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ВоВед

СДСМ во паника од избори  
повторно ја активираше Катица

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на неделата

Во екот на рас чи сту ва ње то на 
пос ле ди ци те од ка та стро фал
на та поп ла ва во Скоп је, абер 

стиг на од порт па рол ка та во сен ка 
на СДСМ, спе ци јал на та об ви ни тел
ка Ка ти ца Ја не ва. Од пис ме но то со
оп ште ние ме ѓу ре до ви раз брав ме 
де ка е жи ва и здра ва, де ка уба во си 
по ми на ла кај ќер ка ѝ на свад ба, де ка 
до бро се од мо ри ла на го диш ни от 
од мор и де ка ќе про дол жи да ра бо ти 
ка ко при вр зок на об ви не ти от За ев 
и на СДСМ. 

Поз на вај ќи го до се гаш ни от на чин на 
функ ци о ни ра ње на СЈО и на СДСМ по 
прин цип на вр за ни са до ви, со се ма 
оче ку ва но бе ше до крај на ме се цов 
да се по ја ви спе ци јал на та Ја не ва со 
уште еден по ли тич коцир ку зант ски 
на стап без ни ка ква прав на ло ги ка. 
Во де но ви те пред 31 август, ко га пар
ти ски те ли де ри тре ба да до не сат 
ко неч на од лу ка да ли се ис пол не ти 
ус ло ви те за одр жу ва ње фер из бо ри, 
са мо пра ша ње на вре ме бе ше ко га ќе 
се ја ви џо ке рот на За ев за по втор но 
да поч не да кре и ра ат мо сфе ра на 
кри за и ус ло ви за бег ство од из бо ри.  

Кол ку и да са ка здра во ра зу мен чо век 
по зи тив но да гле да на уло га та на 
СЈО во раз ре шу ва ње то на кри за та, 
не мо же да не се за пра ша ко ја е по
ен та та на та кви те јав ни бла ми ра ња 
(ма кар и пре ку со оп ште ние), кои не 
слу жат за ни што дру го освен за бесп
ла тен по ли тич ки мар ке тинг на За ев 
и на опо зи ци ја та. Зго ра на сѐ, вли јае 
кон тра про ду ктив но на уг ле дот на 
ин сти ту ци ја та. 

На ни кој сѐ уште не му е јас но ко ја 
ѝ бе ше по тре ба та на Ка ти ца Ја не
ва да ја ин фор ми ра јав но ста де ка 

„во пер и о дот што сле ду ва ќе има 
зго ле ме на фре квен ци ја на ли ца во 
СЈО“. Спе ци јал на та са ка да ги из ве сти 
гра ѓа ни те де ка, ко неч но, ре ши ла да 
си ја за ра бо ту ва пла та та. Да ли тоа 
зна чи де ка, ко неч но, за вр ши се зо
на та на ор га ни зи ра ње и игра ње по 
свад би и де ка го ди на ва не пла ни ра 
да пра ви зим ни ца? Па, ко му, освен 
на опо зи ци ја та, му е гај ле кол ка ва 
фре квен ци ја има во про сто ри и те на 
СЈО? Не е важ на број ка та на лу ѓе што 
влег ле и из лег ле од згра да та, важ но 
е да ли во те кот на до се гаш на та ра бо
та об ви ни те ли те ус пе а ле да со бе рат 
ка кви би ло ква ли тет ни до ка зи кои 
би ги по твр ди ле сом не ни ја та за кри
ми нал. Ако ги има ат, не ка по ве лат во 
суд ка де што ќе ја до ка жат ви на та 
на осом ни че ни те. На ро дот тоа са ка 
да го чуе и ви ди. Ако не ма ат до ка зи, 
не ка мол чат и не ка ра бо тат. 

Ка ква ли е са мо таа ин фор ма ци ја 
де ка „по стап ки те се од не су ва ат на 
до се га об ја ве ни и не об ја ве ни не ов
ла сте но прис лу шу ва ни раз го во ри“? 
Ко му му е гри жа кој раз го вор од тие 
600.000 што ги до би од За ев ќе би де 
упо тре бен за отво ра ње на по стап
ка? Ко му во оп што му е гри жа кол ку 
пред ме ти пла ни ра ат да отво рат? 

Ме сто СЈО да ја труе јав но ста со бес
пред мет ни со оп ште ни ја за да при ка
же не ка ква актив ност, Ка ти ца тре ба 
да се по ја ви лич но и да од го во ри што 
кон крет но сра бо ти ла во из ми на та та 
го ди на. За овој од го вор не мо же да 
се крие зад „тај но ста на по стап ка та“ 
за тоа што е долж на да да де от чет за 
сра бо те но то пред гра ѓа ни те.

Ка ти ца Ја не ва и СЈО мо ра ат по се
ри оз но да ги оправ да ат ми ли о ни те 

евра на род ни па ри. Ако спе ци јал
на та на ви сти на са ка да се сим не од 
вр вот на ли ста та нај не до вер ли ви 
лич но сти, на ко ја ду ри е и пред Зо
ран За ев, тре ба да пре ста не да дро би 
праз на сла ма и да се од ва жи да да де 
кон крет ни од го во ри. 

И тоа, пред сѐ, ин фор ма ции во вр
ска со истра га та за афе ра та „Пуч“, 
ос нов на та при чи на за фор ми ра ње
то и по сто е ње то на Спе ци јал но то 
јав но об ви ни телс тво. Јав но ста уште 
че ка да доз нае кој прис лу шу вал, по 
чи ја на рач ка го пра вел тоа, за ко го 
ра бо тел Ве ру шев ски, кои би ле над
во реш ни те при ја те ли на За ев, кол ку 
гра ѓа ни се оп фа те ни со не ле гал но то 
прис лу шу ва ње? Да ли е точ но де ка 
20.000 ма ке дон ски гра ѓа ни би ле 
прис лу шу ва ни и кои се тие? Си те 
тие има ат пра во да до би јат пап ки со 
нив ни раз го во ри исто ка ко најб ли
ски те со ра бот ни ци на За ев.

Ја не ва, ко ја е де бе ло пла те на од 
на род ни па ри, има об вр ска да ја 
сер ви ра ви сти на та на ма са, а не да 
ја ма ни пу ли ра јав но ста и да во ди 
пре диз бор ни кам па њи. Гра ѓа ни те 
има ат пра во да ја доз на ат ви сти на
та и, по ра но или по доц на, по ве ќе од 
си гур но е де ка ќе ги до би јат тие ин
фор ма ции, са ка ле За ев и Ја не ва да 
откри јат или не. 

Ма ке до ни ја е пр ва во све тот по бро јот 
на но воoтво ре ни ра бот ни ме ста

СЈО СО нОв пОлитички театар Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е ран ги ра на на 
пр во то ме сто во све тот по бро јот на 

но воoтво ре ни ра бот ни ме ста по гла ва 
на жи тел. Убед ли во пред си те оста на ти 
зем ји во Евро па и во све тот, Ма ке до ни ја е 
прворан ги ра на за 2015 го ди на во сог лас
ност со об ја ве ни те но ви ра бот ни ме ста од 
ди рект ни стран ски ин ве сти ции по гла ва 
на жи тел во го диш ни от из ве штај на Global 
Location Trends, об ја вен во август 2016 
го ди на од „IBM Institute for Business Value“.

� По крај си те пре диз ви ци со кои се со
о чу ва ше и се со о чу ва на ша та др жа ва 
на по ли тич ки план и на мет на та та по
ли тич ка кри за што со се бе ги до не се и 
до пол ни тел ни те еко ном ски ри зи ци, еве 
и ед на од лич на вест за на ша та др жа ва 
 оце ни преку Фејсбук ли де рот на ВМРО
ДПМНЕ, Ни ко ла Гру ев ски, ко мен ти рај ќи 
ја ин фор ма ци ја та.

„IBM Institute for Business Value“ е ре но
ми ра на де лов на истра жу вач ка ор га ни за

Спо РеД иЗ Ве шТА јоТ НА IBM InstItute for BusIness Value

ци ја ко ја се фо ку си ра на ме на џер ски и на 
еко ном ски пра ша ња со кои се со о чу ва ат 
ком па ни и те и вла ди те од це ли от свет. 
Кон крет ни от из ве штај Global Location 
Trends  за ран ги ра ње то на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја е изра бо тен од стра на на 
„IBM – Plant Location International”, спе
ци ја ли зи ран за кор по ра тив на ло ка ци ја и 
стра те гии за еко ном ски раз вој во светот.

� Ин сти тутот ука жу ва на тоа де ка и ма ли
те др жа ви мо же да би дат ус пеш ни, а Ма ке
до ни ја вто ра го ди на по ред е ран ги ра на на 
пр во то ме сто во све тот, од нос но и за 2014 
го ди на во сог лас ност со об ја ве ни те но ви 
ра бот ни ме ста од ди рект ни стран ски ин
ве сти ции по гла ва на жи тел Ма ке до ни ја 
се нај де на вр вот на рангли ста та на овој 
ин сти тут , ве ли Гру ев ски. 

� Она што е по важ но, што по ли ти ки те 
за прив ле ку ва ње стран ски ин ве сти ции 
да ва ат ре зул та ти и тие се вред ну ва ни 
од оваа, ка ко и од мно гу дру ги ме ѓу на

род ни ор га ни за ции. Мо јот сон, ча со ви те 
по ми на ти со ти мот за ин ве сти ции во 
ре а ли за ци ја на она во што сил но ве ру
ва ме, се исп ла ту ва. Мо ја та лич на цел 
уште од пр ви от ден ко га ВМРОДПМНЕ 
ја до би до вер ба та да ја упра ву ва др жа ва
та е ка ко да се на ма ли не вра бо те но ста, 
она што прет ста ву ва ше мо же би и нај
го ле мо то ба ра ње и нај бол на та стра на 
на ма ке дон ски те гра ѓа ни. И по из ве сен 
пер и од мо жам да ка жам де ка во го ле ма 
ме ра ус пе ав ме, ја на ма лив ме не вра бо те
но ста. Тоа го го во рат и број ки те. Од 38 
от сто, кол ку што из не су ва ше во вре ме то 
на СДСМ, ја на ма лив ме на 24,5 от сто во 
пр ви от квар тал на оваа го ди на, а це ли 
2,8 от сто за са мо ед на го ди на. Огро мен 
удел во ова на ма лу ва ње има ат стран ски
те ди рект ни ин ве сти ции кои но сат но ви 
ра бот ни ме ста за не вра бо те ни те, но и 
ра бо та и вмре жу ва ње со мно гу до маш ни 
ком па нии. Ова е и нај до бар де мант на си
те ко и што нѐ кри ти ку ва ат за по ли ти ки те 
за но се ње стран ски ин ве сти ции. Ние ги 
но си ме за тоа што на Ма ке до ни ја ѝ тре ба 
брз на пре док, мно гу но ви ра бот ни ме ста 
ко и што мо жат да ги овоз мо жат единс
тве но по го ле ми те стран ски ком па нии, 
но тоа е и огром на пот по ра за до маш но
то сто панс тво  по ра ча Гру ев ски пре ку 
со ци јал ни те мре жи. �

http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03760USEN
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03760USEN
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/gltr2016/
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03760USEN
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03760USEN
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Ко це ТРА јА НоВ СКи | гРА До НА чАл НиК НА гРАД СКоп је

Разговараше | Наум Стоилковски  
Фото | Дејан Станчевски

� по сто ја но на те рен во ко ор ди-
ни ра ње, но и со лич но учес тво 
во рас чи сту ва ње то. Де се ти на 
де на по тоа, ка ква е со стој ба та?
ТРА јА НоВ СКи: Со стој ба та по ле ка 
се ста би ли зи ра. На ви сти на бе ше 
ка та стро фал на. Мо рам да изра
зам жа ле ње за за гу бе ни те жи во ти 
и со чув ство за се мејс тва та. Ова е 
ед на еле мен тар на не по го да ко
ја, спо ред екс пер ти те, се слу чу ва 
ед наш во 1.000 го ди ни, ед на биб
ли ска ка та стро фа. Пра ктич но се 
слу чи фе но мен. Во де на та ма са ко ја 
па ту ва од Ја дран ско Мо ре пре ку 
Гр ци ја, Ал ба ни ја, Ко со во пре ку 
Шар Пла ни на ја ми ну ва Ма ке до
ни ја на па тот кон Ср би ја, Бу га ри ја, 
Ро ма ни ја и на го ре во тој дел, но се 
слу чи во де лот на Скоп ска Цр на 
Го ра таа да за ста не за мо мент и 
се фор ми ра ше таа воз душ ново
де на ма са, ко ја е ви со ка и дол га 
12 ки ло ме три и таа за ста на ток му 
над се ла та Цре ше во и Смил ков ци, 
зна чи во ре о нот на Ра штак, Бу ла
ча ни, Стра чин ци кон Ара чи но во. 
Таа во де на ма са за кра ток пер и од 

ОСТАВКА МИ 
БАРААТ ТИЕ ШТО 
ГО ИСПОКРАДОА 
СКОПЈЕ

се исту ри на тој ре ги он. Ние све
до чев ме за 800 гр мо те ви ци, зна чи 
800 су ди ри на об ла ци те, со што 
пра ктич но се праз ни таа во де на 
ат мо сфер ска ма са да пад не до лу. 
И са кам да по тен ци рам де ка таа 
пад на најм но гу во пла нин ски от 
дел што е стр мен и на со чен кон 
се ла та Смил ков ци, Цре ше во, Ви
ни че, Стра чин ци, Бр њар ци, мал ку 
дој де до Бу ла ча ни, а таа огром на 
во де на ма са со ви си на, ве лат де ка 
во дол ни те де ло ви кај Стај ков ци 
и Син ѓе лиќ би ла ви со ка и до два 
ме три, ури ва ла сѐ пред се бе. Пр во 
се по го де ни Смил ков ци, Цре ше во, 
Ви ни че, Стра чин ци, Бр њар ци и таа 
од та му се дви жи на до лу, уди ра во 
оби кол ни ца та, ја ми ну ва, за жал, 
мно гу во зи ла што се дви же ле по 
неа би ле за фа те ни и го лем број од 
во зи ла та би ле од не се ни ре чи си до 
пр ви те ку ќи во Стај ков ци и де лот 
во Син ге лиќ, осо бе но де лот Ка ме
ник. Но се ни се по 5001000 ме три 
по по ле то, ду ри ед но во зи ло бе ше 
ка че но три ме три на под воз ни кот 
и ту ка ви се ше со бра ни кот. При тоа 
има ше и чо веч ки жр тви од тие во
зи ла. Во де на та ма са по тоа вле гу ва 

во Стај ков ци и Син ѓе лиќ, се про
би ва во ку ќи те, дел оди дес но кон 
Ин џи ко во и кон Чен то. Но, та му 
ве ќе не ма кал би деј ќи е по ур бан 
дел. Но, и Стај ков ци и Син ѓе лиќ се 
за фа те ни со мно гу кал до не се на 
од ни ви те од Цре ше во, Смил ков
ци, ни ви те око лу оби кол ни ца та 
и таа во де нокал ли ва ма са уди ра 
во ку ќи те, дво ро ви те, ули ци те, во 
што се од не се ни над 20 жи во ти, 
мно гу до би ток стра да, ов ци, ку
чи ња, сви њи, кра ви. По тоа поч
ну ва да се дви жи кон Илин ден, 
до а ѓа во де лот на Ара чи нов ски 
Ша мак, хо те лот „Бел ви“ и ту ка го 
при фа ќа, вле гу ва во ка на лот. Но, 
и тој не мо же да ја при ми це ла та 
во да и ги поп ла ву ва пр ви те ку
ќи од оп шти на Илин ден, осо бе но 
оној дел над па тот кон Ку ма но во. 
За фа те но е ед но го ле мо по драч је, 
од ед на огром на во де на ма са ко ја 
за кра тко вре ме ури ва сѐ пред се бе.

