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ВоВед

Македонците ќе ги казнат 
пучистите на избори

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на неделата

И стите тие болни умови 
што постојано заговара-
ат и јавно повикуваат на 

крвопролевање во Македонија, 
сега, преку сликите од Истанбул 
и Анкара, имаа можност со свои 
очи да видат колку скапо може 
да нѐ чини сите нивното дестру-
ктивно и антидржавно дејству-
вање. Искрено, не верувам дека 
епилогот од обидот за насилно 
симнување од власт на турски-
от претседател ќе ги вразуми, 
но сигурен сум дека во случај да 
дојде до реализација на слично 
сценарио тука кај нас, секој од 
нив ќе го понесе својот дел од 
одговорноста.

Затоа, на истите тие пучисти што 
се самомотивираат со повици за 
крвопролевање треба да им биде 
јасно дека од повеќе причини не 
може да се случи сценарио како 
во Турција, пред сѐ, поради сми-
реноста на македонскиот народ, 
како и поради тактичноста на 
Никола Груевски, кој неколкупа-
ти досега успешно избегна вакви 
несакани ситуации.

Тоа, пак, што и овој пат не успеаја 
да ѝ го „продадат“ на јавноста, е 
обидот преку турската приказ-
на, мешајќи баби и жаби, да го 
оправдаат своето антидржавно 
и антимакедонско дејствување. 
Без да навлегувам во оправду-
вање или осудување на начинот 
на кој властите во Турција се 
соочуваат со пучистите, ќе из-
двојам десет факти што укажу-
ваат дека кризите во Македонија 
и во Турција се решаваат на дија-
метрално спротивни начини:

Ќе остане ли Заев барем еднаш  
на зборот?Нема власт без Народ

П ретставниците на политичките 
партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, 
ДУИ и ДПА, конечно, постигнаа 

договор за продолжување на спрове-
дувањето на Договорот од Пржино. 
Договорот е условен. Ќе важи доколку 
се исполни сето тоа што беше дого-
ворено во средата. Лидерите треба 
на 31 август да седнат и да го потвр-
дат договорот. Доколку е исполнет, 
би имале избори на 11 декември. По 
две бегства од избори, останува да 
видиме дали Зоран Заев овој пат ќе 
го почитува договорот и ќе прифати 
соочување со народот.

На последната средба партиите ги 
усогласија ставовите за ингеренциите 
на министерот за внатрешни работи да 
врши 15 смени на раководни функции 
и 10 проценти на  хоризонтално ниво. 
Постигнат е договор за избалансирано 
известување, избирачкиот список и 
составот на преодната влада 100 дена 
пред изборите.

- Имаме добри вести, постигнат е до-
говор. Партиите се согласија една 
година по Договорот од Пржино да 
продолжи неговото спроведување. 
Преговарачките тимови се догово-
рија Законот за внатрешни работи 
што го донесе Владата неодамна 
да биде суспендиран до 1 јануари 
2017 година, а новиот министер да 
има можност да смени 15 раководни 
лица - изјави американскиот амбаса-
дор Џес Бејли.

- Задоволен сум затоа што се отвора 
можност да се организираат фер и 
демократски избори на кои ќе учест-
вуваат сите и на кои народот ќе реши 
кому ќе му ја даде довербата. Наро-
дот ќе може да ги поддржи проекти-
те и делата... градби и реформи место 
деструкција, уништување и криза. 
Задоволен сум затоа што со овој 
договор се гарантира дека СДСМ ќе 
биде оневозможен да прави масовни 
партиски чистки во МВР и дека со 
завршување на изборите завршува 
и оваа т.н. „пржинска“ влада - рече 
Тодоров. �

1 Опозицијата во Турција застана 
зад демократски избраната власт 

и го осуди обидот за државен удар. 

Кај нас опозицијата се слика со ја-
таците на терористите, а ги напаѓа 
безбедносните сили и ги уништува 
државните институции. 

2 Опозицијата во Турција ја испо-
читува волјата на граѓаните и за-

стана зад мнозинството во одбрана 
на државата.

Опозицијата во Македонија упорно ја 
гази волјата на граѓаните и го смета 
мнозинството за глупаво, недоделка-
но, корумпирано, заостанато... што 
не заслужува да има право на глас и 
своја држава.

3 Претседателот на Турција реши 
со челична тупаница да се соочи 

со пучистите. Премиерот на Маке-
донија реши пучистите да ги порази 
на легитимни предвремени избори.

4 Реџеп Ердоган ги смести во за-
твор сите што сакаа да ја презе-

мат власта со насилство. 

Никола Груевски, и покрај заканите, 
им дозволи на Заев и на СДСМ да би-
дат дел од власта и да учествуваат 
во организирање избори на кои ќе 
го признаат поразот. 

5 И во Турција и во Македонија пучис-
тите не добија поддршка од наро-

дот. Разликата меѓу турскиот и маке-
донскиот народ е во тоа што Турците 
ги казнуваа предавниците на улиците, 
а Македонците сѐ уште трпеливо ги 
чекаат да се појават на избори. До кога 
ќе имаат трпение, не се знае! 

6 На барање на народот, Реџеп Ер-
доган сака да ја врати смртната 

казна. 

На барање на народот, Никола Гру-
евски сака да организира фер и де-
мократски избори.

7 По пучот, Ердоган направи чист-
ка во полицијата и отстрани од 

должност 8.000 полицајци. 

По заканата за пуч, СДСМ влезе во 
владата и доби министер за вна-
трешни работи, кој направи пар-
тиска чистка на повеќе од 400 по-
зиции. 

8 Ердоган уапси повеќе од 6.000 
пучисти под оружје за само не-

колку часа.

Груевски толерира грст платени-
ци да ја држат државата во залож-
ништво повеќе од една и пол година. 

9 За само една ноќ во Турција за-
гинаа повеќе од двесте луѓе, од 

кои повеќе од половината цивили.

Во изминатата една и пол година во 
Македонија загинаа осум полицајци 
во Диво Насеље, но ниту еден цивил 
не го загуби животот и покрај мно-
губројните насилства.

10 И во двете приказни, и тука 
и таму, американските амба-

садори почувствуваа потреба да се 
правдаат дека нивната држава не е 
вмешана во нелегалното уривање 
на властите. Зошто е тоа така, тие 
самите треба да објаснат.

Искрено се надевам дека Македонија 
ќе успее на мирен начин да излезе 
од кризата и дека турското сценарио 
ќе остане само неостварен сон на 
нашите пучисти. Сепак, дури и да 
успеат да испровоцираат насилства 
од поголем обем, уверен сум дека 
сонот многу брзо ќе им се претвори 
во кошмар.. 
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К ри за та во пре ден план и За-
ев ка ко ли дер на опо зи ци ја та 
ну дат плашт зад кој се од ви ва-

ат мно гу дејс тва што се по са ку ва да 
оста нат да ле ку од очи те на до маш-
на та и на ме ѓу на род на та јав но ста. 
Но, и од очи те на со пар тиј ци те и на 
под др жу ва чи те на СДСМ. Се кри јат 
глав ни те мо ти ви и це ли зад За е ва-
та фло ску ла „бор ба за сло бо да и за 
де мо кра ти ја“, а тоа, пред сѐ, се па ри-
те, за се бе и за пар ти ја та. За тоа и по 
се ко ја це на стои на цр ве на та ли ни ја 
СДСМ без из бо ри да вле зе во вла ста, 
кри за та да про дол жи, а из бо ри те да 
се од ло жу ва ат.

Имај ќи ги пред вид до ку мен ти те до 
кои дој де „Ре пуб ли ка“,ме сто да се 
фо ку си ра на из бо ри те до го во ре ни 
на 24 април, во сог лас ност со До го-

во рот од Пр жи но, За ев ма ка ма чел 
ка ко да го про дол жи хи по те кар ни от 
до го вор со кој Ко мер ци јал на бан ка 
во за лог го има се ди ште то на СДСМ. 
За по тсе ту ва ње, кре ди тот што на 19 
април 2011 го ди на го зе де то гаш ни от 
прет по ста вен на За ев, Бран ко Цр-
вен ков ски, исте че на 19 април 2016 
го ди на. Ток му за тоа, За ев, ве ро јат но, 
и ги акти ви ра ше „при ја те ли те од над-
вор“, под из го вор за, бо жем, спор ни 
гла са чи и ме ди ум ски ре гу ли ра ња, 
са мо за да се спре чат из бо ри те, до-
де ка тој ус пее да го про дол жи ро кот 
на кре дит на та ли ни ја.

Су деј ќи спо ред до ку мен ти те, ка ко и 
спо ред слу чу ва ња та од тој пер и од, ме-
ѓу од лу ка та на Цен трал ни от од бор на 
пар ти ја та за про дол жу ва ње на до го во-
рот за кре дит со таа бан ка и пот пи шу-

ва ње то на ане ксот на тој до го вор за 
до пол ни тел ни но ви пет го ди ни, од нос-
но до 19.4.2021 го ди на,  во јав но ста се 
по ја ви уште ед но ау дио од фо но те ка та 
на За ев со кри ми нал но прис лу шу ва ни 
раз го во ри. Тоа бе ше раз го вор ток му 
на ди ре кто рот на Ко мер ци јал на бан-
ка, Ха ри Ко стов, од „фо но те ка“ што 
За ев ја за др жа и не ја пре да де во СЈО. 
Таа „фо но те ка“ со др жи ве ро јат но исто 
тол ку раз го во ри кол ку што, на вод но, 
пре да де до СЈО, па се по ста ву ва пра-
ша ње то, кол ку мо же да би де ко ин-
ци ден ци ја ток му то гаш да се слу чи 
об ја ву ва ње на оваа сним ка. Во ед но, 
таа „слу чај ност“ е дел и од од го во рот 
на пра ша ње то - зо што бе ше пу штен 
раз го вор на Ха ри Ко стов, по ра не шен 
ми ни стер и пре ми ер од ре до ви те на 
СДСМ, и ка ква вр ска има тој раз го вор 
со „Сло бо да та и де мо кра ти ја та“?

(де)акти ви ра на хи по те ка
Ако Бран ко Цр вен ков ски ја за дол жи СДСМ, 
Зо ран За ев ја до ве де до бан крот. Ка ко по и-
на ку да се тол ку ва тоа што хи по те кар ни от 
кре дит од Ко мер ци јал на бан ка зе мен во 2011 
го ди на, со анекс на до го во рот е про дол жен 
до 2021 го ди на?

Ко га Зо ран За ев ста на нов пре тсе да тел на 
СДСМ си те ве леа де ка „ја ку пил“ би деј ќи бил 
фи нан си ски нај мо ќен. Но, отка ко е За ев на 
че ло, пар ти ја та ја тре сат кри ми нал ни афе ри, 
а не за о ста ну ва ни ту Оп шти на Стру ми ца, ка-
де што е гра до на чал ник и „ло ка лен ше риф“.  
Пра ша ње то што се отво ра се га е да ли За ев 
ја ко ри сти си ту а ци ја та и пре ку тен де ри те 
во Стру ми ца и оп шти ни те во кои СДСМ е на 
власт ја одр жу ва пар ти ја та во жи вот?

До ку мен та ци ја та на „Ре пуб ли ка“ по ка жу ва 
де ка За ев ка ко пре тсе да тел и Оли вер Спа сов-
ски ка ко од го во рен за ма те ри јал но- фи нан-
си ско ра бо те ње на пар ти ја та, во име на СДСМ 
од ед на и Ко мер ци јал на бан ка а.д. Скоп је 
од дру га стра на, пот пи шу ва ат Анекс број 1 
кон До го во рот за за лог на нед ви жен имот 
со својс тво на из врш на ис пра ва, склу чен на 
ден 27 април 2016 го ди на, со кој врз ос но ва 
на Анекс број 1 кон До го во рот за рам ко вен 
ре вол винг кре дит-ли мит (РРКЛ) се ме ну ва 
и до пол ну ва ро кот за вра ќа ње на кре ди тот 
зе мен во 2011 го ди на. Та ка, ме сто СДСМ да 
го вра ти дол гот зак луч но со 19 април 2016 
го ди на, пар ти ја та го про дол жу ва до го во рот 
за за дол жу ва ње од 1,6 ми ли о ни евра со рок 
за вра ќа ње до 19 април 2021 го ди на.

Всуш ност, се ра бо ти за хи по те ка рен кре-
дит што во 2011 го ди на во име на СДСМ 
го зе ма то гаш ни от пар ти ски пре тсе да тел 
Бран ко Цр вен ков ски од Ко мер ци јал на бан ка 
во ви си на од 1.600.000 евра (еден ми ли он 
и ше сто ти ни ил ја ди евра), со на ме на за фи-
нан си ра ње на пар ти ска та из бор на кам па ња.

До го во рот за за лог на нед ви жен имот од 28 
април 2011 го ди на има својс тво на из врш на 
ис пра ва. Хи по те ка та е впи ша на и на имот-
ни те ли сто ви за зем ји ште то и на об је ктот 
на цен тра ла та на СДСМ; ка ко обез бе ду ва ње 
за па рич но то по ба ру ва ње од Ко мер ци јал на 
бан ка во ви си на од 1.600.000 евра.1

Пар ти ја та  во април го ди на ва се сог ла су ва, 
спо ред До го во рот од 2011 го ди на и спо ред 
Ане ксот од 2016 го ди на, да се зас но ва за лож-
но-прав на хи по те ка во ко рист на Ко мер ци-
јал на бан ка врз нед виж ни от имот со си те 
до град би и над град би се га и во ид ни на, за 
обез бе ду ва ње на по ба ру ва ње то, кое прет ста-
ву ва збир од глав ни на та од 1.600.000 евра 
и зго ле ме но со ка ма ти те и со тро шо ци те, 
про ви зи и те, да но ци те и со си те дру ги тро-
шо ци што мо же да про из ле зат во слу чај на 
при сил на нап ла та.

Заев ја доведе  
партијата до банкрот?

Уце ну ва ња та со те ле
фон ски те раз го во ри 
од фо но те ка та на За ев 
не се ве ќе но ви на, но 
да ли со пу шта ње то во 
„оп тек“ на раз го во рот 
со Ха ри Ко стов, СДСМ 
не ја ре ке ти ра ше Ко
мер ци јал на бан ка за 
да из дејс тву ва про дол
жу ва ње на ро кот на 
хи по те кар ни от кре дит 
од еден ми ли он и ше
сто ти ни ил ја ди евра, 
кој исте ку ва ше на 19 
април 2016 го ди на, за 
да се спа си пар ти ја та 
од бан крот?

СДСМ ПоД хИ По Те кА

Актуелно
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СдСМ ги за ло жил и ра ди ја то ри те
Од лу ка та за за дол жу ва ње и за ло жу ва ње под хи по те ка по-
ми на ла и на Цен трал ни от од бор на 25 март 2016 го ди на, 
спо ред ко ја се да ва пра во да се сме ни и про дол жи ро кот на 
хи по те кар ни от долг на пар ти ја та, а но во то за дол жу ва ње 
се до пол ну ва со обез бе ду ва ње под ви жен имот и ме ни ци. 
На сед ни ца та, по крај чле но ви те на ЦО, би ле по ка не ти и 
чел ни ци те од над зор ни от од бор, за дол же ни от за ме ѓу на-
род на со ра бо тка, скоп ска та ор га ни за ци ја, пра те нич ка та 
гру па, гра до на чал ни ци те и дру ги што не ма ат пра во да 
до не су ва ат од лу ки.

Спо ред за пис ни кот од сед ни ца та, ка ко под ви жен имот ЦО 
на СДСМ во Ко мер ци јал на бан ка ги за ло жу ва и си сте мот 
за гре е ње, ла де ње и вен ти ла ци ја, ра ди ја то ри те, си сте мот 
за про ве тру ва ње на са ни тар ни те јаз ли, топ лин ска та пот-
ста ни ца, еле ктрич ни от топ ло во ден ко тел, ре ди ца пум пи 
и вен ти ли, си те во сопс тве ност на пар ти ја та, а про це не ти 
од струч ни те служ би на бан ка та.

Цен трал ни от од бор дал сог лас ност СДСМ да из да де и три 
сопс тве ни ак цеп ти ра ни ме ни ци со ме нич ни из ја ви со сог-
лас ност бан ка та да ги по пол ни и упо тре би за нап ла та на 
по ба ру ва ња та без про тест. Спо ред за пис ни кот од сед ни ца та 
на ЦО, ге не рал ни от се кре тар Оли вер Спа сов ски по со чил де-
ка од лу ка та е со цел „да ја др жи отво ре на рам ка та за кре дит 
од 19.4.2011 го ди на до 19.4.2016 го ди на“. Се на ве ду ва и де ка 
во рас пра ва та по оваа точ ка учес тву вал и Зо ран За ев, по што  
оваа пред лог-од лу ка е ед ног лас но усво е на.

те ле фон ски от раз го вор на Ко стов за 
обез бе ду ва ње на ро кот
Ток му во пер и о дот ме ѓу пар ти ска та про це ду рал на од лу-
ка за за дол жу ва ње и офи ци ја ли зи ра ње то на до го во рот 
со Ко мер ци јал на бан ка со што на пар ти ја та ѝ се овоз-
мо жу ва кре дит на та ли ни ја да ја ко ри сти и отп ла ќа до 
2021 го ди на, слу чај но или не, на ин тер нет бе ше об ја вен 
раз го вор на ди ре кто рот на Ко мер ци јал на бан ка Ха ри 
Ко стов. Ста ну ва збор за раз го вор што по тек ну ва од ко-
лек ци ја та прис лу шу ва ни раз го во ри што не за вр ши ја 
кај Ка ти ца Ја не ва во СЈО, ту ку оста наа по фол де ри те кај 
лу ѓе бли ски на СДСМ. Да се по тсе ти ме, дел од овие про-
тив за кон ски сни ме ни раз го во ри беа нај де ни кај За хир 
Бе ки ри- Ча у шот, Зо ран Бо жи нов ски се по фа ли пре ку 
со ци јал ни те мре жи де ка има це ли комп ју тер ски пап ки 
со раз го во ри, а дел од нив об ја ву ваа и дру ги поз на ти 
чле но ви на СДСМ.

На сним ка та мо же да се слуш не при ва тен раз го вор ме ѓу 
двај ца при ја те ли на функ ци ја во ко ја од Ха ри Ко стов 
се ба ра по мош за вра бо ту ва ње де те на тре то ли це. Во 
раз го во рот не ма ни што не ле ги тим но, Ко стов пред ла га 
кан ди да тот да се при ја ви за ра бо та, да по ми не низ 
те сти ра ња та и фил три те, без ни ка кви от стап ки или, 

ка ко што ве ли, „ќе ви ди ме“. Во на та мош ни от 
тек на при ват ни от раз го вор ста ну ва збор за 
мно гу при ват ни се којд нев ни ра бо ти, кој кол-
ку и ка де веж бал, кој ка де ќе одел на ви кенд, 
де та ли од се којд не ви е то и дејс тву ва ња та со 
бла га до за на ху мор - својс тве но за се којд не вен 
те ле фон ски раз го вор ме ѓу двај ца поз нај ни ци. 
Но, во еден мо мент, го во реј ќи за „та би е ти те“ 
на лу ѓе то, ди ре кто рот ка ко низ смеа по со чу ва 
„Дај му кре дит што не тре ба да го вра ќа и ќе 
ви диш ка ко ќе би деш нај до бар за не го“.

Ин те рес но е што овој раз го во рот на Ко стов во 
јав но ста бе ше об ја вен  на 28 март, не кол ку де на 
по од лу ка та на СДСМ да го про дол жи ро кот на 
кре ди тот и пред ко неч но то пот пи шу ва ње на 
до го во рот со бан ка та. Не мо же а да не се по вр-

зат овие слу чу ва ња во ни за, од нос но 
да не се по ста ви пра ша ње ка ква уло га 
оди гра сним ка та при скло пу ва ње на 
овој „до го вор“? Да ли пре ку овој на ви-
дум не вин раз го вор, всуш ност, За ев 
му ис пра ти по ра ка на Ко стов да не ни 
по мис лу ва да от ста пи и да не го про-
дол жи до го во рот или да ја акти ви ра 
хи по те ка та? Или, на род ски ка жа но, 
об ја ву ва ње то на сним ка та бе ше во 
функ ци ја на кла сич на уце на и зап ла-
шу ва ње - или ќе се про дол жи ро кот и 
не ма да би де акти ви ра на хи по те ка та 
или ќе би дат еми ту ва ни и дру ги по-
соч ни раз го во ри на Ха ри Ко стов?

Ко га во 2011 го ди на Бран ко Цр вен ков-
ски го зе де хи по те кар ни от кре дит од 
Ха ри Ко стов, во до го во рот, во чле нот 
10 се на ве ду ва де ка две те стра ни се 
сог ла су ва ат де ка до го во рот е из вр шен 
по из ми ну ва ње на ро кот на до ста са-
ност ко га долж ни кот не ма да ги из-
вр ши сво и те об вр ски. По тоа СДСМ во 
својс тво на Долж ник За ло жен Долж-
ник кон крет но из ја ву ва де ка се сог-
ла су ва во слу чај на не го во доц не ње, а 
со цел да се одр жи, до чу ва и про да де 
за ло же на та нед виж ност, до ве ри те-
лот (бан ка та) да мо же не по сред но 
да спро ве де при сил но из вр шу ва ње, 
исе лу ва ње и од зе ма ње на за ло гот од 
СДСМ.

Или по ед но ста ве но, ако СДСМ не го 
вра ти дол гот на вре ме и ако За ев не 
„из дејс тву ва ше“ про дол жу ва ње на 
кре ди тот, бан ка та ќе има ше пра во да 
ја акти ви ра хи по те ка та и да го од зе ме 
за ло же ни от имот, со што пар ти ја та, 
пра ктич но, ќе оста не ше, бу квал но, 
на ули ца.

Ка ко дој де до пр ви от  
кре дит?
Бран ко Цр вен ков ски ка ко единс твен 
прет став ник на До го во рот за хи по-
те кар ни от кре дит склу чен на ден 
26 април 2011 го ди на, по од лу ка на 
Кре дит ни от од бор на Ко мер ци јал на 
бан ка на 19.4.2011 го ди на ја за дол-
жу ва пар ти ја та за 1,6 ми ли о ни евра. 
Спо ред овој до го вор, СДСМ и Ко мер ци-
јал на бан ка спо год бен ја опре де ли ле 
приб лиж на та вред ност на нед виж-
ни от имот на два ми ли о на евра во 
де нар ска про тив вред ност.

Кре ди тот бе ше по диг нат за да мо же 
да се фи нан си ра из бор на та кам па ња, 
што пре диз ви ка ре ак ци ја во јав но ста 
око лу ле ги тим но ста на та кви от вид 
фи нан си ра ње со ог лед на фа ктот де ка 
из бор ни от за кон не го доз во лу ва тоа.

