур ци ја не ги пре мис ли-
ја гра ѓа ни те да се отка жат од ле-
ту ва ње во Ан та ли ја. Фа ктич ка та 
со стој ба го во ри де ка на па ди те 
на те ро ри сти те се слу чу ва ат во 
глав ни те гра до ви, од нос но де ка 
ле ту ва ли шта та сѐ уште не се на 
удар на на па ѓа чи те по ра ди што 
лу ѓе то за се га без страв па ту ва-
ат на тие де сти на ции. Оста ну ва 
мож но ста во бли ска ид ни на да 
се на ма ли ин те ре сот за тур ски те 
ле ту ва ли шта, но тоа ќе за ви си 
од слу чу ва ња та во тој ре ги он.     

� Во Ан та ли ја не ма ло те ро ри-
стич ки на па ди, ту ри сти те не 
се пла шат и не ги отка жу ва ат 
аранж ма ни те. Се кој ден има 
чар тер-ле то ви кои се пол ни. 
Гра ѓа ни те ги ко ри стат на ма-
ле ни те це ни на хо тел ски те 
ус лу ги би деј ќи ги не ма ту ри-
сти те од ру си ја – ин фор ми ра ат 
ту ри стич ки те ра бот ни ци.

Спо ред нив, по одре ден те ро-
ри стич ки на пад, не е са мо тој 
што вли јае врз па ту ва ње то и 
врз ин те ре сот на ту ри сти те 
за одре де на де сти на ци ја, ту ку 
це ла та сли ка за без бед нос на та 
со стој ба во одре де на зем ја. 

�овој страв нај че сто трае 
око лу три де на, а не ко гаш 
ни ту тол ку. Трае сѐ до де ка 
ме ди ум ски е експ ло а ти ра на 
те ма та. По тоа лу ѓе то про дол-
жу ва ат да ги ба ра ат исти те 
аранж ма ни, ја ко ри стат иста-
та ком па ни ја ко ја ја пре ле ту-
ва таа зем ја. Не се чув ству ва 
не ка ков по се бен страв. Се 
пла ни ра ат по ну ди за Шпа-
ни ја, Крит и за Гр ци ја, но и 
на та му се оче ку ва ат го лем 
број по се ти на Тур ци ја по ра-

ди ни ски те це ни го ди на ва. 
Тоа не се дол жи на без бед но-
ста, ту ку најм но гу се дол жи 
на тоа што ру си те ве ќе не се 
тол ку при сут ни во Тур ци ја, 
па ле ту ва ли шта та ги на ма-
ли ја це ни те за да прив ле чат 
го сти од Бал ка нот – ве лат од 
ту ри стич ки те аген ции.

Се пак, апе ли ра ат пат ни ци те 
да ги сле дат ин струк ци и те на 
ту ри стич ки от во дич ко га се 
дви жат во ту ри стич ки те ме ста 
за ра ди по го ле ма без бед ност.

Во нај по се ту ва на та ту ри стич ка 
де сти на ци ја, Гр ци ја, зго ле му ва-
ње то на да но кот на до да де на 
вред ност (ДДВ) не пов ле че по-
ска пу ва ње на за ку пот на апарт-
ма ни и на хо те ли те.

�Ко га се склу чу ваа до го во-
ри те за за куп на апарт ма ни 
и хо те ли во Гр ци ја, да но кот 
не бе ше по ска пен, та ка што 
це ни те оста наа фикс ни и по 
зго ле му ва ње на ДДВ. По ска-
пу ва ња та во Гр ци ја ту ри сти-
те мо же би ги чув ству ва ат во 
ре сто ра ни и во ка фу ли ња – 
ве лат од Здру же ни е то на уго-

сти те ли и ту ри зам при Сто пан-
ска та ко мо ра.

Освен це нов ни от удар, ма ке дон-
ски те ту ри сти ќе се со о чат и со 
нов проб лем за влез во Гр ци ја, 
а тоа е за бра на та за вне су ва ње 
хра на. Име но, не се ра бо те ло за 
нов грч ки за кон, ту ку за стан-
дард на пра кти ка за ко ја Гр ци те 
ре ши ле да ја при ме ну ва ат ток-
му од оваа се зо на, иа ко ва жи од 
2009 го ди на, што фи нан си ски 
ги по го ду ва се мејс тва та што до 
ми на та та го ди на на од мор одеа 
со гај би до ма ти и пи пер ки со на-
ме ра да за ште дат.

Што се од не су ва до дру ги те 
де сти на ции за од мор, од без-
бед нос ни при чи ни аген ци и те 
не ну дат аранж ма ни за Ту нис, 
Хур га да, Шарм ел Ше ик, ка ко 
и за Си ци ли ја и за Сар ди ни ја, 
кои, по ра ди на ва ла та од ру-
ски ту ри сти, се пре ска пи за 
на ши ус ло ви.Тие со под ла бок 
џеб ле то во ќе ужи ва ат на ег зо-
тич ни те пла жи во Ду баи и на 
Те не ри фе, а го лем е бро јот и 
на ту ри сти што ќе фа ќа ат сон-
це на пла жи те во Ита ли ја и во 
Фран ци ја. Лет ни аранж ма ни на 
го ле мо се ну дат и на со ци јал-
ни те мре жи, кои во пос лед ни те 
не кол ку не де ли се преп ла ве ни 
од по ну ди за ле ту ва ње со мно-
гу по пу сти и по вол но сти.

Ка ко хит-де сти на ции за ова 
ле то се ну дат Крит и Шпа ни ја.

Гра ѓа ни те што уп ла ќа ат за од-
мор апарт ман ско сме сту ва ње, 
а хра на ку пу ва ат во та мош ни-
те мар ке ти, нај е вти но ќе по-
ми нат на Цр но Мо ре, ка де што 
днев но за хра на им се по треб-
ни шест евра.

Нај по вол на де сти на ци ја за ле-
ту ва ње во се зо на оваа го ди на 
е Бу га ри ја. Та му мо же да од мо-
ра те за 175 евра. Гр ци ја, исто 
та ка, мо же да би де евти на, но 
пред и по се зо на. Прес ме тки те 
го во рат де ка ако оти де те во 
про дав ни ца во Гр ци ја и ку пи те 
ос нов ни на мир ни ци, ќе по тро-
ши те 11 евра, што е исто кол ку 
и во Ита ли ја, а Шпа ни ја е ду ри 
и по е вти на. �
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н абргу откако Турција и Израел 
објавија дека е постигнат дого-
вор за обновување на односите, 

со кој се става крај на тензиите и се нор-
мализираат политичките односи меѓу 
двете земји, следуваше соопштение 
од Кремљ дека претседателот Реџеп 
Таип Ердоган испратил писмо во кое 
му се извинува на рускиот претседател 
Владимир Путин за соборувањето на 
рускиот бомбардер „Су-24“ изразувајќи 
сочувство до семејството на почина-
тиот пилот и подготвеност да вложи 
сѐ што е потребно за турско-руските 
односи да се вратат во нормала.

Тие два потега се сметаат за многу ва-
жни индикатори за новите трендови и 
за промените во надворешната поли-
тика на Турција, кои за турските власти 
се неопходен одговор на надворешните 
предизвици и новите потреби што ги 
наметнува развојот на настаните во 
регионот, како што внатрешната ситуа-
ција во Турција во текот на изминатите 
пет години покажуваше застареност на 
доминантната политичка ориентација 
на надворешен план.

Официјалните претставници на тур-
ската влада почнаа да го подготвуваат 
теренот, политички и медиумски, за 
евентуална промена во надворешната 
политика, додека лидерите на опози-
циските партии сметаат дека таквите 
постапки на владините претставници 
во голема мера се задоцнета реакција и 
дека тие се принудени да бараат излез 
со кој би се оправдале очекуваните 
промени во регионалната улога на 
Турција. Исто така, би требало да се 
оправда и отстапувањето од важни 
ставови и изјави, кои претставуваат 
нови потенцијални прекршувања на 
црвените линии што ги повлекоа ли-
дерите на Партијата за правда и развој 
(АКП) во врска со односите со Русија, 
Сирија, Израел и со Египет.

Запирање на „внатрешниот мир“

Правецот во кој се движеше Турција 
во надворешната политика, барем во 
последните пет години, не ѝ обезбеди 
можност да направи значајни чекори 
кога станува збор за проблемите во 
регионот иако создаде ставови според 
кои Турција се разликува од своите 
сојузници во однос на регионалните 
прашања. Арапските револуции до-
ведоа до значителни геополитички 
промени на Блискиот Исток, а нивните 
рефлексии и реперкусии се одразија на 
многу земји во соседството и се проши-
рија на други области во светот. Про-
ширувањето на обемот и влијанието 
на таквите настани оставија најголем 
белег на Турција поради нејзината ге-
ографска близина со арапскиот регион 
и поради историските, културните, 
социјалните и политичките односи кои 
ја поврзуваат со останатите арапски 
држави.

Надворешната политика на Турција 
познава многу различни дискурси во 
поглед на односите со арапските земји, 
особено по избувнувањето на арап-
ските револуции. Улогата на Турција 
почна да бележи постепен пораст от-
како револуциите во Тунис и во Египет 
успеаја да ги соборат диктаторите од 
власта. На сцената се појавија предус-
лови за генерализирање на формите на 
дејствување од страна на АКП во демо-
кратските промени и во економскиот 
развој, особено со доаѓањето на власт 
на партиите со исламски знак во двете 
земји. Перцепциите на тие партии се 
совпаѓаат со ориентацијата на АКП, но, 
сепак, одредени фактори го спречија 
натамошниот тек на револуцијата, 
а на власт повторно дојдоа сили на 
контрареволуцијата, со меѓународна 
интервенција, што доведе до промена 
на сите пресметки и ставови.

Турските ставови се различни од 
ставовите на нејзините сојузници во 
НАТО, особено во однос на сириското 
прашање, потоа односот кон настаните 
во Египет и палестинското прашање. 
Тоа ја вовлече Турција во сферата каде 
што самата станува целна мета. Се 
појавуваат предизвици на внатрешен 
план, што резултираше со запирање на 
трендот на „внатрешен мир“. Дојде до 
внатрешна борба со борците на Курд-
ската работничка партија, која Турција 
ја смета за терористичка организација. 
Во исто време, се зајакнуваат капаци-
тетите на сирискиот разгранок на пар-
тијата или Партијата за демократско 
единство и нивните обиди да се на-
метне едностран федерален систем во 
северниот дел на Сирија, што ќе значи 
воспоставување мала курдска држава. 
Таквата држава би била управувана 
од партијата и од нејзината милиција, 
која добива логистичка поддршка од 
Америка и од Русија. Покрај тоа, се 
зголемува и опасноста од организа-
цијата Исламска држава, особено во 
пограничните области, која изврши 
неколку бомбашки напади во некои 
градови и села во Турција.

На Турција не ѝ требаше натамошно 
затегнување на односите со Русија от-
како односите меѓу двете земји нагло 
се влошија по соборувањето на рускиот 
борбен авион „Су-24“ од воздухоплов-
ните сили на Турција на 24 ноември 
минатата година кога Русија влезе во 
војна во Сирија со цел да ги брани свои-
те интереси и диктаторскиот режим на 
Башар ал Асад. Тоа доведе до фактот 
во владејачката АКП, но исто така и во 
опозицијата, да се појави потребата 
од спроведување на потребните про-
мени во надворешната политика на 
Турција со цел таа да стане пореална 
и да има прагматичен пристап. Исто 
така, таквата политика би требала да 
се посвети на „намалување на бројот 
на ривали, а зголемување на бројот на 
пријатели“ во регионот.

Принципот на заоблени агли

Во рамките на турските политички и 
медиумски кругови во последно време 
се појавија јасни знаци што укажуваат 
на промена на правецот во надвореш-
ната политика и на нејзините граници, 
нагласувајќи дека тоа нема да биде 
повеќе од една корекција на правецот. 

Турските национални интереси нала-
гаат да се направи тоа, што е просле-
дено со објаснување колкава корист 
ќе има земјата од таквите потези. Еден 
од турските официјални претставници 
истакна дека подобрувањето на одно-
сите со Русија, Ирак, Иран, Египет и со 
Сирија ќе ги врати комерцијалните 
приходи на Турција, чијашто вредност 
изнесува над 36 милијарди долари.

Најјасните знаци за неопходните про-
мени во турската надворешна поли-
тика излегоа од изјавите на турскиот 
заменик-премиер Нуман Куртулмуш, 
кој дефинираше четири централни 
прашања, од кои најзначајно е пра-
шањето за Сирија, покрај прашањата 
за Русија, Европската унија и за Израел. 
Се чини дека за кратко време ќе се во-
ведат голем број промени во турската 
надворешна политика потпирајќи се 
на политичкиот интелектуализам, кој 
почнува од согледувањето на потреба-
та од враќање на реализмот во полити-
ката и прагматизмот во справувањето 
со проблемите и кризите во турската 
околина. Турција нема доволно моќ за 
да ги реши овие проблеми, а задачата 
на државата е да се олесни борбата 
во зоните на конфликтот во турската 
околина или барем да се ублажат тие 
што се однесуваат на Турција во поглед 
на конфликтите во кои учествува.

Нема сомневање дека границите на 
промените во надворешната полити-
ка и нивните претпоставки во голема 
мера се ограничени од турскиот коа-
лициски систем во регионот и од него-
вото редефинирање, што ќе доведе до 
потрага по нови регионални партнери 
и до нормализирање и обновување на 
заладените или влошените односи со 
голем број земји во регионот или, во 
најмала рака, намалување на тензиите 
и враќање на принципот на заоблени 
агли во конфликтите со нив.

Тоа се манифестира со нормализирање 
на односите меѓу Турција и Саудиска 
Арабија, по што односите меѓу Турција 
и Обединетите Арапски Емирати се 
вратија во нормала. Важно е да се про-
мени контекстот на нормализација и 
да се подигне нивото на соработката 
меѓу Турција и Саудиска Арабија, Обе-
динетите Арапски Емирати, Катар и 
другите земји од Арапскиот Залив, со 
што ќе се спротивстави на проектот 
за иранска доминација во регионот.

