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ВоВед

дИК ба ра спор ни гла са чи,  
Чи ча ков ски бр ка по ке мо ни

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

„По ра ди иск лу чи тел но то зна че ње 
на про це сот“, Др жав на та из бор на 
ко ми си ја (ДИК) по ба ра од ме ди у ми-
те да учес тву ва ат во кам па ња со ко ја 
тре ба да се ин фор ми ра ат спор ни те 
гра ѓа ни во из би рач ки от спи сок и во-
ед но да се по ви ка ат да се при ја ват. 
Не дел ни кот „Ре пуб ли ка“, имај ќи ги 
пред вид се ри оз но ста и важ но ста на 
си ту а ци ја та, ме ѓу пр ви те го при фа-
ти по ви кот за бесп лат но ди стри бу-
и ра ње на по сте ри те што се дел од 
кам па ња та. Во исто вре ме, со цел 
да се овоз мо жи по го лем ме ди ум ски 
про стор за по до бро за поз на ва ње на 
јав но ста со ра бо та та на Ко ми си ја-
та, (вклу чи тел но и со кам па ња та), 
ис пра тив ме ба ра ње за ин терв ју до 
пре тсе да те лот на ДИК, Але ксан дар 
Чи ча ков ски, кое на на ше го ле мо из-
не на ду ва ње и раз о ча ру ва ње бе ше 
од би е но со образ ло же ние де ка бил 
за фа тен! Со што бил за фа тен не ни 
ка жаа од ДИК. Да ли ло ви фан то ми 
или бр ка по ке мо ни...?

За мис ле те, пр ви от чо век на нај важ-
на та ин сти ту ци ја во др жа ва та (во 
мо мен тот) не мал вре ме да ја про мо-
ви ра кам па ња та ко ја, ка ко што ве лат 
и са ми те, е од иск лу чи тел но зна че ње 
на про це сот. Чи ча ков ски сме тал де ка 
во мо мен тот за не го не е при о ри тет-
но да раз јас ни ни за ди ле ми и не до-
у ми ци кај гра ѓа ни те и да од го во ри 
на се ри оз ни те кри ти ки (пред сѐ од 
опо зи ци ски те ме га фо ни) за на чи нот 
на про чи сту ва ње на из би рач ки спи-
сок, кој, пак, се кре и ра спо ред ќе фот 
на Зо ран За ев, са мо за да се одо бро-
во ли, ко неч но, да се по ја ви на из бо ри. 

Чо ве кот кој ка ко „не за ви сен екс перт“ 
бе ше по ста вен за пре тсе да тел на ДИК 
на пред лог СДСМ со бе га ње то од ме-

ди у ми те и од јав но ста пре зен ти ра 
не ве ро ја тен ама тер ски  од нос. Ед но-
став но, или не ма по им од ра бо та та 
или, пак, свес но го по тко пу ва До го-
во рот од Пр жи но и ра бо ти спро тив но 
на ин те ре си те на др жа ва та. Пре тсе-
да те лот на ДИК мо ра да би де све-
сен де ка во овој пер и од, не по сред но 
пред из бо ри, е нај важ ни от чо век во 
др жа ва та, а ка ко та ков има огром на 
од го вор ност пред це ла та јав ност. Не-
го ва долж ност и об вр ска не е са мо да 
обез бе ди ма кси мал ни ус ло ви за фер 
и де мо крат ски из бо ри, ту ку и да ја 
стек не до вер ба та на гра ѓа ни те во ин-
сти ту ци ја та што ја пред во ди. За тоа во 
спро ве ду ва ње то на це ли от про цес тој 
мо ра, пред сѐ, да по ка же ин те гри тет 
и од луч ност. Ако не е спо со бен да ја 
за вр ши за да ча та, на ме сто да соз да ва 
до пол ни тел ни проб ле ми, тре ба чес но 
да се пов ле че вед наш. 

Кол ку и да са ка ме ка ко ме ди ум да ја 
олес ни ме ра бо та та на ДИК, не мо-
же ме да не се сом не ва ме де ка пр ви-
от чо век на ин сти ту ци ја та не да ва 
ма кси мум за ис пол ну ва ње на об вр-
ски те. Исто та ка, не мо же ме да не 
пра ша ме да ли Чи ча ков ски свес но го 
ми ни ра про це сот оста вај ќи про стор 
за сом не жи и ре ак ции од опо зи ци ја та 
и од гра ѓа ни те, што, пак, на та му би се 
иско ри сти ло ка ко али би за по втор но 
бег ство од из бо ри на За ев?

Всуш ност, по ве ќе од очиг лед но е де ка 
ДИК и неј зи ни от пре тсе да тел во овој 
сло жен про цес има ат раз лич ни при-
ста пи и при о ри те ти. Ако из бор на та 
ко ми си ја ор га ни зи ра кам па ња за ин-
фор ми ра ње на гра ѓа ни те, пра ша ње то 
е ко ја е уло га та и за да ча та на пр ви от 
чо век на Ко ми си ја та. Да ја иско ри сти 
се ко ја мож ност за рас чи сту ва ње на 

спор ни те пра ша ња или со не го ви от 
молк да се одр жу ва ат на по вр ши на 
кри ти ки те на опо зи ци ја та за ре ле-
вант но ста на из би рач ки от спи сок?

Ко га ќе се охра бри да се по ја ви во 
јав ност, освен по треб но то об јас ну-
ва ње за гра ѓа ни те што са ка ат да го 
за чу ва ат пра во то на глас, Чи ча ков ски 
ќе тре ба да од го во ри и на на вре ди те 
и на за ка ни те на одре де ни опо зи ци-
о не ри и Со ро со ви пла те ни ци. 

От ту ка се по ста ву ва пра ша ње то ко га 
Чи ча ков ски ќе му од го во ри на Ја ни 
Ма кра ду ли кој по ба ра оста вка од не го 
за тоа што не го ва та со пру га би ла на 
спи со кот за про чи сту ва ње.

Ќе ги од бра ни ли Чи ча ков ски ко ле ги-
те од на вре ди те на Мир ја на Нај чев ска 
ко ја (вклу чу вај ќи го и не го) ги на ре че 
„бан да иди о ти“?

Всуш ност, се кој ви стин ски не за ви-
сен екс перт што се ри оз но ја сфа ќа 
функ ци ја та пре тсе да тел на ДИК, но 
и си ту а ци ја та во др жа ва та, мо ра да 
нај де вре ме и на чин ка ко да ги раз-
јас ни си те ди ле ми на гра ѓа ни те и 
да не доз во ли да оста не ни ту ед на 
дам ка и врз спи со кот и врз це ли от 
из бо рен про цес. 

Ве ќе дел од ал бан ски те опо зи ци-
ски пар тии се за ка ни ја де ка ќе го 
ос по рат из би рач ки от спи сок пред 
Уста вен суд и нај а ви ја бој кот на из-
бо ри те. Кој ќе по не се од го вор ност 
ако СДСМ или не ко ја дру га пар ти ја 
ги иско ри сти евен ту ал ни те про-
пу сти на ДИК за про дол жу ва ње на 
по ли тич ка та кри за? Под го твен ли 
е Чи ча ков ски да од го ва ра за не ус-
пеш но из ве де на та за да ча?

Кам па ња „про ве ри и при ја ви се“

Во јав ни от по вик на ДИК се ве ли де ка 
цел та на Ко ми си ја та во овој про цес 
е да стек не до вер ба од си те за ин те-
ре си ра ни учес ни ци. Ин те рес но е тоа 
што кам па ња та пред ви ду ва об ја ву ва-
ње ви де ос по то ви и по сте ри, но не и 
ме ди ум ско по ја ву ва ње на пре тсе да-
те лот. До бро би би ло Чи ча ков ски да 

од го во ри и на пра ша ње то ка ко сме та 
да ја стек не до вер ба та од учес ни ци те 
во про це сот со кри е ње и бе га ње од 
јав но ста. 

А за вол ја на ви сти на та, иа ко на функ-
ци ја та е ре чи си го ди на, ова не му е 
прв пат да бе га од ин терв јуа и од де ба-

ти. Пр ви от чо век на ДИК се кри е ше од 
јав но ста и на по че то кот на го ди на та 
ко га се ба ра ше под др во и под ка мен 
да ка же што е спор но во спи со кот 
и зо што не мо же да се про чи сти до 
24 април. Од го во ри не до бив ме до 
ден-де нес иа ко со но ви от до го вор 
на пар ти ски те ли де ри се уви де де-
ка, всуш ност, и не ма ло кој знае што 
спор но во спи со кот за два па ти да се 
од ла га ат мно гу важ ни те из бо ри, кои, 
пак, зна чат из лез од кри за та. Та кви от 
од нос и то гаш и се га оста ви про стор 
за сом неж де ка Чи ча ков ски на мер но 
ја оп стру и ра ше ра бо та та на Ко ми си-
ја та во ин те рес на Зо ран За ев. Да ли 
пр ви от чо век на ДИК ќе доз во ли јав-
но ста по втор но да до бие ист впе ча ток 
за не го, оста ну ва да ви ди ме. 



Ме ди у ми те, раз лич ни ана ли
ти ча ри што не ја раз би ра ат 

те ма ти ка та и по ли тич ки акте ри 
при до не соа кон тоа да не ма 

до вер ба во из би рач ки от спи
сок. Мис лам де ка се га ве ќе се 
раз јас не ти мно гу ра бо ти, ова 

ве ќе е над ми на то и ве ќе ни кој 
не тре ба да спо ме ну ва де ка во 
Ма ке до ни ја по сто јат фан том

ски гла са чи, ве ли Суб хи Ја ку пи, 
член на ДИК и до ктор на те ма 

из бор ни не ре гу лар но сти на 
пар ла мен тар ни из бо р
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си те што жи ве е ме ту ка и кои 
по не ко гаш не ма ме до вер ба во 
ни што и во ни ко го. Тоа се слу-
чу ва и со из би рач ки от спи сок, 
кој е ос по ру ван од си те акте ри-
те што учес тву ваа и за гу би ле 
во из бор ни те про це си уште од 
по че то кот на 90-ти те го ди ни, 
ко га за прв пат ор га ни зи рав-
ме пар ла мен тар ни из бо ри, па 
сè до се га. Но, ко га ќе по бе дат, 
то гаш раз лич но тол ку ва ат и 
има ат до вер ба. Ние мо ра да го 
сме ни ме мен та ли те тот и да 
поч не ме да им ве ру ва ме на ин-
сти ту ци и те на др жа ва та, кои 
ние ги соз да дов ме и во кои се 
вклу че ни ли ца што про фе си-
о нал но си ја вр шат ра бо та та.

� Ед на од тие ин сти ту ции кон 
ко ја е свр тен фо ку сот е ДИК, 
во ко ја има чле но ви од по ли-
тич ки те пар тии. По втор но, 
пар ти и те, чи и што чле но ви 
се дел од ДИК, па и ја ра ко во-
дат, опо зи ци ја та, соз да ва ат, 
ка ко што ве ли те, чув ство за 
не до вер ба кон из би рач ки от 
спи сок. Ту ка ќе ги спо ме нам 
по ло ви на та ми ли он фан том-
ски гла са чи, па 300.000, па 
200.000, па 350.000,  па на 
крај сè све де на 39.502 гла-
са чи што тре ба да на пра ват 
актив на ре ги стра ци ја.
ЈА Ку ПИ:  Јас са кам да ела бо ри-
рам ка ко се соз да ва овој до ку-
мент. Ова е ва жен до ку мент и 
ние ка ко ДИК сме во ко ре ла ци ја 
со МВР, кое во ди ре ги стар на  
др жав ја ни те на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја, из да ва лич ни кар ти 
и пат ни ис пра ви за тие гра ѓа-
ни и до де лу ва жи ве а ли шта на 
гра ѓа ни те. Од ту ка ги цр пи ме 
си те по да то ци за да на пра ви ме 
из би рач ки спи сок со гра ѓа ни 
што ги ис пол ну ва ат ус ло ви те 
за да би дат во тој спи сок. Тие 
ус ло ви се опре де ле ни со Устав 
и со за кон: ако е гра ѓа нин на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, со на вр-

ше ни 18 го ди ни и има ва лид на 
лич на кар та или пат на ис пра ва, 
има пра во да би де на из би рач ки 
спи сок. Ова е га ран ти ра но пра-
во на глас на се кој гра ѓа нин со 
ме ѓу на род ни прав ни акти. Од 
кра јот на 2015 го ди на но ви от 
со став на ДИК е ком по ни ран со 
трој ца струч ња ци, кои ја пред-
во дат Ко ми си ја та, по тоа со трој-
ца чле но ви од по зи ци ја та и со 
трој ца од опо зи ци ја та, со цел да 
се соз да де до вер ба во из би рач-
ки от спи сок. Трој ца та струч ња-
ци се нај ком пе тент ни за да се 
соз да де до вер ба, а, исто та ка, и 
чле но ви те од пар ти и те се пр-
венс тве но про фе си о нал ци, а 
по тоа пар ти ски прет став ни ци. 
Ве ќе осум ме се ци се ра бо ти на 
оваа проб ле ма ти ка, со ме то до-
ло ги ја за ко ја да доа сог лас ност 
си те че ти ри по ли тич ки пар тии. 
Исто та ка, ДИК за да ја вра ти 
до вер ба та склу чи и ме мо ран-
дум за со ра бо тка со ИФЕС – Ин-
тер на ци о нал на ор га ни за ци ја 
за из бор но то пра во. Имав ме и 
ме ѓу на ро ден струч њак за обра-
бо тка на по да то ци те за спро-
ве ду ва ње на ме то до ло ги ја та 
и не го ва та ра бо та е мно гу зна-
чај на за ре зул та ти те. Дој дов ме 
во ед на со стој ба во ко ја, отка ко 
бе ше усво ен из ве шта јот со мно-
зинс тво во ДИК, од опо зи ци ја та 
по втор но не ма ше до вер ба во 
ва кви от из би рач ки спи сок. Че-
ти ри те пар тии со анекс на До-
го во рот од Пр жи но на пра ви ја 
39.502 гла са чи уште ед наш да 
се про ве рат, да мо жат да се при-
ја ват во рок од 25 де на, од нос но 
до 19 август и да ја до ка жат ви-
сти ни то ста на по да то ци те. Ако 
не се при ја ват, не ма да би дат 
на из би рач ки от спи сок на овие 
из бо ри. Но, ко га ќе би де јав ни от 
увид пред из бо ри те, има уште 
еден рок од 15 де на, ко га овие 
гра ѓа ни ќе мо же по втор но да се 
при ја ват и да би дат вклу че ни 
во из би рач ки от спи сок.

� Во овие две „ге не рал ни 
про би“ на из бо ри те, од ло жу-
ва ни со по ли тич ка од лу ка, 
дој до вте до ед на си ту а ци ја 
во ко ја ме сто да се на ма ли, 
из би рач ки от спи сок се зго-
ле ми, во сог лас ност со бро јот 
на др жав јанс тва и пол но лет-
ни гра ѓа ни. Се по ја ви еден 
спи сок со „фан то ми“ што 
тре ба да се про ве ру ва ат, а 
се га по втор но дој дов ме до 
таа број ка од 39.502 гла са чи, 
кои тре ба да се при ја ват. Па 
ка ко дој де до тоа на таа „фан-
том ска ли ста“ да се нај дат, на 
при мер, про фе сор ка та Нај-
чев ска, се стра та на Ше ке рин-
ска, Гор дан Ге ор ги ев, Пав ле 
Тра ја нов? Што не до сти га ло?
ЈА Ку ПИ: Ме то до ло ги ја та за 
про вер ка бе ше из би рач ки от 
спи сок да се вкр сти со ба за та 
на по да то ци на 10 ин сти ту ции, 
кои во дат ре ги стар на гра ѓа-
ни - ка та стар, здрав стве но или 
пен зи ско оси гу ру ва ње или 
дру ги ин сти ту ции што во дат 
ва кви по да то ци за да мо же да 
ви ди ме кол ку се прек ло пу-
ва ат. ДИК со ме ѓу на род ни те 
струч ња ци од ИФЕС соз да де и 
усвои 32 пра ша ња ка ко да се 
про ве рат гра ѓа ни те. Не кои од 
пра ша ња та, мо же би, беа не ло-
гич ни, но ги при фа тив ме за да 
мо же да го ис цр пи ме пра ша ње-
то да ли во Ма ке до ни ја по сто јат 
фан том ски гла са чи. Та ка, на 
тие струч ња ци им доз во лив ме 
да би дат вклу че ни пра ша ња, 
на при мер, ако во ед на ку ќа 
жи ве ат по ве ќе од 20 чле но-
ви да би дат про ве ре ни си те, 
без раз ли ка да ли има ат до ку-
мен ти. Или ако во еден стан 
има по ве ќе од осум чле но ви. 
По тоа, ако во ед на ку ќа има 
по ве ќе од 10 чле но ви, или во 
стан по ве ќе од шест ми на, а во 
се мејс тво то има ат раз лич ни 
пре зи ми ња. Има ше раз лич ни 
пра ша ња со кои би мо же ле да 
нај де ме и да ли, на при мер, лу-
ѓе то жи ве ат или не во на ве-
де на згра да, или згра да што, 
мо же би, и не по стои. Во це ли от 
про цес нај дов ме не до ста то ци 
на обра бо тка та на по да то ци те 
во си сте мот на ур ба ни стич ко 
пла ни ра ње, уште има проб-
ле ми со ими ња та на ули ци те, 
со про ме ни те што се пра ват и 

Суб ХИ ЈА Ку ПИ |  ЧлЕН НА ДР жАВ НА ТА Из бОР НА КО МИ СИ ЈА

Пре тсе да те лот на ДИК да се вклу чи во вра ќа ње  
на до вер ба та во из би рач ки от спи сок

� Вра ќа ње то на до вер ба та во 
из би рач ки от спи сок и во из-
би рач ки от про цес е глав на та 
ра бо та на ко ја е ста вен фо ку-
сот по оваа ре чи си две го диш-
на по ли тич ка кри за, иа ко 
ури ва ње то на до вер ба та во 
спи со кот се гра ди дол го, со 
си те бо жем ни при чи ни за гу-
бе ње на из бо ри те од сè уште 
акту ел на та опо зи ци ја. Да ли 
низ овој про цес на чи сте ње 
на спи со кот, со две, да ги на-
ре чам, ге не рал ни про би за 
из бо ри, во април и по тоа во 
ју ни го ди на ва, се га, ко неч но, 
мо же да се вра ти до вер ба та, 
отка ко бе ше на ру ше на низ 
овој про цес?
ЈА Ку ПИ: Да ли има ме или не ма-
ме до вер ба, на Бал ка нот мо же 
да се спо ре ди со тоа да ли има-
ме до вер ба во со пру га та или 
не. Тоа е вна треш но чув ство на 
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дру ги проб ле ми. И се га се мис-
ли де ка се „фан то ми“си те тие 
што про из ле гоа од тој про цес 
по ра ди не кој про пуст од овој 
тип. Тоа е ед на не ло гич на и 
бр за ин тер пре та ци ја од раз ни 
струч ња ци и ана ли ти ча ри што 
де ба ти ра ат, а кои не ја зна ат 
до бро оваа проб ле ма ти ка. Се га 
из ле зе де ка лу ѓе то што има ат 
не точ ни по да то ци во са ми те 
ре ги стри се „фан том ски гла са-
чи“. Мис лам де ка по ле ка ќе дој-
де ме до ед на ре ал ност. ДИК во 
2013 го ди на иск лу чи по ве ќе од 
120.000 гла са чи од из би рач ки-
от спи сок што не ма ле ва лид на 
лич на кар та или пат на ис пра-
ва. Ни кој не се жа ле ше, а мно гу 
„екс пер ти“ и то гаш ве леа де ка 
ДИК вр ши „не у став на од лу ка“ 
со тоа што не ги за пи шал овие 
из би ра чи. За ко нот за тоа кој 
мо же да би де впи шан во из би-
рач ки от спи сок е ја сен. Ќе по-
вто рам, ме ди у ми те, раз лич ни 
ана ли ти ча ри што не ја раз би-
ра ат те ма ти ка та и по ли тич ки 
акте ри при до не су ваа да не ма 
до вер ба во из би рач ки от спи-
сок. Мис лам де ка се га ве ќе се 
раз јас не ти мно гу ра бо ти, ДИК 
ве ќе осум ме се ци ра бо ти јав но 
и транс па рент но, со вклу че ни 
ме ѓу на род ни струч ња ци. Се га 
јав но ги по ви ку ва ме се га си те 
прет став ни ци на ам ба са ди што 
се за ин те ре си ра ни, по тоа ОБ-
СЕ/ОДИХР и дру ги да се за поз-
на ат со проб ле ма ти ка та што ја 
има ме во Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја. Јас ги по ви ку вам и трој-
ца та на ши струч ња ци од ДИК, 
пре тсе да те лот и не го ви те за-
ме ни ци, да би дат повк лу че ни 
во овој про цес и во ме ди у ми те, 
за да мо же да се вра ти до вер-
ба та во Из би рач ки от спи сок.

� И „Ре пуб ли ка“ го по ка ну ва 
пре тсе да те лот на ДИК, струч-
ња кот Чи ча ков ски, да дој де 
на ин терв ју, иа ко до се га не 
при фа ти ни ед на на ша по ка-
на. Чи ча ков ски е од ре до ви те 
на СДСМ и во ед но е струч њак 
што ја во ди ДИК. Струч ња кот, 
пак,  кој во вла да та за спро-
ве ду ва ње из бо ри сед на ка-
ко ми ни стер на МВР, Оли вер 
Спа сов ски од СДСМ, по ба ра 
да би дат из бри ша ни 138.000 
гла са чи, па вие го од би вте 

и пис ме но му го об јас ни вте 
за ко нот. Тоа ли се струч ња-
ци те и та кво ли е нив но то 
од не су ва ње во ДИК?
ЈА Ку ПИ: Ние не мо же ме да ра-
бо ти ме со број ки што ги да ва-
ат ми ни стер или ин сти ту ци ја, 
ние број ки те ги обра бо ту ва ме 
во сог лас ност со Из бор ни от за-
ко ник. Та му не стои де ка се кој 
гла сач тре ба да го про ве ру ва-
ме да ли му е ва лид на лич на та 
кар та, па со шот или да ли му е 
тоа жи ве а ли ште то, или по ко ја 
ос но ва ги здо бил. Тоа е во над-
леж ност на МВР. Тоа што на ве-
ду ва ше ми ни сте рот, тој мо же 
да ка же та ка, но не го тол ку ва 
из бор ни от за ко ник, ка де што 
ра бо та та е јас на, тре ба да се 
има еден од до ку мен ти те за да 
мо же гла са чот да би де вклу чен 
во из би рач ки от спи сок. Ние 
ка ко ДИК се фо ку си ра ме да ги 
ин тер пре ти ра ме одред би те од 
тој за ко ник без ог лед на тоа 
да ли не кој се сог ла су ва со нив 
или не, за тоа по стои и гла са ње 
со мно зинс тво.  

� Во мај ги по ви ка вте Ми лев 
и Ду ма од СДСМ, ка ко и Чи ча-
ков ски, отка ко не го пот пи-
шаа за врш ни от из ве штај, да 
до ста ват за бе ле шки и до ка-
зи за не ка ква ано ма ли ја на 
из би рач ки от спи сок. До ста-
ви ја ли та ков до каз?
ЈА Ку ПИ: Не, зна е те, на ши те 
сед ни ци се јав ни, нѐ сле дат 
ме ди у ми те, јав но ста, со цел 
соз да ва ње до вер ба, но ние 
не ко гаш си пра ви ме и ште та, 
ко га де ба ти ра ме за не што што 
е уре де но. Тоа е нив но пра во, 
да не го при фа тат или да го 
ос по рат из ве шта јот, но ДИК за-
кон ски ра бо ти со мно зинс тво. 
По да то ци те во Из би рач ки от 
спи сок се точ ни и не ма не ре-
гу лар но сти. Се га се до ка жу ва 
де ка се точ ни.

� Што се из ме ни од мај до се-
га за се га тие трој ца та да го 
при фа тат за врш ни от из ве-
штај?
ЈА Ку ПИ: Па ова се га е до го вор 
ме ѓу че ти ри те по ли тич ки пар-
тии, тие, си гур но, ана ли зи ра ле.

� Да ли не при фа ќа ње то на Чи-
ча ков ски  то гаш би ло ре зул-

тат на пар ти ско дејс тву ва ње 
во ДИК или ка ко струч њак?
ЈА Ку ПИ: Јас не би мо жел да 
го твр дам тоа, ин тен ци ја та за 
овие 39.502 гра ѓа ни и 171.000 
да се ста ват на по се бен спи сок 
бе ше ток му на СДСМ. Ние имав-
ме не кол ку за ед нич ки сред би 
на кои ука жав ме на со стој би те 
и на крај про из ле гоа из ме ни те 
во Из бор ни от за ко ник за да 
мо же ДИК да го спро ве де тоа 
што е до не се но со из ме ни те. 
Та ка, ДИК се га е во таа уло га 
и на крај ќе из ле зе ме со ре зул-
тат, од нос но мис лам де ка и тие 
чле но ви што беа про тив, се га 
ќе ја по твр дат оваа ре ал ност. 
Ка ко се тол ку ва по ли тич ки, 
тоа е нив на ра бо та. 

