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ВоВед

За чии интереси се користат 
прислушуваните разговори? 

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на неделата

Откако СЈО ја доби посакува-
ната гаранција дека ќе про-
должи да работи дури и да 

биде прогласено за противуставно, 
а политичките партии ги догово-
рија деталите за излез од кризата, 
време е Катица Јанева да даде свој 
придонес во целата приказна, да ја 
оправда функцијата за која е дебело 
платена од народот и, конечно, да 
ѝ даде одговори на јавноста на кои 
чека повеќе од една година. 

Место упорно да спроведува поли-
тичка хајка врз функционери на 
ВМРО-ДПМНЕ, прво следно што 
Јанева мора да направи е целосно 
да го расчисти случајот со нелегал-
ното прислушување, односно да ја 
изврши примарната задача за која 
и беше формирано Специјалното 
јавно обвинителство, а со тоа и да 
го оправда своето постоење. Обви-
нителите имаат на располагање 
еден куп докази, стотици илјади 
нелегално прислушувани материја-
ли и шест обвинети, од кои едниот 
сам ја призна вината. Веројатно тоа 
се сосема доволно докази и за лаик 
да сфати за што станува збор, а не 
за обвинител. Давањето одговор 
на прашањата „кој и со која цел ги 
снимал разговорите и која била 
целта на Зоран Заев кога решил да 
ги објави?“ е од исклучителна важ-
ност за сите натамошни истраги на 
кои работи СЈО. 

Ако Јанева и нејзиниот тим пот-
фрлат во примарната задача, ни-
когаш нема да успеат да ја вратат 
довербата кај граѓаните (во чие 
име и ја извршува функцијата), па 
место дел од решението, ќе останат 

запомнети како најголем винов-
ник за нерасчистување на кризата. 
Оттука, искрено верувам дека СЈО, 
конечно, ќе престане да игра улога 
на коалициски партнер на СДСМ 
и, конечно, ќе побара одговори 
од Верушевски и од Заев за многу 
сериозни обвинувања не само во 
врска со случајот „Пуч“, туку и со 
злоупотребата на прислушуваните 
разговори за уцени и за рекет. 

Утврдувањето на причините и на 
мотивите за собирањето и за објаву-
вањето на нелегално прислушува-
ните разговори е исклучително 
важно не само за расчистување на 
аферата „Пуч“ туку и на дилемите 
околу прашањето дали главната 
причина на Заев беше враќање на 
„слободата и демократијата“, или го-
лата борба за власт, уцени и закани 
кон политички неистомисленици 
и бизнисмени и заштита на фами-
лијарниот бизнис на кланот Заеви.  

СЈО има обврска да утврди колку 
точно граѓани на Македонија биле 
опфатени со прислушувањето, кол-
ку нелегално снимени разговори сѐ 
уште се надвор од контрола на на-
длежните органи, колку луѓе биле 
и сѐ уште се во контакт со таквите 
материјали и дали и колку од тие 
снимки се злоупотребувани за уце-
ни и за рекетирање јавни личности, 
бизнисмени, обични граѓани? По-
следниот случај на поклопување 
на временскиот период на обнову-
вањето на хипотекарниот кредит 
на СДСМ во Комерцијална банка и 
објавувањето на приватен теле-
фонски разговор на директорот на 
банката Хари Костов е само едно 

од сомневањата за злоупотреба на 
нелегалните снимки, кое СЈО мора 
да го расчисти.   

Специјалните обвинители мора да 
сфатат дека суштината на постоење-
то на СЈО е да биде заштитник на 
правото и на интересите на граѓани-
те, а не на Зоран Заев и на неговите 
соработници. Како што знае јавно 
да повикува сведоци за предмети 
поврзани со функционери од власта, 
Катица Јанева мора да најде начин 
да ги охрабри и сите оштетени биз-
нисмени за кои се шпекулира дека 
плаќале милионски суми за рекет, 
да ги пријават уцените со нелегално 
добиените разговори. 

Катица Јанева мора да биде гаран-
ција за правата на јавните лично-
сти, чиишто приватни разговори 
веќе беа објавени, а немаа никаква 
поврзаност со какви било крими-
нални дејства. 

Сѐ додека толку дрско и отворено 
работи за интересите на само една 
политичка партија, Катица Јанева 
ќе остане единствената личност во 
државата за која граѓаните имаат 
понегативно мислење дури и од 
тоа за Зоран Заев.

Шарени „фантоми“ на спорниот  
избирачки списокПуч, закани, рекет

Најгласна во реакцијата беше 
Мир јана Најчевска, која гневот 

го истури врз ДИК и најави дека 
нема намера да се „вуцара“ и да се 
докажува дека постои, па и дека нема 

цара“ и таа и ред други гласачи што 
треба да докажуваат дека постојат.

На листата се најде и поранешни-
от министер за внатрешни работи, 
Павле Трајанов. И тој ќе биде писмено 
известен од ДИК дека ако сака да гла-
са ќе мора да докаже дека не е фантом.

Потенцијални „фантоми“ се и пора-
нешниот потпретседател на СДСМ 
Гордан Георгиев и неговата мајка. 
Заменичката на Заев, Радмила Ше-
керинска, која ја претставуваше 
СДСМ на преговорите, ќе треба да 
докажува дека постои сестра ѝ, но и 
да ѝ објасни зошто и таа е во групата 
„фантоми“.Новинарската „тупаница“ 
на СДСМ Ерол Ризаов, пак, до под-
рачната единица за пријавување ќе 
оди со својот син. �

намера да гласа. Таа наведува дека е 
вознемирена и дека бара соодветна 
казна. Само не наведува дали поса-
кува соодветна казна и за СДСМ на 
чиешто барање ќе треба да се „ву-

Објавениот список на гласачи за кои треба дополнителна 
проверка, односно активна регистрација, предизвика 
различни реакции во јавноста. Меѓу тие што ќе треба да 
покажат дека не се „фантоми“ се најдоа многу познати 
„борци“ од опозицијата

Мир јана 
Најчевска

Павле 
Трајанов



Наградно прашање за 
СДСМ е колку фантоми 

има. Зборуваа за 500.000, 
па 300.000, па 350.000, па 

250.000. Не знам веќе колку 
бројки излегоа? Како ќе 

се разбудеа, таква бројка 
кажуваа, како ќе им се сони. 

И од 500.000 дојдовме до 
39.000 спорни, меѓу кои е 

и сестрата на Шекеринска, 
која ќе треба да докажува 

дека е граѓанин на 
сопствената држава. 

Трагично.
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НиКола ТоДоРов | ЗаМЕНиК-ПРЕТСЕДаТЕл На влаДаТа, 
МиНиСТЕР За ЗДРавСТво и члЕН На иК На вМРо-ДПМНЕ

Подадовме рака за избори,  
но со СДСМ сÈ е можно

Разговараше | Наум Стоилковски  
Фото | Александар Ивановски 

интервју

� имајќи ги превид сите случувања 
што следуваа по Договорот од Пржи-
но, заради што на неговата годишни-
на имаме нов договор и временски 
рок, колку можеме да речеме дека 
имаме стабилен договор?
ТоДоРов: Ова не е нов договор, ова 
е договор за имплементација на по-
стојниот договор склучен во јуни/јули 

нови на СДСМ. Ја гледаме сестрата на 
Радмила Шекеринска, Павле Трајанов, 
поранешен министер за внатрешни 
работи, Гордан Георгиев, поранешен 
потпретседател на СДСМ, професор-
ката Најчевска, членови на семејството 
на професорката Ванковска... Значи, 
тоа е доказ дека за цело време немало 
проблем со избирачкиот список, дека 
имало едно алиби како СДСМ да не ги 
признае изборите во 2014 година на 
кои катастрофално загуби и да ја по-
чне оваа криза во Македонија. Значи, 
ова е смислено сценарио на СДСМ како 
државата да се втурне во криза и пре-
ку криза СДСМ да се обиде да добие 
некаков политички план. Тоа е жал-
но и трагично. Тоа го прават партии 
што немаат визија за развој, немаат 
програма, немаат политичка понуда 
и партија којашто не знае што да им 
понуди на граѓаните, којашто не ги знае 
потребите и очекувањата на граѓаните. 
Значи, внимавајте, СДСМ креира криза 
со цел да дојде на власт, ништо друго. 
Целата оваа криза креирана од СДСМ 
е само со една причина и идеја - да дој-
дат на власт по секоја цена. Затоа и го 
измислија барањето со избирачкиот 
список, а тоа е, прво, за да се обележат 
со ѕвездички или на посебен избирачки 
список 170.000 граѓани и, второ, 39.000 
да направат активна регистрација. 
Демек со тие 39.000 или овие 170.000 
ВМРО-ДПМНЕ ги добива изборите.

� На почетокот беа половина мили-
он гласачи оспорувани од СДСМ, па 
таа бројка се намалуваше, дојде до 
200.000, колку што беше разлика-
та на изборите во 2014 година, па 
се заврши со активна регистрација 
на 39.502 гласачи... Каде се загубија 
фантомите?
ТоДоРов:Наградно прашање е тоа. 
Колку фантоми има? За СДСМ е пра-
шањето. Зборуваа за 500 илјади, па 
300.000, па 350.000, па 250.000. Не знам 
веќе колку бројки излегоа? Како ќе се 
разбудеа, таква бројка кажуваа, како 
ќе им се сони. И од 500.000 дојдовме до 
39.000 спорни, меѓу кои е и сестрата на 
Шекеринска, која ќе треба да докажува 
дека е граѓанин на сопствената држава. 
Трагично.

� Што опфаќаат измените во закони-
те за медиумската сфера? Се вратив-
те од вторничката средба, закажана 
за медиумската сфера, а на која ги 
затворивте сите прашања.
ТоДоРов:И за медиумската сфера са-
кавме да излезе на виделина блефот на 
СДСМ. Наводно, СДСМ се бори за слобода 

на медиумите. Дали може да се бориш за 
слобода на медиуми, а во исто време да 
бараш одговорниот уредник на МТВ да 
биде поставен од политичката партија 
СДСМ? Едно со друго не оди, потполно 
е контрадикторно. Или се бориш за 
слобода на медиумите и реално бараш 
слобода во медиумите, без политичко 
влијание, или се бориш за политичко 
влијание и контрола. Со прифаќање-
то на тоа барање, ние покажавме пред 
целата македонска јавност дека СДСМ 
не се бори за слобода на медиумите, 
туку за контрола над медиумите. Со 
желба таа контрола да ја искористи како 
алатка во изборите.

� влегоа ли новите медиуми, порта-
лите, во тој пакет, и ќе ги опфаќа ли и 
нив новото тело што ќе се формира?
ТоДоРов:Да. Тоа е влезено уште во 
Изборниот законик, кој е претходно 
усогласен, а со договорите кои сега 
ги имавме, само се продолжи од 60 
на 100 дена периодот на примена на 
овие одредби.
  
� Пред да се влезе во преговорите, 
СДСМ ги нагласуваше медиумите и 
изборниот список како предуслов. 
Меѓутоа, тука се криеше и замката за 
владеењето и партизацијата на МвР, 
како и опстојување „влада за спрове-
дување избори“ и по изборите. Што 
според вас, како директен учесник 
во преговорите, беше фокусот на 
СДСМ - списокот и медиумите  или 
МвР и долготрајноста на таа влада?
ТоДоРов: За СДСМ сѐ беше важно, 
само да нема договор. Сѐ што водеше 
до недоговарање, беше значајно за нив. 
Затоа и имавме барања кои, навидум, 
изгледаа дека никогаш нема да ги при-
фатиме, на пример оваа активна регис-
трација на 39.000 гласачи, за слобода на 
медиуми преку политичко именување 
уредници во медиуми или едно време 
имаше барање за едно централно тело 
кое треба да ги набљудува сите меди-
уми, да кажува што е добро, а што не. За 
цело време се трудеа со вакви предлози 
да го блокираат процесот. На крајот, со 
нашето прифаќање на тие предлози 
дојдовме до тоа да излезе на виделина 
блефот на СДСМ. Тие не сакаа да одат на 
избори, но наша обврска е да дојдеме 
до избори затоа што само изборите се 
решение на кризата во Македонија. 
Само граѓаните, и никој друг, може да 
ја решат оваа криза. 

� овие две години на протести, до-
говори и продолжување на кризата 
создадоа и една група во која се на-

минатата година. Партиите, практич-
но, низ процесот на преговори што 
го имавме во изминатиот период 
го усогласија начинот на кој ќе биде 
целосно имплементиран овој договор 
до одржување на изборите.

� вие денеска, овој вторник, дојдовте 
на интервју директно од преговори-

те, па дали може да се каже дека сѐ ќе 
се движи според новиот временски 
рок за да се дојде до таа лидерска 
средба на крајот на август и евенту-
алните декемвриски избори?
ТоДоРов: Јас се надевам. Денеска ги 
усогласивме текстовите на петте за-
кони кои ќе бидат доставени до Собра-
нието на РМ и се надевам дека до среда 

ќе бидат усвоени, со што ќе се трасира 
патот за одржување фер и демократски 
избори на кои сите ќе учествуваат. Нор-
мално, претходно има една контролна 
точка, некаде до крајот на август, кога 
лидерите треба да се соберат и да по-
тврдат дека сите услови се исполнети 
и да го утврдат датумот на изборите.   

� Уште на донесувањето на првиот 
закон што произлезе од договорот, 
измените на изборниот законик, 
се појавија искри, па законот беше 
донесен фигуративно, во 5 до 12 , а 
фактички во 12 и 15. Ќе има ли пов-
торно искри во Собранието?
ТоДоРов:Се надевам дека ќе нема. се 
надевам дека законите ќе ја добијат 
поддршката од пратениците. Сепак, 
влогот е голем, влогот е завршување на 
кризата во Македонија, наметната од 
СДСМ. И кога влогот е толку голем, сите 
треба да пристапиме со една голема 
сериозност и она што е договорено, за 
што сме пружиле рака, народски кажа-
но, да се исполни и испочитува.

� од една страна, и вМРо- ДПМНЕ и 
СДСМ преку лидерите и преку пар-
тиските функционери го истакнуваа 
задоволството од Договорот, а при-
тоа продолжува партиската борба 
на терен во докажување кој успеал 
да наметне. вие и пред постигну-
вање на договорот посочувавте дека 
владејачката партија прави отстап-
ки за да се дојде до договор, а дека 
СДСМ, условно, не попушта. Што 
беше сопирачка и како се постигна 
договор, особено за избирачкиот 
список и за медиумите - како што 
велеа од СДСМ минималните услови 
за одржување избори?
ТоДоРов:СДСМ постојано вели дека 
сака да оди на избори и дека за да се 
оди на избори, треба да е исполнат само 
некои, еден или два, услови и притоа 
поставуваше услови кои се многу не-
логични, кои не би требало да се при-
фатат или за кои претпоставуваше 
дека нема да бидат прифатени. Лично 
сметам дека СДСМ блефира дека сака 
да оди на избори. За блефот на СДСМ 
да излезе на виделина, ние ги прифа-
тивме барањата на СДСМ, колку тие и 
да изгледаа нелогично, особено делот 
за избирачкиот список. Тоа е особено 
нелогично, особено за овие 39.502 лица 
кои треба да направат активна регис-
трација за да потврдат дека се тука, 
дека се граѓани на сопствената држава. 
Е сега, за да биде целата работа посмеш-
на и за да се докаже нелогичноста, на 
овој список гледаме и многу видни чле-
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интервју
оѓаат сите што и претходно повику-
ваа на улична демократија, а прерас-
на во хулиганство. и челниците на 
СДСМ, заедно со вашиот партнер во 
преговорите, Радмила Шекеринска, 
се обидуваа да „се возат“ на нивната 
популарност за да стекнат, можеби, 
подобар рејтинг, па дури и со ди-
ректно учество во уништувањето 
на објектите низ Скопје. Сега тие 
луѓе, според изјавите на Шекерин-
ска, треба да се најдат на изборните 
листи на СДСМ. Според досегашната 
политика на СДСМ, дали тоа потсету-
ва на онаа листа на анонимни пред 
изборите во 2014 година, избори кои 
не ги признаа, па и дали сега може 
да не бидат признаени изборите? 
Дали кризата ќе добие крај на тие 
избори или кризата повторно ќе се 
врати на почеток?
ТоДоРов: Тоа што од оваа дистанца 
може да се заклучи е дека Заев уште 
пред изборите во 2014 година знаел 
дека нема да ги признае изборните 
резултати. Тој влегол на избори со 
цел изборите да завршат, а тој да не 
ги признае. И затоа одел со постава на 
пратеници за коишто сметал дека не е 
проблем да излезат од парламентот, да 
не бидат таму... Дали ќе оди повторно 
на тој начин, сега не можам да кажам. 
Дали повторно ќе оди на тактиката 
да оди на избори и да не ги признае, 
сега не можам да кажам. Можам да 
кажам само дека ако го стори тоа, ќе 
предизвика катастрофална грешка со 
тоа што ќе сака да ја продолжи кризата 
во Македонија. Во Македонија, по овие 
избори, не треба да дозволиме ваква 
криза никогаш повеќе. На овие избори 
народот треба да стави крај на оваа 
криза и крај на ваков начин на функ-
ционирање во политиката. Политиката 
не треба да креира кризи. Политиката 
треба да решава проблеми. Во полити-
ката треба да влезеш со програма и со 
политичка понуда, со којашто треба да 
помогнеш да се подобри животот на 
граѓаните во секоја сфера на општест-
вото. Ако тие ја сфаќаат политиката 
како алатка за креирање кризи и преку 
кризи добивање на власта, тоа е нивна 
катастрофална грешка и таа нивна по-
литика еднаш засекогаш ќе заврши. На 
овие избори граѓаните ќе одлучат дека 
кризата во Македонија завршува и ќе 
одлучат дека никогаш веќе не смее да 
се повтори една ваква ситуација. 

� Добивте таков впечаток на прего-
ворите?
ТоДоРов: Не ми треба впечаток од 
преговорите, тоа е еден впечаток што 

го имаат голем број луѓе со кои раз-
говараме и кои едвај чекаат избори 
за да одлучат граѓаните. Затоа што во 
оваа ситуација на постојани преговори, 
на разговори меѓу четири политички 
партии, ние на еден начин го девал-
виравме демократското општество. 
Демократијата е нешто друго, во де-
мократијата одлучува народот. А, на-
родот одлучува на избори. Одземањето 
на правото на народот да одлучува на 
избори, прво на 24 април, па на 5 јуни, 
беше катастрофална грешка на СДСМ. 
Тие го направија тоа и под кој изговор? 
Не бил прочистен избирачкиот список! 
А што било чистењето на избирачки-
от список, сестрата на Шекеринска, 
Павле Трајанов или Гордан Георгиев 
да се пријават дека се граѓани на оваа 
држава? Тоа беше еден опасен изговор 
што го искористи СДСМ за да ги одложи 
изборите и да не му дозволи на народот 
да одлучува. А, тоа е многу опасна игра 
во политиката, да му го земеш правото 
на народот да одлучува. На овие избори 
народот ќе си дојде по своето.

� Договорот е поздравен и од меѓуна-
родната заедница, неговите гаранти 
ЕУ и СаД. При кршење на тој договор, 
што може да очекуваме. ова е хипо-
тетичко прашање кое често ни се 
случуваат во реалноста.
ТоДоРов: Се надевам дека до тоа нема 
да дојде затоа што не верувам дека 
СДСМ ќе има повеќе изговор. Но, како 
да ви кажам, со нив секогаш сѐ е можно. 
Таму имате лидер што легализирал 
објект што не постои. Никој освен него 
не го гледа објектот. И сега ако имате 
таков лидер, претпоставувам дека сѐ е 
можно. Може да види проблем и таму 
каде што нема. Како и што било во ми-
натото. Гледаа проблем во избирачки-
от список, проблем во избирачкиот 
список биле сестрата на Шекеринска 
и неколку други пратеници и други 
видни членови на СДСМ. Значи, гле-
даат проблем таму каде што нема, не 
знам дали за да го видат или само да 
им послужи како алиби за да не се со-
очат со народот и да не му дозволат на 
народот да одлучи. Веројатно се водат 
од мотото дека сѐ додека народот не 
одлучува, тие се на сигурно, ама ко-
га-тогаш народот ќе одлучи. Еве го, ќе 
дојдат изборите, народот ќе одлучи, 
народот ќе дојде по своето.

� Сега ќе има фотографии од гласа-
чите на избирачкиот список?
ТоДоРов: Тоа е предвидено во Из-
борниот законик уште од претходно, 
ставено е во законот. Се надевам дека 

во ДИК ќе има техничка можност за тоа 
да се реализира. Ние во ВМРО-ДПМНЕ 
го поздравуваме тоа, немаме ништо 
против, напротив тоа е уште една кон-
трола. ВМРО-ДПМНЕ никогаш, барем 
во последните десетина години, отка-
ко јас сум во тие процеси и можам да 
посведочам, не се служело со измама 
на избори или со крадење на изборите. 
ВМРО-ДПМНЕ поддршката од народот 
ја добивала заради програмата и зара-
ди работата, заради ништо друго. Тоа е 
тоа што СДСМ не може да го сфати. Не 
сфаќаат дека пред народот се легити-
мираш со тоа што си го направил и со 
тоа што ќе ветиш дека ќе го направиш.

� Не случајно ве прашав за фотогра-
фиите. и минатите измени на из-
борниот законик беа направени на 
барање на СДСМ, тоа беа маркерите 
на ноктите. Сега ќе има фотогра-
фии. имаше ли и други екстремни 
барања?
ТоДоРов: Има ли поекстремно барање 
од тоа дека тој што нема „Скајп“, нема 
да може да гласа? И тоа барање им го 
прифативме. Тоа беше од оние барања 
што беа потполно нелогични и кога ќе 
ти го предложат, се прашуваш зошто би 
го прифатиле, но го прифаќаме за да 

излезе на површина блефот на СДСМ. 
Значи, во овој закон што е усвоен стои 
дека три члена на ДИК ќе можат да 
побараат некого да го видат преку ви-
деоврска. И сега ако тој некој е постаро 
лице или некој што нема „Скајп“ или 
„Фејстајм“, ќе се извинат од ДИК и ќе му 
речат: „Извинете, бидејќи немате Скајп 
или Фејстајм, вие нема да можете да 
бидете на избирачкиот список“. Има ли 
логика? Нема! Но, тоа беше барање, го 
прифативме за да докажеме дека тоа не 
било причината за тоа што губат и дека 
било само едно добро смислено алиби 
за сценариото на криза кое е смислено 
и имплементирано од СДСМ. 

� Работата на СЈо нема да ја комен-
тираме. Меѓународната заедница 
постојано инсистира на тоа да биде 
поздравена нивната работа од сите 
политички актери и покрај сите 
критики за нивната работа. Но, по 
сите јавни врски на СЈо со СДСМ - од 
однапред добиените сознанија, до 
условите кои ги поставуваше Заев 
за предавање на материјалите, нив-
ниот број - можна ли е злоупотреба 
на работата на СЈо до 31 август и 
потоа до, повторно условно, декем-
вриските избори?