Постоеше надеж дека подобрувањето 
на односите со Саудиска Арабија и 
со Обединетите Арапски Емирати ќе

Нема сомневање дека границите на промените во надворешната 
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доведе до подобрување на односите 
со Египет, но, се чини, дека Анкара сѐ 
уште ја нема сменето својата пози-
ција во однос на египетскиот режим. 
Турција сѐ уште верува дека секакво 
мешање во волјата на народот е др-
жавен удар. Сепак, тоа не ја спречува 
да работи на воспоставување тр-
говски односи со Египет и на развој 
на политичките и на економските 
односи, особено ако се земе предвид 
дека таквото подобрување во одно-
сите ќе биде во интерес и на двете 
држави, според турскиот премиер.

Ниво што прилега

Се чини дека прашањето за односите 
со Египет ќе биде најтешко дефини-
рано во однос на нормализацијата, 
со оглед на ставот на Турција и отсу-
ството на одговор од режимот на Аб-
дел Фатах ал Сиси кога станува збор 
за нормализирање на односите меѓу 
двете земји. Постигнат е договор за 
помирување со Израел и нормали-
зирање на односите до таа мера што 
Турција го укина ветото што претход-
но го наметна на израелското учество 
во воените маневри на НАТО.

Договорот, покрај отштета и изви-
нување, содржи централно решение 
меѓу укинување на израелската бло-
када на Појасот Газа и пронаоѓање 
формула или модел за опсадата да 
остане во сила. Во јавноста проте-
коа информации за подготвеноста на 
Израел да ги прифати подготовките 
за претстојната посета на Ердоган 
на Појасот Газа и во исто време да 
дозволи да влезе хуманитарна помош 
во Газа, откако ќе бидат прегледана. 
Турција, пак, за возврат ќе се заложи 
да го контролира движењето на ли-
дерот Хамас во Турција.

Некои аналитичари го поврзуваат 
договорот за помирување со Израел 
со очекуваното помирување со Русија 
бидејќи тоа е вовед во друг вовед 
иако Анкара го става поправањето 
на односите со Москва на врвот на 
нејзините приоритети. Турција не-
одамна испрати позитивен одговор 
почнувајќи со учеството на одбе-
лежувањето на Националниот ден 
на Русија, што го организира руската 
амбасада во Анкара, а потоа и пис-
мото што Ердоган му го испрати на 
Путин. Во тоа писмо тој изрази желба 
односите меѓу двете земји да се вра-
тат на ниво што им прилега давајќи 
знак за почетокот на нормализација 
на руско-турските односи. Првите 
плодови од тоа се прифаќањето на 
Кремљ да ја прифати посетата на 
турскиот министер за надворешни 
работи, Мевлут Чавушоглу.

Можеби претпоставките и гранич-
ните промени во надворешната по-
литика на Турција ги опфаќаат сите 
прашања што сѐ уште не се решени 
поради отстапките и средните реше-
нија што треба да ги дадат сите стра-
ни. Затоа постојано се јавува дилема 
во врска со цената што Турција треба 
да ја плати во замена за нормализи-
рање на односите со Русија, Израел, 
Египет и со Сирија.

Браќа се убиваат без причина

Наведеното води до прашањето за 
Сирија бидејќи тоа е еден од најтеш-
ките и најкомпликувани проблеми во 
регионот. Министерот за надворешни 
работи на Турција ја изрази подготве-
носта на неговата земја да се справи со 
резултатите од политичко решение во 
Сирија, без да постави какви било ус-
лови, што не беше случај во минатото. 

Покрај тоа, претседателот на турска-
та влада во своите последни изјави 
истакна дека мора да се стави крај на 
војната во Сирија, каде што веќе пет 
години браќа се убиваат меѓусебе без 
причина. Сепак, тој не зборуваше за 
потребата Асад да си оди како турски 
услов за решавање на кризата.

Исто така, постојат многу имплицитни 
изјави од турските власти во однос на 
заедничките линии меѓу Русија и Иран 
за прашањето за Сирија, што се мани-
фестира првенствено во одржување на 
интегритетот на сириската држава и 
во тоа да не се дозволи да се формира 
курдски ентитет на нејзина терито-
рија. Останува промените во турската 
надворешна политика да ги дефини-
раат, пред сѐ, турските интереси, а 
нејзините економски и геополитички 
интереси се иницирани од разбирање 
на турската позиција и улога во регио-
нот и поврзување на нејзините односи 
со сите земји од регионот и од светот. 
Континуираниот економски проспери-
тет на Турција е поврзан со преземање 
вистински политички промени и сле-
дење на политиката на проширување 
на централното позиционирање во 
регионот и оддалечување од секакви 
регионални изолации.

Во согласност со сето тоа, во блиска 
иднина нема да се случат брзи и ра-
дикални промени бидејќи комплекс-
носта на ситуацијата во регионот и 
барањата за национална безбедност 
на Турција налагаат постепени про-
мени и прецизни пресметки, во кон-
текст во кој различните страни се 
држат до своите политички ставови, 
во согласност со нивниот систем, ин-
тереси и безбедност. 

Извор |  „Ал Џазира“
Превод |  Ана Цветаноска

К ра то во, гра дот на мо сто ви, 
ку ли и на под зем ни ту не ли, 
прет ста ву ва еден од нај ста-

ри те гра до ви во Ма ке до ни ја и на 
Бал ка нот. Та му де но ви ве бе ше про-
мо ви ран це лос но кон зер ви ра ни от, 
ре ста ври ран и ен те ри ер но уре ден 
спо ме ник на кул ту ра та од 14 век 
- Зла тко ва ку ла. Па ту ва ме кон Кра-
то во од Скоп је за да ја ви ди ме ку-
ла та из гра де на во 1365 го ди на. До 
осо гов ски от ре ги он лес но се стиг-
ну ва од глав ни от град. По треб ни се 
не што по мал ку од еден и пол час за 
да се стиг не од Скоп је до Осо го во. 
Од Скоп је пре ку Ку ма но во, Стра цин, 

вр ти те дес но кај ме сто то Ча тал и 
по 16 ки ло ме три ќе стиг не те до 
Кра то во. До Кра то во мо же да се оди 
и пре ку Ве лес и Про би штип. От та-
му има око лу 140 ки ло ме три пат, 
но пре ку Ку ма но во е по кра тко за 
ба рем че ти ри е се ти на ки ло ме три.

Пред нас се по ја ви град ка ко од 
ма ке дон ски те на род ни при каз ни. 
Тес ни улич ки со кал др ма, пре у ба ва 
чар ши ја со ма ли ду ќан чи ња во кои 
сѐ уште се не гу ва ат ста ри те за на-
е ти, а ко га ќе се прид ви жи те кон 
на гор ни на та, пре ми ну ва те пре ку 
еден од мно гу број ни те ка ме ни мо-

сто ви, а под не го ни по ка жаа дел 
од ту не ли те на чи е што откри ва ње 
и отко пу ва ње сѐ уште се ра бо ти. 
На јраз лич ни при каз ни има за овие 
ту не ли: из ле гу ва ле ду ри во шу ма та, 
под зем ја ги по вр зу ва ле мно гу број-
ни те ку ли во гра дот, а во дам неш ни 
вре ми ња нив ги ко ри сте ле и ко ми-
ти те и пар ти за ни те за да се со кри јат 
од не при ја те лот. Но, цел та на на ша-
та по се та е Зла тко ва ку ла. Оди ме 
до та му. Мно гу бро ен на род бе ше 
со бран да го ви ди на пра ве но то.

- Во зла тко ва та ку ла прет ход но 
бе ше из вр ше на кон зер ва ци ја и 
ре ста вра ци ја на ар хи те кту ра та  
и се уре ди су ве нир ни ца во ко ја 
де нес мо же да се ку пат раз но вид-
ни су ве ни ри по вр за ни со зла тко-
ва та ку ла и со дру ги те обе леж ја 
на Кра то во - ни ве лат до ма ќи ни те.

КрА То Во Е ГрАД НА Мо СТо ВИ, КУ лИ И НА ПоД зЕМ НИ ТУ НЕ лИ

Зла тко ва ку ла

Ши ро ки нас ме вки, отво ре ни ср ца и рас пе а на ду ша се 
не шта та што се до бре дој де за се кој го стин во гра дот на 
ку ли те и на мо сто ви те, ве лат кра тов ци
Пишува | Не ве на По пов ска

е нај ста ра та ку ла,
во еден од нај ста ри те  
гра до ви на Бал ка нот
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Вле гу ва ме вна тре. Ко га ќе вле зе те 
во вна треш но ста на ку ла та ве об-
зе ма чув ство на при јат на топ ли на. 
Ве ко ви те ка ко да ви ми ну ва ат пред 
очи. Ова е гра дот на Ѓор ѓи Кра тов-
ски, за штит ни кот на гра дот. Ов де е 
из гра ден Ра дин мост, кој го до бил 
име то по Ра да, ко ја би ла за ѕи да на во 
не го. Не ма кој не ја слуш нал ле ген да-
та за де вет те бра ќа што го гра де ле 
мо стот...Но, ку ли те се  гор до ста на 
овој град. Во ми на то то би ле 13, а 
де не ска се за чу ва ни са мо шест: Си-
ми ќе ва та ку ла, Са ат-ку ла та, Зла тко-
ва ку ла, Кр сте ва ку ла, Емин-бе го ва 
ку ла и Ха џи-Ко сте ва ку ла.

На ју ба ва е Си ми ќе ва та, нај бо га та 
би ла Кр сто ва та ку ла, а нај ста ра е 
Зла тко ва ку ла. Де не ска еве нѐ во 
вна треш но ста на нај ста ра та ку ла, 
во еден од нај ста ри те гра до ви на 
Бал ка нот. Чув ство то е не по втор-
ли во. Од се кој агол ди ше ми на то то, 
од се кој ка мен-при каз на, од се кое 
ска ли ло - исто ри ја.

- Уре де на е и спо мен-со ба та на ма-
ке дон ски от пра вос ла вен све ти тел 
све ти Ѓор ѓи Кра тов ски ка де што 
е сме сте на по сто ја на по ста вка на 
ста ри кни ги од 17 и од 18 век, сли-
ки и рез би со ли кот на св. Ѓор ѓи, 
ка ко и ар те фа кти про нај де ни за 
вре ме на ар хе о ло шки те истра жу-
ва ња на про сто рот око лу ку ла та 
- ни рас ка жаа до ма ќи ни те.

Се ка чу ва ме на вто ри от кат, 
ка де што е отво рен кул тур но-
ин фор ма ти вен цен тар во кој 
по се ти те ли те на Кра то во ќе 
мо же да се за поз на ат со не-
го ва та исто ри ја, кул ту ра и 
тра ди ци ја.

- це лос на та об но ва на оваа 
град ба, ко ја стил ски и ко-
ло ри стич ки автен тич но се 
вкло пу ва во ста ро то град ско 
ја дро на Кра то во ќе би де еден 
зна чи те лен им пулс во кул-
тур ни от и ту ри стич ки раз вој 
на  гра дот - ре че ми ни стер ка та 
за кул ту ра Ели за бе та Кан че ска 
- Ми лев ска.

Нѐ ин фор ми раа и де ка не о дам-
на е до не сен За кон за прог ла су-
ва ње на ста ро то град ско ја дро 
на Кра то во за кул тур но нас-
ледс тво од осо бе но зна че ње, 
спо ме нич на це ли на со нај ви-
сок сте пен на за шти та.

- Спро ве ду ва ње то на овој за-
кон ќе овоз мо жи иден ти фи-
ка ци ја на спо ме нич ни те це-

дру ги те кул ту ри и еден од 
на чи ни те да се сто ри тоа е да 
се по мог не во за чу ву ва ње на 
кул тур но то нас ледс тво - сме-
та Беј ли.

Ле то во, Кра то во изо би лу ва со 
ту ри сти и по се ти те ли. По го ле-
ма разд ви же ност се оче ку ва 
на 28 ју ни, ко га тре та го ди на 
по ред, гра дот на ку ли те и на 
мо сто ви те, ќе би де до ма ќин и 
ор га ни за тор на фе сти ва лот на 
му зи ка та и на за ба ва та.

- Во пр ва та ве чер дел од 
про гра ма та, од нос но 90 ми-
ну ти ќе би дат кон ци пи ра-
ни во чест и за по тсе ту ва ње 
на нај го ле ми те ма ке дон ски 
но во соз да де ни хи то ви во 

фолк лор на та му зи ка во пос-
лед ни те 25 го ди ни. Па та ка 
на сце на та на пло шта дот во 
Кра то во ќе би дат из ве де ни 
ле ген дар ни те „Би сер бал-
кан ски“, „Ех да бе ше стре ла 
пес на та“, „Ту ѓа си бе скрај но“, 
„ро зо мо ја“, „Сви ри ми бра те 
ци га не“, „Ни ка Ни ка“ и уште 
мно гу хи то ви што ни ги оста-
ви ја или сѐ уште ги соз да ва ат 
и ги оста ва ат ма ке дон ски те 
фолк-ле ген ди ка ко му зич ко 
бо гат ство. Кра то во и оваа го-
ди на оче ку ва го сти од це ла 
Ма ке до ни ја. Ши ро ки нас ме-
вки, отво ре ни ср ца и рас пе-
а на ду ша се не шта та што се 
до бре дој де за се кој го стин во 
гра дот на ку ли те и на мо сто-
ви те - ве лат ор га ни за то ри те. 

ли ни, про стор но ло ци ра ње на 
до бро то, про пи шу ва ње ре жим 
на за шти та и за одрж ли во ко-
ри сте ње на до бро то - ве ли ми-
ни стер ка та Кан чев ска-Ми ле ска.

Зла тко ва та ку ла во Кра то во е 
ре кон стру и ра на со средс тва 
од Ам ба са дор ски от фонд за 
кул тур на за шти та на САД. Ам-
ба са до рот Беј ли наг ла си де ка 
пре ку Ам ба са дор ски от фонд за 
кул тур на за шти та САД до се га 
има ат фи нан си ра но 12 про е-
кти во Ма ке до ни ја.

– ова е мно гу зна чај но за нас 
би деј ќи кул тур ни те ло ка ции 
се по тсет ник за при до не сот 
и за исто ри ски те искус тва на 
на ши те пред ци. САД са ка ат 
да по ка жат го ле ма по чит кон 

репортажа
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Р а сте бро јот на па ци ен ти те во 
Ма ке до ни ја што има ат алер ги-
ски ре ак ции, но мно гу по ка ра-

кте ри стич но е тоа што нес по ред ли-
во по ве ќе се откри ва ин то ле ран ци ја 
на хра на. Пред сѐ, по ра ди тоа што 
овој тип ис пи ту ва ње е ре ла тив но 
по но во од прет ход ни те, па не би ло 
ко ри сте но во ми на то то ка ко ана ли-
за, ве ли д-р Бран ко Јаг ли ков ски, спе-
ци ја лист по ме ди цин ска би о хе ми ја 
во ла бо ра то ри ја та „Ави це на“. 