� Се по ја ви ја мно гу об ви ну ва ња 
и шпе ку ла ции, па со ред. по-
пу штил ли на си пот кај Смил-
ков ско езе ро, тоа бе ше ед на од 
шпе ку ла ци и те?

ТРА јА НоВ СКи: Не. Та му има две 
езе ра, Смил ков ско и Стај ков ско, 
кое не го спо ме ну ва ат мно гу за тоа 
што е по ма ло и над вор од па тот, 
по да ле ку. Не е по пу штен ни ту тој 
на сип. Зна чи не се ра бо ти за не што 
што ние сме мо же ле да го спре чи
ме во смис ла де ка не е на пра вен 
до бар на сип, па тоа ги поп ла ви ло. 
И да би ло та ка, тоа езе ро не ма та
ква ко ли чи на во да што пад на за 
оваа еле мен тар на не по го да.

� Да од го во ри ме на след но то: 
има или не ма ат мо сфер ска и фе-
кал на ка на ли за ци ја во тој дел 
на оп шти на га зи Ба ба?
ТРА јА НоВ СКи: Пак ќе по тен ци
рам, оваа еле мен тар на не по го да го 
по го ди во 90 про цен ти ру рал ни от 
дел на оп шти на Га зи Ба ба. Ма ла 
ди гре си ја; не бе ше са мо Га зи Ба
ба по го де на, ту ку и дел од Бу тел, 
Шу то Ори за ри, во по друм ски от 
дел, Ае ро дром по крај ус јан ски от 
ка нал, Ки се ла Во да, па тот од Со пи
ште, Кар пош... Но, ту ка се слу чи во 
ру рал ни от дел, во сел ски от дел, но 
во пла ни на та, ка де што во да та од 
пла нин ски от дел со огром на бр зи

на се спу шта на до лу. Та ка што, не 
по стои ат мо сфер ска ни ту фе кал на 
ка на ли за ци ја што мо же да при ми 
тол ка во ко ли чес тво во да. Ние зна
е ме де ка има ва кви еле мен тар ни 
не по го ди и во Фран ци ја, Гер ма ни
ја, САД се ко ја го ди на, и се по вто
ру ва ат и се нај а ву ва ат и по втор но 
не мо жат да се спра ват со тол ка ва 
во де на ма са и не вре ме. Та ка што, 
на пра ве на е фе кал на ка на ли за
ци ја во Смил ков ци и во Цре ше во, 
тие две се мал ку по го ле ми се ла во 
по дол ни от дел на Скоп ска Цр на 
Го ра, на пра ве на е фе кал на ка на
ли за ци ја. Стај ков ци и Син ѓе лиќ 
се це лос но по кри е ни со фе кал на 
ка на ли за ци ја.

� по мо гна ли тоа во сос тој бата?
ТРА јА НоВ СКи: Фе кал ни те ка
на ли за ции мно гу по мог наа во 
на ма лу ва ње на ште ти те и во по
бр зо исте ку ва ње на во да та. Пр
ви от бран и по не го не мо же ше 
ни ка ква ка на ли за ци ја, ни ту ка
нал ска та мре жа, ве ро јат но по до
лу ќе збо ру ва ме и за ка нал ска та 
мре жа, да ја при ми це ла та во да и 
да не ма ни ка кви пос ле ди ци. Но, 

ка нал ска та мре жа, ат мо сфер ска
та и фе кал на та ка на ли за ци ја се 
по треб ни за ко га ќе се на ма лат 
во ди те, за по кра тко вре ме да би
дат исте че ни. Но, на пра ве на е фе
кал на ка на ли за ци ја од Стај ков ци, 
Ин џи ко во, Еко но ми ја, Син ге лиќ, 
пре ку авто па тот Скоп је  Ку ма но
во, по крај Хи по дром, на Вар дар, 
та му има пре пумп на ста ни ца ко ја 
ја по ди га во да та и ја пу шта во Вар
дар. Таа ка на ли за ци ја е пу ште на 
во 2009 го ди на или во 2010 го
ди на. Таа оди гра огром на уло га. 
Но, на ста на проб лем во Ин џи ко
во. Има ше проб лем со тоа што во 
прв мо мент во да та ја пре пол ну
ва ка на ли за ци ја та и таа поч ну ва 
да исте ку ва. Со ог лед на тоа што 
не мо же да ја при ми це ла та во да, 
поч ну ва да се из ли ва во Син ѓе лиќ. 
Во Син ѓе лиќ има ка нал ска мре жа 
ко ја мо же ше да ги со бе ре во ди те 
би деј ќи ка на лот ве ќе поч на да се 
праз ни, со го ле ми те пум пи во да
та од фе кал на та ка на ли за ци ја се 
пре фр ла ше во ка на лот за да мо же 
што по ве ќе во да да ми не низ таа 
ка на ли за ци ја, дел да оди кон Вар
дар, а дел кон ка на лот. Та ка што, 

Скоп је е укра ден град и СДСМ го све ду ва на мес на за ед ни ца. Од зе мен 
му е се вкуп ни от имот со кој рас по ла гал. Од зе ме ни му се па за ри те, гро
би шта та, ГТЦ, не ко гаш ни от ПУ ИК, „Топ ли фи ка ци ја“, „Град ски ап те ки“... 
Ба ра ње то оста вка е са мо по ли тич ки мар ке тинг, со би ра ње по ли тич ки 
по е ни; се га пре не се те им не ка по ве лат на те рен да им по мог нат на лу ѓе
то, има ме вре ме да ди ску ти ра ме за оста вка та, ве ли Тра ја нов ски
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пр во што се на пра ви при по мо
шта, Вла да та на ба ви 1.000 пум пи 
од 500 и 1.000 ли три во ми ну та и 
тие поч наа да се рас по ре ду ва ат 
по ре ги о ни. Ту ка мо ра да спом
нам де ка се опре де ли ја ко ор ди на
то ри по ре ги о ни, ме ѓу кои бев ме 
јас, ми ни стри те Пе шев ски, Ча вков, 
Ба шким, Спа сов, и се ко ја ве чер на 
вла ди ни сед ни ци се ре фе ри ра ше. 
И по сто ја но це ло вре ме од утро 
од 7 ча сот до на ве чер до 20 ча сот 
бев ме во шта бот, а по тоа во Вла
да та ги су ми рав ме ре зул та ти те, 
што тре ба да се сто ри, што тре ба 
да се ан га жи ра од ме ха ни за ци ја, 
пра ктич но на тој на чин мно гу по
бр зо се спра вив ме со кри за та. Ќе 
по вто рам, не по стои фе кал на и ат
мо сфер ска ка на ли за ци ја, осо бе но 
во ру рал ни от дел, што ќе мо же ше 
да ја при ми во да та од оваа еле мен
тар на не по го да.

� ги спом нав ме ка на ли те и ка-
нал ски от си стем.
ТРА јА НоВ СКи: Има ка нал ски 
си стем во овој дел на Га зи Ба
ба. Еден дел е од езе ро то Кам
ник, ис пу стот од Же ле за ра, низ 
Чен то, Ин џи ко во, по крај па тот 
Скоп је  Ку ма но во пре ку „Бел ви“ 
се вклу чу ва во Ара чи нов ски ка
нал и тој вле гу ва пре ку Илин ден, 
Мра ли но, Ка ди но, по крај Др ма, 
пред Пе тро вец око лу Ог њан ци и 
оди во Та ор. Има уште еден ка нал 
што оди пред нап лат на та рам па 
и пра ктич но ту ка се сли ва ат си
те во ди кои до а ѓа ат од Скоп ска 
Цр на Го ра. По крај тоа, има уште 
еден Обо ден ка нал, кој што поч ну
ва од Син ѓе лиќ, во по мал пре сек 
поч ну ва од Смил ков ско и Стај
ков ско Езе ро, ве ќе на па тот кон 
Стај ков ци е во го лем про фил, оди 
под Бр њар ци, оди во дол ни от дел 
на Ара чи но во, под жи ви нар ска та 
фар ма „Бе лим бе го во“, ми ну ва кон 
ин ду стри ски те зо ни, над Мра
ли но, зад Ка ди но, ме ѓу Ка ди но 
и ае ро дро мот ми ну ва над нап
лат на та рам па „Пе тро вец“, над 
Ржа ни чи но и по тоа оди до Та ор. 
Тој се сме та за Обо ден ка нал, кој 
тре ба да ги при ми во ди те што 
до а ѓа ат од Стај ков ци, Стра чин ци, 
Смил ков ци и да ги од не се до Та ор. 
Овие ка на ли ре дов но се одр жу ва
ат и во де лот под Оп шти на та и во 
де лот под Град Скоп је. 

� има ли ка па ци тет си сте мот кај 
Та ор да ги исфр ли си те во ди?

ТРА јА НоВ СКи: Та ор е во Зе ле ни
ко во, но ата рот се про сти ра и на 
дру га та стра на на Вар дар. Си те 
во ди до а ѓа ат та му. Зем ји ште то 
е по ни ско од ни во то на Вар дар. 
За тоа уште во 20ти те го ди ни на 
ми на ти от век е на пра ве на пумп на 
ста ни ца, има и ма ши ни кои ра бо
тат уште од 1935 го ди на и има
ат ка па ци тет од 60.000 ли три во 
ми ну та. Се га тие се зго ле ме ни со 
дру ги пум пи кои ги до не сов ме за 
по бр зо и по е фи кас но ис пум пу ва
ње на во да та. Во ед ни нор мал ни 
вр не жи до 3050 ли три тие пум
пи си ја вр шат функ ци ја та, но во 
ед ни ва кви огром ни поп ла ви, не
ма пум пи што мо же да по стиг нат. 
Се га се раз мис лу ва да се уд вои тој 
ка па ци тет. Во да та се га се раз ле а ла, 
па по втор но се вра ќа во ка на лот 
по дендва, па до а ѓа ка ко ре ду ци
ра на во да без та ков на лет ка ко во 
пр ви от дел кај Скоп ска Цр на Го ра.

� Во рас чи сту ва ње то учес тву-
ваа и во лон те ри, и МВР, и АРМ 
и си те јав ни прет при ја ти ја. Се 
до ни ра по мош и од гра ѓа ни те, и 
од ор га ни за ци и те, и од странс-
тво. Но, има ше ли до вол но бр за 
ре ак ци ја?
ТРА јА НоВ СКи: Ре ак ци ја та бе ше 
мно гу бр за. АРМ за ре чи си по ло
ви на час бе ше на те рен. Пр во то 
што се пра ве ше бе ше да се спа сат 
чо веч ки те жи во ти. Ве чер та јас бев 
та му во 21 ча сот. Има ше и мно гу 
ре вол ти ра ни гра ѓа ни, јас не им 
за ме ру вам, се кој има ше не ко ја не

сре ќа, проб лем, мо же би и за гу бен 
член на се мејс тво то, та ка што има
ат пра во да би дат ре вол ти ра ни. 
На ше е таа ре вол ти ра ност да не ја 
зе ме енер ги ја та, на про тив, да да де 
енер ги ја што по ве ќе да се ан га жи
ра ме со ме ха ни за ци ја и лу ѓе да мо
же да по ма га ат. Во пр ви от пер и од 
бе ше да се спа су ва ат лу ѓе. Бев ме 
за ед но со ми ни сте рот Дритон Ку
чи, ка де што до а ѓаа гра ѓа ни те кај 
пос лед на 45 (авто бу ска та ста ни ца 
н.з.) и ба раа на чи ни ка ко да се изв
ле чат лу ѓе то. Пра ќав ме од спе ци
јал ни те по ли ци ски си ли. Поч наа 
со хер ме ли ни и по ви со ки во зи ла 
кои ги изв ле ку ваа лу ѓе то. Та ка 
што над 1000 лу ѓе се спа си ја да 
не на стра да ат во оваа поп ла ва. Во 
тие мо мен ти ко га иде во де на ма са, 
пр во што спа су ваш, спа су ваш лу ѓе. 
Има ше лу ѓе по по кри ви, во ку ќи во 
во да до по јас, не ка де ка де што беа 
за тво ре ни вра ти, про зор ци, се то 
тоа да се про бие, да се отво ри, да 
се спа сат жи во ти, да се од не сат на 
су во. Ко га ќе за вр ши ева ку а ци ја та 
на лу ѓе то, поч ну ва по тра га та по 
по чи на ти те и поч ну ва ва де ње то 
на во да та и ис пум пу ва ње то во 
ка на ли те и во ка на ли за ци и те и 
чи сте ње то на ули ци те. 