ТоДоРов: Како мислите дали може, па 
тоа се случува. Ние имаме конкретна 
ситуација. Имаме човек во домашен 
притвор затоа што набавувал превоз 
за 10 пати поевтино од Заев и 650 пати 
поевтино од Куманово. Значи, ние и во 
овој момент имаме таква злоупотре-
ба и користење на СЈО како алатка во 
изборите и во изборната кампања на 
СДСМ. Ја користат како политичка алат-
ка. Имавме сензационална прес-конфе-
ренција на СЈО, на која градоначалникот 
на Битола беше обвинет дека плаќал 
превоз поскап од Токио. Го осудија 
човекот на прес-конференција. Каква 
пресумпција на невиност? На тоа никој 
не помислува. Прес-конференција како 
да е напишана за партиска кампања. 
И сега гледаме дека градоначалникот 
на Струмица и претседател на СДСМ 
плаќал неколку пати повисока цена 
за превоз од градоначалникот што е 
обвинет дека ја оштетил општината со 
скапа цена за превоз. За по одреден пе-
риод да дознаеме дека има и друг што 
650 пати поскапо плаќал. Во Битола 
превозот бил 4,2 денари, а во Куманово 
2.400 денари по километар.

� водејќи се од правилото полошо за 
Македонија, подобро за СДСМ, како 

се истакнува од вМРо-ДПМНЕ, се 
создаде една кус скептичен момент 
со еврообврзницата на пазарот на 
хартии од вредност, но тој кус момент 
ја чини Македонија 25 милиони евра. 
Како министер за здравство, колку 
се 25 милиони евра во здравството, 
колкав е тој обем, што можеше да се 
направи со тие пари?
ТоДоРов: Многу. Тоа се многу пари, 
со нив можеше да се реконструира 
болница во Куманово, Кавадарци, Би-
тола, „8 Септември“, „Свети Наум“, „Све-
ти Еразмо“, проектите кои ги работиме 
сега плус да се набави нова опрема, 
која доколку СДСМ не ја направи ште-
тата во здравството, можеше многу да 
се направи. И не само во здравството, 
како поранешен министер за образо-
вание и наука, можам да кажам дека и 
во тој сектор, исто така, можеше да се 
направи многу, да се реконструираат 
училишта, или во Министерството за 
труд и социјална политика да се рекон-
струираат градинки, да се направат 
нови, или да се инвестира во наука, 
да се направат нови лаборатории, да 
се направат нови спортски сали... тоа 
е огромна сума пари. Во секоја област 
може да се направи компарација, но 
каде и да ја правите, ќе сфатите дека 
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СДСМ им направи сериозна штета на 
државата и на граѓаните.

� Ми се наметна прашање поврзано со 
периодот кога СДСМ беше во владата, 
во оној период кога требаше да се 
прави подготовка на изборите кои 
не се одржаа. имав впечаток дека 
нивното присуство не беше насочено 
кон подготовка на изборите, туку зло-
употребувано за дневнополитички 
цели. Колку сега во оваа нова преодна 
влада за подготовка на изборите, кои 
би требало да се случат во декември, 
повторно ќе се оди на таа карта, кол-
ку се остава таков простор?
ТоДоРов: СДСМ влезе во Владата како 
резултат на договорот од јуни/јули, со 
цел да контролира да не бидат злоу-
потребени институциите во изборни 
цели. Тоа што тие го направија е злоу-
потреба на институциите во изборни 
цели за СДСМ, во корист на СДСМ. Како 
поинаку би ја протолкувале масовната 
партиска чистка што беше направена и 
во МВР и во Министерството за труд и 
социјална политика, со масовни смени. 
Сите тие беа направени само за да се за-
доволат партиските апетити на СДСМ. 
Како поинаку да го толкуваме унапре-
дувањето за неколку скалила, шест или 
седум, на сопругот на Фросина Ремен-
ски, висок функционер на СДСМ, која 
станува министерка предложена од 
СДСМ. Нејзиниот сопруг, спротивно на 
сите законски процедури и правила 
за кариера и напредок во службата, е 
унапреден за неколку скалила, само 
заради партиска подобност. Вакви 
примери имавме 450. Станува збор за 
масовна партиска чистка направена 
во духот на изјавата на Заев, дека кога 
ќе дојдат на власт, ќе сменат сѐ - од ми-
нистер до чистачка. Не дојдоа на власт, 
добија контролна улога и тоа го сторија. 
Замислете што би направиле кога би 
дошле на власт? Веројатно тоа ќе биде 
тотална партизација на општеството 
и на државата. А, притоа зборуваат за 
одвојување на партијата од државата. 
Какво одвојување има кога сопругот 
на министерката од твоите редови го 
унапредуваш за седум скалила или сите 
смени што ги правиш се врз основа 
само на еден критериум - партиска по-
добност. Веројатно им е останато од 
времето на комунистичката подобност, 
но де факто тоа е тоа.

� Сега може да се очекуваат такви 
случаи?
ТоДоРов: Па, најголемиот камен на 
сопнување беше тоа. Ние баравме 

министерот за внатрешни работи да 
има контролна улога и да не може да 
ја злоупотреби позицијата за партиски 
чистки. Го ограничивме бројот на смени 
на 15 смени и 10 проценти од вкупни-
от број хоризонтални разместувања. 
Некој ќе рече дека тие се незначајни, 
но значајни се. Што правеа; 10-15 по-
лицајци од една полициска станица 
се распоредени на друго место, а на 
нивно место носат 10-15 партиски по-
добни полицајци. Тоа не е промена на 
менаџерски позиции, но е исклучител-
но значајно за можни злоупотреби на 
МВР во политички цели.

� имаше дискусии и за другите ми-
нистерства?
ТоДоРов: Не, клучно беше МВР, тоа е 
дел од договорот што ќе се преточи во 
законско решение.

� Да продолжиме кон вашата област 
– здравството. „Мој термин“ одам-
на е преземен систем на работа во 
регионот. Неодамна се сретнавте 
со колегите министри за здравство 
од централна и од источна Европа. 
Може ли да се направи оценка за тоа 
каде е македонското здравство по 
квалитет и по реформи? 
ТоДоРов: За тоа каде е македонското 
здравство најдобро говорат показате-
лите што ги објавуваат ЕУ и релевант-
ните меѓународни центри за ранги-
рање на здравствените системи. Тука е 
индикаторот ЕХЦИ којшто се следи во 
сите држави во Европа, се објавува во 
присуство на еврокомесарот за здрав-
ство и којшто е најрелевантно испиту-
вање и рангирање на системите. Тука 
Македонија стои одлично, направи скок 
од 11 места за само една година и сето 
она што го работевме беше констати-
рано и валоризирано од експертите на 
ова тело и сето она што е направено 
знаеја да го оценат и соодветно да ја 
рангираат Македонија. За мене тоа е 
најважен индикатор и потврда за пра-
вилната политика што ја водиме во 
здравството во Македонија. Ако ме пра-
шате дали е идеално здравството, не е. 
Дали има многу работа во здравството 
и наталожени проблеми што ги мачат 
граѓаните, има. Никогаш не сум кажал 
и нема да кажам дека здравството сега 
е идеално и дека нема потреба од ни-
каква промена. Има уште многу работа 
и во здравството никогаш не можеш 
да кажеш „сега е средено“. Не само во 
Македонија, во која било земја, секогаш 
има нови предизвици и нови проблеми 
за кои мора да се најде решение. 

Горе-долу сите се соочуваат со исти или 
со слични проблеми. Ние еден проблем 
сме го решиле на еден начин, во дру-
га земја уште не е решен, па тие ќе го 
преземат нашето решение, ние, пак, ќе 
преземеме решение за друг проблем од 
друга земја... Генерално, тоа е постојана 
борба затоа и нема една унифицирана 
здравствена политика ниту во ЕУ, секоја 
членка има различен систем на уреду-
вање на здравствениот систем.   

� Се легализираше маслото од ма-
рихуана за медицински цели. иако 
е рано, кои се првичните резултати, 
има ли анализи?
ТоДоРов: Од аспект на реакциите на 
пациентите и на граѓаните, можам да 
кажам дека тие се позитивни, тоа е 
нешто што подолг период го очекува-
ле или го барале и е реализирано. Тоа 
е едно наше ветување кое го дадовме 
и за краток период го реализиравме. 
Сепак, за медицинските ефекти би ги 
почекале извештаите од стручните 
лица, а тоа не може да биде направе-
но за краток временски период за да 
може да се прават стручни анализи. Јас 
можам да говорам за тоа какво е иску-
ството од мерката како Министерство 
за здравство, а тоа е позитивно затоа 
што беше позитивна реакцијата на 
граѓаните и кога се појави на пазарот, 
граѓаните изразија огромен интерес 
за ова масло.    

� Кон што ќе се фокусира здравството 
во следниот период, еве најавени 
се и избори, колкав ќе биде делот 
за здравството во новата програма?
ТоДоРов: Здравството е еден од клуч-
ните фокуси на ВМРО-ДПМНЕ и потоа 
на Владата на Македонија и за целиот 
овој период покажавме дека ова е еден 
од клучните приоритети преку постоја-
ниот и континуиран раст на буџетот на 
Министерството и на ФЗОМ, со конти-
нуираните инвестиции во здравствена-
та инфраструктура, во набавка на нова 
опрема, средување на системот како 
„Мој термин“, намалување на цените 
на лековите, многу системски мерки 
кои овозможија подобар пристап на 
граѓаните до здравствените услуги 
и поквалитетни здравствени услуги. 
Тука се и обуката на докторите во најре-
номираните светски центри и кои се 
со цел да овозможат воведување нови 
методи кои не се работеле во Македо-
нија, но и да овозможат вмрежување на 
докторите, соработка со нивни колеги 
од странство, размена на искуства и 
знаења и така натаму. �

интервју



С ил но то и оправ да но раз о ча ру-
ва ње на ша ре ни те „ре во лу ци о-
не ри“ од но ви от ме ѓу пар ти ски 

до го вор го по тре се СДСМ. Се пак, вр-
ху шка та на „Па вел Ша тев“ не ја трог-
на мо мен тот што ша ре ни те ја ка жаа 
ви сти на та за де бак лот на пар ти ја та. 
По ве ќе ги по го ди мож но ста да ја за гу-
бат под др шка та и од овој грст ван да-
ли. Но не ги по го ди ја „в ср це“ ту ку во 
и та ка бед но то гла сач ко кон то. Освен 
тоа, ова би би ла вто ра не воз вра те на 
љу бов во мно гу кус пер и од. По „ча-
до рот“, кој, очиг лед но, ги „пу шти низ 
во да“, не из ле гу ва ње то на ша ре ни те на 
из бо ри би бил прем но гу за на па те на та 
ду ша на со ци јал де мо кра ти те.

Уште по страш но, што е, нај ве ро јат но, 
и нај сил ни от кош мар на вр ху шка та, 
исти те тие ша ре ни ван да ли би мо же ле 
да офор мат пар ти ја и са мо стој но да на-
ста пат на из бо ри. Нај ве ро јат но, то гаш 

би би ле пред во де ни од Са ве ски и од 
Ле ви ца, но уште по ве ро јат но ова би се 
слу чи ло во не ко ја дру га др жа ва во ко ја, 
на ви сти на, и по сто јат НВО и гра ѓан ски 
дви же ња. Ва ка, шан си те за са мо сто ен 
на стап на ша ре ни от Фран кен штајн, 
соз да ден ток му од СДСМ и од не го ви от 
ве чен до бро твор Со рос, нав ле гу ва во 
по ле то на на уч на та фан та сти ка. Мно-
гу по ве ро јат но е де ка И Ти ќе сле та 
на ли ва да во Ка дри фа ко во, откол ку 
ша ре ни те да се ос ме лат да диг нат глас 
про тив тво ре цот, на стра на пред во ден 
од спа си тел. Ма кар бил и од Мур ти но.

И та ка, Ша ре на та „ре во лу ци ја“ бе ше 
од лич на па ро ди ја на ре во лу ци ја, во-
де на по ур не бес но сце на рио на кое би 
мо же ле да им по за ви дат и Џон Клис, 
Те ри Ги ли јам, Мајкл Па лин и дру ги те 
авто ри на Мон ти Пај тон. Не би нѐ за-
чу ди ло до кол ку во ме ѓу вре ме дој де и 
не ко ја „со ле на“ по ну да до Нај чев ска, 
Љу ми, Ка лај џи ев и до Бог да нов ски за 
автор ски те пра ва на оваа ре во лу ци о-

нер на па ро ди ја. Ве ро јат но, конф ли ктот 
на ин те ре си е со па ро ди ја та на жи ти е то 
на спа си те лот од Мур ти но. Па ако „За-
е ви те ан ге ли“ Ка ти ца, Лен че и Фа ти ме 
мо жеа да ста нат Чар ли е ви, зо што и За ев 
да не мо же да ста не Бра јан...

За неколку часа шарените 
вандали останаа и без работа  
и без „чадор“

Нап ли вот на ша рен бес и на горч лив 
гнев од два и пол ме сеч но то бо е ње по 
ули ци, за кој до би ваа са мо бед ни 20 
евра днев ни ца, кул ми ни ра ше ми на ти от 

пе ток. Прет ход на та ве чер, СДСМ пот-
пи ша кла сич на ка пи ту ла ци ја. Ви на та 
не бе ше кај За ев, кој не ни бе ше ту ка, 
ни ту, пак, кај се ко гаш агил на та и до сет-
ли ва Рад ми ла, ко ја лич но го пот пи ша 
очиг лед но то по ли тич ко са мо у бис тво 
на пар ти ја та. Ви на не ма ше ни ту кај Ре-
на та, Ши ле гов, Ди мо ва или Ман чев ски. 
Ги со тре тој во кој се кр стеа... Со о че ни 
со по сто ти пат по вто ре но то соз на ние 
де ка не ма по ен та од под др шка на гу бит-
нич ка та ели ти стич ка пар ти ја пред во-
де на од цр ве ни бур жуи, кои ни ко гаш не 
ќе мо жат вид но да до прат до на ро дот, 
ни ту да по бе дат на из бо ри, „ча до рот“, 
ка ко што се чи ни, ко неч но, ре ши да ги 
„лиз не“ сво и те дов че раш ни до маш ни 
ми ле ни чи ња.

До кол ку се сом не ва те во тоа де ка до го-
во рот, кој ток му „про фе си о нал ни те“ ме-
ди у ми и ша ре ни те „ре во лу ци о не ри“ во 
вр вот на оча јот го на ре коа по грд но ка ко 
„пу сул че то на Беј ли“, бе ше и е по ве ќе од 
лош за СДСМ, то гаш ви де те ка ко те че не-
го во то усво ју ва ње. Екс прес но! Ве ру ва ле 
или не, но СДСМ, ко неч но, ги по чи ту ва 
ро ко ви те. На о ѓа по не ко ја за бе ле шка, 
но и тоа „кол ку да ја има“ за да се оправ-
да пред ша ре ни те пу ле ни. Ги гол та ат 
„кнед ли те“ и бес по го вор но ра бо тат, за 
про ме на. Го ле ма про ме на. Очиг лед но, 
не кој им ре кол де ка тоа мо ра да се за-
вр ши, а тие ка ко агил ни из вр ши те ли на 
ка жа но то од ме ѓу на род ни от за штит ник, 
са ка ле или не, го пра ват тоа за што се 
соз да де ни. Слу ша ат. Та ка бид на – име, 
зна ме, те ри то ри јал на по дел ба....

Са мо за по тсе ту ва ње, не пол ни 12 ча са 
по пот пи шу ва ње то на ка пи ту ла ци ја-
та на СДСМ од стра на на Ше ке рин ска 
и ста ва ње то па раф на ана те ми са но то 
од ша ре ни те „пу сул че на Беј ли“, исти от 
тој ам ба са дор се нај де во При леп. Ра мо 
до ра мо и ши ро ко нас ме ан до Ни ко ла 
Гру ев ски. Да, „Ген терм“ е аме ри кан ска 

фир ма, ка ко и ин ве сти ци ја та од 20 ми-
ли о ни евра, ко ја но си од лич ни 2.000 
вра бо ту ва ња , но Беј ли и не мо ра ше 
да би де та му. Мо же ше да го ис пра ти 
за ме ни кот или да за ми не на „кон сул-
та ции“. Но тој се нај де ток му та му, 12 
ча са по пот пи шу ва ње то на до го во рот, 
кој тре ба да оз на чи крај на на мет на-
та та кри за... Не го го ви доа и ша ре-
ни те ван да ли, ви де о то оде ше и на 
опо зи ци ски те те ле ви зии, го пре не соа 
и ул тра пор та ли те, фи нан си ра ни од 
Со рос и од УСАИД. Тра о рот зав ла де а ја 
кај „ре во лу ци о не ри те“, кои оста наа и 
без днев ни ци и без „ча дор“...

Се пак, ако за се којд нев но то бо ја ди су-
ва ње, се раз би ра, освен ви кенд и праз-
ник, за тоа што нив ни те на ло го дав ци 
по чи ту ва ат ра бот нич ки пра ва и де мо-
кра ти ја, до би ваа по не кое евро, се га се 
пак на ули ца. Ма те ма тич ки гле да но, 75 
де но ви, без ви кен ди, 60, со днев ни ца 
од 20 евра, се око лу 1.200 евра. Со се ма 
до вол но за со ли ден од мор во Шпа ни ја 
или на Мал та, осо бе но бла го да ре ние 
на суб вен ци о ни ра ни те ле то ви од „ре-
жи мот“, но што по на та му? И лаж ни те 
ре во лу ци о не ри се по ве ќе од свес ни де-
ка на деж та за вра бо ту ва ње во но ва та, 
со ци јал де мо крат ска ад ми ни стра ци ја, 
по то на за ед но со „Ти та ник“ на Ја не-
ва, но ре вол тот се га е на со чен не кон 
„ре жи мот“ ту ку кон тво ре цот, кој ги 
иско ри сти, из вес ла и бед но ги изи гра. 
Иде а ли сти те, пак, мал ку ми на што, на-
ви сти на, се вло жи ја „бесп лат но“ во це-
ла та па ро ди ја и по ве ру ваа де ка СДСМ 
го во дат не ка кви де мо крат ски по ри ви, 
се га се, ве ро јат но, и нај ра зо ча ра ни те.

Са мо за мис ле те, не кој ви про да ва же-
сток филм за на вод на ре во лу ци ја, ги 
прет ста ву ва лаж но сво и те по ли тич ки 
про тив ни ци ка ко не чо веч ки ди кта то-
ри, кри ми нал ци и убиј ци, ве ла же со 
не бу лоз ни при ка ски за вра ќа ње на 
„сло бо да та и прав да та“, за на ед наш 
„за мир во ку ќа“ и ку пу ва ње на ва ши от 
глас, да ве под ми ту ва со ста ва ње трој ца 
из бра ни ли сти те за пра те ни ци?! А вие 
тре ба да би де те среќ ни што не ко гаш 
сте бо ја ди су ва ле спо ме ни ци со нив? 
Ток му тоа, за да ги сми ри ша ре ни те бо-
ја ди су ва чи, им го ве ти Рад ми ла Ше ке-
рин ска, пред вод ни кот на вли ја ни ја та 
на аме ри кан ски от ми зан троп во СДСМ. 
Неј се што тоа ќе би дат са мо не кол ку-
ми на из бра ни, со што ќе про дол жи ин-
фи ци ра ње то на со ци јал де мо крат ско то 
тки во со Со ро со ви те ју риш нич ки че да, 
а, од дру га стра на, це лос но ја де ми сти-
фи ку ва при ка ска та за евен ту ал ни те 
од де ле ни СДСМ и не ка ков гра ѓан ски 
се ктор, но ова е ви стин ска шла ка ни ца 
за тие што иде а ли стич ки по ве ру ваа 
во ла ги те спа ку ва ни од нив ни те на-
веж ба ни аги про пи... За 30-40 го ди ни, 
ко га не кој од нив ќе се фа ли пред вну-
ци те де ка учес тву вал во ре во лу ци ја, 
на пра ша ње то на де тен це то: „и што 
на пра ви вте де до, што бе ше ре зул-
та тот на ре во лу ци ја та?“ Иде а ли стич-
ки от ша рен „ре во лу ци о нер“ ќе мо ра 
да од го во ри: „Па трој ца ре во лу ци о-
не ри ста наа пра те ни ци, че до мое“. 
Со ро со ви от из ви кан „ре во лу ци о нер“, 
пак, бил тоа Бо го ев ски, Нај чев ска или 
Љу ми, ќе му од го во ри на вну че то: „Па 
ста нав пра те ник, јас и дру ги двај ца 
бли ски до Ра да, че до мое...“

СДСМ со функции го смирува  
гневот на платениците

анализа

Нап ли вот на ша рен бес и горч лив гнев од две и пол ме сеч но то бо е ње по 
ули ци, за кој до би ваа са мо бед ни 20 евра днев ни ца, кул ми ни ра ше ми на
ти от пе ток. Прет ход на та ве чер, со до го во рот СДСМ пот пи ша кла сич на 
ка пи ту ла ци ја. Ша ре ни те оста наа без ра бо та и „ча дор“, па диг наа „ре во
лу ци ја“ на со ци јал ни те мре жи, но ги за мол чи Ше ке рин ска. Ќе им да ла 
не кол ку пра те нич ки ме ста. А, во ме ѓу вре ме, исти те ша ре ни прес ме ту ва ат 
де ка би до би ле по ве ќе фо тел ји во Со бра ни е то ако одат са ми на из бо ри?! 
Пар ти ја та са ма си го соз да де чу до ви ште то, им ку му ва ше Со рос, но ќе ја 
спо де ли ли СДСМ суд би на та на Ви ктор Фран кен штајн?

Пишува | Љупчо Цветановски

БоЈаДиСУвалЕ За ПРаТЕНичКи фоТЕлЈи

Досетливата рада со фотелји 
го смири Франкенштајн
Но не бе ше са мо не до сти гот од „ча-
до рот“ тоа што ги фр ли во очај бо-
ја џи и те на ма ке дон ски те исто ри ски 
спо ме ни ци и ин сти ту ции. Ка ко и пред 
Ша ре на та „ре во лу ци ја“, та ка и се га се 
нај доа со ист ра бо тен ста тус. За нив-
на го ле ма жал и горч лив не пре бол, 
по втор но оста наа без ра бо та. Се ка ко, 
освен тие што се на не о пре де ле но кај 
Со рос, а тие се мал ку ми на од бра ни и 
на веж ба ни „кан ва сов ци“. По ве ќе то се 
мин ли ви, ка дар „по по тре ба“, соз да ден 
за ед на упо тре ба. Кла сич но то пов ско 
ме со или то а лет на хар ти ја.
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Комплетна Соросовизација  
на СДСМ во полн ек
Ка ко и да е, СДСМ се га има ист проб-
лем со хе ро јот на Ме ри Ше ли. И 
до ктор Фран кен штајн соз да де чу-
до ви ште, кое по доц на му из бе га од 
кон тро ла и му го уни шти жи во тот. Да, 
Ви ктор тоа го сто ри со до бра на ме-
ра, за раз ли ка од СДСМ, но пар ти ја та 
се га го спо де лу ва исти от, оправ дан 
страв. Ка ко и Фран кен штајн, та ка и 
нив на та кре а ту ра е соз да де на од по-
ве ќе раз лич ни те ла – не за до вол ни ци, 
кри ми нал ци, иде а ли сти, раз о ча ра ни 
ле ви ча ри, пен зи о не ри и дел ужи ва-
те ли на до бра за ба ва и пси хо троп ни 
суп стан ции.