- од лу ка та да се зе ме хи по те ка рен 
кре дит е до не се на на сед ни ца на 
Цен трал ни от од бор на СДСМ на 20 
април го ди на ва. овие па ри се дел 
од рам ков ни от хи по те ка рен кре-
дит зе мен од ко мер ци јал на бан ка. 
Вкуп на та вред ност на рам ка та е 1,6 
ми ли о ни евра. Ќе пов ле ку ва ме па-
ри во за вис ност од тоа ка ко ни 
тре ба ат - бе ше пар ти ски от став 
за јав но ста.

По пар ла мен тар ни те из бо ри 
таа го ди на СДСМ го при ка жа 
кре ди тот од Ко мер ци јал на 
бан ка ка ко „до на ци ја“, но Др-
жав на та ко ми си ја за спре чу-
ва ње ко руп ци ја та не го при-
фа ти тоа, ни ту сме та ше де ка 
е доз во ле но кре дит да би де 
из вор на фи нан си ра ње то, па  
под не се кри вич на при ја ва. 
Иста та при ја ва по доц на би-
ла сто пи ра на.

Кре дит од Ко мер ци јал на 
бан ка е зе мен и за из бо ри-
те во 2013 го ди на, би деј ќи 
во пар ти ја та се убе де ни де-
ка кре ди тот е доз во лен за 
пла ќа ње то на тро шо ци те 
во кам па ња та.

От ту ка се на мет ну ва ди-
ле ма та да ли За ев и СДСМ 
па ри те од об но ве ни от 
кре дит по втор но про-
тив за кон ски ќе ги ко ри-
стат за фи нан си ра ње на 
из бор ни те кам па њи за 
прет стој ни те пред вре-
ме ни пар ла мен тар ни и 
ло кал ни из бо ри?

Чиј е об је ктот да ден под 
хи по те ка?
Се ди ште то на СДСМ, всуш ност, е др-
жа вен имот, кој го до би ва во 1993 
го ди на со не кол ку управ ни по стап ки, 
со за ме на на зем ји шта и упи си во де-
ни во Град Скоп је, Kата ста рот и во 
Ми ни стерс тво то за фи нан сии. СДСМ 
го здо би ва имо тот без ни ка ков на до-
мест, кој ми на ти те пет, а и след ни те 
пет го ди ни ќе би де под хи по те ка во 
Ко мер ци јал на бан ка. Овој др жа вен 
имот прет ход но бил на ко ри сте ње 
на Ми ни стерс тво то за на у ка, ка ко и 
на Ру дар ски от ин сти тут и на Ми ни-
стерс тво то за кул ту ра.

СДСМ во 1991 го ди на под нел при-
ја ва во Град ски от се кре та ри јат за 
вна треш ни ра бо ти при Со бра ни е то 
на Град Скоп је де ка Со ју зот на ко-
му ни сти те на Ма ке до ни ја го ме ну ва 
име то во Со ци јал де мо крат ски со јуз. 
Со тоа СДСМ ус пе ва да до бие имо тен 
лист де ка по се ду ва згра ди во Град ски 
ѕид на бу ле вар Илин ден б.б. во Скоп је, 
кои, спо ред Ре ше ни е то на ге о дет ска-
та упра ва од 1993 го ди на, всуш ност, 
се стан бе ни згра ди што ги гра дел и 
по се ду вал Цен трал ни от ко ми тет на 
СKМ – Скоп је.

Актуелно
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По тоа со До го вор за за ме на на дви жен и на 
нед ви жен имот со Ми ни стерс тво то за фи нан-
сии, со кој др жа ва та, за сме тка на стан бе ни те 
згра ди што ги при сво ју ва пар ти ја та со про ста 
про ме на на име, на СДСМ му до де лу ва имот на 
ули ца Би ха ќка, од нос но де неш но то се ди ште 
на пар ти ја та на ули ца Па вел Ша тев во Скоп је.

Или, упро сте но, со  имот из гра ден од па ри на 
гра ѓа ни те СДСМ пра ви за ме на за друг имот, 
кој е др жа вен и кој де не ска е нив ни пар ти-
ски штаб.

За склу чу ва ње на До го во рот е до не се на од-
лу ка на Вла да, во ко ја пре ми ер е Бран ко Цр-
вен ков ски, ина ку и пре тсе да тел на СДСМ и 
пар ти ски шеф на Ни ко ла По пов ски, кој ка ко 
пар ти ски се кре тар се пот пи шу ва на До го во-
рот. Во име то на др жа ва та е пот пи шан то гаш-
ни от ми ни стер за фи нан сии Џев дет Ха јре ди-
ни. По крај згра да та и пар це ла та, со До го во рот 
СДСМ го при гра бу ва и це ли от под ви жен имот 
што се на о ѓал во не го, од нос но кан це ла ри ски 
ме бел, во зи ла и слич но. Вед наш по тоа во 1993 
го ди на е на пра ве на и про ме на во Ге о дет-
ска та упра ва. Во 1998 го ди на СДСМ ба ра од 
ка тастaрот да на пра ви упис на сопс тве но ста 
на зем ји ште то на име на СДСМ.

И ПеИ долж ник кај Ко стов
СДСМ ка ко пра вен суб јект не е единс тве на та 
пар ти ја од опо зи ци ја та што има дол го ви и хи-
по те ки „во ми ру ва ње“ во бан ка та на Ко стов. 
„Ре пуб ли ка“ доз на ва де ка парт не рот на За ев, 
ко а ли ци ски от со бо рец Фи ат Ца но ски и не го ва та 
фир ма „Фи не“ има из врш но ре ше ние за нап ла та 
на хи по те ка рен долг вре ден ме ѓу 5 и 7.000.000 
евра во Ко мер ци јал на бан ка. Ца но ски, ка ко што 
не о дам на бе ше об ја ве но во ме ди у ми те, во 2011 
го ди на под не л ба ра ње за ле га ли за ци ја на 1.151 
ква драт ни ме три до град ба на об је ктот ФОН, а 
по стап ка та сè уште не е за вр ше на, па ТД „Фи не“ 
д.о.о. Скоп је, во мо мен тов, не ма имо тен лист 
со вкуп на та из гра де на по вр ши на на об је ктот. 
Всуш ност, низ бан кар ски те ку ло а ри ве лат де ка 
се че ка ле га ли за ци ја та на об је ктот за да мо же 
да се нап ла ти дол гот кон бан ка та. Но, се до да ва 
де ка  тоа не е единс тве ни от долг и де ка „на врат“ 
има уште ед но из врш но ре ше ние за нап ла та на  
хи по те ка рен кре дит вре ден ме ѓу 3 и 5.000.000 
евра во Ту тун ска бан ка. Пра ша ње то е да ли зад 
не а кти ви ра ње то на ова из врш но ре ше ние не ма 
за тку лис ни од но си на Ца но ски со ли це во бан ка та 
во Ма ке до ни ја? Ком па ни ја та на Ца но ски е долж-
ник и на др жа ва та по ос но ва на не нап ла тен да нок 
во ви си на од око лу еден ми ли он евра.  (Р.Р.)

Актуелно

www.republika.mk12 петок, 22 јули 2016 година



ПРОФЕСИЈА:  
НЕДОВЕТЕН ОПОЗИЦИСКИ  
ПРАТЕНИК-НЕКРОФИЛ

АнАлизА

Не ма да до би јат спе ци ја лен суд и 
по ли ци ско од де ле ние за по тре би те 
на СЈО, но, де фи ни тив но, За ев тре ба 
да по ба ра отво ра ње на спе ци јал но 
пси хи ја три ско од де ле ние во Бар дов ци 
за не до вет ни те ју риш ни ци на СДСМ. 
Си гур но ќе му из ле зат в пре срет и од 
ВМРОДПМНЕ и од ДУИ, а ќе го под
др жат и нор мал ни те во пар ти ја та. Во 
те кот на са мо ед на не де ла, ед ни ју риш
ни ци по са каа ку пи шта тру по ви на ма
ке дон ски по ли цај ци, а дру ги прес ли ку
ва ње на тур ски от пуч и кај нас. Вто ро то 
по драз би ра ку пи шта мр тви гра ѓа ни и 
вој ни ци и це ло сен ха ос во др жа ва та. 
Да ли не кро фи ли ја та ста на пре дис по
зи ци ја за ус пеш ност во СДСМ?

Пишува | Љупчо Цветановски

МАкеДоНСкИТе ПУЧИСТИ Со АПЛАУЗ ЗА ТУРСкИТе

З а бе га ни во са мо за мис ле на та итри-
на и сил но на ле пе ни на за вис но-
ста од по и мот „спе ци јал но“, дел 

од со ци јал де мо кра ти те ја оправ да прог-
но за та на „Ре пуб ли ка“. Ток му ми на ти от 
број на ше га пи шу вав ме де ка по крај СЈО 
и без о браз ла кот на жел би те за спе ци-
јал ни суд ски и по ли ци ски од де ле ни ја, 
За ев по ра ди ште та та што ја тр пи од нив, 
по ба рал и спе ци јал но пси хи ја три ско 
од де ле ние во Бар дов ци за сво и те нај-
ра ди кал ни ју риш ни ци. За до бро то на 
пар ти ја та и за бед ни от реј тинг, не ли, 
за што за до бро то на др жа ва та и та ка не 

мис лат мно гу. Исти те тие ми на-
та та не де ла над ви су ваа згра ди со 
ви си на та на тру по ви те на ма ке-
дон ски те по ли цај ци од кор до ни те 
што ги шти теа ин сти ту ци и те од 
ша ре ни те не про коп са ни ци. Ре во-
лу ци о не ри те во ме ѓу вре ме груп но 
за ми наа на од мор, но тоа не го 
уби гр ди от тво реч ки не мир кај 
пар ти ски те стра те зи. Оваа не де-
ла го сме ни ја апе ти тот, па со се ма 
но ви авто ри по ве де ни од не кро-
фил ски от за нес си по са каа тру-
по ви од ма ке дон ски те вој ни ци и 
од сопс тве ни от на род. Се пак, нај-
ве ро јат но не од „нив ни от“ на род, 
ту ку од мно зинс тво то Ма ке дон ци, 
кое по сто ја но го де фи ни ра ат ка-
ко сто ка и ко му тре ба ло да му се 
од зе ме пра во то на глас. 

Опо зи ци ска та, иа ко не про мис ле-
на, но не кро фил ска жел ба за смрт 
на бра ни те ли те и на гра ѓа ни те, во 
овој слу чај вој ни ци те, ја на мет на 
јас на та по ра ка во ко ја де се ти на 
со ци јал де мо крат ски оро вод ци 

од раз лич на про ми ни ен ци ја, кој 
пра те ник, кој но ви нар и по ли ца-
ец, по са каа тур ска та пу чи стич ка 
тра ге ди ја да се слу чи и „на на ша 
гла ва“. За по тсе ту ва ње, во Тур ци ја 
за ги наа око лу 250 ли ца, при ве де-
ни се де се ти ци ил ја ди гра ѓа ни, 
а др жа ва та е во ха ос и ќе ѝ тре-
ба мно гу вре ме за да се опра ви. 
Да им по са ка те ва кво не што на 
сопс тве ни те на род и др жа ва, а 
се то тоа да е мо ти ви ра но од пу-
ста па то ло шка жел ба за вра ќа-
ње на власт, е по ве ќе од гр до и 
не кро фил ски. И, де фи ни тив но, 
За ев тре ба да по ба ра отво ра ње на 
спе ци јал но пси хи ја три ско од де-
ле ние во Бар дов ци. Се га не го ви-
те не прес мет ли ви ју риш ни ци им 
пра ват ште та и на ме ѓу др жав ни те 
и на ме ѓу на ци о нал ни те од но си. 
Впро чем, ни што но во. Па и не го го 
де ман ти ра ше изра ел ска та вла да, 
не ли. Но, за бо ра ви ја ли де ка во 
Ма ке до ни ја жи ве ат 80.000 Тур ци, 
ед ни од нај ло јал ни те гра ѓа ни во 
др жа ва та?

ЕРУПЦИЈА НА ЌЕФОВИ: „И НА НАША 
ГЛАВА“ СО „СМАЈЛИЊА“ ИТН...
Слу чај но или не, а по ве ро јат но вто-
ро то, мо мен тот на опо зи ци ско то 
пре кр шу ва ње е де нот што во све тот 
го оз на чи по че то кот на нај ма сов на-
та ту ри стич ка се зо на. Шпи цот. Да, 
пу чот во Тур ци ја се слу чи ве чер та 
на 15 ју ни, да ту мот ко га нај го ле ми-
от број ша ре ни „ре во лу ци о не ри“ и, 
де фи ни тив но, за ми на на зас лу жен 
го ди шен од мор. Ќе им тре ба мно гу 
вре ме, са пун и со ле на во да од Гр ци ја 
и од Шпа ни ја за да ги из ми јат бо и те 
со кои ги ша раа ин сти ту ци и те на 
др жа ва та и спо ме ни ци те на ма ке-
дон ска та исто ри ја. Та ка, со пес на 
и по не кој ки ло грам до ма ти и пи-
пер в ба гаж ник, ја пре не соа бор ба та 
на грч ки те пла жи. Кај нив кра јот, 
ап со лут но, не го кра си де ло то. Ни 
по че то кот не бе ше не што тро га-
тел но ре во лу ци о нер но ма со вен, но 
за врш ни ца та на па те тич на та ре во-
лу ци ја, ко ја оста ви цр на дам ка на 
по и мот, бе ше бед на, со де сет ду ши 
на про тест. По ло ви на кри ми нал-
ци, по ло ви на ас пи ран ти за ра бо та 
во ад ми ни стра ци ја и пен зи о не ри 
долж ни ци. Влог во ид ни на та, ед ни-
те за сло бо да, ама од за тво рот што 
им над вис нал, дру ги те за ра бо та, по 
по бе да та, не ли, тре ти те за за ни ма-
ци ја. Иа ко, по ве ро јат но пр ви те ќе си 
одат в за твор, а вто ри те уште дол го 
ќе би дат огор че ни. Тре ти те ќе се 
вра тат во Же на парк...

Дру ги без под др шка, ко ја се пре се-
ли на пла жи те, раз бир ли во е што 
тол ку сил но на со бра ни от „ре во лу-
ци о не рен“  гнев од ка та стро фал-
ни те ре зул та ти и што не по ми ну ва 
кај со гра ѓа ни те, кул ми ни ра ше и 
из би ток му кај нај не до вет ни те во-
да чи на ре во лу ци ја та, ед на од нив 
и во зач на ша ре но то ком би, и тоа 
ве чер та ко га Тур ци ја се бо ре ше за 
оп ста нок на др жа ва та ка ква што ја 
поз на ва ме. Тур ци ја пре жи веа, исто 
ка ко на ши те опо зи ци ски не кро фи-

ли, на кои јав но ста, уште пред да 
отво рат уста или на пи шат ста тус 
на „Фејс бук“, ве ќе се на вик на да им 
про сту ва за не бу лоз ни те и не ло-
гич ни глу по сти. Единс тве на раз-
ли ка кај огор че ни те ма ке дон ски 
че да е што се га се по у ни кат ни од 
по ра но. Ќе се па ме тат ка ко единс-
тве ни те пар ла мен тар ци во све тот, 
кои на при ја тел ска др жа ва ѝ по са-
ка ле пу чи стич ки др жа вен пре врат. 
Уште по гр до и по не чо веч но, но со 
сво и те ре ак ции не до вет ни те опо-
зи ци о не ри по са каа прес ли ку ва ње 
на тра гич ни те слу чу ва ња и во сопс-
тве на та зем ја. Не се из јас ни ја да ли 
тоа по драз би ра и сто ти ци жр тви 
ка ко во Тур ци ја? Имај ќи ја пред-
вид па то ло шка та жел ба за вра ќа ње 
на власт, пак, не би не за чу ди ла и 
сог лас но ста со гу бе ње то жи во ти, 
са мо да се до гра бат до тол ку по-
са ку ва ни те фо тел ји.

А ка ко по и на ку, освен ка ко не ар-
ти ку ли ран изб лик на не до вет на 
омра за и гнев од ќор-со ка кот во 
кој ги до ве де сопс тве на та не про-
коп са ност и не ин вен тив ност, да ја 
об јас ни те глу по ста и не чо веч но-
ста на де се ти ци со ци јал де мо крат-
ски „из ви ка ни ци“, не за вис но да ли 
би ле пар ла мен тар ци, ме ди ум ски 
стра те зи, ко лум ни сти, но ви на ри, 
бра ту че ди, по ли цај ци. Ед ног лас-
но, си теј ќи ѝ се на Тур ци ја, си те во 
хор по са каа исто то да ѝ се слу че ло 
на Ма ке до ни ја. И се то тоа за чи не-
то со „смал ји ња“ или сме шков ци 
во по ра ки те. 

На ви сти на со од вет но на пра те-
ни ци, кои не ре тко са ми те се на-
ре ку ва ат ин те ле кту ал ци...

Уште еден проб лем и не ло гич-
ност се ри оз но над вис наа над со-
ци јал де мо крат ски те ју риш ни ци. 
По на ви ка се „из ле таа“. Ај што по-
са каа прес ли ку ва ње на тур ска та 
при ка ска, но СДСМ пак ја по гре ши 
ра бо та та. Ка ко и се ко гаш.

Жел би те на из ви ка ни те пар тиј ци за-
вр ши ја нес лав но, а по тоа ги за мис ли ја 
Ма ке дон ци те. Па, не ли, СДСМ по са ка 
исто то да се слу чи и ов де? Да, но во 
Тур ци ја се слу чи не ус пе шен пуч?! Упс, 
по втор но ста ти ва, ед на од сто ти ци те. 
Ва ка изра зу вај ќи сил на жел ба за не што 
што за вр ши со по раз на пу чи сти те и по-
са ку ва на та иден тич на суд би на, нив ни-
те чел ни ци (би ле пра те ни ци, но ви на ри 
или ко лум ни сти) по ка жаа ма зо хи стич-
ки тен ден ции. За вол ја на ви сти на та, 
ма зо хиз мот во СДСМ е, мо же би, дел од 
10-го диш ни от пост од власт, но ток му 
тие из ве доа не ус пе шен пуч, не во ен, ту-
ку пре ку уце на со об ја ва на не за кон ски 
прис лу шу ва ни раз го во ри. И тој не ус пе-
шен, ка ко и тур ски от, но жр тва бе ше 
са мо реј тин гот на пар ти ја та...

Ток му но ви нар ка та 
Мир ка Ве ли нов ска 
збо ру ва ше за мр-
тва та тр ка за најг-
лу пав ко мен тар кај 
ма ке дон ски те елит-
ни „ре во лу ци о не-
ри“, кои поч наа да 
го сла ват пре вра тот 

на са ми от по че ток, ве ру вај ќи сле по во се мо ќта на 
стран ски ча до ри, во вол шепс тво то на си ла та и на 
нив ни те ди ре кти ви.

ВЕЛИНОВСКА: На де нот ко га тур ски от на род 
ни по ка жа кол ку му е ска по це на сло бо да та сам 
да до не су ва од лу ки и да пре зе ме од го вор ност 
за нив, ма ке дон ски те са лон ски ре во лу ци о не ри 
нѐ по у чи ја де ка „има раз ли ка ме ѓу во ен удар во 
де мо крат ска др жа ва и во ен удар во ди ка ту ра“ 
(Бил ја на Се ку лов ска) де ка „еба ти др жа ва та во 
ко ја не ма шан си да се слу чи др жа вен удар“ (Су-
ад Ми си ми), па „де мо крат ски из бо ри де нес ве ќе 
не зна чат ни што су штин ско“ (Ивор Миц ков ски) и 
за тоа „че сти то, па ај де и на на ша гла ва“ (Ли ди ја 
Ди мо ва, пра те нич ка на СДСМ). Се пак, ка ко најг-
лу пав би го изд во и ле ко мен та рот на „ге ни јот“ 
Ивор Миц ков ски де ка „Ер до ган ку ка ви ца та се 
скри зад на ро дот ко го го по ви ка по те ле фон да 
го бра ни“, па ве ќе го гле да ма ке дон ски от пан дан 
Гру ев ски ка ко во „нив ни от“ пуч ги по ви ку ва на 
от пор сво и те две сте ил ја ди „лај ка“. За раз ли ка 
од ди кта то ри ве цви ка то ри, Миц ков ски Ју ни ор за 
це ло ре во лу ци о нер но вре ме хра бро и на отво ре-
но, за шти тен са мо од еден ча дор, че ка стран ска 
вој ска да го ос ло бо ди од ди кта тор ски от ја рем што 
му го на мет нал „ло ја ли стич ки от ру ра лен на род“. 
На ви сти на, по пе то ков, што ли ќе би де со ва кви ве 
хра бри „ма жи шта“ на кои не им тре ба на род, ако 
пар та ла ви от ча дор одед наш, по ра ди об је ктив ни 
окол но сти (прес ме тан ри зик и ре зил во ни за ) се 
за тво ри над нив ни те без ум ни гла ви и тоа ток му 
ко га нај сил но ќе лее?

ВЕЛИНОВСКА: КОГА ИМАШ НАРОД, 
ТЕНКОВИТЕ СЕ ПОБЕДУВААТ И СО 
ЕДЕН ТЕЛЕФОНСКИ ПОВИК!
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НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ПУЧИСТИ  
СЕ СОЖИВЕАЈА СО ТУРСКИТЕ  
ПОБРАТИМИ ПО ПУЧ
Факт е де ка ло ги ка та на ла га со чув ство и 
ба рем не ка ква ем па ти ја за при ја тел ска др-
жа ва, пр ва та во све тот што нѐ приз на под 
устав но то име, но ве ќе по дол го вре ме ва жи 
пра ви ло то – не ба рај те ло ги ка во дејс тву ва-
ње то на СДСМ! Не кој ќе ре че де ка ова се са мо 
не кол ку пра те ни ци, но ви на ри и стра те зи, 
но друг ќе по јас ни де ка ка жа но то од нив 
е ја сен из лив на тоа што мно зинс тво то од 
нив би го ка жа ле, на стра на одо бри ле. Збо-
ру ва ме за пар ти ја, ко ја се та сво ја енер ги ја 
во мо мен тов ја на со чи кон не до би ва ње то 
на евро об врз ни ца та, сѐ со цел да соз да дат 
еко ном ски рас цеп, кој пре ку не за до волс тво-
то на гра ѓа ни те од не ре дов на та исп ла та на 
пла ти, пен зии, со ци јал но и бо ле ду ва ња би 
ги до вел поб ли ску до вла ста. Сто гла са, сто, 
ил ја да се пре ми ја, ве лат нив ни те стра те зи. 
Ве ро јат но, сѐ уште трае тра о рот во ре до ви те 
на вр ху шка та на „Па вел Ша тев“ од не ус пе-
хот на тур ски от пуч. До кол ку бе ше спро-
тив но, ќе го иско ри стеа со ра ши ре ни ра це 
мо мен тот на спо ред ба на сим ну ва ње то на 
Ер до ган со по са ку ва но то им на Гру ев ски. Ќе 
ла мен ти раа за кра тка та сла ва на ре жи мот 
и што ли не. Се га, ко га Ер до ган го од бра ни 
ток му на ро дот, а це ли от свет за ста на зад 
де мо крат ски из бра на та вла да во Тур ци ја, 
опо зи ци о не ри те за мол чи ја. Пост фе стум, 
дел од нив се прав даа и де ка не мис ле ле 
баш та ка. А мис леа. И по ве ќе.