Тоа се дол жи на тоа што овој тип 
ис пи ту ва ње е ре ла тив но по но во од 
прет ход ни те, па не би ло ко ри сте но 
во ми на то то ка ко ана ли за ко ја ег-

закт но по ка жу ва што се слу чу ва во 
на ши от ор га ни зам, а симп то ми те се 
при пи шу ва ле нај че сто на алер ги ски 
ре ак ции или ка ко „хро ни чен ко лит“, 
ве ли во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“ д-р 
Јаг ли ков ски.

 Што е алер ги ја, а што е ин то ле-
ран ци ја на хра на? Ка ква е раз ли-
ка та ме ѓу овие два по и ма?
ЈАГ лИ КоВ СКИ: Алер ги ја та прет ста-
ву ва сло жен иму но ло шки про цес во 
чо веч ки от ор га ни зам што на ста ну ва 
ка ко ре зул тат на вли ја ни е то на раз-
лич ни ти по ви суп стан ции (алер ге ни) 
со кои ве ќе ед наш ор га низ мот бил 
во кон такт. При тоа сле ду ва це ла ни-
за про це си – ре ак ции на соз да ва ње 
ан ти те ла од ти пот IgE ка ко и раз ни 

ти по ви иму но ло шки комп ле кси, од 
што по на та му ќе за ви си и на чи нот на 
кој ќе се ма ни фе сти ра це ло куп на та 
ре ак ци ја – ка ко здрав ствен проб лем. 
Во за вис ност од суп стан ци и те (алер-
ге ни те) што пре диз ви ку ва ат та кви 
ре ак ции, а кои глав но се по де ле ни 
во не кол ку гру пи, од кои нај че сти се 
пре хран бе ни те ар тик ли (ну три тив-
ни), вди шу вач ки те (ин ха ла тор ни), 
кон такт ни те суп стан ции, ле ко ви-
те и слич но, ма ни фе сти ра ње то на 

ре ак ци и те ќе би де раз лич но. Кај 
ин ха ла тор ни те алер ге ни – ма ни-
фе ста ци и те ќе би дат пре теж но кај 
диш ни от тракт, кај ну три тив ни те – 
ма ни фе ста ци и те ќе би дат пре теж но 
од ор га ни те за ва ре ње на хра на, но 
се ма ни фе сти ра ат и ка ко кож ни про-
ме ни и сл. За раз ли ка од алер ги и те, 
про це сот што се од ви ва во ор га низ-
мот при ин то ле ран ци ја на хра на е 
од со се ма по и на ков ка ра ктер и со 
со се ма по и на ков ме ха ни зам. Про-
це сот ре дов но поч ну ва во црев на та 
слуз ни ца, при што се соз да ва ат ан-
ти те ла од ти пот IgG, ка ко и иму ни 
комп ле кси од по и на ков тип откол ку 
кај алер ги и те, а се ка ра кте ри стич ни 
и кај вос па ли тел ни те про це си. Ту ка 
ста ну ва збор за ни зок сте пен на пер-
зи стент на хро нич на вос па ли тел на 
ре ак ци ја – сѐ до де ка во ор га низ мот 
се вне су ва со од ве тен тип хра на – пре-
диз ви ку вач на проб ле ми те. Во се кој 
слу чај симп то ми те што се по ја ву ва ат 
и при две те со стој би мо же да би дат 
мно гу слич ни и не се ко гаш мо же да 
се раз ли ку ва ат јас но, но раз ли ки, се-
пак, по сто јат: алер ги и те нај че сто се 
со аку тен по че ток до де ка ин то ле-
ран ци ја та е по бав на – со од ло жен и 
не пре поз нат лив по че ток на ма ни фе-
сти ра ње на проб ле ми те; алер ги и те 
мо же да би дат пре диз ви ка ни и од 
при сус тво на тра го ви од алер ге ни, 
до де ка кај ин то ле ра ци ја та е бит на и 
ко ли чи на та на хра на та; кај алер ги-
и те има по зи тив ни ла бо ра то ри ски 
алер го те сто ви, а кај ин то ле ран ци ја та 
се не га тив ни и слич но.

 Кои се при чи ни те за по ја ва на 
ин то ле ран ци ја на хра на? Да ли се 
ге нет ски или, пак, се по вр за ни со 
на чи нот на жи вот?
ЈАГ лИ КоВ СКИ: При чи ни те за по ја ва 
на ин то ле ран ци ја на хра на мо же да 
би дат раз лич ни – ге нет ски, на чи нот 
на жи ве е ње и ис хра на, но и ком би ни-
ра ни. Ге нет ски те при чи ни нај че сто 
се ен зи мо па тии, т.е. ге нет ски пре-
диз ви кан не до ста ток на не кој ен зим 
за раз ло жу ва ње на по е ди ни со стој-
ки од хра на та (ка ко што е ла кто за, 
фру кто за и сл), што мо же раз лич но 
да се ма ни фе сти ра во за вис ност од 
по пу ла ци ска та при пад ност.

Мно гу по че сто при чи ни те се по вр-
за ни со на чи нот на жи ве е ње и со 
ис хра на та во оп што: ин фек ции (од 
раз лич ни пре диз ви ку ва чи), стрес, 
ле ко ви, хе ми ски до да то ци во хра-
на та (ади ти ви, кон зер ван си, ста би-
ли за то ри, бои, аро ми...и сл).

 Ка кви ви до ви ин то ле ран ци ја 
на хра на по сто јат?
ЈАГ лИ КоВ СКИ: По дел ба та на ин-
то ле ран ци и те, глав но, е спо ред 
при чи ни те ли те, но за ед нич ко им 
е слич ни от на чин на ма ни фе сти-
ра ње и исти от при стап при трет-
ма нот.

 Кои се симп то ми те на ин то ле-
ран ци ја на хра на?
ЈАГ лИ КоВ СКИ: Нај ка ра кте ри стич-
ни, но не и за дол жи тел но при сут-
ни симп то ми кај ин то ле ран ци ја та 
на хра на, се че сти те теч ни или ка-
ше сти сто ли ци, по не ко гаш за пек, 
ре дов но чув ство на по ду е ност и 
га со ви, ири та бил но цре во, бол ки 
во сто ма кот... По ре тки симп то ми, 
но, за жал, при тоа ре тко по мис лу-
ва ме на проб лем со ин то ле ран ци ја 
на хра на, се при сус тво то на че сти 
гла во бол ки, па и ми гре ноз ни на-
па ди, бол ки во згло бо ви те, хро-
нич ни кож ни про ме ни, ато пи чен 
дер ма тит, ур ти ка ри ја, пре ку мер на 
те жи на и сл.

 Во што се со стои ла бо ра то ри-
ско то ис пи ту ва ње за ин то ле ран-
ци ја на хра на?
ЈАГ лИ КоВ СКИ: Ток му по ра ди раз-
но вид но ста, а по не ко гаш и нес пе-
ци фич но ста на симп то ми те, кај нас 
мно гу че сто се слу чу ва во оп што да 
не се по мис лу ва на ин то ле ран ци-
ја та на хра на, до де ка во свет ска та 
ли те ра ту ра и пра кти ка сѐ по ве-
ќе е за ста пен ста вот – пред да се 
про ве рат алер ги ски про це си или 
пос ло же ни со стој би, пр венс тве но 
да се про ве ри по сто е ње то ин то-
ле ран ци ја на хра на, со ог лед на 
се којд нев но то кон су ми ра ње и со-
ста вот. Ла бо ра то ри ски те те сто ви 
сѐ по ве ќе се усо вр шу ва ат, по бр зо 
мо же да се изра бо тат, сѐ по ве ќе се 
спе ци фич ни и сен зи тив ни (што за-
ви си и од про из во ди те лот), а се га 
за се га се единс твен на чин за утвр-
ду ва ње на со стој ба та. Те сто ви те се 
изра бо ту ва ат ка ко и си те во о би ча-
е ни ла бо ра то ри ски ана ли зи од крв 
– а се со сто јат од одре ду ва ње на 
кон цен тра ци ја та на ан ти те ла та од 
ти пот IgG, но спе ци фич ни за се кој 
тип хра на од дел но. Ре зул та тот од 
ана ли за та се фор му ли ра на на чин 
да би де раз бир лив, во смис ла за кој 
тип хра на кол ка ва е кон цен тра ци-
ја та на ан ти те ла та и што зна чи тоа 
за ор га низ мот, со пре по ра ка кои 
че ко ри тре ба да се пре зе мат и за 
кол кав вре мен ски пер и од.

 Да ли ако те стот по ка же де ка на-
ше то те ло не то ле ри ра не кој вид 
хра на, тоа зна чи де ка тре ба да ја 
ели ми ни ра ме од ис хра на та во оп-
што?
ЈАГ лИ КоВ СКИ: Ако те стот по ка же 
де ка по стои ин то ле ран ци ја на не ко ја 
хра на – а нај че сто е на не кол ку ти-
по ви хра на - то гаш, во за вис ност од 
кон цен тра ци ја та на ан ти те ла та, се 
при ста пу ва кон раз лич ни пре по ра-
ки. Та му ка де што по стои при лич но 
ви со ко при сус тво на ан ти те ла, се 
пре по ра чу ва це лос но исфр ла ње на 
со од вет на та хра на од ис хра на та во 
тра е ње од 8 до 12 сед ми ци, па по 
по тре ба до ед на го ди на. Но, тоа не 
зна чи де ка мо ра до жи вот но да се 
исфр ли тој тип хра на, ту ку по за-
вр шу ва ње то на тој пер и од, ќе мо же 
да се вне су ва по сте пе но во ис хра на-
та – но со по ма ли ко ли чи ни. По ре-
тка е со стој ба та ко га и по за вр шу-
ва ње то на овој пер и од пер зи сти ра 
ин то ле ран ци ја та кон со од вет на та 
хра на по ра ди што се пре по ра чу ва 
комп лет но исфр ла ње од ис хра на та. 
При дру ги те ни воа на при сус тво на 
ан ти те ла (уме ре но-по ка че но) се пре-
по ра чу ва ко ри сте ње на хра на та, но 
во та ка на ре чен ро та ци ски си стем: 
хра на та што ја кон су ми ра ме де нес, 
не ја кон су ми ра ме на ред ни те три 
де на, ту ку че твр ти от итн.

 Што по ка жу ва Ва ше то искус тво, 
да ли се зго ле му ва бро јот на па-
ци ен ти што има ат алер ги ја и на 
оние што се те сти ра ат за ин то ле-
рант ност на хра на?
ЈАГ лИ КоВ СКИ: Не кол ку го диш но-
то искус тво сѐ по ве ќе ни по ка жу-
ва де ка има по раст на алер ги ски те 
ре ак ции во на ша та по пу ла ци ја, но 
мно гу по ка ра кте ри стич но е тоа што 
нес по ред ли во по ве ќе се откри ва ин-
то ле ран ци ја та на хра на. Пред сѐ, по-
ра ди тоа што овој тип ис пи ту ва ње е 
ре ла тив но по но во од прет ход ни те, 
па не би ло ко ри сте но во ми на то то 
ка ко ана ли за ко ја ег закт но по ка жу ва 
што се слу чу ва во на ши от ор га ни-
зам, а симп то ми те се при пи шу ва ле 
нај че сто на алер ги ски ре ак ции или 
ка ко „хро ни чен ко лит“ и сл. За жал, 
кај нас сѐ уште мал ку се знае де ка се 
изра бо ту ва ат ва кви те сто ви, а де-
лум но по стои и не до вер ба – нај че сто 
по втор но по ра ди не ин фор ми ра ност 
или не стру чен при стап, не ре ал ни ре-
зул та ти по ра ди не стан дард ни те сто-
ви и сл, а при чи ни те за на ста ну ва ње 
на та ква та со стој ба од ден на ден се 
сѐ по при сут ни. 

за раз ли ка од алер ги и те, про це сот што се од ви ва  
во ор га низ мот при ин то ле ран ци ја та на хра на е од  
со се ма по и на ков ка ра ктер и со со се ма по и на ков  
ме ха ни зам, ве ли д-р Јаг ли ков ски

Се по че сто се откри ва  
ин то ле ран ци ја на хра на

здравjеД-р БрАН Ко ЈАГ лИ КоВ СКИ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИСТ ПО МЕ ДИ ЦИН СКА БИ О ХЕ МИ ЈА ВО ЛА БО РА ТО РИ ЈА „АВИ ЦЕ НА“

Раз го ва ра ше |  
Але ксан дра М. Бун да лев ска
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ИсториJа

РУСКО СВЕДОШТВО ЗА  
ПОСЕБНОСТА НА 

МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

Пишува |  
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

О д втората половина 
на 19 век и особено во 
почетокот на 20 век во 

голема мера се зголемил инте-
ресот на европската јавност 
за случувањата во османлис-
ка Македонија. Како релатив-
но непозната земја таа била 
во центарот на интересот на 
многубројни трговци, хума-
нитарни работници, научни-
ци, патoписци, авантуристи, 
итн. Таков бил примерот и со 

рускиот писател, публицист 
и драматург Александар 
Амфитеатроф.

Тој бил роден во градот Калу-
га во Царска Русија во 1862 
година. Иако Амфитеатроф 
завршил Правен факултет 
во Москва, тој никогаш не 
се занимавал со правни ра-
боти. За разлика од тоа, пе-
рото и патувањата станале 
негова единствена смисла за 
животот. Тој бил близок до 
тогашните високи кругови 

и интелегенција во царска Русија. Меѓутоа, 
неговите либерални погледи често му носеле 
непријатности со властите. Поради ваквите 
ставови, тој во 1902 година заработил некол-
кугодишно прогонство во Сибир. По октомври-
ската револуција во Русија и неприфаќањето 
на начинот на владеење на новите власти, 
Амфитеатроф во 1920 година емигрирал во 
Италија. Така, далеку од својата родна земја, 
овој руски писател починал во 1938 година 
во градот Левант во Италија.