Ка ко и на до ктор Ви ктор Фран кен-
штајн, та ка и на нив но то чу до ви ште 
на ре че но Ша ре на ре во лу ци ја им се 
за ка ну ва де ка ќе ги уни шти, но не 
пре ку мор ни ча ви убис тва, ту ку пре-
ку фор ми ра ње по себ на пар ти ја, со 
ко ја ќе се кон фрон ти ра ат на из бо-
ри. Ова би зна че ло ко лапс на и та ка 
ка та стро фал ни от реј тинг. Глав ни от 
проб лем, пак, е што не о фи ци јал ни-
те ре зул та ти на пар ти ски те ан ке ти 
(на вла де јач ки те и на опо зи ци ски те 
пар тии), по ка жа ле по го ле ма гла сач-
ка под др шка за ша ре ни те откол ку за 
пар ти ја та што ги соз да де?! Со о че ни 
со ре ал на та опас ност, Ше ке рин ска 
им по ну ди удоб ни, пра те нич ки фо-
тел ји, во на деж де ка та ка ќе го сми ри 
огром ни от апе тит на сопс тве но то 
чу до ви ште. Од дру га стра на, та ка 
по втор но до бит ник би би ло неј зи-
но то, Со ро со во кри ло на пар ти ја та. 
По нап ли вот на ду зи на „про фе си о-
нал ни“ но ви на ри и чел ни ци на НВО 
во пра те нич ка та стру кту ра на СДСМ, 
кои им до не соа са мо јад и го сим наа 
ни во то на ко му ни ка ци ја, но ва та ту ра 
со ро со и ди во пар ти ја та би оз на чи ла 
са мо нов пад на реј тин гот и на во ка-
бу ла рот. Од дру га стра на, за си лу ва ње 
на кри ло то на Рад ми ла. И та ка, ста-
ри те со ци јал де мо кра ти се прем но гу 
кул тур ни, вос пи та ни и обра зо ва ни 
за да се нат пре ва ру ва ат со Ди мо ва, 
Ши ле гов, Ни ко лов ски, Ки ра цов ски...

Пар ти ја та ја по се ду ва и се га, но со но-
ви от нап лив, Со рос, ве ро јат но, би до-
бил и та пи ја за сопс тве ност врз СДСМ. 
Се ди ште то и та ка е под хи по те ка, а тој 
фи нан си ски ма ни пу лант. Не е ло шо, 
ма кар на 85 го ди ни и офи ци јал но да 
си по се ду ва те опо зи ци ска пар ти ја 
во, за нив, ег зо тич на та Ма ке до ни ја. 
Ре ал ни от проб лем е што ќе тре ба да 
до жи ве е те ба рем 100 го ди ни за ги 
до че ка те да дој дат на власт... 

По вр за но ста на „гра ѓан ски-
те“ Со ро со ви ор га ни за ции 
со СДСМ, а по себ но со пот-

пре тсе да тел ка та на оваа пар ти ја, Ше ке рин ска, е 
ста ра и до бро поз на та ра бо та, ве ли проф. д-р Та ња 
Ка ра ка ми ше ва –Јо ва нов ска од Прав ни от фа кул тет 
во Скоп је. На це ла та ма ке дон ска јав ност и е јас но 
де ка овие „гра ѓан ски ор га ни за ции“ ни ко гаш и не 
би ле автен тич ни, ма ке дон ски суб је кти, соз да де ни 
да ги слуш нат и за до во лат автох то ни те ин те ре си 
и по тре би на ма ке дон ски те гра ѓа ни, ве ли таа, ту ку 
отсе ко гаш по сто е ле, и сѐ уште се при сут ни, са мо за 
да ги за до во лат по тре би те и це ли те на не кол ку ми на 
по ли ти ча ри од СДСМ, ка ко и на одре де ни стран ски 
цен три на моќ, кои во зем ја та се спро ве ду ва ат пре ку 
на ви га ци ја та на не кол ку ми на ло кал ни по ли ти ча ри.

КАРАКАМИШЕВА: Со са ми от факт де ка во СДСМ 
са мо уште Рад ми ла оста на веч на кон стан та, клуч на 
фи гу ра во си те ра ко вод ни гар ни ту ри на пар ти ја та 
во пос лед ни те 25 го ди ни, мо же да се изв ле че зак-
лу чо кот де ка и Со ро со ви те „гра ѓан ски“ ор га ни-
за ции се веч на кон стан та, при вр зок на неј зи на та 
по ли тич ка ка ри е ра од са ми от по че ток до де нес. Во 
СДСМ по стои ед на ше га, но ви сти на, ко ја гла си „во 
на ша та пар ти ја сѐ се ме ну ва, са мо Ра да оста ну ва“.

Па поч на та врв ца што ги спо ју ва овие две стра-
ни се гле да во на чи нот ка ко тие ко му ни ци ра ат со 
до маш на та јав ност, ка ко до уш нич ки се по ста ве-
ни кон стран ски те др жа ви, се гле да во на чи нот и 
ме то ди те ка ко овие суб је кти ја ко до шат сво ја та 
зем ја пред стран ски те ам ба са до ри, ка ко во оп што 
се по ста ве ни во по ли ти ка та и неј зи ни те стру кту ри. 
Па поч на та врв ца ме ѓу „гра ѓан ски те“ ор га ни за ции 
и СДСМ ќе оста не при сут на сѐ до де ка на ра ко вод-
на та по зи ци ја на оваа пар ти ја се на о ѓа акту ел на та 
пот пре тсе да тел ка што ги др жи и кон тро ли ра си те 
мреж но ис преп ле те ни „гра ѓан ски“ ор га ни за ции во 
зем ја та фи нан си ра ни од Со рос.

И по крај глу ма та што овие ор га ни за ции и СДСМ 
ја пра ват на по ли тич ка та сце на, де ка, на вод но, 
не ма ат ни ка ква до пир на точ ка и де ка ша ре ни те 
„ре во лу ци о не ри“ се са мо стој ни во сво е то „гра ѓан-
ско“ дејс тву ва ње, си те ма ке дон ски гра ѓа ни точ но 
зна ат ка ква е и ко ја е по вр за но ста и со дејс тво то 
на овие две стру кту ри, точ но им е поз на та нив на та 
по ли тич ка ко ор ди ни ра ност и за ем на кон тро ла, 
за ед нич ко то „ко ве ње пла но ви“ за ури ва ње на 
акту ел на та власт, па и на др жа ва та, за ед нич ко то 
тро ше ње па ри од исти фи нан си е ри.

Во ус ло ви ко га пар ти ско то ра ко водс тво на СДСМ, 
ко неч но, сфа ти де ка на пар ти ски и на из бо рен 
те рен не ма шан са ни ту да ѝ се доб ли жи, а не, пак, 
да ја по бе ди ВМРО-ДПМНЕ, не му оста на ни што 
дру го, освен и јав но, со при сус тво на про те сти те 
да по ка же де ка стои зад „ре во лу ци ја та“ и зад ван-
да лиз мот на „ша ре ни те“ и де ка це лос но ги под др-
жу ва. На тој на чин, по не знам кој пат, се поп лу каа 
се бе си, јав но ги из ва ди ја ла ги те со кои до вче ра 
го убе ду ваа на ро дот де ка не ма ат ни ка ква вр ска со 
„ре во лу ци о не ри те“ и де ка вал ка ни те актив но сти 
се са мо нив ни. Во ус ло ви ко га СДСМ не до би ни ту 
еден про цен тен по ен плус на пар ти ски те реј тин зи, 
а по ед но го диш на та ка но на да на јав но ста со не за-
кон ски прис лу шу ва ни те те ле фон ски раз го во ри, се 
слу чи тоа бо жем но спон та но спо ју ва ње на ед ни те 
со дру ги те, се слу чи ја „спон та ни те“ из ли ви на под-
др шка и раз би ра ње ме ѓу два та „кам пу са“. Ду ри и 

за тур ски те са пу ни ци, ва кви от расп лет е прем но гу 
ко ми чен и дет ски. На ив но е да се ве ру ва во це ла та 
оваа при каз на на ва кви за ем ни гра ѓан ски ин те ре си 
и спој ка на овие две „не за вис ни“ це ли ни.

Но, са пу ни ца та про дол жу ва и до пр ва ќе до би ва 
зап лет отка ко и ед ни те и дру ги те ги доз наа реј-
тин зи те од гра ѓа ни те, и отка ко „ша ре ни те“ сфа ти ја 
де ка ме ѓу опо зи ци ски те  гра ѓа ни по до бро ко ти ра ат 
тие, откол ку чле но ви те од ра ко водс тво то на СДСМ. 
Се га, ко га „ша ре ни ве“ сфа ти ја де ка нив ни от реј тинг 
е по до бар од, на при мер, тој на Ше ке рин ска или 
не кој неј зин бли зок со пар ти ец, ра бо ти те во таа нив-
на евен ту ал на „љу бов“ до пр ва ќе се комп ли ку ва ат 
и за мо ту ва ат ка ко клоп че од ко нец.

Ше ке рин ска е ста ве на на две ма ки. Од ед на стра на, 
таа е при ну де на да го сми ру ва со чо ко лад ни бон бо ни 
„чу до ви ште то“ што са ма го соз да де. Неј зи ни те из ја ви 
де ка дел од „ша ре ни те“ ќе се нај дат на пра те нич ки те 
ли сти на на ред ни те из бо ри не се ни што дру го, освен 
да ва ње ба ја де ри на „чу до ви ште то“ што таа е свес на 
де ка не ма да мо же да го на хра ни са мо со ба ја де ри, 
ту ку де ка ќе ѝ тре ба ат мно гу свин ски по ло вин ки. Од 
дру га стра на, ва кви те из ја ви што има ат за цел да ги 
не у тра ли зи ра ат тен зи и те што сѐ по ве ќе се при сут-
ни и очиг лед ни на „ша ре ни от“ те рен, кри јат дру га 
опас ност. Опас ност да го раз бу дат „за дре ма ни от 
змеј“ што тлее во СДСМ. Би тка та ме ѓу бран ко ви сти те 
и за е ви сти те е вто ри от кош мар за Ше ке рин ска, ко ја 
ни ка ко не ма да мо же да го кон тро ли ра на те рен, 
во ус ло ви ко га ток му таа исту ри прем но гу мас ло и 
соз да де прем но гу пар ти ски оган.

Се чи ни де ка расп ле тот на оваа тур ска са пу ни ца ќе 
оди во две на со ки. Во пр ва та на со ка, Ше ке рин ска 
ќе се оби де да ги „за бо ра ви“ бран ко ви сти те, со 
неј зи ни от поз нат стил на пра ве ње „на То шо“. Тој 
стил таа ќе го прав да со те за та де ка, всуш ност, на 
нај го лем дел од чле но ви те бран ко ви сти мо же да им 
се при пи шат одре де ни гре во ви од ми на то то, и по 
таа ос но ва тре ба при род но да се нај дат во гра фа та 
„истро ше ни ка дри“ на кои им е по треб на за ме на 
со но ви ли ца. И ту ка е пак Ше ке рин ска, ко ја ќе го 
на пра ви из бо рот пре ку те за та де ка на пар ти ја та ѝ 
тре ба „при нуд но и при род но про ве тру ва ње“. Но, 
мо мен тот ко га ќе поч не да се прав да со оваа те за, 
Ше ке рин ска вед наш ќе се соп не би деј ќи, ве ро јат но, 
ни кој по ве ќе од неа при род но не при па ѓа во таа 
гру па на ста ри, истро ше ни пар ти ски ка дри.

Оваа игра, за ра ди спас на сопс тве на та ко жа, мо же 
да за вр ши со жр тву ва ње на го лем дел од  неј зи ни те 
со пар тиј ци за ра ди, на вод но, „до бро за пар ти ја та и 
за др жа ва та“. Во ва ков слу чај се мож ни отво ре ни 
вна тре пар ти ски су ди ри, кои се га тле ат, но до вол но 
е са мо еден по тег за тие во исти от мо мент да експ-
ло ди ра ат. Тие не ми нов но ќе до ве дат до вна треш но 
фраг мен ти ра ње и де зин те гри ра ње на СДСМ.

Вто ра та на со ка е „ша ре ни те“ да ус пе ат кон се бе 
да прик лу чат не кол ку до бри и ква ли тет ни ка дри 
од СДСМ, кои би истр ча ле на из бо рен те рен со 
сво ја не за вис на ли ста. Во та ков слу чај, нај го лем 
по ли тич ки гу бит ник би бил ток му СДСМ на кој ка ко 
бу ме ранг би му се удри ле од гла ва двор ски те игри 
на Рад ми ла и неј зи ни те по тре би за пра ве ње спле тки 
и уј дур ми на ште та на пар ти ја та и на це ла та др жа ва. 
Во ко ја на со ка и да оти дат ра бо ти те во СДСМ, ед но 
е по ве ќе од си гур но. Ше ке рин ска по овие из бо ри 
не ма да би де веч на та кон стан та на СДСМ.

Каракамишева-јовановска: Шекеринска го 
смирува чудовиштето со чоколадни бонбони

анализа
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З а Македонија не се проблем 
протестите и блокирањето на 
улиците и на институциите, не 

се проблем ниту чудните барања на 
опозицијата и нивните сојузници од 
невладиниот сектор кои од невладин 
сакаат да станат владин сектор и да 
преговараат како да добиле мандат од 
народот, најголем проблем е тоа што 
Македонија станува нефункционална 
држава. Чекајќи решавање на политич-
ката криза, големиот и малиот бизнис 
веќе со години ги вадат финансиските 
резерви од платниот промет, фирмите 
чекаат до последен момент да ги пла-
тат своите долгови, а ако процесот на 
производство или на создавање нови 
вредности може да биде прекинат, 
тој се става ад акта до некои подобри 
времиња. Нема нарачки, нема нови 
проекти во приватниот бизнис, а сѐ 
помал е бројот на нови вработувања 
во реалниот сектор. Во ситуација кога 
сите се плашат што ќе биде утре, само 
малкумина храбри ќе вработат нови 
луѓе од страв дека ако должниците не 
платат, ќе немаат ни за плати.

Планот на опозицијата до некаде е ја-
сен, но нималку не е легитимен. Кол-
ку поголема криза во државата, толку 
полесно за СДСМ да дојде на власт. 
До тука сѐ е јасно. Во обид да созда-
де поголема криза, покрај јавните 
критики за работата на Владата, таа 
систематски се торпедира со шпеку-
лации кои се пренесуваат и преку ме-
диумите, но и преку неформалните 
комуникациски мрежи по принципот 
„рекла казала“ или „ми кажаа од горе, 
сигурно е“. Во оваа затскриена битка 
се засилуваат стравовите од најлошо, 
се алудира на меѓуетнички судири, на 
војна, на масовно насилство, на про-
мена на власта и редефинирање на 
сите постојни договори со владините 
институции, поништување тенде-
ри, девалвација на денарот, крах на 
буџетот, блокирање на плаќањата 
за веќе завршени проекти и слични 
катастрофални сценарија, кои делум-
но се ефикасни. Да беше Македонија 
слаба држава, овие „малограѓански“ 
методи на политичка борба можеа да 
предизвикаат сериозни проблеми 
за државата, но, за среќа, тоа не се 
случува.

Првата причина за тоа е искуство-
то на народот кој неколку пати 
досега виде која партија како се 
снаоѓаше со водење на држава-
та, како што добро памети дека 
пред 2002 година СДСМ постоја-
но се жалеше дека ВМРО-ДПМНЕ 
ги оставила со празен буџет за 
потоа да видиме дека состојбата 
не била таква каква што ни беше 
претставена.

Втората причина зошто наро-
дот не верува во црните сцена-
рија е тоа што нема соодветна 
информација што ќе се случува 
во различни сфери на држава-
та, особено во круцијалните, ако 
на власт дојдат Заев и неговата 
партија, за разлика од власта за 
чиишто намери и планови граѓа-
ните во најголем дел се добро 
информирани.

Ќе земе ли СДСМ заем кога ќе дојде 
на власт за да ја финансира др-
жавата, ќе се кратат ли пензиите 
како што се случи во времето кога 
Бучковски беше премиер од ре-
довите на СДСМ, ќе ги намали ли 
сегашната опозиција платите во 
јавната администрација кога веќе 
Заев не информираше дека никој 
нема да биде избркан од неа? Ако 
не бидат кратени патите и пензии-
те и се нема план да се зема кредит, 
тогаш буџетот не е во толку лоша 
состојба, ако, пак, се земат кредити 
за да се земе плата, тогаш зошто 
сега се критикува ВМРО-ДПМНЕ за 
истото што би го сторил СДСМ ако 
дојде на власт... и ред други логич-
ки прашања на кои нема одговор.

Можеби, конечно, тоа ќе се случи пред 11 
декември, термин кој се спомнува како мо-
жен датум за одржување на изборите. Крајно 
време е СДСМ да одговори на овие прашања, 
на кои не даде одговор во ниту еден од прет-
ходните изборни циклуси во кои разбирливо 
ги критикуваше владините политики, но 
постојано избегнуваше да навлезе во под-
лабока елаборација на својата програма.

Дали изборите ќе се случат во декември, како 
што сака дел од меѓународната заедница, 
или во април, како што сака остатокот од 
Евроатланската алијанса, е помалку важно, 
најважно од сѐ е земјата да излезе од кризата 
на брз и ефикасен начин за да може да го 
врати разнишаниот углед и како кандидат 
за членство во ЕУ и во НАТО и како партнер 
во меѓународните институции, меѓу нив и 
банкарски. СДСМ мора да е на чисто дека 
ако кризата продолжи на долг рок додека 
тие да дојдат на власт, нема да има со што 
и со кого да владеат. Не смеат по цена на 
уништување на ВМРО-ДПМНЕ да се оби-
дуваат да ги уништат сите други државни 
ресурси и капацитети.

Со избори или без нив, се ближи крајот
Евентуално ново бегство од избори под притисок на рејтинзите 
и странците нема да ја подобрат ситуацијата ниту на земјата 
ниту на самата партија, која единствниот капацитет што го 
покажа досега е да блокира и да предизвикува тензии. Жално 
е, дури и трагично, да се гледа како идеолошки, организациски 
и морално пропаѓа партијата која, со сите свои хипотеки како 
наследник на Сојузот на комунистите, на почетокот на незави-
сноста покрај големите грешки правеше и позитивни работи.

На Македонија ѝ треба опозиција како коректор на власта, ѝ 
треба опозиција која ќе знае да даде нови идеи и нова енергија 
за работите да тргнат на подобро. Ваков каков што е СДСМ, како 
предводник на опозицискиот фронт воопшто не ѝ е потребен 
на државата и затоа декември или април, без разлика, тој ќе 
биде сурово казнет за својата неодговорна политика која, во 
комбинација со отпуштањето на ВМРО-ДПМНЕ во повеќе сфери, 
ја донесе државата во криза. Со или без избори, доколку нема 
нагла промена во начинот на кој се води политиката, Македо-
нија наскоро ќе остане без опозиција, барем онаква каква што 
сите посакуваме да има - конструктивна, со силно влијание 
кај граѓаните, опозицијата која својата политика нема да ја 
гради на „Фејсбук“ и која во прв ред ќе ги има интересите на 
Македонија, а потоа на поединци или на спонзори. 

Македонија има сѐ помалку време за живеење во кризна состојба. 
Државата, која од 24 декември 2012 година живее во перманентна 
криза и од 2006 година ниту една влада не успеа да истера 
четиригодишен мандат, мора да влезе во мирни води. Колку и да 
се нелогични и контроверзни, колку и да се преседан во европски 
рамки договорите за изборниот список, за начинот на кој ќе се 
регулираат медиумите и за ингеренциите на министерите што ќе 
дојдат „на власт“ 100 дена пред изборите, тие треба да се спроведат. 
Пропаѓањето на последниот договор меѓу партиите може да значи 
вовед во хаос од кој нема да има враќање

Кому му одговара продолжувањето на кризата?
ДОГОВОР ИЛИ НОВО БЕГСТВО ОД ИЗБОРИ

e pay
MACEDONIA

ЖИВЕЕТЕ ВО СТРАНСТВО?

www.e-pay.mk

ПРОВЕРЕТЕ!

Најлесен и најевтин начин да испратите подарок или пари во Македонија

Пишува | Го ран Мо ми ро ски

колумна
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никола 
ГруевСки

Мирјана 
најчевСка

Прво го слушавме 
СДСМ како зборува 
дека има 500.000 фан-
томски гласачи во Ма-

кедонија, потоа намалија на 330.000, па намалија 
на 200.000 фантомски гласачи. Потоа на 100.000, 
потоа едно време се зборуваше за некои 70.000 и 
еве сега се зборува за некои 39.000 кои требало 
да бидат проверени. Затоа да оставиме во наред-
ните неколку недели нека бидат проверени тие 
39.000 и да видиме дали и таму ќе се најде некој 
фантомски гласач.

ДИК е составена од 
бан да идиоти (од прв 
до последен, без раз-
лика на пол, верска 

или национална и партиска припадност) кои 
или не знаат да читаат, па не им е јасно како да 
го употребат Правилникот или немаат врска со 
мозокот, а камоли со работата, или пак намер-
но се изживуваат што го подведувам под возне-
мирување и барам соодветно да бидат казнети. 
Во секој случај, јас немам намера да одам и да до-
кажувам дека постојам и немам намера да гласам 
во држава во која заштитата на моето право е во 
рацете на една ваква банда идиоти.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
влатко  
Ѓорчев

На следните фер и 
регуларни избори 
честа и одговорноста 
да ја предводи нова-
та влада ќе ја добие Социјалдемократскиот 
сојуз. Нема да дозволиме уште едни криминал-
ни избори. На регуларните избори Македонија 
ќе добие легитимна влада и секој треба да е 
подготвен да го признае легитимниот побед-
ник на изборите. Така што, ВМРО-ДПМНЕ нека 
се подготви за тоа.

лидија  
диМова

Ние 10 години по-
минавме чекајќи 
ги вашите црни 
сценарија коишто 
секој ден ги најавувате. Сега мора да ви се 
признае, поупорни сте, директно работите 
против државата, праќате писма, кодошите, ја 
рушите државата, бркате инвеститори и овој 
пат, навистина, се гледа плод од вашиот труд. 
Но, повторно нема да ви помине.

владиМир 
БожиновСки

Сега имаме сосема друга 
ситуација од претходни-
те два пати. Доколку Зо-
ран Заев го стави својот 

потпис за одржување на изборите, тој ќе мора да се 
појави. Доколку тоа не го стори СДСМ, веќе нема да 
биде кредибилна страна во преговорите. Затоа сега 
и странците се многу повнимателни и не инсисти-
раат на одредување датум за избори. Доколку, пак, 
не потпише дека условите се исполнети, Владата 
ќе продолжи нормално да функционира и избори 
ќе имаме заедно со локалните избори. Изборите 
за градоначалници не може да се одложуваат, а 
избирачкиот список е истиот.

Мора да се соочиме 
со реалноста. Сѐ до-
дека нема избори, 
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ 
ќе имаат мнозинство во Собранието. А, тоа 
е тоа мнозинство кое треба да дава зелено 
светло за реформите. Чудно е и нереално да 
се очекува од луѓето кои нѐ доведоа до криза, 
сега да бидат главното решение. Ако чекаме да 
се исполнат сите реформи на Прибе, ќе имаме 
избори во 2020 година и сите работи што се 
случуваат сега, ќе избледат во сеќавањата.