� Ова Ве пра шав, за да се вра-
ти ме на до вер ба та. зад овој 
спи сок тре ба да за ста нат си те.
ЈА Ку ПИ: Ние си те тре ба да при-
до не се ме за до вер ба та. Јас сум 
пред ло жен од ДУИ за во ДИК, 
но пр во сум про фе си о на лец, а 
по тоа по ли тич ки прет став ник. 
Мо ја та по ли тич ка пар ти ја тре-

ба да ве ру ва во ме не, во тоа што 
го ка жу вам и тре ба да сто јам на 
таа ви сти на. Ако не ѝ се до па-
ѓа ви сти на та на пар ти ја та, таа 
не ка нај де дру го али би. Мис лам 
де ка ве ќе тре ба да се фо ку си ра-
ме на про фе си о нал но ста и на 
тоа што е ре ал но, без раз ли ка 
на по ли тич ка та при пад ност. 
По стои про фе сор ка та Нај чев-
ска, не мо жам да ка жам де ка е 
„фан том“. Тре ба да пре ста не-
ме да го упо тре бу ва ме збо рот 
„фан том“, тоа е на вред ли во. 
Зна е те што е фан том? На не-
по стој на лич ност да ѝ из да деш 
др жав јанс тво, па жи ве а ли ште, 
па лич на кар та, пат на ис пра ва. 
Кој би сме ел, ко ја ин сти ту ци ја 
би мо же ла да пра ви та кви не-
ре гу лар но сти? Мис лам де ка ова 
ве ќе е над ми на то и ве ќе ни кој 
не тре ба да спо ме ну ва де ка во 
Ма ке до ни ја по сто јат фан том-
ски гла са чи.

� Да ги ела бо ри ра ме и тие 
171.000 лу ѓе, кои ќе би дат 
обе ле жа ни со ѕвез дич ка, 
кои ќе тре ба да ка жат ка де 

ќе гла са ат, во странс тво или 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.
ЈА Ку ПИ:  Овие 171.000 лу ѓе, 
исто та ка, про из ле гоа од овие 
32 пра ша ња во ме то до ло ги ја-
та. Тие гла са чи не се нај де ни во 
не кол ку ба зи на по да то ци и се 
сме та де ка се над вор од зем ја ва 
по ве ќе од три ме се ци. Пар ти и те 
се до го во ри ја за по се бен из вод 
од из би рач ки от спи сок, за из би-
рач ки от од бор да има по го ле мо 
вни ма ние кон овие гла са чи за 
да не се на пра ви зло у по тре ба. 
Тие ќе има ат пра во да гла са ат 
или над вор, или во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. Но и оваа број ка не 
е ре ал на, де ка си те се над вор од 
Ма ке до ни ја. Поз на вам мно гу ми-
на што се ту ка, а кра тко вре ме 
би ле над вор.

Ќе вли јае ли овој по се бен 
спи сок на ло кал ни те из бо ри?
ЈА Ку ПИ: Не, би деј ќи ова ќе ва-
жи са мо за овие из бо ри, за да се 
вра ти до вер ба та. Овие гла са чи 
не се спор ни, ту ку тре ба да има 
по го ле ма про вер ка и вни ма ние 
за да не ма зло у по тре ба.

Из бо ри ка ко во  
Швед ска 
Мис лам де ка се га, со овие из-
ме ни на за ко ни те, не са мо на 
из бор ни от за ко ник, со фор-
ми ра ње те ла што ќе би дат 
мно гу про фе си о нал ни, со по-
го ле ма обу ка и на по ли ци ја та, 
обу ки на из би рач ки те од бо ри 
и на оп штин ски те из бор ни 
ко ми сии, а зна е ме кол ку се 
овие из бо ри зна чај ни за Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, ако си те 
ра бо тат на за да чи те што им 
се да де ни,  се ко ја ин сти ту ци ја 
и по ли тич ка пар ти ја, кои се 
акте ри што вли ја ат на про це-
сот, ние ќе ус пе е ме да спро-
ве де ме фер и де мо крат ски и 
ве ро до стој ни из бо ри. Ние сме 
та ков мен та ли тет, ко га го са-
ка ме тоа, го пра ви ме по до бро 
и од скан ди нав ски те зем ји, а 
ко га не са ка ме, се спо ре ду ва-
ме со нај не раз ви е ни те др жа-
ви. А не де ка не мо же ме, ова 
оп штес тво има ка па ци тет, и 
зре ли сме за тоа.    

� До се га има ше не кол ку из-
ме ни на за ко нот, има ше и 
обе ле жу ва ње на пр сти те, а 
се га ќе има фо то гра фии. Ќе 
има ли проб ле ми, на при мер, 
око лу фри зу ри те?
ЈА Ку ПИ: Се га има ме би о ме-
три ски до ку мен ти. Ова ќе 
ва жи за си те из бо ри. Мис лам 
де ка не ма да се по ја ват мно гу 
проб ле ми. Ние сме раз го ва ра-
ле, има ше во Ко со во проб ле ми, 
осо бе но со же ни те што се фо-
то гра фи ра ни без ша мии, а на 
из бор ни от ден не са ка ле да ја 
из ва дат ша ми ја та. Но ние ќе 
го спро ве де ме ова за прв пат 
и мис лам де ка не ма да би де 
ефи кас но, ту ку де ка ќе по мог-
не во тоа да не го ос по ру ва ме 
про це сот на гла са ње то и тој 
да по ми не без ни ка ква дам ка. 
Се га тре ба да мис ли ме по зи-
тив но и да по мог не ме во про-
це сот. Се ра бо ти за др жа ва та, 
за си те гра ѓа ни, кои не се ви-
нов ни за не ре гу лар но сти, а тие 
што пра ват не ре гу лар но сти, да 
би дат каз не ти. �
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Единство и национално 
помирување е новата 
битка на Македонците

Чествувањето на Илинден, денот на македонскиот непокор и борба за 
самостојност, годинава едногласно испрати порака за национално помирување. 
Празникот, кој во себе ги обединува вековните стремежи за државност и 
слобода, ги содржи и сите страдања, преданост и жртва на македонскиот 
народ и потсетува дека идеалите кои денес ги живееме почиваат врз неброени 
згаснати животи. Илинден сам по себе ја носи пораката на сплотеност и 
единство, заедништво, пораката за помирување во име на идните генерации, 
порака која и по 113 години од Илинденското востание и 72 години од АСНОМ 
сѐ уште е актуелна во македонското општество

Пишува | Наум Стоилковски

ИлИНДЕНСКИ ПОРАКИ 

Повторувањето на порака-
та за национално помиру-
вање при ова чествување 

се наметна како неопходност 
имајќи ги предвид долготрај-
носта и длабочината на по-
деленост која ја предизвика 
политичка криза, задирајќи ја 
секоја пора во општеството. 
Оттука, пораките за национал-
но помирување и единство за 
државните интереси и приори-
тети беа неодминлива основна 
порака испратени од сите чест-
вувања на Илинден - од Скопје, 
од Пелинце, од Крушево, од на-
родниот собир во Трново, од 
македонската дијаспора.

Апел за свесност и совесност во 
процесот на разрешување на 
политичката криза и излез од 
неа, во кој единствен приоритет 
треба и мора да бидат држав-
ните интереси и интересите 
на граѓаните, упати премиерот 
Емил Димитриев од Мечкин Ка-
мен во Крушево.

� Повикувам на искрено един-
ство кога станува збор за др-
жавните интереси и државни-
те приоритети, кои никогаш 
не смеат да бидат ставени 
зад партиските приоритети 
или личните желби на некој 
политичар или група луѓе. 

Повикувам на конструктив-
ност на секој фактор и ја осу-
дувам деструктивноста која 
некој сака да ја наметне како 
систем на делување.... Поли-
тичката криза не може и не 
смее да биде период којшто 
ќе трае во недоглед и кој ќе 
нанесува штетни последици 
за државата, како дома така 
и во странство. затоа треба да 
покажеме добра волја и свес-
ност за излез од политичката 
криза, покажувајќи со тоа и 
свесност и желба за враќање 
на државата во нормалниот 
колосек и целосно посвету-
вање на работа насочена кон 
реализација на проекти и дела 
во интерес на граѓаните - дода-
де Димитриев од Мечкин Камен. 

� Македонските граѓани 
со оддишка го дочекаа по-
литичкиот договор, оцени 
претседателот на Република 
Македонија, Ѓорге Иванов од 
Пелинце. Но, сега, вели, доаѓа 
потешкиот дел - да се испол-
ни договореното и да се одр-
жи дадениот збор. 

� Токму сега е време за воздр-
жаност и за одговорност, од 
што зависи не само разврската 
на кризата, туку и иднината на 
Македонија. Како што за ид-
нина ни треба единство, така 
за единство ни е потребно 
помирување - порача Иванов, 
кој побара да се стави крај на 
спиралата на поделби.

� Денес, на ден Илинден, во 
името на нашите херои од 
минатото, но и нашите деца, 
кои се херои на иднината, ве 
повикувам да ги жртвуваме 
личните заради општите 
интереси, теснопартиските 
заради државните интере-
си. Да изградиме култура на 
дијалог и компромис, но и 
чувство за единство околу 
државните интереси. Ве по-
викувам дијалогот да го во-
диме во институциите, а не во 
амбасадите. Поддршката да ја 
бараме од граѓаните, а не од 
меѓународните фактори... Ци-
низмот е сеприсутен. Станав-
ме политички поларизирано 
општество запоставувајќи ја 

политичката култура. Станав-
ме заложници на омразата кон 
другиот - истакна Иванов и по-
вика на почитување на правото 
на различно мислење и ставање 
крај на омаловажувањата, дегра-
дирањата и дехуманизирањата. 

Токму во духот на пораката на 
Иванов дијалогот да се врати 
во институциите, а не во ам-
басадите, претседателот на 
Собранието, Трајко Вељаноски, 
од прославата на Илинден во 
Скопје повика на обновување на 
меѓусебната почит и разбирање 
помеѓу политичките партии.

� Како прв меѓу еднаквите 
пратеници, уште еднаш по-
викувам на обединување на 
сите политички структури зад 
големата идеја на Македонија. 
Повикувам на дополнително 
обновување на меѓусебната 
почит и разбирање помеѓу 
политичките партии. Тие не 
смеат да бидат непријатели и 
мораат да бидат конкуренти 
кои имаат иста цел. Македо-
нија е нашата заедничка цел. 
Предолго народот е заложник 
на една ваква непринципиел-
на политика - оцени Вељаноски 
и додаде дека таа непринципи-
елност ги разградува македон-
ските државотворни темели. 

� Моќта на гласот на граѓаните 
на избори е под постојан при-
тисок и континуирана рела-
тивизација и обезвреднување, 
нагласи Вељаноски.

� Денес овој основен демократ-
ски постулат е под закана. Во 
жарот на политичката битка, 
опиени од желбата за власт, за 

жал, постојат личности кои на 
грбот на народот настојуваат 
да ја приграбат Македонија. 
Мораме да бидеме јасни и 
недвосмислени и да кажеме: 
Доста е! Македонија не беше 
градена за да се растури - по-
вика Вељаноски. 

� Македонија не е ослободена 
ниту, пак, изградена од страв, 
напротив од сопствени зала-
гања, од сопствени сили, соп-
ствен труд, сопствени жртви и 
силен стремеж за слобода. По-
бедата, слободата, напредокот, 
развојот и успехот се нашата 
финална цел, а до неа се до-
аѓа со почитување и спроведу-
вање на основните вредности, 
со стратегија и тактика, но и 
со оператива и со многу труд и 
работа - се надоврзува пораката 
на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Ни-
кола Груевски, од Илинденската 
средба во Трново.

� лесно е да седиш отстрана и 
да набљудуваш, уште полесно 
е да критикуваш и да бидеш 
деструктивен, да плукаш по сѐ 
што се прави, создава и гради, 
само да зборуваш, а ништо да 
не правиш, и тоа го знае мно-
зинството од овој народ. Јас 
знам дека местото на поли-
тичарот е помеѓу народот, на 
секоја педа македонска земја, 
на секоја улица, во секој град 
и село со народот и со негови-
те проблеми и не само кога е 
лесно, туку и кога е тешко, кога 
има мака и кога треба да му се 
помогне - посочи Груевски.

� Секоја неискрена критика, 
лага и манипулација сервирана 
од неработниците и интриган-
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тите завршува во првиот мо-
мент од нивното зачекорување 
меѓу народот, оцени Груевски.

� Јас на овој празник ветувам 
дека додека ме држи послед-
ниот атом од силата ќе рабо-
там за да остварам што пого-
лем број ветувања што сум ги 
дал, ќе решиме што поголем 
број проблеми, ќе направиме 
што поголем број проекти и 
дела, успеси за Македонија, 
за секој нејзин поединец, за 
народот. Народот е силата што 
ја создава државата и кој ја 
брани и развива таа држава...  
знам дека македонскиот на-
род едвај чека да добие шан-
са, да се произнесе за сето она 
што го гледа во изминатиот 
период, да го даде својот глас, 
да излезе на слободни и фер 
избори, да каже дека граѓани-
те на Македонија се господари 
на ова парче земја, дека овде 
живее народ што знае што 
сака и знае што прави. На-
шиот народ знае да цени и да 
расудува, знае да носи мудри 
одлуки, а наша обврска е тоа 
да се овозможи најбрзо што е 

можно за да можат сите да од-
лучат без никаков притисок, 
директен или индиректен, од 
никого и од никаде, за да има 
празник на демократијата - 
посочи Груевски од собирот во 
потпелистерското Трново.

� Македонија е заедничка тат-
ковина на сите нас и заедно 
треба да се бориме за неа и да 
ги постигнеме идеалите ток-
му на двата илиндени, а тоа се 
секако слободна земја со де-
мократски институции, рече 
претседателот на СДСМ, Зоран 
Заев, во илинденската честитка.

� Нам ни треба нов, четврти 
Илинден во којшто ќе се обе-
диниме одново без разлика 
на вера, народност, пол и убе-
дување. заедно, браќа, сестри, 
земјаци и комшии, како што е 
запишано и во Крушевскиот 
манифест, ќе се избориме за 
право, слобода и за социјална 
правда - рече претседателот 
на СДСМ.  

Несомнено, поделеноста ги над-
минува границите на државата 

и ја чувствуваат и иселениците, 
од каде што се приклучија на 
апелите за национално поми-
рување. Обединетата македон-
ска дијаспора потсетувајќи на 
обединетоста во Илинденското 
востание пред 113 години, денес 
кога политичката криза ја при-
тиска Македонија, порача дека 
е потребно ново обединување 
кон изградба на Македонија која 
ќе го издржи тестот на времето.

Тестот на времето досега, гледа-
но низ призмата на поделеноста 
и потребата од обединување, на 
ова чествување на Илинден мо-
жеби најдобро ја долови претсе-
дателот на државата Иванов, кој 
посочи на три лекции:
� Кога сме сплотени - сме 
слободни. Кога веруваме - по-
бедуваме. Кога го сакаме она 
што го имаме - ќе го добиеме и 
она што го немаме, а длабоко 
и искрено го посакуваме. До-
бро да ги запомниме овие три 
лекции бидејќи се платени со 
многу крв, со многу пропуште-
ни можности и со многу изгу-
бени години - гласи пораката на 
претседателот на државата. �



ИлИН ДЕН 1903 - 1944 - 2016 ГО ДИ НА

уште ед на про пу ште на шан са

Илин ден 2016 го ди на во на ши те 
се ќа ва ња ќе би де за па ме тен са мо 
ка ко уште ед на го ле ма про пу ште на 
шан са за вра ќа ње на нор мал но ста. 
Шан са да се по тсе ти ме на де ла та на 
тие што низ исто ри ја та ги не ле за ма
ке дон ска та ид ни на без да раз мис лу
ва ат за сво ја та тра ге ди ја, за ма ки те 
на нив ни те се мејс тва, за нив ни те 
лич ни ин те ре си. За жал, нај го ле ми
от дел од се гаш ни те Ма ке дон ци не 
мо жат до крај да го раз бе рат тоа 
што се слу чи ло на ас ном ски от, а 
уште по мал ку на кру шев ски от Илин
ден. Иде о ло шки те, обра зов ни те, 
ин те ле кту ал ни те и дру ги те ба ри е ри 
кај Ма ке до не цот сѐ уште не доз во
лу ва ат праз ни кот, кој е за ед нич ки 
име ни тел за ма ке дон ска та бор ба за 
са мо бит ност и не за вис ност, се ко ја 
го ди на да се ко ри сти за сми ру ва ње 
на стра сти те од по ли тич ки ка ра ктер

Пишува | Го ран Мо ми ро ски

Вре ме то во кое жи ве е ме се га без-
дру го е раз лич но од тоа во кое 
се бо ре ле вој во да та Ста вре Го-

гов (1903), прав ни кот Ацо Пе тров ски 
(1944) или по ли ти ко ло гот Дра ги Ар-
сов (1991). Ни кој не оче ку ва обич ни от 
гра ѓа нин да ги знае трој ца та на ве де ни 
актив ни бор ци за не за вис на Ма ке до-
ни ја кои се мал ку поз на ти за по ши ро-
ка та ма ке дон ска јав ност. Но, би би ло 
до бро да зна ат де ка во нив но име и 
во име на сто ти ци ил ја ди дру ги лу ѓе 
што по мог на ле да ја жи ве е ме сло бод на 
Ма ке до ни ја, тре ба да се од не су ва ме со 
по чит кон нив ни те де ла ако ве ќе са-
ми те не мо же ме да на пра ви ме го ле ми 
ра бо ти за Ма ке до ни ја. Не ло гич но е се-
гаш ни те ге не ра ции во ера та на гло ба-
ли за ци ја, ин тер нет, евти ни и сло бод ни 
па ту ва ња, на олес не та ко му ни ка ци ја 
од се ка ков вид да би дат бе страш ни 
ка ко „илин ден ци те“, „ас ном ци те“ или 

“ре фе рен дум ци те“. До вол но би би ло да 
не плу ка ат по оние што им овоз мо жи-
ле да жи ве ат во Ма ке до ни ја, ко ја не е 
со вр ше на, ни ту бо га та, но е на ша, на 
си те гра ѓа ни што жи ве ат во неа. 

Ако се су ди спо ред тоа што се слу чу ва-
ше на со ци јал ни те мре жи, кои се по-
ка за тел за по ве де ни е то на гра ѓа ни те 
за се гаш ни те ге не ра ции, по важ но е 
да се иско ри сти шан са та да се оцр ни 
по ли тич ки от не при ја тел откол ку да се 
чес тву ва за тие што ни да ле шан са да 
жи ве е ме во сопс тве на др жа ва. 

Се из на чи тав ме се не што, од ин тен зив-
но оцр ну ва ње на де ла та на вмров ци те, 
пре ку иде о ло шка та осу да на ко му ња-
ри те, пла си ра ње ју гос ло вен ски идеи 
на Илин ден од стра на на про тив ни-
ци те на вла ста до по и сто ве ту ва ње на 
ре во лу ци о не ри те со бу гар ски от двор. 

Чест на тие што искре но, ви стин ски 
или вир ту ел но, се пок ло ни ја пред ве-
ли ка ни те на ма ке дон ска та исто ри-
ја, но, се пак, за Ма ке до ни ја да трг не 
на пред на де но ви ка ко овој мо ра да 
се слу чи на ци о нал но по ми ру ва ње. 
Го лем дел од опо зи ци ски те акти ви-
сти се спро тив ста ви ја на ба ра ње то 
за на ци о нал но по ми ру ва ње твр деј ќи 
де ка на Ма ке до ни ја во мо мен тов не 
ѝ се слу чу ва на ци о на лен су дир, ту ку 
би тка на до бро то про тив ло шо то. 

Овие лу ѓе не ус пе а ја ба рем за еден ден 
да из ле зат од тем на та и дла бо ка дуп ка 
во ко ја се дла бо ко нав ле зе ни и од ко ја 
не мо жат да из ле зат со го ди ни. Исто то 
се од не су ва и на тие што со на вре ди 
го до че каа ли де рот на опо зи ци ја та 
на Меч кин ка мен. Та ков ин ци дент 
не сме е ше да се слу чи не по ра ди жр-
тва та за ко ја ќе су дат и исто ри ја та 
и гра ѓа ни те на из бо ри, ту ку по ра ди 
си те за ги на ти, ра не ти и за тво ра ни за 
сло бод на Ма ке до ни ја. На Ма ке до ни ја 
ни ко гаш не ѝ не до сти га ле де но ви за 
по дел би и за прес ме тки, и ме ѓу ко ми-
ти те и ме ѓу пар ти за ни те, а во не за-
вис на Ма ке до ни ја ме ѓу вмров ци те и 
ко му ња ри те. Нам ни не до сти га ат де-
но ви во кои ќе се по чи ту ва ме ме ѓу себ-
но и во исто вре ме ќе ги по чи ту ва ме 
де ла та на на ши те пред ци. Илин ден е 
еден од тие де но ви, но ние и го ди на ва 
не го иско ри стив ме. �
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Македонија има најмалку две причини да биде загрижена ако 
не биде спроведен договорот потпишан во март од страна на 
Турција и Европската унија, според кој бегалците што од Блискиот 
Исток и Северна Африка пристигнуваат во Европа преку турска 
територија треба да бидат запрени на својот пат. Првата причина 
за загриженост лежи во опасноста дел од бегалците што во случај 
на пропаст на договорот ќе тргнат кон Германија и другите земји на 
ЕУ привремено или трајно да останат на наша територија, а другата 
причина за загриженост е официјално Скопје да биде ставено 
пред изборот ЕУ или Турција, како што тоа претходно неформално 
се случи со Русија и со Кина. Македонија нема сериозен бизнис, 
инвестициски или трговски врски со Турција, но, сепак, во случај на 
пропаст на договорот за бегалците не може да се исклучи конфликт 
(дипломатски, трговски или безбедносен) меѓу Анкара и Брисел во 
кој неминовно ќе страдаат историските, културните и малцинските 
врски меѓу турскиот и македонскиот народ

Пропаѓа договорот 
Еу - турција

МАКЕДОНИЈА ЧЕКА РАзВРСКА АНАЛизА

Пишува | Го ран Мо ми ро ски

Европската унија и Турција 
со месеци водеа ризични 
дипломатски војни без да 

го направат чекорот што може-
ше да го урне договорот што ја 
спаси ЕУ од поголем бран бега-
лци и од драматична промена на 
европската политичка карта. И 
покрај забелешките на Европ-
ската комисија, Советот на Ев-
ропа, Европскиот парламент и 
низа влади и други институции 
на владите на членките на ЕУ, во 
интерес на договорот за спас од 
бегалците Европската унија ги 
затвораше очите пред односот 
на Анкара кон регистрираните 
прекршувања на човековите 
права, правата на курдското 
малцинство, проблемите во ме-
диумскиот сектор, апсењата не-
владини активисти. Сѐ со цел до-
говорот да биде „зацементиран“ 
за наредниве десетина години и 
ЕУ да се спаси од нови милиони 
бегалци што преку Турција би 
влегле во Грција. 

И покрај сигналите дека Турција 
не е задоволна од договорот спо-
ред кој земјата треба да добие 
вкупно шест милијарди евра 
за згрижување на бегалците, 
турските граѓани да добијат 
безвизен режим за влез во ЕУ 
и да се забрзаат преговорите за 
членство во Унијата, ЕУ не беше 
подготвена за следните чекори 
на Турција. Брисел ја потцени 
позицијата на Ердоган, кој сега 
има ретка можност да го кон-
тролира стапот, а морковот да 
биде на европска територија и 
не стори ништо за да го обезбе-
ди договорот. 

Дури ни по падот на експре-
миерот Давутоглу, и подоцна 
одбивањето на Ердоган да ги 
промени турските антитеро-

ристички закони во согласност 
со европските стандарди, Европ-
ската унија не презеде чекори за 
обезбедување на „антибегалски-
от“ договор. Или, пак, Европа за 
првпат во својата модерна исто-
рија премолчено призна дека е 
немоќна да реши еден од своите 
најголеми проблеми.  

За разлика од Брисел, кој како 
ној ја закопа главата во песок 
и молеше бога Ердоган да им 
се смилува на своите колеги во 
Берлин, Париз, Лондон, Мадрид 
и во другите европски центри, 
Анкара, свесна дека ја води иг-
рата, постојано го најавуваше 
својот следен чекор и, прак-
тично, најавуваше пропаст на 
договорот доколку не бидат 
прифатени сите нејзини барања. 