Во 1911 година Амфитеатроф се обидел да 
ги собере сите свои дела во едно издание, за 
што му биле потребни 37 томови. Меѓутоа, во 
1916 година успеал да издаде само 34 тома, 
и тоа не по ред. На Балканот тој престојувал 
четири пати, откаде секогаш испраќал до-
писи во руските дневни весници, за подоцна 
истите ги објави во посебни книги. Првото 
негово доаѓање се случило во 1894 година, а 
последното во 1909 година. Во 1903 година 
објавил две книги („земја на раздорот“ и 
„Балкански впечатоци“), кои во голема мера 
се однесуваат на неговите видувања за време 
на патувањата низ османлиска Македонија во 
1901 година.

„Земја на раздорот“
Во оваа книга авторот со самиот наслов ja наја-
вил ситуацијата во Македонија, која ја набљу-

дувал како територија за која се 
води борба меѓу нејзините соседни 
држави (Србија, Грција и Бугарија). 
Тој јасно увидел дека во доцноос-
манлискиот период не бил можен 
развојот на масовен национален 
идентитет. Главната идентитетска 
определба на населението била ре-
лигиозната определба: „Најискрен 
одговор на македонскиот Словен 
на прашањето што е тој, гласи ’јас 
сум кристијанин‘“ – констатирал 
Амфитеатроф. Исто така, тој пишу-
ва дека „основното население во 
Македонија претставува неоп-
ределена народност за себе, за 
која со увереност може да се каже 
само тоа дека таа, без сомнение, е 
чисто словенска“. Како последица 
на тоа, Амфитеатроф сметал дека 
македонските Словени од страна 
на српската политика биле сметани 
за Срби, додека од бугарската како 
Бугари. Во тој контекст, во ната-
мошниот дел од книгата тој забе-
лежал: „разгледувајќи ги Маке-
донците како материјал за идна 
национално-државна единица, 
со сомнеж во корист на нивните 
сведочења, се јавуваат конечно 
не надворешни етнографски ми-
слења кои се тие – Бугари или 
Срби, туку, пред сѐ, тоа што тие 
самите не го знаат тоа, што се 
тие – народ без сознание за на-
ционалноста“. За пропагандната 
војна на балканските држави-пре-
тенденти за територијата и насе-
лението на османлиска Македонија 
запишал: „Се грижат, колку што 
имаат средства и моќ, да ја убе-
дат Европа со вистина и со лага, 
дека божем националното само-
определување на Македонците 
преовладува во нивна корист, а 
не на соседниот народ“. Истовре-
мено, повторно анализирајќи го 
влијанието на балканските про-
паганди во Македонија, Русинот 
се осврнал на материјалната за-
висност од нив, притоа заклучил: 
„народот навикнал да се смета 
себеси за предмет на национал-
ната и религиозна борба и да се 
храни од таа борба“.

Интересни текстови од оваа кни-
га биле: „Во македонската пус-
телија“ и „Салоники“ – прилози 
посветени целосно на османлиска 
Македонија. Во првиот текст тој на 
сликовит начин го прикажал ин-

тересот кон Македонија од страна 
на соседните балкански држави и 
пропаганди: „Само минувајќи и 
со свои очи видувајќи го југот на 
Македонија, вие можете во полна 
мера да разберете зошто за тој 
крај со толкава жестокост спо-
рат и се борат толку народности, 
секако прогласувајќи го за свој 
затоа што е тоа – градина, вис-
тинска градина!“ Амфитеатроф ги 
нарекол Македонците „Малоруси 
на Балканскиот Полуостров“, т.е. 
спорната положба на Македонија 
меѓу Србија и Бугарија тој ја споре-
дува со положбата на Украина во 17 
век меѓу Русија и Полска. Русинот, 
иако нагласил дека не е филолог, во 
врска со јазикот на доминантното 
население во османлиска Македо-
нија напишал дека тој е трет јазик 
– ниту српски, ниту бугарски, но 
словенски и близок кон двата  – 
„затоа не треба да си филолог, а 
просто да се има уши, за да се чуе 
и да сака да се чуе. Македонците 
говорат ниту на бугарски ниту на 
српски – тие говорат на средно 
наречје, кое во некои месности 
е поблиско до бугарскиот јазик, 
а во некои кон српскиот“.

Амфитеатроф, покрај за влијанието 
на српската и на бугарската про-
паганда, во кратки црти се освр-
нал и на грчката. Тој сметал дека 
без оглед на грчката црква и на 
училиштата, „нема елизинирани 
Словени во Македонија. Кога Ма-
кедонецот говори за себе: ’Јас сум 
Грк‘ – тоа воопшто не значи дека 
тој ѝ припаѓа на грчката нацио-
налност. Девет десетини од тие 
што себеси си се нарекуваат Грци 
не знаат и не разбираат ниту еден 
збор грчки. ’Грк‘ во Македонија 
значи или минувач на право-
славната црква, патријаршист, 
или – во селска навика ’граѓанин‘, 
’човек од градот‘“.

Во еден друг прилог од истата 
книга Амфитеатроф дал одличен 
приказ за најголемиот и најзначаен 
град во османлиска Македонија – 
Солун. Според него, три четврти-
ни од 120.000 град бил населен со 
Евреи што говореле на шпански 
јазик. Понатаму, тој бил население 
со „Словени – Македонци, Срби, 
Бугари, Грци, Албанци, Куцовла-
си, Турци и цигани“. Говорејќи за 

самото значење на градот и жел-
бата во иднина да го имаат сите, 
тој смета дека: „Грците фантази-
раат дека Солун е грчки, Бугари-
те – бугарски, Србите – српски. 
Македонците – националисти се 
надеваат да видат во Солун нов 
Белград, нова Софија – престол-
нина на својата идна автономија”. 
Опишувајќи го Солун, авторот дал 
интересен приказ на еден од симбо-
лите на градот, Белата кула. Амфи-
театроф забележал: „Денешното 
нејзино народно име е – Канли 
кула, т.е. Кула на крвта... зад за-
бестите ѕидови на Белата кула се 
прават истите ужаси и насилства 
што се правеле и во тие отворени 
времиња кога овој историски за-
твор-цитадела се прочул во Маке-
донија под денешното свое темно 
име... Јас дојдов во Солун токму 
кога Канли кула работеше со сиот 
свој чудовиштен организам, кога 
нејзините подземни костурници 
и ќелии беа преполни со маке-
донски планинци осомничени 
за револуционерни замисли... 
Ужасот на турското затворство 
не е само во јавните, директни 
и непосредни тиранства, колку 
што е во таа ѕверска рамнодуш-
ност со која турските власти го 
збираат правиот и виновникот 
и, затворајќи во каменита вреќа 
маса обвинети, дури потем не 
се трудат со цели години да ги 
сортираат – тие се заборавени, 
отпишани; од занданата може да 
ги извади само силната енергија 
на другарите и на роднините ба-
рајќи пред властите и давајќи 
штедри бакшиши...“

Посебно место Амфитеатроф посве-
тил и за македонското револуцио-
нерно и ослободително движење. Тој 
сметал дека македонската слобода 
не може да биде достигната со соп-
ствени македонски средства. Според 
него, земјата била премногу мала 
и слаба за да се бори против сул-
танската моќ. Исто така, Русинот 
проценил дека немало ниту поволни 
услови едно македонско востание да 
биде поддржано од Европа, „ниедна 
од големите држави не е во сос-
тојба сега активно да се застапи 
за Македонците против Турција 
– освен, можеби, Австрија“ – сметал 
Амфитеатроф. 

Ентузијастите за 
автономна Македонија  

се среќаваат  
само меѓу  македонските  

домородци. Ни на Србинот  
ни на Бугаринот не им  
се допаѓа автономија  

на Македонија
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100 НАЈУБАВИ СлИКИ НА СИТЕ ВрЕМИЊА
[  АНТолоГИЈА  ]

Ле ген да уште за вре ме на жи во тот, тој има по раз но вид на и 
пов ли ја тел на па те ка откол ку кој и да е друг из ве ду вач во по пу-
лар на та му зи ка. Но по греш но го на ре ку ва ат ка ме ле он – ка ме-
ле о нот се пре то пу ва во сре ди на та во ко ја е, а Бо у ви баш и не 
се пре то пу вал. На про тив, се истак ну вал. Шар мер и гос по дин, 
ми стик и све тец- та ка ќе го за па ме там чо ве кот, на пишa Не над 
Ге ор ги ев ски во сво јот осврт за ал бу мот „Блек стар“

Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја и 
Мла дин ски от кул ту рен цен-
тар ре а ли зи раа уште ед но од-

лич но из да ние на ма ни фе ста ци ја та 
„Ви ди му зи ка, слуш ни сли ка, до биј 
кни га“. Под нас лов „Скоп је за Бо у ви“ 
го ди на ва пуб ли ка та во Град ски от 
парк тра ди ци о нал но ужи ва ше во од-
лич на та из вед ба на нај го ле ми те хи-
то ви на најв ли ја тел ни от поп-умет-
ник на си те вре ми ња.  „Let’s dance“, 
„China girl“, „Space oddity“, „Lazarus“, 
„Life on Mars“, „Ziggy Stardust“, „Ashes 
to Ashes“, „Rebel Rebel“, „The Man Who 
Sold The World“ и уште мно гу дру ги 
не за бо рав ни те ми, кои овој пат до-
би ја по и на ков и автен ти чен израз, 
беа из ве де ни под ди ри гент ство на 
ма е стро Емин Џи јан, а во из вед би-
те на хи то ви те учес тву ва ше и бенд, 
ка ко и Жен ски от хор при МКЦ.  Но, 
ѕвез да на ве чер та бе ше Ади Име ри, 
кој од лич но го „сим на“ гла сот, ме-
ло ди и те и ја пре не се ха риз ма та на 
Бо у ви на сце на та.

� „Мал ку ми на мо жат да се по фа-
лат со умет нич ка ка ри е ра што 
го има про ме не то те кот на му-
зич ка та исто ри ја не кол ку па ти, 
на на чин на кој тоа го на пра ви 
Бо у ви. ле ген да уште за вре ме на 
жи во тот, тој има по раз но вид на и 
пов ли ја тел на па те ка откол ку кој 
и да е друг из ве ду вач во по пу лар-
на та му зи ка. Тој бе ше се ко гаш 
мо де рен, на ист на чин ка ко што 
беа мо дер ни Пи ка со или Мајлс 
Деј вис. Го ле ми от број про ме ни му 
беа ка ко кр во ток и слу жеа ка ко 
ста ни ци на не го ва та ево лу ци ја 
ка ко умет ник. Но по греш но го на-
ре ку ва ат ка ме ле он – ка ме ле о нот 
се пре то пу ва во сре ди на та во ко ја 
е, а Бо у ви баш и не се пре то пу вал. 

Бо у ви е се ко гаш мо де рен ка ко  
Пи ка со или Мајлс Деј вис

На про тив, се истак ну вал. Шар мер 
и гос по дин, ми стик и све тец - та ка 
ќе го за па ме там чо ве кот“, на пишa 
Не над Ге ор ги ев ски во сво јот осврт 
за ал бу мот „Блек стар“ („Black Star“).

Во те кот на на ста пот на му зи ча ри те, 
тво реа умет ни ци инс пи ри ра ни од 
поз на ти те хи то ви на оваа му зич ка 
ѕвез да. Ива на Мла де нов ска и Агрон 
Аб ду ли сли каа на две го ле ми плат на 
по ста ве ни крај би на та.

На мно гу број на та пуб ли ка ѝ беа 
по де ле ни 20.000 при ме ро ци од 
кни га та „Пси хо де ли ја во пред гра-
ди е то – Деј вид Бо у ви и умет нич-
ка та ла бо ра то ри ја во Бе ке нам“ 
на Ме ри Фи ни ган. Во кни га та се 
рас ка жа ни са ми те по че то ци на ка-
ри е ра та на Бо у ви, ко га ка ко 22-го-
ди шен му зи чар очај но се оби ду вал 
да нај де не кој клуб во Лон дон, ка де 
што би мо жел да на ста пу ва. Ме ри 
Фи ни ган пи шу ва во пр во ли це, ка-
ко то гаш на не го ва при ја тел ка и 
љу бов ни ца и да ва ди рект ни све-
дош тва за пер и о дот на Бо у ви за 
кој до се га сме зна е ле мно гу мал ку. 
Ова е кни га за ед но мом че што екс-
пе ри мен ти ра со ЛСД, со ал ко хол, и 
што на сво ја та пр ва пес на ѝ да ва 
нас лов „Space Oddity“. Што се слу чу-
ва по на та му со не го ва та ка ри е ра, 
на си те им е поз на то. � (Н.П.)

  

Барајќи ја Дори
Finding dory

Заработка: 41.900.000 $

Жанр: aнимиран
режија: Ендрју Стентон,  

Ангус Меклејн
актери: Елен Деџенерис,  

Алберт Брукс, Ед О’Нил

ЛегенДата За тарЗан
 iThe legend oF Tarzan

Заработка: 38.100.000 $

Жанр: акција
режија: Дејвид Јејтс

актери: Александер Скарсгард, 
Кристијан Стивенс,  

Рори Џ. Сејпер

Чистка
The purge: elecTion year

Заработка: 30.900.000 $

Жанр: хорор
режија: Џејмс де Монако

актери: Френк Грило,  
Елизабет Мичел,  

Мајклти Вилијамсон

гоЛемиот ДруЖељуБив 
џин гДџ
The BFg

Заработка: 19.600.000 $

Жанр: акција
режија: Стивен Спилберг

актери: Mарк Рајленс,  
Руби Барнхил,  

Пенелопе Вилтон

Ден на неЗависноста: 
нова Закана

 independence day: 
resurgence

Заработка: 16.500.000 $

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

Џеф Голдблум,  
Бил Пулман

тоП 5 наЈГледанИ ФИлМа  
          во САД викендов

„олимпија“ на Моне

Култура

1
ножот  

на аврам
Отар М.  

Нордфјорд

2
сеќавање  
на љубовта
Амината  
Форна

3
Душевен  

санаториум
Дарко  

Ангеловски

4
срце на 
тротоарот
Адријана 
Ананиева

 5
изумот на  

морел
Алмудена  

Грандес

книЖарницата „антоЛог“ 
препораЧува:

ХАОС

Сè повеќе има 

жени со зелени очи.

Сè повеќе возови 

што не доаѓаат на време.

Сè повеќе луѓе

што влегуваат со почит 

во една голема сала 

каде што џелатот дреме.