� Вие ста на вте дел и глав на 
те ма на днев но-по ли тич ки те 
пре фр ла ња. опо зи ци ја та ба ра 
оста вка од Вас, а за вла де јач ка-
та пар ти ја сте нај до бри от гра-
до на чал ник на Скоп је до се га. 
Ка ко ги до жи ву ва те об ви ну ва-

ња та, кол ку тие ви од зе ма ат 
енер ги ја во овие мо мен ти?
ТРА јА НоВ СКи: Опо зи ци ја та од 
ме не ба ра оста вка одам на. СДСМ 
ба ра оста вка за се кој ус пе шен 
про ект, за се кој на пра вен бу ле
вар. На Со ве тот се ба ра оста вка 
за тоа што не би ло на пра ве но во 
не кој друг дел. Се ко гаш се гле
да на пре до кот што еден чо век 
и ин сти ту ци ја го на пра ви ле во 
еден одре ден пер и од. Не да ли ги 
на пра вил ус ло ви те до бри, ту ку 
ка кви би ле ус ло ви те и кол кав на
пре док е по стиг нат. Мо же не сме 
ги стиг на ле Бел град и За греб, но 
тре ба да се гле да кол кав че кор 
на пред е на пра вен спо ред ус ло
ви те кои се за тек на ти и кол ку се 
по до бри ле ус ло ви те за жи ве е ње. 

Гра дот Скоп је, пра ктич но, е укра
ден град ток му од пар ти ја та 
што од ме не ба ра оста вка. Ко
га имаа свој пре ми ер и Вла да, а 
ВМРОДПМНЕ то гаш не бе ше во 
вла ста, од 1992 до 1998 го ди на, 
Скоп је е укра ден град и све ден од 
таа пар ти ја на мес на за ед ни ца. Од
зе мен му е се вкуп ни от имот со кој 
рас по ла гал. Од зе ме ни му се си те 
ста но ви, ПУ ИК, кој се га е др жа вен, 
бе ше под Град Скоп је. Ко га одам на 
со ста нок со Јан ко виќ (гра до на чал
ник на Љуб ља на, Сло ве ни ја  н.з.) 
или со Бан диќ (гра до на чал ник на 
За греб, Хр ват ска  н.з.), Јан ко виќ 
ме пра шу ва да ли има ме ста но ви. 
Јас имам 15.000 ста но ви. Гра дот 
Скоп је имал 15.000, мо же би и 
20.000 ста но ви, но тие со одлука 
стануваат државни и по тоа ги про
да ва или рас пре де лу ва. Исто та ка, 
„Град ски ап те ки“ имав ме. Љуб ља
на од град ски те ап те ки до би ва 25 
ми ли о ни евра го диш но, Јан ко виќ 
ве ли де ка нај го ле ми от при ход по
крај да но кот на имот е от та му. Да 
ги пра шам зо што му се зе ме ни 
„Град ски ап те ки“ на Скоп је и ко му 
му се да де ни? Исто та ка, Град ски 
тр гов ски цен тар, ка де што си те 
ло ка ли беа на Гра дот Скоп је, кој 
го про да де и кој ги зе ма, и ка ко 
ки ри ја и ка ко имот, на Град Скоп
је? По тоа, му се од зе де а.д. „Бу тел“, 
гро би шта та се од зе ме ни, тоа го 
не ма ни ка де во ре ги о нот. „Скоп
ски па зар“? Еве, дру ги те гра до ви 
низ Ма ке до ни ја ги има ат па за ри
те. На Гра дот Скоп је му ги при ва
ти зи раа па за ри те, што се тез ги, 
под ви жен имот, под тез ги те, се то 
тоа е при ва ти зи ра но. Град Скоп је 

не мо же да ор га ни зи ра ква ли тет
ни па за ри. „Топ ли фи ка ци ја“ бе ше 
на Град Скоп је.

Се то тоа при до не су ва Скоп је да 
би де си ро ма шен град, да не ма 
при хо ди. Се га исти те лу ѓе ба ра
ат Скоп је да на пра ви не што над
вор од сво и те мож но сти. Зна чи, 
не мо же не кој да ба ра оста вка, а 
прет ход но да бил на власт и да 
имал мож ност да на пра ви не што, а 
не на пра вил, ту ку му од мог нал на 
Град Скоп је. Ду ри и ние ка де што 
сме се га, сме ки ра џии, зем ји ште то 
не е на Град Скоп је, до тој сте пен е 
дој ден Гра дот. Ба ра ње то оста вка е 
са мо по ли тич ки мар ке тинг, со би
ра ње по ли тич ки по е ни, па да ли 

тоа би ло за пад на то др во, рас и пан 
авто бус или на со бран смет. Но, се
га ги за мо лу вам да се кон цен три
ра ме на ре ша ва ње и на са ни ра ње 
на пос ле ди ци те од поп ла ви те. Тие 
ба ра ат оста вка ко га јас се кој ден 
до а ѓам до ма во 23 ча сот по пол
ноќ, ста ну вам во 67 и по втор но 
сум на те рен. Не мам вре ме ни ту 
да ги про чи там ве сти те во кои ми 
ба ра ле оста вка. Се га пре не се те им 
не ка по ве лат на те рен да им по
мог нат на лу ѓе то, но не еден ден 
или по вре ме но. Има ме вре ме, не ка 
по ми не се во ова по бр зо, со што 
по мал ку пос ле ди ци, па по тоа на 
Со ве тот на Град Скоп је си гур но 
ќе ја ба ра ат оста вка та, ка ко и ин
фор ма ции за поп ла ви те. �



П о ве ќе од 2.500 ин тер ни до ку
мен ти, еле ктрон ски по ра ки, 
из ве штаи и друг вид ко му ни

ка ци ја ме ѓу вра бо те ни те, чле но ви те 
на управ ни от од бор и парт не ри те на 
фон да ци ја та „Отво ре но оп штес тво“ 
(ФОО) се до стап ни за јав но ста отка
ко пр во, за се га не поз на ти, ха ке ри 
влег ле во вна треш ни от комп ју тер

ски си стем на фон да ци ја та, а по тоа 
ги об ја ви вебсај тот „ДиСи ликс“. 
Пр ви от упад ха ке ри те го спро ве ле 
во ју ни оваа го ди на.

Иа ко дел од за пад ни те ме ди у ми и 
по ли ти ча ри за упа дот ги об ви ни
ја ру ски те служ би, а до пол ни тел
но твр дат де ка зад „ДиСи ликс“ 
со се ди ште во Ва шин гтон сто јат 
ха ке ри под кон тро ла на Кремљ, 

до ку мен ти те откри ва ат де ка ми
ли јар де рот со ун гар скоевреј ско 
по тек ло, по крај фи лан тро пи ја та и 
бер зан ски транс ак ции, се за ни ма
вал и со на мет ну ва ње на сво и те 
по ли тич ки ста во ви на др жа ви и на 
вла ди, на мет ну вал по ли тич ки и ка
дров ски ре ше ни ја на аме ри кан ска
та вла да, вли ја ел врз ре зул та ти те 
на из бо ри те во ЕУ и ко ор ди ни рал 
со дел од про це сот на ми гра ци ја 

Соросовите 
платеници

си те што со го ди ни и со  
де це нии твр деа де ка еден 

од три е сет те нај бо га ти лу ѓе 
на све тот ги ко ри сти сво ја та 

фон да ци ја „отво ре но  
оп штес тво“ и мре жа та  

нев ла ди ни ор га ни за ции  
што ги фи нан си ра за  

на мет ну ва ње по ли тич ки  
од лу ки до би ја  
по твр да за тоа

одработуваат 
политичка агенда

пРоТечеНиТе ДоКуМеНТи поТВРДијА

Пишува | Го ран Мо ми ро ски
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на бе гал ци те од Бли ски от Исток 
во Евро па. Спо ред до ку мен ти те 
об ја ве ни на ин тер нет, Со рос сме
та де ка об ја ву ва ње то на по да то
ци те од стра на на Ед вард Сно у ден 
во 2013 го ди на е шан са ци вил но то 
оп штес тво да ги на мет не сво и те 
пла тфор ми за ре фор ма на раз уз
на вач ки те служ би. Оваа иде ја би ла 
под др жа на со ре чи си 900 ил ја ди 
до ла ри од фон да ци ја та „Отво ре но 
оп штес тво“. До пол ни тел но, Со рос 
со 500 ил ја ди до ла ри ин тер ве ни
рал во истра жу ва ње то на на чи ни те 
за од го вор на ру ска та по ли ти ка и 
про па ган да во Евро па. 

Тај ни те служ би има ат до каз за ма ни пу ла то рот со рос

Ше фот на ка би не тот на ун гар ски от пре ми ер, Ви ктор Ор бан, во мај из ја ви де ка 
Со рос има вр ски со си те гру пи што ги по ма га ат бе гал ци те на пат кон Евро па. 
Ја нош Ла зар за ун гар ски те ме ди у ми то гаш из ја ви де ка Со рос по сто ја но го ма ни-
пу ли ра јав но то мис ле ње во Ун га ри ја и де ка по сто ја но ги по ма га опо зи ци ски те 
ле ви чар ски ор га ни за ции што се за ла га ат за при ем на бе гал ци те. Спо ред ун гар-
ска та вла да, Со рос е вли ја те лен под др жу вач на аме ри кан ска та Де мо крат ска 
пар ти ја, ко ја ќе на пра ви сѐ што е по треб но за да ги спро ве де не го ви те це ли. 
Ла зар то гаш твр де ше де ка бла го да ре ние на Со рос ун гар ски от гра ѓан ски се ктор 
има нес по ред ли во по го ле мо вли ја ние врз ун гар ско то оп штес тво од ре ал на та 
моќ што ја по се ду ва. Се пак, нај а ва та на офи ци јал на Бу дим пе шта де ка Со рос 
на ско ро ќе поч не ак ци ја про тив вла да та на Ор бан, ко ја ја сме та за нај о па сен 
по ли тич ки про тив ник во Евро па, до де не шен ден не се слу чи. Спо ред Ла зар, 
за не го ви те твр де ња по сто јат до ка зи при ба ве ни од тај ни те служ би, но тие не 
мо жат да би дат јав но об ја ве ни. Прет ход но, пре ми е рот Ви ктор Ор бан го об-
ви ни Со рос де ка стои зад про и ми грант ски от став на Де мо крат ска та пар ти ја 
во САД, се мејс тво то Клин тон и на пре тсе да те лот Оба ма.

со рос: Бе гал ска та кри за е  
„но во то нор мал но“ во Евро па

Про те чен ме мо ран дум од ко му ни ка ци ја та на 
ФОО по ка жу ва ко ја е крај на та цел во вр ска со 
ми грант ска та по ли ти ка. Во до ку мен тот од 12 
мај под нас лов „Упра ву ва ње со ми гра ци ја та и 
ана ли за на из врш но то пор тфо лио“ се ве ли де-
ка европ ска та бе гал ска кри за е но ва мож ност 
за ор га ни за ци ја та да вли јае врз гло бал на та 
ми грант ска по ли ти ка. Во до ку мен тот бе гал-
ска та кри за се на ре ку ва „но во то нор мал но“. 
Спо ред до ку мен тот, ФОО ра бо ти со „ли де ри-
те на те рен“ за да ја „офор ми по ли ти ка та за 
ми гра ци и те и да вли јае врз ре ги о нал ни те и 
гло бал ни те про це си што вли ја ат на на чи ни те 
на кои се ме на џи ра ми гра ци ја та.

Со рос фи нан си ра  
про те сти на дви же ње то 
#BlackLivesMatter 

Спо ред из ве шта јот долг 69 стра-
ни ци од со ста нок на про грам ски-
от од бор на фон да ци ја та „Отво-
ре но оп штес тво“, про те сти те во 
Бал ти мор што беа ор га ни зи ра ни 
по убис тво то на Фре ди Греј од 
по ли ци ја та во Бал ти мор се „од-
лич на мож ност“ да се соз да де 
ат мо сфе ра на од го вор ност за 
по ли ци ја та во овој аме ри кан ски 
град. Спо ред про те че ни те до ку-
мен ти, Со рос дал 650 ил ја ди до-
ла ри на ор га ни за ции што се дел 
од мре жа та #BlackLivesMatter. За 
вре ме на 48-ча сов ни те про те сти 
ми на та та го ди на беа по вре де ни 
де се ти ци ли ца, а бе ше на пра ве на 
ште та вред на ми ли о ни до ла ри во 
со седс тва та ка де што беа ор га ни-
зи ра ни про те сти те. Спо ред из ве-
шта јот, ФОО ди рект но приз на ва 
де ка кри за та во Бал ти мор ја гле да 
ка ко мож ност да би де спро ве де-
на аген да та на Фон да ци ја та. Об-
је ктив но, про те сти те во Бал ти мор 
до не соа по зи тив ни ре зул та ти во 
оби дот да се про ме ни на чи нот 
на ра бо та на по ли ци ја та во овој 
град и во це ла Аме ри ка, ка де што 
сѐ уште по стои ди скри ми на ци ја 
про тив Афро а ме ри кан ци те, но 
на Со рос и не го ва та фон да ци ја 
дел од ана ли ти ча ри те им  за бе-
ле жу ва ат де ка во го лем дел од 
актив но сти те зат скри е ни зад гра-
ѓан ско то оп штес тво се оби ду ва ат 
да на мет нат по ли тич ки ста во ви 
што се дел од аген да та на по ли-
тич ки те пар тии.

Кол ка во е вли ја ни е то на 
Со рос врз аме ри кан ска та 
по ли ти ка?
Об ја ве ни те до ку мен ти, кои да
ти ра ат од 2008 до 2016 го ди на, 
откри ва ат де та ли од пла но ви те, 
стра те ги и те и глав ни те це ли на 
актив но сти те на цен тра ла та на 
ФОО и на мре жа та нев ла ди ни ор
га ни за ции под не го ва кон тро ла.

Спо ред „ДиСи ликс“, Со рос пред
во ди по ве ќе од 50 про е кти на 
свет ско и на ре ги о нал но ни во, а 
са ми от тој се сме та за ар хи тект и 
под др жу вач на ре чи си си те пре
вра ти во све тот во пос лед ни те 
три де це нии.

На ја ва та за та кви от раз вој на 
на ста ни те дој де пред два ме се
ца ко га „Ви ки ликс“ на Џу ли јан 
Асанж ги об ја ви до ку мен ти те 
спо ред кои Со рос да ва ин струк
ции ка ко САД да по мог нат за да 
се сми ри со стој ба та во Ал ба ни ја 
во 2011 го ди на ко га три ли ца 
за ги наа во де мон стра ци и те ор
га ни зи ра ни од то гаш на та опо
зи ци ја, а се га вла де јач ка Со ци
ја ли стич ка пар ти ја на Еди Ра ма.