радМила 
ШекеринСка

На Ше ке рин ска ѝ за бе ле-
жи ја си те што играа од неј-
зи на стра на, но таа ве ру ва 
де ка еден ден ќе ѝ ре чат 
„фа ла“. Во ме ѓу вре ме, ќе 
мо ра да се по за ни ма ва со 
фан то ми те од сво и те ре до-
ви, ду ри и од сво ја та ку ќа. 
Не о че ку ва но или оче ку ва-
но, проб ле мот на опо зи ци-
ја та бил таа са ма та, а не по-
бе да та на ВМРО-ДПМНЕ. 

Ако ВМРО-ДПМНЕ по бе ду-
ва со гла со ви те на фан то-
ми те, то гаш пре дав ни кот ѝ 
се ди на Рад ми ла во ску тот. 
Нај чев ска, Тра ја нов, Ван-
ков ска и ќер ки те, Ри за ов 
и си нот... и на кра јот лич-
но ма ла та Лил ја на Ше ке-
рин ска – Ѓор ѓе виќ. Мо ра 
да е шо кот го лем. Се стра а 

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

раД Ми ла Ше Ке рин СКа и Фан тоМ во СКу тот

Во по ли ти ка та е од са-
мо стој на Ма ке до ни-
ја до де нес. Ни ко гаш 

пр ва, а се ко гаш при сут на. 
Иста та же на, со иста та фри-
зу ра, со исти те ин те ре си, 
на иста та по зи ци ја од Бран-
ко до За ев. 

За да при до не се кон сво јот 
бо гат по ли тич ки не ус пех, 
опо зи ци ска та пр ва да ма го 
иско ри сти пр ви от ден од 
не де ла ва. Ка ко пре го ва рач 
од СДСМ, со пот пи шу ва ње-

то на до го во рот од 20 ју ли 
таа, ка ко и пар ти ја та што 
ја за ко пу ва, приз на де ка 
ме сто по ло ви на ми ли он 
или 300 ил ја ди, спор ни се 
40 ил ја ди гла са чи, раз ли ка 
што, на ви сти на, пра ви раз-
ли ка и е не ве ро јат но не кој 
да по ве ру ва де ка мал ку се 
збу ни ла ко га се бу не ше по 
ми тин зи кол ку сме да ле ку 
од из бо ри.

� Се по ста ву ва пра ша ње-
то да ли 40 ил ја ди гла са чи 
се мал ку во Ма ке до ни ја 
- од го ва ра на пра ша ње то 
со пра ша ње Ше ке рин ска и 
ве што из бег на да од го во ри 
да ли сме та де ка на пра ви-
ла прем но гу от стап ки, ка ко 
што сме та ат не за до вол ни те 
опо зи ци ски под др жу ва чи. 

фан том, по стои а не по стои. 
Гла са, но за ко го. Во исто то 
ин терв ју за „Тел ма“, да де но 
вед наш по пот пи шу ва ње то 
на јул ски от до го вор, Ше ке-
рин ска ќе ре че де ка и 100 
фан то ми пра ват раз ли ка, 
но што ќе ѝ ка же на ма ла та 
Лил ја на, за ко ја знае де ка 
по стои, за ко ја ве ру ва де ка 
ѝ е вер на. Ќе ѝ ре че ли да 
се про ве ри, да се по ја ви и 
да по ка же де ка по стои или 
ќе ја пра ша - се стро, за ко го 
за о кру жи.

Не ка ко ло гич но се на мет-
ну ва обрат но то пра ша ње 
– да ли по ра зот на СДСМ ќе 
бе ше по нор да не беа тие 
фан то ми, за што, во спро-
тив но, е мно гу бол но и изо-
па че но. � (Р.Р.)

Рад ми ла Ше ке рин скa

Ро денa: 
10 ју ни 1972 го ди на во Скоп је

Образование: 
ЕТФ

Професија: 
гро бар на опо зи ци ја та
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Банките олабавени за купување свој дом
РаСТЕ ПоБаРУвачКаТа На СТаНБЕНи КРЕДиТи еКоноМија

Купувањето сопствен дом 
не е веќе само пуста жел-
ба. Сѐ повеќе семејства се 

решаваат на  ваков чекор во 
потрага по мирот и самостој-
носта, кои ги носи живеалиште-
то што сами ќе си го купите. Се 
купуваат и куќи и станови и 
тоа најчесто на кредит.Во кон-
текст на ова, голема е и заин-
тересираноста на граѓаните за 
користење на субвенциите од 
проектите „Купи куќа - купи 
стан“ и „Купи куќа за млади“, 
кои го раздвижија пазарот на 
недвижен имот и купувањето 
дом го приближија до просеч-
ните граѓани. Дека во државава 
има станбен бум и во градење 
и во купување станбен простор 
сведочат и бројките за пораст 
на кредитите за оваа намена. 
Имено, за повеќе од 95 процен-
ти е зголемена побарувачката 
и подигањето станбени креди-
ти во последните шест години. 
Ова го покажува анализата на 
податоците од домашните бан-
ки. Бројките, велат банкарите, 
ги одразуваат потребите на 
граѓаните во последниот пе-
риод, а тоа е инвестирање во 
недвижен имот. Порастот на 
станбените кредити се правда 
и со поголемата комоција на 
банкарите кога ги одобрува-
ат затоа што станува збор за 
високо обезбедени кредити, 
секогаш со хипотеки што го по-
криваат ризикот од невраќање. 
Значителниот пораст од 95 
проценти кај станбените кре-
дити во суми значи пораст за 
повеќе од 250 милиони евра. На 

лани. Од аспект на квадратура-
та кај овој вид недвижен имот, 
инвеститорите првенствено се 
заинтересирани за изградба на 
трисобни и на двособни ста-
нови. Кај изградбата на стан-
бени згради и понатаму се за-
бележува двоцифрена стапка 
на пораст, а слична динамика 

покажуваат и податоците за 
одобренијата за изградба на 
станови.

Сето тоа упатува на заклучок 
дека годинава може да се над-
мине минатогодишниот пораст 
од околу 30 отсто на продажба-
та на станови за само шест ме-

сеци.  Раздвижувањето на паза-
рот на недвижен имот најмногу 
го предизвикаа младите двојки, 
кои најчесто се решаваат нови-
от брачен живот да го почнат 
во нов стан, но тука некаде се и 
луѓето од внатрешноста, кои на 
купувањето стан во главниот 
град гледаат како на исплатли-
ва инвестиција. Инаку, тие што 
сакаат да си го решат станбено-
то прашање, купуваат станови 
и на не толку атрактивни лока-
ции, додека тие што купуваат за 
инвестиција, обично купуваат 
на поатрактивни локации, како 
Водно и Дебар маало. Дури 83 
отсто од продадените станови 
во Скопје се со површина до 67 
квадратни метри. Најпродава-
ни се становите со големина од 
54 до 59 квадратни метри, со 
две спални соби и тие се про-
даваат веднаш.

Прогнозата на градежниците 
е дека побарувачката за стано-
ви и натаму ќе расте. Што се 
однесува до цената, таа, најве-
ројатно, ќе остане на ова ниво. 
Не е можна надолна корекција 
на цената на квадратен метар. 
Пазарната логика, пак, говори 
дека доколку расте побарувач-
ката за станбен и за деловен 
простор, цената може да оди 
само нагоре. 

Станови се градат и се продаваат 
во Скопје, но и во другите гра-
дови во државата. Интересот за 
купување станови не спласнува, 
туку, напротив, расте.

�На продажбата на становите 
влијаат повеќе фактори, од 
кои клучна улога имаат атрак-
тивноста на локацијата, ква-
литетот на становите, нивната 
асеизмичка стабилност,  енер-
гетската ефикасност, како и 
функционалноста на домови-
те, уредената и топла околи-
на. очекуваме на пазарот на 
недвижен имот продажбата 
на становите и на деловните 
простории и натаму да расте 
зашто граѓаните знаат дека 
купувањето недвижен имот е 
најсигурна инвестиција и нај-
цврста валута во секое време, 
со трајна вредност за повеќе 
генерации – објаснуваат гра-
дежниците. �

крајот на 2010 година во стан-
бени кредити банките имале 
издадено 264 милиони евра, 
а сега сумата е повеќе од 510 
милиони евра. 

� Зголемувањето кај станбе-
ните кредити се должи на 
градежниот бум во држава-
та, особено во главниот град. 
изградбата на нови станови 
и свесноста на граѓаните за 
потребата од живот во свој 

дом, но и олабавените услови 
за кредитирање и продолжени-
те рокови на отплата се клучни 
за зголемување на кредити-
рањето во оваа категорија. ако 
се анализира по години, рас-
течкиот тренд кај станбените 
кредити се одржува од година 
во година-  велат банкарите.

Побарувачката за нови стано-
ви не запира ни оваа година, а 
на тоа укажуваат индексите за 
постојаниот солиден пораст на 
станбените кредити во првиот 
квартал на 2016 година и статис-
тичките бројки за засилена из-
градба на згради и на индивиду-
ални куќи. Според податоците на 
Државниот завод за статистика, 
во мај 2016 година се издадени 
292 одобренија за градење, што 
е 57 отсто повеќе во споредба на 
истиот период од претходната го-
дина. Предвидената вредност на 
објектите изнесува речиси 81 ми-
лион евра, што е 13 отсто повеќе 
во однос на идентичниот период 
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Дека во државава има станбен бум и во градење и во 
купување станбен простор сведочат и бројките за пораст на 
кредитите за оваа намена. Имено, за повеќе од 95 проценти 
е зголемена побарувачката и подигањето станбени кредити 
во последните шест години. Бројките, велат банкарите, ги 
одразуваат потребите на граѓаните во последниот период, а 
тоа е инвестирање во недвижен имот
Пишува | Александрија Стевковска 
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масовната распродажба на средствата, 
што следуваше по неуспешниот пуч и 
цврстиот одговор на претседателот 
Реџеп Таип Ердоган, како и намалу-
вањето на кредитниот рејтинг на земја-
та од страна на агенциите „Стандард 
енд Пурс“ и „Фич“.

Курсот на доларот изнесуваше 3,04 
турски лири, откако претходно амери-
канската валута достигна историски 
максимум од 3,0970 турски лири.Тур-
ската валута загуби 6,7 отсто од вред-
носта во однос на доларот по обидот 
за пуч. Индексот „Борса Истанбул 100“ 
се зголеми за 2,8 отсто, а индексот што 
ги обединува обврзниците на турските 
банки за 2,9 проценти.

македонија

иселениците сакаат да 
инвестираат во ит, аутсорсинг, 
туризам и во земјоделство
ИТ и аутсорсинг, туризам, земјоделство 
и висока технологија, се областите во 
кои иселениците од дијаспората би 
инвестирале во Македонија, покажува 
истражувањето што организацијата 
„Македонија 2025“ го претстави на Фо-
румот за бизнисмени од дијаспората.
Во резултатите од истражувањето се 
вели дека пазарот на труд има потреба 
од натамошен развој и инвестиција во 
образованието, како и дека постојната 
работна сила е  способна брзо да ги научи 
потребите на работните места. 

�административните услуги зависат 
од компетентноста на поединци и др-

Компаниите имаат рок до 1 август 
да се пријават за парите од Фон-
дот за иновации. Буџетот за тре-
тиот повик тежи 450 илјади евра 
(27.762.750 денари). Ќе се финанси-
раат 15 стартап и спиноф-фирми. Се 
покриваат најмногу до 85 отсто од 

Банките да го интензивираат процесот 
на инвестирање во корпоративниот 
сектор зашто се доволно стабилни и 
ликвидни, порача министерот за фи-
нансии Кирил Миновски.

� имаме доволна стабилност и лик-
видност во банкарскиот сектор, а 
инвестициите придонесуваат за еко-
номскиот пораст - истакна Миновски. 
Според него, Министерството за фи-
нансии преку ребалансот на Буџетот 
успеа да обезбеди доволно средства за 
капитални инвестиции, а еврообврз-
ницата е успешно издадена што значи 

Македонија на светската 
инвеститорска мапа
На Берзата во Торонто за првпат 
на официјалниот пазар за хартии 
од вредност (Маин борд) и офи-
цијално котира компанијата „Еу-
ромакс рисорсес“, чие седиште е 
во Скопје, Република Македонија. 

Берзата за хартии од вредност во 
Торонто е една од најзначајните 
светски финансиски берзи на кои  
се присутни најголемите светски 
корпорации што се заинтереси-
рани за вложување во развојни 
проекти од целиот свет. 

Овој чин е од големо значење за 
Македонија бидејќи ова е и про-
моција на земјата како поволно 
и сигурно место за инвестирање 
пред светската инвеститорска 
јавност. Реализацијата на про-
ектот за рудникот за бакар и за 
злато во Македонија ќе значи 
дополнителна промоција на 
Македонија како потенцијална 
дестинација за инвестирање.

Македонците не се 
откажуваат од уплатените 
одмори во турција
Туроператорите и туристич-
ките агенции, кои веќе имаат 
договорени туристички аранж-
мани (чартер-авиолетови и па-
кет-аранжмани) за летната сезо-
на во Турција, продолжуваат да 
ги организираат патувањата до 
понудените дестинации.

Оваа одлука е донесена по анали-
зирање на состојбата во Турција. 
На одлуката влијаело и соопште-
нието од советништвото за кул-
тура при Амбасадата на Репу-
блика Турција во Скопје, со кое 
се потврдува дека сите странски 
гости што се наоѓаат и планира-
ат да престојуваат во Турција се 
сигурни, како и дека во наред-
ните три месеци, почнувајќи од 
21 јули годинава, додека трае 
воведената вонредна состојба, 
се зголемени безбедносните и 
превентивните мерки.

свет

еу ја казни „Фич“ поради 
кршење на прописите
Надзорниот орган за хартии од 
вредност на ЕУ ја казни агенцијата 
за определување кредитен рејтинг 
„Фич“ со 1,38 милион евра, поради 
кршење на прописите на 28-члени-
от блок од областа на кредитниот 
рејтинг. Комисијата за европски хар-
тии од вредност и пазарот (ЕСМА) 
соопшти дека аналитичарите на 
„Фич“ проследувале информации 
на лица на високи позиции во ма-
тичната компанија пред нивното 
објавување во јавноста.

Агенцијата, исто така, е казнета и 
затоа што на Словенија не ѝ дала 
рок од најмалку 12 часа за да од-
говори на намалувањето на су-
верениот кредитен рејтинг, пред 
објавувањето на одлуката.

турските пазари почнаа да 
заздравуваат по обидот за пуч

лондон веќе нема да биде 
светски финансиски центар
Сѐ поизвесно е дека Лондон веќе 
нема да биде светски финансиски 
центар, пишува „Бизнис инсајдер“. 
Во доверлив извештај на Дојче 
банк, во кој „Бизнис инсајдер“ имал 
увид, се наведува дека инвестици-
ските банки сметаат дека со пресе-
лувањето на секторите надвор од 
Велика Британија, брзо ќе ја иско-
ристат предноста резервирана за 
нови големи инвеститори. Во доку-
ментот наречен „Брегзит брифинг“ 
се заклучува дека конкурентите на 
Дојче банк, веројатно, ќе го засилат 
работењето надвор од Лондон и 
тоа најмногу во Ирска, Франција, 
Германија и Луксембург, односно 
таму што каде што лондонските 
банкарски гиганти веќе имаат свои 
филијали.

„Покемон гоу“ заработи 35 милиони долари за две недели 
Во која мера корисниците се збу-
далени по играта „Покемон гоу“ 
најдобро покажува извештајот на 
компанијата „Сенсор тауер“. Компа-
нијата пресметала дека „Покемон 
гоу“ донела приход од 35 милиони 
долари и тоа за само првите две 
недели од лансирањето.

дека банките може да се фокусираат 
на кредитирање на компаниите што 
придонесуваат позитивно за економ-
скиот пораст.

� Политичката криза имаше извесен 
ефект, дојде до попрудентно одне-
сување на банките, беше воведена 
порестриктивна политика во од-
нос на кредитирањето на корпора-
тивниот сектор и до повоздржано 
однесување на инвеститорите, но 
сега имаме доволно стабилност и 
ликвидност во банкарскиот сектор 
– нагласи Миновски.

Банките се стабилни, да се фокусираат на кредитирање на компаниите

„американ експрес“ со силен пораст на профитот
Фирмата за платежни картички „Аме-
рикан експрес“ во изминатиот квартал 
оствари благ пад на приходите, но си-
лен пораст на профитот на годишно 
ниво, благодарение на добрите ре-
зултати од меѓународното работење.

Нето-профитот на „Американ експрес“ 
порасна во вториот квартал на 2,02 
милијарди долари, што е 37 отсто по-
веќе од истиот лански период. Меѓу-
тоа, вкупните приходи паднаа за еден 
отсто, на 8,24 милијарди долари.

Фонд за иновации:  
истекува рокот за аплицирање 
на третиот повик

Вредноста на турската лира се зголеми 
за повеќе од еден процент, во услови 
кога пазарите заздравуваат по неус-
пешниот обид за воен удар во Турција 
на 15 јули. На турските пазари во це-
лина е забележано заздравување по 

вкупниот буџет за проектот, со мак-
симален износ до 30 илјади евра. 
Другото ќе треба да го обезбеди 
апликантот, но не се сметаат други 
средства добиени од Фондот или 
државна помош.

Повикот е отворен за микро, мали 
и за средни претпријатија што не 
се постари од шест години, стартап 
и спиноф-претпријатија, во доми-
нантна сопственост на македонски 
државјани што имаат иновативна 
идеја со солидно очекување за ко-
мерцијализација и обука како да 
соработуваат со научно-истражу-
вачките и високообразовните ин-
ституции, од каде што можат да 
добијат извор за подобрување на 
своето работење.

жавата треба да воведе тренинг-про-
грами за нивно обучување според 
стандардите и потребите на инвес-
титорите – нагласуваат од „Македонија 
2025“ и наведуваат дека е некоректна 
промоцијата на Македонија како земја 
со евтина работна сила. Инвеститорите, 
истакнуваат, бараат квалификувана и 
образована работна сила и земјата треба 
да се профилира како дестинација со 
стручен кадар, а не најевтин.

Во извештајот се наведува дека 
апликацијата за „Покемон гоу“ е 
преземена речиси 30 милиони пати 
и дека донела приход од 35 мили-
они долари. Ако на тоа се додаде 
фактот дека играта не е достапна 
во целиот свет, јасно е колку е им-
пресивен овој резултат.



З а помалку од две неде-
ли, Западна Европа беше 
сведок на нарушување на 

мирот во секојдневниот живот 
и на неселективни дивјачки чи-
нови што будат чувство дека 
насилството станува нова нор-
малност.

По масакрот во Ница на Денот 
на Бастилја, а потоа нападот со 
секира во германски воз и прес-
трелката во Минхен, листата на 
насилни чинови повторно се 
зголеми во неделата и тоа не ед-
наш, туку двапати. Еден сириски 
азилант, наводно, со мачета убил 
жена во јужниот дел на Герма-
нија; полицијата соопшти дека 
не е поврзан со тероризам. По-
тоа уште еден сириски азилант 
детонираше бомба пред сала за 
концерт во Ансбах, се самоуби и 
повреди и други лица.

Мотивите и околностите на 
секој напад беа различни, но 
серија насилство ја зафати Гер-
манија, која до пред минатата 
недела, кога сѐ уште ја немаше 
снајдено теророт што ги погоди 
нејзините соседи, во состојба 
на готовност уверуваше дека 

Франција ќе остане во вонред-
на состојба до крајот на година-
та и додаде оган на веќе спор-
ната дебата за емигрантската 
криза во Европа и за нејзината 
безбедност.

Нападот во петокот во Минхен 
го извршил 18-годишниот Али 
Давид Сонболи за кој се верува 
дека бил на психијатриска гри-
жа. Го интересирале масовни 
убијци како Андерс Беринг Бреј-
вик, десничарскиот терорист 
што уби 77 лица во Норвешка 
пред точно пет години.

Нападот во Минхен е исклучок 
во годината кога Исламската 
држава или ги организирала 
или ги поттикнала повеќето 
од терористичките напади 
во Европа. Екстремистичката 
група, за која истражителите 
велат дека ги организирала ма-
сакрите во Париз и во Брисел 
и го инспирирала нападот со 
камионот во Ница, промови-
ра особено брутална форма на 
тероризам: неселективни цели 
во цивилниот живот, со цел да 
се убијат колку што е можно 
повеќе луѓе.

Тоа го одвојува денешното на-
силство од терористичките 
напади во 70-тите и во 80-тите 
години на минатиот век, кога 
милитантните групи како што 
се Црвените бригади во Италија, 
Ирската републиканска армија, 
Бадер-Мајнхоф Ганг во Герма-
нија и баскиската сепаратистич-
ка група ЕТА во Шпанија убиваа 
стотици луѓе за да напредуваат 
во своите политички цели.

Сега насилство е цел самo по 
себе, рече Рафаел Пантучи, 
стручњак за безбедност во 
Кралскиот институт за поли-
тика во Лондон.

- Порано кога киднапираа 
авион, поентата беше да се 
разменат патници за некои 
од нивните другари во затвор, 
вели Пантучи. - Сега, важен е 
само бројот на луѓе што заги-
нале - вели тој.

Стручњаците забележуваат 
дека постои разлика меѓу те-
роризмот и масовните убиства 
што ги извршуваат нестабилни 
лица и велат дека сликите од 
напад од висок профил можат 
да поттикнат и други.

Потенцијалните патолошки 
убијци ги апсорбираат насил-
ството и агресијата од овие 
настани, што евентуално ги 
тераат да се обидат да извр-
шат уште поголем насилен чин, 
вели Брис де Рујвер, професор 
по криминологија на Универ-
зитетот во Гент, Белгија.

- Тоа што е особено застрашу-
вачки за сите нас што живее-
ме во ова општество е тоа што 
можеме да видиме дека рабо-
тите за кои сме мислеле дека 
се невозможни пред неколку 
години, сега се возможни. Тоа 
важи и за тероризмот, како 
и за поединечните чинови 
на луѓе што си го загубиле 
умот и извршуваат сурови, 
кривични дела - вели тој.

Безбедносните власти велат 
дека неодамнешната серија 
напади во Европа и во Аме-
рика укажува на важноста од 

подобрување на собирањето 
разузнавачки информации и 
од подигање на свеста за потен-
цијално опасните лица со мен-
тално-здравствени проблеми.

- Живееме во страв, без разли-
ка дали се работи за терористи 
или [ментално болни] луѓе, 
изјави официјален претстав-
ник на СаД во Европа. - Без раз-
лика дали тоа се радикализи-
рани или душевно болни луѓе, 
тие можат да го тероризираат 
и да го променат животот на 
луѓето. имаме два проблема 
тука и ние мора да се фокуси-
раме на двата - вели тој.

Европските безбедносни влас- 
ти велат дека разузнавачки-
те служби се поефикасни во 
наоѓање терористичка мре-
жа отколку одделни напаѓачи. 
Не постои начин, велат тие, 
да се предвиди и да се спречи 
напад врз незаштитени цели 
од страна на некој што не им 
е познат на полицијата и на 
разузнавачките служби. Со-
очувањето со напади како тие 
што се случија во Европа овој 
месец ќе бара многу поголемо 
присуство на вооружени чу-
вари, безбедносни проверки 
и пречки - чекори што европ-
ските официјални лица досега 
не сакаа да ги преземат.