Ердоган не е заинтересиран 
за маките на неговите колеги, 
чиишто политички позиции се 
разнишуваат од самата најава 
дека Европа ќе ја зафати нов, 
уште посилен бран бегалци со 
евентуален пропаст на догово-
рот. Со двете изјави во врска со 
договорот, една негова и една 
на министерот за надворешни 
работи, турскиот претседател 
внесе огромен немир во европ-
ските престолнини. Ултимату-
мот на Анкара, според кој дого-
ворот нема да биде спроведен 
доколку претходно Европската 
унија не воведе безвизен режим 
за турските државјани, е јасен 
знак дека место за европските 
проблеми, Ердоган ќе се грижи, 
пред сѐ, за своите интереси. 

 „Турција инсистира ЕУ да вове-
де безвизен режим за нејзините 
граѓани не подоцна од среди-
ната на октомври, во спротив-
но договорот за бегалците ќе 
биде раскинат. Ако не дојде до 
либерализација на визниот ре-
жим, ќе бидеме принудени да 
се откажеме од спроведување-
то на договорот од 18 март за 
враќање на бегалците“, изја-
ви Чавушоглу за германскиот 
весник „Франкфуртер алгемај-
не цајтунг“. Иако во изјавата на 
Чавушоглу се зборува за прие-
мот на бегалците што ќе бидат 
депортирани од ЕУ, повеќе од 
јасно е дека е проблематичен 
целиот пакет, односно дека неза-

доволната Турција целосно ќе ги 
прекине обврските за блокада 
на егејското крајбрежјето преку 
кое бегалците влегуваат во Гр-
ција, а потоа преку балканската 
маршрута пристигнуваат во Ав-
стрија, Германија и во другите 
членки на ЕУ. 

По обидот за воен удар во кој, 
според турската влада, се вме-
шани и западни, пред сѐ, аме-
рикански инсталации, оваа по-
литичка стратегија на Ергдоган 
е уште поразбирлива. Турскиот 
претседател сега нема што да 
загуби. И покрај економските 
и безбедносните проблеми, 
Турција може да се повлече од 
договорот за бегалците без ни-
какви сериозни последици за 
земјата, што не може да се каже 
и за Европската унија.  

Во случајов, кратковидата ЕУ не 
можеше да види дека на Ердо-
ган му одговара да се ослободи 

од депортираните бегалци, кои 
би добиле азил во членките на 
ЕУ, но и од најголемиот дел од 
бегалците сместени во кампови 
на турска територија. Пропаст 
на договорот ќе значи поттик 
и за преостанатите загрозени 
лица во Сирија и во Ирак, но и 
за бегалците во Турција да тр-
гнат кон ЕУ. Покрај огромните 
трошоци за градба и за одржу-
вање на инфраструктурата што 
опслужува 2,3 милиони бегалци 
во Турција, Ердоган со преки-
нот на договорот со ЕУ ќе се ос-
лободи и од стотици членови 
на радикални исламски групи 
што како бегалци се сместени 
во камповите и се потенцијална 
опасност за турската безбедност. 
Од дипломатско-политички ас-
пект, пропаста на договорот со 
ЕУ на Ердоган ќе му се отвори 
пат за нови преговори во кои ќе 
може да бара многу повеќе пари 
и други отстапки од Брисел. 

Македонија и нов коридор за бегалците
Пропаѓањето на договорот за Македонија и за другите земји на балканската 
маршрута ќе значи нови тензии, стотици илјади бегалци на границите, хаос по 
официјалните и по дивите гранични премини. Притоа, ќе бидеме сведоци на 
нови насловни страници во светските медиуми каде што ќе нѐ прикажуваат 
како нехумана нација, и сето тоа, пред сѐ, поради импотентноста на Европската 
унија да се соочи со проблемот на ефикасен начин. Пресметано во пари , доколку 
бегалците од Турција и другите од Блискиот Исток тргнат кон ЕУ без турска 
контрола, а Македонија во екот на бегалската криза лани летото трошеше по 
еден милион евра дневно, сега таа бројка би можела да дојде до една милијарда 
евра годишно. Со оглед на тоа што ниту Македонија ниту Србија како следна 
дестинација ни оддалеку не можат да ги покријат овие средства, а ЕУ покажа дека 
не дава доволно пари за соочување со кризата, тогаш логична е претпоставката 
дека Македонија ќе мора да ја менува тактиката и место контрола на јужната 
граница да размислува за коридор, сличен на тој за кој во 1999 година за време 
на косовската криза го предлагаше покојниот претседател Киро Глигоров. �
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нИКола 
ГруевсКИ

трајКо 
вељаносКИ

Илинден е голем ден во 
нашата историја, исто-
ријата на македонскиот 
народ и на граѓаните на 
Република Македонија. 

Ден кога секоја година се потсетуваме на нив, на на-
шите херои и нивните битки и жртви. Но, истовремено 
земаме аманет дека нивното дело, нивните заслуги и 
придобивки, слободата која ја извојуваа, храброста со 
која нè инспирираа, мудроста со која нè просветлија, 
слободата и независноста за кои се бореа и кои денес 
ги имаме ќе ги одржуваме, негуваме, развиваме, по-
читуваме и од нив нема да отстапиме, по никоја цена, 
во секаков ризик, при секаков предизвик и тоа треба 
да го знае секој, а најмногу самите ние. Затоа што ние 
сме едно, едно ткиво нераскинливо, едно знаме, едно 
дело, една света и светла организација, една држава, 
една мисла и едно име – Македонија.

Како прв меѓу еднаквите 
пратеници – уште еднаш 
повикувам на обедину-
вање на сите политички 

структури зад големата идеја на Македонија. Пови-
кувам на дополнително обновување на меѓусебната 
почит и разбирање помеѓу политичките партии. Тие 
не смеат да бидат непријатели и мораат да бидат 
конкуренти кои имаат иста цел. Македонија е нашата 
заедничка цел. Предолго народот е заложник на една 
ваква непринципиелна политика.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Зоран  
Заев

Изгледа дека додека бев 
во Македонија Долна, 
овде се случила една 
важна работа. Лисица-
та, конечно, тргнала по 
мадињата на овенот и се оближува. Сега ќе паднат, сега 
ќе паднат... Некој ми рече дека процената била дека на 
тенко се држеле, пустите. Иако мене не ми изгледа баш 
така. И затоа можеби паднала одлука дека е пожелно 
да се демонстрира единство на жртвите и на крвникот 
баш на Илинден. А ете, јас никако да разберам зошто 
е тоа паметно и добро. Ама никако. Нејсе, мора да е до 
мене. Важно е да сте вие среќни и задоволни. 

БранКо  
ГеросКИ

Дали сме ги исполниле 
соништата на борците 
од сите илиндени, на 
нашите знајни и не-
знајни јунаци, денес се 
мери според квалитетот на животот. Ако знаеме 
дека платата во Македонија е најниска од целиот 
Балкан, а невработеноста највисока, тогаш треба 
да се исправиме пред вистината и да кажеме дека 
ваква Македонија не е татковината за којашто 
мечтаеле илинденците, ниту за ваква Македонија 
мечтаат новите генерации.

ЃорГе  
Иванов

Денес, на ден Илинден, 
во името на нашите 
херои од минатото, но 
и нашите деца, кои се 

херои на иднината, ве повикувам да ги жртвуваме 
личните заради општите интереси, теснопартиските 
заради државните интереси. Да изградиме култура 
на дијалог и компромис, но и чувство за единство 
околу државните интереси. Ве повикувам дијалогот 
да го водиме во институциите, а не во амбасадите. 
Поддршката да ја бараме од граѓаните, а не од меѓу-
народните фактори.

Дали кога Сорос го изго-
ворил ова претпоставу-
вал дека самиот тој ќе 
биде измислениот не-
пријател (неретко и народен непријател бр. 1) во 
земјите во кои владеат или ќе завладеат популистич-
ки автократи, непријатели на отвореното општество? 
Дали помислувал дека автократите ќе ги заплашуваат 
граѓаните на дузина држави (Русија, Белорусија, Ср-
бија, Хрватска, Латвија, Полска, Узбекистан, Турција, 
Грција, Македонија…) дека тој со своите фондации 
сака да им ги растури државите? Првите изблици на 
хистеричната хајка против „баучот на соросоидите“ 
веќе се беа случиле, но не верувам дека Сорос очеку-
вал дека во годините што следеа ќе биде прикажуван 
како вампир, врколак, Дарт Вејдер и што ли уште не.

владИмИр  
мИлЧИн

Алч но и изо па че но. Ги то-
ва ри те де ца та, же на та, 
ро ди те ли те и за ми ну ва те 
во Охрид на ви кенд за мр-
тов ци. И тоа пре ку Пре се ка. 
Мор ни ча во сов па ѓа ње. 

Но, на стра на смр де а та од не-
кро фи ли ја та, во си те овие 
ло ши ми ри си има и реа на 
кри ми нал.Со три ста пер и пе-
тии, без куп до ку мен ти во-
зи ло то од странс тво влег ло 
во Ма ке до ни ја, а Јо ва нов ски 
го ку пил на ста ро. Впро чем 
и е ста ро, и тоа не е спор но. 
По тоа, со исто тол ку спле-
тки го ре ги стри ра на свое 
име, во тем но си на бо ја и со 
по гре бал на на ме на. Бо ја та 
не ѝ при ле га на на ме на та, 
га ба ри тот на во зи ло то уште 
по мал ку, но ќа рот од здел ка-
та е си от зи јан за др жа ва та. 

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Сла вКо јо ва нов СКИ на Про Дол жЕн вИ КЕнД на Мр тов цИ

Се ко гаш ко га ќе по мис-
ли ме де ка сме ви де ле 
сѐ и не мо же по до лу, 

на пра гот од де сет ти от цик-
лус по ра зи, ќе се по ја ви тој, 
СДСМ, гро ба рот на сво ја та 
ид ни на, и ќе ни по ка же де ка 
се ко гаш мо же по до лу. Ба-
рем два ме тра.

Со не ко ја чуд на страст кон 
оно зем но то, оваа не де ла 
по себ на чест да се нај де на 
ова ме сто има Сла вко Јо ва-
нов ски, на чал ник на би тол-

ска та по ли ци ја, наз на чен 
во вре ме то на Оли вер Спа-
сов ски. Во те кот на ку си от 
пре стој на на чал нич ка та 
по зи ци ја Јо ва нов ски ус пе ва 
да го збо га ти се меј ни от во-
зен парк со во зи ло „си тро ен 
Ц4“, во зи ло што, нај про сто, 
мо же ме да го опи ше ме пат-
нич ко во зи ло, за во зе ње во 
град ска сре ди на, од фран-
цу ско про из водс тво. 

И ту ка, вед наш зад опи сот 
на во зи ло то се крие ста пи-
ца та. Иа ко не што ло шо ми-
ри са уште во „се под но ви на 
ви со ка по зи ци ја“ ло ши от 
ми рис до пр ва до а ѓа – са кај-
ќи да ги из бег не си те да вач-
ки кон др жа ва та, а зго ра на 
сѐ и да си го вра ти да но кот, 
„си тро е нот“ го ре ги стри ра 
ка ко по гре б но во зи ло!

Иа ко на се кој што ба рем 
ед наш, ба рем на се ма фо ри 
или во по ми ну ва ње ви дел 
„си тро ен Ц4“ му е те шко, 
по точ но не воз мож но да за-
мис ли ка ко во тоа во зи ло се 
пре не су ва ков чег, тоа што 
ја пра ви уште по на дре ал на 
це ла ва си ту а ци ја се глас ни от 
смев на це ла Би то ла и гроб-
на та ти ши на на Јо ва нов ски.

Из лег ло на ви де ли на, се 
нас ме ал на ро дот, но да ре че 
ла га е, ме стен ка, душ ма ни, 
еве до ку мен ти де ка пи шу-
ва те не ви сти ни – ни што. 
Гроб на ти ши на во пр ви от 
ден по про дол же ни от ви-
кенд. Мо ра да за креп ну ва 
од на би ва ње то ки ло ме три 
по пла жи те во Охрид или 
Гр ци ја на про дол же ни от 
ви кенд на мр тов ци.. � (Р.Р.)

Пра вец на дви же ње: 
од за ко нот - ле во

Про фе си ја: 
по ра не шен прв по ли ца ец во 
Би то ла, ра бот ник
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ИН ТЕРВ Ју СО ДИ РЕ КТО РОТ НА АГЕН ЦИ ЈА ТА зА ЕлЕ КТРОН СКИ КО Му НИ КА ЦИИ, СА ШО ДИ МИ ТРИ ЈО СКИ ЕКоноМИја

� АЕК нај а ви рас пи шу ва ње тен-
дер за обез бе ду ва ње опе ра тор 
што ќе овоз мо жи ши ро ко по ја-
сен ин тер нет ски при стап на се-
ка де низ Ма ке до ни ја. До ка де 
е по стап ка та? 
ДИ МИ ТРИ ЈО СКИ: АЕК ја об ја ви 
на ме ра та за спро ве ду ва ње по-
стап ка на ја вен тен дер за опре де-
лу ва ње да ва тел на уни вер зал на 
ус лу га во три днев ни вес ни ка и 
на на ша та веб-стра ни ца на 13 
ју ли 2016 го ди на, со цел да овоз-
мо жи јав на рас пра ва со си те за-
ин те ре си ра ни стра ни, ко ја трае 

опе ра то рот ќе пла ти от ште та ако  
пред гра ни ца ви се вклу чи ро а минг

мо жат да се прик лу чат на овој 
до го вор. Под го то вки те од на-
ша стра на се на пра ве ни и се га 
оче ку ва ме од нив на стра на да 
ги ис пол нат актив но сти те и да 
до не сат од лу ки за да се прик-
лу чат на на ша та спо год ба за 
ро а минг во ре ги о нот. 

� Мо бил ни те опе ра то ри се 
долж ни да обез бе дат до бар 
сиг нал и при стап до ин тер-
нет, но лу ѓе то че сто се жа лат 
де ка, на при мер, на гра ни ца 
фа ќа ат сиг на ли од стран ски 
зем ји и со тоа има ат не са кан 
ро а минг или де ка им па ѓа 
при ста пот до ин тер нет. Ка ко 
мо же да се пот тик нат опе ра-
то ри те да ин ве сти ра ат во сво-
ја та мре жа и да го по до брат 
ква ли те тот на ус лу ги те? 
ДИ МИ ТРИ ЈО СКИ: Аген ци ја та 
за еле ктрон ски ко му ни ка ции 
со пра вил ник ги про пи шу-
ва ми ни мал ни те па ра ме три 
на ква ли тет што тре ба да ги 
ис пол ну ва ат опе ра то ри те во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ко га 
обез бе ду ва ат ус лу ги за сво и-
те ко рис ни ци. Пра вил ни кот се 
од не су ва на го лем број па ра ме-
три за ква ли тет на фикс ни те 
и на мо бил ни те мре жи во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја. До кол ку 
Аген ци ја та со стру чен над зор 
утвр ди де ка не се по чи ту ва ат 
опре де ле ни одред би од овој 
пра вил ник, пре зе ма актив но-
сти во сог лас ност со пра вил ни-
кот и За ко нот за еле ктрон ски 
ко му ни ка ции, со што ги за дол-
жу ва опе ра то ри те да го по до-
брат сво јот ква ли тет. Во од нос 
на по гра нич ни те зо ни, Аген ци-
ја та во сво јот пра вил ник има 
про пи ша но де ка опе ра то ри те 
има ат об вр ска да ги пре зе мат 
си те актив но сти за да ги за шти-
тат ко рис ни ци те од не са кан 
ро а минг. До кол ку по гре шка 
или за ра ди слаб ква ли тет на 
мре жи те не кој од ко рис ни ци те 
е оште тен со не са кан ро а минг, 
опе ра то рот таа ште та тре ба да 
му ја на до ме сти на ко рис ни кот 
во це ло сен из нос. 

� Да ли АЕК го сле ди ква ли те-
тот на ус лу ги те на опе ра то ри-
те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
и на кој на чин го пра ви тоа? 
ДИ МИ ТРИ ЈО СКИ: Аген ци-
ја та со сво ја опре ма ги ме ри 

� Со за ко нот за еле ктрон ски 
ко му ни ка ции Аген ци ја та 
пре зе де уло га и во де лот на 
ки бер нет ска та без бед ност. 
Ко ја е уло га та на АЕК во овој 
дел по точ но? 
ДИ МИ ТРИ ЈО СКИ: Во рам ки те 
на Аген ци ја та поч на да ра бо ти 
На ци о нал ни от цен тар за од го-
вор на комп ју тер ски ин ци ден-
ти (MKD-CIRT) ка ко офи ци јал на 
на ци о нал на точ ка за кон такт и 
ко ор ди на ци ја во спра ву ва ње то 
со без бед нос ни те ин ци ден ти 
кај мре жи те и ин фор ма ци ски-
те си сте ми. На ци о нал ни от цен-
тар за од го вор на комп ју тер ски 
ин ци ден ти иден ти фи ку ва и 
обез бе ду ва од го вор на без бед-
нос ни ин ци ден ти и ри зи ци. 
Отво ре на е по себ на веб-стра ни-
ца (mkd-cirt.mk) на ко ја мо жат 
да се при ја ву ва ат ин ци ден ти и 
на ко ја од август оваа го ди на ќе 
поч не ме со об ја ву ва ње ин фор-
ма ции за без бед но ко ри сте ње 
на ус лу ги те на ин тер нет, а за кои 
се на де ва ме де ка ќе им би дат 
ко рис ни на гра ѓа ни те. На ци о-
нал ни от цен тар за од го вор на 
комп ју тер ски ин ци ден ти во со-
став на АЕК 3 поч на со гра де ње 
мре жа на до вер ба ме ѓу др жав-
ни те ин сти ту ции и опе ра то ри те 
на кри тич на та ин фра стру кту ра 
со цел да се обез бе ди ко ор ди ни-
ран од го вор на комп ју тер ски те 
без бед нос ни ин ци ден ти и да се 
за шти тат ре сур си те на др жа ва-
та. Овие актив но сти има ат крај-
на цел еду ци ра ни гра ѓа ни што 
на вре ме но ќе се ин фор ми ра ат 
за те ков ни те ки бер нет ски за-
ка ни и ќе до би јат со ве ти ка ко 
да се за шти тат, по тоа зго ле ме на 
от пор ност на акту ел ни ти по ви 
за ка ни кај др жав ни те ин сти ту-
ции и ко ор ди ни ран од го вор при 
спра ву ва ње со ки бер нет ски ин-
ци ден ти во на ша та др жа ва.

си те па ра ме три за мо бил ни те 
ус лу ги, ка ко што се бр зи на на 
вос по ста ву ва ње по вик, број на 
пре ки на ти по ви ци, ус пеш ност 
на ис пра те ни СМС, ка ко и бр-
зи ни те на ин тер нет што ги ну-
дат мо бил ни те опе ра то ри на 
сво и те ко рис ни ци. Си те из ме-
ре ни па ра ме три ги об ја ву ва ме 
јав но на на ша та веб- стра ни ца 
komuniciraj.mk ко ја е на ме не та 
за ин фор ма ции за си те ко рис ни-
ци во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Од 
пос лед ни от цик лус ме ре ња во 
сог лас ност со за кон ски те про-
це ду ри, из ме ре ни и об ја ве ни се 
про сеч ни те бр зи ни на ин тер нет 
на на ши те опе ра то ри, и тоа 13,5 
Mbps download за „Ма ке дон ски 
те ле ком“ и 8,8 Mbps download 
за „Вип“, без раз ли ка на тех но-
ло ги ја та што се ко ри сти. Овие 
бр зи ни се по ви со ки од ми ни-
мал но про пи ша ни те 3 Mbps за 
ур ба ни сре ди ни и ми ни мал но 
про пи ша ни те 2 Mbps по по го ле-
ми те па ти шта, ка ко што се де-
фи ни ра ни спо ред пра вил ни кот 
на Аген ци ја та. Во од нос на фикс-
ни те ус лу ги, Аген ци ја та сѐ уште 
не ма вос по ста ве но ин те гри ран 
си стем за ме ре ње со сопс тве на 
опре ма, но при би ра по да то ци 
од стра на на опе ра то ри те во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја. Во од нос 
на фикс ни от ин тер нет, спо ред 
по да то ци те од опе ра то ри те, нај-
го ле ми от дел од ко рис ни ци те 
ко ри стат ин тер нет ме ѓу 8 и 20 
Mbps. Во овој пер и од АЕК изра-
бо ту ва ап ли ка ци ја со ко ја си те 
ко рис ни ци ќе мо же да до би ва ат 
ин фор ма ции за сопс тве на та бр-
зи на на при стап до ин тер нет и 
мно гу дру ги па ра ме три за ква-
ли тет на ин тер нет ски от при-
стап, од уре ди те ка де што таа 
ап ли ка ци ја ќе би де ин ста ли ра на 
без раз ли ка да ли се ра бо ти за 
мо бил ни или за фикс ни мре жи. 
Во те кот на август оваа го ди на, 
со цел да се по до бри ква ли те-
тот на ап ли ка ци ја та, таа ќе би де 
до стап на за бе та-те сти ра ње од 
стра на на си те за ин те ре си ра ни 
ко рис ни ци. Ние ги по ви ку ва ме 
за ин те ре си ра ни те ко рис ни ци за 
бе та-те сти ра ње да ни по мог нат 
во овој про цес. Си те ре ле вант ни 
ин фор ма ции за бе та-те сти ра ње-
то од 10 август 2016 го ди на ќе 
би дат до стап ни на веб-стра ни-
ца та на АЕК на ме не та за ко рис-
ни ци (www.komuniciraj.mk). 

30 де на од де нот на об ја ва та на 
веб-стра ни ца та. За бе ле шки те, 
мис ле ња та и пред ло зи те по об ја-
ве на та на ме ра за ин те ре си ра ни-
те стра ни мо жат да ги до ста ват 
до Аген ци ја та за еле ктрон ски 
ко му ни ка ции, ко ја на сво ја та 
веб-стра ни ца ќе ги об ја ви ре-
зул та ти те од јав на та рас пра ва, 
ка ко и неј зи ни от став. По за вр-
шу ва ње то на по стап ка та, Аген-
ци ја та ќе об ја ви тен дер со ко го 
до крај на 2016 го ди на ќе опре-
де ли еден или по ве ќе да ва те ли 
на уни вер зал на ус лу га во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, кој по крај 
оста на ти те ус лу ги оп фа те ни со 

уни вер зал на та ус лу га тре ба да 
обез бе ди и при стап до ши ро ко-
по ја сен ин тер нет со бр зи на од 
нај мал ку 2 Mbps по при фат ли ви 
це ни за си те до ма ќинс тва што 
до се га не маа мож ност да се по-
вр зат на ин тер нет со не ко ја од 
до стап ни те тех но ло гии. 

� Се на ма ли це на та на ро а минг-
ус лу ги те во не кол ку бал кан-
ски зем ји. Да ли се пре го ва ра 
и со дру ги зем ји од ре ги о нот 
за пад на це на та за ро а минг-
ус лу ги те? 
ДИ МИ ТРИ ЈО СКИ: Да, од 1 ју-
ли 2016 го ди на ста пи ја во си ла 
но ви те, на ма ле ни це ни за ро а-
минг- ус лу ги за на ши те ко рис ни-
ци што се на о ѓа ат во Ре пуб ли ка 
Ср би ја, Бос на и Хер це го ви на и 
во Цр на Го ра. Та кво на ма лу ва ње, 
спо ред спо год ба та што ја има ат 
пот пи ша но др жа ви те, имав ме и 
ми на та та го ди на, а, исто та ка, ќе 
има ме и след на та го ди на во исти-
от пер и од. Ние сме та ме де ка од 
овој до го вор при до би вки има ат 
на ши те гра ѓа ни што ги ко ри стат 
овие ус лу ги. Во овој пер и од пре-
го ва ра ме со Ре пуб ли ка Ал ба ни ја 
и со Ре пуб ли ка Ко со во за и тие да 
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Цел та на Аген ци ја та за 
еле ктрон ски ко му ни ка ции 
(АЕК) е кре и ра ње про стор 
за раз вој на но ви ге не ра
ции мо бил ни ус лу ги и тоа, 
се раз би ра, по при стап
ни це ни за гра ѓа ни те. Во 
ме ѓу вре ме ко му ни ци ра ме 
со го лем број ре но ми ра
ни опе ра то ри од све тот за 
да ус пе е ме да им ја пре
зен ти ра ме си ту а ци ја та на 
па за рот во Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја и по вол но стите 
и мож но стите за влез на 
на ши от па зар

Пишува | Александрија Стевковска 



БизНисОТ ОвАА НЕдЕЛА

 � Да ли мо же да се оче ку ва трет 
мо би лен опе ра тор?
ДИ МИ ТРИ ЈО СКИ: АЕК има об-
вр ска да соз да ва по вол на око-
ли на за раз вој на кон ку рен ци-
ја та на па за рот за еле ктрон ски 
ко му ни ка ции во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја и за влез на но ви 
опе ра то ри. Аген ци ја та пре зе ма 
со од вет ни за кон ски мер ки кон 
опе ра то ри те во на со ка на ефи-
кас но ко ри сте ње на ра ди о фре-
квен ци и те и во на со ка на раз вој 
на кон ку рен ци ја та. Со тоа ќе се 
овоз мо жи до вол но оп ти ма лен 
фре квен ци ски про стор за влез 
на нов мо би лен опе ра тор, кој 
ќе при до не се за по до бро кон-
ку рент но оп кру жу ва ње. Цел та 
е кре и ра ње про стор за раз вој на 
но ви ге не ра ции мо бил ни ус лу ги 
и тоа, се раз би ра, по при стап ни 
це ни за гра ѓа ни те. Во ме ѓу вре-
ме, ко му ни ци ра ме со по го лем 
број ре но ми ра ни опе ра то ри од 
све тот, со цел да ус пе е ме да им ја 
пре зен ти ра ме си ту а ци ја та на па-
за рот во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
и нив ни те по вол но сти и мож-
но сти за влез на на ши от па зар. 