За по тсе ту ва ње, збо ру ва ме за пар ти ја, чиј-
што ли дер е „пу чист во обид“. Да, не ка ко 
Фе ту ах Ѓу лен во Тур ци ја, но пуч си е пуч, 
ка ков и да е. На ши от не ус пе шен пу чист, кој 
де мек ќе ја ур не ше вла да та на ВМРО-ДПМНЕ 
за са мо три де на, и по ед на и пол го ди на  
од об ја ву ва ње то на пе тар до ид ни те „бом-
би“ што го ур наа са мо кред би ли те тот на 
пар ти ја та, на стра на реј тин гот, и на та му во 
без и деј ност се слу жи со бој кот на пар ла мент 
и со бле ди про те сти. Во Тур ци ја, нив ни те 
ор га ни за то ри не по ми наа тол ку лес но, но 
тие ги не ма ат „За е ви те ан ге ли“, ка кви што 
ги има ли де рот на СДСМ. Да, СЈО и Ка ти ца 
Ја не ва го пре зе доа пред ме тот „Пуч“. И тол ку 
од не го. Тие има ат „по па мет на“ ра бо та со 
ди га ње на реј тин гот на СДСМ и со отво ра ње 
пред ме ти на „Т“ про тив ВМРО-ДПМНЕ ба зи-
ра ни на ин ди ции и на ра ча ни од ли де рот на 
опо зи ци ска та пар ти ја, а пре ку пре зе ма ње то 
на „Пуч“ и „По ткуп“ за вр ши ја од лич на ра бо-
та спа су вај ќи го. Во Тур ци ја, пу чот заг ла ви 
во из бр зу ва ње то и во ло ша та ор га ни за ци ја 
на пу чи сти те, кои оби дот го пла ти ја со жи-
во тот или сло бо да та. Во Ма ке до ни ја, пак, 
пу чот и од го вор но ста за не го заг ла ви ја кај 
Ја не ва, а пу чи сти те те ра ат ре во лу ции. Ма-
кар, би ле па те тич ни и ша ре ни. Да, сен ка та 
на ча до рот не е иста во две те др жа ви... 

Сле деј ќи го „пул-
сот на јав но ста“, 
тој де ли ка тен дел 
од на ша та вир ту-

ел на ре ал ност, вир ту ел но по сто е ње, бле фи-
ра ње жи вот и соз да ва ње вир ту ел на сли ка 
за се бе си пред се бе си , во мо мен ти те ко га 
ста на ло јас но де ка во Тур ци ја се „слу чу ва“ 
не ко ја се ри оз на бе ља, Бог дан Или ев ски, 
поз нат ка ко Бет мен ве лит, се по тсе тил на 
таа на род на та „го ви де ла жа ба та ко њот ка ко 
го по тко ву ва ат, па и таа ја диг на ла но га та“.

БЕТМЕН ВЕЛИТ: Со тоа што жа ба та во слу-
ча јот е ши зо фре нич на, ре че но во тол ку 
бла га фор ма што мо же од неа ин су лин ски 
ин јек ции да се пол нат. 

На ши те ша ре ни опо зи ци о не ри се се ри оз но 
воз не ми ре ни пред со о чу ва ње то со ка та-
стро фал ни от не ус пех на сво ја та на ра ци ја, и 
тоа ме не ми е раз бир ли во. За си те што жи-
ве е ја во нор ве шки те фјор до ви пос лед ни те 
три-че ти ри ме се ци, да по тсе там: ша ре ни те 
поч наа ка ко т.н. гру па гра ѓа ни т.е. гра ѓан ски 
се ктор што не про пу шти ни ту ед на единс-
тве на се кун да да се ки ти со си те укра си на 
гра ѓанс тво то ка ко по им. Те беа но си те ли на 
су ве ре ни те тот, те беа бор ци за прав да и за 
ед на квост, те беа под го тве ни да ги нат за 
сло бо да, имаа не мир по ра ди не по сто е ње то 
на прав да та и та ка на та му и та ка на ва му. 
Нив на та би тка не поч на најс лав но, но тоа 
што ме не ми бе ше јас но од пр ви от мо мент, 
а на мно гу дру ги по пос лед ни от здив на 
т.н. ша ре на ре во лу ци ја, е де ка од са ми от 
старт тој ла жен на ра тив, кој не мо же да 
се кон тро ли ра ко га е ба зи ран на огром на 
ла га, тие при каз ни де ка на ули ца из лег ле 
не за до вол ни гра ѓа ни над вор од сен ка та 
на ше пи те на опо зи ци ја та, бе ше осу ден 
на ка та стро фа.

Што се слу чу ва ко га, на род ски ка жа но - ќе 
ти про пад не ре во лу ци ја та, ко ја бе ше та ква 
„ре во лу ци ја“ во ко ја грст лу ѓе ко ри стеа 
по ли тич ки мо мент во др жа ва та и ме кост 
на вла ста (за мис ле те го епи ло гот од ша ре-
ни ло то до кол ку се слу че ше во Тур ци ја, на 
при мер) за да се прог ла сат за ре во лу ци о-
не ри и за но си те ли на прав да и на сло бо да 
за тоа што без гриж но ур ни су ва ат спо ме ни-
ци и фа са ди со по не кој скр шен про зо рец, 
а на кра јот ре во лу ци о нер но то де ло си го 
по гре баа но сеј ќи лу ѓе со пар ти ски авто бу си 
за да им чу ва ат грб до де ка со чар ша фи ќе 
се оби дат да тур ка ат спо ме ник? Се слу чу ва 
ти вко стра да ње, ре зиг на ци ја и нер во за. 
Се пол ниш со не ус пе хот на сопс тве ни от 
ла жен на ра тив и со не ос тва ре ни те не ре-
ал ни оче ку ва ња, кои си ги на мет нал - „ќе 
ја зе ме ме сло бо да та во на ши ра це, ќе се 
ра ди ка ли зи ра ме, ни што не ма да е исто, 
сфа те те нѐ се ри оз но“.

За тоа, са каш сопс тве ни от не ус пех (за кој ќе 
си нај деш ми ли јар да дру ги при чи ни освен 
де ка - ти си са ми от ви но вен) да го про е кти-

раш врз ту ѓа та мож ност за ус пех, од нос но 
не ве ро јат но, но ви сти ни то, поч ну ваш да 
на ви ваш за дел од тур ска та вој ска, ко ја 
са ка да ја сме ни де мо крат ски из бра на та 
власт во нив на та зем ја со тен ко ви, хе ли коп-
те ри и со „ка лаш ни ко ви“. За таа вој ска не 
на ви ва ни тур ски от на род, ни си те тур ски 
опо зи ци ски пар тии, ни си от де мо крат ски 
свет. Но на на ши те „ре во лу ци о не ри“ тоа не 
им пре чи. Вед наш поч наа, ка ко и сто па ти 
до се га, да си про е кти ра ат не ра зум ни идеи, 
ана ло гии и па ра ле ли. За нив Ер до ган е 
нив ни от Гру ев ски, иа ко ова не е точ но по 
ни ту ед на точ ка. До тол ку по ве ќе што во 
Скоп је на на ши те по ли цај ци, кои не диг на ле 
пен дрек на нив, ги на ре ку ва ат убиј ци (?!), 
а пред те ле ви зор или комп ју тер на ви ва ат 
за тој дел од тур ска та вој ска што пу ка ше 
и уби ва ше гра ѓа ни на сопс тве на та зем ја.

„Са ка ме Тур ци ја да ни се слу чи и нам“ и 
слич ни по ра ки осам ну ваа низ пси хи ја три-
ски те се кто ри на „Фејс бук“, ду ри и отка ко 
ста на јас но де ка има мр тви ци ви ли и де ка 
се ра бо ти за обид за во ен пре врат, ако мо же 
та ка да се на ре че тоа што се слу чу ва ше во 
Тур ци ја. Не, на на ши те ша ре ни лаж гов ци 
и ли це ме ри во оп што не им пре че ше да 
на ви ва ат за вој ска та што уби ва ше лу ѓе што 
го бра неа сопс тве ни от из бор на из бо ри. 
Сопс тве ни от на чин на жи вот и пра во то 
на ед на по ли тич ка оп ци ја, ко ја до би ла 50 
про цен ти, плус еден глас да го ор га ни зи ра 
жи во тот на си те гра ѓа ни во сво ја та зем ја. 
Да леч ни им се тие кон цеп ти на на ши те ша-
ре ни фо ли ран ти за кои де мо кра ти ја та е 
тоа што тие ќе ре шат, а сло бо да та е се чие 
пра во да се раз мис лу ва исто ка ко нив. Ако 
не си од нив на, вед наш си ети ке ти ран ка ко 
фа шист. Око не им треп на што во Тур ци ја 
им згас на жи во тот на гра ѓа ни што се бо реа 
за де мо кра ти ја та и што на ви ваа за вој ска та 
што са ка ше да зе ме власт со тен ко ви и крв.

Е, тол ку раз би ра ат де мо кра ти ја на ши те 
ша ре ни кре а ту ри. Ер до ган во оп што не ми 
е оми лен и ин тим но, ако би бил Тур чин, би 
са кал да жи ве ам во зем ја во ко ја ќе вла де ат 
дру ги пра ви ла на игра ко га се во пра ша ње 
вер ски те сло бо ди и ди ри ги ра ње то на ре-
ли ги ја та. Но, ни ту сум Тур чин, ни ту имам 
пра во да го ос по ру вам пра во то на Тур ци те 
да си ја од бе рат вла ста што ја зас лу жу ва ат. 
Ме не, на ил јад ни ци ки ло ме три да ле ку од 
Истан бул и од Ан ка ра, ми при па ѓа единс-
тве но пра во то на бра не ње то на оп шти те 
прин ци пи на де мо кра тич ност и на сло бо да. 
И не от ста пу вам од тоа. Би деј ќи кол ку и да 
ми е  Ер до ган од би вен би деј ќи го чув ству-
вам ка ко лош дел од тур ска та по пу ла ци ја, 
мо и те до маш ни ба јра кта ри со зна ми ња на 
сло бо да, а со пре ду мис ла на иско ре ну ва ње 
на се ко ја раз лич ност од нив на та - ма кар по 
це на на жи вот на ци ви ли - ми е мно гу, мно-
гу по од бив на. Или, по втор но бла го да се 
изра зам - од врат на. И се ко гаш ќе се бо рам 
про тив та кви те са мо дек ла ри ра ни но си те ли 
на сло бо да и на де мо кра ти ја.

Бетмен Велит: ШИЗОФРЕНИЧНАТА 
ЖАБА ДИГНАЛА НОГА ДА СЕ ПОТКОВА

АнАлизА
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Д а, точно е дека граѓанскиот 
сектор или таканаречени-
те невладини организации 

треба да имаат исклучително го-
лемо влијание врз политичкиот, 
социјалниот, економскиот кул-
турниот, еколошкиот и врз сите 
други видови живот во која било 
цивилизирана земја, вклучително и 
Македонија. Нема дилеми дека „не-
владините“ во кратката историја на 
македонската државност помогна-
ле, биле иницијатори или, пак, 
спровеле низа проекти што биле 
од највисок интерес за граѓаните. 
Како што е точно и дека во голем 
број случаи биле злоупотребени од 
страна на политички партии или 
други фактори за спроведување 

цели што биле штетни за интере-
сите на Македонија.

Во таква матна ситуација кога, како 
и кај медиумите, невладиниот сек-
тор се соочува со најнизок рејтинг 
и недоверба од граѓаните, дел од 
него побара да биде дел од прего-
ворите меѓу политичките партии. 
Првото прашање што се наметнува 
во врска со барањето на претстав-
ници на граѓаните е кој ќе каже 
чии претставници ќе бидат дел од 
преговорите. Дали на масата на која 
се договараат изборните правила, 
медиумските протоколи, гласачки-
те листи, треба да седнат тие што 
најмногу протестирале или, пак, 
тие што се најгласни на социјални-
те мрежи? Ќе може ли Тодор Петров 
со својот Светски македонски кон-

грес да излезе на протести за името 
и да стане дел од преговори. Или, 
можеби, само тие што имаат повеќе 
од 10 илјади регистрирани члено-
ви можат да седнат со партиските 
претставници.

Друга опција е преговорите да се 
претворат во велик преговарач-
ко-народен собор на кој ќе учеству-
ваат сите невладини организации 
што се регистрирани на територија-
та на Република Македонија. Ако 
целта на барателите што сметаат 
дека заслужиле да бидат дел од пре-
говорите е да покажат иницијати-
ва во јавноста или да покажат дека 
нешто работат и ги заслужуваат 
парите од донаторите, тогаш про-
тестот пред американската амбасада 
е разбирлив. Ако пораката од таму е: 
„Дојдовме, побаравме во интерес на 
граѓаните, освоивме некој поен пред 
финансиерите и пред јавноста и сега 
продолжуваме со протестите“, тогаш 
целиот настан е дури и симпатичен. 
Но, ако тие што од странски субјект 
бараат да бидат вклучени во прего-
вори за домашни политички теми 
се сериозни во обидот да ги земат 
работите во свои раце, тогаш веќе 
состојбата не е ни смешна.

Нема легитимност  
на чесен збор

На секој македонски граѓанин му е јас-
но дека има три елементарни услови 
од чиешто исполнување зависи дали 
некоја организација или поединец ќе 
стане суштински политички субјект.

Едниот услов е да станеш сериозен 
фактор во јавноста со моќ и без ре-
гистрирана политичка партија да 
влијаеш на генералните политички 
процеси. Тоа значи дека зад себе треба 
да имаш човечки, интелектуален, на-
учен, или каков било друг капацитет 
што може да донесе сериозни проме-
ни во општеството и да биде конкре-
тизиран, односно да е проверен на 
терен. Со други зборови, тврдење-
то „ние сме најдобри, најубави, нас 
сите нѐ сакаат, имаме 2.000 „лајка“ на 
„Фејбук“, и слични глупости не важат 
во овој бизнис. Или зад себе имате моќ 
да предизвикате политичка криза, 
економски хаос и евентуален пад на 
владата или сте само дел од повеќе 
од  60 илјади невладини организации 
регистрирани во Македонија.

Да не се случува во Македонија, ќе мислевме дека е сцена од научно
фантастичен филм и тоа од жанрот комедија. Припадници на невладини 
организации неделава побараа да бидат дел од преговорите меѓу 
политичките партии со посредство на меѓународните фактори во 
Македонија. И ни помалку ни повеќе, тоа барање го упатија до 
американскиот амбасадор во Скопје Џес Бејли. Да беше филм, 
сценариото можеше да биде посмешно ако настанот се одвиваше 
пред кинеската или руската амбасада место пред американската

Легитимноста не се добива на улица

e pay
MACEDONIA

ЖИВЕЕТЕ ВО СТРАНСТВО?

www.e-pay.mk

ПРОВЕРЕТЕ!

Најлесен и најевтин начин да испратите подарок или пари во Македонија

Вториот услов невладиниот сектор 
да биде дел од институциите е за-
конска основа за тоа, која е мож-
на со лобирање, со реплицирање 
европски искуства или со договор 
со партиите. Таков е примерот со 
Советот за европски интеграции, 
кој функционира во Собранието не 
РМ и каде што, покрај политичари-
те, членови се и претставници на 
невладиниот сектор.

Третиот фактор е најјасен. Нема ле-
гитимност без гласови од граѓаните 
на избори. А на избори не се борат 
невладините организации туку 
политичките партии. Единствени 
меѓу припадниците на невладиниот 
сектор што го сфатија тоа се при-
падниците на политичката партија 
„Левица“, кои и покрај нејасните 
идеолошки и методолошки принци-
пи на политичка борба,  машки ра-
ботат на профилирање пред наред-
ните парламентарни избори. Сите 
други  што во дворот на американка 
амбасада го молеа амбасадор Бејли 
во Скопје да им даде да си играат 
политика се крајно несериозни по-
тенцијални политичари. 

ГРАѓАНСкИТе ЗДРУжеНИЈА ИЗВИСИЈА Во ПРжИНо

Пишува | Го ран Мо ми ро ски

Актуелно
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нИКола  
ГруевСКИ

Зоран  
ЃорЃИевСКИ

За мене не е големо 
изненадување тоа 
што опозицијата 
со цел да ни наште-

ти нам како нивни опоненти, всушност ѝ 
наштети или се обиде да ѝ наштети на др-
жавата со испраќање писма со многу невис-
тини во нив до крупните мултинационални 
инвестициски куќи за да ги исплаши, да им 
внесе немир и несигурност дека ако инвес-
тираат во Македонија средствата можат да 
им пропаднат и природна е реакцијата тие 
да се прашаат што се случува и да проверат.

Кумановци под ра-
ководство на Зоран 
Дамјановки од СДСМ 
плаќаат превоз на 

ученици што е за 652 пати поскап во споредба 
со Битола, повторувам, тоа што битолчани го 
плаќаат по една цена, кумановци за истата услу-
га, под раководство на Дамјановски, плаќаат 652 
пати поскапо. Ова е силен индикатор за огромен 
грабеж на граѓаните. Ваков случај, кој отвора 
сомнежи за дрзок, безобразен и мегаломански 
криминал, Македонија не видела досега. Зад 
плаштот за превоз на ученици да се организира 
систем на енормно преплатување на услугата, 
и сето тоа платено со парите на кумановци.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
МИтКо  
ЧавКов

Задоволен сум за-
тоа што се отвора 
можност да се ор-
ганизираат фер и 
демократски избори  на кои ќе учествуваат 
сите и на кои народот ќе реши кому ќе му ја 
даде довербата. Народот ќе може да ги под-
држи проектите и делата... градби и реформи 
место деструкција, уништување и криза. 
Задоволен сум затоа што со овој договор се 
гарантира дека СДСМ ќе биде оневозможена 
да први масовни партиски чистки во МВР и 
дека со завршување на изборите завршува 
и оваа т.н. „пржинска“ влада.

нИКола  
тодоров

Разбирливо е дека 
масовните премес-
тувања, односно 
распределувања, 
независно дали се хоризонтални, верти-
кални, дали се унапредувања или уназаду-
вања, ако се незаконски и ако претставуваат 
кршење на административните процедури, 
тоа не е ништо друго, освен внесување хаос 
во МВР.

ваСИл  
ПИшев

„Чам чифлик голд“ 
д.о.о.е.л. Струмица, 
очигледно, не се 
занимава само со 

угостителска дејност на „Цареви кули“, туку 
е фирма за сè, а најмногу за испумпување 
буџетски пари во приватни џебови на кланот. 
Преку сите овие тендери другарчето Коце 
Ристовски од Зоран Заев добило речиси 840 
илјади евра. Ова е причината што Зоран Заев 
се крие од јавноста.

Имаме добри вести,  
постигнат е дого-
вор. Партиите се 
согласија една го-
дина по Договорот од Пржино да продолжи 
неговото спроведување. Преговарачките 
тимови се договорија Законот за внатрешни 
работи што го донесе Владата неодамна да 
биде суспендиран до 1 јануари 2017 година, 
а новиот министер да има можност да смени 
15 раководни лица.

ЏеС  
БејлИ

партија. Демек, турскава 
газела, арслани на ме-
сишта, па кај нашиве да 
се разбуди гордоста, да се 
возбуди машкоста, да им 
се згади паштетата, па да 
наседнат на провокацијата 
и да ги извадат тенковите 
на улиците, кои во одмори-
те и горештините останаа 
празни, и да им докажат на 
подзаборавениот Макраду-
ли и на другите уличари 
дека и нам може да ни се 
случи крв.

Но, што да се очекува од 
човек што на профилот 
има само фотографии со 
хулиганите платеници и од 
Арсенал. Макар бил и фуд-
балски клуб, макар биле 
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арсенал  
на платно

Е уфорија, па студен 
туш. Како никој на 
светот, како никој 

од турската опозиција од 
прв до последен, нашата 
опозиција од некоја нејас-
на позиција му се израдува 
како на свое дете на ми-
говниот пуч во Турција. 
Турската војска го на-
прави тоа што го сонила 
македонската опозиција. 
А тоа, направеното, исто 
како и сонот опозициски, 
се распрсна на улиците во 
Истанбул и во Анкара како 
стакло прегазено од силата 
на народот. Сила што СДСМ 

или ја потценува или не ја 
забележува. Зашто силата 
на народот не е целта на 
партијата.

Тоа што државниот удар 
уште истата вечер ги доби 
епитетите „обид“ и „неус-
пешен“ се чини многу им 
ги помати погледите на 
опозиционерите, а уште 
повеќе им ги втурна во бе-
смисленост еуфоричните 
статуси со кои раскошно 
се расфрлаа по сите ме-
диуми што им се на рас-
полагање.

„Турската војска не е на 
паштети“, зајадливо ќе 
одговори на пораката 
„Македонската војска не 
се заморува со политика“ 
невработениот поранешен 
пратеник Јани Макраду-
ли од бранковистичкото 
крило на опозициската 

само хулигани на слика, 
симболично или мета-
форично упатува само на 
едно – насилство.

Бранковист или заевист 
– целта е таа, фотелја. А 
ако фотелјата не дојде 
со табуретка за нозете и 
далечински управувач за 
филмовите со тепачки, 
нека дојде со тупаница. 
А кога тупаницата не го 
сонча газдата, гази со чиз-
мата.

„Пропадна обидот за воен 
удар во Турција. Веќе трети 
ден народот е на улиците 
во одбрана на татковина-
та.“ Толку за паштетите. � 
(Р.Р.)

Ро ден: 
28 март 1965 година

Образование: 
струјаџија

Занимање: 
Невработен

Јани Макрадули
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П оследниве години Маке-
донија е туристичко от-
кровение за голем број 

домашни и странски туристи. 
Инвестирањето во овој сектор, 
очигледно, дава резултати, за 
што сведочат бројките на по-
раст на домашни и странски 
туристи. Зошто да се патува во 
друга земја, кога и земјава има 
што да покаже и да даде. Се раз-
вива езерскиот туризам, Прес-
па, Дојран се нови хит-дести-
нации за одмор, со нови плажи 
и со многубројни погодности 
за удобност на гостите. Во овој 
дел, се разбира, Охрид беше и 
остана наш туристички бисер, 
кој одушевува на секоја посе-
та. Се развива и планински-
от, руралниот, но и бањскиот 
туризам. Сѐ на сѐ, Македонија 
станува крајна дестинација за 
одмор на сѐ повеќе луѓе, а расте 
и бројот на патници што про-
патуваат низ државава, но и 
доаѓаат да ги видат нејзините 
природни убавини, историски 
знаменитости. Најпосетувано 
во овој дел е Скопје, кое мами 
многубројни намерници со 

проектот „Скопје 2014“, па се-
којдневно можат да се видат 
организирани тури на странци 
што крстарат низ градот.