Сè повеќе има тополи 

што се сушат.

Сè повеќе има градови 

од кои се заминува.

Сè повеќе заминати 

за кои не се слуша.

Сè повеќе провеви 

од кои се настинува.

Сè повеќе има луѓе 

што се плашат од сината боја.

Сè повеќе питачи 

што ве влечат за ракав.

Сè повеќе непознати 

кои на скалите стојат.

Сè повеќе оние што не прашуваат 

зошто е тоа така.

ДЕ ВЕТ То Из ДА НИЕ НА МА НИ ФЕ СТА цИ ЈА ТА  
„ВИ ДИ МУ зИ КА, СлУШ НИ СлИ КА, До БИЈ КНИ ГА“

„олимпија“ е дело на Едуар Моне 
(1832-1883), француски сликар 
чијашто работа ги инспирирала 
импресионистите. Делото „Олим-
пија“ е насликано во 1863 година.

Моне одбивал да биде нарекуван 
импресионист. Неговото големо 

влијание на француската умет-
ност и, генерално, на развојот 
на модерната уметност е форми-
рано благодарејќи на неговото 
портретирање на секојдневие-
то, со употреба на едноставни и 
јасни бои и на живи сликарски 
техники. �
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Деј ми ен Хрст: Нај го ле ми от 
страв на се кој умет ник е да 
би де иг но ри ран!

„Но ВА рЕ лИ ГИ ЈА“ - Пр ВА ТА Из лож БА НА ДЕЈ МИ ЕН ХрСТ Во МА КЕ До НИ ЈА

На ши ро ка та јав-
ност поз нат ка ко 
„умет ник што из ло-
жу ва ше мр тви жи-
вот ни во фор мал-
де хид“, тој е ѕвез да 
ме ѓу умет ни ци те, 
не о до лив за ме ди-
у ми те, атра кти вен 
за ин ве сти то ри те 
и веч на ениг ма за 
кри ти ча ри те

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

КУлТУРА

Из лож ба та „Но ва ре ли ги ја“ 
на Деј ми ен Хрст по неј зи-
но то пр вич но прет ста ву-

ва ње во Лон дон во 2005 го ди-
на, ка ко и по пре зен та ци и те во 
пре стиж ни те му зеи и га ле рии 
во Ве ли ка Бри та ни ја, Ита ли ја, 
Гр ци ја, Ру си ја, Нор ве шка и Пол-
ска, до 11 август е во Му зе јот на 
со вре ме на умет ност во Скоп је. 

На ши ро ка та јав ност поз нат ка-
ко „умет ник што из ло жу ва ше 
мр тви жи вот ни во фор мал де-
хид“, тој е ѕвез да ме ѓу умет ни-
ци те, не о до лив за ме ди у ми те, 
атра кти вен за ин ве сти то ри те 
и веч на ениг ма за кри ти ча ри те.

� Смеш но е тоа што го пра вам. 
Ни са ми от не мо жам да ве ру-
вам во тоа - но мо рам - ре че 
Хрст, еден од нај го ле ми те со вре-
ме ни умет ни ци во све тот, за ко го 
се ве ли де ка е нај кон тро верз ни-
от и нај скап умет ник.

Во Скоп је, во МСУ, се из ло же ни 
44 гра фи ки ра бо те ни во си то-
пе чат и че ти ри скулп ту ри. Тие 
ја со чи ну ва ат „Но ва ре ли ги ја“ 

и функ ци о ни ра ат ка ко цик лус 
фре ски, поч ну вај ќи од „Соз да-
ва ње то на све тот“, пре ку „Па тот 
на кр стот“, до „Пос лед ни от суд“ 
- кои  ја оп кру жу ва ат ол тар ска-
та скулп ту ра и кр стот од ке дар 
об ло жен со таб ле ти во об лик на 
ска по це ни ка ме ња, дет ски че реп 
из ле ан од сре бро и ср це за ви е но 
со бод ли ва жи ца, из бо де но со иг-
ли и со жи ле ти, ка ко и огром на 
мер мер на таб ле та. Овој за ве тен 
екс по нат оп кру жен со цик лу сот 

чув стви те лен, то пол и бли зок, 
во ду хот на ре ли ги ски те и ме-
та фи зич ки  ко но та ции, до де ка 
од дру га стра на исто вре ме но 
ана ли ти чен, сту ден и од би вен, 
под вли ја ние на ат мо сфе ра та и 
чув ства та вр за ни за ме ди цин-
ска та про фе си ја.

Деј ми ен Хрст е ро ден во Бри-
стол на 7 ју ни 1965 го ди на. Сту-
ди рал на ко ле џот „Голдс мит“ 
во Лон дон, а по доц на ста нал 
еден од нај и стак на ти те чле но-
ви на гру па та „Мла ди бри тан-
ски авто ри“, кои до ми ни раа со 
сце на та во де ве де сет ти те го-
ди ни. Свет ска та сла ва ја здо-
бил со сво и те за стра шу вач ки 
по ста вки на мр тви жи вот ни во 
фор мал де хид, а нај зас лу жен за 
не го ва та сла ва е Чарлс Са чи, кој 
во 1991 го ди на по ну дил не о гра-
ни чен из нос за не го во то де ло 
„Мор ски пес во фор мал де хид“ 
и от то гаш ова де ло на Хрст ста-
на ло сим бол на бри тан ска та 
умет ност на 90-ти те го ди ни, 
а Хрст бил пред ло жен за пре-
стиж на та Тар не ро ва на гра да, 
ко ја ја до бил по доц на. 

Учес ник е на Ве не ци ско то би-
е на ле во 1993 го ди на, ко га се 
прет ста вил со про е ктот „Кра ва 

гра фи ки ја по твр ду ва ат Хр сто ва-
та ви зи ја ка ко брак на све то то и 
на про фа но то.

Де ла та ги истра жу ва ат веч ни-
те те ми: жи вот, ре ли ги ја, смрт 
и ве ра. Ко ри стеј ќи ги овие уни-
вер зал ни те ми, Хрст во „Но ва 
ре ли ги ја“ ги спро тив ста ву ва 
на у ка та и ре ли ги ја та ста вај ќи 
ги во спе ци фи чен ди ја лог, та ка 
ка ко што во о би ча е но ги пер це-
пи ра ат лу ѓе то, од ед на стра на 

и те ле исе че ни на пар чи ња и из-
ло же ни во разд во е ни ви три ни“. 

� Се ко гаш бев све сен де ка тре-
ба да ги на те ра те лу ѓе то да ве 
слу ша ат пред да ги пре мис ли-
те. Нај го ле ми от страв на се кој 
умет ник е да би де иг но ри ран. 
Та ка што до кол ку се соз да де 
де ба та за ва ши те де ла, тоа 
е пре крас но - ве ли го ле ми от 
умет ник за чи и што де ла по сто-
ја но се во дат де ба ти. 

Тој по сто ја но ја шо ки ра јав но ста 
со сво и те де ла, но се чи ни де ка 
пуб ли ка та ток му тоа и го оче ку-
ва. Из лож ба та „Но ва ре ли ги ја“ 

во Скоп је до се га има огром на 
по се те ност и по крај кон тро верз-
но ста на авто рот, кој овој пат ја 
при ка жу ва фар ма ци ја та и таб ле-
ти те ка ко но ва ре ли ги ја.

� Па, не мо жам да се от трг нам 
од впе ча то кот де ка на у ка та 
за мно гу ми на е но ва та ре ли-
ги ја. Тоа е тол ку ед но став но, 
а тол ку комп ли ку ва но - ре кол 
Деј ми ен Хрст ко га го пра ша ле 
зо што ја на ре кол из лож ба та „Но-
ва ре ли ги ја“.

Во Скоп је, из лож ба та е по ста ве на 
по по вод 20-го диш ни на та од ра-
бо те ње то на Бри тан ски от со вет 
во Ма ке до ни ја и е ре зул тат на 
со ра бо тка та со га ле ри ја та „Пол 
Стол пер“ и НУ Му зеј на со вре ме-
на та умет ност Скоп је. �
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Впечатливи бои, срма, кадифе, преубав накит ја красат 
галичката невеста, која гордо го носи елекот извезен со срма 
и украсен со сребрени копчиња

43. ГАлИЧКА СВАДБА

Пишува | Але ксан дра М. Бун да лев ска

Невестинската 
галичка носија - 
рај за очите

Најпознатата свадба во Ма-
кедонија е галичката, која 
годинава по 43. пат ќе се 

одржи на 16 и на 17 јули, а за  
носијата на галичанките се вели 
дека е една од најуникатните и 
најпознати во светски рамки.

Вистински рај за очите е невес-
тинската носија за галичката 
свадба. Впечатливи бои, срма, 
кадифе, преубав накит ја красат 
галичката невеста, која гордо го 
носи елекот извезен со срма и 
украсен со сребрени копчиња. 

„Ех, четири сина одгледав со 
тие пафти. Сите ги школував, 
факултет завршија, луѓе ста-
наа. останав вдовица многу 
млада, морав да се снаоѓам. 
работев, ама парите не стигаа. 
Носијата си ја имав, но како 
што растеа децата, бројот на 
пафтите се намалуваше. Но, 
за среќа, останаа доволно 
за да можам да им поделам 
и на внуците, да се сеќаваат 
на Галичник и да има и за на 
елекот“. Ова е приказна од едно 
галичко семејство, кое морало 

да го напушти селото и да се пре-
сели во градот и таму да ја бара 
егзистенцијата. Ваква и слична 
приказна често се прераскажу-
ва кај галичани. Тоа говори за 
фактот како се чувале носиите 
и како се трошел накитот од но-
сијата во повоено време, кога 
луѓето го напуштале Галичник 
и се селеле во Скопје. Дел од нив 
уште ја чуваат и машката и жен-
ската носија во своите ормани, 
облека со која нивните баби и 
дедовци се венчавале на Пет-
ровден во Галичник. Горди на 
потеклото, среќни дека во својот 
дом имаат барем нешто зачува-

жИВОТ

но од културното наследството, 
кое од колено на колено се пре-
несува меѓу галичани.

Женската галичка носија се 
одликува со невообичаено бо-
гатство на детали. Преовладу-
ваат белата, жолтата и црвената 
боја. Составена од здоланче, кое 
се носело место долга кошула 
или фанела со каро. Минтанот 
е извезен со црвено кадифе и со 
гајтани и се користи како долна 
појасна облека, кошула израбо-
тена од бело тенко домашно 
платно со богати елементи и 
детали и со впечатливи нијанси 
на црвена и на боите на срмата 
– жолта, модра, зелена, сребрена 
и златна. Ракавиците се израбо-
тени од срмен вез, елек направен 
од домашно ткаено платно, до-
ламата, која претставува горна 
облека, клашеник – што е горна 
облека до колената. Во носијата 
има и појаси, чорапи, опинци, 
плетеници и скутница. Има и ко-
жувче што претставува облека 
до појасот без ракави, изработе-
на од овча кожа и невестинска 
скутина, која уште се нарекува 
и кивчена бовча на која има впе-
чатливи детали рачно изработе-
ни и накитени со гајтани.

Накитот на носијата е посебна 
приказна. Составен е од синџи-
ри од сребрени пари, сребрени 
украси.

Машката носија со себе ги носи 
сите обележја на планинско-сто-
чарската носија направена од 

дебела волнена клашна. Покрај 
кошулата, која е направена од 
тенко домашно платно, содржи 
голем број елементи како што се 
џамадан или минтан што е гор-
на допојасна облека на лактите 
украсена со декоративни дода-
тоци, бечви што се носеле под 
стомакот и кои од средината 
на листовите до глуждовите се 
закопчуваат со копци, а под ко-
лената се стегаат со потколенки, 
појас изработен од чиста волна и 
доламата, која е, всушност, гор-
на празнична облека од бела 
клашна, тесна на горниот дел и 
широка од половината надолу, 
украсена со црни гајтани. Маш-
ката носија уште има и опинци 
и накит за на гради.

За разлика од порано, кога на 
Петровден се склопувале и по-
веќе од 40 брака, денес свадбата 
има повеќе културно значење 
и е еден вид културна манифе-
стација.

Галичник денес живее од мај до 
октмври и во него престојуваат 
најмногу пензионери со своите 
внуци. Но, за Галичката свадба 
секогаш е преполно и се бара 
место повеќе.

Годинашни младенци 
се Сандра и Александар
Сандра Станковиќ и Александар 
Ристески се годинашните мла-
денци на 43. издание на Галичка 
свадба, која ќе се одржи на 16 и 
на 17 јули. Свадбата вообичае-
но е на Петровден, на 12 јули, 
но оваа година се поместува за 
викендот по Петровден.

Невестата има потекло од Га-
личник. Нејзината мајка и неј-
зиниот дедо потекнуваат од 
семејството Дренковски, а таа 
досега учествувала на неколку 
галички манифестации обле-
чена во моминска носија. Сега 
едвај чека да ја облече невес-
тинската носија.

Сандра и Александар се десет 
години во врска и секое лето 
присуствувале на оваа манифе-
стација. Одушевени се од атмос-
ферата и сега со нетрпение го че-
каат нивниот ден. Венчавката е 
во црквата „Свети Петар и Павле“.

Со три отстрели од пушка на  
16 јули почнува традиционалната 
Галичка свадба
Со три отстрели од пушка на 16 јули почнува 
традиционалната Галичка свадба. Обичаите 
почнуваат в сабота попладне, кога со тапани 
и со зурли се пречекуваат гостите. Се пеат 
галички свадбарски песни, се играат „Свекр-
вино оро“ и „Тешкото“ на чешмата „Упија“. 
Се кити младоженецот, се реди бајракот, 
невестата оди по вода. Со вода од два ѓума 
дома си ја мие косата и овој обичај се вика 
последно мајкино миење. Следниот ден, рано 
наутро се канат мртвите, потоа и кумот. Се 
бричи зетот на сретсело и потоа се тргнува 
по невестата. Таа го чека во куќата и преку 
прстенот го гледа и вели „Низ прстен те гле-
да, в срце да ти влеза“. Следува дарувањето на 
невестата, качувањето на коњ и товарењето 
на ковчезите со нејзината руба. Свекрвата ја 
пречекува со сито, погача и со бокал вино и 
таа влегува во новиот дом. �
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Пишува | Maрина Костовска

МАрЈАНА СТАНоЈКоВСКА

Вистинскиот маж 
нема потреба од 
пиво за да добие 
храброст
Марјана сака да се разладува со „златен даб“, но 
вели дека ги почитува мажите на кои не им треба 
пиво за да ѝ се приближат, туку се храбри сами 
по себе, во која било ситуација и за што било

Огромна е бројката на тие 
што од 14 до 17 јули ба-
рем на еден ден или едно 

пиво ќе поминат низ центарот 
на Прилеп. Таму и годинава ги 
очекува најголемиот фестивал 
на пиво и на скара во регионот. 
На 14. по ред „Пивофест“ пов-
торно ќе ги пречека долгоно-
гата русокоса водителка, која 
сѐ уште не може да го заборави 
ланското појавување на сцена-

та на нејзиниот колега Жарко 
Димитриоски, кој пред публи-
ката излезе само по крпа.