 � Со спо ју ва ње то на ВИП и на 
ОНЕ по ска пеа ус лу ги те во мо-
бил на та те ле фо ни ја. Се ра бо ти 
за сло бо ден па зар, но да ли по-
стои ме ха ни зам за ус ло ву ва ње 
на опе ра то ри те да ги на ма лат 
це ни те, со ог лед на тоа де ка 
е на ма ле на кон ку рен ци ја та? 
ДИ МИ ТРИ ЈО СКИ: Во из ми на-
ти от пер и од бе ше на пра ве на 

те мел на ана ли за на но во соз да-
де ни от па зар на мо бил на те ле-
фо ни ја. Ма ло про даж ни от па зар 
за мо бил ни ус лу ги е сло бо ден 
па зар, но, од стра на на, АЕК бе ше 
утвр де на за ед нич ка до ми на ци ја 
на го ле мо про даж ни от па зар за 
при стап и поч ну ва ње со ус лу ги 
во мо бил ни мре жи, кој е ре гу ли-
ран па зар. Два та актив ни опе-
ра то ри на па за рот на мо бил на 
те ле фо ни ја беа опре де ле ни ка ко 
опе ра то ри со за ед нич ка зна чи-
тел на па зар на моќ и им беа на-
мет на ти об вр ски за ин тер ко нек-
ци ја и при стап и за кон тро ла на 
це ни во го ле мо про даж ба, со што 
се на ма лу ва ат нив ни те мож но-
сти за евен ту ал на зло у по тре ба 
на до ми нант на та моќ. На пра-
вив ме и пра вил ник со кој се де-
фи ни ра ат раз ни ви до ви вир ту-
ел ни опе ра то ри и се де фи ни ра ат 
од но си те и ус ло ви те ме ѓу нив и 
мреж ни те опе ра то ри. Од 1 ју ли 
2016 го ди на Аген ци ја та им ги 
одо бри ре фе рент ни те по ну ди на 
два та опе ра то ри со де фи ни ра ни 
ус ло ви и це ни. Сме та ме де ка на 
тој на чин се кој вир ту е лен опе-
ра тор ќе мо же мно гу лес но да 
пот пи ше до го вор со по стој ни те 
опе ра то ри за ко ри сте ње на нив-
на та мре жа за ну де ње мо бил ни 
ус лу ги за свои претп лат ни ци. 
На ша та цел е јас на - са ка ме да 
ја пот тик не ме кон ку рен ци ја та 
на па за рот на мо бил на та те ле-
фо ни ја. Пре ку ре гу ла ци ја на овој 
го ле мо про да жен па зар се соз-
да ва ат ус ло ви за влез на но ви 

мреж ни или вир ту ел ни опе ра-
то ри и пре про да ва чи на ус лу ги 
на па за рот во Ма ке до ни ја. Тоа 
по зи тив но ќе вли јае врз раз во јот 
на ефе ктив на та кон ку рен ци ја 
на па за рот на еле ктрон ски ко-
му ни ка ции и ќе при до не се за 
при стап ни це ни со по до бар 
ква ли тет на ус лу ги те. Од 1 ју ли 
2016 го ди на на на ши от па зар 
поч на да ра бо ти но ви от вир ту-
е лен опе ра тор „Лај ка мо бајл“. 
Сме та ме де ка со влез на но ви от 
опе ра тор мо жат да би дат по до-
бре ни кон ку рент ски те ус ло ви 
на овој па зар, што ќе до ве де 
до по по вол ни ус ло ви за си те 
ко рис ни ци на еле ктрон ски ко-
му ни ка ци ски ус лу ги. Нив ни те 
та риф ни мо де ли ну дат по себ ни 
по вол но сти за одре де ни гру пи 
ко рис ни ци кои има ат по тре ба 
од ме ѓу на род ни раз го во ри со 
одре де ни зем ји и по себ ни ус лу-
ги за ко рис ни ци те на ин тер нет. 

 �  Кол кав е бро јот на поп ла ки 
на гра ѓа ни те и на што нај че сто 
се од не су ва ат тие во вр ска со 
ра бо те ње то на опе ра то ри те? 
ДИ МИ ТРИ ЈО СКИ: Во те кот на 
2014 го ди на има ло око лу 2.100 
ре ше ни спо ро ви ме ѓу опе ра то-
ри и ко рис ни ци, а во те кот на 
2015 го ди на би ле до ста ве ни и 
ре ше ни 1.328 спо ро ви, од кои 
нај го ле ми от број, од нос но 658 
се од не су ваа на проб ле ми со мо-
бил ни от ин тер нет, а 196 се од-
не су ваа на ус лу ги те за мо би лен 
го вор. Во пр ва та по ло ви на од 
2016 го ди на беа ре ше ни вкуп но 
490 спо ро ви, од кои го лем број, 
од нос но 81 се од не су ваа на проб-
ле ми со мо бил ни от ин тер нет, а 
74 на ус лу ги те за мо би лен го-
вор. Тоа е до пол ни те лен по ка за-
тел за оправ да но ста на на ши те 
актив но сти во оваа на со ка, но, 
се пак, оста ну ва и по тре ба та на 
на ши до пол ни тел ни на по ри за 
по до бру ва ње на си ту а ци ја та, 
по себ но на па за рот на мо бил-
на та те ле фо ни ја во Ма ке до ни ја. 
До кол ку при ре ша ва ње на спо-
ро ви те Аген ци ја та утвр ди де ка 
е по вре де но пра во то на ко рис-
ни ци те по ра ди пре кр шу ва ње на 
не кои од одред би те пред ви де ни 
во За ко нот за еле ктрон ски те ко-
му ни ка ции, то гаш Аген ци ја та 
поч ну ва пре кр шоч на по стап ка 
за што се пред ви де ни и каз ни 
за опе ра то рот. �
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Почна изградба на 
постројката на германската 
компанија „Г.р.а.Д. eкологија“
Во локалната економска зона 
„Стопански комплекс Илинден“ во 
општина Илинден денеска беше 
поставен камен-темелник за из-
градба на постројката на герман-
ската компанија „Г.Р.А.Д. eкологија“ 
за производство на дизел-гориво 
преку каталитичка деполимери-
зација, односно трансформација 
на отпадни масла во дизел-гориво.
Станува збор за инвестиција во 
вредност од 12 милиони евра со 
која ќе биде изграден објект од 
19.334 квадратни метри во кој 
првично ќе бидат вработени 40 
работници што ќе произведуваат 
дизел-гориво по уникатна техноло-
гија во светски рамки за заштита на 
животната средина.Предвидениот 
капацитет на новата фабрика ќе 
биде преработка на околу 9.000 
тони отпадни масла, а Македонија 
годишно има таков отпад од околу 
20 илјади тони.

Двојно зголемен бројот на 
станбени кредити
Според податоците на Народна 
банка на Р. Македонија, комер-
цијалните банки во земјава, 
одобриле речиси двојно повеќе 
финансиски средства за станбе-
ни кредити во периодот од 2010 
година до 2015 година.
 
Македонските граѓани при купу-
вање нов дом најчесто се решава-
ат за кредитно задолжување кај 
банките. На крајот на 2010 година, 
банките издале станбени кредити 
во висина од 264 милиони евра, 
додека во 2016 година, одобрените 
кредити достигнаа вкупна вред-
ност од 500 милиони евра.

Показателите на Државниот завод 
за статистика посочуваат на одржу-
вање на високото ниво на изградба 
на нови станови и на намалување 
на нивната вредност. Така, во со-
гласност со статистичките пода-
тоци, минатата година во земјава 
биле подигнати 2.824 станови од 
деловните субјекти и 2.473 станови 
во индивидуална режија.

македонија

Годинава ќе бидат ангажирани 
53 странски консултанти
Пред две-три години почна првата 
фаза на ангажирање странски кон-
султанти, кои македонските компа-
нии ќе ги користат како советодавни 
тела. Досега, според претседателот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, анга-
жирани се 50 странски консултанти.

Во втората фаза ќе се ангажираат 30 
консултанти, а десет од нив ќе бидат 

Заврши изградбата на гасоводот од 
Клечовце до Блок станица 5 Штип, која 
се наоѓа меѓу селата Драгоево и Селце, 
инвестиција вредна 75 милиони дола-
ри, со ова успешно е завршена првата 
фаза од гасоводот односно успешно е 
завршена изградбата на првиот крак 
Клечовце - Штип.Вкупната должина 
на овој потег изнесува 61 километар, 
а изградбата на овој капитален проект 
претставува инвестиција од 75 мили-
они денари. Тоа што е уште позначајно 
со изградбата на оваа делница се овоз-
можува забрзано ширење на целата га-
соводна мрежа низ сите поголеми места 

Преполовување на невработеноста е 
забележано во општините во источ-
ниот дел од земјава. По многубројните 
домашни и странски инвестиции во 
регионот  градоначалниците велат 
дека невработеноста константно се 
намалува. Најавуваат дека со новите 
вложувања ќе се задржи овој тренд. 

Во Пробиштип досега невработеноста е 
намалена за повеќе од 50 отсто. Допол-
нително се отвораат уште 280 работни 
места со новата инвестиција на компа-
нијата „Краунфилд фаундри“, чијашто 
изградба почна неодамна.  Влезот на 
американската корпорација „Амфенол“, 
инвестициите на холандска „Антура“, 
како и новоотворените работни места 
во другите странски и домашни компа-
нии во овие две општини, резултираше 
со намалување на бројот на невработени 
во Виница од 3.578 лица во 2006 година 
на 1.831 лица, а во Кочани невработенос-
та од 2006 година досега се намали и за 
повеќе од 50 отсто, односно од 11.170 на 
5.229 оваа година.

Преполовување на 
невработеноста на истокот

Заврши изградбата на 
гасоводот од Клечовце до 
Блок станица 5 Штип

низ државата. Па така, следниот крак 
од гасоводот, кој ќе почне да се гради 
веќе следниот месец, е кракот Штип – 
Неготино - Кавадарци. Паралелно со 
трасата Штип – Неготино - Кавадарци 
во септември оваа година планирано е 
да почнат да се градат уште два крака 
од гасоводот и тоа трасата Кавадарци 
– Неготино - Прилеп до Битола, како 
и трасата Скопје – Тетово - Гостивар.

ангажирани за еден месец. Планира-
но е годинава да бидат ангажирани 
вкупно 53 стручни лица.

�Консултантите не претставува-
ат голем трошок за компаниите 
бидејќи тие треба да покријат 
трошоци само за нивното сме-
стување. Другите трошоци ги 
покрива Владата. Втора значајна 
работа е што консултантите, како 
и компаниите што ги ангажираат, 
се задоволни од соработката и од 
стручните совети, а 90 отсто од 
компаниите изјавиле дека сакаат 
повторно да ангажираат консул-
тант - рече Груевски.

Тој подвлече дека и понатаму ќе 
се продолжи со спроведување на 
мерката за ангажирање странски 
консултанти.



Поставеноста на Олимпиското село и неговата 
оддалеченост од туристичките центри во Рио ја 
отежнуваат пристапноста и им обезбедуваат на 
спортистите поголема заштита. Сепак, неодамнешните 
европски напади ја истакнуваат вистинската ранливост 
во Рио: да се спречи напад на самостоен напаѓач е исто 
како да се бара игла во стог сено

бРАзИл СТРАВуВА ОД МОжНИ НАПАДИ ОД ТЕРОРИСТИ

Дали олимписките игри во рио се безбедни?
свЕТ

Тешковооружени војници вршат 
патроли на меѓународниот ае-
родромски терминал во Бра-

зил, привлекувајќи го вниманието 
на патниците. Тие стражарат и пред 
луксузните хотели. Поморски воени 
бродови, пак, патролираат околу пла-
жата „Копакабана“ по цел ден.

Пред само еден месец, сето тоа би мо-
жело да биде успокојувачко. Но, тоа 
беше пред серијата неконвенционал-
ни терористички напади во Европа од 
страна на самостојни напаѓачи. Сега 
Рио де Жанеиро, градот домаќин на 
Летните олимписки игри кои почну-
ваат в петок, е загрижен.

� Најголемата грижа се самостојни-
те напаѓачи, кои не се следат - изјави 
Пауло Веласко, експерт за безбедност 
во Рио де Жанеиро, за Фондацијата 
„Жетулио Варгас“, организација за 
бизнис и за политика.

На 21 јули Бразил уапси десетина мла-
ди луѓе низ целата земја, кои навод-
но биле симпатизери на Исламската 
држава, во рани фази на планирање 

напад. Во четвртокот, адвокат на друг 
човек, Шаер Калаун, потврди дека тој, 
исто така, бил притворен како симпа-
тизер на Исламската држава.

Апсењата не помогнаа да се смири 
ситуацијата како што се приближува 
почетокот на Игрите.

� Појавата на потенцијална закана 
од самостојни напаѓачи или прив-
рзаници на ИД ја менува динами-
ката - истакна Џон Фридлендер, виш 
директор на групата за управување со 
ризик за безбедноста при „Крол инк.“ 
од Њујорк.

„Крол“ е една од многуте фирми што ги 
советуваат корпоративните и стран-
ските клиенти како да ги заштитат 
своите вработени и гости за време на 
Олимписките игри.

Фридленедер рече дека сѐ уште е 
неизвесно колку сериозна закана 
биле луѓето што се приведени. По-
лицијата ги нарече аматери чиишто 
наводни планови биле многу далеку 
од реализација.

Но, дури и да не се во состојба да извр-
шат напад, феноменот на самостојни 
напаѓачи во Европа - во последните 
четири напади, напаѓачите лесно се 
снабдиле со оружје, вклучително и 
при нападот во Ница, Франција, каде 
што возач на камион прегази стотици, 
а уби 84 лица - покажува дека и ама-
терите се опасни.

Што се однесува до Олимписките игри, 
фокусот на Бразил беше демонстра-
ција на сила и тактичка подготвеност 
да се спречи какво било повторување 
на Олимписките игри од Минхен во 
1972 година, кога палестински теро-
ристи држеа израелски спортисти во 
заложништво и на крајот убија 11 од 
нив во најмрачниот момент од исто-
ријата на Олимписките игри.

� Оттогаш секоја Олимпијада се на-
оѓа под закана од тоа. И тоа е случај 
и со Рио - вели Марк Дин, извршен 
директор на компанија за глобално 
управување со ризици, чиишто лиде-
ри се поранешни британски и амери-
кански разузнавачи. 

Дали Рио се соочува со зголемен ризик 
од тероризам? Не мора да значи. Но, 
му фали искуство во справување со 
ризик од тероризам, вели тој.

Пред апсењата од минатата недела, 
се сметаше дека Бразил има нево-
обичаено низок ризик за домашен 
тероризам. Земјата беше домаќин на 
повеќе настани од висок профил, како 
што е Светското првенство во фудбал 
во 2014 година и посетата на неколку 
папи без никакви инциденти.

Лицата што ги уапсија во различни 
делови на земјата комуницирале пре-
ку социјалните медиуми и се чини 
дека сите тие биле фасцинирани од 
шеријатскиот закон, правила што се 
базираат на Куранот. Тие имале и не-
кои заеднички особини со европските 
самостојни напаѓачи за кои пријате-

лите и семејството инсистираат 
дека не покажувале знаци за ра-

дикализација, а некои имале 
криминални досиеја.

Тактичките тренинзи 
на Бразил во пресрет 
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на Олимписките игри вклучуваа 
симулирани спасувачки мисии во 
метроа, згради и слично. Земјата 
отворено соопшти дека соработува 
со разузнавачките агенции од САД 
и од Европа.

Тоа е така затоа што се очекува нај-
малку 40 претседатели на држави 
да присуствуваат на некој дел од 
Олимписките игри. Се чини еден од 
најпознатите тимови во очите на те-
рористите е тимот на САД, составен 
од 555 спортисти.

Поставеноста на Олимпиското село 
и неговата оддалеченост од турис-
тичките центри во Рио ја отежнуваат 
пристапноста и им обезбедуваат на 
спортистите поголема заштита. Сепак, 
неодамнешните европски напади ја 
истакнуваат вистинската ранливост 
во Рио: да се спречи напад на самосто-
ен напаѓач е исто како да се бара игла 
во стог сено.

По апсењата од минатата недела во 
Бразил, Стејт департментот го пофали 
домаќинот.

� Имаме доверба во мерките што ги 
преземаат бразилските власти за да 
ги направат овие Олимписки игри 
сигурни и безбедни - изјави портпа-
рол Џон Кирби на 21 јули.

Но, Кирби истакна дека Владата на 
САД внимателно ќе го следи развојот 
на настаните.

� би било неодговорно да не се сле-
дат работите многу, многу внима-
телно, со оглед на тоа дека се работи 
за јавна серија настани со огромен 
број публика. Ние ќе продолжиме 
да бидеме во тесна комуникација 
со властите во бразил.

Бразил, исто така, може да има теш-
котии со тоа како и што да препознае 
кај потенцијалните терористи или 
закани.

Бразилскиот магазин „Вежа“ во своето 
издание на 27 јули опиша како разуз-
навачките служби и спроведувачите 
на законот биле во судир со тоа дали 
да ги објавуваат апсењата.

Федералната полиција на Бразил, 
слично на ФБИ, сакала да ѝ ги открие 
на јавноста за да покаже сила. Но, од 
Националната агенција за разузна-
вање на Бразил, бразилскиот екви-
валент на ЦИА, биле загрижени дека 
публицитетот би можел да поттикне 
други лица да ги продолжат нивните 
стапки со уште пострашни планови.

Мажите што беа уапсени во таканаре-
чената полициска операција „Хаштаг“, 
наводно, сакале да купат воени пушки 
шверцувани од соседен Парагвај. Об-
винителите ги нарекоа апсолутни ама-
тери. Само еден од нив имал врски во 
јужниот бразилски град Фос-ду-Игуасу, 
град со голема популација на либански 
имигранти кој долго време глобалните 
разузнавачки агенции го следат како 
место за шверц на цигари, оружје... Тоа, 
исто така, е рај за собирање средства 
за Хамас и за Хезболах, две групи од 
Блискиот Исток што се наоѓаат на 
листата на САД за странски терористи.

- Тој секогаш бил предмет на инте-
рес на западните служби и на други, 
и продолжува да биде со оглед на 
Олимписките игри и нивниот по-
четок - вели Фридлендер од „Крол“. 

Сепак, историски имаше неколку 
оперативни врски меѓу овие групи и 
најголемите две терористички закани, 
Исламската држава и Ал Каеда.

 � би бил малку загрижен за Хезбо-
лах. Тие имаат значително прису-

ство во регионот - вели Метју Левит, 
поранешен експерт во Министерство-
то за финансии, а сега професор на 
вашингтонскиот Институт за блис-
коисточна политика.

Спортистите што пристигнуваат не 
изгледаат премногу загрижени за за-
каната од тероризмот.

� Да ги оставиме професионалците 
да си ја вршат својата работа - изја-
ви 25-годишниот Австралијанец 
Рајан Тајак, кој ќе се натпреварува 
во стрелаштво.

Едуарда Родригез е сопственичка на 
фризерски салон на само неколку бло-
ка од големиот стадион за одбојка на 
плажата „Копакабана“ и верува дека 
демонстрацијата на сила против по-
тенцијалните терористички закани 
дејствува успокојувачки.

� Верувам дека со сите овие воени 
и полициски сили ќе биде невоз-
можно да се изврши терористички 
напад - изјави Родригез.

Маурисио Санторо, политички науч-
ник на Државниот универзитет во Рио 
де Жанеиро, не мисли така.

� Јас сум многу загрижен. земјата е 
многу ранлива. земјата не им обр-
нува доволно внимание на терорис-
тичките закани - рече тој и истакна 
дека Бразилците мислат оти тоа не е 
нивни проблем. 
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Извор |  „Њус обзрвер“ 
Превод |  Ана Цветаноска

свЕТ

„Бе ло ле то“ во охрид - 
гра дот на свет ли на та

Пишува | Не ве на По пов ска

КНИ жАР НИ ЦИ НА ПлА жА, жОНГ лЕ РИ, КОН ЦЕР ТИ, лЕТ НИ ШКО лИ...

охрид ну ди енер гич на лет на про гра ма за да ги мо ти ви ра ме лу ѓе то 
да се за ба ву ва ат и ужи ва ат, ве ли вла ди мир ва си лев ски - че ткар

Во Охрид се ко ја го ди на во 
лет ни от пер и од се одр жу-
ва ат мно гу број ни актив-

но сти и кул тур ни ма ни фе ста-
ции. На ши от ту ри стич ки би сер 
е пре полн во овој пер и од од 
го ди на та и има за ба ва за се чиј 
вкус. Се упа тив ме во ју го за пад-
ни от дел на Ма ке до ни ја, во гра-
дот по кој и Охрид ско Езе ро го 
но си име то. Охрид и Охрид ско 
Езе ро се ед ни од глав ни те ту-
ри стич ки ме ста во Ма ке до ни ја, 
а по ра ди го ле ми от број цр кви 
и ма на сти ри, гра дот е поз нат 
ка ко бал кан ски и европ ски 
Еру са лим. Охрид е поз нат и 
ка ко „град на свет ли на та“ што 
прет ста ву ва бу ква лен пре вод 
на не го во то ста ро име, Лих нид.

� Од де не ска чи та ме на пла-
жа. Из да ни ја та на кни жар-
ни ца та „Или-или“ по сим бо-
лич на це на за це лод нев но 
ужи ва ње - со оп шти ја сопс тве-

ни ци те на оваа поз на та кни-
жар ни ца во Скоп је.

Оди ме та му. Пла жа та „Орев че“ 
е во Гра ди ште, по пу лар но ме-
ѓу мла ди те до не о дам на бе ше 
поз на та ка ко тре та та пла жа. 
Та му е се ко гаш ин те рес но. 
Уни кат ни от ам би ент, кој им е 
мно гу до бро поз нат на по се ти-
те ли те од не о дам на им ну ди и 

од ли чен из бор на кни ги. На ви-
сти на ори ги нал на иде ја и убав 
из бор на нас ло ви. Че сти тки за 
из да ва чи те, но и за пла жа та, 
ко ја ја при фа ти ла оваа иде ја. 

Но, доз на ва ме де ка ова е са мо 
ед на од актив но сти те, по крај 
мно гу број ни те прет ста ви и 
кон цер ти на „Охрид ско ле то“, 
„Охрид ко линг“, ка ко и број ни-
те по ет ски ма ни фе ста ции, ка-
ко „По ет ска ноќ во Ве ле сто во“ 
или „На зај ди сон це“ во Тр пеј ца, 
ко ја им го збо га ту ва ле ту ва ње-
то на по се ти те ли те.
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�Тие мислат дека тоа е про-
блем на САД или на Франција 
- вели тој.

Една компликација за припад-
ниците на безбедносните сили 
е дека Бразил ги укинува визите 
за посетителите од многу раз-
виени земји и земји во развој за 
време на Олимпијадата. Визната 
либерализација става притисок 
врз земјите од каде што доаѓа-
ат да го обезбедат вистинскиот 
идентитет на патниците и да 
проверат дали тие имаат теро-
ристички врски, иако Бразил ги 
проверува пасошите на посети-
телите.

Друга уникатна закана за без-
бедноста во Рио, што не посто-
еше во друга земја-домаќин 
во последните години - освен 
можеби во САД - е големото 
присуство на оружје во Бразил, 
особено во сиромашните квар-
тови наречени фавели.

�знаејќи дека повеќето кри-
миналци имаат пристап до 
огнено оружје во бразил, тоа 

значи дека по својата природа 
пристапот до оружје е полесен 
отколку во сите други земји 
- рече Деар од компанија за гло-
бално управување со ризици. 

�Т реба да имате криминални 
мрежи во земјата за да го до-
биете - додаде Деар.