 Туризмот е една од најзна-
чајните стопански дејности, 
која директно влијае и при-
донесува за зголемување на 
економијата како на нацио-
нално, така и на локално 
ниво и придонесува за пози-
тивни долгорочни ефекти во 
другите сектори. Република 
Македонија е земја со добра 
географска местоположба и 
клима погодна за туризам. 
Историското и културно 
наследство, недопрената 
природа, убавите пејзажи, 
органската почва, вкусната 
храна и квалитетното вино ја 
прават атрактивна дестина-
ција, која ги привлекува како 
домашните, така и странски-
те посетители – велат од Сојуз 
на стопански комори на Ма-
кедонија

Оттаму додаваат дека тури-
змот е еден од најбрзорастеч-
ките економски сектори во 
нашата држава.

 Вложувањето во туризмот, 
во угостителството и во 
кулинарството како нераз-
делни туристички сегменти, 
развојот на кадарот и инова-
тивноста, несомнено даваат 
резултати. Во периодот јану-
ари – мај 2016 година, во од-

нос на истиот период од претход-
ната година, бројот на домашните 
туристи е зголемен за 12,5 отсто, 
а бројот на странските туристи е 
зголемен за 10,4 отсто. очекуваме 
позитивниот тренд да продолжи 
до крајот на годинава - нагласува-
ат од ССКМ.

Светските трендови во туризмот 
бараат и регионална туристичка 
понуда.

 Во таа насока Сојуз на стопан-
ски комори ја продлабочува и 
интензивира туристичката со-
работка со земјите од регионот 
создавајќи заедничка агенда за 
развој на туристички продукти, 
менаџмент, дестинации и квали-
тетни туристички услуги, со цел 
привлекување туристи од трети 
земји. Земји со најголем потен-
цијал за дојдовен туризам сме-
таме дека се: кина, Јужна кореја, 
Малезија, Иран, хонгконг, канада 
и Америка – објаснуваат од ССКМ.

Туристичките работници објасну-
ваат дека постои тренд на пораст на 
домашни туристи во туристичките 
места во државава како што се Ох-
рид и Дојран, Преспа и тоа најмногу 
благодарение на сите инвестиции 
што ги прави државата во овој сек-
тор, најмногу преку инвестирање 
во инфраструктурата, која е глав-
ниот крвоток на сите економски 
движења, вклучително и туризмот.

 Автопатиштата се значајни за 
брзо да се стигне до саканата дес-
тинација, како за нашите граѓа-
ни, така и за тие што доаѓаат од 
надвор. За странските туристи 
треба да се инвестира и во осо-
временување на граничните 
премини, кои се првата слика за 
земјава, а најчесто се запуште-

ни, без тоалети и места за одмор, 
места каде што туристот ќе може 
се освежи. Сите треба да бидат 
на услуга на туристите за тие да 
добијат убав впечаток за земјава 
и да посакаат да се вратат кај нас. 
освен на организираните групи, 
треба да се посвети внимание и 
на индивидуалците, кои најчесто 
не знаат да се снајдат сами би-
дејќи нема кој да ги упати како 
да стигнат до некое место, а нема 
ни доволно патокази со означени 
места и начин како да се стигне 
до таму – објаснуваат туристички-
те работници.

Според нив, многу им е полесно на 
туристите што доаѓаат во органи-
зирани групи, кои, пак, ги има сѐ 
повеќе и повеќе.

 Со субвенциите што ги дава 
Владата за странски туристи, од 
година во година сѐ поголем е 
бројот на туристи што ја посету-
ваат земјава. Најчесто доаѓаат од 
Турција, Бугарија, Грција, Алба-
нија, холандија. кај групите од 
холандија и од Белгија се забе-
лежуваат повратници, односно 
лица што еднаш биле и повторно 
доаѓаат во Македонија – објасну-
ваат вработените во туризмот.

Според нив, за да има напредок во 
туризмот, потребно е земјите од 
регионот да одат со заеднички на-
стап надвор, со оглед на тоа што 
податоците говорат дека туристите 
се заинтересирани со помалку пари 
да видат повеќе.

Според туристичките работници 
оваа година се очекува бројот на 
странските туристи да биде пого-
лем од претходните, што практич-
но би значело и рекордна година 
според бројот на странските турис-

ти. Во оваа насока се и последните 
податоци од Државниот завод за 
статистика, според кои во перио-
дот јануари-април 2016 година, во 
однос на истиот период од претход-
ната година, бројот на туристите е 
зголемен за 14,4 отсто, а во истиот 
тој период бројот на ноќевањата е 
зголемен за 18,6 отсто, при што само 
во април 2016 година, во однос на 
април 2015 година, бројот на тури-
стите е зголемен за 9,9 отсто, а бројот 
на ноќевањата е зголемен за 13,9 
отсто. За познавачите од туристич-
ката дејност, овој значителен пораст 
на бројот на туристите во првите 
четири месеци годинава е одлична 
најава за оваа година или, како што 
велат, по утрото се познава денот.

 Во првите четири месеци од оваа 
година заработката во туризмот 
е 60 милиони и 400 илјади евра, 
што е 4 отсто повеќе од истиот пе-
риод лани. Во првите пет месеци 
има и 11 проценти зголемување 
на бројот на туристи - истакна не-
одамна  лидерот на ВМРО-ДПМНЕ 
Никола Груевски. Тоа, според него, 
претставува показател дека и оваа 
година ќе има значителен пораст на 
туризмот што е резултат на многу 
вложен труд во минатото, но и во 
текот на оваа година.

 Тоа е показател дека и година-
ва ќе има значителен пораст на 
туризмот. Десет години по ред 
секоја година имаме пораст на 
туризмот од најмалку 10 отсто, а 
во некои дури и 15 проценти. И 
според првите пет месеци јануа-
ри-мај, кои не беа сезона, очиг-
ледно е дека ќе имаме пораст на 
туризмот што ќе биде добро за 
целата туристичка индустрија, 
која вработува многу луѓе и мно-
гу компании и семејства живеат 
од тоа - рече Груевски. 

Земјава има добра географска 
местоположба и клима погодна за 

туризам. Историското и културното 
наследство, недопрената природа, 
убавите пејзажи, органската почва, 

вкусната храна и квалитетното вино 
ја прават атрактивна дестинација, 

која ги привлекува како домашните, 
така и странските посетители

Шетај и летувај во 
Македонија

ТУРИЗМоТ Со ПоТеНЦИЈАЛ ДА СТАНе ВоДеЧкА СТоПАНСкА ДеЈНоСТ Во ДРжАВАВА

Пишува |  
Александрија Стевковска

ЕКОНОМИЈА
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Бизнисот оваа недела Бизнисот оваа недела

Директните инвестиции во САД од страна 
на странските инвеститори растат за 68 от-
сто до 420,7 милијарди долари во 2015 го-
дина, што го надминува последниот рекорд 
од пред 15 години, покажува статистиката. 
97 отсто од инвестициите се поврзани со 
спојувања и со преземања на американски 
компании. Само мал дел од инвестираните 
средства се за лансирање нов бизнис или 
за проширување на постојните странски 
операции во САД.

македонија

Повеќе од 60 милиони евра заработка во туризмот  
во првите четири месеци
Во првите четири месеци од 
оваа година заработката во 
туризмот е 60 милиони и 400 
илјади евра, што е 4 отсто по-
веќе од истиот период лани. 
Во првите пет месеци има и 
11-процентно зголемување 
на бројот на туристи

Тоа, според лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груев-
ски, претставува показател 
дека и оваа година ќе има зна-
чителен пораст на туризмот, 
што е резултат на многу вло-
жен труд во минатото, но и во 
текот на оваа година.

– Тоа е показател дека и 
годинава ќе има значите-
лен пораст на туризмот. 
Десет години по ред се-

Министерството за финансии 
информираше дека Светска 
банка на Македонија ѝ ги ста-
ви на располагање средствата 
од Проектот за подобрување на 
општински услуги 2.

Тоа значи дека Македонија има 
пристап до овие средства од 
Светска банка во висина од 25 
милиони евра, кои се наменети 
за поддршка на капитални про-
екти во општините во државата. 
Министерството за финансии на-

Сертификати за грантови во из-
нос од неповратни 185 илјади 
денари за развивање сопствен 
бизнис добија 500 невработени 
лица, кои успешно ги поминаа 
обуките од програмата „Само-
вработување“. Грантовите ги 
доделува Министерството за 
труд и социјална политика, а 
партнер во реализација на  обу-
ките е Програмата на ОН за раз-
вој - УНДП.

Поповолна состојбата во 
преработувачката индустрија
Економската состојба на фирмите од 
преработувачката индустрија во јуни во 
однос на мај годинава била поповолна, а 
многу поповолна споредено со јуни лани, 
оценуваат раководителите на фирмите, 
кои очекуваат зголемување на бројот на 
вработени. Како што објави Државниот 
завод за статистика, според оцената на 
раководителите, индикаторот на доверба 
во преработувачката индустрија во јуни 
во однос на мај годинава е зголемен за 0,8 
проценти, а во споредба со јуни лани за 5,6 
проценти. Состојбата на обезбеденоста 
на производството со порачки во јуни во 
однос на мај е поповолна, очекувањата 
за обемот на производството во наред-
ните три месеци се дека ќе се зголеми, а 
резервите на готовите производи сe на-
малени. Просечното искористување на 
капацитетите на деловните субјекти во 
минатиот месец изнесува 64,6 проценти 
од нормалното искористување. Најголемо 
влијание на ограничувањето на обемот 
на производството имаат: недоволната 
странска побарувачка со 23,7 проценти, 
недоволната домашна побарувачка со 16,6 
проценти, недостигот од квалификувана 
работна сила со 14,1 процент и финан-
сиските проблеми со 9,4 проценти.

Во Зрновци продадени плацови за 
мали стопанства
Продадени се пет од планираните осум 
парцели во урбанизираната зона за мало 
стопанство во Општина Зрновци. На две 
од нив веќе се градат индустриски ка-
пацитети, едниот наменет за мелница 
за жито и за откуп на житни култури, 
додека вториот за млекарница. Индус-
триската зона е со решена комунална 
инфраструктура, зафаќа два хектара и е 
предвидена со урбанистичкиот план на 
Општина Зрновци, на патот Зрновци - 
Мородвис. Од осумте плацови што се на 
располагање, за продажба остануваат 
уште три, за кои има интерес од стопан-
ственици од Кочани.Објектот наменет за 
млекарница е во завршна фаза. Останува 
уште монтирањето на опремата.На дру-
гите три продадени парцели изградбата 
на објектите се очекува да почне денови-
ве.Во  близина на оваа зона се урбанизи-
рани уште седум градежни парцели што 
се во приватна сопственост, а се наменети 
за лесна индустрија.

свет

Грчки фирми-фантоми 
никнуваат во Бугарија
Во периодот на грчката финан-
сиска криза, а посебно мината-
та година по воведувањето на 
ограничувањата на капиталот во 
Грција, во Бугарија како печурки 
никнаа грчки фирми и банкарски 
сметки, пишува грчкиот весник 
„Имерисија“.

 Првично, тоа се сметаше за „бум“, 
но тоа набргу пукна како „балон“ 
бидејќи, според официјалната 
статистика, приближно осум од 
десет фирми основани во Буга-
рија со грчки капитал се, всушност, 
фантоми, кои имаат само „печати“ 
и „даночни броеви“, но, де факто, 
не развиваат никаква стопанска 
дејност, додава весникот.

Повеќето од овие новосоздадени 
фирми во Бугарија немаат ниту 
вработени, ниту, пак, се занимава-
ат со трансфер на производствена 
и трговска дејност од Грција во 
Бугарија, се посочува во написот.

Странските инвестиции во САД достигнаа рекордно ниво  
во 2015 година 

Намалената побарувачка 
го стопи профитот на 
„Своч“
Профитот на „Своч груп АГ“ 
се „стопи“ што е најголем пад 
од најмалку 15 години, откако 
побарувачката на часовници-
те на компанијата во Хонгконг, 
Франција и во Швајцарија зна-
чително се намали, пренесува 
„Блумберг“.

Продажбата бележи пад од 12 
отсто, информира компанијата 
со седиште во Бил, Швајцарија, 
производител на часовници 
од марките „омега“ и „тисо“. 
Слабата побарувачка се шири 
од Хонгконг до некои клучни 
пазари во Европа, меѓу кои 
Франција и Швајцарија. Про-
дажбата во луксузниот сегмент 
во Франција се забавува поради 
помалиот прилив на туристи 
по терористичките напади во 
ноември и поради последниот 
чин во Ница.

Турските акции паднаа 2,5 отсто по обидот за пуч
Цените на акциите на берзата во Ис-
танбул паднаа за 2,5 отсто бидејќи вло-
жувачите се вознемирени од обидот 
за воен преврат во Турција, ноќта кон 
саботата, иако тој беше неуспешен.

Турската лира што во петокот падна за 
речиси пет отсто, по првите вести за обид 
на дел од војската да ја собори владата, 
во понеделникот се зацврсти за околу 
три отсто и надомести дел од загубите.

Во текот на викендот владата ги сми-
руваше граѓаните и порача дека се 

Програмата „Самовработување“ се 
применува од 2007 година и од то-
гаш преку неа се отворени околу 7.800 
мали компании, кои почнале со еден 
вработен, а некои од нив се развиле во 
стабилни субјекти со пет до 20 врабо-
тени. По овој, прв циклус, во септември 
ќе има и втор во оваа година, кој се 
очекува да заврши на крајот на ноем-
ври и да се формираат уште повеќе од 
400 мали компании, односно повеќе од 
900  преку овој проект во 2016 година.

Грантови за сопствен бизнис за 500 лица преку програмата 
„Самовработување“

Брегзит ќе ги намали приходите на инвестициските банки за осум 
милијарди долари
Одлуката на Велика Британија за излез 
од Европската унија, најверојатно, ќе ги 
скрати приходите на глобалните инвес-
тициски банки за околу осум милијарди 
долари и ќе ги принуди осигурителните 
куќи да излезат од некои сектори, по-
кажува извештајот на Бостон консалтинг 

консултирала со централната банка 
и со трезорот, како и дека ги презела 
„сите потребни мерки“. Централната 
банка соопшти дека ќе ја осигури не-
ограничената ликвидност на банките.
Иако се очекуваше турбулентно тргу-
вање по отворањето на берзата во Ис-
танбул по обидот за пуч, се чини дека 
инвеститорите ги прифатија напорите 
на властите да ја смират ситуацијата.
Од почетокот на годината, па до крајот 
на минатата седмица, турскиот бер-
зански индекс Национал 100 порасна 
речиси за 15 отсто.

Македонија доби пристап до 25 милиони евра  
од Светска банка

груп (БЦГ). Приходите од спојувања и 
од преземања, продажба на обврзници 
и трговија со хартии од вредност, спо-
ред прогнозите на БЦГ, најверојатно, ќе 
паднат на 204 милијарди долари во 2016 
година од 228 милијарди долари во 2015 
година, пренесува „Блумберг“.

Инвестициите во американски 
компании од страна на странци 
достигнаа рекордно ниво во 2015 
година, а многу од трансакциите 
се поврзани со т.н. корпоративни 
преместувања, при што дел од 
американските фирми ги пре-
местуваат седиштата во земји 
како Ирска за да имаат корист 
од пониските даночни стапки, 
пишува „Маркет воч“.

ведува дека во најбрзо можно 
време ќе објави јавен повик 
до општините за аплицирање 
за овие средства.  Преку пр-
виот Проект за подобрување 
на општински услуги МСИП 1 
успешно се финансирани 70 
проекти во 54 општини, во 
рамки на кои беа изградени 
училишта, градинки, локални 
улици, водоводи, канализации 
и други капитални проекти за 
подобрување на животот во 
македонските општини

која година имаме пораст на туризмот 
од најмалку 10 отсто, а во некои дури 
и 15 проценти. И според првите пет 
месеци јануари-мај, кои не беа сезона, 
очигледно е дека ќе имаме пораст на 
туризмот што ќе биде добро за целата 
туристичка индустрија, која вработува 
многу луѓе и многу компании и семејст-
ва, живеат од тоа - рече Груевски.
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Н а Де нот на Ба стил ја 
2015 го ди на, мо е то се-
мејс тво и јас оти дов ме 

до бре гот на ре ка та Са о на во 
Ли он за да го гле да ме ог но-
ме тот за ед но со ил јад ни ци-
те жи те ли на гра дот. Јас са мо 
на кра тко за бе ле жав ме тал ни 
ба ри ка ди што ја бло ки раа ули-
ца та по ста ве ни до штан до ви те 
за пом фрит.

Фран ци ја сѐ уште за креп ну-
ва ше од на па ди те врз „Шар ли 
еб до“ и „Хи пер ка шер“. Ед но ли-
це са мо што бе ше обезг ла ве но 
во на пад во фа бри ка за га со ви 
во ре ги о нот Ли он. Во прет ход-
ни те го ди ни, има ше на па ди во 
раз лич ни гра до ви, ка ко што се 
Ту луз, Турс, Ди жон и Нант. Но, 
по ве ќе то беа на со че ни кон Ев-
реи или при пад ни ци на по ли-
ци ја та или вој ска та. По го ле ми-

от дел од лу ѓе то во Фран ци ја 
сѐ уште се чув ству ваа без бед ни 
од ди рект но на силс тво.

На ста ни те во Ни ца се ужа сен 
по тсет ник де ка, во ре ал но ста, 
се кој во Фран ци ја е цел. Иа-
ко не е единс тве на та зем ја во 
ре ги о нот што до жи ве а ла те-
ро ри стич ки на па ди во пос лед-
ни те не кол ку го ди ни, Фран ци-
ја стра да ше мно гу по ве ќе од 
со сед ни те зем ји ка ко Ве ли ка 
Бри та ни ја, Гер ма ни ја, Ита ли ја 
и Шпа ни ја. Зо што е во фо ку сот 
на тол ка во џи ха ди стич ко на-
силс тво во Евро па?

Од го во рот ле жи во три фа-
кто ри: над во реш на та и до-
маш на та по ли ти ка на зем ја та, 
исто ри ја та и де мо гра фи ја та, 
при ста пот до др жав јанс тво 
и ин те гра ци ја та на ими гран-

ти те. Ин ди ви ду ал ни те фа кто ри не се 
единс тве ни во Фран ци ја. Тоа е ком би-
на ци ја што ја пра ви Фран ци ја цен трал-
на точ ка за на силс тво.

Ра ди кал ни те ис ла ми сти се  
про ти ват на фран цу ска та  
по ли ти ка во странс тво и до ма

Фран ци ја во ди по ли ти ка што ги на лу ти 
ра ди кал ни те ис ла ми сти. Учес тву ва во 
во е ни кам па њи про тив Ис лам ска др жа-
ва по ве ќе од Ита ли ја или Гер ма ни ја, а 
и за зе де уште по а гре сив на по зи ци ја 
по на па ди те во Па риз во но ем ври 2015 
го ди на. Неј зи ни от став е спро ти вен од 
пов ле ку ва ње то на Шпа ни ја од Ирак по 
на па ди те од 2004 го ди на во Ма дрид.

Се пак, ИСИС ги изд вои Фран цу зи те ме-
ѓу сво и те це ли уште пред но ем ври 2015 
го ди на, а се спо ме наа и за вре ме на по-
ви кот за убис тво на Аме ри кан ци, Евро-
пеј ци, Ав стра лиј ци и Ка на ѓа ни. По крај 
тоа, Ве ли ка Бри та ни ја е иск лу чи тел но 
актив на во ко а ли ци ја та про тив ИСИС, 
но по мал ку џи ха ди стич ки на па ди беа 
ус пеш ни на неј зи на та те ри то ри ја во 
пос лед ни ве го ди ни. Та ка што, над во-
реш на та по ли ти ка на Фран ци ја не мо же 
да ја об јас ни си ту а ци ја та.

По ра ди сво ја та исто ри ја,  
Фран ци ја има по ве ќе  
по тен ци јал ни ис ла ми стич ки  
ре гру ти

По сто јат и исто ри ски си ли. Де ко ло-
ни за ци ја та на Ал жир се од ви ва ше по 
пат на ма ѓеп са на осум го диш на вој на 
што соз да де огор че ност и сом не ва ња 
ме ѓу си те стра ни. И по крај не кои мер-
ки, Фран цу зи те се мно гу то ле рант ни 
кон мус ли ма ни те, а истра жу ва ња та од 
стра на на На ци о нал на та кон сул та тив-
на ко ми си ја та за чо ве ко ви пра ва од 
1990 го ди на по ка жу ва ат де ка Се вер-
но а фри кан ци те и мус ли ма ни те им се 
по од бив ни од Евре и те.

За вре ме на ин терв ју а та што ги на пра-
вив по на па дот на „Шар ли еб до“, ед на 
же на со се вер но а фри кан ско по тек ло 
ми ка жа де ка неј зи ни от де ве тго ди шен 

син се со о чил со со у че ник, кој му ре кол: 
„вал кан Арап, та ка мо и те ро ди те ли збо-
ру ва ат за вас до ма“.

Исто ри ја та на Ал жир ка ко фран цу ска 
ко ло ни ја и сил на та еко но ми ја на Фран-
ци ја во по че то кот на 70-ти те го ди ни 
на ми на ти от век им овоз мо жи ја на се-
вер но а фри кан ски те еми гран ти да се 
пре се лат во Фран ци ја. Ме ѓу европ ски те 
зем ји, Фран ци ја е вто ра спо ред бро јот 
на мус ли ма ни и таа е не сом не но нај го-
ле ми от при ма тел на мус ли ман ски еми-
гран ти од сво и те по ра неш ни ко ло нии.

Овие по да то ци не го де фи ни ра ат ис ла-
ми стич ко то на силс тво, но ком би на ци-
ја та на де мо гра фи ја та и на исто ри ја та 
ја зго ле му ва број ка та на ре гру ти што 
се на рас по ла га ње.

При ста пот на Фран ци ја кон  
ин те гри ра ње на ими гран ти те  
не им од го ва ра на не кои  
фран цу ски мус ли ма ни

Овие де мо граф ски ре зул та ти беа соз-
да де ни не са мо од стра на на исто ри ја та 
и еко но ми ја та, ту ку и од при ста пот на 
Фран ци ја кон др жав јанс тво то и ин-
те гра ци ја та. Фран ци ја има до де ле но 
це лос но др жав јанс тво на по го лем број 
ими гран ти од со се ди те ка ко Гер ма ни ја 
или Швај ца ри ја. Исто ка ко Фран ци ја, 
Ве ли ка Бри та ни ја, и по крај неј зи но то 
од би ва ње да се прик лу чи на шен ген-
ска та зо на за сло бод но дви же ње во 
Евро па, и Бел ги ја до де лу ваа др жав-
јанс тво на но во дој ден ци.