Кол ка ва е мо ќта на Џорџ Со рос 
и кол ку тој мо же да вли јае врз 
аме ри кан ска та над во реш на и 
вна треш на по ли ти ка се гле да 
од фа ктот што еден од не го ви те 
пред ло зи по доц на ста на спе ци
ја лен по сред ник во конф ли ктот 
во Ал ба ни ја. Од не го ви те трој ца 
пред ло зи  Шве ѓа не цот Карл Билд, 

Фи не цот Мар ти Ах ти са ри и Сло ва кот Ми
рос лав Лај чак др жав на та се кре тар ка Хи
ла ри Клин тон пре ку парт не ри те во ЕУ 
го на мет на сло вач ки от дип ло мат ка ко 
по сред ник ме ѓу Са ли Бе ри ша и Еди Ра ма.

чен со дру ги си ту а ции во кои ве ќе 
функ ци о ни ра та кви от на чин на ра
бо та (не се откри ва ка де функ ци о
ни ра овој си стем), а во исто вре ме 
се соз да ва мре жа од но ви на ри и од 
но ви ме ди у ми.

Преч ки за та кви от на чин на со ра
бо тка со ме ди у ми те е за гу бе ни от 
кре ди би ли тет за тоа што со ве то то 
за те ми те не ма не за вис но но ви
нарс тво за кое, на вод но, се бо ри 
Со рос. Проб лем е и кон тро ла та врз 
но ви нар ски те про из во ди фи нан си
ра ни од ФОО за тоа што би мо же ле 
да се по ја ват но ви нар ски тек сто ви 
што се спро тив ни или кон тра про ду
ктив ни на „на ра ти вот“ за кој се за
ла га фон да ци ја та. Пра ктич но, ФОО 
со до ку мен тот приз на ва де ка не за
вис но то но ви нарс тво во оп што не 
е дел од аген да та на фон да ци ја та.

ФОО и европ ски те  
ин сти ту ции
За да се ви ди кол ка ва е мо ќта на 
ФОО и на са ми от Со рос, не мо ра да 
се чи та ат до ку мен ти те об ја ве ни 
на ин тер нет. На вебстра ни ца та на 
ло би ком па ни ја та „Кум кат кон сул
тинг“, со се ди ште во Бри сел, мо же 
да се ви ди кои лу ѓе во Европ ски от 
пар ла мент се во дат ка ко „до вер ли ви 
со јуз ни ци“ на Со рос во оваа европ
ска ин сти ту ци ја, во ко ја че сто на 
пле нар но или на ко ми си ско ни во 
се во дат остри де ба ти за Ма ке до
ни ја. Ме ѓу „до вер ли ви те со јуз ни
ци“ на Со рос, кои се на број 226 од 
26 на ци о нал ни де ле га ции, се лу ѓе 
што има ат уло ги во рас чи сту ва ње то 

(или до пол ни тел но комп ли ку ва ње 
на ма ке дон ска та по ли тич ка кри
за), ка ко, на при мер, бри тан ски от 
евро пра те ник Ри чард Хо вит, кој 
не кол ку па ти бе ше по сред ник во 
пре го во ри те ме ѓу ВМРОДПМНЕ и 
СДСМ. Ме ѓу лу ѓе то во ЕП што ги 
де лат вред но сти те на ФОО се пре
тсе да те лот Мар тин Шулц, 6 чле на 
на кон фе рен ци ја та на пре тсе да те ли, 
чле но ви на Ко ми те тот за над во реш
ни ра бо ти ка де што нај че сто за збо

ру ва за Ма ке до ни ја, ка ко и не кол ку 
грч ки и бу гар ски евро пра те ни ци 
што ди рект но се про ти ват на ко
ри сте ње то на име то Ма ке до ни ја за 
на ша та зем ја. Ка ко Со рос ги ко ри сти 
лу ѓе то што ги сме та за „до вер ли ви 
со јуз ни ци“ ко га е во пра ша ње Ма ке
до ни ја мо же са мо да се прет по ста ви 
за тоа што до се га не сме чу ле де ка 
ФОО ло би ра ла или по мог на ла ко га 
на дне вен ред се ре зо лу ции и пре
по ра ки за др жа ва та. 

Со рос и не за вис но то  
но ви нарс тво
Во до ку мен ти те во кои се гле да ка ко 
функ ци о ни ра ФОО во ме ди ум ски от 
про стор во Укра и на мо же да се ви ди 
и ма три ца та што се ко ри сти и во Ма
ке до ни ја и во дру ги зем ји ка де што е 
акти вен. Во еден од до ку мен ти те се 
пред ла га фон да ци ја та да се ле кти ра 
но ви на ри од 5 за пад ни зем ји кои би се 
ис пра ти ле на по долг пре стој во Укра
и на, но ме сто да им се су ге ри ра што 
да пи шу ва ат, тие да пред ла га ат те ми, 
а Со рос да има пра во на ве то до кол ку 
нив ни те пред ло зи не од го ва ра ат на 
аген да та на ФОО. Спо ред до ку мен тот, 
овој при стап е до бар за тоа што е сли
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РЕЦЕПТ нА СДСМ: 
ЛАЖЕн ТРИуМФАЛИЗАМ 
ВО ЧЕТИРИ ЧЕКОРИ

анализа

Пред секои избори, веќе десет по ред, 
СДСМ игра на една иста финта – глуми 
лажен триумфализам и наводна верба 
во победа, а потоа губи. Но, што од 
мрзеливост, што од неинвентивност, 
партијата пак заигра на истата 
неефектна комбинација. Причини за 
тоа има повеќе, а првата намена е за 
внатрешна употреба за да ги смири 
страстите и зовриените емоции кај 
бесните партијци и кај шарените 
чеда, негодување особено изразено 
по катастрофалниот нов договор од 
Пржино, со кој, како што пишаа и 
самите шарени револуционери, „Заев 
сам себе го убивал“. Но, лажниот 
триумфализам на Заев и на Шекеринска 
има најмалку три намени – глума за 
одложување на изборите, олабавување 
на гласачите или навистина веруваат во 
сопствената лага? За партија со толку 
голема фантазија, сѐ е можно...

Пишува | Љупчо Цветановски

ЗошТо НА ЗАеВ Му Се КРАТКи НоЗеТе?

В еќе испробано, ефектот ка
тастрофален и не поминува 
кај никого, но чуму да не се 

испроба пак?! Ова е чудната и нес
фатлива логика на СДСМ со која пов
торно настапува пред електоратот. 
Свесна дека ја немаат поддршката на 
мнозинството граѓани, како и дека 
нема никаква, ниту теоретска, шанса 
да ја доближат разликата меѓу нив 
и владејачката партија уште долго 
време, врхушката секојдневно само
бендисано и со лажен оптимизам на 
лицето тврди дека одат на победа во 
декември?!

Иако, реално, сликата наликува на 
Мумин кој влегува во ринг со Клич
ко и се смее и вели дека ќе победи, 
опциите за ширењето на лажниот 
триумфализам во СДСМ се подлабо
ки и имаат неколку отворени насоки 
зошто тој се шири. Башка, Мумин е 
позитивен лик...

Факт е дека овој наместен и извешта
чен оптимизам, во кој најмалку веру
ваат членовите на раководството 
– кои, пак, истовремено секојдневно 
и при секоја пригода го шират и спо
делуваат со медиумите и со член
ството, е првично наменет токму за 
социјалдемократските активисти 

и членови, но не помалку и за рев
носните припадници на „Шарената 
револуција“.

Неговата прва намена за внатрешна 
употреба е за да ги смири страстите 
и зовриените емоции и кај двете гру
пации, особено изразени по катастро
фалниот нов договор од Пржино, со 
кој, како што пишаа и самите шарени 
револуционери, „Заев сам себе го уби

вал“. За големината на отстапките, 
предизвикани од нагло променетата 
волја на чадорот, се свесни во врхуш
ката на партијата, но тоа, очигледно, 
не смее да се покаже во јавноста. За
губија на сите полиња, добија датум 
условен со исполнување на другите 
точки, се кандисаа за само „бедотија“ 
од она што бараа да може да го прави 
нивниот министер во МВР, разновид
но ад хок тело кое не им е по ќеф и, 
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најважното – нивните министри 
одат во заборав веднаш штом ДИК 
ќе прогласи резултати. Со тоа не 
ќе можат ниту да фингираат криза 
ниту да прават натамошни пробле
ми. Вака, со лажниот триумфализам 
за наводна победа, раководството 
едновремено ги смирува партијците 
и шарените мавтосувајќи ги дека 
сето тоа го прифатиле оти се сигур
ни дека ќе победат, а не дека морале 
да ги прифатат и направат сијасет 
отстапки затоа што така морало да 
биде. Со договорот, СДСМ буквално 
ја распушти и онака бурлескната и 
патетична „Шарена револуција“, а 
најсилните реакции против новиот 
договор беа токму од нив. Шеке
ринска во меѓувреме ги подлажа со 
пратенички фотелји, но тоа го при
фати само еден дел, оние платеници 
што се видоа како дебатираат во 
Собрание за 1.200 евра плата, баш
ка бонуси. Оној малоброен, наивен 
и идеалистички дел на шарените, 
кој сепак е битен за минорното и 
празно гласачко конто на партијата 
и кому СДСМ успеа да му ја протне 
прикаската дека се борат за слобода 
и за демократија, не се задоволи со 
ветувањата за неколку пратенички 
места, токму поради фактот што 
знаеше дека нема да биде во нив, 
башка идеологијата... 

Сега, со новиот триумфализам, вр
хушката ги убедува дека нивната 
„револуција“ имала цел и дека таа 
фарса ќе биде заслужна за нивната 
декемвриска победа. Во интервјуа 
со неколку членови на Левица и 
останати шарени чеда по „профе
сионалните“ медиуми, стана јасно 
дека тие сериозно ја „купиле“ при
каската на раководството на СДСМ 
и дека веруваат оти во декември 
ќе победи опозицијата. Евтино, 
но ефектно за некого. Би било 
интересно да ги прашате на што 
се должи нивната увереност, освен 
на секојдневните изјави на Заев, 
Шекеринска, Спасовски, Ременски, 
Кирацовски и дузина други кои 
се највовлечени во прикаската 
мораат и најмногу да го промо
вираат тој лажен триумфализам. 
Повеќето од нив имаат и директна 
поврзаност на резултатите и на 
кариерата, која ќе ја снема, а на 
дел им виси и слободата. Не онаа 
имагинарната што ја проповеда 
СДСМ, туку онаа вистинската, која 
се губи со одење во затвор...

ЛАГА КАКО ПРОСТОР ЗА ОДЛОЖуВАЊЕ 
нА ИЗБОРИТЕ

Втората намена на триумфалистичката 
лага на партијата е уште посмешна, но и 
многу веројатна. Играјќи на картата на 
некоја чудна психологија, која не би ја 
разбрал ниту Фројд, чијшто комплекс, 
пак, го поседува и постојано промовира 
лидерот на СДСМ, врхушката сега лаже 
дека ќе победи за да направи пат за ново 
одложување на изборите?!

Звучи чудно и безобразно, но тоа и онака 
е стилот на дејствување на партијата кој 
го промовира минатите три години во 
постбранковиот период. Во превод, СДСМ 
сега на сите врати лаже дека е сигурен во 
победата во декември за да кога на крајот 
на август ќе пронајдат некаква глупост 
зошто предусловите не се исполнети и 
зошто не се оди на избори, првата мисла 
да не биде дека повторно се исплашил 
од неминовниот пораз. Затоа, цел месец 
насила ја подготвуваат јавноста дека, де
мек, веруваат во победа во декември. Тоа 
не било ни под знак прашалник. А, кога 
во август ќе речат дека не е исполнето 
нешто минорно и несфатливо за обични
те смртници, кои тие милуваат да ги на
рекуваат стока, како што и двапати беше 
случај со избирачкиот список кој нема 
маана освен таа што му ја смисли токму 
СДСМ  па од 500.000 фантомски гласачи 
се повлекоа на 39.000 од кои половина 
испаднаа нивни јуришници  тогаш нема 
да се помисли дека се исплашиле. Тоа, 
иако би било повторно потценување на 
граѓаните кои веќе и во сон знаат дека 
дијагнозата за болеста од која пати опо
зициската партија се вика изборофобија, 
очигледно, на СДСМ му изгледа како до
бар план за бегство. Или така ги научиле 
или излажале нивните итри стартези. 
Поверојатно, пак, така им кажал чадорот, 
кој и онака постојано им наложува чекори 
кои тотално не соодветствуваат со мен
талитетот на народот и на поднебјето. А, 
поради истите тие американски финти, 
партијата излегува смешна, а рејтингот 
река понорница...

ЧАДОРОТ нАЛАГА ИЗБОРИ,  
СДСМ ОЛАБАВуВА ГЛАСАЧИ?!

Триумфализмот отвора и трета, но 
сигурно не и последна, намена кај 
партијата со толку голема фантазија, 
која би го оправдала, но не ѝ дала 
логика на ширењето на лагата за 
увереност во победа од првите луѓе 
на СДСМ. Оваа опција особено доаѓа 
до израз ако она што врхушката го 
добила како порака од чадорот е тоа 
дека веќе нема простор за отстапки 
за нив и оти мора да одат на избори, 
без шанси да изврдаат, како двапати 
досега.

По таа, којзнае која по ред, чукната ло
гика, таквата триумфалистичка лага 
би требало позитивно да влијае врз 
потенцијалните гласачи. Овој момент 
има и некакви психолошки оправду
вања во себе, според кои ретко кој би 
гласал за декларирани губитници 
како СДСМ и Заев. Тоа би одвратило 
од гласачките кутии дури и дел од 
симпатизерите, кои не би виделе по
ента да се мачат да излезат и гласаат 
за некој што дефинитивно ќе загуби. 
Вака, врхушката создава лажна слика 
за својата надмоќ, која и да не се реа
лизира ќе значи некој глас повеќе, а со 
тоа можеби и некој пратеник во пар
ламентот, што може да отвори врати 
за натамошно пазарење и надмудру
вање со другите. Основниот проблем 
со лажниот триумфализам за ваква 
цел за „олабавување“ на гласачите 
е што до изборите ќе излезат многу 
анкети кои ќе ја покажат очајната 
гласачка ситуација за опозицијата. 
Ако баба лаже, рог не лаже. Ако СДСМ 
лаже, анкета не лаже...

ЗАЕВ ВЕРуВА ВО СОПСТВЕнАТА 
ЛАГА?

последната и најнелогична на-
мена на триумфализмот на СДСМ 
што го протежира раководството е 

дека Заев и Шекеринска, сепак, 
веруваат во победа во декември? 
Аргументите и фактите на терен 
се целосно спротивни на нивно
то нелогично верување во таква 
илузија. Од друга страна, пак, и 
тоа има психолошка оправданост 
иако навлегува во други димен
зии на свеста.