Европските разузнавачки аген-
ции и полициски станици, по-
крај џихадистичките групи, се 
соочуваат и со десничарските 
екстремисти. Европол, аген-
цијата надлежна за спроведу-
вање на законот на Европската 
унија, минатата недела објави 
извештај во кој се забележува 
голем пораст на апсењето на 
исламистички радикали ми-
натата година, но, исто така, 
и зголемување на бројот на 
апсења на лица осомничени 
за тероризам поврзани со ет-
нонационалистичките групи 
во Европа.

- општиот тренд е радикали-
зација на сите. Не знам како 
ќе го спречиме тоа - изјави ев-
ропски официјален претстав-
ник за безбедност.

Безбедносните власти велат дека  
неодамнешната серија напади во Европа и во 
Америка укажува на важноста од подобрување 
на собирањето разузнавачки информации и од 
подигање на свеста за потенцијално опасните  
лица со ментално-здравствени проблеми

Дали насилството  
станува животен  
факт?

ЕвРоПЕЈциТЕ ПРаШУвааТ СВеТ
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Б и то ла е втор град по го-
ле ми на во Ма ке до ни ја. 
Гра дот на кон зу ли те, ка-

ко што нај че сто се на ре ку ва, е 
сме стен во ју го за пад ни от дел 
на Ма ке до ни ја и прет ста ву ва ад-
ми ни стра ти вен, кул ту рен, ин-
ду стри ски, обра зо вен и на у чен 
цен тар за овој дел од зем ја та. Се 
упа тив ме та му би деј ќи де но ви ве 
Би то ла е цен тар на мно гу број ни 
кул тур ни слу чу ва ња, кои во 
гра дот до не соа умет ни ци од 
си те стра ни на све тот.

Нѐ пре че ка пре полн Ши рок со-
как, со ве се ли нас ме а ни ли ца, 
дет ски џа гор, огре ан од лет но то 
сон це. Вед наш се упа тив ме во 
Би тол ски от те а тар, ка де што се 
одр жу ва ше „Би тол ски от Шекс-
пи ров фе сти вал“ на кој го сту ваа 
акте ри и те а три од Изра ел, САД, 
Ру си ја, Ср би ја и Пол ска. Ат мо-
сфе ра та во те а тар ско то би фе е 

Би то ла со бра акте ри,  
сли ка ри, му зи ча ри, но и  

про из во ди те ли  
на хра на од си те  

ме ри ди ја ни
Пишува |  
Не ве на По пов ска

КУл ТУР Ни ТЕ СлУ чУ ва ња До НЕ Соа МНо гУ БРоЈ Ни УМЕТ Ни ци На Ши РоК Со КаК

ли ков на та ко ло ни ја „де ни ро“, 
„Би тол ски от Шекс пи ров  
фе сти вал“, „те ра ма дре“,  
лет на та шко ла за де ца по 
актерс тво, филм, му зи ка,  
танц, изра бо тка на на кит од  
епо ксид на смо ла се са мо дел  
од на ста ни те што се одр жу ва ат 
во гра дот на кон зу ли те

Американски власти велат дека една ра-
бота што европските разузнавачи и спро-
ведувачи на законот може да ја направат 
брзо е да најдат механизам преку кој ќе раз-
менуваат повеќе информации меѓу себе.

Американските власти ја притискаат 
Европа за поголема размена на разузна-
вачки податоци со САД - не само обезбе-
дување информации за терористи или 
за потенцијални терористи што имаат 
намера да ги нападнат САД, туку многу 
поширок опсег на информации.

Американски власти веруваат дека ако 
европските власти споделуваат многу 
поголем процент на информации за луѓе 
што ги следат, ќе им овозможат да најдат 
врски меѓу потенцијално радикализира-
ните лица или други што претставуваат 
закана за извршување напади со масов-
ни жртви.

Дури и напаѓачите што дејствуваат сами 
често се потпираат на помош од надвор 
или информираат некого за нивниот 
планиран напад.

Некои европски официјални лица се заг-
рижени за зависноста од американските 

разузнавачки служби за кои мно-
гумина веруваат дека се премногу 
нападни.

Џери Хендрикс, безбедносен 
аналитичар во Центарот за нова 
американска безбедност во Ва-
шингтон, изјави дека заканата 
од тероризмот во Европа постави 
тежок избор за Европската унија 
и за Северноатлантската алијанса, 
„ако Европа сака да избегне тоа да 
стане новата нормалност“.

- Европа, ЕУ и НаТо, сите тие 
треба да пораснат заедно со 
повеќе инвестиции во разуз-
навачките служби и размена-
та на разузнавачки инфор-
мации меѓу земјите-членки, 
или ќе мора да се вратат во 
ерата на цврсти граници и 
ниска стапка на емиграција 
- вели тој. 

СВеТ

Извор |  „Волстрит џрнал“ 
Превод |  Ана Цветаноска
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не по втор ли ва... Тоа е свр та ли-
ште то на акте ри те од Би то ла, 
но овој пат бе ше пре пол но 
би деј ќи тие ор га ни зи раа за-
ба ва по ра ди за ми ну ва ње то 
на го сти те од САД. Из ме ша ни 
чув ства, пре гра тки, поз дра ви 
до ско ро ви ду ва ње...и пес на. 
Те а та рот и му зи ка та, де фи ни-
тив но, се две те ра бо ти што ги 
по вр зу ва ат лу ѓе то.

- 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 - ни 
ре че ди ре кто рот на Фе сти ва-
лот, Ва лен тин Све то за рев.

Во Би то ла се одр жу ва и ли-
ков на та ко ло ни ја „Де Ни ро“. 
Ли ков ни умет ни ци од Ита ли-
ја, Ср би ја, Ве ли ка Бри та ни ја, 
Пол ска, Сло ве ни ја, Бу га ри ја и 
од Ма ке до ни ја сли каа на два-
на е сет то то из да ние на ко ло ни-
ја та. Пр ви от ден од ко ло ни ја та 
поч на со омаж по све тен на по-
чес ни от член на ко ло ни ја та, 
ака дем ски от сли кар Гли гор 
Че мер ски, ка ко и на по ра неш-
ни те чле но ви на ко ло ни ја та 
Љу бин ка Јо ва но виќ од  Ср би ја, 
Му ста фа Скопл јак од Бос на и 
Хер це го ви на, Пе тар Са вов од 
 Бу га ри ја, Ми ло рад Ми ха и ло-
виќ - Ба та од  Ср би ја, Трај че 
Јан чев ски и Илин ка Гли го ро ва 
од  Ма ке до ни ја и То ан Па ин тер 
од Ви ет нам, кои иа ко по чи наа, 
со сво и те ли ков ни де ла веч но 
ќе оста нат во све тот на умет-
но ста.

- На ша та ко ло ни ја е чу вар на 
ед но вре ме, на на ша та тра ди ци-
ја, кул ту ра и зна ме ни то сти. Ме-
ѓу на род на та ли ков на ко ло ни ја 
„Де Ни ро“ -  Би то ла во из ми на-
ти от пер и од има ор га ни зи ра но 
38 из лож би во Ма ке до ни ја и 
над вор од Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја. Ко ло ни ја та „Де Ни ро“ е 
мул ти ме ди јал на и за тоа и го-
ди на ва за ед но со учес ни ци те 
од др жа ва та и од странс тво ќе 

има и по е ти, му зи ча ри и акте ри 
од Би то ла, но и од дру ги гра до ви 
од Ма ке до ни ја - ре че ор га ни за то-
рот Фи лев ски.

Би то ла ну ди и про гра ма за најм-
ла ди те. „Арт и ме ди ја“, сту ди о то за 
де ца-та лен ти од об ла ста на сцен-
ски и на ме ди ум ски пер фор ман си, 
кое еду ци ра, вос пи ту ва и на со чу-
ва по мул ти та лент-про гра ма та, ја 
одр жа пре зен та ци ја та за лет на та 
шко ла за де ца по актерс тво, филм, 
му зи ка, танц во би тол ска та биб-
ли о те ка. Оди ме до та му ка де што 
нѐ ин фор ми раа де ка про гра ма та 
има за цел да обу чи де ца-та лен ти 
за да здо би јат ос нов ни зна е ња и 
ве шти ни во рам ки те на си те пет 
об ла сти: глу ма, ма не кенс тво, пе е-
ње, танц и но ви нарс тво, кое ќе им 
овоз мо жу ва ан гаж ман и не пре че-
на ра бо та на си те по ли ња на сце на 
и ме ди у ми.

- Ра бо те ње то со де ца-та лен-
ти ќе се од ви ва по обра зов ни 
ме то ди, тво реч ки и дру ги ра-
бо тил ни ци, а ќе ги во дат тим 
од ин стру кто ри ме ѓу кои - ра-
бо тил ни ца та за актерс тво, 
Ју ли ја на Сте фа но ва, ра бо тил-
ни ца та за му зи ка, Ели за бе та 
гру ев ска и ра бо тил ни ца та за 
филм, Ни ко ла Тр га чев ски - 
ве лат ор га ни за то ри те.

Би тол ска та чар ши ја, пак, е ме-
сто то ка де што мо же да на у-
чи те со епо ксид на смо ла или 
поз на та ка ко теч но стак ло да 
ја изра зи те це ла та сво ја кре-
а тив ност.

- Со по се та та на оваа ед нод-
нев на ра бо тил ни ца ќе го 
на у чи те це ли от про цес за 
изра бо тка на на кит од епо-
ксид на смо ла - обе тки, пр-
сте ни, бро ше ви, ѓер да ни - ни 
ве лат до ма ќи ни те.

Ле то то е вре ме ко га се но си по-
ве ќе на кит, па мла ди те де вој ки 
беа мош не за ин те ре си ра ни за 
тоа што е епо ксид на смо ла? 
Ка ко се ко ри сти и за што сѐ 
мо же да се упо тре би? Ка ко се 
об ли ку ва на кит? Упо тре ба та 
на ка ла пи, вгра ду ва ње фо то-
гра фии, пред ме ти, при род ни 
цве то ви,  су ше ње, за врш ни 
тех ни ки и по ли ра ње... 

Би деј ќи ни ре коа де ка бро-
јот на учес ни ци е огра ни чен, 
по бр зав ме да се вклу чи ме во 
гру па та што се фор ми ра ше то-
гаш. Искус тво то бе ше не про-
цен ли во, а по стап ка та мно гу 
ин те рес на.

И та мам ќе по мис ли те де ка сте 
ви де ле сѐ, Би то ла ве де ман ти-
ра. Врв на се то тоа што го до-
жи ве ав ме во Би то ла бе ше ма-
ни фе ста ци ја та нас ло ве на ка ко 
„Те ра Ма дре“ на ко ја по ве ќе од 
10.000 по се ти те ли ужи ваа во 
де гу ста ци ја и во пре зен та ци ја 
на ма ке дон ски тра ди ци о нал-
ни про из во ди: сла тко од ди ви 
смо кви, ви но од ста ну ши на, 
бу ко вка пи пер, си ре ња од ма-
вров ско-ре кан ски от ре ги он, 
мед од ма ке дон ска та ме до нос-
на пче ла, беа са мо дел од про-
из во ди те по ста ве ни на пе де се-
ти на штан до ви, кои мо же ше да 
се ви дат и вку сат на тр пе зи те 
на би тол ски от пло штад.

- На ви сти на сме за до вол ни 
од по се те но ста на пр ви от на-
ци о на лен на стан „Те ра Ма дре 
Ма ке до ни ја“, кој ја ис пол ни 
сво ја та при мар на цел – да 
ги пре зен ти ра ма ке дон ски-
от би о ди вер зи тет на хра на и 
автен тич ни те пре хран бе ни 
про из во ди. На ед но ме сто, со-
брав ме и пре зен ти рав ме ста ри 
вку со ви, еду ци рав ме но ви ге-
не ра ции за на ша та тра ди ци ја 
де ка до кол ку се ком би ни ра ат 
до бра та хра на, од го вор но ста и 
за до волс тво то, то гаш се га ран-
ти ра оп ста но кот на мно гу сор-
ти, рас и, про из во ди и ме то ди 
на пре ра бо тка - ве ли Еми ли ја 
Не дел ков ска од ор га ни за ци ја-
та „Слоу фуд Ма ке до ни ја“.

На дел од штан до ви те се пре-
зен ти раа и ма ке дон ско то ор-
ган ско про из водс тво, ка ко и 
про из во ди од тра ди ци о нал но 
и за на ет чи ско про из водс тво. 

www.republika.mk30 петок, 29 јули 2016 година 31петок, 29 јули 2016 година



самото присуство на хлор во базенската вода ги уништува сите 
бактерии и микроорганизми. меѓутоа не се сите бактерии и 
микроорганизми лоши за човечкото тело. постојат пријателски 
микроорганизми што се дел од нормалната вагинална флора и 
учествуваат во одбрана од инфекции. во случај на прекумерно 
користење на базените, постои можност, поради хлорот, таа 
рамнотежа во вагината да се наруши, вели д-р Калчовски

Базените не се  
виновни за појава  
на вагинални  
инфекции

здраВjе
Д-Р ДиМиТаР КалчовСКи,  
СПЕЦИЈАЛИСТ ГИНЕКОЛОГ-АКУШЕР ВО НЕУРОМЕДИКА

С ѐ почесто жените бараат од 
своите матични гинеколози 
одложување на месечниот 

циклус поради летните одмори. 
Ова не е нешто ново, таблетите за 
одложување на циклусот постојат 
одамна, но во последно време се 
повеќе барани.

Одложувањето може да се направи 
со таблети за контрацепција и со 
таблети што содржат гестагивни 
хормони.

Со таблетите за контрацепција, глав-
но, се спречува несаканата бреме-
ност, но тие може да го регулираат и 
циклусот, односно почетокот на мен-
струацијата. Така, крвавењето може 
да почне со предвремено престану-
вање на пиењето апчиња. Циклусот 
може да се одложи и до некој друг 
термин ако по 21 апче се продолжи со 
земање на таблетите од нова кутија 
секојдневно толку долго колку што 
сакате да се одложи циклусот.

Таблетите што содржат гестагивни 
хормони, главно, се применуваат 
кај жени што, обично, не користат 
континуирано апчиња за контрацеп-
ција. Се земаат неколку дена пред 
очекуваниот циклус и се пијат толку 
дена колку што се сака да се одложи 
циклусот. Како и кај другата орална 
контрацепција, штом ќе се престане 
со земање таблети, во рок од два-три 
дена ќе настапи крвавење, вели д-р 
Димитар Калчовски, специјалист ги-
неколог-акушер во „Неуромедика“.

 Кои се најчестите инфекции што 
ги напаѓаат жените во летниот 
период?
КалчовСКи: Најчести инфекции кај 
жените не само во лето, туку и во 
текот на целата година, на генито-
уринарниот систем се микоплазма, 
уреоплазма, кламидија, кандида, 

бактериал вагиносис, гарднаре-
ла вагиналис и други. Сите тие 
претставуваат сексуално пренос-
ливи болести, но во мал процент 
е можна зараза и при несоодветна 
хигиена на женските полови ор-
гани. Користење туѓи средства за 
лична хигиена и јавни тоалети, 
исто така, може да бидат извор на 
инфекции. Пациентките најчесто 
се жалат на кандидата, која, ина-
ку, нормално ја има во вагинал-
ната флора. Кандидата се јавува 
поради опаѓање на имунитетот 
и нарушена рамнотежа во ваги-
налната слузница.

 Колку се опасни влажните 
костими за капење кај жените?
КалчовСКи: Влажните кости-
ми за капење кај жените најчесто 
може да предизвикаат уринарни 
инфекции, а тие потоа да се пре-
несат и на гениталниот систем 
кај жената (вагината, цервиксот, 
матката). Поради самата анато-
мија кај жената и близината на 
уринарните патишта со генитал-
ниот систем, честа е појавата на 
пренесување на инфекциите од 
едниот на другиот систем. Покрај 
тоа влажната средина предизви-
кана од костимот за капење ја на-
рушува нормалната рамнотежа 
на вагиналната флора и доколку 
постои инфекција може да ста-

не манифестна. Се препорачува да 
се користат костими за капење од 
природни материјали или материјали 
што се сушат брзо.

 лекарите често советуваат да се 
избегнуваат базени од страв да не 
дојде до инфекција. Кои инфек-
ции најчесто се добиваат и како 
се лекуваат?
КалчовСКи: Користењето на ба-
зените само по себе не може да 
предизвика вагинални инфекции, 
поради редовно хлорирање и дезин-
фицирање на водата во нив. Само-
то присуство на хлор во базенската 
вода ги уништува сите бактерии и 
микроорганизми. Меѓутоа не се сите 
бактерии и микроорганизми лоши 
за човечкото тело. Постојат прија-
телски микроорганизми, кои се дел 
од нормалната вагинална флора и 
учествуваат во одбрана од инфекции. 
Во случај на прекумерно користење 
на базените, постои можност, поради 
хлорот, таа рамнотежа во вагината да 
се наруши. Во тој случај честа е појава 
на вагинална инфекција, која може да 
биде предизвикана од сите наведени 
микроорганизми.

 Дали дневните влошки и там-
пони може да бидат причина за 
појава на инфекции?
КалчовСКи: Дневните влошки и 
тампони може да бидат причинители 

на вагинални инфекции доколку не 
се менуваат често и во зависност 
од каков материјал се направени. 
Се препорачува да се менуваат на 
секои четири до шест часа бидејќи 
менструалната крв на нив е добра 
подлога за растење и за размно-
жување на бактериите. Поради 
блискиот контакт до вагиналната 
слузница чести се воспаленија на 
кожата и на слузокожата. Треба да 
се внимава влошките и тампоните 
да бидат од природни материјали, 
не од синтетички. Треба да се вни-
мава многу на личната хигиена.

 Сѐ почесто жените поради 
летните одмори се решаваат да 
користат алчиња со кои ќе го 
одложат менструалниот циклус. 
Може ли да ни објасните како се 
користат тие апчиња?
КалчовСКи: Секако дека може 
да се одложи менструалниот ци-
клус за време на летните одмори, 
но претходно мора да се направи 
комплетен гинеколошки преглед. 
Доколку не се дијагностицира-
ат никакви промени може да се 
користат соодветни хормонски 
препарати. Најчестите препара-
ти содржат гестагени и тие се 
користат три-четири дена пред 
очекуваниот циклус, па сѐ додека 
е потребно, односно додека да за-
врши летниот одмор.

 има ли ограничување, дали 
некои пациентки не смеат да 
ги користат апчињата?
КалчовСКи: Доколку за време 
на гинеколошкиот преглед се 
утврди постоење на оваријални 
цисти и туморозни промени на 
матката и на јајчниците, не се 
препорачува користење препа-
рати за одложување на менстру-
алниот циклус. 

 Дали овие препораки важат 
и за млади девојки во однос 
на апчињата за одложување 
на циклусот?
КалчовСКи: Кај помладите де-
војки би биле многу повнима-
телни во однос на овие апчиња. 
Би ги советувале, секако, ако е 
тоа можно, да го испланираат од-
морот кога нема да имаат циклус 
за да не користат вакви хормони.

 Кламидијата е најчесто пре-
нослива сексуална инфекција 
што може да ги оштети репро-
дуктивните органи на жената. 
Како се добива и кои се симп-
томите?
КалчовСКи: Кламидија најчес-
то е сексуално пренослива бо-
лест, предизвикана од Chlamidia 
Trichomatis. Несоодветно тре-
тирана инфекција настаната од 
кламидија, може да предизвика 
болка во долниот дел од абдоме-
нот, зголемен секрет, крвавење, 
стерилност и ектопична бреме-
ност. Затоа таа треба веднаш да 
се лекува, посебно кога ќе се за-
бележат првите симптоми.

 Кои се компликациите ако не 
се лекува? Каква е терапијата 
за кламидија?
КалчовСКи: При инфекција на 
кламидија, претходно дијагно-
стицирана со микробиолошки 
брисеви, се препорачува антиби-
отска терапија по антибиограм.

 Каква треба да биде превен-
цијата?
КалчовСКи: Лична хигиена на 
гениталните органи, користење 
презервативи при сексуален 
однос и редовни гинеколошки 
прегледи, особено при појава на 
наведените симптоми. 

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

Битката  
кај Бигла

Пишува |  
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

Од сведоштвото на леринскиот 
војвода Попхристов се 
констатира дека битката меѓу 
македонските востаници 
и османлиската војска и 
башибозук се случила на 4 
август во местото Бигла. Имено, 
ова место имало стратегиско 
значење и за двете завојувани 
страни поради нејзината 
геостратегиска местоположба

Р аководителот на Македонска-
та револуционерна органи-
зација (МРО) во леринската 

околија, Ѓорги Попхристов, во 
своите спомени за овој настан за-
бележал: „На 4 август (стар стил, 
според кој илинденското вос-
тание почнало на 20 јули, б.н.), 
заедно со костурските чети се 
токмевме да ја нападнеме писо-
дерската кула, која на Турците 
им служеше како пункт. Планот 
беше пренесен и уште утрината 
бевме предадени. Се отвори оган, 
кој траеше сѐ до вечерта. Бевме 
околу 400 востаници, наспроти 
4.000 души аскер и башибозук. 
Турците се биеја со планински 

топови, паѓаа гранати и меѓу нас, 
но никој не загина од граната. во 
битката загубивме пет момчиња 
од костурската чета. од Турците 
многу паднаа – до 200 души, затоа 
што нашата позиција беше мно-
гу поволна. Се повлекоа Турците 
зашто не можеа да нѐ избркаат 
од позициите. Ние ја опколивме 
кулата, мислевме дека е празна, 
но тие се криеле внатре. Штом 
ја опколивме, тие почнаа да пу-
каат, ние почнавме со нападот. 
Се стемни и ние се повлековме, 
а тие цела ноќ пукаа. аскерот, 
штом заврши со пукањето, отиде 
во селото арменско, кое се наоѓа 
близу до патот лерин - Костур, го 
нападна, ги потепа жителите што 
не можеа да избегаат. Таму има-
ше на место изгорени и отепани 
жени, деца и старци, околу 120 и 

33 ранети (точно изброени), 15 
жени обесчестени, а потоа уби-
ени, една мома – Таса Стојчев, 
најубавата во селото, намерно 
ранета и обесчестена. Таа ноќ ја 
оставаат ранета, а другиот ден 
повторно минува аскерот, пак ја 
обесчестува и таа умира“.

Од сведоштвото на леринскиот 
војвода Попхристов се констатира 
дека битката меѓу македонските 
востаници и османлиската војска 
и башибозук се случила на 4 август 
во местото Бигла. Имено, ова место 
имало стратегиско значење и за 
двете завојувани страни поради 
нејзината геостратегиска местопо-
ложба. Таа се наоѓала во северниот 
дел на костурската и во североза-
падниот дел на леринската око-
лија, на многу голема височина, 
а во нејзина близина поминувала 
важната патна комуникација Ле-
рин - Костур - Корча.

Костурските востанички сили по не-
успешниот обид за напад на градот 
Костур, на самиот почеток на воста-
нието, се ориентирале кон протеру-
вање на османлиските гарнизони, 
кои биле сместени во позначајните 
центри во околијата. Тие успеале да 
создадат поголема слободна тери-
торија, која се протегала на запад 
до гратчето Билишта, на исток до 
гратчето Клисура и на југ до самиот 
Костур. На оваа територија само на 
север постоел поголем османлиски 
гарнизон во влашкото село Писо-
дери, кое за востаниците било од 
суштинско значење да го заземат. 
Исто така, иста цел имале и лерин-
ските востаници. Во својот дневник 
војводата васил чакаларов на 3 
август забележал дека добиле пис-

мо од лериските раководители, кои 
ги канеле да дојдат во близина на 
Бигла со цел да го нападнат писо-
дерскиот аскер. Според Чакаларов и 
нивната цел била идентична. Што се 
однесува на бројот на македонските 
востаници, тој бил нешто поголем 
од тој што го споменува Попхристов 
и се движел од 500 до 600 борци, 
додека силата на османлиската 
војска имала околу 2.000 војници 
и башибозук.