Ме ѓу овие зем ји, се пак, Фран ци ја осо-
бе но на сто ју ва ше де ка ако учи те во 
неј зи ни те учи ли шта, го збо ру ва те 
фран цу ски от ја зи кот и го при фа ти те 
фран цу ски на чин на жи вот, ќе би де те 
тре ти ра ни исто ка ко си те Фран цу зи. 
Таа здел ка по ве ќе или по мал ку им по-
мог на на мно гу мус ли ма ни. Ка ко што 
по ка жа мо е то истра жу ва ње со Рах сан 
Мак свел, да сте ро де ни во Фран ци ја, 
да сте жи те ли на Фран ци ја и да збо-
ру ва те теч но фран цу ски се нај до бри-
те по ка за те ли да се чув ству ва те ка ко 
Фран цу зин. Тоа е по важ но откол ку да 
се би де ре ли ги о зен.

СВетНИ ЦА Но ВА ЦеЛ НА Те Ро РИ СТИ Те

На ста ни те во Ни ца се 
ужа сен по тсет ник де ка, 

во ре ал но ста, се кој во 
Фран ци ја е цел. Иа ко не 
е единс тве на та зем ја во 
ре ги о нот што до жи ве а

ла те ро ри стич ки на па ди 
во пос лед ни те не кол ку 
го ди ни, Фран ци ја стра

да ше мно гу по ве ќе од 
со сед ни те зем ји ка ко 

Ве ли ка Бри та ни ја, Гер ма
ни ја, Ита ли ја и Шпа ни ја. 

Зо што е во фо ку сот на 
тол ка во џи ха ди стич ко 
на силс тво во Евро па?

Зо што во Фран ци ја, а не во со сед ни те зем ји?
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В о Ста ра та скоп ска чар ши ја оваа го-
ди на ќе би дат об но ве ни фа са ди на 
пет об је кти во рам ки на про е ктот 

на Ми ни стерс тво то за кул ту ра за ре ста-
вра ци ја на фа са ди од ста ро град ска та 
ар хи те кту ра. Оди ме та му да ги пог лед-
не ме фа са ди те, кал др ма та, за на ет чи и те, 
ду ќа ни те...Скоп ска та тур ска чар ши ја е 
тр гов ски и кул тур но-исто ри ски дел во 
Скоп је и ед на од нај го ле ми те зна ме ни то-
сти на гра дот.  До та му се стиг ну ва пре ку 

ПРо екТ ЗА ЗА ДР жУ ВА ње НА АР хИ Те кТоН СкИ оТ СТИЛ НА НАЈ Го Ле МА ТА ЗНА Ме НИ ТоСТ Во СкоП Је

Ду ќа ни те во Ста ра та скоп ска 
чар ши ја со об но ве ни фа са ди

пла ни ра ни те пет фа са ди за 2016  го ди на се из ве ду ва ат 
врз ос но ва на про е кти изра бо те ни ла ни. ед на од фа са
ди те е го то ва и бе ше прет ста ве на де но ви ве, а вто ра та, 
на ко ја ин тен зив но се ра бо ти, ќе би де за вр ше на за два 
ме се ца. таа се спо ју ва со хо те лот „Шар“, кој, исто та ка, е 
спо ме ник на кул ту ра и за не го ќе би де изра бо тен про ект 
оваа го ди на, ве лат од кон зер ва тор ски от цен тар, кој е 
над ле жен за ре ста вра ци ја на фа са ди те

Пишува | Не ве на По пов ска

Во исто вре ме, до го во рот не им 
од го ва ра ше на си те пет ми ли-
о ни мус ли ма ни во Фран ци ја. 
Мно гу ми на се чув ству ва ат за-
ро бе ни во пред гра ди ја та на го-
ле ми те гра до ви. Тие се шко лу-
ва ле во фран цу ски те учи ли шта 
и збо ру ва ат фран цу ски, но сѐ 
уште не мо жат да нај дат до бри 
ра бот ни ме ста. Не кои се за ни-
ма ва ат со си тен кри ми нал, не-
кои за вр шу ва ат во за твор, а 
мно гу ми на ба ра ат по го ле мо 
зна че ње за сво јот жи вот. Тие 
не се не кои иде о ло зи што одат 
во џа ми ја. Тие се раз о ча ра ни 
и проб ле ма тич ни по е дин ци, 
кои мо жат да се прик лу чат на 
на сил ни от џи ха ди зам без пре-
ду пре ду ва ње.

Овие фа кто ри ја изд во ју ва ат 
Фран ци ја од по го ле ми от дел од 
неј зи ни те со се ди. Ме ну ва ње на 
кој би ло од нив - до сте пен што 
мо же да се сме ни - во нај до бар 
слу чај, би има ло мар ги нал но 
вли ја ние врз ид ни от раз вој на 
на ста ни те.

По крај тоа, би би ло по греш но за кре а-
то ри те на по ли ти ка та во дру ги зем ји да 
зак лу чат де ка вме ша но ста во ко а ли ци-
ја та про тив ИСИС, при сус тво то на мус-
ли ман ски те ими гран ти, или по ве ли ко-
душ на та по ли ти ка за др жав јанс тво во 
го ле ма ме ра ќе ја зго ле ми ве ро јат но ста 
за на па ди на нив на те ри то ри ја.

Иа ко Фран ци ја ќе би де цел на кон ти-
ну и ра но то на силс тво, јас не се дво у мев 

да от па ту вам во Па риз, Ли он или во 
Страз бур прет ход но ова ле то и пла ни-
рам да оти дам со мо е то се мејс тво во 
Ли он в го ди на. Исто ка ко што жи те ли те 
на Сан Бер нар ди но, Ор лан до, Бри сел, 
Бе јрут, Да ка, Истан бул и на дру ги ме ста 
не мо жат да го из бег нат те ро риз мот, 
ед но став но, ако оста нат до ма. 

СВет

Извор |  Ерик Блајш, „Ва шин гтон пост“ 
Превод |  Ана Цветаноска

ПОРШЕ СКОПЈЕ
бул. Босна и Херцеговина 4, Скопје | тел: 02 26 03 770/771 | факс: 02 2603-800 | sales@porsche.com.mk

ДЕ ЛУКС - АУТО 
ул. 500 бр.55, Куманово | тел: 031 444 999 | факс: 031 431 432 | info@deluxe.com.mk

СКС АУТО 
бул. Гевгелија бб, Гевгелија | тел: 034 216 301 | факс: 034 216 301 | sks.auto@t-home.mk

ЈОСИФОВ  
Грчки пат бб, Битола | тел: 047 241 414 |  факс: 047 241 414 | seat@josifov.com.mk

f b.com/seatmacedonia          w w w.se at.mk       

TECHNOLOGY TO ENJOY

/ Целосни LED светла
/ 18 инчни алуминиумски фелни машински обработени

/ Сончев кров
/ Паркинг сензори со оптички и звучен приказ

/ Сензор за светла и дожд
/ Магленки

/ Алкантара седишта 

/ 6,5 инчен дисплеј на радиото чувствителен на допир
/ Bluetooth, CD, SD, USB

/ SEAT sound system со 10 звучници и сабвуфер
/ Двозонски клима уред Climatronic

/ Кожен мултифункционален FR управувач
/ Електрика на сите стакла

/ Електрика, греење и преклопување на ретровизори

/ 7 воздушни перничиња
/ ABS, ASR, ESP + индикатор за притисок во пневматици

/ Темпомат 
/ Hill hold

/ Затемнети стакла на задните врати
/ Навигација со мапи на Европа

/ Зимски пакет: греење на седишта

LIMITED ЛИЗИНГ ПАКЕТ

- МЕСЕЧНА РАТА 229 €

- ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА

- КАСКО ЗА ПРВАТА ГОДИНА
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Ка ме ни от мост од пло шта дот 
во цен та рот на Скоп је, или од 
Ка ле то, а по вр ши на та што ја 
оп фа ќа Ста ра та скоп ска чар ши-
ја во оп што не е за за не ма ру ва-
ње. Поч ну ва од Ка ме ни от мост 
сѐ до Бит-па зар и од Ка ле то до 
ре ка та Се ра ва.

Збо рот чар ши ја по тек ну ва од 
тур ски от израз „чар ши“ т.е од 
пер си ски от, што оз на чу ва кр-
сто пат или пло штад со при о ди 
од си те че ти ри стра ни. Скоп ска-
та чар ши ја прет ста ву ва по се-
бен, мно гу зна ча ен и ин те ре сен 
комп лекс од тур ско-град ска ар-
хи те кту ра. И по крај тоа што во 
го ле ма ме ра го из ме ни ла сво јот 
изг лед, таа е со чу ва на и де нес. 
Скоп ска та чар ши ја е од ти пот 
на ори ен тал но-бал кан ски те 
чар шии и e ед на од нај го ле ми-
те во Ма ке до ни ја.

Доз на ва ме де ка ти мо ви од Кон-
зер ва тор ски от цен тар  - Скоп је 
се над леж ни за фа са ди те што 
ќе би дат ре ста ври ра ни, а кој го-
диш но во сво ја та про гра ма пра-
ви про е кти за пет фа са ди што 
ги из ве ду ва на ред на та го ди на.

- Пла ни ра ни те пет фа са ди за 
2016  го ди на се из ве ду ва ат врз 
ос но ва на про е кти изра бо те-
ни ла ни. ед на од фа са ди те е 
го то ва и бе ше прет ста ве на 
де но ви ве, а вто ра та, на ко ја 
ин тен зив но се ра бо ти, ќе би де 
за вр ше на за два ме се ца. Таа се 
спо ју ва со хо те лот „Шар“, кој, 
исто та ка, е спо ме ник на кул-
ту ра и за не го ќе би де изра-
бо тен про ект оваа го ди на - нѐ 
ин фор ми раа над леж ни те.

Ста ри те жи те ли на Скоп је 
се при се ту ва ат де ка уште од 

нај ста ри вре ми ња ре чи си си-
те ду ќа ни во чар ши ја та би-
ле отво ре ни кон ули ца та. Во 
тек сто ви те за ста ро Скоп је се 
наг ла су ва де ка по дот бил по-
диг нат над ни во то на ули ца та, 
а до кол ку ду ќа нот не мал виз-
ба, под по дот има ло праз ни на 
слич на на трап, ко ја се на ре-
ку ва ла чу мур лак. Ду ќа ни те се 
за тво ра ле со ќе пен ци. Дол ги от 
ќе пе нок на про зор ци те се спу-
штал со кон зо ли, кои  прет ста-
ву ва ле про дол же ние на гре ди-
те што го др же ле по дот, а се 
пот пи рал на вер ти кал но по ста-
ве ни стол бо ви. Гор ни те ка па ци 
се кре ва ле кон стре а та за ко ја 
се за ка чу ва ле со же лез на ку ка 
приц вр сте на на ро го ви те на 
по кри вот. Ду ќа нот се за тво рал 
со вов ле ку ва ње на по преч на та 
гре да во спе ци јал но на пра ве ни 
же лез ни ле жи шта. По вр ши на-
та на ду ќа ни те би ла раз лич на, 
а се дви же ла од че ти ри до осум 
ква драт ни ме три, ко ја мо же ла 
да би де и по го ле ма, а ре тко по-

ма ла. Ви си на та на ду ќа ни те во 
ед на ули ца би ла иста и се дви-
же ла до три ме три, а по кри вот 
изг ле дал ка ко да по кри ва ед на 
згра да.

Спо ред ти пот на ра бо та, ду ќа-
ни те мо же ле од за ди да има-
ат и по уште ед на про сто ри ја 
(ка зан џии, мум џии, ко ва чи и 
др.) Тр гов ски те ду ќа ни од за ди 
има ле ма га цин, а по крај при-
зем је то и про сто ри ја на кат. 
Ма га ци ни те би ле гра де ни од 
со ли ден ма те ри јал со же лез-
ни вра ти и про зор ци. Во не кои 
ду ќа ни, го ре има ло и про сто-
ри ја што слу же ла ка ко ра бо-

тил ни ца до ко ја се иска чу ва ло 
по мно гу стрм ни ска ли.

По се бен тип ду ќа ни би ле бер-
бер ни ци те, нал ба ти те, ах чил-
ни ци те и фур на џи и те, со тоа 
што во сре ди на та има ле вра та, 
а од стра ни те про зор ци.

За на ет чи и те ра бо те ле пред 
ми ну ва чи те во сво и те ма ли 
ду ќан чи ња, се деј ќи со скр сте-
ни но зе на ќе пе нок или на ро-
го зи на.

Ра бот но то вре ме во чар ши ја та  
би ло 12 ча са. Тие за на ет чии 
чи ја што ра бо та би ла по вр за на 

со го диш ни те вре ми ња ка ко ќур чии или 
ко жу ва ри, во ра бот на та се зо на ра бо те ле 
од 16 до 18 ча са. Не кои за на ет чии, пак, 
не за вр ше на та ра бо та ја но се ле до ма  
да ја до вр шат: аба џии, чиз ма џии, па-
пу џии...

Во те кот на но ќта чар ши ја та ја чу ва-
ле чу ва ри - па сван џии. Нив ме сеч но 
ги пла ќа ле за на ет чи и те и тр гов ци те 
- сопс тве ни ци на  ду ќа ни те.

Два та об је кта во чар ши ја та што се об но-
ве ни ги по се ти ми ни стер ка та за кул ту-
ра Ели за бе та Кан че ска –  Ми лев ска, ко ја 
се срет на со сопс тве ни ци те на ду ќа ни те 
што се сме сте ни во об је кти те.

- Ќе се поч не со ра бо та уште на 
две фа са ди за кои тен дер ска та 
про це ду ра е во за врш на фа за, а 
пос лед на та, пет та фа са да за оваа 
го ди на, е фа са да та на цр ква та „Св. 
Спас“ ка де што е сме стен и кон-
зер ва тор ски от цен тар. оваа го-
ди на, исто та ка, ин сти ту ци ја та е 
за дол же на да изра бо ти и про е кти 
за но ви пет фа са ди. об но ва та на 
фа са ди те во ста ри те град ски ја-
дра е кру пен про ект на Вла да та и 
Ми ни стерс тво то за кул ту ра, кој сe 
пла ни ра да би де це лос но за вр шен 
до кра јот на 2018 го ди на. Ве ру вам 
де ка за си те за на ет чии и ду ќан-
џии што ра бо тат ту ка од огром на 
важ ност е об но ва та на фа са ди те и 
за др жу ва ње то на ар хи те ктон ски-
от стил на чар ши ја та - ре че Кан-
че ска- Ми лев ска.За чар ши ја та би ле 
важ ни и об је кти те ка ко без и сте нот, 
џа ми и те, ано ви те, кар ван-са ра и те, 
ама ми те, ме дре си те и дру ги об је кти 
што има ле општ или ре ли ги о зен 
ка ра ктер. Таа се ко гаш прет ста ву-
ва ла зна ча ен град ски ло ка ли тет со 
кал др ми са ни тес ни и кри ву ле сти 
улич ки, со чеш ми, ша др ва ни, со го-
лем број при друж ни об је кти.

До се га се ре а ли зи ра ни мно гу број-
ни актив но сти од Про гра ма та за 
ре ви та ли за ци ја на чар ши ја та, ка-
ко што се: по ста ву ва ње кан де ла-
бри, оз на ки и на со ки, на пра ве но 
е и хор ти кул тур но уре ду ва ње на 
про сто рот. За Ста ра та скоп ска чар-
ши ја по стои и и по се бен за кон за 
за шти та на ова кул тур но нас ледс-
тво и сим бол на мул ти кул тур но ста 
во глав ни от град. 

репортАжА
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вршела со притисок на одредени 
делови од телото, односно точки, со 
камен. Понатаму, како што се разви-
вало општеството дошло металната 
доба, па таа се вршела со бакарни, 
железни, остри предмети или, пак, 
се притискало со бамбусови трски, 
така што начинот на изведување 
еволуирал. Денес таа се изведува на 
тој начин што со врвот од иглата се 
влегува во акупунктурната точка. 
Тоа се прави со специјални игли, 
кои се изработуваат од специјален 
челик, а има и сребрени и златни 
игли, за полуксузно изведување на 
акупунктурата. Денес најчесто се 
работи со игли од специјален челик 
што може да бидат за една употре-
ба или, пак, да се стерилизираат. 
Карактеристично за акупунктур-
ните игли е што тие се потенки од 
човечкото влакно. Врвот е многу 
остар, имаат врат и имаат крај што е 
малку подебел, навиткан и има едно 
топче. За него се држи иглата за да 
се насочи во акупунктурната точка. 
Меѓутоа, техниката на боцкањето, 
под кој агол и која игла (има раз-
лични должини на иглите, постојат 
пократки, средни и подолги) зависи 
од акупунктуристот и од болеста 
што ја третира за да постигне од-
реден ефект.

 Што може релативно успешно 
да се третира со акупунктура?
ТАЛеСкА: Во традиционалната 
кинеска медицина нема дијагнози 
како болести. Таму човекот се смета 
за едно цело со природата. Сите про-
мени што се јавуваат на човечкото 
тело се поврзани со промените во 
природата. Кај нив се третираат 
состојби, симптоми и синдроми. 
Нашата предност како лекари е 
што ги знаеме сите механизми на 
современата медицина и може да 
направиме една симбиоза на запад-
ната и на традиционалната кинеска 
медицина. Со акупунктура се трети-
раат сите состојби на болка како што 
се лумбаго, ишијалгија, спондилоза, 
сколиоза, невралгии, главоболки, 
фацијалис на лицето, мијалгии, 
мигрена, менструални болки, вос-
паление на мускулите, болки кај 

разни ревматски заболувања, има 
голем ефект кај автоимуните забо-
лувања. Помага при спортски повре-
ди – при исчанчување, дислокација 
на зглобови, фрактури... До денес 
спортистите и балерините во Кина 
се лекуваат со акупунктура.

 кои болести или пациенти не 
може да се лекуваат со акупунк-
тура?
ТАЛеСкА: Апсолутно нема кон-
траиндикација за употреба на 
акупунктура ако тоа го извршува 
стручно лице. Треба да се внимава 
кај луѓе со нарушена венска цирку-
лација, односно пациенти со тром-
боза бидејќи со иглата може да се 
погоди некој крвен сад и да се слу-
чи крвавење или хематом. Исто и 
за пациенти со нагласен капиларен 
цртеж. Кај нив, иако е потребно да 
се прави акупунктура треба вешто 
да се избегнуваат тие површни ка-
пилари само од причина дека може 
да настане некоја модринка или 
хематом. Постојат одредени точки 
кај бремени жени што не смеат да 
третираат бидејќи може да се за-
губи плодот, но, општо, бремени 
жени може да одат на акупунктура.

 Дали со акупунктура се лекува-
ат болести на зависност?
ТАЛеСкА: Се лекува зависност од 
цигари, од алкохол и, во поново 
време, зависност од храна. Тоа се 
прави на тој начин што се стимули-
раат одредени точки, кои влијаат 
на забрзување на метаболизмот, а 
на намалување на желбата за хра-
на, пушење или за друга зависност. 
Од една страна, се елиминираат 
тие токсични материи, а од друга 
страна се подобрува целата сос-
тојба на организмот. Исто така, се 
применува и за стресни состојби. 
Денес животот е подинамичен и сѐ 
повеќе имаме пациенти што ја при-
менуваат акупунктурата во смисла 
на релаксација, отпуштање, како 
еден вид медитација. Успех ни е 
кога пациентот ќе заспие додека 
ја изведуваме акупунктурата. Тоа 
е знак дека сме постигнале релак-
сација и отпуштање за пациентот.

 Дали македонските пациенти сѐ 
повеќе ѝ веруваат на оваа древна 
кинеска вештина?
ТАЛеСкА: Пред десет години, со 
помош на кинеската амбасада во 
Македонија група лекари, меѓу кои 
и јас, имавме можност да одиме 
во Кина и изворно да ги научиме 
методите на акупунктура. Кога се 
вративме, дел од нив почнаа мно-
гу успешно и стручно да ја рабо-
тат акупунктурата. За жал, дел од 
нив веќе се пензионери, дел веќе 
не работат. Јас бев во Централна 
Кина, во провинцијата Шанг Си, 
каде што со 42 лекари од цел свет 
ги учевме тајните на традиционал-
ната кинеска медицина. Имавме 
часови по теорија, а практичниот 
дел го вежбавме во болници каде 
што пациентите се лекуваат само 
со акупунктура. Кинезите, покрај 
акупунктурата користат многу ле-
ковити билки како дополнително 
зголемување на ефектот од аку-
пунктурата. Таму учевме и една тех-
ника, мала хирургија – со помош на 
специјални акупунктурни игли се 
вршеа мали хируршки резови на од-
редени места во кои се аплицираше 
лек, кои даваа многу поинтензивен 
ефект од акупунктурата. Оваа древ-
на вештина треба да се учи изворно, 
од местото од каде што потекнува. 
Акупунктурата е голема наука, која 
прво теоретски мора да се совла-
да, а потоа и практично за да се 
изведува правилно. Не се учи со 
курс од десет дена. Македонските 
пациенти што од порано слушна-
ле за акупунктурата и веруваат во 
неа бараат добар акупунктурист, 
кој ќе ја спроведе бидејќи виделе 
подобрување од третманите со 
оваа вештина. Во западниот свет 
луѓето тежнеат кон природен на-
чин на лекување. Миграцијата на 
младите луѓе во странство и тие се 
повеќе осознаваат и избегнуваат 
лекување со хемија и сакаат да го 
стимулираат телото само да се из-
бори со настанатата состојба. Некој 
што еднаш се лекувал или ја пробал 
акупунктурата тој секогаш ќе се 
врати на неа затоа што и бенефитот 
е многу голем. 
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знак дека сме постигнале релаксација и отпуштање за 
пациентот, вели д-р Талеска

сÈ повеќе има пациенти што ја применуваат  
акупунктурата како  
релаксација

здрАВjе
Д-Р СоњА ТАЛеСкА,  
СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА, „МЕРИДИЈАН МЕДИКАЛ“

А купунктурата е традиционална ки-
неска медицина, која се изучува пет 
години на колеџ во Кина. За да се 

стане специјалист по акупунктура, потреб-
но е пет години усовршување на колеџ во 
Кина, а потоа со искуството да се надградува 
знаењето.

- Човечкото тело има околу 360 акупунк-
турни точки од кои доволно е барем 280 
да се знаат за да може солидно да се тре-
тира пациентот и да се постигне успех 
– вели д-р Соња Талеска, специјалист по 
физикална медицина и рехабилитација во 
„Меридијан медикал“, која пред десет годи-
ни била во Кина каде што ги учела тајните 
на акупунктурата, која денес ја применува.