Замислете си ситуација во која 
чадорот, вашиот свет и сакан 
заштитник, по сите дадени 
шанси, незаконски разговори, 
поддршка во две одложувања на 
изборите и што ли не, сега кога 
конечно сфатил дека не ве би
дува, башка силно оптоварен со 
проблеми од типот на Турција и 
на Русија, престанува воопшто и 
да се интересира за влијанијата 
во една мала Македонија и еднос
тавно ве лизга и пушта низ вода, 
свесен дека таму ве чека сигурен 
пораз и уште посигурен крај на 
кариерата, а за некого и слобода?

Можеби во едно идеално 
општество не би имало 
потреба од лаги, ниту од 
измами, вели колумнистот 

и поранешен јавен обвинител Сотир Костов, но 
кога ќе се свртиме околу нас, ќе ја погледнеме 
реалноста, особено политичката сцена во Ре-
публика Македонија, а најконкретно настапите 
на Зоран Заев и дејствувањето на СДСМ во 
последните две години, ќе видиме дека живееме 
во свет на лицемерство, лаги и измами.

КО СТОВ: Знаеме дека луѓето секогаш не го кажу-
ваат тоа што го мислат, ниту, пак, го мислат тоа 
што го кажуваат. Исто така, неретко луѓето едно 
зборуваат, а друго прават или. пак. го прават тоа 
што најчесто не мислат, а тоа е спротивно на 
нивните принципи, убедувања и залагања, барем 
на тие што јавно ги декларираат. Ова најмногу 
важи за луѓето што ја практикуваат политиката. 
Во неа луѓето најчесто не ја кажуваат вистината, 
и тоа го прават од најразлични причини. Така, 
лагите привидно и краткорочно помагаат, но 
многу брзо потоа излегува вистината на виде-
лина. А, таа, вистината, секогаш е поинаква и 
различна од полувистината, лагата и измамата 
со предумисла. Тоа е неоспорната вистина за 
лагите во политиката, каде што важи правилото: 
секој лаже, но на никого не му се бендисува да 
биде излажан.

Ете, мислам, за тоа се работи и во овој случај, 
кога по многу натегања, двапати одложување 
на датумите за предвремени парламентарни 
избори, Заев наеднаш изјавува дека условите 
за избори на 11 декември се исполнети, СДСМ е 
подготвена за избори, ќе учествува на изборите 
и ќе победи. Со таквата изјава, тој сега оди во 
една друга крајност, Го убедува членството на 
СДСМ, раководството, коалициските партнери 
и македонската јавност дека рејтингот кај граѓа-
ните им е добар и дека СДСМ и коалицијата 
сигурно победуваат. Лично мислам дека Заев 
има проблем кој се рефлектира како трикратен.

Прво, тој се обидува на брзина да ги залаже 
раководството, членството и симпатизерите на 
СДСМ, и во тоа има првичен успех, па така од 
некои негови блиски послушници деновиве слу-
шаме дека и тие се убедени оти победуваат на 
изборите во декември. Добро, тоа до некаде и 
го разбирам: тој е нивни лидер, тој ја води оваа 
нечесна и нечиста игранка, влогот веќе е голем, 
и тие мора да го следат. Се прашувам до кога? 
Веќе се слушаат мрморења дека работите не се 
добри за СДСМ, дури дека се и полоши од вре-
мето пред да бидат активирани бомбите. Сето 
тоа се потврдува со резултатите од анкетите за 
рејтинзите на политичките субјекти и лидерите, 
од кои се гледа дека Заев и СДСМ имаат рејтинг 
што не се зголемува, туку, напротив, е во благо 
опаѓање. Поточно, рејтинзите на СДСМ, опо-
зицијата и на Заев како нејзин лидер, и покрај 
сѐ, не се зголемуваат. Натаму, рејтинзите на 
новоформираните опозициски партии се ниски, 
нерелевантни и како такви занемарливи, што 
и не е добро за опозицискиот блок. Тоа значи 
дека Беса, Левица, ФРОДЕМ, Унитати и некои 

други новоформирани партии или движења, 
за почеток, како нови субјекти не се доволно 
добро визибилни за граѓаните, па треба уште 
многу да поработат на својот идентитет и имиџ 
доколку сакаат да бидат порелевантни субјекти 
за избирачите. Значи, да, СДСМ шири лажен 
оптимизам меѓу членството за ова прашање, 
ама се плашам дека тој и таков оптимизам ќе 
ѝ се врати како песимизам од најштетен вид – 
песимизам кој води во апатија, а таа во пасивно 
членство, разочарано од раководството кое 
редовно го става во заблуди и го мами.

Втор проблем на Заев е што тој веќе има недо-
разбирања во редовите на самата опозиција. 
Како во коалицијата што тој ја предводи, така 
и со новоформираните политички субјекти 
или движења кои имаат амбиции да прераснат 
во политички партии. Впрочем, тоа се виде и 
од самите митинзи на „Шарената револуција“ 
и на движењето „Протестирам“, кога Заев и 
Шекеринска неколку пати беа исвиркани. Тука, 
да не заборавиме дека тој за период од една 
и пол година со овие субјекти потпишуваше 
договори или протоколи за соработка неколку 
пати и исто толку пати истите ги раскинуваше. 
Таа погрешна стратегија и тактика со краток 
здив, еве сега пред избори, му се враќа како 
несакан и штетен бумеранг. Доколку се точни 
информациите дека Левица и шарените имаат 
рејтинг во пораст во однос на СДСМ, што значи 
тежнеат да му се доближат, тоа веќе е голем 
проблем за Заев и за СДСМ. Тука веќе нема 
место ниту за затскривање на дебаклот во пре-
говорите, а камоли за глумење победници. Се-
когаш, редовно, како според некое непишано 
правило, кога губитникот сакал да се прикаже 
како победник, го добивал единственото што во 
таква ситуација го заслужува – пораз, еднаков 
на дебакл и на катастрофа.

Но, сепак, најголем проблем за Зоран Заев и за 
СДСМ се граѓаните-избирачи. Како опозиција 
која сака да победи на избори и да ја освои 
власта, СДСМ во последните две години на 
граѓаните не им понуди ништо, ама баш ништо 
што значи програма за развој и прогрес на 
Македонија, проекти за нови инвестиции и вра-
ботување или, пак, конструктивни, иновативни и 
инвентивни идеи со кои можат да се разрешат 
барем некои од постојните проблеми. Е, ова 
ептен не чини за СДСМ. Особено за Заев како 
лидер на опозицијата. Тука тој има проблем сам 
со себе. Тоа е реторичко-говорнички синдром 
кога треба да кажеш нешто, а не знаеш што; 
кога, пак, веќе зборуваш, не знаеш што забору-
ваш; а кога си завршил, не знаеш што си кажал. 
Ова, можеби, е и најголемиот проблем на Заев. 
На тој план тој и СДСМ се многу тенки и сос-
тојбата им е за никаде. Кодошењето, бомбите, 
аферите, уличното насилство и хулиганството и 
вандализмот не им донесоа резултати. Никаква 
пародија од офанзива не помага. Зад лажниот 
триумфализам стои тотално паднат сервер. 
Треба да се менува и политичкиот софтвер и 
партискиот хардвер. Потребно е програмско 
ресетирање, а времето истекува. Предизбор-
ниот цајтнот отчукува тик–так, тик–так.

КО СТОВ: ЛАЖнИОТ ОПТИМИЗАМ ЌЕ ИМ СЕ ВРАТИ  
КАКО ПЕСИМИЗАМ ОД нАЈЛОШ ВИД

анализа

Психологијата вели дека во так
ви моменти личноста ќе се сврти 
кон нереалното. Соочена со злата 
коб, врхушката на партијата се 
свртува кон имагинарни надежи 
и шири триумфализам затоа што 
сето останато би значело паѓање 
во тешка депресија, стрес и реди
ца психосоматски болести. Башка 
нова професија, а за некого и нов 
сапун на врвца и затвор. Вака, 
со лажна надеж и влезени во 
филмот на триумфализмот, мо
жеби си се штитат од вистината. 
Надежта последна умира, нели. 
Па, зошто не и лажната надеж за 
победа на избори... 
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Треба да се подигне  
свеста за осигурување

иН ТеРВ ју Со Де Ни ЃоР чеВ СКи, Ди Ре КТоР НА Би Ро То ЗА СуД СКи Ве шТА че њА

� Ко га би за вр шил уви дот на 
те рен во поп ла ве ни те по драч ја, 
со кол ку ти мо ви рас по ла га те? 
ЃоР чеВ СКи: Се га се пра ви увид 
во оште те ни об је кти и во зи ла, 
зна чи ко ми си и те се по сто ја но 
на те рен и вр шат увид на тоа 
што е оште те но. Про це на та сѐ 
уште не ја пра ви ме. Таа ќе би
де на пра ве на отка ко ќе за вр ши 
уви дот. До 15 август е из вр шен 
увид во 3.200 ку ќи и има ме по
ми на то 1.200 во зи ла. Ти мо ви те 
про дол жу ва ат да ра бо тат на те
рен, та ка што оче ку ва ме оваа 
не де ла да би де за вр шен уви дот 
во нај го лем дел од на се ле ни те 
ме ста по го де ни со поп ла ва та. 
Оче ку ва ме до пол ни тел на ра бо
та со на се ле но то ме сто Син ѓе
лиќ би деј ќи та му има најм но гу 
ште та. Зна чи, во си те на се ле ни 
ме ста има на ши ко ми сии. Во 
нај по го де ни те ме ста има ме 
најм но гу ко ми сии. Со ог лед на 
тоа де ка 90 от сто од об је кти те 
се по се те ни, го има ме на ма ле но 
бро јот на ко ми си и те би деј ќи, 
ре ал но, ве ќе не ма го ле ма по тре
ба за ко ми си и те да одат на увид, 
та ка што се га во оп тек има ме 25 
ко ми сии кои се на те рен. Ко ми
сии ќе има уште не кол ку де на, 
за лу ѓе што не би ле по се те ни. 
Оче ку ва ме оваа не де ла да би де 
за вр шен уви дот и во на се ле но
то ме сто Син ѓе лиќ, со увид во 
оште те ни об је кти и во зи ла.

�Ко ја е по стап ка та за увид во 
оште те ни те ку ќи и во зи ла?
ЃоР чеВ СКи:На ши те ко ми сии 
одат на са мо то ме сто, ули ца по 
ули ца, во се кој оште тен об јект. 
На те рен има лу ѓе од Оп шти на 
Га зи Ба ба кои се одре де ни ка ко 
ко ор ди на то ри за си те на се ле ни 
ме ста и до кол ку не кој е про пу
штен ја ву ва во Мес на та за ед ни
ца, Оп шти на та или во на се ле но
то ме сто ка де што е криз ни от 
штаб и ние по тоа ги по ми ну ва ме 
и тие оште те ни об је кти. Тоа зна
чи де ка иа ко ве ли ме де ка де но
ви ве ќе за вр ши ме со про це на та, 
не зна чи де ка до пол ни тел но, ако  
е не што про пу ште но, не ма да 
би дат по се те ни гра ѓа ни те. Си те 
што се оште те ни ќе би дат по
се те ни и ќе би де из вр шен увид 
од мо бил ни те еки пи. Не ма да 
оста нат ку ќа и во зи ло што не ма 
да би дат по ми на ти.

�Ка ква е про це ду ра та за увид?
ЃоР чеВ СКи: Зна чи, ко га се 
оди на увид, се фо то гра фи ра 
об је ктот, ку ќа та, по куќ ни на та 
што е оште те на. До кол ку дел 
од по куќ ни на та е од не се на од 
ли ца та што чи стат, сопс тве
ни кот тре ба да да де из ја ва. 
Ние за тоа и упа тив ме по вик 
до си те оште те ни, да ја фо то
гра фи ра ат по куќ ни на та ко ја 
е из не се на ка ко оште те на, за 
да ни ја олес нат ра бо та та, за 

да ко га ќе дој де ко ми си ја та, се 
при ло жи фо то гра фи ја та со из
ја ва. За во зи ла та, пак, има ме 
слу чаи ко га во зи ло то би ло на 
ме сто то на на ста нот, се слу чи ла 
ште та та, но по тоа во зи ло то го 
дис ло ци ра ле от та му. Ток му за
тоа ние прет ход но по ба рав ме 
од лу ѓе то да го фо то гра фи ра ат 
оште те но то во зи ло на ме сто то 
на на ста нот во со стој ба та во 
ко ја што би ло за да зна е ме де
ка тоа во зи ло би ло поп ла ве но. 
Ва ка, ако го трг не те од ме сто то 
и го ис чи сти те, ќе не ма те до каз 
де ка би ло поп ла ве но, па ќе не
ма на чин да се до ка же де ка тоа 
во зи ло на ви сти на би ло оште
те но од поп ла ви те.

�Ка ква е про це ду ра та за увид 
на во зи ла та?
ЃоР чеВ СКи: Увид има ме на
пра ве но во 1.200 во зи ла. Сме
та ме де ка има ме уште не кол ку 
де на на те рен и ќе има по го лем 
број во зи ла врз кои ќе би де на
пра вен увид. За во зи ла та ва жи 
иста та про це ду ра ка ко и за ку
ќи те. Се фо то гра фи ра во зи ло то 
од си те стра ни, мо то рот, вна
треш но ста, се пра ви ко пи ја од 
со о бра ќај на та доз во ла за да се 
ви ди бро јот на ша си ја та, бро јот 
на мо то рот.