Рио е преплавен со гласини дека 
наркобосовите што ги контро-
лираат фавелите може да се 
обидат да ги засрамат градот и 
федералните власти со покажу-
вање сила. Сега има големо при-
суство на полицајци и на војници 
во туристичките области.

Тероризмот, можеби, не е најго-
лемата закана, велат експертите. 
Криминалот е поголем проблем 
за кој народот може да преземе 
чекори за да се спречи.

� Најголемиот ризик е да 
се шетате по улица со скап 
часовник или со накит, или 
да шетате со „ајфон“ или со 
таблет во раката. Така, најве-
ројатно, ќе станете цел на 
опортунистички криминал-
ци. Ако се обидете да прегова-
рате, тоа може да се претвори 
во насилство за само еден миг 
- вели тој.

� Нашиот совет е да ги оста-
вите сите ваши вредни рабо-
ти во домот (или хотелската 
соба), да се облекувате како 
локалното население и ако ве 
застанат, да им дадете сѐ што 
ќе ви побараат. Ако се обиде-
те да задржите нешто, тогаш 
вашиот живот ќе се најде во 
опасност - додава Деар. �



Се вра ќа ме во Охрид, ка де што 
тра ди ци о нал но со ма ни фе ста-
ци ја та „Бе ло ле то“, поч ну ва 
лет на та ту ри стич ка се зо на. 
Ту ка се за поз на ва ме со де та-
ли те и со про гра ма та.

�  Го ди наш но то „бе ло ле то“ го 
отво ри Вла ди мир Ва си лев ски 
-  Че ткар со кон церт во пред-
вор је то на цр ква та „Све та 
Со фи ја“.  Вед наш по за вр шу-
ва ње то на кон цер тот има ше 
де фи ле гру па та та па на ри „Ка-
ра нос“ од Во ден , Гр ци ја, во ко ја 
учес тву ва ат 25 та па на ри, кои 
де фи ли раа низ ста ри от дел 
од гра дот,  Дол на пор та, Град-
ски от пло штад, по чар ши ја та 
сѐ до ста ри от чи нар и по тоа 
се вра ќа ат на зад кај Ма ли от 
пло штад. Тие беа при дру жу-
ва ни од жонг ле ри, кои имаа 
осо бе но ин те ре сен ви зу е лен 
на стап - нѐ ин фор ми ра ше ра-
ко во ди те лот на Се кто рот за ту-
ри зам и за ло ка лен еко ном ски 
раз вој Ѓо ко Апо сто лов. 

По тоа, до да де, на стап имаа 
охрид ски ди џеи, кои за ед но со 
гру па та „Ка ра мос“ го отво ри ја 
пер фор ман сот што тра е ше до 
пол ноќ. 

� за ме не прет ста ву ва за до-
волс тво што по втор но сум во 
род ни от град.   за се кој умет-
ник мно гу е важ но вни ма ни-
е то што го до би ва во род ни от 
град, од ка де што сѐ поч на ло, 
ту ка сум ги здо бил мо и те пр-
ви зна е ња. Овој на стап е дел 
од мо јот кон цепт кој дол го го 
про мо ви рам со сек стет по-
ста ви, иск лу чи во со лу ѓе од 
Ма ке до ни ја, со што со ста вот 
прет ста ву ва Ма ке до ни ја во 
ма ло. Го ле мо за до волс тво 
ми е да сви рам до ма по тур-
не ја та што ја имав во САД и 
осо бе но ми е дра го што ма-
ни фе ста ци ја та поч на ток му 
со нас - ве ли ма ке дон ски от му-
зи чар Вла ди мир Ва си лев ски 
Че ткар, кој има мош не ус пеш на 
ме ѓу на род на ка ри е ра. 

Тоа, ка ко што ре че, Охрид ну ди 
енер гич на лет на про гра ма за 
да ги мо ти ви ра ме лу ѓе то да се 
за ба ву ва ат и ужи ва ат.  

И око ли на та на Охрид не за о-
ста ну ва со слу чу ва ња. Тр пеј ца 
се одр жи ма ни фе ста ци ја та „На 
зај ди сон це“. Ов де се ор га ни зи-
ра трид нев на та шко ла – учи-
ме анг ли ски под ра ко водс-
тво на м-р Га би Не дел ко ска, 
трид нев на шко ла за цр та ње 
под ра ко водс тво на умет ни-
кот Сло бо дан Пу пи но ски, а 
Ми хај ло Фи лев, по то мо кот на 
поз на та та охрид ска фа ми ли ја 
Фи лев ци, ед на од две те охрид-
ски фа ми лии, кои ја зна ат и 
чу ва ат тај на та за изра бо тка-
та на ви стин ски от охрид ски 

би сер, ста ра ре чи си еден век, 
го во ре ше за дол го го диш на-
та тра ди ци ја за изра бо тка на 
охрид ски от би сер.

Ве чер та во Тр пеј ца по ми на 
пре крас но. На бре гот на езе-
ро то во одр жа нат пре вар во 
фа ќа ње ри ба на ја ди ца, а за тие 
што не ло ват ри ба бе ше ор га-
ни зи ра на про ме на да со кај че 
по езе ро то, а уче ни ци од ОМУ 
„Ме то ди Пат че“ во из бор на 
м-р Ни на Мо ми ров ска сви реа 
на раз лич ни ин стру мен ти и  
пло веа крај бре гот, за ба ву вај ќи 
ги го сти те до де ка ве че ра ат во 
крај бреж ни те ре сто ра ни.

Ко га збо ру ва ме за ле то то во 
Охрид, не смее да се про пу шти 
нај ста ра та кул тур на ма ни фе-
ста ци ја во зем ја ва, Фе сти ва лот 
„Охрид ско ле то“. Си гур но е де ка 
дол го го диш но то оп сто ју ва ње 
на оваа ма ни фе ста ци ја упа ту ва 
кон соз на ние де ка таа се пот-
пи ра на не што што на ви сти на 
прет ста ву ва го ле ма тра ди ци ја. А 
таа тра ди ци ја из ви ра од ме сто то 
кое е да де но од бо га, од гра дот 
Охрид – ду хов на та пре стол ни на 
на Ма ке до ни ја, гра дот на древ-
но ста, со вол шеб но то си но езе-
ро, град со дол го ве ков на кул-
тур на исто ри ја со вред но сти те 
на ан тич ка та ци ви ли за ци ја, 
гра дот со пр ви от сес ло вен ски 
уни вер зи тет во Евро па, гра дот 
на Са му и ло во то царс тво и нај-
пос ле гра дот – ре пре зент на це-
ло куп на та ма ке дон ска кул тур на 
и ду хов на исто ри ја. Доз на ва ме 
не што по ве ќе за исто ри ја та на 
ма ни фе ста ци ја та.

� Тоа се слу чи во да леч на та 
1961 го ди на на 4 август, сре-
де ле то. Тој прв кон церт на 4 
август во „Све та Со фи ја“ ка-

де што пре крас ни от глас на 
пр вен ка та на Ма ке дон ска та 
опе ра, Ана лип ша - То фо виќ 
ка ко да бе ше на ра чан за тој 
пре кра сен ам би ент со не ве-
ро јат на та аку сти ка, де фи-
ни тив но ја по твр ди оправ-
да но ста на си те до то гаш ни 
на сто ју ва ња и жел би за да се 
дој де до тоа што Охрид без-
дру го тре ба да го има. Тој чин 
на кон церт но кр ште ва ње на 
„Све та Со фи ја“ на пра вен во 
миг на ви зи о нер ско вдах но-
ве ние на Ана лип ша - То фо-
виќ и неј зи ни от со ра бот ник 
на пи ја но ла дис лав Перл дик, 
со го лем ен ту зи ја зам под др-
жан од не кол ку вид ни гра ѓа-
ни од Охрид и ма ке дон ски 

кул тур ни ра бот ни ци по ка-
жа де ка се ме то е по се а но на 
плод на поч ва и од не го се 
за ро ду ва ма ни фе ста ци ја со 
комп лекс но зна че ње. Из вед-
ба та на де ла од Хендл, Мо-
царт, бе то вен, Глук, со са ми от 
по че ток дејс тву ва ше им пре-
сив но и по ка жа де ка „Све та 
Со фи ја“ е да де на за тоа. Та ка 
поч на при каз на та што се ви-
ка Фе сти вал „Охрид ско ле то“ 
- ни рас ка жаа од Фе сти ва лот.

При каз на та на „Охрид ско ле то“ 
про дол жу ва и де нес ста ну вај ќи 
сѐ по ин те ре сен, по бо гат и по-
прив ле чен за пуб ли ка та, но и 
за умет ни ци те и за ан самб ли те 
од све тот. �
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М-Р МА РИ ЈА СТОЈ КО СКА–ВА СИ лЕВ СКА, ПСИ ХО лОГ ВО „РЕ-МЕ ДИ КА“

Ко га во сре ди на та че сто 
е при су тен стра вот за 

ег зи стен ци ја, на ин ди ви
ду ал но т.е. на пси хич ко 

ни во, тој страв зна чи 
зго ле мен ри зик од ан

кси оз ност. На тој на чин 
оп штес тво то при до не су
ва во ква ли те тот на мен
тал но то здрав је на сво и
те гра ѓа ни. Кол ку по ве ќе 

се збо ру ва и иску су ва 
за гро зе на ег зи стен ци ја 
 би ло ма те ри јал на или 
фи зич ка, пре ку не сре ќи 
и на па ди кои се мно гу 
при сут ни и за ста пе ни 
осо бе но во ме ди у ми те 
 тол ку по ве ќе се бу ди 

ег зи стен ци јал ни от страв 
кај по е ди не цот, кој во ди 
до ан кси оз ност и на та

му до дру ги на ру шу ва ња 
на мен тал но то здрав је, 
ве ли пси хо ло гот Стој ко

скаВа си лев ска

� Што е ан кси оз ност и ка ко 
се ма ни фе сти ра?
СТОЈ КО СКА-ВА СИ лЕВ СКА: 
Ан кси оз ност, или уште се ви ка 
и леб деч ка воз бу да, е пси хич-
ки симп том што се ја ву ва пре-
ку сил на воз бу да ко ја мо же да 
пре диз ви ка ср це би е ње, тре се ње 
на ра це те или дру га те лес на не-
при јат ност ко ја до пол ни тел но 
пре диз ви ку ва емо ци ја на страв 
и не га тив ни мис ли за сво е то 
здрав је или за функ ци о ни ра-
ње то во мо мен тот. По е ди не цот 
што иску су ва ан кси оз ност не се 
чув ству ва под др жан да пре зе-
ме ка ква би ло актив ност ко ја 
се ба ра од не го. Во за вис ност од 

Спо ред ста ти сти ка та, ан кси оз но ста и де пре си ја та ги пол нат 
ор ди на ци и те на пси хо ло зи те и на пси хи ја три те. Ан кси оз-
но ста прет ста ву ва по чест проб лем во со вре ме но то жи ве е-

ње, но лу ѓе то поч ну ва ат да се охра бру ва ат и да ба ра ат по мош.

Ан кси оз но ста е чув ство на воз не ми ре ност и на нап на тост, а 
ан кси оз на та лич ност се чув ству ва за гро зе но иа ко не ја знае 
при чи на та за тоа чув ство. Но си во се бе не мир, нап на тост, не-
за до волс тво и не кој не о дре ден страв.

� Ан кси оз но ста нај че сто се по вр зу ва со ди на ми ка та и со 
ко ли чес тво то стрес во на ше то оп кру жу ва ње. Ан кси оз но-
ста има лич ни, ин ди ви ду ал ни пре дис по зи ции, но че сто е 
пре диз ви ка на од зго ле мен при ти сок кој до а ѓа од сре ди на та 
(ра бот на, лич на итн.) – ве ли м-р Ма ри ја Стој ко ска- Ва си лев ска, 
пси хо лог и ге шталт-пси хо те ра певт во пр ва та при ват на оп шта 
бол ни ца „Ре-ме ди ка“.

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фо то |  Ре-ме ди ка

ан кси оз но ста и де пре си ја та ги пол нат ор ди на ци и те
сте пе нот на ан кси оз но ста што 
ја чув ству ва, мо же да се пов ле-
ку ва од актив но сти те или да ги 
из вр шу ва со не при јат ност и со 
на сто ју ва ње да ги за вр ши по бр-
гу. Вле гу ва ње то во актив ност, 
од се којд нев на, во о би ча е на, до 
не ко ја иск лу чи тел но спе ци-
фич на, е прос ле де но со из ве сен 
сте пен на воз бу да. Воз бу да та ги 
мо би ли зи ра на ше то те ло и ум 
да вле зе ме во одре де на актив-
ност. Во таа смис ла воз бу да та ни 
е по зи ти вен дви га тел. Не ре тко, 
сте пе нот на воз бу да ста ну ва по-
го лем, ду ри и ко га актив но ста 
во ко ја би тре ба ло да вле зе ме 
е во о би ча е на, и зго ле ме ни от 
сте пен на воз бу да кре и ра страв 
(од не ус пех, из ло же ност на срам, 
ду ри и страв де ка не што жи во то-
за гро зу вач ки мо же да се слу чи). 
Ан кси оз но ста, за раз ли ка од фо-
би и те, не е вр за на за кон кре тен 
страв од не што, ту ку е оп шта 
воз бу да ко ја не доз во лу ва лич-
но ста да се на со чи кон не ко ја 
актив ност, на про тив, ја спре чу ва 
по са ку ва на та актив ност.

� Да ли Ва ше то искус тво го во-
ри де ка вла дее епи де ми ја на 
ан кси оз ност кај нас?
СТОЈ КО СКА-ВА СИ лЕВ СКА:  Ан-
кси оз но ста нај че сто се по вр зу-
ва со ди на ми ка та и со ко ли чес-
тво то стрес кои се во на ше то 
оп кру жу ва ње. Ан кси оз но ста 
има лич ни, ин ди ви ду ал ни пре-
дис по зи ции, но че сто е пре диз-
ви ка на од зго ле мен при ти сок 
кој до а ѓа од сре ди на та (ра бот-
на, лич на итн.). Стра вот што 
се ја ву ва со ан кси оз но ста, ко га 
пси хо те ра пи ски се раз ра бо ту-
ва, ука жу ва де ка по е ди не цот 
стра ву ва за сопс тве на та ег зи-
стен ци ја. Во на ша та сре ди на 
че сто е спом ну ва на ма те ри јал-
на та ег зи стен ци ја и тоа кол ку 
е не из вес на. Ко га во сре ди на та 
че сто е при су тен стра вот за ег-
зи стен ци ја, на ин ди ви ду ал но, 
т.е. на пси хич ко ни во, тој страв 
зна чи зго ле мен ри зик од ан кси-
оз ност. На тој на чин оп штес тво-
то при до не су ва во ква ли те тот 

на мен тал но то здрав је на сво-
и те гра ѓа ни. Кол ку по ве ќе се 
збо ру ва и иску су ва за гро зе на 
ег зи стен ци ја (би ло ма те ри јал-
на или фи зич ка, пре ку не сре ќи 
и на па ди кои се мно гу при сут ни 
и за ста пе ни, осо бе но во ме ди-
у ми те), тол ку по ве ќе се бу ди 
ег зи стен ци јал ни от страв кај 
по е ди не цот, кој во ди до ан кси-
оз ност и на та му до дру ги на ру-
шу ва ња на мен тал но то здрав је.

� Што е тоа што ги те ра лу ѓе-
то да би дат ан кси оз ни? Да ли 
е тоа стра вот, не из вес но ста, 
стре сот или не кои дру ги при-
чи ни?
СТОЈ КО СКА-ВА СИ лЕВ СКА:  
Ка ко симп том че сто е дел од 
по ши ро ка ле пе за на не кое пси-
хич ко рас тројс тво или не вро-
тич на епи зо да. Нај че сто е дел 
од ан кси оз но рас тројс тво или 
па нич ни на па ди кои се мно гу 
че сти ме ѓу по пу ла ци ја та. 

Ако е са ма, ка ко единс твен 
симп том, нај че сто про из ле гу-
ва од не ко ја тра у ма или по долг 
пер и од по ми нат под при ти сок 
или ис че ку ва ње. Не мо ра да се 
по ја ви вед наш по не ко ја тра у ма, 
кај не кои лу ѓе се ја ву ва ду ри и 
по пер и од од ед на или по ве ќе 
го ди ни, отка ко ре чи си и го за бо-
ра ви ле на ста нот. Но, до кол ку не 
бил пре жи ве ан со цел пси хич ки 
ка па ци тет на по е ди не цот, по из-
вес но вре ме мо же да го по чув-
ству ва овој симп том. 

� Мож но ли е ко ре нот на ан кси-
оз но ста да ле жи во дет ство то, 
а на сред ни го ди ни да се по ја-
ви пак?
СТОЈ КО СКА-ВА СИ лЕВ СКА: Се-
кој чо век има пре дис по зи ции, 
од нос но нак ло нет е кон еден 
или друг тип до жи ву ва ње и 
пре жи ву ва ње на искус тва та. 
Би деј ќи ан кси оз но ста се ја ву ва 
во ре ла ци ја на по е ди не цот со 
сре ди на та, таа се ма ни фе сти ра 
по из вес ни искус тва, нај че сто 
не при јат ни, кои по е ди не цот ги 
имал во раз ме на со сре ди на та. 

Поч ну вај ќи од пр ви те кон та кти 
со ро ди те ли те, врс ни ци те од 
гра дин ка итн., зна чај но е ко ре-
нот да се ба ра во ка па ци те ти те 
на по е ди не цот откол ку со др жи-
на та ко ја стои зад ан кси оз но-
ста. На чи нот ка ко ги до жи ву ва 
и ка ко мо же да ги над ми ну ва 
не при јат но сти те е поз на ча ен 
од при чи ни те кои во да де ни от 
мо мент ја пот тик на ле таа ре ак-
ци ја на ор га низ мот. Во пси хо те-
ра пи ја та ве ли ме, се кој симп том 
до а ѓа со не ко ја по ра ка, тре ба да 
по ра бо ти ме за да ја од гат не ме 
што зна чи таа за се ко го лич но. 

� Да ли ан кси оз но ста сѐ по ве ќе 
е за ста пе на кај сре до веч ни те 
ли ца?
СТОЈ КО СКА-ВА СИ лЕВ СКА:  Со 
ог лед на тоа де ка ан кси оз но ста 
глав но е ди кти ра на од ди на-
ми ка та на жи во тот, се оче ку ва 
симп то ми те ка ко ан кси оз ност 
да се на ма лу ва ат ка ко жи во тот 
поч ну ва да те че по по мир ни те-
ко ви. Но, тоа не ва жи во си ту а-
ции ко га ан кси оз но ста по стои 
со го ди ни и де ка со во зра ста 
си гур но ќе по ми не. 

� Се ле ку ва ли ан кси оз но ста? 
По треб ни се ле ко ви или, пак, 
мо же да се из ле ку ва са мо со 
по се та и те ра пии кај пси хо лог?
СТОЈ КО СКА-ВА СИ лЕВ СКА:  Со 
ог лед на тоа де ка ан кси оз но ста 
не е бо лест са ма по се бе, цел та на 
неј зи но то над ми ну ва ње не е да 
се из ле ку ва ту ку да се по до бри 
ква ли те тот на функ ци о ни ра ње 
на по е ди не цот кој има ан кси-
оз ност. Тоа по драз би ра не са мо 
над ми ну ва ње на ан кси оз на та 
со стој ба, ту ку и ге не рал но по до-
бру ва ње на мен тал но то здрав-
је. Во за вис ност од сте пе нот на 
изра зе ност, ан кси оз но ста мо же 
да се тре ти ра со ме ди ка мен тоз-
на те ра пи ја, са мо со пси хо те ра-
пи ја или ком би ни ра но. За да се 
одре ди сте пе нот на изра зе ност, 
тре ба да се по се ти пси хо лог, пси-
хи ја тар или пси хо те ра певт, кој 
ќе го одре ди па тот за над ми ну-
ва ње на проб ле мот. �

ЗДравјЕ
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Пишува |  
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

Милан Матов (роден 1875 во Струга – умира 1962 во Софија). 
Матов од крајот на 1895 година се приклучил на Македонската 
револуционерна организација (МРО). Од 1900 година тој бил дел  
од раководството на околискиот комитет на МРО во Струга

З а време на Илинденското вос-
тание Матов бил дел од чета-
та на војводата Лука Групчев 

која дејствувала во околината на 
селото Вевчани. Тој во своите спо-
мени за почетокот на востанието 
забележува:

„На 20 јули (2 август), денот беше 
недела. Во сабота ние се собравме 
на последно заседание. Зачудени, 
мислевме за утрешниот ден, што 
да правиме и каква положба да за-
земеме, постојано се запрашувавме, 
можеме ли да се сметаме за луѓе кои 
што сме го исполниле долгот досто-
инствено, затоа, по мој предлог, го 
прифативме решението во градот 
да се собере една нова сума пари за 
помош на четите и да ја испратиме 
на користење на горското начал-
ство. Таа вечер се разделивме како 
никогаш растреперени од страв и 
радост, весели и замислени, за тоа 
што треба да се случи на утрешниот 
ден. Се сеќавам дека таа вечер оти-
дов да спијам во куќата на Чакаров 
(Александар Чакаров, член на ох-
ридското горско начелство). Таму 
бевме собрани речиси сите роднини. 
Исто така беше и мајката на Узунов 

(Христо Узунов), сестрата на Чака-
ров. Седевме до после полноќ, и тоа 
на горниот кат. Насочени на слухот, 
со мислата до го дочекаме биење-
то на селските вековни камбани и 
пукотот на црешовите топчиња, ние 
треперевме од радост...

Другиот ден во утринските часо-
ви, едвај да задремавме неколку 
часови, се разбудивме со големо 
движење по улицата. Тоа беше 
војска што дошла од Охрид, како и 
башибозук од градот, која се упати 
кон Ташморуништа. Кај Турците се 
издаваше еден голем страв. Ние се 
качивме на керамидите кај Чака-
ровци од каде што можевме да гле-
даме накај селото Ташморуништа. 
Оттаму се слушаа доста пукотници 
и се гледаше чад. Неделата и по-
неделникот траеја судирите, секој 
час праќаа курири до Вевчани да 
однесат информации за четата да 
се спушти од горе со голема брзина 
и каде што ќе најде најдобра пози-
ција да си пробие пат кон Дрим на 
помош на четите кои се војуваат 
околу селото. А ние во Струга бевме 
убедени дека во тие моменти на 
судирот кога ги слушнавме пукот-
ниците, нашите војводи стрмоглаво 
напредуваат...“.

За почетокот и првиот ден од воста-
нието интересен приказ можеме да 
најдеме и кај костурскиот војвода 
Лазар Киселинчев (роден во 1874 
во селото Косинец – умира во 1946 
во Софија). Киселинчев непосредно 
пред востанието се вратил во Ати-
на, каде што живеел и бил еден вид 
претставник на МРО во Грција. 

20 јули, недела и празник 
св. Илија

„Дојде во селото Нумо Митруш од 
Смрдеш и ми кажа дека имал извес-
тување од началниците, со кое што 
прашуваат: да не би дошло некое 
писмо од Битола, било во голем 
плик, ако има такво писмо, веднаш 
да се испрати кон Д’мбени-Дренове-
ни. Му кажав дека такво писмо кај 
нас не дошло. Нумо ми кажа да не 
отишло во Лобаница. Му кажав дека 
пред 15 минути тука беа лобаничани 
и не кажаа ништо. Тој веднаш ја јавна 
мазгата и се врати во Смрдеш. Околу 
9 часот преку планината пристигна 
Дине поп Киров од Смрдеш. Ми до-
несе писмо од началниците. Бев сам 
дома, ме поздрави и ми кажа; ’Ајде, 
аирлија да е‘ и ми го подаде пликот. 
Во него имаше едно долго писмо и 
едно друго, напишано со поголеми 
букви и под потписите, подвлечена 
црвена линија, од црвен молив, знак 
дека е од началството! Не го дочитав 

милан матов

ИлИнДЕнСКото  
воСтанИЕ ПрЕКу  
СвЕДоШтвата на  
МаКЕДонСКИтЕ  
воСтанИцИ
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и како луд почнав да викам ’Ура‘! 
’Ура‘! ’Ура‘! Востанието е објавено! 
Тоа мое викање ги вознемири до-
машните и по извесно време ја видов 
мајка ми да гледа со еден страшен 
и сериозен поглед и ми вика: ’Што 
викаш така, што ти е?‘ Донето поп 
Киров побрза и и‘ кажа дека воста-
нието е објавено и дека поради тоа се 
радувам! Добро, ама не се вика така, 
ќе слушне аскерот од Немановата 
куќа – кажа мајка ми. ’Слушне, не 
слушне, пет пари не давам сега за 
тоа. Востанието за нив се прави, да 
слушнат сите, да слушне Султанот, 
да слушне и Европа!‘ – дополнува До-
нето. Го повикав Трајко Марковски 
и членовите од селската комисија, 
како и селските војводи, наредив 
да се собереме во една од подобрите 
куќи. За таква ја избравме куќата на 
Стојан Банпаш. Го прочитав писмото 
внимателно и после тоа Донето си 
замина за Смрдеш.