 Што е акупунктура и како се изведува?
ТАЛеСкА: Акупунктурата е древен кинески 
метод стар пет илјади години, кој настанал со 
собирање искуства од самите луѓе што ја при-
менувале. Тие забележале дека притискајќи на 
одреден дел од телото по некое време имале 
значително подобрување во некоја здрав-
ствена состојба и ги забележувале тие точки 
и така се градело искуството за лекување со 
акупунктура. Самиот збор „акупунктура“ до-
аѓа од два збора „аку“ што значи врв и „поинтс“ 
што значи точка. Тоа значи дека со врвот од 
иглата се оди во една определена точка. Низ 
историјата, акупунктурата на почетокот се 

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Александар Ивановски
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историJа

Битката 
кај селото 

Смилево

Пишува |  
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

Во текот на втората половина 
на 1903 година, во периодот 
на Илинденската епопеја, 
кога македонското население 
организирано се дигнало 
против неколкувековната 
османлиска доминација во 
Македонија, македонската 
историја забележала голем број 
херојски битки на македонските 
востаници со османлиската 
војска и башибозук. Една од 
тие битки била и таа во селото 
Смилево по почнувањето на 
големата османлиска офанзива 
против востанатото македонско 
население

С елото Смилево може да се 
каже дека било центарот на 
Илинденското востание во 

Битолскиот округ. Во тој период 
селото имало 2.200 жители, од кои 
сите биле етнички Македонци. Во 
Смилево пред востанието, од 2 до 
7 мај 1903 година бил одржан по-
знатиот Смилевски конгрес, на кој, 
дефинитивно, било решено дека 
во Битолскиот округ ќе се крене 
востание. За време на востанието 
во Смилево бил сместен и главниот 
штаб (ГШ) на востаничките сили на 
чело со Даме Груев, Борис Сарафов и 
Анастас Лозанчев. Вечерта меѓу 2 и 
3 август околу 200 востаници го на-

паднале османлискиот гарнизон во 
селото, кој имал 85 војници. Според 
Христо Силјанов, селскиот свеште-
ник „со крст во раката измолил од 
Бога благослов за почнатото дело“. 
Истовремено востаниците заста-
нале пред осветеното востаничко 
свилено знаме и му се поклониле. Во 
и околу селото се воделе тридневни 
борби, кои завршиле со ослободу-
вање на Смилево од страна на ма-
кедонските востаници. Наредниот 
ден еден поголем османлиски одред 
од 400 војници од селата Гопеш и 
Облаково се упатил кон Смилево со 
цел да им помогне на опколените 
војници. Една смилевска чета ги 
пречекала кај местото Ѓорев Гроб и 
им задала силен удар, при што биле 
убиени десетина војници. Меѓутоа 
ГШ решил четата да се повлече кон 
Смилево овозможувајќи ѝ на осман-
лиската војска да се приближи кон 
селото. Накратко, востаниците се 
повлекле од Смилево на тој начин 
дозволувајќи им на опколените 
војници и на тие што придојдоа да 

се повлечат набрзина од Смилево. 
Во овие неколкудневни судири за-
гинале 60 војници и двајца воста-
ници, но биле запалени и 34 куќи 
во селото. На 5 август охрабрени 
османлиите повторно тргнале кон 
Смилево, но само успеале да се доб-
лижат до селото. Тие биле одбиени 
и принудени на бегство, оставајќи 
дел од оружјето и коњите зад себе. 
Смилево живеело слободно од 4 до 
27 август. По наредба на ГШ, насе-
лението од селото, но и жители од 
други населени места, кои се засол-
ниле во Смилево, биле сместени во 
организиран збег во планинското 
место Голем Гар.

На 25 август 1903 година почнала 
големата османлиска офанзива 
против востаничките упоришта. 
Главно преку железничката линија 
Солун - Битола биле префрлени 
околу 80.000 војници и стациони-
рани во и околу градот Битола. От-
таму османлиската војска поделена 
во неколку дела се упатила во раз-

ни правци во Битолскиот вилает. 
Четири баталјони од Битола и по 
два од Ресен, Охрид и од Прибилци 
или вкупно 12.000 војници, тргна-
ле кон реонот Ѓавато - Смилево. 
Кај Ѓавато тие лесно, со помош на 
артилерија, ги пробиле востанич-
ките сили предводени од војводата 
Ѓорги Сугарев. Овие востаници се 
повлекле во правец на Смилево. На 
26 август движејќи се кон Смилево 
османлиската војска пополека го 
обиколила селото. Востаничките 
сили предводени од Д. Груев и Ѓ. 
Сугарев броеле околу 600 борци. 
Треба да се забележи дека прет-
ходниот ден селото го напуштил 
Борис Сарафов, префрлајќи се во 
Охридско, на тој начин избегну-
вајќи го судирот со османлиската 
војска и оставајќи ги на тркалото 
на судбината своите соборци.

Груев бил решен дека ќе има судир 
и бил известен навреме од своите 
курири за движењето на војската, 
направил стратегиско разместу-
вање на востаничките сили. Име-
но, тој ги распоредил востаниците 
на височинките и стратегиските 
места правејќи неколкукиломе-
тарска тенка одбранбена линија. 
Истовремено целото население го 
напуштило селото и се сместило 
во Голем Гар.

На 27 август почнало артилери-
ското бомбардирање на Смилево 
и на востаничките позиции, кои, 
за среќа, поради османлиската не-
прецизност не настрадале многу. 
Во меѓувреме, се развиле жестоки 
судири меѓу востаниците и осман-
лиите, а постепено, една по една, 
паѓале востаничките позиции на 
Ѓорѓи Сугарев, ѓаконот Евстатиј, 
Павле Крстев, Даме Мисков и други 
војводи. Паднале позициите кај ма-
настирот „Св. Петар“, кај Горановац 
и Арамиски Камен. Повлекувајќи се 
од своите позиции, борците имале 
многу жртви.

Во самото Смилево одбраната ја 
раководел Груев, кој на распола-
гање имал четири смилевски чети. 
Според Христо Силјанов, во еден 
момент Даме Груев мислел со свои-
те соборци да се забарикадираат 
во селското училиште и така „да 
ги продадат колку што е можно 
поскапо животите“. Меѓутоа во оваа 

намера го одвратиле смилевските 
војводи. Во тој момент една граната 
го пробила ѕидот од задната страна 
на училиштето, при што им овозмо-
жило на востаниците да се повле-
чат во правец на Бигла. На тој начин 
биле отворени сите патишта кон 
Смилево, кое најбрзо целото блес-
нало во пламен, запалено целосно 
по вторпат за кратко време.

Како настан со посебни херојски 
одлики треба да се спомене слу-
чајот кај манастирот „Св. Петар“, 
каде што се стационирале 17 вос-
таници предводени од локалниот 
војвода Мише Ќосето од Битола. 
Карактеристично за овие воста-
ници е тоа што освен четворица, 
другите речиси биле невооруже-
ни, т.е. освен со коси прицврстени 
на стапови. Речиси сите загинале 
почитувајќи ја наредбата да не от-
стапат од своите позиции.

Не поминало подобро ниту насе-
лението засолнето во Големиот 
Гар. Имено, османлиската војска, 
буквално, го прегазила збегот, ос-
тавајќи зад себе убиени и масакри-
рани селани, силувани жени и деца. 
Загинале вкупно 73 души, најмногу 
жени и деца. Поради ваквата ситуа-
ција, во вечерните часови во самиот 
збег пристигнал Даме Груев, кој им 
укажал на селаните утредента да 
се предадат на османлиите, со цел 
да се избегнат натамошни изма-
чувања и жртви меѓу недолжното 
население. Во меѓувреме, востани-
ците користејќи ја ноќта успеале да 

поминат низ османлискиот обрач и 
да се засолнат во демирхисарското 
село Боиште.

Како и да е, османлиската војска 
мислејќи дека целосно ги разби-
ла востаничките сили по три дена 
се повлекла од селото Смилево 
и само во селото Гопеш оставија 
гарнизон од 200 војници. Меѓу-
тоа, иако бројот на востаниците 
бил намален, сепак нивниот дух 
не бил скршен. Востаниците пов-
торно се вратиле во овој реон, а во 
Смилевско уште еден месец било 
спокојно. Главниот штаб повторно 
се вратил во смилевскиот дел од 
Бигла координирајќи ги востанич-
ките акции. Дури на 26 септември 
османлиската војска повторно се 
судрила со востаниците кај Бигла. 
Македонските востаници успеале 
безбедно да се повлечат во селото 
Боиште, по што Груев накратко пак 
се спуштил во самото Смилево. На 
6 октомври во реонот на Ѓавато 
150 востаници се судриле со осман-
лиската војска во планината над 
селото Цапари. Во борбата, за жал, 
загинале 45 востаници. По наред-
ба на ГШ востаниците го собрале 
и го складирале оружјето, со што 
востаничките акции во овој дел од 
округот и официјално завршиле.

Судбината на смилевци била 
трагична. Имено, дел од селани-
те што се вратиле во Смилево по 
дадената изјава за „покорност“, за 
да ја преживеат зимата изгради-
ле привремени колиби до своите 
изгорени домови. Другиот дел, од 
околу 500 жители, пред сѐ жени и 
деца, се упатиле кон Битола со цел 
да се сместат кај свои роднини и 
познати. Главниот инспектор на ос-
манлиска Македонија и привремен 
битолски валија Хусеин Хилми-па-
ша во почетокот одбивал да ги при-
ми смилевци, со изговор дека „не 
сакал да го зголемува опасниот 
елемент во градот“. Хилми-паша 
го условувал нивното примање во 
Битола со предавањето на нивните 
мажи и браќа, кои останале со вос-
таниците. Меѓутоа, под притисок 
на рускиот вицеконзул Кохмански 
по три дена поминати под ведро 
небо, жените и децата од Смилево 
биле пуштени во Битола. 

НАЈЗНАЧАЈНИТЕ БИТКИ ВО ТЕКОТ 
НА ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ

...Продолжува
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100 НАЈУБАВИ СЛИкИ НА СИТе ВРеМИњА
[  АНТоЛоГИЈА  ]

Збирката „Единаесет ирски поети“, избор од 
современата ирска поезија, во препев на Јулијана 
Величковска и на Василка Пемова, издание на „ПНВ 
публикации“ – Скопје, ја промовираше Димитар 
Пандев, а стиховите ги читаа: Били Рамзел, Алва Ни 
Гиарвуи, Патрик Котер и Џери Марфи

В о охридското село Велестово 
викендов се одржа 28. издание 
на Интернационалната мани-

фестација „Поетска ноќ во Велестово“. 

Манифестацијата почна на местото 
Чешма, со поетски портрет на Санде 
Стојчевски, за кој беседа одржа Зоран 
Анчевски, а на тремот на црквата „Ус-
пение на света Богородица“ беше отво-
рена изложба на академскиот сликар 
Стефан Хаџи Николов. 

Професорот Анчевски за поетот Стој-
чевски рече дека е еден од најеминент-
ните современи македонски поети, кој 
зад себе остава големо дело што вклучу-
ва не само поетски содржини, туку и 
толкувања, критички записи, осврти на 
поезијата на наши и на странски поети.
- Тој е поет што непрестано до ден денес 
ја разгатнува тајната на поетскиот збор, 
на уметничката вредност на поезијата. 
Поет што со своите долгогодишни по-
лемички текстови во периодиката и 
како посебни наслови со благороден 
тон ги довршува своите расправи за 
поетиката со голем број поетичари од 
негов ранг - истакна проф. Анчевски.
Оваа година манифестацијата имаше 
богата издавачка продукција. Беше про-
мовирана збирката „Единаесет ирски 
поети“, избор од современата ирска 
поезија, во препев на Јулијана Велич-
ковска и на Василка Пемова, издание на 
„ПНВ публикации“ – Скопје. Збирката ја 
промовираше Димитар Пандев, а сти-
ховите ги читаа: Били Рамзел, Алва Ни 
Гиарвуи, Патрик Котер и Џери Марфи. 
Овој ден веќе неколку години наназад 
е резервиран за интернационалната 
вечер „Глобално поетско село“ на која 
се претставуваат поети од целиот свет. 

Поетски 
портрет на  
Санде 
Стојчевски  
во Велестово

Во текот на вечерта беше промовирана и 
книгата под наслов „Сеќавања“ на авто-
рот Климе Дулески, во која се опишани 
сеќавања, приказни, случки што се од-
несуваат на селото Велестово. 
На последниот ден од „Поетската ноќ во 
Велестово“, на 18 јуни, напладне, во биб-
лиотеката „Григор Прличев“ во Охрид се 
одржа „Поетско пладне“ на кое настапија 
ирски и македонски поети.

„Поетска ноќ во Велестово“ е манифе-
стација единствена од таков вид во Ре-
публика Македонија. Основана е во 1989 
година како камерна презентација на 
творештвото на афирмиран македонски 
поет и сликар. Од нејзиното првото из-
дание одржано на 12 август 1989 година 
низ неа продефилираа најзначајните 
македонски поети и сликари, меѓу кои: 
Петре М. Андреевски, Анте Поповски, 
Гане Тодоровски, Јован Котески, Матеја 
Матевски, Радован Павловски, Јордан 
Плевнеш, Славе Ѓорѓо Димоски, Богомил 
Ѓузел, Михаил Ренџов, Ефтим Клетни-
ков, Ристо Јачев, Братислав Ташковски, 
Пако Кузман, Веле Смилевски, катица 
Ќулавкова, Раде Силјан, Владимир Мар-
тиновски, Никола Маџиров и др., слика-
ри: Вангел Наумовски, Глигор Чемерски, 
Сергеј Андреевски, Боро Митриќевски, 
Родољуб Анастасов, Владимир Георги-
евски, Газанфер Бајрам, Коле Манев, 
Мирослав Масин, Славко Упевче, Нико-
ла Упевче, Драган Спасевски-Охридски, 
Доне Милјановски, Нове Франговски, 
Васко Ташковски, Александар Станков-
ски и други. Од странските поети досега 
во Велестово имаат настапено поети од 
Сирија, Србија, Турција, Израел, Ирска, од 
Италија, Црна Гора, Естонија, Бугарија, 
Албанија, Норвешка, Словачка, Слове-
нија, од Монголија. � (Н.П.)

  

ТајнИоТ жИВоТ на 
МИлЕнИчИњаТа

The secreT life of PeTs

Заработка: 50.800.000 $

жанр: aнимиран
Режија: Крис Рено,  

Јероу Чејни
актери: Луис С.К., Кевин Харт, 

Ерик Стоунстрит

ИСТЕРуВачИ на духоВИ
 GhosTbusTers

Заработка: 46.000.000 $

жанр: комедија
Режија: Пол Феиг

актери: Мелиса Мекарти, 
Кристен Виг,  

Кејт Мекинон

лЕгЕндаТа За ТаРЗан
 iThe leGend of Tarzan

Заработка: 11.400.000 $

жанр: акција
Режија: Дејвид Јејтс

актери: Александер Скарсгард, 
Кристијан Стивенс,  

Рори Џ. Сејпер

БаРајќИ ја доРИ
findinG dory

Заработка: 11.300.000 $

жанр: aнимиран
Режија: Ендрју Стентон,  

Ангус Меклејн
актери: Елен Деџенерис,  

Алберт Брукс, Ед О’Нил

ПРИдРужнИчкИТЕ За 
СВадБИ на Мајк И дЕјВ

Mike and dave need 
weddinG daTes

Заработка: 10.600.000 $

жанр: комедија
Режија: Џејк Шимански

актери: Зак Ефрон,  
Адам Девин,  
Ана Кендрик

тоП 5 најГледанИ ФИлМа  
          во САД викендов

„таиќанки на плажа“
Култура

1
Трач
Елин  

Хилдербранд

2
Бавната смрт  
на лусијана Б.
Гилјермо  
Мартинес

3
Еднаш одигравме  

љубов
Елена  

Конеска

4
Смртта  
вози ауди
Кристијан  
Банг Фос

 5
Макунаима

Марио  
де Андраде

кнИжаРнИцаТа „анТолог“ 
ПРЕПоРачуВа:

ВНАТРЕШЕН СОНЕТ

Како запознавање  

ти сè уште блескаш;  

Во блесокот езеро, 

лебеди се гонат.  

Кралот нивни весла 

низ сенчести места,  

неговите движења 

другите ги сонат.

Искреноста, 

крупен лотос што се лула,  

спокојно разговара 

со зрелата папрат во радоста. 

Годините, од светла кула  

бдеејќи над длабочините, 

ќе запрат

сè што се придвижува 

во помислата.  

Во блага реченица 

пристигнав на брегот,  

како јаболко 

нудејќи ја смислата на моето 

доаѓање. 

Околу видот немаше лебеди. 

Војниците на снегот уморни, бучно 

креваа логор под ридот.

28.ИЗДАНИе НА МАНИФеСТАЦИЈАТА „ПоеТСкА НоЌ Во ВеЛеСТоВо“

„Таиќанки на 
плажа“ е слика 
на Пол Гоген, 
која ја насликал 
во 1891 година. 
Гоген (1848-
1903) е францу-
ски сликар, кој 
се инспирирал 
од егзотичниот 
свет на островот 
Таити. Формите 
на неговите сли-
ки се мирни и 
монументални, 
проткаени со 
еротика.

санде стојчевски (1948)

Влијаел врз развојот 
на експресионизмот 
и на формирањето 

на фовизмот, а се 
занимавал и со 
скулптура. �
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д евет месеци по отво-
рањето на Центарот за 
дизајн и за иновации 

„Јавна соба“ стана препознат-
ливо место за младите дизајне-
ри, инженери, амбасадори, ди-
ректори на компании, кои тука 
разменуваат мисли и идеи. Но 
„Јавна соба“ стана и место каде 
што се оди на вкусен појадок, 
ручек, вечера, мезе со прија-
тели. Урбаниот и иновативен 
простор е замислен како лулка 
на креативните индустрии во 
земјата и во регионот.

Од септември е планиранo да 
почне да работи Центарот за 
гастрономија каде што врвни 
готвачи ќе ги откриваат своите 
тајни на готвењето.

- Ќе им дадеме шанса на не-
колку млади таленти од Маке-
донија, кои одлично работат 
и размислуваат. На тој начин 

ќе ја збогатуваме гастрономската 
понуда не само во „Јавна соба“ туку 
и во целата земја – вели Александар 
Велиновски, директорот на Центарот 
за дизајн и за иновации „Јавна соба.

 Центарот за дизјан и за иновации 
„Јавна соба“ од септември најави дека 
ќе стане Центар за гастрономија, каде 
што врвни готвачи ќе ги откриваат 
своите тајни на готвењето. како е 
замислен „Вкусот на Скопје“?
ВеЛИНоВСкИ: „Вкусот на Скопје” е 
замислен да се развива секојдневно со 
збогатување на постојното мени  во 
„Јавна соба“ и со гостувања на врвни 
готвачи од земјава и од странство, кои 
ќе ги демонстрираат своите вештини 
и мајстории пред пошироката публика. 
Сите ние сакаме новитети, сакаме изне-
надувања, шарена и богата трпеза, и со 
впивање на новите информации, во овој 
случај техники и вкусови, се здобиваме 
со нови знаења. Ова е чин на нефор-
мално учење, моменти што нѐ прават 
среќни и нѐ исполнуваат, ги мемори-
раме и преку тие спомени насобираме 
знаење. Кулинарските работилници и 
вечери се отворени за целата јавност 
бидејќи целта е да се сподели знаење-
то со поголем број луѓе во Скопје и во 
Македонија. Масовноста за сите овие 
кулинарски настани од септември ќе 

биде уште поголема со новата програ-
ма што ја развиваме во соработка со 
агeнцијата „Реборн“ од Скопје.

 кои готвачи ќе гостуваат во Цен-
тарот за гастрономија?
ВеЛИНоВСкИ: Досега имавме чест 
да вкусиме од редовното и од вон-
редното мени на Катерина Николиќ, 
Марк де Јонг, Пол Хотхаузен и Мирко 
Митровски. За следната сезона, покрај 
наведените, ќе  имаме проширен сос-
тав на домашни и странски готвачи. 
На пример, работилница ќе одржи 
Игор Чупахин – светски гастроном 
од Хрватска, но во преговори сме и со 
други готвачи од регионот. Ќе дадеме 
шанса на неколку млади таленти од 
Македонија, кои одлично работат и 
размислуваат. На тој начин ќе ја збога-
туваме гастрономската понуда не само 
во „Јавна соба“, туку и во целата земја.

 „Јавна соба“ постои една година, но 
полека се претвора во центар за жи-
вотно образование. Што сѐ се орга-
низира и се одржува во „Јавна соба“? 
ВеЛИНоВСкИ: Програмата и активно-
стите што се случуваат во „Јавна соба“ 
повеќе покажуваат образование и тоа 
од неформален карактер, кое е потреб-
но во сите пори на општеството. Тоа 
е и целта на постоење на „Јавна соба“, 

да образува, да продуховува, да сти-
мулира нови личности активно да 
придонесуваат во општеството и 
да го пренесуваат своето знаење 
на тие на кои им е нужно. Храната 
не е случајно одбрана како медиум 
преку кој ќе ги дознаеме другите 
култури и ќе ја разбереме и вредну-
ваме и својата култура многу повеќе. 
Доколку го погледнете менито во 
„Јавна соба“, ќе видите дека основата 
е македонска, но дека има влијанија 
од цел свет. Но, „Јавна соба“ не е само 
ресторан, секојдневно се случуваат 
дегустации на нови македонски и 
странски вина. Ликовните излож-
бите се менуваат на месечно или 
на полумесечно ниво, има поетски 
читања, промоции на нови книги 
на автори од цел свет. Во период 
март – јули се реализираа неколку 
работилници за дизајн за студен-
ти и резиденции за дизајн на осум 
странски дизајнери што произведу-
ваат мебел во соработка со домашни 
компании.

Компании секојдневно организираат 
најразлични настани во „Јавна соба“. 
Семинари, работилници и предавања 
се редовна практика во просторот. 
Затоа и постоиме, да понудиме мож-
ности за сите на едно место.

 За когo сѐ е отворен Центарот за 
дизајн и за иновации?
ВеЛИНоВСкИ: Самото име, кое, ко-
нечно, пошироките кругови во гра-
дов успеаја да го апсолвираат, кажува 
дека просторот е јавен и дека секој 
може да дојде слободно, да вкуси 
добра храна за појадок, ручек или 
за вечера, но може и да работи од 
тука со свој компјутер, да има деловна 
средба, да искористи алати и маши-
ни во работилница или да проследи 
некој интересен музички настан со 
дегустација на чаша добро вино. Во 
„Јавна соба“ навистина доаѓаат од 
7 до 77-годишна возраст и секаков 
профил луѓе: инженери, доктори, 
амбасадори, министри, до челници 
на големи компании. Сепак, млади-
те професионалци ги има најмногу. 
Станува збор за убава и интелигентна 
публика, која сака и не се плаши од 
новитети. Прашуваат, учат и покажу-
ваат што знаат пред другите. Дина-
мично е секој ден!