� По вторпат си дел од „Пиво-
фест“ во Прилеп. Што ти се 
допаѓа најмногу на овој фес-
тивал?
СТАНоЈКоВСКА: Огромна 
чест и задоволство ми е што 
ми е укажана доверба втора 
година по ред да го водам овој 

најпрестижен фестивал на пи-
вото  во регионот. Тоа што би 
го издвоила прво е  беспрекор-
ната организација од страна 
на луѓето што се  задолжени 
за тоа бидејќи, навистина, во-
општо не е лесно да се орга-
низира настан од вакви раз-
мери, а притоа  сѐ да помине 
во најдобар ред. Секако тука 
е и вкусната скара, студеното 
пиво, масовната посетеност 
и  незаменливата атмосфера 
. Еве веќе втора год по ред јас 
и Жаре ќе имаме можност  да 
се дружиме со посетителите  
на „Пивофест“ и да уживаме 
во фантастичната атмосфера 
што владее таму заедно со го-
лемите музички имиња. Еднос-
тавно, еден е фестивалот!

� Каролина Гочева, Хари Мата 
Хари, Аца лукас се само дел 
од тие што ќе се појават на 
сцената. Што мислиш за го-
динашната програма на „Пи-
вофест“? Што да очекуваме 
од фестивалот?
СТАНоЈКоВСКА:„Пивофест“ 
веќе изгради свој  препознат-

лив  имиџ: фестивал што е 
најмасовен и кој ги собира 
најголемите музички ѕвезди. 
Така и годинава посетителите 
ќе можат да уживаат во богата 
програма составена од наши 
и од странски изведувачи. 
Очекуваме уште поголема 
посетеност во однос на лани, 
ќе уриваме рекорди и ќе се за-
бавуваме  до последниот атом. 

� Според тебе, кој би требало 
да настапува в година? Или, 
што би променила?
СТАНоЈКоВСКА: Не би про-
менила ништо бидејќи нема 
потреба од тоа, едноставно, 
зошто да се менува нешто што  
е добро. А, што се однесува до 
идните изведувачи, би сакала 
повторно да гостува Северина, 
и така одамна го нема посете-
но Прилеп.

� По која случка го паметиш 
минатогодишниот „Пиво-
фест“?
СТАНоЈКоВСКА:  Ќе го паме-
там по тоа што си поминав од-
лично за време на четирите 

фестивалски денови и сигурна 
сум дека тоа  мислење го де-
лат и сите тие што беа дел од 
фестивалската забава. Потоа 
ќе го паметам по убавото гос-
топримство од страна на при-
лепчани и по уште еден детаљ 
,а тоа е моментот кога Жаре се 
појави на сцената само со крпа 
(се смее).  

� Љубител си на пиво? Кој е 
твојот пијалак?
СТАНоЈКоВСКА: Во жешките 
денови знам да се освежам 
со една чаша студено пиво. 
Омилено ми е темното пиво 
„златен даб“. Исто така, сакам 
и освежителни коктели, така 
што би го издвоила коктелот 
„мохито“.  

� Пивото им дава храброст на 
мажите... Им треба ли пиво 
(храброст) за да ти се при-
ближат?
СТАНоЈКоВСКА: Вистинскиот 
маж нема потреба од пиво за 
да добие храброст. Тој е храбар 
сам по себе, во која било ситу-
ација и за што било.

� Те гледаме секое „Недела поплад-
не“, на што друго работиш во мо-
ментов?
СТАНоЈКоВСКА:Освен со емисијата 
„Во недела попладне“, стандардно 
сум ангажирана и со играта  на среќа 
„Ново лото“, која продолжува да се 
реализира  без престан и во текот на 
летниот период.

� Го работиш ли тоа за што отсеко-
гаш сонуваше?
СТАНоЈКоВСКА: Да,слободно може да 
се каже така. Моите сништа од мала беа 
еден ден да настапувам на некое голе-
мо телевизиско шоу или да водам некој 
ТВ-проект, па и нашите детски игри со 
другарките беа поврзани со тоа. Играв-
ме ТВ-водителки, замислувавме дека 
настапуваме со свои кореографии во 
тогаш популарните детски емисии и 
сл. Би кажала дека ТВ-водителството, 
навистина, ме исполнува и среќна сум 
поради тоа што имам можност да го 
работам тоа што го сакам.

� од која плажа да очекуваме разг-
ледници летово?
СТАНоЈКоВСКА:Сигурно ќe има од 
некоја плажа од Грција,а за друго ме-
сто ќе видиме (се смее). �
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Ва ло на е ед но од ме ста та ка де што мо же да ужи ва те во 
лет ни те го ре шти ни за мно гу мал ку па ри. Мо ре то е со 
мно гу чи ста во да, пла жи те се со си тен бел пе сок, а ло-
кал но то на се ле ние е, на ви сти на, го сто прим ли во 
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Ва ло на е град во јуж ни от 
дел на Ре пуб ли ка Ал ба ни-
ја и вто ро то по го ле мо при-

ста ни ште по Драч. Во Ва ло на 
жи ве ат око лу 100.000 жи те ли.

Гра дот е сме стен на за лив со 
исто то име - Ва ло на. По стои 
брод ска мар шру та ме ѓу Ва ло-
на и ита ли јан ски те мор ски и 
при ста ниш ни гра до ви Брин-
ди зи и Отран то во Апу ли ја, 
кои, ка ко и Ва ло на, се на о ѓа ат 
на бре гот на Ја дран ско Мо ре. 
За Ал бан ци те овој град е би сер 
на Ја дран ско Мо ре. Ос но ван е 
ка ко древ на грч ка ко ло ни ја во 
6 век пр.н.е. Од гра дот поч ну ва 
ед ни от од за пад ни те кра ци на 
ан тич ки от пат Виа Ег на ци ја. 
Ва ло на е во рам ки те на т.н. Ва-
лон ско Кне жев ство.

Со пли ток џеб  
кон лет ни аван ту ри 
во Ва ло на

Спо ред Лон дон ски от до го вор, 
Ва ло на со око ли на та од Ан тан-
та та му е ве те на на Кралс тво то 
Ита ли ја.

По кра јот на Вто ра та свет ска 
вој на и до из ле гу ва ње то на Ал-
ба ни ја од Вар шав ски от пакт, 

во бли зи на на гра дот се на о ѓа 
единс тве на та со вет ска по мор ска 
ме ди те ран ска ба за - Па ша ли ман.

Ва ло на де нес е еден од нај важ-
ни те еко ном ски и кул тур ни 
гра до ви на ју го за пад ни от дел 
на Ал ба ни ја. Има ме ди те ран-

ска кли ма со уме ре но влаж ни 
зи ми и со топ ли, су ви ле та со 
тем пе ра ту ра по ви со ка од 30 
Цел зи у со ви сте пе на во ју ли и 
во август.

Ту риз мот ста на го ле ма ин ду-
стри ја во пос лед ни ве го ди ни, со 
го лем број хо те ли, ре кре а тив ни 
цен три, и огром ни пла жи. Тоа е 
при јат но ме сто да се от пу шти-
те, да ис пи е те ка фе и да му се 
вос хи ту ва те на пре крас ни от 
пог лед на За ли вот Ва ло на.

Ко мен та ри те од тие што би ле 
во Ва ло на по твр ду ва ат де ка 
ова е ед но од ме ста та ка де што 
мо же да ужи ва те во лет ни те го-
ре шти ни за мно гу мал ку па ри. 
Мо ре то е со мно гу чи ста во да, 

пла жи те се со си тен бел пе сок, 
а ло кал но то на се ле ние е, на ви-
сти на, го сто прим ли во. 

Сме сту ва ње то ќе ве чи ни од 20 
до 30 евра на ден во сту дио, без 
пре воз, до кол ку ку пи те аранж-
ман пре ку не ко ја од до маш ни-
те аген ции. 

До кол ку ре ши те да па ту ва те 
со авто мо бил од Скоп је до Ва-
ло на и до кол ку оди те пре ку 
гра нич ни от пре мин „Ќа фа сан“, 
пред вас има те 379 ки ло ме-
три, а до кол ку па ту ва те пре ку 
Ко со во ќе мо ра да во зи те 410 
ки ло ме три. 

Це ни те на хра на та во ре сто-
ран не се мно гу ви со ки: за пи во 
„хај не кен“ би пла ти ле 90 де на-
ри; за фа ми ли јар на пи ца – 230 
де на ри; за пле ска ви ца – око лу 
100 де на ри; за ра жен че – око лу 
100 де на ри; за ги ро – 70 де на-
ри; за са ла та – 100 де на ри; за 
сок – 50 де на ри; за ма ло ма-
ки ја то– 25 де на ри; за ки се ла 
во да – 30 де на ри. 

На ју ба ви те пла жи се сме сте ни 
ток му ме ѓу Ва ло на и Са ран да, 
без мно гу ти ска ни ца, за ви стин-
ско от пу шта ње.

Ако сте од тие што са ка ат се-
кое ле то да ужи ва ат ов де и да 
жи ве ат во апарт ман по крај мо-
ре, во цен трал ни от дел це на та 
из не су ва од 400 до 490 евра за 
еден ква дра тен ме тар, со пог-
лед на мо ре. �
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ле то е, об ле че те ку си пан та ло ни
Со ле то то стиг наа и 
ку си те пан та ло ни, кои 
се во нај раз лич на бо ја, 
де зен и стил и ги преп-
ла ви ја град ски те ули-
ци оваа го ди на. Ако се 
дво у ми те око лу ма-
те ри ја лот и мо де лот, 
не ма по тре ба. Се но си 
сѐ – од џинс, тан те ла, 
ко жа до обич ни па муч-
ни ку си пан та ло ни

ТрЕНД

Ку си те пан та ло ни изг ле да-
ат до бро во ле жер на ва-
ри јан та со па ти ки, а мо же 

да би дат и мно гу еле гант ни 
ако се ком би ни ра ат со ви со ки 
пот пе ти ци, ма и ца, пал то и со 
очи ла за сон це.

Ку си пан та ло ни за  
се ко ја си ту а ци ја и за 
се ка кво те ло
Ако се чув ству ва те по ду е-
но или има те сто ма че кое 
не са ка те да го сте га те во 
кру ти, тес ни фу ста ни, од-
бе ре те пан та ло ни со ела-
сти чен по јас или та кви што 
има ат вр вка за вр зу ва ње 
око лу по ја сот. Вр вка та на 
по ја сот на пан та ло ни те ќе 
ги ка муф ли ра си те не са ка-
ни де ло ви на те ло то. Кол ку 
што се по ши ро ки пан та ло-
ни те, тол ку по до бро.

Мо же да из бе ре те и пан та-
ло ни од ле сен ма те ри јал 
со пер фо ри ра ни де та ли, 
со тан те ла или про ѕир ни 
ма те ри ја ли.

За ви зу ел но по ма ли бе дра
Сѐ се вр ти око лу про пор ци и те. Ако има те 
ши ро ки бе дра, то гаш од бе ре те пан та ло-
ни со по дол ги но га ви ци за да не дој дат 
до израз ши ро ки те бе дра. За ви зу ел но 
из дол жу ва ње на бе дра та, ваш при ја тел 
се кро е ви те со А-фор ма, ка ко и ку си пан-
та ло ни што има ат по ши ро ки но га ви ци. 
Из бег ну вај те при пи е ни мо де ли.

За при вид но  
соз да ва ње об ли ни
Ако сте сла би, се пак, по сто јат 
три ко ви што ќе ви по мог нат 
да соз да де те при вид ни об ли-
ни. Од бе ре те стру ки ра ни кра-
тки пан та ло ни со на бра ни или 
ка ри ра ни де та ли, кои не са мо 
што ќе соз да дат во лу мен ту ку 
и ќе прив ле чат пог ле ди.

Ако са ка те да  
изг ле да те пос ла бо  
и по ви со ко
Ако има те дол го тор зо, 
из бе ре те кра тки пан-
та ло ни со ви сок струк 
или со ши рок ре мен 
на по ја сот. Ако има те 
кра тко тор зо, од бе ре-
те пан та ло ни со ни зок 
струк. Кра тки те пан та-
ло ни ни ко гаш не мо же 
да би дат пре кра тки за 
да ги но си те со ви со ки 
пот пе ти ци.
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Име:  
Кристен Керол Виг

Родена:  
22 август 1973 година, 
Њујорк

Професија:  
актерка, комичарка, 
продуцентка, сценаристка

Сопруг:  
Хејз Харгроув  
(2005 - 2009)

Кристен Виг е американска 
актерка, комичарка, сцена-
ристка и продуцентка. Таа 

стана позната како дел од актер-
ската екипа во „Саботно шоу“, 
комедија на скечеви,   каде што 
глуми во периодот меѓу 2005 го-
дина и 2012 година. Во 2011 го-
дина, таа ја игра главната улога 
во комедијата „Деверици“, која 
ѝ донесе номинација за „Златен 
глобус“ за  најдобра актерка во 
комедија. Со оваа комедија  таа 
заработи и номинации за „Ос-
кар“ и за БАФТА за оригинално 
сценарио, напишано со Ени Ма-
моло. Винг е седум пати номи-
нирана за наградата „Еми“. Таа 
глуми и во комедијата „Тајни-
от живот на Волтер Мити“. Се 
појавува и во урнебесни паро-
дии на козметички кампањи, а 
во филмското продолжение за 
манекенот Дерек Зулендер ја 
глуми Алексанија Атоз. Во 2012 
година Кристен, според „Форбс“, 
беше меѓу 10 најплатени актер-
ки во Холивуд. �

КРИСТЕН  
ВИГ
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НАПРАВЕТЕ КлИМА-УРЕД 
ШТО НЕ ТРОШИ СТРУЈА
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Љу би тел сте на цве ќе и са ка те да ви 
ја кра си гра ди на та? То гаш тре ба да 
зна е те де ка одг ле ду ва ње то цве ќе не е 
ни ту мал ку лес на ра бо та. Но, ако тоа се 
пра ви со љу бов, гри жа та за цве ќе мо же 
да би де на ви сти на ре ла кси рач ки пер-
и од од де нот и вре ме ко га, по на по рен 
ден, ќе ужи ва те ток му со трет ма нот за 
нив. До кол ку ви е прв пат, еве не кол ку 
ко рис ни со ве ти што мо же да ви по-
мог нат во вр ска тоа ка ква не га са ка ат 
гра ди нар ски те цве ќи ња. 