Како што забележавме, главна цел 
на востаничките сили била зазе-
мањето на кулата во селото Писо-
дери, но како што споменува По-
пхристов, најверојатно, акцијата на 
востаниците била предадена и кон 
местото Бигла од повеќе правци, 
пред сѐ од градот Лерин, се упатиле 
многубројни османлиски трупи. Мо-
ментот на предавството се сретнува 
и во дневникот на војводата Лазар 
Киселинчев, кој, исто така, учеству-
вал во оваа битка. Тој забележал 
дека војводата Митре Влашето му 
кажал дека претходниот ден жители 
на Писодери заминале кон Костур 
со писмо во кое се барало помош од 
османлиските власти.

Како и да е, во утринските часови 
на 4 август македонските востаници 
во најголем дел биле стационирани 
околу местото Езерцата (Влашки-
те колиби) на самата Бигла, додека 
еден дел од 35 востаници, под рако-
водство на војводата дедо Андреја 
од селото Кономлади, се упатиле 
да го заземат врвот на Езерцата. Во 
меѓувреме, додека и другите воста-
ници се подготвувале да заминат по 
стапките на дедо Андреја, се слуш-
нале првите пукотници. Во суштина, 
и двете завојувани страни се упати-
ле да го заземат истиот врв. Васил 
Чакаларов, кој, патем речено, треба 
да споменеме дека во оваа битка 
бил исцрпен од неколкудневниот 
вирус, ја издал наредбата за распо-
редување на силите. Кај Бигла биле 
речиси сите најзначајни костурски 
и лерински војводи, од споменати-
те Чакаларов, Попхристов, Митре 
Влашето, Лазар Киселинчев, па до 
Пандо Кљашев, Иван Попов, Стерјо 
Стерјовски, Христо Цветков, Лазар 
Поп Трајков и други.

Османлиските сили, освен пешадија, 
на располагање имале и артилерија 

и коњаница, што во голем степен им 
ја отежнувало ситуацијата на маке-
донските востаници. Пропаѓањето 
на планот не ги разочарало воста-
ниците, туку, напротив, се впуштиле 
во отворен судир со противниците. 
Востаниците со брзо раздвижување 
ги заземале сите позначајни околни 
височинки, со што имале значител-
на предност во однос на османлии-
те. Сепак, османлиите напаѓале мол-
скавично и во бранови. Киселинчев, 
кој се своите соборци бил на врвот 
Копачката, во еден миг здогледал 
огромна војска, според неговите 
процени таа „беше над 1.000 души 
и одеше брзо кон нас; еден бег 
се доближуваше до караулата на 
Езерцата и брзо стрелаа по четата 
на дедо андреј“. Всушност, глав-
ниот судир се случил за заземање 
на врвот Езерцата, а постепено се 
проширувла по целата линија на 
фронтот, т.е. кон сите височинки 
што ги имале заземено македон-
ските востаници. По три часовна 
битка дедо Андреја бил принуден 
да се повлече од позицијата, оста-
вајќи на бојното поле еден убиен 
востаник, додека неколкумина биле 
ранети. Од позициите што претход-
но ги држел македонскиот војвода, 
османлиите поставиле два топа со 
кои стрелале кон позициите на вос-
таниците. Овие обиди останале без 
успех за војската.

Откако османлиските заповедници 
увиделе дека нивната стратегија 
не дава резултати, решиле со брз 
јуриш да нападнат во центарот на 

македонските сили. Таму се наоаѓа-
ла четата на Митре Влашето. Во овој 
молскавичен напад биле убиени 
пет востаници, а самиот војвода 
бил тешко ранет. Во моментите 
кога близината меѓу востаниците 
и војската била многу мала, дел од 
востаниците фрлиле неколку бом-
би кон противниците, на тој начин 
убивајќи многумина, но и предизви-
кувајќи паника кај своите неприја-
тели. Во тие моменти се активирала 
и османлиската коњаница, која ги 
нападнала позициите на востаници-
те. Но и овој напад бил неуспешен. 
Вреди да се спомене дека во текот 
на целата битка биле развиорени 
неколкуте востанички знамиња, а 
востаниците меѓусебно се бодреле 
со пеење патриотски песни. Исто 
така, востаниците употребиле и 
една интрига збунувајќи ги осман-
лиите со една воена труба, давајќи 
им постојано противречни сигнали.

Од правец на Лерин постојано прис-
тигнувале засилувања, кои уште 
еднаш безуспешно се обиделе да ја 
пробијат востаничката линија. Со 
доаѓањето на ноќта и откако сфа-
тиле дека против нив имаат мно-
губроен и добро организиран про-
тивник, османлиските сили решиле 
да се повлечат кон Лерин. На пат за 
градот, како одмазда за големиот 
број жртви и своевидниот неуспех, 
како што видовме и во сведоштвото 
на Попхристов, го нападнале и изго-
риле селото Арменско, истовремено 
убивајќи голем број негови жители. 
Истовремено, додека траеле борби-
те на Бигла, османлиската војска во 
Костурско ги запалила следните 
села: Жупаништа, Косинец, Орман 
и Лобаница.

По повлекувањето на главнината 
на османлиската војска, востаници-
те се обиделе да ја заземат кулата 
кај Писодери, но овој нивни напад 
останал без успех. Од една страна, 
востаниците биле преморени, но и 
исчезнал факторот изненадување, 
додека, од друга страна, самата ка-
раула била засилена со османлиски 
трупи. По ова востаничките одреди 
решиле да се повлечат во своите 
околии, договарајќи се за акцијата 
што ќе се случи нешто подоцна, т.е. 
нападот и успешното заземање на 
гратчето Невеска. 

НАЈЗНАЧАЈНИТЕ БИТКИ ВО ТЕКОТ 
НА ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ

...ПроДолжувА

васил чакаларов

Ѓорѓи Попхристов

...продолжува од претходниот број
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100 НаЈУБави СлиКи На СиТЕ вРЕМиња
[  аНТологиЈа  ]

Пе де сет и двај ца ту ри стич ки во ди чи до би ја сер ти фи ка ти за 
во де ње ту ри сти на Ко ки но по по ми на та та бесп лат на обу ка од 
НУ Му зеј  Ку ма но во во чи ја што над леж ност е тој ар хеоастро
ном ски ло ка ли тет во се ве ро и сточ на Ма ке до ни ја

Пе де сет и двај ца ту ри стич ки 
во ди чи до би ја сер ти фи ка ти 
за во де ње ту ри сти на Ко ки но 

по по ми на та та бесп лат на обу ка од 
НУ Му зеј - Ку ма но во во чи ја што 
над леж ност е тој ар хео-астро ном-
ски ло ка ли тет во се ве ро и сточ на 
Ма ке до ни ја.

Ди ре ктор ка та на Му зеј - Ку ма но во 
Ани та Цве та нов ска сме та де ка из-
да ва ње то сер ти фи кат за во ди чи те 
е пот тик на то од по тре ба та за обез-
бе ду ва ње фи нан си ски мо дел со кој 
Ко ки но ќе обез бе ди ре дов ни при-
хо ди за на та мош но по до бру ва ње 
на ин фра стру кту ра та. За таа цел 
Му зе јот до нел одре де ни из ме ни за 
ту ри стич ка та деј ност со ло ка ли те-
тот, ме ѓу кои нај важ на та се од не су-
ва на ме на џи ра ње то и од лу ка та од 
1 август 2016 го ди на да се поч не со 
нап ла та на влез ни ци, чи ја што це на 
ќе би де утвр де на де но ви ве.

� Со цел вер но да се при ка же и 
до ло ви уни кат на та вред ност што 
ја има Ко ки но, од 1 август 2016 го-
ди на во де њето ту ри на Ко ки но ќе 
би де доз во ле но са мо за ту ри стич-
ки во ди чи што има ат по ми на то 
бесп лат на обу ка и што има ат до-

Од 1 август ту ри сти те на Ко ки но 
ќе пла ќа ат влез ни ци и ќе ги  
во дат во ди чи со ли цен ца

би е но сер ти фи кат за ту ри стич ко 
во де ње на ло ка ли те тот, одр жа на 
од стра на на НУ Му зеј – Ку ма но-
во - ве ли Цве та нов ска.

Таа ве ру ва де ка со тоа ќе има по до-
бра ор га ни зи ра ност на по се ти те на 
ло ка ли те тот и де ка мо де лот на фи-
нан си ра ње што го пред ла га ат ќе по-
мог не во са мо о др жу ва ње то со што, 
ка ко што ре че, мно гу по лес но ќе се 
поч нат и по о бем ни уре ду ва ња на 
ло ка ли те тот.

Тат ја на Мар ков ска, ме на џер од 
кан це ла ри ја та за еко ном ски раз-
вој на УСАИД Ма ке до ни ја, истак на 
де ка Ко ки но мо же да се пре тво ри 
во еден од глав ни те цен три на ту-
риз мот во ре ги о нот, до кол ку се 
про дол жи со на со че но ин ве сти-
ра ње во ло ка ли те тот.

� Тоа е са мо ед на од мно гу те де сти-
на ции во др жа ва ва, кои исто вре-
ме но се дел од бо га то то кул тур но 
нас ледс тво на Ма ке до ни ја и ту ри-
стич ки де сти на ции, кои, до кол ку 
се раз ви ва ат од го вор но и одрж ли-
во, мо жат да би дат аду ти во ра це те 
на на ша та ту ри стич ка ин ду стри ја 
- ре че Мар ков ска. � (Н.П.)

  

ЅвезденИ ПатекИ:  
Од другата страна
Star trek: Beyond

заработка: 59.300.000 $

Жанр: авантура
режија: Џастин Лин

актери: Крис Пин,  
Захари Квинто,  

Карл Урбан

the Secret life of PetS
the Secret life of PetS

заработка: 29.600.000 $

Жанр: анимација
режија: Крис Рено, Јероу Чејни

актери: Луис С.К., 
Кевин Харт, 

Ерик Стоунстрит

Без светла
lightS out

заработка: 21.700.000 $

Жанр: хорор
режија: Дејвид Ф. Сандберг

актери: Тереза Палмер, 
Гебриел Бејтмен, 

Марија Бело

леденО дОБа:  
гОлемИОт удар

ice age:  
colliSion courSe

заработка: 21.400.000 $

Жанр: анимација
режија: Мајк Тармиер,  

Гален Т. Чу
актери: Реј Романо, Денис Лери, 

Џон Легуизамо

ИстерувачИ на духОвИ
ghoStBuSterS

заработка: 21.000.000 $

Жанр: комедија
режија: Пол Феиг

актери: Мелиса Мекарти, 
Кристен Виг,  

Кејт Мекинон

тоП 5 најГледани ФилМа  
          во САД викендов

„невеста“ на никола Мартиноски
култура

1
соларис

Станислав  
Лем

2
тетка маре
Маја  
Кучерска

3
трошки

Миха  
Мацини

4
слепиот  
масер
Каталин Доријан 
Флореску

 5
со ветрот  
под рака
Д.А. Лори

кнИЖарнИцата „антОлОг“ 
ПреПОрачува:

НИ фАЛИ ДОСТОЕВСКИ

Филмската уметност некогаш  

беше дел од животот,  

денес е дел од дневната соба.

Ама, политиката, пак, е веќе  

само уметност на можното,  

а не на доброто.

Не гледам веќе филмови со титли, 

а политиката не ја поднесувам. 

Читам сѐ поодбрани книги.  

Но и читањето го расипува видот: 

не за џабе најточен поглед на 

светот имаат неписмените.

Добриот автор има многу идеи, ама 

и добрата идеја има многу автори. 

Оној, навистина добриот, го беше 

измислил зборот да му се смести 

во главата сиот свет.

Поетите, пак, што ги споредуваат 

жените со цветови 

изгледа никогаш не биле 

градинари.

Идиоти имаме многу.  

Ни фали Достоевски.

оБЕЗ БЕ ДЕН фи НаН Си СКи Мо ДЕл Со КоЈ Ко Ки Но  
ЌЕ иМа РЕ Дов Ни ПРи Хо Ди

Никола Мартиноски (1903-1973) е македонски умет-
ник и академик и една од најважните личности за 
развојот на македонската култура во 20 век. Мар-
тиноски е иницијатор и го раководи формирањето 
на Средното ликовно училиште во Скопје, Друштво-
то на ликовни уметници, Уметничката галерија во 
Скопје или денес позната како Национална галерија 
на Македонија, учествува во формирањето на Ма-
кедонската академија на науките и на уметностите. 
Неговите уметнички дела се наоѓаат во колекциите 
на повеќе музеи и галерии, како и во голем број 
приватни колекции во земјата и во странство.

Мартиноски имал повеќе самостојни изложби пред и по војната. Првата 
изложба била во 1929 година во Скопје, а потоа следувале изложби 
во Белград,  Загреб, Љубљана,Париз, Дижон. Пред војната изработил 
и неколку мурали во Скопје. �
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звонко танески (1980)

https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A3
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A3
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1


Хо рот „Св. Зла та Мег лен ска“ ста на свет ски шам пи он 
во ка те го ри ја та жен ски ка мер ни хо ро ви

ТРи ЗлаТ Ни МЕ Да ли За Ма КЕ ДоН СКи оТ Ка МЕ РЕН ХоР На „ХоР СКа олиМ Пи Ја Да“

Ма ке дон ски те прет став ни ци осво и ја злат ни  
ме да ли во ка те го ри и те ду хов на му зи ка, фолк лор и 
жен ски ка мер ни хо ро ви, на пре стиж ни те „Свет ски 
хор ски игри“, кои од 6 до 16 ју ли се одр жаа во  
Со чи, Ру ска Фе де ра ци ја

Пишува | Не ве на По пов ска

Култура

Жен ски от ка ме рен хор 
„Св. Зла та Мег лен-
ска“ освои злат ни ме-

да ли во ка те го ри и те ду хов-
на му зи ка и фолк лор, ка ко и 
зла тен ме дал во ка те го ри ја та 
жен ски ка мер ни хо ро ви. Ова е 
не прв пат ка мер ни от хор под 
ди ри гент ска та пал ка на Ле-
тка Ди мов ска – По ли зо ва да 
се вра ти со злат ни ме да ли од 
го ле ми нат пре ва ри. Тие осво-
и ја две злат ни на гра ди и ед на 

сре бре на и од „Свет ски те хор-
ски игри“ во 2014 го ди на, кои 
се одр жаа во Ри га.

Хо рот е фор ми ран во 1996 го-
ди на при Ма ке дон ска та пра-
вос лав на цр ква со бла гос лов 
на ми тро по ли тот по ло шко-
ку ма нов ски г. Ки рил и е прв 
хор од ва ков вид во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. Го со чи ну ва ат 25 
жен ски во ка ли од кои по ве ќе-
то мла ди ака дем ски обра зо ва-

ни му зи чар ки и сту ден тки на 
Фа кул те тот за му зич ка умет-
ност во Скоп је. Со под др шка на 
Ми ни стерс тва та за кул ту ра и 
за над во реш ни ра бо ти, пре ку 
ма ке дон ски те ам ба са ди, цр-
ков ни оп шти ни и ма ке дон ски 
здру же ни ја во ди јас по ра та, хо-
рот до се га ја прет ста ви и афир-
ми ра ма ке дон ска та цр ков на 
му зи ка во Ве ли ка Бри та ни ја, 
Бел ги ја, Гер ма ни ја, Фран ци-
ја, Ита ли ја, Гр ци ја, Сло ве ни-
ја, Сло вач ка, Ср би ја, Хр ват ска, 
Пол ска, Пор ту га ли ја, Цр на Го-
ра, Швај ца ри ја, Швед ска, Бу га-
ри ја, Ав стра ли ја, Шпа ни ја, САД. 

Ос но вач ка, ди ри ген тка и умет-
нич ка ра ко во ди тел ка на хо рот 
е Ле тка Ди мов ска - По ли зо ва, 
ко ја е до бит нич ка на мно гу на-
гра ди од ме ѓу на род но зна че ње, 
а со фор ми ра ње то на дет ски от 
хор при МРТВ, „Злат но сла веј-
че“, Мла дин ски от ме шо вит хор 
„Ко чо Ра цин“, Ка мер ни от хор 
при со бор ни от храм „Св. Кли-
мент Охрид ски“, дет ски от ар хи-

е пи скоп ски хор „Хе ру ви ми“ и во 
пос лед но вре ме жен ски от ка ме-
рен хор „Св. Зла та Мег лен ска“, се 
здо би со епи те тот нај ус пеш на 
ди ри ген тка во Ма ке до ни ја.

Овој пат тие ста наа ста на свет-
ски шам пи он во ка те го ри ја-
та жен ски ка мер ни хо ро ви на 

Во Со чи, ка ко единс твен прет-
став ник од Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја, во кон ку рен ци ја од 280 
хо ро ви од 36 зем ји од це ли от 
свет, хо рот се нат пре ва ру ва-
ше во 28 раз лич ни ка те го рии. 
На ста пот на „Свет ски те хор ски 
игри Со чи 2016“, или поз на-
ти ка ко „Хор ска олим пи ја да“, 
прет ста ву ва нај го лем пре диз-
вик за си те хо ро ви.

Пред две го ди ни жен ски от ка-
ме рен хор „Св. Зла та Мег лен ска“ 
на ста пи и на „Свет ски те хор ски 
игри“ во Ри га ка де што освои две 
злат ни и еден сре брен ме дал, а 
за прв пат на ста пи ле на Фе сти-
ва лот во Ве ли ка Бри та ни ја, кој 
е под по кро ви телс тво на кра ли-
ца та Ели за бе та Вто ра, и ја освои 
нај ви со ка та на гра да. 

Тра ди ци о нал но, се ко ја го ди на, 
одр жу ва ат Бо жи кен кон церт во 
со бор ни от храм „Св. Кли мент 
Охрид ски“, на ста пу ва ле и на 
„Ин тер фест“ во Би то ла, но бр-
гу се про би ја во јав но ста и на-
ста пи ја во Рим, во Ва ти кан на 
чес тву ва ње то на све ти те Ки рил 
и Ме то диј, Љуб ља на, Кра гу е вац, 
Гер ма ни ја, Фран ци ја, Бел ги ја, 
Шпа ни ја, Пор ту га ли ја...

Тие до се га учес тву ва ле на 17 
фе сти ва ли и има ат осво е но 23 
на гра ди во по ве ќе ка те го рии: 
че ти ри гран-при, де вет зла та, 
се дум сре бра и три брон зи.

Си от ус пех, се ка ко, се те ме ли 
на мно гу труд, отка жу ва ње, 
веж ба ње, но и фи нан си ски 
средс тва би деј ќи се ко ја од 
де вој ки те што чле ну ва ат во 
хо рот не се ко гаш мо же да па-
ту ва, па нив на та број ка не е 
се ко гаш два е сет, но ус пе си те 
не изо ста ну ва ат.

�  Не сме е ме да ја из не ве ри ме 
пуб ли ка та. веж ба ме по сто ја-
но, за нас не по стои праз ник 
и сло бо ден ден – из ја ву ва во 
ед на при го да Ди мов ска - По-
ли зо ва.

Тие се ам ба са до ри на ма ке-
дон ска та кул ту ра. На нив ни от 
ре пер то ар ре дов но се де ла од 
Ба дев, Ска лов ски, Про ко пи ев, 
Зо граф ски... �

пре стиж ни те „Свет ски хор ски 
игри“, кои од 6 до 16 ју ли се 
одр жаа во Со чи, Ру ска Фе де ра-
ци ја. Ма ке дон ски те прет став-
ни ци осво и ја злат ни ме да ли во 
ка те го ри и те ду хов на му зи ка и 
фолк лор, ка ко и зла тен ме дал 
во ка те го ри ја та жен ски ка мер-
ни хо ро ви.
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с офка Камиловска е пора-
нешна одбојкарска репре-
зентативка, сега готвачка и 

менаџерка, која го остварува својот 
сон. Готви и менаџира, а летово за-
едно со својот тим неуморно работи 
и го подготвува менито во ресто-
ранот „Антигона“ во Македонско 
село, кој треба да почне со работа 
наесен.

Таа е самоука, нема завршено офи-
цијално образование за готвачка, 
но многу учи, истражува и, пред 
сѐ, многу ја сака храната. Со голе-
ма страст и љубов зборува за неа 
и додава „најглавната состојка на 
секоја храна е љубовта!“.

- Тоа што сум го сакала, по што сум 
копнеела, сега ми се остварува и 
среќна сум – вели Камиловска во 
интервју за „Република“.

Софка денес работи како менаџер 
во „Тинекс ту го“, и во „Деликате-
сен“ каде што има задача – да им 
го објасни на клиентите дел од 
асортиманот што се нуди и да им 
помогне во изборот. Таму е опера-
тивен менаџер.

секогаш кога готвам, ја мирисам храната за да 
почувствувам дали е добра. многу е важно додека 
готвиш да ѝ даваш љубов на храната, вели Камиловска

најважната состојка на  
секоја храна е љубовта!

 од септември во ресторанот „антиго-
на“ во Македонско село ќе го подгот-
вуваш менито. Може ли да ни кажеш 
нешто повеќе?
КаМиловСКа: Во Македонско село има-
ме национална кујна, така што во „Анти-
гона“ ќе има нешто поинакво. Кујната ќе 
биде интернационална, но со состојки од 
Македонија. Сакаме да направиме една 
приказна, сѐ уште сме во подготовки и 
не би сакала многу да откривам. Напра-
вивме тим што го сочинуваат „фрикови“ 
по храна, кои сакаме да го работиме тоа. 
Работиме со многу голема љубов, опседна-
ти сме со тоа. Можам да откријам дека во 
ресторанот ќе има само вечера и ќе биде 
само со закажување бидејќи нема многу  
маси во него. Ќе се обидеме сето тоа да го 
кренеме на едно повисоко ниво.

 Што сакаш најмногу да јадеш и да 
готвиш и како ја доживуваш храната?
КаМиловСКа: Има денови кога сум мно-
гу уморна и не сакам да готвам. И тогаш 
нарачувам пица. Кога сум дома сама, не 
готвам само за себе. Мора да имам гостин 
за да готвам. Освен ако не ми дојде некоја 
инспирација, да видам дали некоја сос-
тојка си одговара со некоја друга. Не знам, 
можеби имам среќа, но многу рецепти ми 
се „погаѓаат од прва“. Но, потешко е со 
десертите. Тие се многу специфични, тоа 
е сосема друга наука. Таму мора да биде 
погодено до милиграми за да биде како 
што треба. Многу крем-бруле имам фрле-
но пред да го направам такво какво што 
треба. Секоја храна ми е убава и сакам да 
јадам. Секогаш кога готвам, ја мирисам 
храната за да почувствувам дали е добро. 
Многу е важно додека готвиш да ѝ даваш 
љубов на храната. По ист рецепт да гот-
виме јас и ти, ако ти не си расположена, а 
јас сум внесена, целата енергија ја давам 
тука, нема да излезе исто, без разлика 
што состојките и начинот на подготовка 
е ист. Најважната состојка на секоја храна 
е љубовта! 