 „Јавна соба“ првично е замислена 
како центар за дизајн и за инова-
ции. колку е искористен центарот? 
Доаѓаат ли млади иноватори за тука 
да ги реализираат своите идеи?
ВеЛИНоВСкИ: Во последно време 
повеќето дизајнери што работат 

во „Јавна соба“ на нов дизајн и на 
иновации се од странство. Не знам 
дали интересот за продукција и за 
иновирање запна кај инертноста на 
македонските дизајнери!? Не можам 
да кажам дека нема активни меѓу 
нив, но очекував да бидат попрет-
примачки настроени и тие да доаѓаат 
да  нѐ молат да работат во просторот 
бидејќи им е бесплатно. Во моментов 
има две млади дизјанерски компании 
што го користат центарот и условите,  
„Ви eнд нејчр“ (weandnature.com) и  
„Ринока“ (rinocca.mk), и браво за де-
војките! Јавна соба е веќе регионално 
афирмиран концепт и тоа не само 
меѓу дизајнерската фела. Пред само 
еден месец на фестивалот „Миксер“ 
во Белград слушав коментари дека за 
храната и за самиот концепт на „Јавна 
соба“ се зборува и низ Загреб, Тирана, 
Приштина и Љубљана. Секојдневно 
имаме посетители од странство, осо-
бено од регионот. Се чини треба да 
почекаме да нѐ преплават странците 
за домашните да сфатат дека и за нив 
влезот е слободен. По една година ра-
ботење ќе ги сумираме резултатите 
и ќе знаме до каде сме.

 Дали постои македонски дизајн? 
Дали „Јавна соба“ е македонски 
дизајн?
ВеЛИНоВСкИ: Јавна соба е 100 про-
центи  македонски дизајн, без никак-
ви примеси од надвор. Станува збoр 
за автохтон модел на функциони-
рање на основа на социјално прет-
приемаштво. Пред да го создадеме 
нашиот модел на функционирање на-
правивме анализа на неколку модели 
од кои можеше многу да се научи, 
но малку од тоа можевме да иско-
ристиме во практика. Секоја средина 
е посебна и техниката на копирање 
е често погрешна, дури и фатална во 
некои случаи. 

„Вкусот на Скопје” е замислен да се развива секојдневно 
со збогатување на постојното мени  во „Јавна соба“ и со 
гостувања на врвни готвачи од земјава и од странство, кои 
ќе ги демонстрираат своите вештини и мајстории пред 
пошироката публика, вели Велиновски

Скопје добива гастрономски центар
АЛекСАНДАР ВеЛИНоВСкИ, ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ДИЗАЈН И ЗА ИНОВАЦИИ „ЈАВНА СОБА“

Разговараше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Александар Ивановски
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 Зад нас е уште ед но из да-
ние на те а тар ски от Фе сти вал 
„Би тол ски Шекс пи ров фе-
сти вал“ (Bitola Shakespeare 
festival). ка кви се Ва ши те 
впе ча то ци?
СВеТоЗАРеВ: Го ди наш ни от 
„Би тол ски Шекс пи ров фе-
сти вал“ (Bitola Shakespeare 
festival) до не се ед на иск лу чи-
тел но ин те рес на и раз но вид на 
про гра ма, ко ја ни ја до не соа те-
а тар ски ан самб ли од не кол ку 
зем ји .Би са кал по себ но да го 
наг ла сам го ле ми от умет нич ки 
ква ли тет на си те нив од дел но. 
Ова го ди на на ши дра ги го сти 
беа те а три од Изра ел, Ру си ја , 
Ср би ја , Пол ска , САД и, се ка-
ко, од Ма ке до ни ја. Ин те ре сот 
кај пуб ли ка та бе ше огро мен 
и се то тоа нѐ пра ви да би де ме 
за до вол ни од тоа што ус пе ав ме 
ка ко те а тар ски про дукт да го 
до не се ме во Би то ла и, се ка ко, 
нѐ об вр зу ва в го ди на да оти де-
ме и че кор по на та му, пред сѐ, 
ту ка мис лам на ква ли те тот на 
по ну де на та про гра ма.

 На све че но то отво ра ње Вие 
ка ко ди ре ктор ме сто про то-

ко ла рен го вор на сце на та из-
ве до вте пес на од „Реј ди о хед“. 
Тоа, не сом не но, ги по ме сти 
гра ни ци те и оче ку ва ња та на 
пуб ли ка та. Чи ја бе ше иде ја та 
за не о бич но то отво ра ње на 
Фе сти ва лот?
СВеТоЗАРеВ: Иде ја та за све-
че но то отва ра ње дој де спон-
та но. Не ка де на по че то кот на 
оваа го ди на со акте ри те на 
поз на ти от пе тер бур шки те-
а тар „Ве ра Ко ми сар жев ска ја“ 
раз го ва рав ме за не ка ков за-
ед нич ки про ект. Са кав ме тоа 
да би де не го лем по обем ка ко 
ле ген дар на та „Ро мео и Ју ли ја“ 
со ко ја пред че ти ри го ди ни го 
отво рив ме фе сти ва лот, а ед на 
го ди на пред тоа и „Охрид ско 
ле то“, ту ку не што по ма ло,  а 
се пак зна чај но и вред но. Пред 
сѐ, бе ше иде ја та за актив на пар-
ти ци па ци ја на култ на та би тол-
ска гру па „Фол тин“, ко ја и бе ше 
акти вен учес ник во овој му зич-
ко-сцен ски пер фор манс, кој го 
на ре ков ме  „Шекс пир фо ре вер“ 
(„Shakespeare4ever“) . Мо жам 
да ка жам де ка јас бев глав ни от 
ко ор ди на тор на таа не кол ку ме-
сеч на кре а тив на ко му ни ка ци ја 
за на кра јот да „стег нам за би“ 
и са ми от да учес тву вам во овој 
пер фор манс. Ете та ка се слу-

чи тоа. Осо бе но ме ра ду ва фа ктот 
што по стои огро мен ин те рес оваа 
на ша му зич ко-сцен ска прет ста ва 
да го сту ва во Ру си ја за тоа што, да 
не за бо ра ви ме де ка го сти те од Ру-
си ја, исто ка ко и на ши те акте ри, 
се го ле ми и по пу лар ни те а тар ски 
ими ња во сво ја та зем ја.

 Со сво е то че твр то из да ние, кое 
се одр жа од 23 ју ни до 1 ју ли, фе-
сти ва лот е рам но прав на член ка 
на европ ска та асо ци ја ци ја на 
Шекс пи ро ви фе сти ва ли. Што 
зна чи тоа за фе сти ва лот?
СВеТоЗАРеВ: На го ди наш но то ју-
би леј но из да ние на Шекс пи ро ви от 
фе сти ва лот во Кра јо ва, Ро ма ни ја 
се одр жа ре дов на та кон фе рен ци-
ја на Европ ска та асо ци ја ци ја на 
Шекс пи ро ви фе сти ва ли. Умет нич-
ки от ди ре ктор на Би тол ски от те-
а тар и на „Би тол ски от Шекс пи ров 
фе сти ва лот“, Бла гој Ми цев ски, на 
неа ги пре зен ти ра ше до се гаш ни те 
из да ни ја на фе сти ва лот и ги за поз-
на прет став ни ци те на европ ски те 
фе сти ва ли со исто ри ја та и со кон-
цеп тот на ма ке дон ски от фе сти-
вал. Исто та ка, ја изра зи жел ба та 
в го ди на на фе сти ва лот во Би то ла 
да ор га ни зи ра го диш на кон фе рен-
ци ја на Асо ци ја ци ја та во Би то ла, 
со што дру ги те член ки одб ли ску 
би се за поз на ле со мож но сти те 
и со ат мо сфе ра та на фе сти ва лот 
во Би то ла.

По пред лог на двај ца прет став ни-
ци, а со гла са ње, на кон фе рен ци ја та 
бе ше ре ше но „Би тол ски Шекс пи-
ров фе сти вал“ ве ќе оваа го ди на 
да ста не рам но пра вен член за ра ди 
за лож би те и ус пе хот во ре а ли зи-
ра ње то на тол ку обем на и раз но-

вид на про гра ма што го сла ви и 
пре зен ти ра де ло то на Шекс пир 
во овој дел на Евро па.

Осо бе но сме гор ди и среќ ни 
што Асо ци ја ци ја го пре поз на 
ква ли те тот на овој фе сти вал и 
тоа што тој во ид ни на ќе ста не 
важ но ме сто на европ ска та ма-
па на Шекс пи ро ви фе сти ва ли.
Во тек е изра бо тка на спе ци-
ја лен сег мент на нив на та веб-

стра ни ца, кој ќе го прет ста ву ва 
на ши от фе сти вал , но со осо-
бе но за до волс тво мо же ме да 
истак не ме де ка уште за вре ме 
на ова че твр то из да ние ин те-
ре сот за учес тво на ид но то из-
да ние е вид но зго ле мен.

До би ва ме пис ма со на ме ри за 
го сту ва ња од Анг ли ја, Гр ци ја, 
Гру зи ја, Пол ска итн. А се на де-
ва ме де ка пре ку асо ци ја ци ја та 

Во кра јо ва ро ма ни ја се одр жа ре дов на та кон фе рен ци ја  
на европ ска та aсо ци ја ци ја на Шекс пи ро ви фе сти ва ли,  
ка де што бе ше ре ше но „Би тол ски Шекс пи ров фе сти вал“ (Bitola 
Shakespeare festival) уште оваа го ди на да ста не рам но пра вен 
член по ра ди за лож би те и ус пе хот во ре а ли зи ра ње то на тол ку 
обем на и раз но вид на про гра ма што го сла ви и пре зен ти ра  
де ло то на Шекс пир во овој дел на евро па, ве ли Све то за рев

Ва лен тин Све то за рев: До не сов ме од ли чен те а тар ски про дукт во Би то ла!
ќе има ме по ди ре ктен при стап до 
прет ста ви од зна чај ни европ ски 
ре жи сер ски ими ња. Исто та ка, се 
отво ра ат мож но сти за за ед нич-
ки ап ли ка ции со дру ги фе сти ва-
ли за про е кти фи нан си ра ни од 
Европ ска та уни ја.

Во европ ска та асо ци ја ци ја, ина-
ку, чле ну ва ат фе сти ва ли од Пол-
ска, Че шка, Ср би ја, Гер ма ни ја, 
Фран ци ја , Ер ме ни ја и др. 

Го ди наш но то из да ние на „Би тол ски Шекс пи ров фе сти вал“ ги по ме сти гра ни ци те

Разговараше | 
Не ве на По пов ска
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П рилепчани отсекогаш 
важеле за најдомаќин-
ски град, а тоа со ге-

нерациите останува непро-
менето. Градот по 14. пат ги 
пречека илјадниците гости 
што во четирите фестивалски 
дена дојдоа на пиво, скара и 
на музика.

Во Прилеп заврши  
14. по ред фестивал на 
пивото и на скарата

Четири дена на кои  
се чека цела година

„ПИВоФеСТ 2016 ГоДИНА“
„Пивофест 2016 година“ понуди и блуз 
и реге, и рап и Аца Лукас. Најважно, собра 
многу расположени лица, кои добро  
знаат што да очекуваат в година.

42 43

Пишува | Maрина Костовска



Б удва, бисер на Јадранот, центар 
на медитеранскиот туризам. 
Место каде што се вкрстени 

влијанијата на истокот и на запа-
дот, хеленската и римската култура. 
Стариот град со својата архитектура 
привлекува илјадници туристи, а во 
вечерните часови се претвора во отво-
рен театар за сечиј вкус. Будванската 
ривиера ги нуди 35. најпознати пла-
жи на Јадранот (Јаз, Плоче, Трстено, 
Могрен, Словенска плажа, Бечиќи, 
Милочер, Св. Стефан...), кои во комби-
нација со интензивниот ноќен живот 
се главна карактеристика поради што 
се доаѓа во оваа престолнина на цр-
ногорскиот туризам. Во Будва многу 
често можете да уживате и во кон-
церти на најпознатите балкански и 
светски ѕвезди.

Будва е град стар околу 2.500 годи-
ни, што го прави еден од најстарите 
населени места на брегот на Јадран-
ско Море.

Има огромен број археолошки до-
кази за тоа дека Будва е една од 

најстарите урбани населби на 
јадранското приморје, додека 
многубројни пишани сведоштва 
кажуваат дека постои од петти 
век пр.н.е. Една легенда кажува 
дека Будва била создадена од 
Феничанецот Кадм, кој нашол 
засолниште на ова место за себе 
и за својата жена Хармонија.

Посебно задоволство додека 
шетате низ Будва ви прават и 
опкружувањата со ѕидини, тес-
ните улички поплочени со камен, 
кои  се слеваат во преубавите 
малечки градски плоштади. Во 
непосредна близина се наоѓаат 
и луксузните будвански хотели.

Просечната температура на 
воздухот во јули изнесува 29 
степени, а на морето 25 степени.

Најпопуларна плажа во Будва 
е Могрен. Се наоѓа меѓу некол-
ку големи карпи, а до неа се 
стигнува преку пат од стариот 
дел на Будва долг 500 метри.

Според коментарите на тие 
што веќе биле во Будва, це-
ните на храната не се многу 
високи, а  евтини пекарници 
и продавници за зеленчук и за 
овошје можат да се најдат низ 
целиот град, а и во маркетите 
цените се солидни. Покрај ова, 
Будва се смета за најубавиот 
град во Црна Гора. Привлечна 
е и за многу холивудски ѕвезди. 

Кога би се решиле за летување 
во Будва агенциските аранж-
мани ви нудат сместување од 
две категории. Во првата кате-
горија имате бања само за вас, 
додека ако одберете аранжман 
од втора категорија, тогаш две 
соби делат една бања. Секако, 
при ваквата понуда и цените 
се различни.

Во период од 25 јули до први-
те денови од август приватно 
сместување во прва категорија 
чини 179 евра, додека во втора 
за истиот период 155 евра. Це-
ната за хотелско сметување, пак, 
изнесува 199 евра. Од 12 август 
до првата недела од септември 
цената се снижува до 129 евра за 
летување во хотел. За приватно 
сместување во прва категорија 
до 109 евра, додека 89 евра ќе ве 
чини ако летувате во втора кате-
горија за истиот период летово.

За сместувањата во хотел од 
агенциите нагласуваат дека е 
задолжителна доплата за полу-
пансион, цените се за едно лице 
и со вклучен автобуски превоз. 
Туристичката такса не е вклу-
чена во цената и изнесува едно 
евро, а за деца од две до 12 годи-
ни 0,5 евра.

За дечиња од 2 до 12 години со 
сопствен кревет се нуди попуст 
до 30 проценти, без сопствен 
кревет понудата е 50 проценти 
попуст. Доплата за еднокреветна 
соба е 70 проценти од дадената 
цена за сместување. Аранжманот 
вклучува приватно сместување 
во зависност од одбраната ка-
тегорија во двокреветни и во 
трокреветни соби на база девет 
ноќевања и автобуски превоз. 
Ако размислувате за сопствен 
превоз тогаш од агенцискиот па-
кет ќе имате попуст од 10 евра 
по патник.

Стариот град со својата архитектура 
привлекува илјадници туристи,  
а во вечерните часови се претвара  
во отворен театар за сечиј вкус

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

На летен одмор  
со лична карта  
во Будва

Доколку сте расположени за авантура то-
гаш качете се на автобус и дозволете си ле-
тување во Будва со сместување од 10 до 12 
евра по човек. Ова најчесто се коментарите 
на туристи што веќе летувале во Будва ток-
му на овој начин. Односно, тие раскажуваат 
дека и во ова туристичко место имате луѓе 
што ве пречекуваат на автобуската станица 
и ви нудат сместување од 10 евра по човек 
на 500 метри оддалеченост од плажа. Се-
како, со вакво сместување не сметајте на 
клима-уред во соба и услуга со сѐ вклучено, 
но затоа, пак, имајте на ум дека може да 
заштедите од три до пет евра од дена, а 
пак да си поминете убаво. Не заборавајте 
дека за да патувате до Црна Гора не ви е 
потребен пасош, ако немате тоа, секако, ќе 
ви заштеди пари и ќе ве спаси од чекање 
за издавање нов. Со договорот потпишан 
меѓу Македонија и Црна Гора овозможено е  
патување во двете држави со лична карта, 
а со лична карта се патува и низ Албанија, 
Србија и Косово.

Будва нуди илјада можности, на вас 
останува да одберете! 
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Костими за капење  
за секого

Бикините ова лето се обоени во 
енергична зелена и портокалова 
боја, но и во гламурозна црна и бела 
боја. Храбрите кроеви ја нагласуваат 
заводливоста на женското тело. 
И ова лето е атрактивен дезенот 
на зебра, кој како никогаш да не 
излегол од мода

ДоЛГо ТоПЛо ЛеТо

Долгото топло лето долго трае, 
така што сезоната на кости-
ми за капење е во полн ек. 

Познатите модели ги рекламираат 
најпосакуваните костими за капење 
за ова лето. Бикини, едноделни кос-
тими, но и летни комбинизони и 
наметки за на плажа – сето тоа го 
има во најновите каталози на по-
знатите марки.

Впечатливи дезени, но и комбина-
ции на силни и живи бои се глав-
ни трендови за оваа сезона. Со 
преубавите парчиња од нивната 
колекција, летото слободно може 
да трае и подолго.

Бикините ова лето се обоени во 
енергична зелена и портокалова 

боја, но и во гламурозна црна 
и бела боја. Храбрите кроеви ја 
нагласуваат заводливоста на 
женското тело. И ова лето е ат-
рактивен дезенот на зебра, кој 
како никогаш да не излегол од 
мода. Со овие модели во ком-

бинација одат сензуални 
проѕирни или елегантни 
летни фустани и туники.

Но, како што е различна 
секоја женска градба на 
телото, така се различни 
и нашите вкусови. Некои 
се одушевуваат од мини-
малистичка елеганција, 
други обожаваат необични 
кроеви, трети сакаат кос-
тимот да им биде удобен 
и функционален.

На пазарот има модерни 
костими за капење со про-
верен крој, како и модели 
што може да се носат на 
различни начини.

Симпатичен е дводелниот 
ретрокостим за капење ка-
ков што носеле девојките 
во 60-тите и во 70-тите 
години на минатиот век.

Едноделните црни кос-
тими за капење, исто 
така, никогаш не изле-
гуваат од мода.

Ако е црн, не значи дека 
мора да биде обичен. Ако 
сакате класичен едноде-
лен костим за капење, 
слободно може да одбе-
рете таков модел. Но, ако 
сакате необичен, моде-
рен едноделен костим за 
капење слободно поба-
рајте, бидејќи црн бики-
ни никогаш не излегува 
од мода. 
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Име:   
Марша Ен Крос

Родена:   
25 март 1962 година

Професија:  Актерка

Сопруг:  Том Махоуни

МАРША ЕН 
КРОС

како  д-р Кимберли Шо, „Секо-
гаш вели збогум“ ,  „Женски 
перверзии“, ТВ-серијата „Сѐ 
што сакаше таа“,  „Земјата 
како цел“, „Танцувајќи во сеп-
тември“  „Живеејќи во страв“, 
серијата  „Иствик“ , „Кралот 
на Квинс“ во 2002 година, 
познатата „Евервуд“  во 2003 
година како д-р Линда Абот, 
„Ефектот на ветрот“.

Таа има освоено актерски  на-
гради за најдобар ансамбл на 
комедија, Сателитска награда 
за најдобра женска улога во 
комедија или мјузикл. Повеќе 
пати е номинирана за награ-
дите „Златен глобус“ и „При-
зма“ за најдобра женска улога 
во комедија или мјузикл.

Во светот на шоубизнисот таа 
се смета за една од најубави-
те црвенокоси актерки, кои 
привлекуваат внимание со 
својот изглед. �

М арша Ен е американска актерка, номи-
нирана за „Еми“ и за „Златен глобус“, 
најдобро позната по една од главните 

улоги во хит-серијата „Очајни домаќинки“,каде 
што ја глуми  Бри Хоџ. Taa има толкувано улоги 
во повеќе познати телевизиски серии и фил-
мови, меѓу кои „Бакар“ во  1985 година како 
Викторија Вилис, ТВ-серијата „Последните де-
нови на Френк и на Џеси Џејмс“ во 1986 година, 
во серијата  „Речиси големи“ како  Лесли Фоли, 
„Лошо влијание“ во 1990 година, „Бура и жал“ 
во 1990 година, „Доаѓаат проблеми“ (1991-
1992) каде што ја глуми Викторија Бројлард, 
во популарната  „Мелроуз плејс“  (1992-1997) 
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Пркосот е летно едногодишни ниско 
цвеќе, кое треба да се најде во секоја 
градина. Во неговите цветови може 
да уживате од пролет, па сѐ до есен. 
Ова цвеќе е идеално за летен цветен 
покривач на сушна земја на сончеви 
места. Има магичен изглед меѓу бе-
тонските плочи. Се сее во април и во 
мај. Цвета од јуни до октомври. Го има 
во повеќе бои и има двојни цветови. 
Пркосот е отпорен на секакви влија-
нија. Со неговата колоритност носи 
позитивна енергија во домот. Важно 
е да знаете дека на ова цвеќе треба да 
му обезбедите сончеви позиции за да 
може интензивно да цвета. Се засадува 
на почва што е песоклива, растресита 
и исцедена, дури и посиромашна со 
хранливи материи. Овие почвени ус-
лови се потребни затоа што пркосот 
не поднесува премногу полевање. �

� Најчести грешки во осветлувањето на ентериерот

Осветлувањето е еден од најбитните аспектот во секој 
ентериер. Тоа е пресудно за атмосферата во просторија-
та и ја прави весела, пријатна, романтична или мрачна. 
Затоа, треба да се избегнуваат овие седум грешки во 
уредувањето на ентериерот.

� Имате само еден извор на светлина

Клучот за добра осветленост е да се постават повеќе изво-
ри на светлина на различни висини. Топлата светлина ги 
зближува луѓето и создава интимна атмосфера.

� Користите пресилно плафонско осветлување

Нема ништо полошо од силно осветлување. Тоа дава 
чувство дека живеете на сцена. Користете потенцио-
метри и млечни светилки во сите простории, па дури 
и во бањата. Револуционерните штедливи светилки се 
одличен пример за соодветни светилки погодни за 
создавање амбиент.