Едното писмо беше информацијата 
за востанието, другото писмо, на-
пишано од Кљашев, беше еден вид 
инструкции како да се дејствува во 
првите моменти. Началството знае-
ше дека повеќето пушки се собрани 
и се складирани во планината. Прво 
што ни се нареди, коешто требаше 
да го направиме уште вечерта, да 
ја прекинеме телеграфската врска 
меѓу Костур-Корча и откако ќе се 
вооружат востаниците, да го на-
паднеме аскерот во селото. Веднаш 
напишав во Лобаница да дојде тука 
комисијата и селскиот војвода... Им 
го прочитав писмото од началството 
и откако разменивме по некој збор, 
одлучивме: Селските војводи да за-

минат до вечерта горе на ’Калето‘, 
да го откријат скривалиштето, да 
ги земат и зачистат пушките и да се 
соберат на ’Вилскиот вир‘ – да чекаат 
таму или на ’Гумниште‘ нови наред-
би. Му наредивме на Петрето Гинчо 
со Георги Калаотино да отиде вечер, 
да ги исечи телеграфските столбо-
ви од ’Бочкаров дол‘ до ’Сукалица‘. 
Селскиот војвода Гаки Кенков оста-
на во селото да ги собере оние луѓе 
коишто имаа пушки и да го открие 
скривалиштето кај ’Завнголие‘.

Кажавме веста да се држи во тајност, 
но машко срце не трае. Поп Оцо штом 
излезе од Банпаш, почна да се кара 
со едни аскери кои наливаа вода на 
’Кланца‘ и на кои јавно им се закани и 
им кажуваше какви ли не’ зборови... 
Пративме Насо Карата во Крчишта 
да ѝ однесе на комисијата писмо, во 
кое пишуваше, тие мажи што имаат 
пушки, утре да се спремни, да дојдат 
кога ќе ги повикаме повторно. Попот 
Петар замина за црквата да ја чукне 
камбаната за вечерната молитва; му 
кажав ќе пее и утре, кога ќе дојдат 
сите вооружени. После сите тие на-
редби му пишав писмо на Насо во 
Смрдеш преку кое го канев утре да 
дојде околу 9 часот за да го напад-
неме косинскиот аскер. Приквечер 
дојде една жена од Д’мбени која кажа 
дека Дичо Ангелко денес фрлил 
отров во млекото кое им го дал на 
дмбенскиот аскер; Турците забеле-
жале; млекото било зеленикаво, се 
пуштиле да го фатат; Дичо избегал. 
Цела вечер планиравме како ќе на-
паднеме, кои чети каде да фатат ме-
сто и друго. После полноќ си отидов 
дома, ги најдов домашните легнати; 

се збогував со сите и после тоа се 
прибравме во куќата на Пандо Бујон 
да го чекаме новиот ден“.  

Од спомените на двајца востаници 
од Костурско, од селата Смрдеш и 
Д’мбени, дознаваме за крајот на 
востанието во оваа околија. Имено, 
Манол Филев и Наум Маслинков 
на доста сликовит начин ни ги 
прикажале тие трагични момен-
ти за македонското население. На 
планината Вичо пред насобраните 
востаници одржал говор позна-
тиот раководител на МРО, Васил 
Чакаларов.

„Во текот на октомври В. Чакаларов 
пред сите востаници одржа еден 
долг чувствителен говор, својот 
проштален говор за исполнување-
то на нашиот свет долг кон милата 
татковина и за жестината на европ-
ската дипломатија, која не остави 
на целосното самоволие на клетата 
судбина. И покрај сѐ, тој нѐ охрабри 
дека пред нас се отвораат нови свет-
ли хоризонти; дека сега, во неволја, 
ќе ги свиеме привремено знамиња-
та, но во блиска иднина одново ќе 
ги развееме за целосна победа. ’Сега 
сѐ е свршено, кажа тој, сепак дока-
жавме чија е Македонија и дали ние, 
Македонците, заслужуваме слобода, 
за која умиравме, умираме и ќе ум-
реме. Одете си сите по домовите, ве 
распуштам, горе главите!‘ – му беа 
последните зборови.

Тој пламен, патриотски и трогате-
лен говор на водачот В. Чакаларов, 
кој меѓу толку ретки способности 
имаше и чуден дар за говор, силно 
ги трогна сите борци и предизвика 
порој од горчливи солзи од тага и 
нежност.

Веднаш целата муниција се собра и 
со сокри на определени места од на-
чалството, а ние востаниците се упа-
тивме кон родните места без куќи 
и без пријатели. Васил Чакаларов, 
Пандо Кљашев, сите раководители, 
војводи и четници се упатија кон 
селото Смрдеш – во месноста Сли-
вите, Добра Гора , Црвени Греди – и 
оттаму во селото Д’мбени. Во селото 
Д’мбени Чакаларов раздаде на сите 
војводи и четници по малку пари за 
патни трошоци и нареди одделно, 
во мали групи, да заминат сите по 
каналот за Грција во Бугарија“. Четата на милан матов
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Со еле гии и со љу бов ни пес ни од на ша та на род на му зич ка 
тра ди ци ја, Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја на Ан тич ки от те а
тар во Охрид ќе ја за вр ши го ди наш на та кон церт на се зо на

Пос лед ни от кон церт на Ма ке-
дон ска та фил хар мо ни ја за оваа 
се зо на е нас ло вен „Пес ни од 

ср ца та“ и ќе се одр жи на 8 август во 
Ан тич ки от те а тар. За ед но со Фил-
хар мо ни ја ќе на ста пат Ана и Игор 
Дур лов ски, а ор ке ста рот ќе го ра ко-
во ди ма е стро Бор јан Ца нев.

� „Пес ни од ср ца та“ е про ект што 
ги вклу чу ва нај у ба ви те љу бов ни 
пес ни од на род на та ма ке дон ска 
му зич ка тра ди ци ја, за чи и што 
аранж ма ни е за дол жен ком по зи-
то рот Со ни Пе тров ски. Овој про ект 
Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја го 
ре а ли зи ра ше ми на та та го ди на во 
Ма ке дон ски от на ро ден те а тар - ве-
лат од Фил хар мо ни ја.

Со еле гии и љу бов ни пес ни од на-
ша та на род на му зич ка тра ди ци ја, 
Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја на 
Ан тич ки от те а тар во Охрид ќе ја 
за вр ши го ди наш на та кон церт на 
се зо на, но от та му нај а ву ва ат де ка 
ве ќе е го то ва и про гра ма та за но-
ва та кон церт на се зо на 2016/2017 
го ди на и ќе по ну ди кон цер ти со 
раз но вид на со др жи на, на ста пи на 
врв ни со ли сти и ди ри ген ти и пре-
ми ер ни де ла.

� Но ва та се зо на све че но ќе би де 
отво ре на на 6 октом ври, со на-
стап на поз на та та ви о ли нис тка 
Ми до ри (Ја по ни ја, САД), ко ја ќе 
го из ве де атра ктив ни от Кон церт 
за ви о ли на и за ор ке стар од оска-

Ма ке дон ска фил хар мо ни ја  
со „Пес ни од ср ца та“ на  
Ан тич ки те а тар

ро ве цот Ерих Корн голд. Под пал-
ка та на Емил Та ба ков од бу га ри ја 
ќе би де из ве де но и комп лекс но то 
сим фо ни ско де ло „жи во тот на хе-
ро јот“ од Ри хард Штра ус, по кое 
овој кон церт го но си нас ло вот - 
ве лат от та му.

До кра јот на се зо на та, на сце на та 
за ед но со ор ке ста рот на Ма ке дон-
ска та фил хар мо ни ја ќе на ста пат и 
на гра ду ва ни те пи ја ни сти – Лу кас 
Вон дра чек од Че шка, Џорџ Ли од 
САД, Ди но Име ри од Ма ке до ни ја, 
Оли Му сто нен од Фин ска, по тоа ви-
о ли ни сти те со ме ѓу на род на ка ри е ра 
Ѓор ѓи Дим че вси и Си ха на Ба ди ву ку, 
свет ски приз на ти от ви о ли нист Нинг 
Фенг од Ја по ни ја.

� Пуб ли ка та прв пат ќе ги слуш не 
и хар фис тка та Мој ца злоб ко од 
Сло ве ни ја, Ксе ни ја Си до ро ва на 
хар мо ни ка од Ру си ја, са ксо фо нис-
тка та Еј ми Ди ксон од Ав стра ли ја, 
Иш тван Вар даи на ви о лон че ло 
од ун га ри ја, еден од нај до бри те 
хор ни сти – Ште фан Дор од Гер ма-
ни ја, на ша та со пра нис тка Ми ле на 
Ар сов ска… зад пул тот ќе за ста нат 
из во нред ни те Је ру хам Ша ров ски 
од Изра ел, на ши те бор јан Ца нев 
и Са ша Ни ко лов ски - Ѓу мар, Емил 
Та ба ков од бу га ри ја, Кејс Ска ли о не 
од САД, Да ни ел Рај скин од Ру си ја, 
Со Ава тсу џи од Ја по ни ја, Ти мо ти 
Ред монд од Ве ли ка бри та ни ја - 
со оп шту ва ат од  Ма ке дон ска та фил-
хар мо ни ја � (Н.П.)

Култура

1
Блуз од  

мешана крв
Еси  

Едуџин

2
Сушен период
Габриела  
Бабник

3
Девојчето што  

премногу ги сакаше 
кибритчињата

Гаетан  
Суси

4
Од устата  
на китот
Сјон

 5
Сè уште  

сум млада
Дениса  

Дуран

КнижаРницата „антОлОг“ 
пРепОРачува:

100 НАЈубАВИ СлИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА
[  АНТОлОГИЈА  ]

  

ЏејСОн БОРн
Jason Bourne

Заработка: 60.000.000 $

жанр: акција
Режија: Пол Гринграс

актери: Мет Дејмон,  
Томи Ли Џонс,  

Алиша Викандер

ЅвеЗДени патеКи:  
ОД ДРугата СтРана
star trek: Beyond

Заработка: 24.000.000 $

жанр: авантура
Режија: Џастин Лин

актери: Крис Пин,  
Захари Квинто,  

Карл Урбан

лОши МајКи
Bad moms

Заработка: 23.400.000 $

жанр: комедија
Режија: Џон Лукас, Скот Мур

актери: Мила Кунис, 
Кетрин Хан, 

Кристен Бел

the secret life of Pets
the secret life of Pets

Заработка: 18.200.000 $

жанр: анимација
Режија: Крис Рено, Јероу Чејни

актери: Луис С.К., 
Кевин Харт, 

Ерик Стоунстрит

БеЗ Светла
lights out

Заработка: 10.800.000 $

жанр: хорор
Режија: Дејвид Ф. Сандберг

актери: Тереза Палмер, 
Гебриел Бејтмен, 

Марија Бело

топ 5 најГледанИ ФИлма  
          во САД викендов

„Циганчиња“ на никола мартиноски

НЕПРОЧИТАНО ПИСМО

Врз секоја карпа, 

врз секој камен 

– некој знак!

Длабел некој 

низ мракот на времето 

знаци со камен врз каменот 

и сега целата татковина

е некое неодгатливо писмо.

Знаците истетовирани 

врз карпите,

стопени со времето,

втиснати во сеќавањето 

на народот– сега се свети знаци 

низ кои струи и крвта и тајната 

на македонскиот збор:

изгорени гласови, неоли,

крвави засеци на ножот

осенчени со крик 

на големи погибии…

Целата татковина 

– свето и непрочитано писмо.

„Циганчиња“ е дело на еден од 
најистакнатите македонски сли-
кари Никола Мартиноски (1903-
1973). „Циганчиња“ е насликана во 
1952 година.

Мартиноски зад себе имал околу 
40 самостојни изложби. Некои од 
ремек-делата на Мартиноски биле 
изложени и на многубројни груп-
ни изложби во Скопје, Букурешт, 
Париз, Белград, Софија, Љубља-
на, Прага, Варшава, Вашингтон, 
Њујорк, Мексико Сити, Осло, Лон-
дон, Истанбул, Рим.... �
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Aнте поповски (1931-2003)



Овој ро ман, всуш ност, e сце на рио за те а тар ска прет ста ва во 
Лон дон. Иа ко автор ка та из ја ви де ка не ма ве ќе да пи шу ва про
дол же ние на кни га та, се ре ши на овој по тег за ра ди си те што 
не ма да мо жат да ја гле да ат прет ста ва та во Лон дон

Кни га та на Џ. К. Ро у линг 
„Ха ри По тер и про кол на то-
то де те“ на анг ли ски ја зик 

из ле зе на 31 ју ли. Про дол же ни-
е то на кни га та за вол шеб ни кот 
Ха ри По тер из ле гу ва по па у за 
од де вет го ди ни. Дејс тво то на 
при каз на та е сме сте но во пер-
и од 19 го ди ни по пос лед ни от 
дел „Ха ри По тер и ре ли кви и те 
на смрт та“.

Ха ри ра бо ти во Ми ни стерс тво то 
за ма ги ја, оже нет е со се стра та 
на Рон, Џи ни, и има ат три де ца. 
При каз на та е фо ку си ра на на не-
го ви от млад син Ал бус Се ве рус, 
а Ха ри и во оваа кни га се бо ри 
со ми на то то кое не го оста ва да 
ја жи вее се гаш но ста.

И до де ка Ха ри се бо ри со де мо-
ни те од ми на то то, не го ви от син 
Ал бус мо ра да се спра ву ва со се-
меј но то нас ледс тво кое ни ко гаш 

не го по са ку вал. Во веч но то ис-
преп ле ту ва ње ме ѓу ми на то то 
и се гаш но ста, та тко то и си нот 
споз на ва ат не при јат на ви сти на 
– де ка нај мрач но то по не ко гаш 
се ја ву ва та му ка де што нај мал ку 
го оче ку ва ме. 

Спо ред пи шу ва ње то на „Гар-
ди јан“, прет ста ва та е по де ле-
на во два де ла, кои мо же да се 
гле да ат еден по друг или во 
раз лич ни де но ви.

� При каз на та се ро ди са мо 
за тоа што пр ва та гру па лу ѓе 
дој доа до бри ли јант на иде ја 
ка ко Ха ри По тер да се прет-
ста ви на сце на. уве ре на сум 
де ка ко га пуб ли ка та ед наш 
ќе ја ви ди прет ста ва та „Ха ри 
По тер и про кол на то то де те“, 
ќе сфа ти зо што од лу чив ме на 
овој на чин ја да рас ка же ме 
при каз на та – из ја ви автор ка та 
Џо а на Ро у линг.

Овој ро ман, всуш ност, е сце на-
рио за те а тар ска прет ста ва во 
Лон дон. Иа ко автор ка та из ја ви 
де ка не ма ве ќе да пи шу ва про-
дол же ние на кни га та, се ре ши 
на овој по тег за ра ди си те што 
не ма да мо жат да ја гле да ат 
прет ста ва та во Лон дон.

Пре ми е ра та на прет ста ва та се 
слу чи во Лон дон на 30 ју ли, а 
кни га та из ле зе во САД еден ден 
по доц на. Спо ред пи шу ва ња та 
на свет ски те ме ди у ми, прет ста-
ва та во Лон дон е рас про да де на 
до мај 2017 го ди на. Драм ско то 
де ло е нај а ва за екра ни за ци ја на 
кни га та „Фан та стич ни те ѕвер ки 
и ка де да се нај дат“, ко ја пуб-
ли ка та на фил мо ви ќе мо же да 
ја ви ди во ки на та од но ем ври, 
пре не су ва „Рој терс“.

Иа ко кни га та бе ше об ја ве на пред 
са мо не кол ку де на, таа ве ќе ста на 
кни га со нај го ле ма прет про даж-
ба во Аме ри ка, об ја ви аме ри кан-
ски от из да вач „Барнс енд Но убл“.
Но ви те аван ту ри на Ха ри По тер 
не се кла сич на на ра ци ја.

Од кни жар ни ца та на веб-сај тот 
„Ама зон“, исто та ка, ве лат де ка 
прет про даж ба та на пе ча те на та 
кни га и неј зи ни те еле ктрон-
ски фор ми е не за па ме те на во 
САД. Уред нич ка та на „Ама зон 
букс“, Си е ра Вил сон, ве ли де ка 
из ле гу ва ње то на ос ма та кни га 
за Ха ри По тер е го лем ден за 
обо жа ва те ли те и де ка мла ди-

Из ле зе но ва та кни га за вол шеб ни кот - 
„Ха ри По тер и про кол на тото де те“

ПО ПА у зА ОД ДЕ ВЕТ ГО ДИ НИ Култура

те мо же да при ста пат на про-
дол же ни е то за при каз на та за 
вол шеб ни кот без проб ле ми. 
Случ ки те на вол шеб ни кот од 
Хо гворт се опи ша ни во се дум 
кни ги, кои се про да де ни во 
по ве ќе од 450 ми ли о ни при-
ме ро ци ши рум све тот, а се пре-
ве де ни на 79 ја зи ци, ме ѓу кои 
и на ма ке дон ски ја зик. Оваа 
фан та стич на филм ска фран-
ши за за ра бо ти до се га се дум 
ми ли јар ди до ла ри.

Ро ма ни те на Џ. К. Ро у линг за 
Ха ри По тер се до стап ни и во 
об лик на е-кни га, на веб-сај-
тот „Pottermore“, кој е по све тен 
на ова мом че-вол шеб ник и на 
не го ви те аван ту ри. Веб-сај тот 
со др жи еле мен ти од све тот на 
Ха ри По тер што ги не ма во кни-
га та и на не го мо же да се чи та 
ин те ра ктив но и да се ужи ва во 
при каз ни те и во ли ко ви те.

Ха ри По тер е се ри јал од се дум 
фан та стич ни кни ги кои ги сле-
дат аван ту ри те на вол шеб ни-
кот Ха ри По тер и на не го ви те 
нај до бри при ја те ли Рон Виз ли и 
Хер ми о на Грен џер. Си те се уче-
ни ци во учи ли ште то за ма гии 
и вол шеб ниш тво „Хо гвортс“. 
Цен трал ни от на стан е око лу 
бор ба та на Ха ри со злоб ни от 
вол шеб ник Лорд Вол де морт, 
кој ги убил ро ди те ли те на Ха-
ри во по хо дот да го освои вол-
шеб ни от свет и да го пот чи ни 
не вол шеб нич ко то оп штес тво. 

До се га се об ја ве ни „Ха ри По тер и 
ка ме нот на му дро ста“, „Ха ри По-
тер и ода ја та на тај ни те“, „Ха ри 

По тер и за тво ре ни кот од Аз ка-
бан“, „Ха ри По тер и пла ме ни от 
пе хар“, „Ха ри По тер и ро дот на 
фе ни ксот“, „Ха ри По тер и по лу-
крв ни от принц“ и „Ха ри По тер и 
ре ли кви и те на смрт та“.

Во Ма ке до ни ја, пр ви те пет кни ги 
на ма ке дон ски ја зик се из да ние 
на из да вач ка та ку ќа „Култура“, 
до де ка ше ста та и сед ма та кни га 
на „Ма ти ца ма ке дон ска“.

До се га, пр ви те шест ро ма-
ни се адап ти ра ни во серија 
филмови од „Вар нер брос“. Од 
се ри ја лот има це ла се ри ја про из-
во ди, пра веј ќи го це ло куп ни от 
Ха ри По тер мар ка вред на се дум 
ми ли јар ди фунти, од нос но 15 
ми ли јар ди долари.

Спо ред Ро у линг, глав на уло-
га во це ло куп ни от се ри јал 
има смртта. Раз лич ни ака дем-
ци и но ви на ри има ат мно гу раз-
лич ни ин тер пре та ции за те ми те 
во кни га та, не кои пос ло же ни од 
дру ги те, а не кои вклу чу ва ат и 
по ли тич ки пот тек сто ви. 

Дејс тво то во ро ма ни те е врз Ха-
ри По тер, си рак, кој на 11 го ди ни 
откри ва де ка е вол шеб ник што 
има вро де ни ве шти ни. Тој е по-
ка нет во ин тер на тот „Хо гвортс“ 
и се кој ро ман обра бо ту ва по ед-
на го ди на од не го ви от жи вот. 
По крај проб ле ми те што ги но си 
адо лес цен ци ја та, мом че то учи 
ка ко да ги со бо ри мно гу те вол-
шеб ни, оп штес тве ни и емо ци о-
нал ни те шко тии. �
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Филм ски ма ра тон 
на „охрид ско ле то“

ПРО ГРА МА ТА НА НАЈ МА СОВ НА ТА Му зИЧ КО-СЦЕН СКА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА збО ГА ТЕ НА СО ФИл МО ВИ

Култ ни те фил мо ви „Те то ви ра ње“, „Среќ на но ва 49“, „Хајфај“, 
„Ис пра ви се Дел фи на“... на пуб ли ка та ѝ овоз мо жи ја да се 
по тсе ти на ни за поз на ти реп ли ки, кои ста наа дел од се којд
нев ни от во ка бу лар, но и да ужи ва во ус пеш ни те ма ке дон ски 
филм ски ос тва ру ва ња
Пишува | Не ве на По пов ска

Ово го диш на та про гра ма 
на нај ма сов на та му зич ко-
сцен ска ма ни фе ста ци ја во 

зем ја ва, фе сти ва лот „Охрид ско 
ле то“, е збо га те на со филм ски 
ма ра тон пре ку кој пуб ли ка та 
има ше мож ност по втор но да 
ужи ва во поз на ти те реп ли ки од 
„Те то ви ра ње“, „Хај-фај“, „Среќ на 
но ва ’49“, „До по бе да та и по неа“, 
„Пла ни на та на гне вот“, “Цр ве-
ни от коњ“, „Це на та на гра дот“... 

� Фил мот „Те то ви ра ње“ де нес 
има кул тен ста тус, а исто вре ме-
но ни за реп ли ки од фил мот во 
из ми на ти те де це нии се без мал-
ку ста на ти дел од во ка бу ла рот 
на пом ла ди те ге не ра ции. Фил-
мот и еки па та што учес тву ваа 
во не го ва та ре а ли за ци ја се до-
бит ни ци на ни за на гра ди.

Дејс тво то на фил мот е сме сте но 
во ле то то 1989 го ди на и го сле ди 
жи во тот на ра бот ни кот Или ја 
(Ме то Јо ва нов ски), кој по ни за 
на ста ни, иа ко пот пол но не вин, 
за вр шу ва в за твор, об ви нет за 
убис тво, а по доц на и уби ен од 
еден спе ци ја лец...

� Фил мот „Среќ на но ва 49“ се 
сме та за ед но од нај ус пеш ни те 
ма ке дон ски филм ски ос тва ру ва-
ња и е единс тве ни от ма ке дон ски 
филм што бил из бран да би де ју-
гос ло вен ски кан ди дат за „Оскар“.

Дејс тво то на фил мот се од ви ва 
во кру гот на се мејс тво то чи и што 
чле но ви, на о ѓај ќи се во исто ри-

ски те окол но сти на мет на ти од 
Ин форм би ро то, поч ну ва ат да се 
при би ра ат око лу еден круг на 
зло то, при што до а ѓа до уни шту-
ва ње на најд ла бо ки те чо веч ки 
чув ства, од нос но од се бе о тка-
жу ва ње, до на пу шта ње на се то 
она што до то гаш го кра се ло 
нив ни от лик. Всуш ност, тоа е 
сто ри ја за двај ца бра ќа: по ста-
ри от Дра гос лав Ко ва чев ски (Ме-
то Јо ва нов ски), кој ка ко сту дент 
се вра ќа од Со вет ски от Со јуз за 
вед наш по тоа да би де об ви нет 
и за тво рен, и не го ви от по мал 
брат Ко ста (Све то зар Цве тко-
виќ), кој го сог ле ду ва не мо ра лот 
на вла сти те и са ка да жи вее свој 
жи вот, не за ви сен од си те дру ги...

� „Ис пра ви се Дел фи на“ е до-
бит ник на мно гу број ни ју гос-
ло вен ски и ме ѓу на род ни приз-
на ни ја и е еден од нај ба ра ни те 
ма ке дон ски игра ни фил мо ви во 
све тот. Оце нет е ка ко ре мек-де-
ло, но и ка ко, мо же би, нај култ-
ни от ма ке дон ски филм.

Фил мот е инс пи ри ран од ви-
стин ски на стан - преп ли ву ва-
ње то на ка на лот Ла Манш од 
ма ке дон ска та ма ра тон ска пли-
вач ка Ати на Бо ја џи. Всуш ност, 
Бо ја џи има ла пре кар охрид ски от 
дел фин и от ту ка до а ѓа име то 
на глав на та лич ност во фил мот, 
Дел фи на, чи ја што уло га ја тол-
ку ва Не да Ар не риќ. 