� Не по ле вај те ги цве ќи ња та со што ту ку 
на ле а на во да - ако е хло ри ра на, мо же 
да ги раз бо ли рас те ни ја та. 

� Ста вај те ко ри сте ни ке сич ки чај или 
та лог од ка фе за да ја одр жи те пХ-
вред но ста на поч ва та. 

� Ако не мо же те да ги ис чи сти те гли-
не ни те са ксии на дно то, ко ри сте те 
спреј со ед на кви де ло ви ја бол ков 
оцет, во да и ал ко хол. 

� Не др же те ги са кси и те во прем но гу 
за тво рен про стор. 

� Не оста вај те ги пад на ти те лис је и 
цве то ви во поч ва та на рас те ни е то 
би деј ќи при гни е ње мо же да се по-
ја ват ба кте рии. 

� По ле вај те уме ре но. Нај до бро е на-
у тро и на ве чер. Ако ви ди те де ка во 
са кси ја та има црв, ста ве те вна тре 
ска па ни ја бол ка. 

� Не ку пу вај те прем но гу цве ќи ња и 
не пра ве те спе кта ку лар ни пла но ви. 
Нав ле гу вај те во хор ти кул ту ра та че-
кор по че кор. �

Верувале или не, постои бесплатен начин 
за борба со неподносливите жештини, а 
тоа е самите да си изработите уред од ре-
циклирани материјали што ги користите 
секојдневно. Клима-уредот изработен од 
пластични шишиња и картонска табла може 
да ја намали температурата во собата за 
цели пет степени. 
Системот функционира така што топли-
от воздух влегува во поширокиот крај на 
шишето, се компресира додека поминува 
низ грлото и на тој начин ладниот воздух 
влегува во просторијата. 
Потребен материјал: пластични шишиња, кар-
тонска табла со дебелина од два милиметра, 
метар, ножици, скалпел. 

Изберете шишиња со потесен отвор зашто 
колку што е поголема разликата меѓу дното 
и грлото, толку ќе биде поголем ефектот. 
Измерете ги димензиите на прозорецот на 
кој ќе го поставите разладувачот, исечете 
картон, кој ќе биде два-три сантиметри 
поширок од тие димензии од сите страни. 
Потоа направете отвори што ќе одговараат 
на ширината на отворот на шишињата. Пре-
сечете ги шишињата на половина. Исечете 
го и врвот на капачето, со негова помош ќе 
ги прицврстите шишињата за картонот. 
Провлечете го отворот на шишињата низ 
дупките на картонот, па затворете ги исе-
чените капачиња. 
Потоа готовиот картон прицврстете го 
на отворот на прозорецот така што от-
ворот на шишињата ќе биде завртен кон 
внатрешноста на домот. �

www.republika.mk50 петок, 8 јули 2016 година www.republika.mk 51петок, 8 јули 2016 година

ВО НЕ КОл КУ чЕ КО РИ ДО  
ВИ СТИН СКИ ГРА ДИ НАР

До маш но ми ле ни че е од ли чен из бор. Ако сте 
од оние што са ка ат да пре диз ви ка ат топ ли 
емо ции, а се дво у ми те што би по да ри ле за 
прет стој ни от ро ден ден, го диш ни на од брак, 
љу бов на вр ска, то гаш до маш но ми ле ни че мо-
же да би де ви стин ски из бор. Злат на рип ка, 
глув че, ка на ри нец, за ја че, се ко гаш е ин те ре-
сен по да рок. Но, пред да раз мис лу ва те за тоа 
кое жи вот но би би ло нај со од вет но за да го по-
да ри те на ва ши те нај ми ли, нај до бро би би ло 
да ги разг ле да те след ни ве ра бо ти

Вре ме е за  
по да рок? 

Оце не те да ли се ра бо ти за 
од го вор на лич ност. Не 
за бо ра вај те де ка са ка те 

да по да ри те жи во су штес тво 
кое ба ра не га и по све те ност, 
а тоа мо же да му го да де са мо 
од го вор на лич ност. Вни ма вај-
те да ли лич но ста на ко ја са-
ка те да ѝ по да ри те ми ле ни че 
во оп што про ја ву ва жел ба за 
тоа и ка ко ре а ги ра ла на ту ѓи 
ми ле ни чи ња. Про ве ре те да ли 
во до мот ка де што са ка те да 

го по да ри те ми ле ни че то има 
до вол но про стор за чу ва ње и 
да ли тој се де ли со дру ги лу ѓе. 
Мо же би тие не ма да се сог ла-

Ако са ка те ми ле ни че за га ле-
ње, тоа не ка би де ку тре, ако 
не са ка те ми ле ни че то да ви се 
вр тка мно гу око лу вас, то гаш 
раз мис ле те за за ја че, глув че, 
мор ско пра се. Ако ве ќе зна е те 
де ка лич но ста на ко ја тре ба 
да ѝ се по да ри ми ле ни че про-
ја ви ла алер ги ја, то гаш ри ба та 
и жел ка та се иде а лен по да рок. 
Ко га ќе од бе ре те тип ми ле ни-
че, ва жен сле ден че кор тре ба 
да ви би де да нај де те про дав-
ни ца за до маш ни ми ле ни чи ња, 
но и со од ве тен ве те ри нар, кој 
ну ди нај до бри ус лу ги и има 
искус тво со одре ден тип ми-
ле ни ци. �

сат со об вр ски те што им ги но-
си жи вот но то. Не за бо ра вај те 
и на тоа кол ку сло бод но вре ме 
има но ви от сопс тве ник за да 
го по све ти на гри жа та за ми-
ле ни че то. И уште не што што 
е мно гу важ но, а се од не су ва 
на здрав је то на лу ѓе то на кои 
сте им го на ме ни ле по да ро-
кот: Про ве ре те да ли про ја ви ле 
чув стви тел ност или не ка ква 
алер ги ска ре ак ци ја на жи во-
тин ски влак на или на пер ду ви. 



Скијање  
на вода

Подготви | Бојан Момировски

О вој тип летна забава може да понуди 
големо задоволство кај луѓето, а пред-
ност е што Македонија изобилува со 

водни површини што можат да го овозможат тоа.

Скијањето на вода е честа летна активност што 
се извршува со еден чифт скии за вода, глисер 
и со цврсто јаже или еластична сајла. Сајлата, 
секако, е споена за глисерот, кој се движи со 
брзина поголема од 22 километри на час, а бла-
годарение на скиите лесно се извршува лизгање 
по површината на езерото или морето. 

Летна забава

Традицијата за ваков вид забава или спорт е 
од многу одамна, односно од пред цели 100 
години, кога за првпат некој се обидел на 
ваков начин да внесе дополнителна забава 
во својот годишен одмор. 

Скијањето на вода е сѐ пораспространето 
во светот и сега веќе рекреативците, дури 
и професионалците, измислуваат нови на-
чини покрај скијањето со класични скии 
за на вода. За тоа постојат и голем број 
натпревари, кои понекогаш преминуваат 
во екстремни спортови.

Скијањето на вода најчесто почнува во 
подрачјето на подлабоки води, за тие луѓе 
што првпат се среќаваат со овој спорт или 
летна забава. Скијачот мора да биде во 
вода со комплетната опрема додека чека 
да биде постепено подигнат на површината 

на водата со зголемување на брзината на 
глисерот. Секако, претходно во своите 
раце држи јаже или сајла со која е врзан 
со глисерот, а заради поголемата безбед-
ност мора да биде оддалечен минимум 15 
метри од глисерот. За да се изврши поди-
гање на скијачот на површината на водата 
не е потребно голема сила на моторот 
на глисерот, односно искуствата што ни 
ги пренесуваат тие што го искусиле тоа, 
доволна е да биде и само 20 коњски сили.

Во нашата држава постојат повеќе клу-
бови што вршат обуки за луѓето што за 
првпат сакаат да пробаат ваков вид летна 
забава. Тие најчесто формираат групи и 
ги носат на нашите езера, а понекогаш 
организираат и летни кампови за обука 
на скијање на вода во соседните држави.

Во секој случај, ова е одлична можност 
да се проба нешто ново, да се збогати 
забавата и покачи адреналинот за време 
на летните годишни одмори. 

во периодот на годишните одмори, особено во летните месеци, сѐ попопуларно 
е скијањето на вода. ако некој се двоуми дали е можно скијање во овој период 
од годината, тогаш сѐ уште не ја искусил авантурата скијање на вода



М а ке дон ски от фуд бал ски шам-
пи он ФК Вар дар, по ед но ме-
сеч ни те ин тен зив ни под го то-

вки и не кол ку те при ја тел ски сред би 
во Хр ват ска, се вра ти во сво ја та ба за 
во Скоп је, ка де што ќе ги одра бо ти 
фи нал ни те под го то вки пред стар-
тот на ква ли фи ка ци и те за Ли га та 
на шам пи о ни те. Про тив ни кот што 
го до би ја „цр ве но-цр ни те“ е Ди на мо 
За греб, еки па ко ја е по ве ќе го ди шен 
учес ник во груп на та фа за на ЛШ и е 
тим кој е нај до бар на овие про сто ри. 
Ждреп ка та не им бе ше нак ло не та на 

из бра ни ци те на тре не рот Го це Сед ло-
ски, но, ка ко што нај а ву ва ка пи те нот 
Бо бан Гр на ча ров, Вар дар е се ри о зен 
ко ле ктив, под го твен да на пра ви из не-
на ду ва ње и да се пла си ра во след но то 
ели ми на ци ско ко ло.

 По дол га та ин тер на ци о нал на ка-
ри е ра во ко ја по ми на по ве ќе од 16 
го ди ни во клу бо ви во странс тво, се 
ре ши да се вра тиш во Вар дар од 
ка де што ја поч на и про фе си о нал-
на та ка ри е ра. Што бе ше пре суд но 
за та кви от че кор зна еј ќи де ка ти 
бе ше стол бот на од бра на та во мно-
гу стран ски еки пи?

ГрН ЧА роВ: По тек ну вам од Вар да ро-
ва та шко ла за мла ди фуд ба ле ри. На 
16 го ди ни до бив шан са да оди грам 
не кол ку нат пре ва ри за се ни ор ски от 
со став, но бр зо по тоа, по са мо ед на 
по лу се зо на, клу бот до би не кол ку по-
ну ди за мо и те ус лу ги и се ре ши да ми 
пру жи шан са и да за ми нам во странс-
тво. Це ли 16 го ди ни играв над вор од 
Ма ке до ни ја, во мно гу ре но ми ра ни 
еки пи во Бел ги ја, Укра и на, Ки пар, 
Бу га ри ја. Ми оста на ед на не ос тва-
ре на жел ба, ка ко де те на Вар дар да 
оди грам не кол ку се зо ни за мо јот ма-
ти чен клуб. Тоа се ос тва ри пред две 
го ди ни ко га до бив по вик и по ну да од 
но ва та упра ва на клу бот и со огром на 
ра дост ја при фа тив. Ве ќе две го ди ни 
го но сам дре сот со гр бот на Вар дар 
и сум пре сре ќен со тоа. Во овие две 
го ди ни јас и мо јот клуб два па ти ста-
нав ме шам пи о ни во на ша та зем ја и 
го вра тив ме клу бот ка де што му е 
ме сто то, во са ми от врв на ма ке дон-
ски от фуд бал.

 Бај ка та на Вар дар поч на со до-
а ѓа ње то на се ри оз ни от спон зор 
кој има цел да го из диг не Вар дар 
на уште по ви со ко ни во и да би де 
учес ник во груп на та фа за од не кое 
европ ско нат пре ва ру ва ње. Ме ѓу на-
род ни те нат пре ва ри оваа се зо на се 
мно гу бли ску, па да ли еки па та е 
под го тве на да на пра ви еден го лем 
че кор кон са ми от европ ски врв?
ГрН ЧА роВ: За да се ос тва ри го ле-
ма та жел ба на си те на ви ва чи, сим-
па ти зе ри, при вр за ни ци, чле но ви на 
клу бот и Вар дар да за и гра во груп-
на та фа за на Ли га та на шам пи о ни те 
или Ли га та на Евро па, тре ба мно гу 
ра бо ти да се сов пад нат. Ус ло ви те што 
ги има ме за ра бо та се фан та стич ни. 
Има ме свој тре нинг-цен тар, кој е на 
ви со ко европ ско ни во. Сѐ во клу бот 
функ ци о ни ра бес пре кор но, а тоа е 
пре дус лов и до бра ос но ва за гра де ње 
на еден го лем клуб. Бла го да ре ние на 
Сер геј Сам со нен ко, кој ја пре поз на 
жел ба та на ма ке дон ски те фуд бал ски 
фа на ти ци, Вар дар во бли ска ид ни на 
мо же да се на де ва на огром ни ус пе-
си на европ ско ни во. Ака де ми ја та 
што функ ци о ни ра во склоп на фуд-

бал ски от ко ле ктив ќе би де таа што 
ќе ги да де ид ни те го ле ми ѕвез ди во 
ма ке дон ски от фуд бал, а по крај Вар-
дар, се ка ко, ко рист од тоа ќе има и 
ма ке дон ска та ре пре зен та ци ја. По ли-
ти ка та на клу бот е со сопс тве ни си ли, 
со ма ке дон ски де ца да се из диг не на 
ви со ко ни во и со не кол ку на ви сти на 
ква ли тет ни стран ски за си лу ва ња да 
се слу чи да се пла си ра ме во груп на 
фа за на не кое европ ско нат пре ва ру-
ва ње, што би би ло го лем исто ри ски 
ус пех за клу бот и за ма ке дон ски от 
фуд бал во оп што.