�Ка ков е од но сот со гра ѓа ни-
те за вре ме на уви дот имај ќи 
пред вид низ што сѐ по ми на ле?
ЃоР чеВ СКи: Ние им ка жу ва ме 
на гра ѓа ни те де ка сме ту ка за да 
им по мог не ме. Тре ба да нѐ раз
бе рат де ка мо ра да за пи ше ме, 
мо ра да ви ди ме што се слу чи ло. 
Ге не рал но, во 95 от сто од слу
ча и те при е мот од гра ѓа ни те е 
до бар. Не ко гаш има си ту а ци ја 
ко га нѐ кри ти ку ва ат, на при
мер, „вле го вте во не ко ја ули ца, 
па се га ќе си оди те, зо што не 
оста не те да ја за вр ши те це ла та 
ули ца“. Лу ѓе то мо ра да нѐ раз
бе рат де ка од 9 август, вед наш 
по поп ла ви те, на ши те еки пи се 
из ле зе ни на те рен се кој ден, и 

са бо та и не де ла не ма ат за пре
но. Та ка што, гра ѓа ни те мо ра 
да раз бе рат де ка ако еки па та 
си за ми не, ќе дој де на ред ни от 
ден. Ни кој не ма да би де од ми
нат. Фо то гра фи ра ат, пра ват за
пис ник од уви дот за под виж ни 
и нед виж ни ра бо ти. До ку мен
ти те од уви дот ги до ста ву ва ат 
до Би ро то и след на та фа за е 
пра ве ње про це на. Да се ви ди 
кол ка ва е ште та та, да се прес
ме та и се вкуп ни те про це ни да 
би дат до ста ве ни до Др жав на та 
ко ми си ја за про це ни на ште ти, 
ко ја ќе ги пре да де на Вла да та, а 
Вла да та тре ба да до не се од лу ка 
за обес ште ту ва ње, од нос но да 
ги при фа ти на ши те про це ни на 
ште та, по што ќе сле ду ва исп
ла та на па ри те.

�поп ла ве ни, спо ред пр вич на-
та про це на, беа око лу 5.000 
ку ќи. Ка ко се про це ну ва тоа 
што мо же да се по пра ви, а ка ко 
тоа што не мо же?
ЃоР чеВ СКи: Си ту а ци ја та на 
те рен е ва ква. Ку ќи те по сто јат, 
тие се поп ла ве ни, но не се и од
не се ни од во да та. Има ме не кол
ку слу чаи, мо же би по мал ку од 1 

про цент од тие 5.000 ку ќи, ка де 
што ку ќи те се во тол ку очај
на со стој ба што не мо жат да се 
по пра ват, од нос но тре ба да се 
ур нат. За нив Вла да та ќе од лу чи 
ка ко ќе ги обес ште ти. Ге не рал
но, ќе се по тру ди ме кол ку мо же 
да би де на пра ве но нај по вол но 
се то тоа во ин те рес на гра ѓа ни
те, за да мо жат да про дол жат да 
жи ве ат на ме сто то на кое жи ве
е ле пред поп ла ва та. Во ку ќи те 
за фа те ни со поп ла ва та најм но
гу е оште те на по куќ ни на та. И 
ку ќи те се де лум но оште те ни, 
но тоа ќе се прес ме та за лу ѓе
то да мо жат да го са ни ра ат од 
оште та та што ќе ја до би јат и да 
про дол жат да жи ве ат.

�Не е на ру ше на ста ти ка та на 
об је кти те?
ЃоР чеВ СКи:Ге не рал но, за тие 
об је кти што ќе ги по со чат на
ши те ко ми сии за увид де ка ре
ал но не ма ат ус ло ви за функ ци
о ни ра ње, тре ба да се по ви ка ат 
екс пер ти од ИЗИС или дру ги 
ли ца струч ни за ста ти ка кои ќе 
ка жат да ли тие об је кти мо ра да 
се ур нат. Тре ба да се из бе ре на
чин ка ко да им се овоз мо жи на 

лу ѓе то да про дол жат да жи ве ат. 
Ние не мо же ме да ка же ме де ка 
не кој об јект тре ба да се ур не.

� Зна чи, вие ан га жи ра те и екс-
пер ти од дру ги об ла сти?
ЃоР чеВ СКи:Ние мо ра ме да им 
се заб ла го да ри ме на си те еди
ни ци од ло кал на та са мо у пра ва. 
Ни дој де по мош од си те ли ца 
кои рас по ла га ат со уве ре ни ја 
за про це ни те ли. Дој доа и ни 
по ну ди ја по мош за по бр зо да 
се на пра ви уви дот. Си те на ши 
ре сур си се ста ве ни во оп тек. 
Исто та ка, тре ба да им се заб
ла го да ри ме на оси гу ри тел ни те 
ком па нии што ни из ле гоа во 
пре срет, па ни да доа не кол ку 
екс пер ти за про це на на мо тор
ни те во зи ла. Та ка што, на пра
вив ме го лем број еки пи со раз
лич ни екс пер ти за да мо же ме 
по бр зо да за вр ши ме, што ни 
по мог на за де се ти на де на да 
на пра ви ме увид во над 95 про
цен ти од оште те ни те.

� Кол ку вре ме е по треб но од 
увид до про це на на ште та та?
ЃоР чеВ СКи:Раз лич но е од об
јект до об јект, за ви си од оште
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По ка та стро фал ни те поп ла ви што го за фа ти ја скоп ски от ре
ги он, си те чо веч ки и ин сти ту ци о нал ни ре сур си беа ста ве ни на 
рас по ла га ње на оште те ни те гра ѓа ни. Ед на од клуч ни те ин сти
ту ции во оваа си ту а ци ја е Би ро то за суд ски ве шта че ња, ко ја 
се којд нев но е при сут на на те рен вр шеј ќи увид во до мо ви те и 
во авто мо би ли те што се оште те ни. По за вр шу ва ње на уви дот 
ќе сле ду ва про це на на ште ти те, врз ос но ва на кои ќе би де 
исп ла те но и обес ште ту ва ње то на на стра да ни те
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Бизнисот оваа недела

ту ва ње то. Ние ќе на пра ви ме 
по ве ќе ти мо ви што ќе ра бо тат 
ин тен зив но за да мо же што по
бр зо да се за вр шат про це ни
те. Мо же да да дам не кој рок 
отка ко ќе за вр ши ме со уви дот, 
за 20 30 де на да ја за вр ши ме 
и про це на та. Се пак, сме тај те 
на тоа де ка се ра бо ти за око лу 
12.000 про це ни, што ре ал но не 
е ма ла број ка за бр зо да се за
вр ши, но ќе на пра ви ме на по ри 
нај бр зо што мо же да се за вр шу
ва ат про це ни те и мо же би ќе се 
оди на етап на исп ла та, за ви си 
ка ко ќе се од лу чи. Ге не рал но, 
ние ќе се по тру ди ме што по бр
зо да го за вр ши ме на ши от дел 
од ра бо та та.

�има ли поп ла ки на те рен, 
од ти пот на не и сфр ла ње на 
оште те но то за вие да на пра-
ви те увид иа ко тоа мо же да 
би де из вор на за ра зи?
ЃоР чеВ СКи: Сѐ уште има та
кви си ту а ции на те рен иа ко 
ние не кол ку па ти наг ла сив ме 
де ка се та по куќ ни на мо же да 
би де исфр ле на, а до вол но е 
гра ѓа ни те да ја до ку мен ти ра
ат пре ку ед надве фо то гра фии. 
Дел од гра ѓа ни те сме та ат де ка 
оште те но то тре ба да оста не во 
до мот иа ко не ма по тре ба за та
кво не што, со ог лед на тоа де ка 
нај го лем дел од оште те ни те 
до мо ви ние ве ќе ги по пи шав ме 
и не ма зо што оште те но то да не 
се фр ли. Се пак, мис лам де ка та
кви те си ту а ции се над ми на ти 
и не ма по тре ба да не се фр ли 
оште те но то.

� Ка ко Вие лич но го до жи ве а-
вте оде ње то на те рен во поп-
ла ве ни те по драч ја?
ЃоР чеВ СКи: Тоа е тра у ма. Не
кој што соз да вал дол го вре ме, 
сѐ гу би за миг. Има кал до ко
ле на. Во нај по го де ни те ме ста 
е мно гу страш на сли ка та. Има 
го ле ми ко ли чи ни во да, кал, се
то тоа се чи сти, се от стра ну ва. 
По зи тив но во це ла та си ту а ци ја 
е што мно гу бр зо се из ле зе на 
те рен за да се рас чи сти и гра ѓа
ни те по чув ству ваа де ка не кој 
се гри жи за нив со се вкуп но то 
за ла га ње на си те ин сти ту ции 
и лу ѓе.   

�по поп ла ви те ла ни во Те тов-
ско, го ди на ва во Скоп ско, да ли 

гра ѓа ни те го сфа ќа ат зна че ње-
то на оси гу ру ва ње то, со ог лед 
на тоа де ка ос нов ни те па ке ти 
не по кри ва ат ва ква еле мен-
тар на не по го да?
ЃоР чеВ СКи:На За пад е ши ро
ко рас про стра не та на ви ка та 
за оси гру ва ње имо ти и жи вот. 
Кај нас се то тоа сѐ уште не е 
из диг на то на тоа ни во по ра
ди што мис лам де ка тре ба да 
се ор га ни зи ра ат кам па њи со 
кои лу ѓе то ќе се за поз на ат со 
пред но сти те на оси гу ру ва ње то. 
Во де но, би тре ба ло да би дат 
из го тве ни па ке ти за оси гу ру
ва ње кои ќе би дат по ну де ни 
во не кои по ри зич ни ре ги о ни 
иа ко поп ла ва та  не мо же да се 
пред ви ди. Тре ба да се ди мен зи
о ни ра не кој про дукт кој ќе ги 
по крие си те ри зи ци од поп ла
ва, по жар и дру ги еле мен тар ни 
не по го ди. Ре ал но, не ста ну ва 

збор за го лем из да ток за оси гу
ру ва ње, па се кој мо же да си го 
доз во ли. Тре ба да се ра бо ти на 
тоа лу ѓе то да ја сфа тат по тре
ба та од оси гу ру ва ње, по себ но 
во ру рал ни те по драч ја кои се 
обич но по по го де ни од не сре ќи.

�Се со о чу ва те и со ек стрем ни 
ба ра ња на те рен?
ЃоР чеВ СКи:Стре сот си го пра
ви сво е то. Лу ѓе то до а ѓа ат, ка жу
ва ат сѐ што мо жат да ка жат, па, 
на при мер, ако не кој имал до ма 
еден па кет зеј тин и тој го при ја
ву ва. Ту ка не мо же ме да ка же ме 
ка ков ќе би де ста вот на Вла да та. 
По пи шу ва ме сѐ што мо же ме да 
ви ди ме на са мо то ме сто, осо бе но 
под ви жен имот, кој е по тре бен 
за жи ве е ње, над вор од днев ни
те по тре би за ја де ње. Цел ни се 
под виж ни от и не под виж ни от 
имот, но не и хра на та.  �

ЕКОнОМИЈА
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македонија

Во ју ни по раст на  
одо бре ни ја та за град ба
Во ју ни го ди на ва се из да де ни 274 одо
бре ни ја за гра де ње, што е за 47,3 от
сто по ве ќе во од нос на исти от ме сец 
од прет ход на та го ди на, со оп шти вче
ра Др жав ни от за вод за ста ти сти ка. 
Спо ред из да де ни те одо бре ни ја за 
гра де ње, пред ви де на та вред ност на 
об је кти те из не су ва 4.405.372 де на ри, 
што е за 52,9 от сто по ве ќе во од нос на 
исти от ме сец од прет ход на та го ди на.  
Од вкуп ни от број из да де ни одо бре
ни ја за гра де ње, 174 одо бре ни ја, 
од нос но 63,5 от сто се на ме не ти за 
об је кти од ви со ко град ба, по тоа 30 
одо бре ни ја, од нос но 10,9 про цен ти 
се за об је кти од ни ско град ба и 70 од 
одо бре ни ја та, од нос но 25,6 от сто се 
за об је кти за ре кон струк ци ја.

Це ни те на не кои про из во ди се вра ти ја на ни во то пред 5 август

Ра сте про ме тот на  
ин ду стри ја та на стран ски от 
па зар, па ѓа на до маш ни от
Про ме тот во ин ду стри ја та во пр
ви те шест ме се ци од го ди на ва во 
од нос на тој пер и од ла ни бе ле жи 
раст од 9,9 от сто. Раст е за бе ле жан 
во ју ни го ди на ва во од нос на ју ни 
ла ни од 3,2 про цен ти и во од нос 
на мај го ди на ва со 0,4 от сто, об ја
ви Др жав ни от за вод за ста ти сти ка. 
Про ме тот во ин ду стри ја та ос тва рен 
на до маш ни от па зар во ју ни 2016 
го ди на во од нос на ју ни 2015 го
ди на бе ле жи опа ѓа ње од 8,7 от сто, 
а ин де ксот на про ме тот ос тва рен 
на стран ски те па за ри има по раст 
од 6,9 от сто. Спо ред глав ни те ин
ду стри ски гру пи, про ме тот во ју ни 
2016 го ди на, во од нос на ју ни 2015 
го ди на, бе ле жи по раст кај ка пи тал
ни про из во ди за 21,5 от сто и кај 
трај ни про из во ди за ши ро ка по
тро шу вач ка за 11,5 от сто, до де ка 
опа ѓа ње бе ле жи кај ин тер ме ди
јар ни про из во ди, освен енер ги ја 
за 8,8 от сто и не трај ни про из во ди за 
ши ро ка по тро шу вач ка за 4,8 от сто.

Стран ски те ту ри сти во ју ни  
нај при сту ни во езер ски те  
ме ста и во Скоп је
Во ју ни Ма ке до ни ја ја по се ти ле 
вкуп но 50.315 стран ски ту ри сти, 
кои ос тва ри ле 110.988 но ќе ва ња, 
об ја ви Др жав ни от за вод за ста ти
сти ка. Стран ски те ту ри сти најм но
гу ги по се ту ва ле езер ски те ме ста 
и Скоп је. Бро јот на ту ри сти што ги 
по се ти ле езер ски те ме ста из не су ва 
20.098, а Скоп је го по се ти ле 18.797 
стран ски ту ри сти. Најм но гу број ни 
ме ѓу стран ски те ту ри сти во ју ни се 
Тур ци те 8.298, па сле ду ва ат Ср би те 
со 6.150, Гр ци те со 3.294, Бу га ри те 
со 3.110, Пол ја ци те со 1.552, Гер ман
ци те со 1.462... Спо ред по да то ци те 
на Др жав ни от за вод за ста ти сти ка, 
бро јот на ту ри сти те во ју ни 2016 
го ди на из не су ва 71. 813, а бро јот на 
но ќе ва ња та из не су ва 171.861. Бро

До крај на ме се цов оси гу ру ва ње 
на по се ви те и на до би то кот со  
60 про цен ти од др жа ва та
До кра јот на ме се цов зем јо дел ци те има
ат рок да ап ли ци ра ат за суб вен ци и те 
за оси гу ру ва ње од ште ти на по се ви те и 
на до би то кот. Од пла теж на та аген ци ја 
апе ли ра ат да по бр за ат и да ги под не сат 

Во сог лас ност со од лу ка та на Вла да та, 
опре дел но е нај ви со ки те це ни на од дел
ни про из во ди во тр го ви ја та на ма ло да 
се вра тат на ни во то што се при ме ну ва
ло до 5 август 2016 го ди на. Од Ми ни
стерс тво то за еко но ми ја ин фор ми ра ат 
де ка од лу ка та, до не се на врз ос но ва на 
член 30 став 1 али не ја 2 од За ко нот за 
тр го ви ја, се од не су ва на во да, све ќи за 
до ма ќинс тво, за штит ни ра ка ви ци, гу
ме ни чиз ми, ло па ти, за штит ни ма ски 
и средс тва за де зин фек ци ја, а по ра ди 
слу чаи на зло у по тре ба на дел од тр
гов ци те кон ста ти ра ни при про вер ка 

јот на ту ри сти те во ју ни 2016 го ди
на, во од нос на ју ни 2015 го ди на, е 
зго ле мен за 0,6 от сто, а бро јот на 
но ќе ва ња та е на ма лен за 1,7 от сто. 