До де ка Дел фи на се оби ду ва да 
го преп ли ва Ла Манш, се на вра-

ќа на пре сврт ни те мо мен ти од 
сво јот жи вот, кој изг ле да единс-
тве но би до бил смис ла до кол ку 
таа ус пее во сво ја та ми си ја. При 
преп ли ву ва ње то, на брот че то 
што ја сле ди се неј зи ни от тре нер 
Ата нас (Дар ко Да ме ски) и неј зи-
ни от при ја тел Пе тко (Ди ме Или-
ев), кои по сто ја но ја бо драт и ѝ 
по ма га ат. Во ме ѓу вре ме, Дел фи-
на се се ќа ва на за поз на ва ње то 
со Мла ден (Сло бо дан Ди ми три-
е виќ), тре не рот на ре пуб лич ка та 
ре пре зен та ци ја во пли ва ње, за 
пр ви те ин тим ни кон та кти со 
не го, за на ста ва та во уго сти тел-
ско то учи ли ште, за чле ну ва ње то 
во ло кал ни от пли вач ки клуб... 
Во еден кри ти чен мо мент, ко га 
се чи ни де ка Дел фи на не ма да 
мо же да го ос тва ри сво јот под-
виг, Пе тко скок ну ва во во да та и 
пли ва за ед но со неа и бла го да ре-
ние на не го ва та под др шка, таа ја 
над ми ну ва и пос лед на та кри за 
и, ко неч но, ус пе ва.

� Дејс тво то на фил мот „Цр ве-
ни от коњ“, пак, се од ви ва од 
кра јот на Гра ѓан ска та вој на во 
Гр ци ја до по че то кот на 60-ти-
те го ди ни на ми на ти от век. Во 
фил мот се при ка жу ва те шка та 
суд би на на Бо рис Ту шев (Ба та 
Жи во и но виќ) и не го ви те дру-
га ри, кои ја тр пат тор ту ра та на 
грч ка та власт.

� „До по бе да та и по неа“ го-
во ри за пос лед ни от ден од оку-
па ци ја та, ко га жи те ли те на ед-
но ма ло ма ке дон ско грат че се 
све до ци на уште еден кр вав чин 
на оку па то рот - стре ла ње на 12 
ро до љу би, пре да де ни од со ра-
бот ник на оку па то рот. И во тој 
слу чај, ка ко и по ве ќе па ти пред 
тоа, пре дав ни кот оста ну ва не-
поз нат за не го ви те со гра ѓа ни. 
Ве ќе утре ден та пар ти за ни те 
вле гу ва ат во гра дот. На се ле-
ни е то учес тву ва во пра ве ње то 
ба ри ка ди и го оне воз мо жу ва 
пов ле ку ва ње то на не при ја те лот. 
За ро бен е бу гар ски от ма јор со 
не го ви те со ра бот ни ци. Слу ча јот 
пра ви да се открие и ви нов ни-
кот за мно гу број ни те про ва ли во 
пар ти ска та ор га ни за ци ја...

� Пре ку фраг мент од жи во тот 
на Бо рис и не го ви от син Ма теј, 

фил мот „Хај-фај“ збо ру ва за су-
ди рот на ге не ра ци и те, за соз да-
де ни от јаз по ра ди иде о ло шка та 
обо е ност ко ја ед ни от ја има, а 
дру ги от не ја по се ду ва или, пак, 
кај не го се ма ни фе сти ра на друг 
на чин, и низ по и на кво то од не-
су ва ње во уме е ње то или не у-
ме е ње то да се по ми не жи во тот 
до стој но за ед но чо веч ко би тие... 

� „Пла ни на на гне вот“ го оп-
фа ќа пер и о дот по Вто ра та свет-
ска вој на, со ци ја ли стич ка та ре-
во лу ци ја и ос ло бо ду ва ње то на 
зем ја та, ко га на ста пу ва вре ме 
на об но ва. Тоа е и вре ме ко га се 
ин си сти ра на ко ле кти ви за ци ја 
на сел ски те имо ти. И во за пад на 
Ма ке до ни ја се на сто ју ва да се 
спро ве дат но ви те идеи за раз вој 
на зем јо дел ско то сто панс тво и 
на сто чарс тво то. Пре тсе да тел 
на сел ска та за дру га е Ста мат 
(Ри сто Ши шков), по ра не шен 
бо рец, кој со си от свој жар и ре-
во лу ци о не рен елан ра бо ти и 
ве ру ва де ка ко ле кти ви за ци ја та 
е единс твен из лез за си ро маш-
ни от се ла нец. На сво јот пат за 
по до бра ид ни на тој се су ди ра 
со от по рот на по и мот ни те се-
ла ни кои те шко се раз де лу ва ат 
од имо тот. Нас про ти тоа, Ста мат 
се со о чу ва и со ре ше ни е то на 
Око ли ски от ко ми тет, пла ни-
на та што им обез бе ду ва ег зи-
стен ци ја и ко ја што се ла ни те ја 
сме та ат за сво ја, да му се до де ли 
на дрв ни от ком би нат. На сто ју-
ва ње то на Ста мат ре ше ни е то 
да се про ме ни е без ус пех. Тој 
чув ству ва де ка не го ви от ре во-
лу ци о не рен иде ал е бру тал но 
из не ве рен по ра ди не чии би-
ро крат ски ре ше ни ја. Во овие 
окол но сти Ста мат се со о чу ва 
со ви сти на та де ка се ла ни те не 
му ве ру ва ат, но и по крај тоа за-
ста ну ва на ви стин ска та стра на...

„Охрид ско ле то“ со филм ски от 
ма ра тон на пра ви уште еден од-
ли чен по тфат пре зен ти рај ќи ги 
не по втор ли ви те ре мек-де ла на 
ма ке дон ска та ки не ма то гра фи ја, 
ка ко што се де ла та на Сто ле По-
пов, Љу би ша Ге ор ги ев ски, Ан те 
По пов ски, Вла ди мир Бла жев ски, 
Го ран Сте фа нов ски, Та шко Ге-
ор ги ев ски, Си мон Дра кул, Жи-
во рад Ми тро виќ, Але ксан дар 
Ѓур чи нов и дру ги. �

Култура

Те то ви ра ње

Среќ на но ва 49

Ис пра ви се Дел фи на

Хај-фај
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ДИ МИ ТАР АТА НА СОВ СКИ

Пуб ли ка та е жед на за  
ва ков квиз би деј ќи во  
Ма ке до ни ја има сѐ по мал
ку кви зо ви на зна е ње, а сѐ 
по ве ќе кви зо ви на сре ќа и 
на не што што не ба ра  
не ко ја по себ на екс пер ти за 
за да се осво јат па ри или 
да се учес тву ва на квиз

Пишува | Maрина Костовска 
Фо то | Але ксан дар Ива нов ски

Кви зот „Аре на“, кој од оваа не де ла 
поч на да се еми ту ва на те ле ви-
зи ја та „Ал фа“, е нов кон цепт кој 

прв пат ќе поч не со про дук ци ја и со 
еми ту ва ње на ма ке дон ски от те ле-
ви зи ски етер. 

Во ди те лот Ди ми тар Ан до нов ски ве-
ли де ка иде ја та би ло да се на пра ви 
не што што ќе би де за бав но за гле-
да чи те, за пуб ли ка та, но, нај важ но 
од сѐ, ќе би де за бав но и за нат пре-
ва ру ва чи те.

Во се ко ја еми си ја по че тво ри ца нат-
пре ва ру ва чи ќе се бо рат за па рич ни 
на гра ди. Ќе игра ат пет игри, а на 
кра јот има и ше ста игра во ко ја по-
бед ни кот од таа епи зо да игра про тив 
еден слу чај но из бран нат пре ва ру вач 
од пуб ли ка та, кој се бо ри да му ги 
зе ме па ри те.

� зна чи де ка ова е единс тве ни от 
квиз во Ма ке до ни ја во кој пуб ли-
ка та со мно гу мал ку зна е ње, па и 
нез на е ње, мо же да освои па рич ни 
средс тва, а нат пре ва ру ва чот да 
оти де во след на та фа за од кви зот 
– ве ли Ата на сов ски.

За се га се пред ви де ни 21 еми си-
ја и иде ја та е во пр ва та се зо на 
да по ми нат 64 нат пре ва ру ва чи. 
Тоа зна чи де ка „Аре на“ ќе гле-
да ме се ко ја не де ла во след ни те 
пет ме се ци, а од кра јот на 2016 
го ди на вед наш про дол жу ва 
со сни ма ње и вто ра та се зо на.
Ата на сов ски не се сом не ва де-
ка пуб ли ка та е жед на за ва ков 
квиз би деј ќи, ве ли, факт е де ка 
во Ма ке до ни ја има сѐ по мал ку 
кви зо ви на зна е ње, а сѐ по ве ќе 
кви зо ви на сре ќа и на не што што 
не ба ра не ко ја по себ на екс пер ти-
за за да се осво јат па ри или да се 
учес тву ва на квиз.

� Освен што ќе го те сти ра ме 
зна е ње то на на ши те нат пре ва-
ру ва чи, ние са ка ме да го те сти-
ра ме и зна е ње то на пуб ли ка та 
пред екра ни те, а во ед но и да ги 
пот тик не ме не кои ра бо ти, до-
кол ку не ги зна ат, да ги на у чат, 
што зна чи де ка ве ќе вле гу ва-
ме во оној еду ка ти вен на чин 
на еми ту ва ње на ма ке дон ска 
про гра ма, ко ја сѐ по ре тко и по-
ре тко ја има на ма ке дон ски те 
екра ни – ве ли Ата на сов ски и до-
да ва де ка уште на пр во то сни ма-
ње се по ка жа ло де ка има го ле ма 
за ин те ре си ра ност.

Во сту ди о то на „Ал фа“ уште на 
пр во то сни ма ње се при ја ви ја че-
ти ри е се ти на лу ѓе за пуб ли ка. 

�  лу ѓе то се при ја ву ва ат и за 
пуб ли ка и за учес ни ци. Има-
ше мно гу по ве ќе учес ни ци 
откол ку што ни се по треб ни 
за пр ва та се зо на, па мо ра ше 
да се пра ви, на не кој на чин, 
ау ди ци ја за тоа да ли нив но то 
зна е ње е до вол но за да мо же 
да вле зат во кви зот – ве ли 
во ди те лот.

Ата на сов ски ве ли де ка пра ша-
ња та на кви зот ќе би дат од оп-
шта кул ту ра, па за тоа и сме та 
де ка ќе би дат мно гу ин те рес ни 
за си те, а те ми те што се од бра-
ни се на мер но та ка на пра ве ни 
за да би дат ин те рес ни и за нат-
пре ва ру ва чи те и за ма ке дон-
ска та пуб ли ка. 

На пра ша ње то да ли сме та де-
ка ќе има и нат пре ва ру вач ки, 
имај ќи пред вид де ка на кви зо ви 
по че сто се при ја ву ва ат ма жи, а 
же ни те ка ко да из бег ну ва ат, ве-
ли де ка не гле да при чи на зо што 
не би има ло. 

� Ток му во пр ва та епи зо да 
има ме нат пре ва ру вач ка. же-
ни те зна ат да по ка жат зна е-
ње во Ма ке до ни ја, ду ри во 
по го ле ми от дел од слу ча и те 
има же ни што по ве ќе зна ат 
од ма жи. Не збо ру вам за же-
ни што се до ма и зна ат сѐ, а 
ние ни што не зна е ме, ка ко 

она „Не мо рам да го пра шу-
вам „Гугл“, же на ми знае сѐ“, 
ту ку же ни што на ви сти на се 
под го тве ни со зна е ње и же-
ни што зна ат да од го во рат 
на тре ма та и на пре диз ви кот 
да за ста нат пред ка ме ра и да 
од го ва ра ат на пра ша ња – се 
смее во ди те лот.

За Ди ми тар, во де ње то на овој 
квиз е нај го ле ми от пре диз вик 
до се га.

�  Не што што прв пат го пра-
вам и не зна ев ка ко ќе се 
снај дам... за тоа и ја при фа-
тив по ну да та од „Ал фа“, би-
деј ќи ова ми е не што но во. 
Са кам да гле дам кви зо ви и 
од се ко гаш ме ин те ре си ра-
ло ка ко нат пре ва ру ва чи те го 
под не су ва ат при ти со кот на 
вре ме то и на ка ме ри те за да 
ус пе ат да се кон цен три ра ат 
и да од го во рат точ но – ве ли 
Ата на сов ски.

За не го нај о ми ле ни кви зо ви од 
се ко гаш би ле оние на хр ват ски-
от во ди тел Та рик Фи ли по виќ, а 
најм но гу са кал да го гле дал кви-
зот „1 про тив 100“.

Кви зот „Аре на“ со до ма ќи нот 
Ди ми тар Ата на сов ски ќе мо же 
да го гле да те се ко ја не де ла ве-
чер на те ле ви зи ја та „Ал фа“. �

во по го ле ми от дел од слу ча и те же ни те зна ат по ве ќе од ма жи те
сцена
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Пристапните цени за сместување, превоз и за храна се 
главен адут во рацете на домаќините. Сместувањето, кое 
може да го резервирате уште додека сте во Македонија, 
се движи од 10 евра за ноќ
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Единствениот град од Босна што излегува на море

Сакате авантура и пои-
накво искуство ова лето? 
Тогаш како ваша летна 

дестинација може да го имате 
предвид „неоткриениот бисер 
на Јадранот“. Ова место не е 
премногу близу од кај нас, но 

затоа, пак, е туристичка дес-
тинација, која ако ја посетите, 
нема да зажалите. Неум, мало 
прекрасно туристичко гратче 
на самиот влез по Јадранската 
магистрала , кое се наоѓа на 
самата граница со Босна.

Со гордост го носи името един-
ствениот град од Босна што из-
легува на море. Неум има долги 
топли лета, а кратки и благи 
зими. Тој е еден од крајбрежни-
те градови со најмногу сончеви 
часови во светот. Просечната 
температура на морето изне-
сува 13 Целзиусови степени.

Градот е сместен на стрмни 
ридови и има убави плажи. 
Големата понуда на рестора-
ни, барови покрај самото ше-
талиште, како и хотелите што 
нудат незаборавен престој со 
прекрасен поглед на море, како 
и поволните цени на сите ви-
дови гастрономија, пијалоци и 
туристички услуги и можноста 
за излети до Мостар или Бока 
Которска по поволни цени, го 
прави посакувана дестинација 
на Јадранско Море, но и бли-
зината на Дубровник –како 
можност за излет, е уште една 
причина повеќе за да се посети.  

Неум е оддалечен 60 км од 
Дубровник (80 км од дубровнич-

киот аеродром), 70 км од Мостар 
и Меѓугорје и 30 км од Плоче и 
Метковиќ, кои имаат железнич-
ки станици. Градот нуди 5.000 
легла за туристи, од кои 1.810 
по хотели, а другите по мотели, 
вили и приватно сместување.

Пристапните цени за сместу-
вање, превоз и за храна се гла-
вен адут во рацете на домаќи-
ните. Сместувањето, кое може 
да го резервирате уште додека 
сте во Македонија, се движи од 
10 евра за ноќ, во зависност од 

тоа колку ѕвездички сакате да 
има хотелот. Исто така, сме-
стувањето во приватни куќи 
и станови се движи од 10 до 
20 евра за ноќевање и тоа за 
двокреветен апартман.

Повеќето хотелски сместувања 
во ова гратче располагаат со 90 
соби, сите комфорно уредени 
со три и со четири ѕвездички, 
нудат удобно сместување за ре-
лаксирачки одмор. Доколку сте 
од тие што обожуваат сѐ да им е 
на едно место, односно да бидете 

Како до неум
Оддалеченоста на Скопје од Неум изне-
сува 559 км или најмногу 10 часа ако 
патувате преку Косово и Црна Гора .

Покрај убавите плажи, баровите и морската 
вода, внатрешноста на Неум е, исто така, 
привлечна за посетителите на ова место, 
таа  се одликува со богата археолошка ис-
торија и недопрена дивина и затоа таму 
селскиот туризам е во развој. Малото мор-
ско волшебно гратче нуди авантуристичко 
пловење и разни водни спортови. 

сити и одморени пред да отиде-
те на прошетка или плажа, хоте-
лите располагаат со сопствени 
ресторани, а собите со удобни 
кревети, клима-уред, телевизор,  
просторни бањи и балкон. 

Агенциските аранжмани во 
хотел за период од средина-
та на август до 6 септември 
во комфор соба, полупансион, 
чинат 30 евра по лице, доколку 
сакате сместување во супери-
ор соба за истиот датум ќе ве 
чини 32 евра по лице. Од 27 
септември цената се снижува 
до 27 евра за комфор соба по 
лице и 29 евра за соба што нуди 
1/2+2 сместување.

Се нудат и попусти за дете од 
нула до две години во соба со 
двајца возрасни, без кревет – 100 
проценти, за дете од две до шест 
години со двајца возрасни, на 
помошен кревет – 50 проценти, 
дете од шест години со еден во-
зрасен, на основен кревет може 
да летува со  – 50 проценти по-
пуст. А истата понуда е и за дете 
од седум до 13 години со двајца 
возрасни, на помошен кревет. 
Попустот за трето возрасно лице 
е минус 20 проценти.
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По ра ка та за ова ле то е јас на 
- об ле че те сре бре на бо ја! 
Мо же да ја ком би ни ра те 

ду ри и со спорт ски пар чи ња.

Сја јот на ме та лот бе ше полн 
по го док во 70-ти те го ди ни на 
ми на ти от век ко га си те тан цу-
ваа на „Dancing Queen“, а об ле-
ка та мо ра ше да би де раз но бој-
на и све тка ва.

От то гаш до де нес сре бре на та 
бо ја по ми на низ раз ни фа зи и 
про ме ни, а оваа се зо на се вра-
ќа во цен та рот на вни ма ни е то. 
Ди зај не ри те по сто ја но екс пе-
ри мен ти ра ат со овој тренд, кој 
од 21 век се по ја ву ва во раз ни 
ва ри јан ти. Оваа го ди на, по крај 
па стел но ро зо ва та и жол то зе-
ле на та, сре бре на та бо ја, де фи-
ни тив но, пре ов ла ду ва на мод-
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а 
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Сја јот на ме та лот бе ше полн по го док во  
70ти те го ди ни на ми на ти от век ко га си те  
тан цу ваа на „Dancing Queen“, а об ле ка та  
мо ра ше да би де раз но бој на и све тка ва

ТРЕНД

Сре бре на та бо ја ќе го обе ле жи ле то тO

ни те пи сти, без раз ли ка да ли 
ста ну ва збор за кра тки фу ста ни 
за же шки де но ви или за мод-
ни де та ли за си те љу би те ли на 
панк-му зи ка та.

Пан та ло ни те со сре бре на бо ја 
мо же да се но сат и за днев ни 
ком би на ци ја ако се ком би ни-
ра ат со бе ла ма и ца и со ми ни-
мал на шмин ка. Оваа се зо на 
„Ша нел“ прет ста ви јак ни со 
сре бре ни ап ли ка ции кои мно гу 
ефе ктив но и ед но став но мо же 
да се ком би ни ра ат со пли си ра-
ни здол ни шта. Мод ни те ку ќи за 
ова ле то прет ста ви ја и од лич ни 
до да то ци ка ко, на при мер, сре-
бре на чан та или ди ја де ма.

Сре бре ни те ку си пан та ло ни 
се мо же би нај важ но то пар че 
од гар де ро ба та за ова ле то, 
во ком би на ци ја со ко шу ла 
со по го лем број.

Ако са ка те да би де те во цен-
та рот на вни ма ни е то за ве-
чер ни те из ле гу ва ња, об ле че-
те ед но ста вен долг фу стан со 
дла бо ко де кол те во сре бре на 
бо ја. Или, пак, ако сте љу би те-
ли на мо но хро мат ска гар де-
ро ба, истак не те се со не о бич-
ни сре бре ни де та ли. �

атрактивно
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Име:  
Миранда Меј Кер
Родена:  
20 април 1983 година
Професија:  
манекенка
Сопруг:  
Орландо Блум (поранешен)
Свршеник:  
Еван Спигел
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К.Mиранда Кер е австралиска 
манекенка, која од средина-
та на 2007 година е добро 

позната како една од ангелите 
на „Викторија сикрет“. Таа е пр-
вата Австралијка што учествува 
во кампањата на „Викторија си-
крет“, а, исто така, ги претставува 
и австралиските модни колек-
ции како „Портмантс“ и „Дејвид 
Џонс лимитед“. Кер почнала да се 
занимава со манекенство на 13 
години, почнувајќи во модната 
агенција „Чеис“, и набргу потоа 
победила на австралиската пот-
рага за национален модел ,орга-
низирана од списанието „Доли“ и 
парфимериите на „Импулс“. Кер е 
родена во Сиднеј, но пораснала во 
малото гратче Гунедах, Нов Јужен 
Велс. Во едно интервју, Кер изјави 
дека таа има англиско, турско, 
француско и шкотско потекло,  
а и ги негираше озборувањата 
дека има филипински гени. Кога 
била дете, Кер возела мотоци-
кли и јавала коњи на фармата 
на својата баба. Таа го опишува 
своето детство во австралиското 
село како многу обично, нормал-

но... немало никакви претензии 
и никој не обрнувал внимание 
кој како се облекува. Можело да 
бидеш свој. Нејзиното семејство 
се пресели во Брисбејн за да им 
овозможи на Кер и на нејзиниот 
брат да го искусат градскиот жи-
вот. Таа матурирала во средното 
училиште Ал Халос во Брисбејн 
и планирала да студира на насо-
ката за храна, пред да реши да се 
занимава со манекенство.

Таа се здоби со голем публицитет 
по рекламирањето костими за ка-
пење претежно за австралиската 
колекција за сурфање. Со ова таа 
стана многу позната за австра-
лиските и за азиските пазари, а 
набрзо потоа се пресели во Њујорк. 
Кер беше нарекувана „следниот 
Мекферсон” .Таа е препознатлива 
по своите дупчиња во образите. 
Познатиот славен фотограф Расел 
Џејмс за Кер изјавил, „Америка се 
вљуби во неа“. Миранда беше во 
брак со холивудскиот актер Ор-
ландо Блум со кого има син, а нео-
дамна се сврши  со интернет-ино-
ваторот Еван Спигел. �

УБАВИ ЖеНИ
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ДалИ Да Го ЗатворИтЕ 
БалКонот?
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мИЛеНИЦИ

Пред да го затворите балконот, треба да 
разгледате добро што велат стручња-
ците за тоа. Најчесто мотивот за тоа 
се прометни сообраќајници, силни 
ветришта, повеќе простор во станот.

Со затворањето на балконот луѓето 
очекуваат да им се олесни и да им се 
подобри животот. Без разлика која е 
причината, овие интервенции најчесто 
се изведуваат на своја рака, со што се 
нарушува изгледот на објектот.

Од друга страна, со формирањето двој-
на фасада, доколку зафатот се изведува 
плански, значително може да се подо-
бри енергетската ефикасност на станот.

Кои чекори треба да ги преземете пред да 
се зафатите со затворање на балконот?

Проверете од кои материјали се изгра-
дени подот и таванот на балконот, дали 
има само заштитна ограда (метална, 
стаклена или сл.) или има и ѕидан па-
рапет. Имајте предвид дека тие балкони 
немаат термичка изолација.

Исто така, треба да проверите дали низ 
вашиот балкон се врши одводнување 
на атмосферската вода од покривот 
зашто во тој случај никако не смеете 
да ја загрозите, а уште помалку да се 
нафатите да ги извадите олуците.

Просторот што ќе го добиете, мора да 
биде затворена кутија, да стане един-
ствена целина со просторот што веќе 
сте го имале, така што треба да водите 
сметка за обработката на прозорските 
окна. Најдобро е да користите совреме-
ни материјали, ПВЦ или алуминиумски 
профили со термички прекини и со тер-
моизолација, повеќеслојни стакла. �

Ако порано се размислу-
вавте каде и кај кого да 
го оставите миленичето 

додека сте на одмор, сега веќе и 
за тоа има решение. Веќе нема 
да ги молите соседите и ваши-
те најблиски да се грижат за 
вашето куче или маче кога сте 
на летен одмор. Сега за сите 
што можат да си дозволат да 
платат, постојат хотели и пан-
сиони за миленици. 