 оваа се зо на во ква ли фи ка ци и те 
за ли га та на шам пи о ни те би мо же-
ло да се ка же де ка ждреп ка та не ви 
бе ше нак ло не та. Ди на мо за греб е 
нај до бар клуб на овие про сто ри и 
е ре до вен учес ник во европ ски те 
нат пре ва ру ва ња.
ГрН ЧА роВ: Јас не гле дам та ка на ра-
бо ти те. За да се стиг не до груп на та 
фа за од Ли га та на шам пи о ни те, тре ба 
да се по ми нат три ко ла. Ако ние сме 
ква ли тет на еки па и са ка ме да по ми-
не ме не кое ко ло по ве ќе оваа се зо на, 
ко га-то гаш ќе мо ра да оди гра ме со 
сил ни про тив ни ци. Ждреп ка та са ка-
ше уште на стар тот да ги од ме ри ме 
си ли те со хр ват ски от дол го го ди шен 
шам пи он. Ни ка ко не сме е ме да се 
пре да де ме пре ра но. Има ме ква ли тет, 
има ме си ли за да се нат пре ва ру ва ме 
со Ди на мо. Искус тво то кое го има ат 
не кол ку те на ши фуд ба ле ри ни да ва 
пра во да се на де ва ме на плас ман во 
след но то ко ло. Пр ви от нат пре вар се 
игра во Скоп је и по са ку вам по по дол-
го вре ме аре на та „Фи лип Вто ри“ да 
се на пол ни и да оди гра ме нат пре вар 
пред мно гу број на пуб ли ка. Про тив-
ни кот е по ме ра за да се ис пол нат 
си те ус ло ви за еден од ли чен меч во 
ве чер ни те ча со ви во втор ник.

 Под го то вки те за по че то кот на 
се зо на та ги поч на вте пред еден 
ме сец. од Скоп је се пре се ли вте во 
Хр ват ска, ка де што оди гра вте не-
кол ку кон трол ни нат пре ва ри со 
сил ни про тив ни ци. Ка ко ка пи тен 
на еки па та, кол ку си за до во лен од 
до се га сра бо те но то и кол ку но ви те 

за си лу ва ња мо жат да по мог нат за 
ус пех во ква ли фи ка ци и те за лШ?
ГрН ЧА роВ: По за вр шу ва ње то на 
се зо на та во ма ке дон ски от шам пи о-
нат ка де што уште ед наш по ка жав ме 
де ка сме нај до бра еки па во на ша та 
зем ја со од бра на та на ти ту ла та од 
прет ход на та го ди на, струч ни от штаб 
на че ло со Го це Сед ло ски од лу чи да 
одра бо ти ме ква ли тет ни под го то-
вки во пре срет на нат пре ва рот со 
Ди на мо За греб кои тра ат по ве ќе од 
еден ме сец. По пр ва та фа за, ко ја ја 
по ми нав ме во Скоп је и на ко ја бе-
ше ста вен ак цент на кон ди ци ски те 
под го то вки, во Хр ват ска поч нав ме 
да ра бо ти ме на тех нич ко-та ктич ки 
план. Оди грав ме не кол ку ква ли тет-
ни при ја тел ски сред би со ре но ми ра-
ни про тив ни ци. Ре зул та тот од овие 
ме че ви не бе ше во прв план иа ко во 
си те од нив при ста пу вав ме ма кси-
мал но се ри оз но со цел да мо же ме да 
соз да де ме по ве ќе шан си за гол. Тоа и 
се слу чу ва ше, но за таи ре а ли за ци ја та 
иа ко мо жев ме да по бе ди ме на си те 
и да да де ме по ве ќе го ло ви. Но ви те 
за си лу ва ња сѐ уште се ак ли ма ти зи-
ра ат и се оче ку ва до пр ви от нат пре-
вар про тив Ди на мо да блес нат и да 
го по ка жат ква ли те тот. На еки па та, 
спо ред мо е то мис ле ње, ѝ не до сти га-
ат уште две ква ли тет ни за си лу ва ња 
во на па дот за да мо же це ли от труд 
на фуд ба ле ри те да дој де до израз и 
да се по ка жат ре зул та ти. Ми на то го-
диш но то за си лу ва ње, бра зил ски от 
ин тер на ци о на лец Фе ли пе уште на 
ми на ти те под го то вки се вкло пи во 
сре ди на та и по ка жа де ка се ра бо ти за 
из во нре ден фуд ба лер. Знае да кре и ра 
ак ции за по стиг ну ва ње го ло ви, и тоа 
се слу чу ва на се кој нат пре вар. Тре-
нин зи те во Скоп је про дол жу ва ат со 
пе ко лен ин тен зи тет и се кој е по се бен 
за се бе. Ме ѓу тоа, мо рам да наг ла сам 
де ка се кој тре нинг поч ну ва и за вр-
шу ва со раз го вор за Ди на мо За греб. 
Комп лет но сме фо ку си ра ни на тоа и 
не смее да би де про пу штен ни ту еден 
де таљ. Струч ни от штаб се којд нев но 
сле ди ви деа од про тив ни кот, обр ну ва 
по себ но вни ма ние на се кој фуд ба лер 
и ги по тен ци ра ква ли те ти те и ма ни-
те на се кој про тив нич ки фуд ба лер.

 Имаш ли не ка ква по ра ка кон на-
ви ва чи те и кон сим па ти зе ри те на 
Вар дар за ме чот со Ди на мо за греб?
ГрН ЧА роВ: Мо е то дол го го диш но ме-
ѓу на род но искус тво ми ка жу ва де ка 
фуд ба лот во дру ги те зем ји се сле ди 
со по се бен ин те рес. Си те нат пре ва ри 
што сум ги играл на до ма шен те рен, 
ги сле де ле по ве ќе од 15.000 гле да-
чи. Тоа е пре крас но чув ство и си те 
во Вар дар по са ку ва ме нат пре ва ри-
те на до ма шен те рен да ги игра ме 
пред го лем број сим па ти зе ри. За тоа 
искре но, ка ко ка пи тен на еки па та, во 
име на си те фуд ба ле ри ги по ви ку вам 
гле да чи те да дој дат на аре на та „Фи-
лип Вто ри“ и за ед но да би де ме дел 
од еден го лем фуд бал ски спе ктакл 
со цел да си по мог не ме ме ѓу себ но за 
ос тва ру ва ње до бар ре зул тат. Се кој 
ре зул тат по стиг нат во Скоп је без при-
мен гол е ус пех, што зна чи де ка сме 
за до вол ни и со ми ни мал на по бе да, 
па ду ри и не ре шен ис ход без го ло ви. 
Се пак, во оваа фа за на Ли га та на шам-
пи о ни те гол во го сти мно гу зна чи, а 
ние ќе би де ме тие што ќе ата ку ва ат 
на го лот на про тив ни кот за да ос тва-
ри ме по во лен ре зул тат и на ме чот во 
Скоп је и на тој во За греб. 

Не се пре да ва ме, има ме ква ли тет  
да се нат пре ва ру ва ме со Ди на мо

се кој тре нинг поч ну ва и за вр шу ва со раз го вор за ди на мо 
за греб. Комп лет но сме фо ку си ра ни на тоа и не смее да се 
про пу шти ни ту еден де таљ. струч ни от штаб се којд нев но 
гледа ви деа од про тив ни кот, обр ну ва по себ но вни ма ние 
на се кој фуд ба лер и ги по тен ци ра ква ли те ти те и ма ни те  
на се кој про тив нич ки фуд ба лер, ве ли Грн ча ров

Бо БАН ГрН ЧА роВ, ФК ВАР ДАР спорт интерВjу

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Дејан Станчевски
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– Каде со два пакета пиво?
– За фудбалов.
– Нема вечерва фудбал...
– Па што ако нема? Ако нема и  

ај да не тренираме.

 Мажот и дава на сопругата  
200 денари за роденден.

– Малку е ова бе - му вели  
жената.

– Како малку? Па  ти кога и да 
си купиш некоја блуза викаш 
дека била 150-200 денари.

 Македонец умрел и на небото 
го дочекал Свети Петар.

– Каде сакаш да одиш, во рајот 
или во пеколот?

– А не може во Австралија?!

„ЗаЈдоВ, ЗаЈдоВ“ – ЈаСното СонЦе

Здраво, телефанатици. Заврши уште едно шоу во кое Македонците растурија,  
најдобри се и ги чека светска слава.... сѐ до следната сезона кога ќе се појават уште  

подобри „растурачи“. И добро е што заврши, баба ми не склопуваше око додека емисијата 
не завршеше. Емисијата завршуваше во 3 часот наутро, па следниот ден печените пиперки и 

пинџурчето секогаш доцнеа....и тоа многу. 
Настрана моето страдање по таа тема, замислете како им било на тие деца таму,  

кои покрај тоа што чекаат некој прегласен чичко и тетка да им ја прочитаат судбината, 
одамна го поминале својот термин за спиење. Седумгодишно девојче седи под рефлек-
тори, со шминка колку што ни Маја Поцевска не става за на плажа и со коса како онаа 
мојана (знаете која де). Таа е таму само затоа што мајка ѝ од Велико Село не успеала 

да си ги оствари соништата и да запее на големата сцена во Панчево, па сега лечи 
фрустрации на својата првоодделенка. Таа сѐ уште не знае да чита и да пишува, но знае 
дека е божица бидејќи Гоца Тржан ѝ го рекла тоа. Па, после мајка ѝ на Хани Бубу била 
несалам. Мајка ѝ на Хани Бубу направи милиони за неа и за ќерка ѝ. Твојата ќерка доби 

„колку што можеш да изедеш“ ресани.
И да не ми е без смисла насловот, супер е да се пее нешто старо и македонско,  

ама една таква неповторлива песна само се валка кога за ниски страсти и за СМС-гласови 
се влечка по студијата на „Пинк“.

Малиот брат 

тВтека

�  9 јули 1873 година
 Педесет години по пуштањето 

на првата железница во светот, 
меѓу Скопје и Солун е воспоста-
вена првата железничка врска. 

�  9 јули 1904 година
 Починал Славејко Арсов, маке-

донски револуционер, учесник 
во македонското револуционер-
но движење, член и војвода на 
Македонската револуционерна 
организација. Oдејќи за Ресен, 
близу до с. Горно Ѓуѓанце (Све-
тиниколско), бил опколен од 
турски аскер. Цели шест часа 
имале тешка и крвава борба. Тој 
бил тешко ранет и за да не падне 
жив во рацете на турскиот аскер, 
се самоубил.

�  10 јули 1930 година
 Во Дебар е роден Иван Иванов-

ски, македонски поет, раскажу-
вач, писател за деца, театарски 
критичар. Добитник на награ-
дите: „Мито Хаџивасилев“, „Кр-
сте Мисирков“, „13 Ноември“, 
„Војдан Чернодрински“.

�  13 јули 1930 година
 Во Монтевидео, главниот град 

на Уругвај, почнува првото Свет-
ско првенство во фудбал, на кое 
домаќинот ја освојува титулата.

�  13 јули 1946 година
 При Земската болница во 

Скопје е формирана првата 
Станица за трансфузија на 
крв. Од мала станица со еден 
лекар и три медицински сестри 
прерасна во Републички завод 
за трансфузиологија.

�  13 јули 1951 година
 Умре Панко Брашнаров, ма-

кедонски комунист, член на 
првиот Централен комитет на 
ВМРО (Обединета) и потпрет-
седател на Президиумот на 
АСНОМ. Поради поддршка на 
Резолуцијата на Информбиро-
то е уапсен и испратен на Голи 
Оток, каде што набрзо умрел 
како најстариот затвореник по 
основа на Информбирото што 
починал во затвор.

�  14 јули 1867 година
 Алфред Нобел, шведскиот 

иноватор, кај англискиот град 
Редхил за првпат го демонстри-
ра разорното дејство на негови-
от најнов изум - динамитот.

ВремеплоВ

Мајка ти ја бараш таму"! - Мистично и забрането 
место во Македонија.

Нема човек што на сред пат накај работа барем еднаш 
не се сецнал со мислата "ја изгасив ли пеглата".

И да помине јака кола покрај мене не ми го прави 
меракот како шо ми го прави трактор со лубеници.

Како се викаат децата родени 9 месеци по летниот 
одмор?
- Морски плодови.

Ако умреш сега 100% ги намалуваш шансите утре 
да ти се случи нешто лошо.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%83%D1%83%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%98
https://mk.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E_(%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%9C
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%9C
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%85%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82


За це лу вки  ќе ви тре ба:

•		10	бел	ки

•		200	гра	ма	ше	ќер

•		200	гра	ма	ше	ќер	во	прав

•		1	ла	жи	ца	сок	од	ли	мон

•		1	ла	жи	ца	ек	стракт	од	ва	ни	ла

За крем ќе ви тре ба:

•		10	жолч	ки

•		5	ла	жи	ци	ше	ќер

•		250	гра	ма	ма	скар	по	не

Ќе ви тре ба и:

•	ја	го	ди

•	на	не

# Вклу че те ја рер на та да се за грее на 150 сте пе ни.

# Во сад ста ве те ги бел ки те и ма те те ги по ле ка. Ко га ќе се 
за пе нат до дај те еден пр сто фат сол и до дај те го ше ќе рот 
ла жи ца по ла жи ца. До дај те ги и со кот од ли мон и ва ни ла-
та. Во сме са та до дај те го ше ќе рот во прав и ме шај те.

# Со сме са та на пра ве те фор ми на та ва та за пе че ње и 
ста ве те ги в рер на за да се пе чат. На ма ле те ја тем пе ра-
ту ра та на 130 сте пе ни и пе че те 50 ми ну ти, во за вис-
ност од рер на та.

# Жолч ки те ста ве те ги на па реа со пет ла жи ци ше ќер 
и ма те те до де ка не до би е те крем. Оста ве те го кре мот 
мал ку да се ола ди и до дај те го ма скар по не то. Ме шај те 
до де ка не се со е ди нат уба во.

# Ја го ди те исеч кај те ги на плоч ки, це лу вки те пре мач кај те ги 
со кре мот, на ре де те ја го ди, по втор но крем и ја го ди. 

# Сер ви рај те!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

Бел ки те не сме е те да пре ста не те да ги ма ти те и са дот во кој  
ќе ма ти те тре ба да е иде ал но сув за да мо же да се из ма тат.
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куJнски тефтер

Tор тич ки „пав ло ва“