Бро јот на до маш ни те ту ри сти во ју ни 
2016 го ди на, во од нос на ју ни 2015 го
ди на, е зго ле мен за 1,7 от сто, а бро јот 
на стран ски те ту ри сти е зго ле мен за 
0,2 от сто. Во пер и о дот ја ну а ри/ ју ни 
2016 го ди на, во од нос на тој пер и
од од прет ход на та го ди на, бро јот на 
но ќе ва ња та е зго ле мен за 8,5 от сто, 
и тоа: кај до маш ни те ту ри сти има 
зго ле му ва ње за 13,8 от сто, а кај стран
ски те има зго ле му ва ње за 5,4 от сто.

на Др жав ни от па за рен инс пе кто рат 
по поп ла ви те во скоп ски от и во те тов
ски от ре ги он и зго ле ме на та упо тре ба 
на про из во ди те. Ми ни стерс тво то за 
еко но ми ја по јас ну ва де ка ко ри стеј ќи 
ја зго ле ме на та по ба ру вач ка на овие 
про из во ди, не кои тр гов ци ги зго ле ми
ле це ни те, па цел та на оваа од лу ка е да 
се вра тат це ни те на овие про из во ди на 
ни во то кое ва же ло до 5 август 2016 го
ди на (пред поп ла ва та), ко га по ба ру вач
ка та за овие про из во ди би ла нор мал на, 
т.е. не ма ло по ба ру ва ње на зна чи тел ни 
ко ли чи ни за овие про из во ди.

ба ра ња та. Тие тре ба да пла тат са мо 40 
от сто од тро шо ци те за по ли са на оси
гу ри тел на та ком па ни ја што са ми ќе ја 
из бе рат, до де ка оста то кот од 60 от сто 
ќе го по крие др жа ва та. Го ди на ва прв пат 
ќе би дат суб вен ци о ни ра ни и сто ча ри те, 
а уки на ти се и огра ни чу ва ња та во пог
лед на по вр ши ни те. Ќе мо жат да ап ли
ци ра ат и по го ле ми те про из во ди те ли. 
Од пла теж на та аген ци ја ин фор ми ра ат 
де ка ла ни би ле под не се ни над 3.800 
ба ра ња. Бро јот е по го лем за раз ли ка 
од прет ход ни те го ди ни, но, се пак, не
за до во ли те лен. Оваа го ди на се оче ку ва 
по го лем број ап ли ка ции, со ог лед на тоа 
де ка мер ка та е про ши ре на. Зем јо дел ци
те најм но гу ги оси гу ру ва ат ло зо ви те и 
овош ни те на са ди, а по мал ку до би то кот 
и гра ди нар ски те про из во ди.



НиКОла 
ГруЕвСКи

КаТица  
ЈаНЕва

Убедливо пред сите ос
танати земји во регио
нот, Европа и во светот, 
Република Македонија е 

рангирана на прво место глобално за 2015 година 
во согласност со објавени нови работни места од 
директни странски инвестиции по глава на жител 
во годишниот извештај на „Global Location Trends 
2016 Annual Report”, објавен во август 2016 година 
од страна на „IBM Institute for Business Value”. Самиот 
институт укажува на тоа дека и малите држави 
може да бидат успешни и Македонија втора годи
на по ред е рангирана на првото место во светот, 
односно и за 2014 година во согласност со објаве
ните нови работни места од директни странски 
инвестиции по глава на жител Македонија се најде 
на врвот на ранглистата на овој институт.

Во периодот што сле
дува ќе има зголемена 
фреквенција на лица 
во ова јавно обвини

телство. Во согласност со Законот за кривична 
постапка, лицата кои се повикуваат ќе бидат од 
корист со нивните сознанија за разјаснување на 
околностите по повод сите постапки кои се от
ворени во овој период. Постапките се однесуваат 
на досега објавените и необјавени неовластено 
прислушувани разговори. Заради тајноста на пре
дистражната постапка, поконкретни детали нема 
да се откриваат.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
НиКОла 
ТОДОрОв

Македонија се пока
жа одлично и покрај 
сите критики кои 
доаѓаат од оние што 
можеби се обидуваат да добијат некои поли
тички поени во оваа ситуација, и тие се неос
новани. Ние го одбравме пристапот наместо да 
се занимаваме со критики на „Фејсбук“ или на 
други социјални мрежи, да бидеме деноноќно 
на терен и мислам дека тоа ги даде резултати
те. Очекувам во следните неколку денови да 
дојде до целосно нормализирање на животот.

влаДиМир 
ПЕшЕвСКи

Ние ќе бидеме на 
терен и со луѓето до 
последната обно
вена куќа. До последната обновена улица. Сѐ 
што е уништено, ќе биде изградено, сѐ што е 
оштетено, ќе биде поправено и надоместено. 
Механизацијата ќе продолжи да работи на те
рен, а армијата и полицијата да помагаат сѐ 
додека постои потреба. Нема да ги креваме 
очекувањата и да кажеме дека сѐ ќе биде готово 
за неколку дена или една недела, ќе бидат по
требни и неколку месеци, но ќе ви кажам дека 
направивме сѐ за нормализација и враќање на 
првобитната состојба. 

ЕМил  
ДиМиТриЕв

На владина седница до
несовме одлука да ин
тервенираме авансно 
со 1,5 милион евра. Тие 

средства потоа ќе бидат вкалкулирани во средства
та што ќе бидат како отштета, но сметаме дека е 
добро да се реагира авансно бидејќи на некои луѓе 
и сега им требаат.

Имаше физички кон
такт. Ако мислите 
дали се случија шла
каниците, не се случија затоа што не дојде до 
такво нешто.

аНДрЕЈ  
ЖЕрНОвСКи

нив ни те све дош тва не се 
вкло пу ва ат во по ли ти ка
та на со би ра ње по ли тич ки 
по е ни пре ку стра да ње то на 
жр тви те од не вре ме то, па 
Ку нов ска оста на глу ва.

„ова бе ше не што не ви де-
но. има ше не ред, во дат 
ги но се ше во зи ла та ка ко 
кон зер ви“.

„ги но сев ме лу ѓе то во ра-
це 150 ме три. Ка ко што 
ни ја ву ваа и ба раа по мош, 
та ка се упа ту вав ме до точ-
ки те. Вле гу ва ше во да во 
де фен де рот. Се ка чив ме 
на по крив, па го вле чев ме 
со сај ла.“

„Не ма ше ус ло ви за пр ва 
по мош, ние бев ме сре де 
поп ла ва та и бр зав ме она-
му ка де што тре ба ше да 
вле че ме ли ца на без бед-
но ме сто. Ни при ја ви ја чо-
век под во зи ло, лич но јас 
го по диг нав во зи ло то, се 
ра бо те ше за ли це до 65 го-
ди ни, го из ва див ме, бр за та 
по мош бе ше зад нас, ли це-
то бе ше во бе соз на ние и 
еки па та на бр за та по мош 
кон ста ти ра смрт“.

Но, Ку нов ска не слу ша. Тек
стот на у чен, па то сот сов ла
дан, иста та рол ја по којз нае 
кој пат. 

� „по ли ци ја та и вој ска та 
за та и ја. гру ев ски из да ва 
на ред би, но во кое својс-
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СО ФИ ЈА Ку нОВ СКА – ГЛу ВА ТА АКТЕР КА

Не вре ме то пре ста на, 
во да та се пов ле че, но 
не ја из ми чо веч ка та 

не чи сто ти ја. Де се ти на де на 
од кал та исп ли ву ва ат чо веч
ки те по ган шти ни. Овој пат 
изре че ни на со бра ни ска та 
го вор ни ца, ис пра те ни ка ко 
но же ви во ср ца та на вој ни
ци те и на по ли цај ци те што 
бо реј ќи се со во да та, на ра це 
ги но сеа мр тви те те ла на со
гра ѓа ни те, а жи ви те ги спа
су ваа од си гур на смрт.

Со фи ја Ку нов ска. Пра те
нич ка, по про фе си ја актер
ка. Уште еден вешт играч 

во вал ка на та прет ста ва на 
сво ја та пар ти ја. 

Дра ма тич но, со тре пер лив 
глас, не ба ре ја збо ру ва ви
сти на та и са мо ви сти на та, 
ги на пад на спа су ва чи те, вој
ни ци те и по ли цај ци те на
па ѓај ќи ја це ла та др жав на 
стру кту ра. Цел та е се ко гаш 
иста – не си гур ност. На ро дот 
да се пла ши за сопс тве ни
от жи вот, да не ѝ ве ру ва на 
сопс тве на та др жа ва. А, по
тоа ќе се по ја ви ме си ја. 

� по ли ци ја та и вој ска та 
беа два де на, исто та ка, 
па ра ли зи ра ни, сѐ до де ка 
не се слу чи пре ку те ле фон, 
пре ку ме ди у ми те бли ски 
до вла ста, да до би ва ат ко-
ман ди од Ни ко ла гру ев ски 
 ре че Ку нов ска од со бра ни
ска та го вор ни ца.

По ли цај ци те и вој ни ци те, 
оние кои беа на те рен, све
до чат по и на ку, но изг ле да 

тво? Ка ко мо же тој да да ва 
за да чи да се одр жи сед ни-
ца на вла да. Вре ме е за од-
го вор ност, и тоа по ли тич-
ка и кри вич на. Фа кту ра та 
за се ко ја бес прав на град ба, 
ло пов лук, пар ти зи ра ност, 
исе че ни дрв ја, ја пла ќа ме 
со жи во ти. Се та по мош да 
би де јав но до ста пен до ку-
мент за да не ма сом не жи 
за зло у по тре би“.

На СДСМ му е по треб на пуб
ли ка, ар ми ја ко ја ќе ра ко п
ле ска, ќе вр ти со гла ва та со 
не го ду ва ње и ќе пре вр ту ва 
со очи те во оча ју ва ње. Ели
та та си гур но да се за рин ка 
во кал та. А, по страш но од 
ова е тоа што Ку нов ска го 
по твр ди ова од го вор ни ца
та. Неј зи на та пер цеп ци ја за 
при сус тво на те ре нот не се 
чиз ми и ло па ти, ами прес
кон фе рен ции.

� „Ма ни пу ли ра те и ла же-
те за Стај ков ци за тоа што 
да бе вте во Стај ков ци, ќе 
ви де вте де ка пе тре ши ле-
гов др же ше прес-кон фе-
рен ци ја ден та со Рад ми ла 
ше ке рин ска“. 

Во Стај ков ци за да би дат 
ви де ни. По втор но из вр ту
ва ње на ви сти на та изре че
но од удопс тво то на функ
ци о нер ска та фо тел ја. И ка ко 
што са ма та ве ли, оваа зем ја 
стра да од тоа што тие што 
се пла те ни да ра бо тат, не го 
пра ват тоа. � (Р.Р.)

Ро денa: 
31 август 1966 го ди на  
во Скоп је

Образование: 
Актер ка

Професија: 
Пра те ник
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З а бра на та за но се ње бур ки ни 
во Мар сеј пре диз ви ка остри 
кри ти ки во це ли от по ли тич

ки спе ктар во од нос на пра ша ње то 
за вер ска та сло бо да во Фран ци ја.

Сѐ поч на отка ко мус ли ман ско то 
здру же ние „Смајл 13“ ор га ни зи
ра ше за ба ва за же ни во во ден парк 
ба рај ќи од ка па чи те да но сат бур
ки ни. На тоа ло кал ни те вла сти од
го во ри ја со за бра на за на ста нот 
за ка жан за 10 сеп тем ври.

Ми шел Ами ел, ле ви чар ски гра до
на чал ник на грат че то ЛеПенМи
ра бо  пред гра дие на Мар сеј, ка де 
што тре ба ше да се одр жи на ста нот 
 сме та де ка за ба ва та е за ка на за 
јав ни от ред.

- Сме там де ка овој на стан е про-
во ка ци ја што не ни тре ба  из ја ви 
тој освр ну вај ќи се кон чув стви
тел на та си ту а ци ја во Фран ци ја по 
те ро ри стич ки те на па ди. Тој, исто 
та ка, ре че де ка сме та оти на ста нот 
пот тик ну ва по дел би во оп штес
тво то.

За ме никгра до на чал ни кот До ми
ник Бу чи из ја ви де ка но се ње то бур
ки ни прет ста ву ва ри зик за кул тур
ни те вред но сти во зем ја та ве леј ќи 
де ка тоа би би ло на ру шу ва ње на 
ед на кво ста ме ѓу ма жи те и же ни те 
и га зе ње на се ку лар ни те вред но сти.

Ек стрем но дес ни чар ска та пар ти ја 
На ци о на лен фронт го на ре че на
ста нот „ис лам ски ден“.

По дел би
Се пак, не си те ло кал ни по ли ти ча ри 
се сог ла су ва ат со тоа.

Гра до на чал ни кот на ед но пред гра дие 
во со седс тво то на ЛеПенМи ра бо и 
ед на мус ли ман ка, Са ми ја Га ли, беа 
ме ѓу тие што ја осу ди ја за бра на та.

Тоа е при ват но ме сто и при ват на 
ра бо та ме ѓу сопс тве ни кот и здру
же ни е то, ве ли Га ли.

- из нај му ва ње то при ват но ме сто 
не е спро тив но на за ко нот, ка пе-
ње то со по кри е но те ло не е спро-
тив но на за ко нот и за тоа не раз-
би рам ка ко мо же не кој да за бра ни 
на стан што не прет ста ву ва за ка на 
за јав ни от ред  ве ли таа.