Цените за сметување на ку-
чињата зависат и од нивната 

големина и од видот на услу-
гите што се бараат за нив и се 
движат од 200 до 600 денари 
за ден, додека за грижа, нега и 
за чување на мачка треба да се 
издвојат од 300 до 500 денари. 
Ова значи дека покрај издво-
ениот буџет за летното ужи-
вање, ќе треба да одвоите и од 
2.000 до 6.000 денари за десет-
дневно хотелско сместување 
на своето милениче. Треба да 
знаете дека хотелските сме-
тувања обезбедуваат храна, 
додека во пансионското сме-

грАдИНА

Мар га ри тка е европ ски вид, мно гу го-
диш но рас те ние кое во хор ти кул ту ра та 
се одг ле ду ва ка ко две го диш но. Во пр ва та 
го ди на раз ви ва ли сто ви, а во вто ра та 
се раз ви ва ат цве то ви те по е ди неч но на 
стеб лен ца та кои, пак, се со ви си на до 15 
сан ти ме три.

Цве то ви те, во за вис ност од ви дот, мо же да 
би дат бе ли, ро зо ви, цр ве ни или ша ре ни. 

Цу ти од март до ју ни ко га се за ме ну ва со 
дру го ед но го диш но лет но цве ќе. Се разм-
но жу ва со се ме или со де ле ње на цве ќе то 
Се ме то се сее во ју ли или во август. Штом 
ќе се раз вие, рас а дот се пи ки ра во леи на 
рас то ја ние 10-15 сан ти ме три.

Во октом ври или во но ем ври до бро раз-
ви е ни те при ме ро ци се пре са ду ва ат на 
по сто ја но ме сто, а исто то мо же да се на-
пра ви и на про лет. Тоа не ва жи за пол ни те 
цве то ви, кои по ра ди тоа што не ма ат из-
дол же ни цве то ви, не да ва ат се ме, па за тоа 
се разм но жу ва ат со де ле ње на цве ќе то. 
Без ог лед на тоа да ли са ка ме да про из ве-
де ме по го лем број при ме ро ци, не оп ход но 
е да го пре са ди ме рас те ни е то на се кои 
ед на до две го ди ни.

При обил но по ле ва ње и ѓу бре ње, тие 
ин тен зив но рас тат. За сво јот раз вој ба ра-
ат рас тре си та, плод на поч ва со до вол на 
вла га, но не прем но гу. Лет но вре ме ко га 
тем пе ра ту ра та се ка чу ва над 15 Цел зи-
у со ви сте пе ни, цу те ње то трае по кра тко 
вре ме. �

Мар Га рИ тКа, 
ЕвроП СКИ вИД цвЕ ќЕ 
Што СЕ  оДГ лЕ Ду ва  
Ка Ко ДвЕ Го ДИШ но

стувања во трошокот треба да 
се стави и сумата за купената 
храна што треба да се однесе во 
пансионот. Пансионите нудат 
и да ви го искапат милениче-
то, како и да го потстрижат, но 
затоа се плаќа дополнително, 
од 300 до 1.500 денари. Има 
и ексклузивни пансиони што 
нудат грижа за миленици како 

во домашни услови, а капаци-
тетот е за десет кучиња. 

Важно е и да се знае дека хо-
телите и пансионите имаат 
веб–страници на кои ќе може 
да се информира секој што 
има план летниот одмор да го 
помине без грижи за своето 
милениче. �

одмор без грижи: 
Сместување 
милениче во хотел 
или пансион 
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Подготви | бојан Момировски

Вејкбордингот или сурфање на 
вода со помош на штица е ком-
бинација од повеќе видови спор-

тови во кои влегуваат скијањето на 
вода, сурфањето на снег и елементи и 
техники на класичното сурфање.

Овој вид летна забава или спорт сѐ 
повеќе го има на нашите простори, 
а веќе се формираат и клубови или 
здруженија што масовно се занима-
ваат со обука, натпревари и со рекре-
ација на сите заинтересирани луѓе. 
Овој вид спортска забава на вода, кој 
е сѐ поприсутен на нашите езера, 
претставува вистинска атракција и 
за тие што го практикуваат и за тие 
што сакаат само да бидат присутни 
на таков настан и да бидат посети-
тели и гледачи.

За вејкбордингот може многу да се 
зборува бидејќи во светски рамки се 
организираат големи натпревари со 
доделување награди и, секако, се из-
бираат најдобрите. Постојат и повеќе 
начини на натпреварување, а многу 
често можат да се видат и приврза-
ници што за првпат се обидуваат да 
сурфаат на вода со помош на штица.

За разлика од штицата што се користи 
за зимски бординг, овде се користи 
пократка штица, која е со должина до 
1,5 метар и најчесто е изработена од 
плексиглас со примеси на пластика. 
Со тоа се добива на цврстина на мате-
ријалот бидејќи, иако се работи за вода, 
тој мора да биде со највисок квалитет 
за да не дојде до кршење, а подоцна 
и повреда на сурферот, како и што се 
случувало во минатото.

Освен штицата, бордерот на себе 
треба да има и заштитен елек на ду-
вање, кацига, заштитни обувки што 

се цврсто прицврстени со штицата. 
Најчест начин на користење на овој 
вид рекреација е кога корисникот 
го влече глисер, чијашто брзина на 
возење може да изнесува и до 40 ки-
лометри на час. Многу често глисерот 
за поекстремните сурфери вози со 
поголема брзина за да се овозможи 
полесно правење многу елементи во 
водата, која може да биде и разбра-
нувана, за да се искористи и бранот. 

Бордерот е закачен за глисерот со 
јаже, кое треба да биде со должина 
поголема од 15 метри за да не дојде 
до повреда. На крајот од јажето има 

Вејкбординг -адреналинска  
забаВа за сите категории

рачка со должина до 50 сантиметри 
за полесно држење со двете раце. 

Стартувањето може да биде од плитка 
вода во која бордерот чека постепено 
да се зголеми брзината на глисерот за 
да се исправи на површината на вода-
та, но може да биде и од платформа 
на суво, а силата и брзината директ-
но се пренесува на оптегнатото јаже. 
Ваквиот начин служи за тие што се со 
поголемо искуство и сурфањето има 
натпреварувачки карактер. 

За почетниците и за тие што сакаат да 
го испробаат овој спорт на мирни води 
во нашата близина, односно на плажи-
те во Грција, Бугарија, па и на реките 
во Србија и во Хрватска, се користат и 
лифтови на кои е закачено јажето. Тие 
можат да достигнат должина до 500 
метри. Предноста на овие лифтови е 
што бордерот почетник во ниту еден 
момент не може да се почувствува за-
грозен или да дојде до повреди. 

Целиот комплет на опрема, во зави-
сност од потребата, начинот на упо-
треба, материјалот и производителот 
може да чини и до 1.500 евра. 

Летна забава
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Ма ке дон ски те олим пиј ци ќе ури ва ат лич ни ре кор ди, но без ам би ции за ме да ли

Подготви | Бојан Момировски

сПОРТ

Нај го ле ми от спорт ски на стан во 
све тот, кој се ор га ни зи ра на се-
кои че ти ри го ди ни и со не тр пе-

ние се оче ку ва на це ла та пла не та, поч-
ну ва на 5 август, а овој пат ор га ни за тор 
е Бра зил, од нос но гра дот што не спие, 
пре до дре ден за за ба ва и кој мо же да 
се по фа ли со нај у ба ви те пла жи во све-
тот - Рио де Жа не и ро.

Нај го ле ми от спорт ски на стан по 31. 
пат ќе би де во цен та рот на вни ма ни-
е то во след ни те 16 де на, а во не го ќе 
учес тву ва ат 207 зем ји-член ки на Ин-
тер на ци о нал ни от олим пи ски ко ми тет 
(ИОК). Во до се гаш ни те 31 из да ние на 
Лет ни те олим пи ски игри тоа е ре корд 
спо ред бро јот на зем ји-учес нич ки, а 
се ка ко со тоа се зго ле му ва и бро јот на 
учес ни ци - во Рио ќе до па ту ва ат по ве-
ќе од 11.000 спор ти сти од це ли от свет. 

По крај ре корд ни от број спор ти сти 
и зем ји-учес нич ки, ИОК во Рио де 
Жа не и ро го зго ле му ва и бро јот на 
нат пре ва ру ва ња, а со тоа и спор то ви 
и спорт ски бо ри ли шта на кои це ли 16 
де на си те спор ти сти ќе се оби дат да 
стиг нат до не кое приз на ние кое ќе 
ги кра си це ли от жи вот. За раз ли ка 
од Олим пи ски те игри одр жа ни пред 
че ти ри го ди ни во Лон дон на кои беа 
ор га ни зи ра ни 302 нат пре ва ру ва ња 
во 26 спор та, Рио де Жа не и ро мо же 
да се по фа ли де ка ќе би де до ма ќин 
на 306 нат пре ва ру ва ња во 28 спор та. 

До ма ќи нот за бес пре кор но ор га ни зи-
ра ње на нај го ле ми от спорт ски на стан 
обез бе ди од лич ни ус ло ви за под го-
то вки и за нат пре ва ри на си те спор-

31. лОИ во Рио де жа не и ро

ти сти. За нив на та без бед ност ќе се 
гри жат по ве ќе од 100.000 при пад ни ци 
на без бед нос ни те си ли на Бра зил, а 
ка ко дел од ор га ни за ци ја та до ма ќи-
нот Рио при ми по ве ќе од 250.000 ап-
ли ка ции од во лон те ри, од кои из бра 
по ве ќе од 70.000.

Нај го ле ми те и нај по се те ни спорт ски 
на ста ни, се ка ко вклу чу вај ќи ги и це ре-
мо ни и те за отво ра ње и за за тво ра ње 
на Олим пи ја да та, ќе се одр жу ва ат на 
нај го ле ми от свет ски ста ди он, исто ри-
ски поз на та та „Ма ра ка на“.

По ра ди на ма ле ни от ка па ци тет од ре-
чи си 80.000 гле да чи за ра ди зго ле му-
ва ње на без бед но ста на по се ти те ли те, 
„Ма ра ка на“ ќе би де пре тес на за да ги 
при ми си те по се ти те ли што ќе би дат 
во Рио до де ка се одр жу ва Олим пи ја да-
та. Ор га ни за то рот оче ку ва по се та на 
по ве ќе од 1,5 ми ли он ту ри сти и вљу-
бе ни ци во спор тот, а за таа цел си те 
сме сту вач ки ка па ци те ти во гра дот и 
по ши ро ко се ста ве ни на рас по ла га ње 
и ве ќе го лем дел од нив се по пол не ти 
од ту ри сти, кои ве ќе се при стиг на ти 
и ужи ва ат на пла жи те и за ба ви те што 
се којд нев но се ор га ни зи ра ат во Рио.
За жал, го лем број спорт ски ѕвез ди 
го отка жаа сво е то учес тво на Олим-
пи ски те игри и ќе би дат отсут ни од 
нај го ле ми от спорт ски на стан. Не кои 
од нив оправ да но по ра ди по вре ди или 
за мор од дол ги те се зо ни, пред сѐ ту-
ка се ѕвез ди те од НБА и нај го ле ми от 
те ни сер на си те вре ми ња Ро џер 
Фе де рер. Го лем дел од свет ски те 
спорт ски ѕвез ди го отка жаа 
учес тво то по ра ди страв 
од ви ру сот зи ка. По крај 
овие, мо же би, оправ-
да ни отсус тва, го лем 

дел од спор ти сти те не ма да учес тву-
ва ат по ра ди по зи тив ни до пинг-на о ди 
или до пинг-афе ри. Нај свеж при мер за 
тоа е це ла та ру ска ат лет ска де ле га ци ја 
ко ја брои по ве ќе од 70 спор ти сти, ме-
ѓу нив и не кол ку но си те ли на ме да ли 
од Олим пи ски те игри, свет ски те и од 
европ ски те пр венс тва. Ток му таа што 
са ка ше да ја за вр ши ка ри е ра та во Рио, 
ре кор дер ка та во скок со стап Еле на 
Исин ба е ва, не ма да би де во мож ност 
да се за ки ти со зла тен ме дал би деј ќи 
Свет ска та ан ти до пинг-ор га ни за ци ја 
(ВА ДА) ѝ за бра ни да учес тву ва во Рио 
по ра ди кон тро ли ра ни от до пинг ор га-
ни зи ран од нај ви со ки от по ли тич ки 
врв на др жа ва та.

Се пак, во Рио на 31-го диш на во зраст 
ќе до па ту ва и ре кор де рот на осво-
е ни злат ни ме да ли во исто-
ри ја та. Аме ри кан ски-
от пли вач Мајкл 
Фелпс се вра ти 

на пли вач ки те па те ки по сус пен зи ја та 
од Свет ска та пли вач ка асо ци ја ци ја 
(ФИ НА) по ра ди ко ри сте ње ма ри ху-
а на. Фелпс вле зе во исто ри ја та на 
ми на ти те ЛОИ во Лон дон со осво е ни 
че ти ри злат ни ме да ли. Со вкуп но 18 
злат ни ме да ли од учес тво на че ти ри 
олим пи ја ди и 22 ме да ли, Фелпс е ап-
со лу тен ре кор дер. 

Мо же би нај го лем спорт ски на стан што 
се оче ку ва да го прив ле че вни ма ни е то 
на си те спорт ски фа на ти ци ќе би де 
фи на ле то на 100 ме три во ат ле ти ка 
во ма шка кон ку рен ци ја. Ре кор де рот 
на 100 и на 200 ме три, фе но ме нал-
ни от и не по ра зен Ја мај ча нец Усе ин 
Болт се чи ни де ка ќе ја има нај го ле ма-
та кон ку рен ци ја во ка ри е ра та до се га. 
По крај со на род ни ци те Јо хан Блејк и 
Аса фа Па у ел, нај бр зи от чо век на све тот 
тре ба да стра ву ва и од аме ри кан ски-
от ве те ран Џа стин Гет лин, кој го има 
нај до бри от ре зул тат оваа се зо на, и не-
го ви от со на род ник Тај сон Геј. Спо ред 
си те оче ку ва ња, ова фи на ле тре ба да 
би де нај и зед на че но до се га.

Во екип ни те спор то ви не при кос но-
ве ни под обра чи те ќе би дат аме ри-
кан ски те спор ти сти. Во бор ба та за 
фи на ле то по дед на кво ќе се бо рат и 

ре пре зен та ци и те на Шпа ни ја, Ср би ја, 
Фран ци ја, Хр ват ска.

Во оста на ти те екип ни спор то ви не-
из вес но ста се оче ку ва да оп стои до 
са ми от крај. По себ но уба ви за гле да ње 
во „Фјучр аре на“ ќе би дат нат пре ва-
ри те во ра ко мет и од бој ка и во две те 
кон ку рен ции.

Најм но гу број на олим пи ска де ле га ци ја 
ка ко по тра ди ци ја е аме ри кан ска та со 
554 спор ти сти. По неа сле ду ва Ки на 
со 413, а на тре то то ме сто е Ав стра-
ли ја со са мо три спор ти сти по мал ку.  

Ки не зи те се фа во ри ти во ин ди ви ду-
ал ни те спор то ви, бо рач ки те ве шти ни, 
пинг-понг, стре лаш тво, но, ка ко што е 
во о би ча е но, мо же да се слу чи и не кое 
го ле мо из не на ду ва ње.

Ма ке дон ска та де ле га ци ја брои шест 
спор ти сти и трој ца су дии. Спо ред ре-
дос ле дот на нат пре ва ри, пр ва ќе на-
ста пи стре лач ка та Ни на Ба ла бан, ко ја 
ќе се нат пре ва ру ва во дис цип ли на та 
стре ла ње со воз душ на пу шка на 10 
ме три. Таа тре ба да се по ја ви на бо-
ри ли шта та на 6 август во 8.30 ча сот 
по ло кал но вре ме. 

Са мо два де на (8 август) по неа во ди те 
на аква тик цен та рот ќе ги раз бра ну ва 
Ана ста си ја Бог да нов ски, ко ја ќе се нат-
пре ва ру ва во дис цип ли на та 200 ме три 
сло бо ден стил во 13 ча сот.

Џу дис тка та Ка те ри на Ни ко ло ска 
сво е то нат пре ва ру ва ње ќе го поч не 

на 9 август, а ќе се нат пре ва ру ва 
во те жин ска та ка те го ри ја до 63 

ки ло гра ми.

Мо же би нај до бри от ма ке-
дон ски олим пи ец од ко го 

се оче ку ва и по до бру ва ње на ре кор дот 
на на ша та др жа ва во дис цип ли на та 
200 ме три ме ша но, Мар ко Бла жев ски, 
ќе на ста пи на 10 август.

Ат ле ти ча ри те Ри сте Пан дов и Дри та 
Ис ља ми ќе на ста пат пос лед ни од ма-
ке дон ска та ре пре зен та ци ја. Пан дов 
ќе тр ча на 100 ме три ра мо до ра мо 
со Болт, Гет лин, Па у ел на 13 август, 
до де ка Ис ља ми два де на по доц на (15 
август) ќе го за тво ри учес тво то на 
Ма ке дон ци те во дис цип ли на та 400 
ме три со преч ки.

Си те на ши ре пре зен та тив ци нај а ви ја 
де ка се од лич но под го тве ни и глав на 
цел им е по до бру ва ње на лич ни те ре-
кор ди и на ре кор ди те на Ма ке до ни ја 
во од дел ни те дис цип ли ни.

По крај спор ти сти те, Ма ке до ни ја 
мо же да се по фа ли и со учес тво на 
ед на од нај до бри те су ди ски двој ки 
во ра ко мет. Дво е цот Ѓор ѓи На чев-
ски – Сла ве Ни ко лов се оче ку ва да 
су ди ме че ви од са ма та за врш ни ца на 
Олим пи ски те игри и во ма шка и во 
жен ска кон ку рен ци ја. До се га су де ле 
ме че ви во по лу фи на ли ња, но ни ко-
гаш во са ма та за врш ни ца. Мо же би 
Свет ска та ра ко мет на фе де ра ци ја, ко-
ја до се га ја има пол на та до вер ба во 
ма ке дон ска та двој ка, ќе им до де ли 
и ед но фи на ле во нив на та ка ри е ра.

Ма ке до ни ја на се кои Олим пи ски игри 
до би ва по ка ни за учес тво би деј ќи мо-
то то на олим пиз мот е спло ту ва ње на 
спор ти сти те од це ли от свет. Мно гу 
одам на на ша та зем ја не ма ла олим пи ец 
со осво е на нор ма за учес тво. Се ка ко, 
нај важ ни се ре зул та ти те и осво ју ва ње-
то ме да ли, но за тоа тре ба да се по че ка-
ат по до бри вре ми ња и по до бри ус ло ви 
за ра бо та на мла ди те та лен ти. �

Си те на ши ре пре зен та тив
ци нај а ви ја де ка се од лич но 
под го тве ни и глав на цел им 
е по до бру ва ње на лич ни те 
ре кор ди и на ре кор ди те на 
Ма ке до ни ја во од дел ни те 
дис цип ли ни. По крај спор ти
сти те, Ма ке до ни ја мо же да се 
по фа ли и со учес тво на ед на 
од нај до бри те су ди ски двој ки 
во ра ко мет
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�  5 август 1962 година
 Затворен е Нелсон Мандела и 

во затвор ќе ги мине следните 
28 години. Ослободен е на 11 
февруари 1990 година, откако 
претседателот на Јужна Африка, 
Фредерик де Клерк, наредил него-
во ослободување. Во 1994 година 
Мандела бил избран за прв црнеч-
ки претседател на Јужна Африка. 
Мандела почина од инфекција на 
јазикот на 5 декември 2013 година, 
на 95 години. 

�  5 август 1974 година
 Американскиот претседател Ри-

чард Никсон предавајќи му ја маг-
нетофонската лента на истраж-
ниот судија, јавно призна дека 
учествувал во прикривањето на 
аферата „Вотергејт“.

�  6 август 1900 година
 Во Битола, во т.н. Поп-Ставре-

ва афера,османлиската власт 
го затвори, а потоа го осуди на 
робија Даме Груев, еден од во-
дачите на ВМРО. Поради рево-
луционерната дејност во битол-
скиот затвор, Груев е испратен 
во Подрум Кале, Мала Азија. Во 
1903 година е амнестиран.

�  6 август 1903 година
 Напишан е Крушевскиот манифест.
�  6 август 1945 година
 САД ја фрлаат првата атомска 

бомба, врз Хирошима, Јапонија, а 
три дена подоцна САД ја фрлија и 
втората атомска бомба врз јапон-
скиот град Нагасаки. Шест дена по 
атомската експлозија, јапонскиот 
цар Хирохито ја објави безуслов-
ната капитулација на Јапонија.

�  10 август 1913 година
 Потпишан Букурешкиот миро-

вен договор, со катастрофални 
последици по Македонија и ма-
кедонскиот народ. По Втората 
балканска војна, која на 30 јуни 
1913 година ја почна Бугарија, со 
цел да приграби поголем дел од 
Македонија. Во оваа војна учес-
твуваа Црна Гора и Грција од една 
страна и Бугарија од друга страна. 
Во војната се вклучија Романија и 
Турција. Со овој мир Македонија е 
поделена на три дела: на Бугарија, 
на Србија и на Грција. Поради 
провидноста на некои одредби 
на овој мир, Балканот стана под-
рачје за постојани недоразбирања 
меѓу балканските држави.

ВремеПЛоВ

 

 Ја прашува мажот жената:
– Со кој зборуваше 2 саати  

пред врата?
– Со комшивката, немаше време 

да влезе.

– Бабо, има ви-фи.
– Нема бабе кифли.

Жената го пречекува мажот:
– Kаде беше,4 сабајле е!?!
– Бев да ловам покемони.
– А зашто мирисаш на ракија?
– Епа на покемони ли да 

мирисам?

– Ти си најљубоморната жена 
што ја познавам.

– Ауу, значи знаеш и други 
жени?

За соК, За Брашно...

Здраво телефанатици. Како дете бев на гости кај роднините во Америка. Јасно ви е во 
колку правци може да замине оваа приказна и колку шеги и пораки со „трауми од дет-

ството“ може да извадам.
Но, сепак, ова е теветека, па приказната ќе тече кон телевизијата.

Се сеќавам дека тогаш знаев само малку англиски јазик, доволно да ѝ кажам на стјуарде-
сата дека сакам „епл“ џус, а не „оринџ“. Но, и тоа беше доволно за да можам да гледам 
телевизија, а да не се чувствувам како пензионер пред новоотворен маркет.Не ми беше 

јасен Ал Банди и неговата „Љубов и брак“, но им ги обожавав квизовите и игрите.
Земаа обични луѓе и, буквално, ги правеа богаташи. Им доделуваа ненормално многу 

пари, ненормално луксузни одмори, ненормално вистински награди. Буквално, им пра-
веа дожд од пари!

Во Македонија играме за брашно, двесте грама кафе или масло. Да, во Македонија 
повеќе те чини да се јавиш и да добиеш бурек, отколку да одиш и сам да си го купиш. Во 
Македонија повеќе те чини да стигнеш до телевизијата и да се натпреваруваш, отколку 

да ги добиеш „вредните“ парични награди, кои, евентуално, некогаш ќе ти легнат на 
сметка. Ако легнат, бидејќи може и да заврши квизот, па кој те шиша понатаму.

Малиот брат 

тВтекА

Добро, кај ми идат париве? Као... хокус покус,  
биди шворцус?!!

На која возраст колената почнуваат да ти кажуваат 
какво ќе биде времето?

Ако почна да личиш на сликата од лична карта,  
време е за одмор!

Направиле хибрид од златна рипка и ајкула. 
Исполнува последни 3 желби.

"Доручекот треба да е најважен и најобилен оброк"...
ок тогаш ќе доручкувам неколку пати дневно!
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•		125	гра	ма	пи	ле	шко	ме	со
•		3	јај	ца
•		1	пи	пер	ка	
•		2	гла	ви	ци	кро	мид
•		2	чеш	ни	ња	лук
•		2-3	мор	ко	ви
•		пу	тер
За	ма	ри	ни	ра	ње:

•		црн	пи	пер
•		сол
•		му	скат	но	орев	че
•		сос	од	со	ја
•		свеж	руз	ма	рин
•		ед	но	ла	жи	че	ше	ќер

# Ме со то исе че те го на тен ки лен ти и на ре де те го на 
стап чи ња за ра жен чи ња. За чи не те го со со сот од 
со ја, сол та, му скат но то орев че, цр ни от пи пер и со 
ше ќе рот, па оста ве те го на стра на 30-45 ми ну ти.

# Пи пер ка та и мор ко вот исеч кај те ги тен ко за да 
се зго тват во исто вре ме. Пот пр же те ги. До дај те 
ги и јај ца та и пр же те за ед но.

# Во грил-та ва ста ве те мал ку мас ло и пу тер. Ко га 
ќе се за грее, до дај те ги ра жен чи ња та и пр же те ги 
од две те стра ни. Во та ва та до да ј те ги и руз ма ри-
нот и не кол ку те чеш ни ња лук.

# Сер ви рај те врз пар че до ма шен сел ски леб.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

Ме сто руз ма рин, мо же да ко ри сти те не ко ја дру га за чин ска 
бил ка (на пр. мај чи на ду шич ка).

Сел ски по ја док со  
јај ца и со пи ле шко ме со
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