состојките. Ми влезе чивијата и, 
како што се вратив дома, почнав 
да готвам и да истражувам. Мно-
гу читам, сакам да научам уште 
повеќе. Знаете дека има повеќе 
од 15 илјади видови компири во 
светот, на пример?

 готвиш дома, за пријатели, гот-
виш во хотелот во галичник?
КаМиловСКа: Во Галичник по-
веќе помагам кога, на пример, е 
Галичката свадба, кога има многу 
народ. Тогаш повеќе менаџирам. 
Кога сум таму преку викенди 
служам, нарачувам, готвам ако е 
потребно. Тоа е семеен бизнис. 
Сите сме таму, фамилијарно. Јас 
не сум шеф, за себе не можам да 
кажам дека сум шеф, бидејќи тоа е 
голема одговорност, сакам да збо-
рувам за себе дека сум готвачка.

 Ја уредуваш и рубриката за хра-
на во „оф.нет“, „Софка за двајца“, 
каде што во рецептите внесуваш 
и лични приказни. Дали секоја 
храна има своја приказна?
КаМиловСКа: Концептот го до-
говаравме подолго време. Не са-
кавме да биде стандардно, како во 
другите портали: напиши рецепт 
и објави. Почнав со објаснување 
за некои помалку познати рабо-
ти, како на пример за некои си-
рења. Потоа, почнав со приказни 
поврзани со јадењата. Храната е 
меморија на некој начин, корен 
на сеќавањата. Кога ќе почнам да 
пишувам приказната поврзана со 
храната некогаш е среќна, неко-
гаш е тажна, но има дел од мене, 
од мојот живот. Се покажа дека 
има прием.

СОФКА КАМИЛОВСКА, ГОТВАЧKА И МЕНАЏЕРКА

 Постои ли некое јадење што 
сакаш да го готвиш, а не сакаш 
да го јадеш?
КаМиловСКа: Не знам, не ми 
текнува дека има јадење што го 
готвам, а не го јадам. Готвам, а 
не јадам риба бидејќи не смеам, 
алергична сум на риба.

 Ти си поранешна спортистка, 
одбојкарка, која сега работи 
како готвачка. изгледаш од-
лично, а голем гурман си. Како 
се снаоѓаш во кујната?
КаМиловСКа: Низ светот по-
знати готвачи, шефови на куј-
на, се мажи. Разговарав со еден 
другар, кој е шеф и тој ми вели: 
го гледаш она огромно тенџере 
што тежи 30 килограми? Ај крени 
го да те видам! Ама, мене спор-
тот ми помогнал, имам сила. Јас 
отсекогаш сум готвела, ја сакам 
храната, голем гурман сум. Татко 
ми цел живот е угостител. Почнав 
да работам на 14 години, може и 
помлада, кога татко ми ја отвори 
својата прва кафеана „Софка“ во 
ГТЦ. Прво миев чаши, потоа ме 
унапредија во кујната, да им по-
магам. Со одбојка се занимавав 12 
години и желбата за готвење се 
појави кога заминав да работам 
на брод. Работев во ресторан и 
таму почнав да учам за состојките 
од кои се прави јадењето што се 
служи. Морав да знам што про-
давам. На почетокот се најдов во 
неколку непријатни ситуации 
каде што не знаев што има во ја-
дењето што го нудам. Решив да 
не се срамам себеси и да научам. 
Влегував во кујната, гледав како 
се подготвуваат јадењата, ги учев 

Разговараше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Александар Ивановски

жиВоТ
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Пишува | Maрина Костовска

Стравуваме само од Бога, да не ни  
се налути на нас овде на Земјата
Секоја наша песна има текст со порака и со силни емоции, 
кои македонската публика целосно ги препознава. Случајно 
или не, нашите две последни турнеи и промоции на нашите 
два албума почнaa токму во Македонија

� Не ви е ни прв, се надеваме, 
ни последен пат како доаѓа-
те во охрид, но концерт во 
Долни Сарај е, сепак, нешто 

ЃУлЕ:  Нас нѐ води инстинктот 
низ целиот овој период од долго-
годишна музичка кариера. Рабо-
тиме со цело срце за сите овие 
30 години да бидеме водени 
од емоциите и енергијата што 
произлегуваат од магијата на 
музиката што ја создаваме. Оче-
куваме следната 2017 година 
да имаме една поинаква креа-
тивност, така што, дефинитив-
но, ќе почнеме со нова стилска 
музичка неизвесна авантура во 
следните нови 30 години.

� Се чувствувате ли малку 
како дон Кихот, вие и ваши-
от рокенрол против цел тој 
турбофолк?
ЃУлЕ:  Не, не, каков дон Кихот, 
не се бориме против никого, 
а во никој случај против таа 
вештачка творба. Едноставно, 
имаме полно срце за достоин-
ствено и исправено да чеко-
риме со нашата музика, иако, 
за волја на вистината, во овие 
времиња културата во музи-
ката не е на завидно ниво. Но, 
ние тука сме 30 години и сме 
поминале многу турбуленции 
низ музичката култура. Нау-
чивме дека најважно од сѐ е да 
се трудите и да си посветите 
внимание на својот музички-
от вкус што ќе го консумира 
армијата на млади и на средни 
генерации, препознавајќи ја 
симболиката и пораката што 
ја испраќаме преку нашите 
песни.

� Стравувате ли дека во (блис-
ка) иднина веќе нема ни да 
има публика за овој вид му-
зика?

ЗвоНиМиР ЃУКиЌ - ЃУлЕ

Во дополнителната програма на 
Охридско лето, српската рок-гру-
па  „Ван Гог“ ќе го прослави својот 

јубилеј - 30 години дел од балканската 
музичка сцена.  

Уште од нивното основање, тие постоја-
но се наши гости, но македонската пуб-

лика секогаш ги дочекува со ист жар. Во 
Охрид, на 1 август, „Ван Гог“ ќе го промо-
вира својот нов албум, но и ќе ги испее 
сите песни, кои никако да ни здодеат. 

Водачот на групата Звонимир Ѓукиќ 
- Ѓуле вели дека за секој настап во Ма-
кедонија постои посебна возбуда.

ЃУлЕ:  Не стравуваме од нико-
го, освен од Бога, да не ни се 
налути на нас, овде на земјата. 
Од каде ви е идејата дека нема 
да имаме публика за овој вид 
музика?! Внимавајте, загубено 
е тоа од кое ние сме се откажа-
ле, а ние нема да го сториме 
тоа, туку, напротив, ќе се вло-
жуваме постојано и повеќе во 
нашата музика.

� Кој македонски музичар со 
задоволство го слушате?
ЃУлЕ: Имаме големо почиту-
вање кон сите наши колеги од 
Македонија и кон другите му-
зички големи имиња на овие 
простори.

� Песната „Andjele moj brate“ 
има и своја македонска вер-
зија. лесно е да се пее на ма-
кедонски? Дали е јазик што 
убаво звучи во песните?
ЃУлЕ: Пораката на песната 
„Andjele moj brate“ е со универ-
зална порака, полна со емоции 
и моќ што одлично се чувству-
ва енергијата на секој јазик. Би 
ни бил голем предизвик и чест 
истата таа песна да ја отпееме 
на македонски јазик. 

� вашиот последен албум из-
лезе во април. На што рабо-
тите во овој момент?
ЃУлЕ: Моментно патуваме низ 
цел Балкан каде што имаме бо-
гата летна концертна сезона 
и работиме на новите песни 
што ќе го одбележат другото 
полувреме на нашето музич-
кото патување во наредните 
30 години.  �

поинакво. Што очекувате од 
ова место и од концертот?
ЃУлЕ: Секогаш е голема чест 
да настапиме во Македонија, 

а посебно се радуваме што на-
шиот концерт во Охрид на 1 
август ќе се одржи на автенти-
чен простор како што е Долни 
Сарај. Таму премиерно ќе ги 
испееме песните од новиот ал-
бум „Ako stanemo gubimo sve“, а 
посетителите ќе се забавуваат 
и со старите хитови. Драго ни е 
што во Охрид заедно со публи-
ката ќе го обележиме големиот 
македонски празник Илинден. 
Впрочем, овој наш концерт во 
Охрид е и најава за почетокот 
на нашата турнеја низ Маке-
донија насловена како „Лице 
в лице“.

� често сте во Македонија. 
Што правите прво кога ќе 
дојдете?
ЃУлЕ: Убаво е чувството кога 
доаѓаш во Македонија, земја 
каде што си добредојден и 
весело пречекан. Тоа што го 
правиме прво е дишеме длабо-
ко, а потоа традиционално си 
наздравуваме со жолта ракија 
и со ритамот на нашиот ноти 
и стихови си посакуваме ветар 
во едрата. 

� Tриесет години кариера, 
а уште таа иста енергија на 
сцената. Задоволни сте со тоа 
што го постигнавте за ова 
време? Што да очекуваме 
следните 30?
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Си те ли ца што ќе се дви жат во исто ри ско то град ско ја дро 
во ко сти ми за ка пе ње, без об ле ка или без дел од об ле ка та, 
ќе би дат каз не ти со ил ја да ку ни или 8.250 де на ри, од лу чи ја 
град ски те со вет ни ци на хр ват ски от и ме ди те ран ски ту ри
стич ки би сер Ду бров ник

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Би се рот на ја дра нот што вре ди да се до жи вее

Оп ко лен со ви со ки де бе ли 
ѕи до ви, ста ри от при мор-
ски град во Дал ма ци ја, 

Ду бров ник е еден од нај у ба ви-
те гра до ви во све тот. До да ден 
на ли ста та на УНЕ СКО за свет ско 
кул тур но нас ледс тво, гра дот е 
при мам ли ва де сти на ци ја за си-
те поз на ти лич но сти од све тот.

Се сме та де ка гра дот е ос но ван 
во 7 век од но ва та ера. Од 1205 
до 1358 го ди на со Ду бров ник 
вла дее Ве не ци јан ска та Ре пуб-
ли ка. Од 1358 до 1808 го ди на 
Ду бров ник прет ста ву ва по себ-
на др жа ва, ко ја се на ре ку ва Ду-
бров нич ка Ре пуб ли ка. Тој е еден 
од при мор ски те ме ди те ран ски 

ни те бил ки, ви но ва та ло за и 
мас лин ки те го во о ду ше ву ва ат 
се кој по се ти тел.

Ду бров ник прет ста ву ва ста ра 
при каз на рас ка жа на на со вре-
мен на чин, а со не го ва та по се та 
ќе сфа ти те зо што ова ме сто и 
са ми от лорд Ба јрон го на ре ку ва 
би сер на Ја дра нот.

Сме сту ва ња та не се мно гу евти-
ни, но, се пак, не тре ба да се за-
бо ра ви де ка ќе ле ту ва те во ед но 
од нај у ба ви те ме ста во Хр ват ска.

Аген ци и те ну дат аранж ма ни за 
се дум и за 14 де на. Се думд нев-
но сме сту ва ње во пер и од од 5 
до 20 август се дви жи од 189 
евра, па до 179 евра по чо век. 
За 14 но ќе ва ња во исти от пер-
и од це ни те поч ну ва ат од 329 
до 315 евра.

Доп ла та за ли це од ден е 15 
евра. Сме сту ва ње то е во дво-
кре вет на со би со те ле ви зор 
и со то а лет. За сме сту ва ње на 
тре то ли це над 10 го ди ни на 
помoшен кре вет се нап ла ту ва 
90 про цен ти од це натa, за де те 
до 10 го ди ни што ко ри сти до-
пол ни тел но лег ло се нап ла ту ва 
80 про цен ти од це на та. 

Та кса та за де ца од 12 до 18 го-
ди ни е 0,55 евра, а за во зрас ни 
1,05 евро од ден.

Ви ли те се на о ѓа ат на од да ле-
че ност од 150 до 250 ме три од 
мо ре то, а око лу 400 од цен та-
рот на гра дот.

Ако се па ту ва со сопс твен пре-
воз, се од зе ма 30 евра од це на-
та на аранж ма нот.

Хра на та во ре сто ра ни те, на ви-
сти на, е за ту ри сти со под ла бок 
џеб. Се пак, ако пре фе ри ра те ту-
ри зам со бр за хра на, сенд ви чи 
или хра на од пе кар ни ца и пи-
це ри ја, тре ба да зна е те де ка це-
на та за пи ца пар че се дви жи од 
4 до 5 евра, а нес-ка фе ис пи е но 
во ка фу ле со пог лед на мо ре ќе 
ве чи ни 12 евра. 

Важ но е да зна е те де ка си те ли-
ца што во исто ри ско то град ско 
ја дро ќе се дви жат во ко сти ми 
за ка пе ње, без об ле ка или без 
дел од об ле ка та, ќе би дат каз-
не ти со ил ја да ку ни или 8.250 
де на ри, ова е од лу ка на град-
ски те со вет ни ци на хр ват ски от 
и ме ди те ран ски ту ри стич ки 
би сер Ду бров ник.

На вле зо ви те во исто ри ско то 
град ско ја дро ќе би дат по ста-
ве ни и из ве сту ва ња за ту ри-
сти те. �

гра до ви што се фор ми ра ни врз 
сфа ќа ња та на ста ра та хе лен-
ска кул ту ра. Се раз ви ва ка ко 
по лис-град, во кој се ја ву ва ци-
вил на упра ва ко ја се стре ми да 
се фор ми ра во ре пуб ли ка по 
уг ле дот на Ве не ци ја. Де нес во 
Ду бров ник гор до све до чат спо-
ме ни те од исто ри ја та. Це ли от 
круг од твр ди ни и ви со ки те 
ѕи до ви око лу гра дот би ле из-
гра де ни за не го ва за шти та во 
14 и во 15 век. Па но рам ски от 
пог лед од овие твр ди ни на си-
но то Ја дран ско Мо ре вре ди да 
се до жи вее. „Стра дун“ е пло-
шта дот и глав на та ули ца во 
гра дот, ко ја ну ди мно гу за ба ва, 
а, се пак, ја има за др жа но сво ја-
та ма ги ја од ми на то то.

Пре крас ни те ба ро ви и ре сто ра-
ни, му зи ка та во жи во, ми ри сот 
на Ја дран ско Мо ре и лу ксуз ни те 
јах ти се рај за очи и за ду ша. 
Ка ко и дру ги те при мор ски гра-
до ви, Ду бров ник е се ди ште на 
моќ на фло та, ко ја е но си тел на 
тр го ви ја та. Ин те ре сен е фа ктот 
де ка Кур шум ли-ан во Скоп је е 
гра ден ток му за по тре би те на 
ду бров нич ка та тр го ви ја.

Ин те ре сен за Ду бров ник е и 
фа ктот што стран ски те ме ди-
у ми го вбро ју ва ат ме ѓу пет те 
нај а тра ктив ни ло ка ции кои 
тре ба да се по се тат ако оди те 
на ме ден ме сец. Гра дот, де фи-
ни тив но, е нај по пу ла рен ме ѓу 
мла ден ци те од Ве ли ка Бри та-
ни ја, Ир ска и во Аме ри ка, но на 
не го ва та уба ви на не оста ну ва-
ат рам но душ ни ни Сло вен ци те 
ни Бо сан ци те.

Ка ко иск лу чи тел но атра кти вен 
про стор за вен ча ње се ко гаш се 
спом ну ва твр ди на та Ло ври је-
нац, ко ја по ра ди ви со ки от на ем 
од 10.000 ку ни (око лу 1300 евра) 
за по ве ќе то мла ден ци, се пак, 
оста ну ва са мо сон.

Тем пе ра ту ра та на мо ре то, шар-
мант ни от бле сок, аро ма тич-
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туника – најудобно летно парче облека
Практично, 
едноставно и удобно 
парче облека, кое 
прилега на градбата 
на сите жени

ТРЕНД

Летната туника е едно од 
најпрактичните и најудоб-
ни парчиња облека за жени-

те, пред сѐ поради едноставниот 
удобен крој, кој им прилега на 
сите жени, а во денешно време 
и поради удобните и лесни ма-
теријали. Туниката ја има во раз-
лични бои и дезени.

Туниката е еден од најстарите пар-
чиња за облекување, која ја носеле 
старите Римјани и тоа и мажи и 
жени. Но, познато е дека нејзините 
корени се од стара Грција.

Туниката од тоа време 
досега не се сменила 
многу бидејќи се рабо-
ти за едноставна удобна 
долга кошула или маи-
ца, чијашто должина е 
некаде меѓу бутовите и 
глуждовите и се носела 
под тогата.

Бидејќи старите Грци 
и Римјани знаеле како 
најдобро да се облечат 
за време на летните 
горештини, слободно 
може вашиот гардеро-
бер и летен имиџ да го 
надополните со неколку 
туники. На вас останува 
да го одберете материја-

лот, бојата и должината, 
иако годинава туниките 
се носат над колена.

Туниките се идеални за 
прошетка, за на работа, 
излегување и за на пла-
жа. Не постои парче об-
лека што може да се носи 
на толку различни начи-
ни како што е туниката.

Може да ја комбинирате 
и со хеланки, тесни фар-
мерки или пантолони со 
рамни ногавици. Може 
да ја збогатите со накит, 
ѓердани и со алки, кои ќе 
го дополнат целосниот 
впечаток. �
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Име:  
Џесика Мишел Частејн

Родена:  
24 март 1977 година, 
Сакраменто Калифорнија, 
САД

Професија:  
актерка

Џесика Мишел Частејн  ја 
почнала својата холивуд-
ска кариера со гостински 

улоги во неколку телевизиски 
серии, остварувајќи го свое-
то филмско деби во драмата 
„Џолин“ во 2008 година. Во 
2011 година, таа се здобила со 
светска популарност со улогите 
во филмовите „Засолниште“, 
„Дрво на животот“ и „Слугин-
ки“, а за нејзината изведба во„ 
Слугинки“  добила номинации 
за наградите „Оскар“, „Златен 
глобус“ и БАФТА за најдобра 
актерка  во споредна улога.

Частејн добила светско при-
знание со улогата во акцискиот 
трилер „00.30 – тајна опера-
ција“, освојувајќи ја наградата 
на филмските критичари, како 
и „Златен глобус“ за најдобра 
актерка, а, исто така, била но-
минирана за „Оскар“ за најдобра 
актерка. Таа, исто така, играла 
во „ Меѓу ѕвездите“, „Најна-
силна година“, за кој добила 
номинации за „Златен глобус“ и 

за наградата на критичарите, и 
во „Марсовец: Спасувачка ми-
сија“ во  2015 година. Во 2012 
година, таа од списанието „Тајм“ 
била ставена на списокот со сто 
највлијателни луѓе во светот.

Таа била во долга љубовна вр-
ска со режисерот Нед Бенсон 
пред да се разделат во 2010 го-
дина. Од 2012 година е во врска 
со Италијанецот Џанлука Паси 
де Пропосуло, кој е извршен ди-
ректор на италијанската модна 
марка „монклер“.

Актерката е позната и по тоа 
што на доделувањето на „На-
града на критичарите“ одржа 
говор во кој истакна дека во 
Холивуд би требало да има по-
веќе различности, па ги покани 
сите луѓе што се борат против 
расизмот, хомофобијата, секси-
змот, мизогинијата и антисеми-
тизмот.Сепак, актерката место 
пофалби, доби многу бројни 
критики и закани по овој хра-
бар говор. �

ЏеСиКа  
ЧаСтејн
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Најчеста причина за појава на болест кај 
цвеќињата е нестручно одгледување и 
недоволна грижа. Недоволното полевање, 
како и полевање со студена вода, многу 
често, знаат да бидат причина да заболи 
цвеќето. Прекумерното полевање еднак-
во му штети на растението. И едното и 
другото најчесто предизвикуваат жол-
теење на цвеќето и опаѓање на листовите.

Болест се јавува и поради истрошеност 
на земјата, т.е. кога растението подолго 
време не е пресадено, односно кога не 
се прихранува, како и поради преголем 
студ и големи промени на температу-
рата. Надворешните знаци за болест 
на растението понекогаш можат да се 
забележат дури кога болеста е во ста-
диум кога цвеќето можат да го спасат 
само итна мерки.

Пред да се појават надворешните симп-
томи на болест, растението се наоѓа во 
болна фаза, која се карактеризира со 
неправилности во примањето и во пре-
работката на хранливите материи. Штом 
ќе се забележат и најмалите знаци на 
заболување кај растението, треба да му 
се посвети поголема грижа и нега.

Полевањето треба да биде внимателно и 
умерено бидејќи растението не може да 
го искористи истото количеството вода 
што би го користело кога би било здраво.

Растението задолжително се пресадува 
во свежа земја кога болува од гниење 
на коренот или во случај кога земјата 
е толку лоша и исцрпена што во неа не 
би можело да оздрави и закрепне. При 
пресадувањето треба да се прегледаат 
жиличките и да се отсечат сите гнили 
и изумрени делови. По ова растението 
треба да се стави во помала саксија во 
која ќе има колку што е можно полес-
на, односно попорозна земја измешана 
со песок. Така пресаденото растение се 
полева и се остава на топло и доволно 
осветлено место близу до прозорецот,  
заштитено од силно сонце. 

Важно е да не се става на темно место. 
Доволно светлина, изедначена топлина, 
свеж воздух и умерено полевање се глав-
ни услови за постепено оздравување на 
растението. �

Ако ги следите препораките на древнa-
та кинеска филозофија за уредување 
на просторот, фенгшуи, и имате деца, 
ви нудиме предлог како да ја уреди-
те нивната соба за да биде сигурна и 
безбeдна.

Децата се многу подложни на енергии 
од опкружувањето и токму поради овој 
факт многу е важно нивниот кревет да 
биде поставен во средишната позиција. 
Децата,веруваат Кинезите, можат мно-
гу лесно да се почувствуваат анксиозно 
и ранливо ако со грбот се завртени 
кон врата. Покрај креветот никогаш 
не смее да има уреди што  работат или 
користат струја и батерии.

Отстранете ги сите предмети поради 
кои чувствувате обврска, односно тие 
што мислите дека морате да ги задржи-
те од која било причина. Не заборавајте 
да ја проветрувате собата и секогаш да 
има свеж воздух. Слики со вода, аква-
риум, звуци од вода во собата можат 
да создадат нездраво опкружување 
па дури и да доведат до респираторни 
заболувања. Особено е важно да вни-
мавате на ова ако децата имаат астма 
или други болести на дишните органи.

Зглавјето на детскиот кревет мора да 
биде потпрено на цврст ѕид. Обезбеде-
те доволно простор за поминување од 
сите страни на креветот и немојте ни-
како да ја поставите долгата страна на 
креветот паралелно со ѕидот. Избегну-
вајте креветот да биде под прозорец 
или во директна линија со вратата.

Ако е можно, креветот за момчиња-
та треба да се постави на источната 
или на северната страна од собата, 
а на девојчињата на јужната, југоза-
падната или на западната страна на 
просторијата. �
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КаКо Да негувате Болно 
цвеќе во СаКСија

Најчесто децата се тие што имаат голема желба 
за милениче, а дали ќе им се исполни зависи од 
нивните родители. Ако сѐ уште се  двоумите, 
еве неколку причини зошто е добро секое дете 
да има милениче

Зошто секое 
дете треба да 
има милениче? 