� Не размислувате  за ватите

Атмосферата е битна, а за тоа имајте предвид дека 60 
вати се доволни за трпезарија. Исто така, мора многу да 
внимавате кога го местите осветлувањето во кујната. 
Силна светлина е потребна за читање, значи во дневната 
соба треба да изберете светилки со интензитет од 75 
до 100 вати. Ако немате потенциометар, користете повеќе 
светилки од 40 до 100 вати за да можете да го наместите 
осветлувањето за секоја пригода. Во бањата поставете 
плафонско и ѕидно осветлување. Плафонското треба да 
биде до 75 вати, а ѕидното по 60 вати. Најдобро е да биде 
на ниво на очите, не повисоко, зашто така создава сенка.

� Сте претерале со вградливи светилки

Користете вградливи светилки, но со мера, инаку ќе го 
претворите плафонот во швајцарско сирење. Ограниче-
те го овој вид осветлување на помошните и наменски 
простории: бања, сушилница, шпајз и сл., зашто таквото 
осветлување е остро и студено за дневна соба.

� Заборавате да го користите потенциометарот

Осветлувањето е сѐ, тоа создава атмосфера, драма и 
интрига во просторијата. Наједноставен начин да го 
постигнете тоа  е да не заборавате да го користите 
потенциометарот.

� Ги поставувате прекинувачите на погрешно место

Прекинувачите треба да се поставуваат на 90 санти-
метри oд подот и пет до десет сантиметри од касата 
на вратата.

� Го запоставувате орманот

Заборавате дека на вашиот орман му е потребно вни-
мание. Една вградена светилка многу би помогнала да 
си ги најдете црните панталони. Како секундарен извор 
на светлина може да се постави светилка пред орманот 
за да можете да си ја разликувате облеката додека се 
облекувате сонливи. �

ПРКОС, ЛЕТНО ЦВЕЌЕ  
СО ЖИВИ БОИ

Важно е да се знае дека е најдобро 
миленичето да се земе на три до 
четиримесечна возраст зашто во тој период 
веќе му е развиен мускулот свинктер, кој 
му овозможува да издржи одреден период, 
односно да има време на свој начин да ве 
„информира“ за својата потреба

научете го вашето 
ново милениче каде 
да ги извршува 
физиолошките 
потреби

Р азмислувате за домашно милениче? Тогаш тре-
ба да знаете дека откако ќе го земете вашиот 
миленик во домот, следува период со учење и 

со навикнување каде и кога да мочка.

Овој процес е долг и макотрпен, како за тие што имаат 
искуство, така и за тие што првпат се сретнуваат со 
оваа проблематика.

Ако ваше милениче се маче или куче важно е да се знае 
дека најдобро е да се земе на три до четиримесечна 
возраст, зашто во тој период веќе му е развиен муску-
лот свинктер, кој му овозможува да издржи одреден 
период, односно да има време на свој начин да ве 
„информира“ за својата потреба. 

Доколку  сакате да избегнете 
правење беља во домот, најдо-
бро е да го изнесувате вашето 
милениче веднаш по оброкот 
и откако ќе стане од спиење, 
со тоа што завршувањето на 
работата надвор треба да биде 
проследено со награда.

Кога, пак, ноќе за време на 
спиење или поради работни 
обврски не сте во можност и сте  
спречени да го извршувате „ри-
туалот“ за здобивање навики, 
решението е на миленичето да 
му ставите пелени, нокширче и 
спреј за миленици.

Со нанесување на спрејот на 
пелената, го привлекувате 
вашето милениче своите 
потреби да ги извршува са-
мостојно, а воедно да создаде 
навика за мочкање на едно 
место. Пелената е направена 
од материјал сличен на бе-
бешките пелени, со тоа што 
течноста ја претвора во гел 
и не дозволува миризбата да 
се шири низ просторијата.

Идеално место за поставу-
вање на овој сет е на тераса, 
пред излезната врата или 
некаде каде што кучето ќе 
го асоцира на надвор. Во 
фазата за учење постои и 
средство за чистење што ја 
отстранува миризбата на 
изметот, со што вашето куче 
нема да се наврати на тоа 
место, туку ќе се концентри-
ра на пелената. �
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Т оа е спој на сурфање на ветер и на бранови и летање 
со параглајдер. Предноста е што секој учесник во 
овој вид екстремен спорт индивидуално се грижи за 

себе и не е зависен од глисер или скутер. Единствената сила 
што ја користи секој сурфер е само ветрот, кој е пожелно 
да биде што посилен.

Опремата за кајсурфање е составена од три дела. Сите се 
посебни, ама, сепак, не можат еден без друг. Главниот дел 
е кајтот, кој е еден вид мал параглајдер, кој е различен по 
големина, во зависност од видот на сурфањето и  може 
да се движи од седум до 16 квадратни метри. Луѓето што 
кајтсурфингот го сфаќаат само како забава и сакаат да 
сурфаат на послаб ветер, до 20 километри на час, користат 
поголем параглајдер и уживаат во поплитка вода од само 

Летна забава

како дел од летните одмори сѐ повеќе луѓе сакаат да 
се забавуваат и да спортуваат, а некои што активно 

спортуваат се тесно поврзани со кајтсурфинг

Подготви | Бојан Момировски

ЕкстрЕмЕн спорт

Т оа е спој на сурфање на ветер и на бранови и летање 
со параглајдер. Предноста е што секој учесник во 
овој вид екстремен спорт индивидуално се грижи за 

себе и не е зависен од глисер или скутер. Единствената сила 
што ја користи секој сурфер е само ветрот, кој е пожелно 
да биде што посилен.

Опремата за кајсурфање е составена од три дела. Сите се 
посебни, ама, сепак, не можат еден без друг. Главниот дел 
е кајтот, кој е еден вид мал параглајдер, кој е различен по 
големина, во зависност од видот на сурфањето и  може 
да се движи од седум до 16 квадратни метри. Луѓето што 
кајтсурфингот го сфаќаат само како забава и сакаат да 
сурфаат на послаб ветер, до 20 километри на час, корис-

чи дека е симетрична. Таа е пловна и не 
потонува, што му овозможува на сурферот 
полесно да се лизга по површината на 
водата.

Во зависност од желбата, адреналинот и 
потребите, целата опрема може да чини 
од 1.200 па до 2.500 евра. Освен главната 
опрема, постојат уште некои додатоци за 
поголема безбедност на сурферот. Спе-
цијални чизми со кои се фиксирани нозете 
за штицата, воздушен елек, појас, кацига.

Местата каде што може да се користи овој 
вид сурфање мора однапред да бидат де-
финирани. Не смее да има капачи и рекре-
ативци со други видови водни спортови 
бидејќи може да дојде до судир и несреќа. 

Во светот сѐ повеќе се шири овој вид екс-
тремен воден спорт и постојат повеќе кате-
гории. Според брзината што се достигнува, 
кајтсурфингот е најбрз спорт на вода. 

Во Македонија има сѐ повеќе приврзаници на 
оваа летна забава, ама нема услови за сурфање. 
Затоа повеќето кајтсурфери се организираат и 
патуваат во други земји. Меѓу поблиските дес-
тинации се Лефкада, Сардинија, Крф, а многу 
често знаат да отпатуваат и до Дакла во Мароко, 
Египет, Канарски Острови, па и до Малдиви.

тат поголем параглајдер и ужи-
ваат во поплитка вода од само 
неколку сантиметри. Додека 
поекстремните сурфери, кои 
посакуваат повеќе адреналин, 
користат помал параглајдер во 
подлабока вода и достигнуваат 
брзина со 100 километри на час 
при ветер од максимална брзина 
од 80 километри на час.

Вториот, исто така, важен дел е рач-
ката за држење на параглајдерот на 
која има четири јажиња со должина 
од 25 метри со кој е врзан параглајде-
рот. Од спротивната страна има кука, 
која е врзана за појасот на сурферот. 

Третиот дел од кој е составена целата 
опрема е штица или борд, која може 
да се управува двонасочно, што зна-
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М акедонската кошаркарска репрезентација ги почна 
подготовките за квалификациите за Европското 
првенство во 2017 година. Репрезентативците на 

кои смета селекторот Драган Раца двапати дневно напорно 
тренираат и со мали тешкотии поради повредите на некои 
од нив и поради паузата што ја имаа по завршувањето 
на првенствата каде што настапуваат, ги извршуваат 
поставените задачи од стручниот штаб. Селекторот Раца 
повика 18 кошаркари од кои 13 се одѕваа на финалните 
подготовки. На повикот на селекторот на првиот состанок 
не присуствуваа Перо Антиќ, Предраг Самарџиски, Ѓорѓи 
Чековски и Димитар Мираковски.

продолжуваме со играчите што беа 
носители на играта и на претходни-
те квалификации и можам да кажам 
дека тие се иднината на македонска-
та кошарка. Немаше да прифатам да 
бидам селектор ако не верував во 
овие момци, кои на свој грб и без 
помош од своите постари колеги 
ги изнесоа и претходните квалифи-
кации и се пласираа на Европското 
првенство 2015 година. Сега тие се 
поискусни и зад себе имаат многу 
меѓународни натпревари и верувам 

дека повторно ќе бидат заедно на 
една завршница на уште еден ев-
ропски шампионат.

 Целите подготовки ќе ги извр-
шите во Скопје. Веќе се закажани 
и пријателски средби со многу ре-
номирани противници. каква е за-
мислата за текот на подготовките?
РАЦА: Остануваме во Скопје цело 
време. Имаме прекрасни услови во 
СЦ „Јане Сандански“. Моите помош-
ници ги разгледаа капацитетите и 
заедно решивме дека немаме по-
треба да одиме некаде надвор од 
главниот град. Паралелно со тех-
ничко-тактички замисли ќе мора 
многу да се работи и да се стави 
акцент и на кондициските подго-
товки бидејќи некои од играчите 
речиси два месеца немаат тренира-
но. Желбата на момците е огромна 
и верувам дека ќе направиме една 
позитивна атмосфера за да можеме 
максимално да се подготвиме. Гле-
дајќи ги натпреварите од плејофот 
во домашниот шампионат морам 
да нагласам дека играта повеќе се 
темели на индивидуални квалитети, 
а помалку се мисли на одбраната. 
Од искуството што го имам, токму 
одбраната е таа што го добива нат-
преварот и ќе се стремам и ќе барам 
од секој играч поединечно да биде 

концентриран токму на тоа. Во текот 
на август ќе одиграме по два натпре-
вара со силните репрезентации на 
Словенија и на Бугарија, а во Скопје 
на „Трофејот на Македонија“, исто 
така, ни доаѓаат реномирани селек-
ции како што се Црна Гора, Босна и 
Херцеговина и Белгија. Останавме 
покуси за пријателски средби со Тур-
ција бидејќи добивме покана и од 
нивната федерација, но не можевме 
да ја прифатиме од проста причина 
што немаме слободни термини. До 
почетокот на квалификациите за 
Европското првенство на 31 август 
ветувам дека сите репрезентативци 
ќе бидат максимално подготвени за 
предизвиците што доаѓаат.

 како што е добро познато, секоја 
репрезентација може да пријави и 
еден странски играч. Дали веќе се 
размислува за конкретно име или 
тоа ќе биде соопштено подоцна?
РАЦА: Сега засега подготовките ќе ги 
работиме само со македонски играчи. 
Во отсуство на Антиќ, Чековски и 
на Самраџиски центарската пози-
ција е ослабена. Но, со враќањето 
во репрезентацијата на Кире Нико-
ловски и новиот репрезентативец 
Марко Дујковиќ, кој е Македонец, но 
никогаш немал можност да игра за 
репрезентацијата, и со присуството 

на Бојан Трајковски, Бојан Крстевски, 
Стојан Ѓуровски и Марјан Јаневски и 
таа линија ќе биде на високо ниво. 
Затоа нема да брзаме да одбереме 
странски кошаркар. Јас во ФИБА ќе ги 
пријавам сите странски играчи што 
досега зеле македонски пасош, а так-
ви има многу вклучувајќи го и Лестер 
Бо Мекејлеб. Дали засилувањето ќе 
биде од постојните кошаркари иг-
рачи или сосема некој нов, ќе решам 
тогаш кога ќе видам на која позиција 
треба да се доведе вистинско заси-
лување. Странскиот играч мора да 
отскокнува по квалитет бидејќи тој 
се носи во репрезентацијата за да 
направи разлика во однос на про-
тивничката екипа. Тој треба да биде 
лидер на составот.Тоа е и целта за да 
можеме со сигурност да кажеме дека 
тој е вистинскиот избор.

 По извлечената ждрепка за ква-
лификациите, оптимизмот во 
македонската јавност порасна 
бидејќи противниците се добро 
познати и веќе сме имале можност 
да играме против нив. како ги гле-
дате работите во нашата квалифи-
кациска група?
РАЦА: Во група сме со репрезентации 
што имаат квалитет. Велика Брита-
нија, Унгарија и Луксембург. Моите 
предвидувања се дека за пласман 
на едно од првите две места во гру-
пата што водат на завршницата на 
Европското првенство еднакво ќе се 
борат Македонија, Велика Британија 
и Унгарија. Освен нашата, и двете 
други репрезентации силно посаку-
ваат да се пласираат на завршницата. 
Британија има огромен квалитет и 
неколку играчи што настапуваат во 
НБА. Можеби се благи фаворити на 
хартија, но повторно ќе кажам, ако 
не верував во пласман на Европското 
првенство, немаше да бидам селек-
тор на Македонија. Знаете како, ова, 
можеби, се историски квалификации 
за нашата земја бидејќи по шампио-
натот во 2017 година првенствата на 
стариот континент ќе се одржуваат 
на четири години и ако сега се случи 
нешто непредвидено, тогаш Маке-
донија речиси осум години нема да 
учествува на нив. Тоа на сите ни е 
јасно и затоа максимално психички 
сме подготвени за тоа што нѐ оче-
кува и сите посакуваме уште еднаш 
да ја израдуваме целата македонска 
спортска јавност со пласман на уште 
едно Европско првенство, петто во 
континуитет. 

МКФ ќе реши дали ќе  
ги казни тие што одбија да го носат националниот дрес

продолжуваме со играчите што беа 
носители на играта и на претходните 
квалификации и можам да кажам 
дека тие се иднината на македонската 
кошарка. немаше да прифатам да 
бидам селектор ако не верував во 
овие момци, кои речиси сите на свој 
грб и без помош од своите постари 
колеги ги изнесоа и претходните 
квалификации и се пласираа на 
европското првенство 2015 година, 
вели селекторот на македонската 
кошаркарска репрезентација драган 
раца во интервјуто за „република“

 Првиот собир на репрезентација-
та беше пред повеќе од еден месец, 
кога имавте закажано турнеја во 
кина. Таму отидовте со комбини-
ран состав на млади македонски 
ракометари и неколку странци. 
кои се првите впечатоци?
РАЦА: Првично мојата замисла беше 
на турнејата да однесам поголем дел 
од потенцијалните македонски ре-
презентативци за што подобро да се 
запознаам со нив. Не само со нивните 
кошаркарски квалитети туку и да го 
запознаам нивниот карактер. Сепак, 
поради долгата сезона за повеќето 
од нив, самите побараа да бидат из-
оставени од патувањето во Кина со 
цел подобро да се одморат и да би-
дат максимално подготвени за тоа 
што ни претстои. Затоа бев присилен 
да одам со комбиниран состав и со 
повеќе странски играчи, кои, секако, 
можат да бидат потенцијални играчи 
на Македонија. Во Кина одигравме по-
веќе натпревари, учествуваме на два 
турнира и можам да кажам дека сум 
презадоволен од придонесот, пред сѐ, 
на младите македонски кошаркари. 
Тие се здобија со поголемо искуство и 
добија соодветна минутажа бидејќи, 
како што знаеме, во македонските 
клубови сѐ помалку играат македон-
ски играчи. Играта на тимовите се 
базира на странци и македонските 

кошаркари не е соодветно застапени, 
а тоа може да биде голем проблем за 
иднината на македонската репрезен-
тативна кошарка.

 Финалните подготовки ги почнав-
те во неделата и од 18 повикани 
играчи на повикот на селекторот 
се одѕваа 13. Дванаесет од нив веќе 
тренираа на првиот тренинг, освен 
Марко Симоновски, кој е повреден. 
Што е со другите играчи, кои не се 
појавија на првиот состанок?
РАЦА: Медиумите го добија списо-
кот на 18 репрезентативци на кои 
сериозно сметав пред почетокот на 
овие подготовки за квалификациите 
за Европското првенство в година. 
Со сите нив поединечно е контакти-
рано дали лично или преку нивните 
менаџери. Проблемите со отсуства-
та, би се рекло, на поискусните игра-
чи не сакам да ги коментирам. Имам 
одврзани раце, како и што очекував 
од кошаркарската федерација, да ре-
шавам како што мислам. Искуството 
и квалитетите што го имаат во себе 
Перо Антиќ, Предраг Самарџиски, 
Димитар Мираковски и Ѓорѓи Чеков-
ски се неоспорно големи, но нивна 
е одлуката ако не сакаат да играат 
за Македонија. Дали тоа ќе го сан-
кицонира МКФ, јас за тоа неможам 
да кажам ништо. Но, што е тука е, 

ДРАГАН РАЦА, СЕЛЕКТОР

кошарка интерВjу

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски
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Како се викаат децата родени 
9 месеци по летниот одмор?
- Морски плодови.

На судење, судијата го прашува 
обвинетиот:
– Зошто ја ограбивте банката?
– Она прва почна.

– Господе, атеисти сакаат да  
ве видат. 

– Кажете им дека ме нема.

Зборуваат двајца алкохоличари:
– Колку треба да испиеш за да 

имаш три промили алкохол 
во крвта?

– Паа, треба два дена да не 
пијам ништо.

ПоСледно МолЧење

Здраво телефанатици. Илјада пати се покајав што со теветекава не за-
вршив пред викендот. Како сега напишам нешто, а да не го спомнам овој 
викенд. Камо да зборував за „Пивофест“, за „Д фестивал“, за „Ултра“, за 

сувото суфлаки, поскапеното „митос“, за дождот, за времето...

Камо да немав за што да пишувам. Затоа најдобро е и да не се пише ништо. 

Може викендов ни ја уништија секоја желба за насмевка, ама ако пред 
нешто не смееме да попуштиме, тоа е стравот. 

Затоа се читаме бестрашно во следниот број.

Малиот брат 

тВтекА

�  22 јули 356 г. пр. н. е.
 Роден е Александар Трети 

Македонски, една од најпозна-
тите личности на стариот 
век, војсководец и државник. 

�  23 јули 1943 година
 Во  Софија,  бугарските  фа-

шисти ги стрелаа поетот Ни-
кола Јонков Вапцаров,  Антон 
Попов-Дончо, македонски рево-
луционер, писател и публицист 
и Атанас Романов, македонски 
патриот.

�  24 јули 1908 година
 Турција е прогласена за устав-

на монархија. Овој датум се зема 
како Ден на победата на Младо-
турската револуција.

�  24 јули 1923 година
 Грција, Турција и сојузничките 

сили од Првата светска војна ја 
потпишаа Лозанската деклара-
ција, врз основа на која е из-
вршена принудна размена на 
населението: христијаните од 
Турција во Грција, а муслима-
ните од Грција во Турција. Ова 
во голема мера го изменило на-
ционалниот состав на Егејска 
Македонија.

�  26 јули 1996 година
 Република Македонија и Европ-

ската унија потпишаа рамковна 
спогодба за соработка. Истиот 
ден во Република Македонија 
пристигнува и првиот американ-
ски амбасадор - Кристофер Хил.

�  27 јули 1981 година
 Почна со работа новата Же-

лезничка станица  во состав 
на Транспортниот центар 
во Скопје. Последниот воз од 
Старата железничка станица 
замина во 11 часот и 30 ми-
нути, а првиот воз на новата 
железничка станица стигна во 
12 часот и 35 минути.

�  29 јули 1014 година
 Во битката на планината Бела-

сица кај Струмица војската на 
македонскиот цар Самоил била 
тешко поразена од војската на 
византискиот цар Василиј Втори.

�  29 јули 1948 година
 На стадионот „Вембли“ во Лон-

дон се отворени првите Олим-
писки игри по Втората светска 
војна.

ВремеплоВ

И јас имам недостатоци. Еве во моментов имам 
недостаток на алкохол.

Ми треба број од среќата, да ја прашам зошто бега од мене.

Сакаме ред во државата, а во автобус со нумерирани 
седишта никој не сака да седне на своето место.

Сите поддржувате ЛГБТ се дур децата не ви станат 
педери и лезбејки.

Дојран треба да се ребрандира во Добра Вода.

www.republika.mk56 петок, 22 јули 2016 година www.republika.mk 57петок, 22 јули 2016 година

https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580_III_%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580_III_%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2598%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D0%2588%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D0%2588%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%2590%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2587%25D0%25BE&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%2590%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2587%25D0%25BE&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%2590%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2598%25D0%25BD%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2598%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2598%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%25A3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%25A3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%2594
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%2594
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580_%25D0%25A5%25D0%25B8%25D0%25BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2596%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0_-_%25D0%25A1%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2598%25D0%25B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2596%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0_-_%25D0%25A1%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2598%25D0%25B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2598%25D0%25B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2598_II
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2598%25D0%25BD%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2598%25D0%25BD%25D0%25B0


•		250	гра	ма	ме	ле	но	ме	со

•		1	јај	це	

•		1	ла	жи	ца	браш	но

•		сол	и	црн	пи	пер

•		250	гра	ма	свин	ско	ме	со	од	бут

•		250	гра	ма	ју	не	шки	рам	стек

•		250	гра	ма	пи	ле	шки	стек

•		350	гра	ма	све	жи	пе	чур	ки

•		лук	

•		2-3	гла	ви	ци	кро	мид	

•		2	мор	ко	ви	

•		2	го	вед	ски	коц	ки	за	су	па

•		пу	тер	и	мас	ло

# Ме ле но то ме со из ме се те го со јај це то, браш но то и со 
за чи ни те. Ме шај те го уба во да се со е ди ни, по по тре ба 
до дај те мал ку мас ло и фор ми рај те ќо фтен ца.

# Свин ско то, го вед ско то и пи ле шко то ме со исеч кај те 
ги на коц ки со ед на ква го ле ми на. Го ле ми на та на пар-
чи ња та ме со тре ба да е ед на ква на го ле ми на та на ќо-
фтен ца та.

# Та ва та ста ве те ја на оган, до дај те пу тер и мас ло. Ко га 
ќе се за грее до дај те го ме со то да се за пр жи кол ку да се 
за тво рат по ри те. Ме со то из ва де те го во сад на стра на. 

# Во иста та та ва за пр же те ги сит но исеч ка ни те кро мид 
и мор ко ви. До дај те ги сеч ка ни те пе чур ки и за пр же те 
ги. До дај те го ме со то и еден ли тар го вед ски бу јон. 

# Пе че те во за гре а на рер на на 200 сте пе ни око лу два 
ча са. По вре ме но про ме шај те, по по тре ба.

# Сер ви рај те!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

Со вр ше но од го ва ра за ма ка ње со до маш но леп че,  
по на пор ни от ра бо тен ден.

куJнски тефтер

Сел ско ме со
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