Кога детето се грижи за 
милениче, се учи на одго-
ворност и на последици 

доколку не се однесува одго-

ворно кон него. Ако рибата не 
се храни - умира, ако кучето не 
се прошета - станува нервоз-
но. Животното не е нешто што 

може да се остави на полица 
ако му здодее – вака детето ќе 
научи како да биде посветено 
на нешто и на некој.

Децата многу често знаат да 
бидат себични. Одличен на-
чин за запознавање дека има 
и други околу нив на кои, исто 
така, им е потребна грижа се 
токму милениците – кога ќе ги 
увидат потребите и чувствата 
на миленикот, ќе сфатат дека 
треба да погледнат подалеку 

од себе и да сочувствуваат со 
тие околу нив.

Не заборавајте и дека растење 
со миленик значи и важен жи-
вотен пријател за децата.

Истражувањата покажале дека 
деца што растат со животни 
имаат подобар и посилен иму-
нитет. Тие што имаат кучиња, 
пак, имаат намален ризик за 
развој на астма и на алергии, 
дури до 50 проценти. Исто 
така, луѓе што пораснале со 
кучиња, имаат помали шанси 
за кардиоваскуларни заболу-
вања бидејќи милениците го 
намалуваат крвниот притисок, 
отчукувањата на срцето, а со 
тоа и го намалуваат стресот. �



Летна забава ка ко дел од лет ни те аван ту ри и спорт ски актив но сти,  
мно гу лу ѓе од све тот и, се ка ко, од на ша та зем ја се за ба ву ва ат 

со суп (Stand up paddleboarding), што е спој на сур фа ње и  
на вес ла ње во сто еч ки став

Подготви | Бојан Момировски

Стоечко
веСлањекако
новвидлетна
атракција

О вој вид спорт ска за ба ва, ко ја 
е сѐ по а кту ел на во Ма ке до-
ни ја, мно гу че сто мо же да 

се ви ди на на ши те езе ра, но и на на-
ши те ре ки.

СУП е еден вид спорт во кој се ко ри-
сти шти ца и вес ло. Ге не рал но, шти ци-
те се де лат на два ви да, во за вис ност 
од ма те ри ја лот од кој се изра бо те ни. 
По сто јат твр ди и ме ки шти ци. Твр ди те 
шти ци се изра бо те ни од др во, пла сти-
ка или од кар бон, а ме ки те, всуш ност, 
се еден вид ба ло ни на ду ва ње, кои 

со пре фр ла ње од ра ка во ра ка, не што слич но 
на во зе ње ка ну. Вес ло то има ло па тка са мо 
од ед на та стра на и не мо же да се ко ри сти 
ка ко вес ла ње ка јак.

Без раз ли ка од кој ма те ри јал е на пра ве но 
вес ло то, тоа не е плов но и по то ну ва, но со 
раз лич на бр зи на. За да се спре чи гу бе ње на 
вес ло то во дла бо чи ни те на во да та, на ед ни от 
крај има вр вка ко ја е приц вр сте на на згло бот 
на ед на та ра ка. Да ска та, пак, е плов на, па за 
да не се слу чи да се од да ле чи од вес ла чот, 
таа со врв ца е приц вр сте на за глуж дот на 
но га та на вес ла чот.

На си те ма ке дон ски езе ра сѐ по ве ќе е при-
су тен овој вид ре кре а ци ја и спорт, и мно гу 
че сто мо же да се ви дат ре кре а тив ци ка ко 
во зат СУП. Во по но во вре ме СУП се ко ри-
сти во ком би на ци ја со јо га, а ко рис ни ци те 
ја ко ри стат шти ца та и за пра ве ње веж би. 
Се ка ко, тоа ба ра иск лу чи тел но мир на во да 
за бес пре ко рен ба ланс.

Це ла та опре ма, во за вис ност од ви дот на 
шти ца та и на вес ло то, ка ко и ма те ри ја лот 
од кој се на пра ве ни, мо же да чи ни и до 
2.000 евра, но мо же да се на ба ви и це ло сен 
комп лет за око лу 600 евра за по чет ни ци кои 
са ка ат да се оби дат и по ве ќе да нав ле зат 
во овој нов вид вод на за ба ва. 

ја до стиг ну ва ат иста та цвр сти на би деј ќи 
из др жу ва ат при ти сок на пум па ње и до 15 
ба ри. Твр ди те шти ци се проб ле ма тич ни за 
транс порт би деј ќи, спо ред на чи нот и сти лот 
на вес ла ње, мо жат да до стиг нат го ле ми на и 
до че ти ри ме три. Овие шти ци се ко ри стат во 
по ек стрем но вес ла ње, кое мо же да се вр ши 
на го ле ми вод ни по вр ши ни на бра но ви или, 
во по но во вре ме, на ре ки со го ле ми во до те ци.

Ме ки те шти ци што се на пум па ње, исто та ка, 
мо же да се ко ри стат за овој вид вес ла ње. 
Твр ди те шти ци се по до бри по ра ди ста бил-
ност и плов ност, но и по лес но се упра ву ва ат.
Се пак, спо ред след на та по дел ба, раз ли ка та 
мо же да би де и по го ле ма. Спо ред на чи нот 
на вес ла ње, СУП се де ли на обич но вес ла ње 
и по дол го кр сто су ва ње по мир ни во ди или 
на по бр зи во ди и бра но ви за љу би те ли те на 
по ек стрем ни вод ни спор то ви.

Шти ци те за ре кре а тив но во зе ње по мир ни 
во ди се по кра тки, и под 3 ме три, и по ши ро ки. 

Со тоа се овоз мо жу ва по ста бил но сто е ње 
и по лес ни се за ма не вар. По дол ги те твр ди 
шти ци се по тес ни, по дол ги и по стиг ну ва ат 
по го ле ма бр зи на, но тие ба ра ат по го ле ма 
струч ност би деј ќи тре ба да се ба лан си ра ат 
по до бро. Ва кви те шти ци слу жат за сур фа ње 
и на бра но ви.

По крај на ме на та, шти ци те мо же да се по де-
лат и спо ред те жи на та ко ја мо же да ја по не-
сат. Сѐ по при сут но е сто еч ко то вес ла ње во 
тан дем од двај ца вес ла чи, па за тоа шти ци те 
се и по дол ги и по ши ро ки и мо жат да но сат 
по ве ќе то вар. По сто јат шти ци што има ат но-
си вост до 100, 150 и до 200 ки ло гра ми.

По крај шти ца та, клу чен еле мент за сур фа ње 
со вес ла ње, се ка ко, е и вес ло то. Тоа мо же да 
би де дво дел но и те ле скоп ско. Дол жи на та 
ва ри ра во за вис ност од ви си на та на чо ве-
кот, мо же да из не су ва од 170 сан ти ме три 
до 220 сан ти ме три. Вес ла та се изра бо те ни 
од три ви да ма те ри ја ли, и тоа алу ми ни ум, 
фи берг лас и кар бон. Вес ла ње то е дво стра но 
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М акедонскиот кошаркарски 
шампион и освојувач на двој-
ната круна, екипата на МЗТ 

Скопје, во следната сезона ќе игра на 
два европски фронта или, во текот на 
цела сезона, во четири натпревару-
вања, вклучувајќи ги домашните. На 
меѓународна сцена МЗТ продолжува 
со настапите во АБА-лигата, а од го-
динава ќе настапува и во Еврокупот 
против реномирани европски екипи. 
Тоа ќе биде големо искуство за еки-
пата, која целиот потенцијал треба 
да го насочи кон одбраната на двој-
ната титула и, секако, во настапите 
на Јадранот. За таа цел управата ќе 
се обиде да доведе звучни имиња во 
составот и, секако, со новиот тренер 
Емил Рајковиќ да ги потврди успеси-
те и доминацијата што ја има во по-
следните неколку години на домашна 
сцена. Рајковиќ е докажан тренер во 

се поставува прашањето на постоењето 
на клубот воопшто или дека ќе има се-
риозни проблеми и нема да ги исполни 
условите за настап во првата професио-
нална лига.Тоа и се случи и Вроцлав е 
вратен во третата полска лига, која е 
на аматерско ниво. По ваквата одлука 
јас како тренер морав да барам други 
опции за професионален ангажман. 
Управата на МЗТ во тој момент веќе 
разговараше со мене и морам да кажам 
дека тоа не беше нивни прв обид да ме 
ангажираат за прв тренер на екипата. 
По долг период на размислување од 
моја страна и неколкуте состаноци што 
ги одржавме, се решив за овој чекор.

 веднаш по официјализирање на 
соработката дојде и поканата до 
клубот од Еврокупот, кој уште ед-
наш покажа дека ги вреднува ре-
зултатите на МЗТ Скопје.
РаЈКовиЌ: Токму така. Уште додека 
траеја преговорите за мој ангажман 
во МЗТ постоеше приказна дека освен 
играњето на два фронта, на домашна 
сцена и, секако, во АБА-лигата, клубот 
ќе се натпреварува и во некое посилно 
и пореномирано натпреварување во 

Европа. Со добиената покана веднаш 
седнавме на состанок со целата упра-
ва и со стручниот штаб и решивме да 
ја прифатиме поканата и да учеству-
ваме во Еврокупот во кој оваа сезона 
ќе настапат голем број поранешни 
евролигашки екипи. Тоа кај мене влеа 
дополнителна самодоверба и потврда 
за претходните разговори со управата 
уште пред да бидам ангажиран, дека се 
очекува МЗТ да се искачи едно скалило 
погоре во европската кошарка и дека ќе 
располага со буџет и со избор на играчи 
со кои може да се носи на сите фронто-
ви на кои ќе настапи. Преземањето на 
функцијата шеф на стручен штаб во 
клубот од Аеродром не ја гледам како 
враќање во македонската кошарка и че-
кор назад во кариерата туку токму како 
место за напредок на клубот и, секако, 
мој индивидуален бидејќи клубот ќе 
има можност да се прикаже во најдобро 
светло и на меѓународна сцена. Главен 
мотив за мене беше натпреварувач-
киот дел. Јас сум тренер што сака да 
се натпреварува против силни екипи, 
да се надмудрува со звучни тренерски 
имиња и да освојува победи со реално 
помал тим од европските гиганти.

 играњето на четири фронта во но-
вата сезона повлекува и потреба 
од ангажирање сериозни звучни 
имиња, дел од домашните квали-
тетни кошаркари и, секако, силни 
странски засилувања.
РаЈКовиЌ: Направени се сериозни ана-
лизи со управата и со стручниот штаб за 
ангажирањето кошаркари за следната 
сезона. Меѓутоа, буџетот на МЗТ е десе-
тина пати помал од тој на противниците 
во Еврокупот и, секако, од водечките еки-
пи во АБА-лигата. Нашиот тим во следна-
та сезона ќе се игра натпревари против 
Баерн Минхен, Уникаха Малага, Цедеви-
та, Партизан, Црвена звезда, Цибона... 
Сите тие тимови стојат на цврсти нозе, 
финансиите не им се проблем и можат 
да направат екипи за самите завршници 
и во домашните силни шампионати и 
во натпреварите на меѓународна сцена. 
Затоа добив одврзани раце од управата 
да доведам играчи што можат да го из-
држат целиот товар преку цела сезона. 
Сепак, таквите играчи се поскапи и веќе 
стапивме во преговори со голем дел од 
нив. Тоа ќе потрае во следните 15-20 
дена, додека не почнат и подготовките 
на екипата во август.

 во моментов како репрезентатив-
ци на Македонија од МЗТ настапу-
ваат само двајца играчи. Може ли 
во следниот период клубот да при-
добие неколку македонски играчи 
што се носители на играта на маке-
донската репрезентација?
РаЈКовиЌ: Каде и да сум работел 
претходно, мојата екипа не распола-
гала со најголем буџет во таа држава, 
а постигнувала врвни резултати во 
рамките на можностите и повеќе од 
тоа. Таков сум по природа и сакам јас 
да бидам тој што ќе решава за изборот 
на играчи во составот. Затоа и моите 
преговори со управата МЗТ течеа во 
таа насока. Сакам точно да знам колкав 
ќе биде буџетот на тимот за следната 
сезона за да можам со отворени карти 
да настапам во преговорите за доведу-
вање нови кошаркари. Тоа се случува 
токму во моментов и затоа и претходно 
кажав дека веќе се почнати преговори 
со голем број на кошаркари, како од 
нашата држава, така и од странство. 
Јас искрено посакувам во МЗТ да игра 
комплетната репрезентација на Маке-
донија, па дури и странски кошаркари 
што имаат наш пасош. Меѓутоа, знаеме 
дека имиња како Војдан Стојановски, 
Бо Мекејлеб, Вашингтон, Хендрикс, 
Влатко Илиевски се фантастични 
кошаркари, кои чинат многу. Секако, 
во тимот може да се случи следната 
година да се видат и добро познати 
имиња од кошаркарската сцена, па да 
се склопи една одлична екипа. Освен 
звучни имиња, мора да се има предвид 
дека 12 одлични кошаркари може и 
да не функционираат заедно во еден 
колектив. Тие нови играчи треба да 
бидат внимателно избрани бидејќи 
ќе треба да функционираат заедно и 
да го дадат максимумот на терен. Со 

мојот избор на играчи, јас како тренер 
морам да гарантирам и одреден успех 
на екипата. Веќе се ангажирани тројца 
странски играчи, а се преговара и со 
многу други и, секако, со репрезента-
тивци на Македонија.

 Кога сме веќе имињата, кој сè може 
да дојде во МЗТ и кои се вашите 
гаранции и очекувања и, секако, на 
управата и на навивачите?
РаЈКовиЌ: Досега се ангажирани, 
навистина, квалитетни играчи, кои 
можат да играат на повеќе позиции. 
Екипата ја засиливме со бек од Хо-
ландија, крилен центар од Америка, а 
со Ѓорѓе Дреновац, кој беше најдобар 
поединец во екипата минатата сезона, 
го продолживме договорот. Секако, 
мојата борба и борбата на управата ќе 
биде и задржување во тимот на Дамјан 
Стојановски, како и обидот за ангажи-
рање на Бојан Трајковски, Александар 
Костовски, Марко Симоновски, играчи 
што можат да им парираат на предиз-
виците што ќе ги има МЗТ во след-
ниот период. Веднаш да кажам дека 
одбраната на двојната круна воопшто 
не доаѓа во прашање и тоа мора да се 
случи без изговор. За настапот на меѓу-
народна сцена Еврокупот и играњето 
против реномирани клубови може да 
се искористи за здобивање искуство и 
за воигрување на кошаркарите. Секој 
резултат подобар од најдобриот плас-
ман на МЗТ во АБА-лигата, односно 
повисоко од седмото место, ќе кажам 
дека ќе биде огромен успех. А ако сè 
тече како што треба, симпатизерите 
на нашиот тим на крајот од сезоната 
може да се израдуваат и на пласман 
на завршниот турнир во јадранското 
натпреварување. 

За таа цел почетокот на подготовките 
ќе биде со комбинирани начини на 
тренинзи, а покрај моите помошници, 
Алексадар Јончевски, Горан Крстев-
ски, Драган Миленковиќ, ќе го имам и 
мојот добар пријател и соработник од 
Полска, Бартош Бибрович, кој ќе учест-
вува во првата фаза на подготовките и 
ќе внесе многу новитети. Со неговото 
ангажирање и постојана контрола на 
работата во текот на сезоната, заед-
но со физиотерапевтот и со нутри-
ционистот ќе се обидеме да добиеме 
поголема свежина на кошаркарите и 
да ги намалиме несаканите повреди. 
Знаеме дека нè очекува пеколно темпо 
со многу натпревари, затоа и мотивот 
за работа е огромен, а тоа ќе го барам 
и од кошаркарите и нема да дозволам 
отпуштање во ниту еден момент во 
следните девет-десет месеци. 

Преземањето на функцијата 
шеф на стручен штаб во 
клубот од Аеродром не ја 
гледам како враќање во 
македонската кошарка и 
чекор назад во кариерата 
туку токму како место за 
напредок на клубот и, секако, 
мој индивидуален бидејќи 
клубот ќе има можност да се 
прикаже во најдобро светло 
и на меѓународна сцена. 
Главен мотив за мене беше 
натпреварувачкиот дел. Јас 
сум тренер што сака да се 
натпреварува против силни 
екипи, да се надмудрува со 
звучни тренерски имиња и да 
освојува победи со, реално, 
помал тим од европските 
гиганти, вели рајковиќ

избираме играчи што ќе функционираат 
како тим и ќе го дадат максимумот

ЕМил РаЈКовиЌ, ТРЕНЕР НА МЗТ СКОПЈЕ

кошарка инТерВjу

македонски рамки, а искуството што 
го има со водењето екипи во странство 
може да биде пресудно за успехот на 
МЗТ во следната сезона. Во периодот 
додека управата на клубот сè уште го 
составува тимот за следната сезона 
заедно со Емил Рајковиќ, успеавме 
да поразговараме со новиот шеф на 
стручниот штаб за очекувањата и за 
резултатите, како и за престојните 
предизвици.

 По работата во вроцлав во Пол-
ска, по неколкуте преговори со МЗТ 
Скопје ја прифативте понудата од 
управата на клубот да се вратите 
во македонскиот шампионат. Што 
беше пресудно да ја прифатите но-
вата улога како шеф на стручниот 
штаб во македонскиот шампион?
РаЈКовиЌ: Веднаш на почеток морам 
да бидам искрен и да кажам дека имав 
двегодишен договор со Вроцлав, што 
значи и валиден договор за оваа нат-
преварувачка сезона. Сепак, по завршу-
вањето на минатогодишното полско 
првенство од управата на екипата ми 
беше ставено до знаење дека финан-
сиската конструкција не е стабилна и 

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски
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 Маж влегува во аптека и  
прашува:

– Вијагра за жени, продавате ли?
– Господине, златарата е од  

спротива!

 Учителката решила да им по-
каже на децата колку е штетен 
алкохолот.

 Извадила еден црв и пред очите 
на сите го потопила во чаша со 
ракија. Црвот се згрчил и умрел. 
Таа прашала:

– Која е поуката деца?
– Кој пие ракија нема глисти – ре-

кол Зоки Поки.
 Учителката нервозна решила да 

ги одведе во една фарма. Таму 
ставила пред една крава една 
кофа со ракија и една кофа со 
вода. И повторно прашува:

– Кравата пие од водата и не ја 
ни намирисува ракијата. Што 
заклучивте од ова деца?

 Зоки Поки веднаш одговара:
–  Кој не пие ракија е говедо.

иСто, Па иСто

Здраво телефанатици. На теветекава заборавам како што се заборава пи-
нот од картичка кога долго не си зел плата. А, и што има ново да се каже.

Сѐ е исто. Еве пример, не знам дали сте забележале, ама исти се имињата 
на сите утрински програми. Имате „Добро утро, Македонијо“, „Те сакам, 

Македонијо“, „Македонија наутро“...

Во ред е другари, знаеме каде живееме, доволно ни е тешко за да мора не-
кој секој ден да нѐ потсетува. 

Друг пример на „исто“ е публиката. Постои едно момче, кое не можеш, а да 
не го забележиш во публика. А, уште поинтересно е што го има во секоја 

публика. Дали е Вучиќ или Лила, квиз или разговор во студио, „Сител“, 
„Алфа“, „Канал 5“, момчево е таму! 

Велат најстресна работа било да си новинар, но јас велам блазеси му на 
тие нерви. Може сите плукаме крв за дневница, ама ова неговово ни на  

душман не се посакува!

Малиот брат 

ТВТека

�  29 јули 1014 година
 Во битката на планината Бела-

сица кај Струмица војската на 
македонскиот цар Самуил била 
тешко поразена од војската на 
византискиот цар Василиј II. 

�  31 јули 1908 година
 По победата на Младотурската 

револуција, Јане Сандански упа-
тува „Манифест до сите народ-
ности во Османската Империја“.

�  31 јули 1968 година
 Починал Мито Хаџивасилев - 

Јасмин, македонски револуцио-
нер, новинар и публицист. По ос-
лободувањето, од крајот на 1945 
година до 1 јануари 1948 година 
е главен и одговорен уредник 
на „Нова Македонија“. Во1962 
година повторно е именуван 
за главен уредник на весникот. 
На Основачкото собрание на 
Здружението на новинарите на 
Македонија Хаџивасилев е из-
бран за негов прв претседател.

�  2 август 332 г. пр. н. е.
 Во битката кај Херонеја Филип II 

Македонски ја остварува своја-
та најголема победа над здру-
жените сили на Атина и Теба.

�  2 август 1903 година
 Почна Илинденското востание 

на македонскиот народ против 
османлиската власт. За време на 
востанието се водеа битки кај 
селото Смилево, Демирхисар-
ско, на Слива и на Мечкин Ка-
мен, Крушевско, кај Карабуница, 
Kичевско, кај селото Арменско, 
Леринско, во Рашанец и кај се-
лото Чаништа, Mариовско.

�  2 август 1944 година
 Во манастирот „Свети Прохор 

Пчињски“ во присуство на 122 
претставници на македонскиот 
народ е одржано Првото засе-
дание на Антифашистичкото 
собрание на Македонскиот на-
род (АСНОМ). Во согласност со 
одлуките на АВНОЈ, Македонија 
е потврдена како рамноправна 
федерална држава во рамки-
те на ДФ Југославија. Притоа 
АСНОМ е конституиран како 
највисок законодавен и извр-
шен орган на народната власт 
на чело со Методија Андонов 
- Ченто, а македонскиот јазик е 
воведен како службен јазик.

ВремеПлоВ

Инстаграм се движи со 3 слики по купаќи на саат.

Во Македонија надежта ја снемва побрзо од 
раситнета илјадарка.

'Не ме интересира' е пола здравје.

Ако на Земјата имаш 100 кг, на Марс би имал 38 кг. 
Што значи дека ти не си дебел, само си на погрешно 
место!

Пеперутки во стомакот ? Тоа е тоа чувство кога ќе 
се фатиш за џеб, а мобилниот ти го нема!
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98_II
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2_-_%D0%88%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2_-_%D0%88%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/1945
https://mk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1948
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/1962
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%98_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_II_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_II_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%9C
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%88
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA


•		1	па	ку	ва	ње	„ре	са	на“
•		ка	као
•		60	гра	ма	пу	тер
•		2	ба	на	ни
•		1	ча	ша	ме	ле	ни	бис	кви	ти
•		100	гра	ма	ко	кос
•		не	кол	ку	бис	квит	ни	ко	ла	чи	ња
•		½	ча	ша	су	ви	сли	ви
•		½	ча	ша	мле	ко

За вал ка ње ќе ви тре ба:

•		ко	кос
•		чо	ко	лад	ни	тро	шки

# Пу те рот рас то пе те го во сад. Со стој ки те из ме-
шај те ги во по го лем сад. Ба на ни те ис па си рај те 
ги со ви љу шка и до дај те ги во сме са та. 

# Ме се те ја сме са та уба во да се со е ди ни. Ако сме-
са та е ме ка, до дај те ме ле ни бис кви ти; ако сме-
са та е мно гу су ва, до дај те уште мал ку мле ко за 
да до би е те сме са што ќе би де лес на за ра бо та.

# Од сме са та на пра ве те бом бич ки и вал кај те ги 
во ко кос или во чо ко лад ни тро шки.

# Сер ви рај те!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

До кол ку са ка те мо же те да до да де те сеч ка ни ја тки од  
ко ске сто овош је.
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Бом бич ки во при ро да