Со ре чи си 200.000 мус ли ма ни, Мар
сеј е град ка де што же ни об ле че ни во 
бур ки ни е во о би ча е на гле тка.

Ни сри не Са ма ли, мла да мус ли ман ска 
на став нич ка ко ја но си бур ки ни, из
ја ви за АФП де ка не мо же да раз бе ре 
зо што но се ње то ис лам ска об ле ка за 
спор то ви на во да би му сме та ло не
ко му и ре че де ка би би ло по до бро ако 
лу ѓе то се пос ло бо до ум ни.

По чи ту ва ње на се ку ла риз мот

И под др жу ва чи те и про тив ни ци те 
на за бра ну ва ње то на на ста нот со 
бур ки ни ве лат де ка се за ла га ат за 
ос нов ни те сло бо ди што про из ле
гу ва ат од се ку ла риз мот  прин цип 
што Фран цу ска та Ре пуб ли ка же
сто ко го бра не ше и кој да ти ра од 
1905 го ди на.

Фран ци ја во мо мен тов се бо ри да 
ги ба лан си ра сво и те не гу ва ни се
ку лар ни вред но сти со сво е то мул
ти кул тур но оп штес тво по бра нот 
смр то нос ни те ро ри стич ки на па ди 
што ги из вр ши т.н. Ис лам ска др
жа ва.

Кон кра јот на ми на та та го ди на, со
ци ја ли стич ки от пре ми ер Ма ну ел 
Валс јав но ја истак на важ но ста на 
се ку ла риз мот во Фран ци ја во сво
јот го вор во На ци о нал на та биб ли
о те ка на Фран ци ја.

Валс ре че де ка се ку ла риз мот га
ран ти ра оти „ни ту др жа ва та ни ту 
цр ква та не мо жат да ги на мет нат 
сво и те ве ру ва ња“ на фран цу ски

те др жав ја ни, што им овоз мо жу ва 
сло бо да да „се обе ди нат око лу за
ед нич ки те вред но сти“, ка ко што се 
сло бо да та и ед на кво ста.

Мус ли ман ски те же ни  
и сло бо да та
Бе а трис Хал са, про фе сор ка по ро
до ви сту дии со спе ци ја ли за ци ја 
за др жав јанс тво и раз лич ност на 

Уни вер зи те тот во Ос ло, из ја ви за 
„Франс 24“ де ка не се сог ла су ва 
со из ја ва та на гра до на чал ни кот 
Ами ел за ме ди у ми те оти на ста нот 
прет ста ву ва на ру шу ва ње на „до
сто инс тво то на же на та“.

- Не сфат ли во е да се за бра ни при-
ва тен на стан. Ако се ра бо те ше за 
ја вен на стан, то гаш комп лекс но-
ста на фран цу ски от се ку ла ри зам

И под др жу ва чи те и про тив ни ци те на бур ки ни ве лат де ка се  
за ла га ат за ос нов ни те сло бо ди што про из ле гу ва ат од се ку ла риз мот 
- прин цип што Фран цу ска та Ре пуб ли ка же сто ко го бра не ше  
и кој да ти ра од 1905 го ди на. Фран ци ја во мо мен тов се бо ри да ги 
ба лан си ра сво и те не гу ва ни се ку лар ни вред но сти со сво е то  
мул ти кул тур но оп штес тво по бра нот смр то нос ни те ро ри стич ки  
на па ди што ги из вр ши т.н. Ис лам ска др жа ва.

За бра на та за за ба ва  
во бур ки ни пре диз ви ка  
по ли тич ка бу ра

ЗА ШТИ ТА ТА НА СЕ КУ ЛА РИЗ МОТ ЈА НА РУ ШУ ВА ВЕР СКА ТА СЛО БО ДА ВО ФРАН ЦИ ЈА? сВет
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пРо Мо ци јА и АФиР МА ци јА НА НА ше То Кул ТуР Но НАС леДС ТВо

Ет но ло шки му зеј со 
уни кат ни пред ме ти  
во комп ле ксот  
„Ма ке дон ско се ло“

ет но ло шка та по ста вка е смес
те на на пр ви от кат на по вр ши
на од 132 ква драт ни ме три, 
а прет ста ве ни се комп лет ни 
на род ни но сии со на кит и без 
на кит. пред ме ти те што се из ло
же ни по тек ну ва ат од кра јот на 
19 и пр ва та по ло ви на на 20 век

Пишува | Не ве на По пов ска

Комп ле ксот „Ма ке дон ско 
се ло“ е ло ци ран во се ло
то Не ре зи, во бли зи на на 

ма на сти рот „Св. Пан те леј мон“ 
во Скоп је. До та му е во ве де на 
авто бу ска ли ни ја, та ка што до
кол ку не мо же те да се снај де те 
со авто мо бил, бр зо и лес но ќе 
стиг не те до ет но комп ле ксот. 
Пред нас се рас пос ла пре крас
на гле тка. На по вр ши на од 
12.000 ква драт ни ме три се 
из гра де ни ку ќи во сти лот на 
тра ди ци о нал на та ма ке дон ска 
ар хи те кту ра. Има автен тич ни 
ку ќи од раз лич ни кра и шта на 
Ма ке до ни ја со сме сту вач ки ка
па ци тет за сто го сти. Во со ста
вот на комп ле ксот има и хо тел, 
ре сто ра ни и до пол ни тел ни со

др жи ни. Ед на од тие со др жи ни 
е и Ет но ло шки от му зеј во кој 
по се ти те ли те има ат мож ност 
да ви дат уни кат ни пред ме ти 
што до се га не би ле из ло же ни. 

� ет но ло шка та по ста вка е 
смес  те на на пр ви от кат на 
по вр ши на од 132 ква драт-
ни ме три, а вто ри от кат е со 
по вр ши на од 100 ква драт ни 
мет ри и е на ме нет за одр жу ва-
ње мул ти ме ди јал ни актив нос-
ти, пре зен та ции, про мо ции... 
Се прет ста ву ва ат комп лет ни 
на род ни но сии со на кит и без 
на кит, а пред ме ти те што се из-
ло же ни по тек ну ва ат од кра јот 
на 19 и пр ва та по ло ви на на 20 
век  ве лат до ма ќи ни те.

Овој про ект има цел да го про
мо ви ра и афир ми ра на ше то кул
тур но нас ледс тво.

� уште при са ма та иде ја, ко га 
се ре а ли зи ра ше овој про ект, 
од огром но зна че ње бе ше да 

сВет

Извор |  „Франс 24“ 
Превод |  Ана Цветаноска

ќе бе ше вклу че на на еден по и на-
ков на чин, но ду ри и то гаш ќе ми 
бе ше те шко да раз бе рам  ве ли таа.

За зе мам праг ма ти чен при стап. 
Ако но се ње то бур ки ни зна чи де-
ка по ве ќе же ни ќе се ка пат, то гаш 
јас тоа го сме там за до бра ра бо та, 
до да де таа.

Бур ки ни то ста ну ва по пу лар но

Ва ле ри Бо јер, член ка на дес ни чар
ска та пар ти ја на Ни ко ла Сар ко зи, 
ги по вто ри кри ти ки те на Ами ел 
на ве ду вај ќи де ка но се ње то бур
ки ни е на вре да за до сто инс тво то 
на же на та.

Но, неј зи ни те ста во ви не се по пу
лар ни во мод на та ин ду стри ја, ко ја е 
од клуч но зна че ње за фран цу ска та 
еко но ми ја. Сѐ по го лем број ди зај
нер ски ку ќи и тр гов ци поч ну ва ат 
да се за ни ма ва ат со тр го ви ја со 
бур ки ни.

До де ка не кои го ле ми мод ни мар ки, 
ка ко „до на ка ран“, „то ми хил фи гер“ 

и „дол че и га ба на“, ве ќе ди зај ни раа 
це ли ис лам ски мод ни ко лек ции, 
бри тан ска та „маркс енд спен сер“ ја 
про мо ви ра ше сво ја та пр ва ко лек
ци ја бур ки ни во фе вру а ри, што пре
диз ви ка кри ти ки од фран цу ска та 
ми ни стер ка за пра ва та на же ни те, 
Ло ренс Ро си њол.

- Ко га мод ни те мар ки ин ве сти ра-
ат во ис лам ска об ле ка на па за рот, 
тие ги из бег ну ва ат нив ни те од го-
вор но сти и про мо ви ра ат по кри-
ва ње на жен ско то те ло  из ја ви Ро
си њол за фран цу ско то ра дио РМЦ.

Отка ко го об ја ви на ста нот со бур
ки ни на „Фејс бук“ прет ход но овој 
ме сец, здру же ни е то „Смајл 13“ има 
до би е но кур шу ми пре ку по шта.

Фран ци ја прв пат во ве де за бра на за 
но се ње ис лам ски ша мии во учи ли
шта та во 2004 го ди на, за ед но со си те 
вер ски обе леж ја и сим бо ли. Таа по
тоа ста на пр ва та европ ска зем ја со 
за бра на за це ло сен пре вез на ли це то 
на јав ни ме ста во 2010 го ди на. 
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се отво ри по се бен му зеј, ка де 
што ра бо тат ку сто си, во ди чи 
и дру ги струч ни ли ца кои се 
не оп ход ни за функ ци о ни ра ње 
на са ми от му зеј  ре че ми ни
стер ка та за кул ту ра, Ели за бе
та Кан че скаМи лев ска.

Ги разг ле ду ва ме но си и те. Си те 
се уба ви.

� Ста ну ва збор за ма ке дон-
ски но сии од нај раз лич ни 
пре де ли и од си те ет нич ки 
за ед ни ци. има вре ден на кит, 
кој е екск лу зи вен и прет ста-
вен во ви три ни. по ста вка та 
е збо га те на со по ве ќе од 150 
уни кат ни ет но ло шки пред-
ме ти кои се из ло же ни во му-
зе јот  ни ве лат от та му.

Вед наш ста ну ва те свес ни де ка се 
ра бо ти за зна чај на му зеј ска ет
но ло шка по ста вка.

� по ста вка та е ре а ли зи ра-
на во рам ки те на Му зе јот 
на Ма ке до ни ја за да се ста-
ви во функ ци ја на це ло куп ни-
от комп лекс кој има кул ту ро-
ло шка и исто ри ска ди мен зи ја 
 ни рас ка жаа.

Доз на ва ме де ка пла ни ра ат по
ста вка та да се ме ну ва на шест 
ме се ци и да би дат из ло жу ва ни 
но ви пред ме ти би деј ќи Му зе јот 
на Ма ке до ни ја по се ду ва го лем 
број пред ме ти и тре ба по сто ја но 
да се по ка же не што но во. 

Из ле гу ва ме во сре ди ште то на 
комп ле ксот и упа те ни те ни ве
лат де ка има 12 тип ски ку ќи од 
Охрид, Кру ше во, Кра то во, Га
лич ник, При леп, Ма ле ше ви ја та...

� Тие ја прет ста ву ва ат ар хи тек -
ту ра та во Ре пуб ли ка Ма ке до-

Мир ја на Нин чев ска, ди ре ктор
ка на Му зе јот на Ма ке до ни ја, 
ре че де ка ус пе а ле на тол ку мал 
про стор ус пеш но да ја прет ста
ват те ма та „ма ке дон ско се ло“ 
пре ку мул ти ме ди ја лен при стап 

и пре ку струч но, из др жа но и 
тех нич ко по ста ву ва ње на са
ма та по ста вка.

� На јекск лу зив ни те пред-
ме ти се во ви три ни те, ка де 
што е на ки тот, а има не кои 
за на ет чи ски про из во ди кои 
се по лу ксуз ни би деј ќи во ма-
ке дон ско то се ло функ ци о-
ни ра ле си те за на е ти. Не се 
про из ве ду ва ло са мо тоа што 
е ос нов но, за пре жи ву ва ње, 
ту ку во кул ту ра та на жи ве-
е ње на ма ке дон ско то се ло е 
при сут но и бо га то то укра су-
ва ње, чес тву ва ње на мно гу 
случ ки од се којд нев ни от жи-

вот  ве ли Нин чев ска и до да ва 
де ка тие мо мен ти се до ло ве ни 
пре ку фо то гра фии и до ку мен
та рен филм ски ма те ри јал.

Ди ре ктор на комп ле ксот „Ма
ке дон ско се ло“ е Пав ле Ка ми
лов ски, кој ин фор ми ра де ка 
комп ле ксот е рас про стра нет на 
15.000 ква драт ни ме три. Освен 
12 автен тич ни ку ќи, има три те
мат ски ре сто ра ни  тра ди ци о на
лен, ин тер на ци о на лен и паб. Во 
тра ди ци о нал ни от ре сто ран се 
слу жи ма ке дон ска хра на.

� по стои го ле ма за ин те ре си ра-
ност. лу ѓе то се во о ду ше ве ни 

од са ми от комп лекс, од из град-
ба та на ку ќи те, од хра на та што 
се слу жи и од ус лу га та што се 
до би ва  ре че Ка ми лов ски. �

ни ја и кул ту ра та на жи ве е ње 
пре ку нај раз лич ни оби чаи и 
за на е ти кои мо же ме да ги ви-
ди ме во се ко ја ку ќа по себ но. 
имав ме мож ност да ви ди ме 
грн чар ска, фи ли гран ска и 
тка јач ка ра бо тил ни ца, ка де 
што се изра бо ту ва ат мно гу 
пред ме ти кои се за про даж-
ба  ве лат от та му.

Ка ко што нѐ ин фор ми раа, од 
отво ра ње то на комп ле ксот до
се га има ло над 20. 000 по се ти
те ли. Му зе јот ре дов но е по се
ту ван, ра бо ти од 10 до 18 ча сот, 
а се пла ни ра да се про дол жи 
ра бот но то вре ме до 22 ча сот. 



в о Скоп је, спо ред ста ти сти ка та, 
на 600 ил ја ди жи те ли днев
но се слу чу ва ат ме ѓу 10 и 15 

мо зоч ни уда ри. Фа кти те го во рат 
де ка 40 про цен ти од по пу ла ци ја та 
на во зраст ме ѓу 35 и 60 го ди ни има 
хи пер тен зи ја, а во зра ста на па ци ен
ти те се на ма лу ва по ра ди сти лот на 
жи вот. Зго ле мен е бро јот на па ци ен
ти те на во зраст ме ѓу 30 и 35 го ди ни 
што има ат де фи ни ран мо зо чен удар, 
а тоа зна чи де ка ве ќе има ат про ме ни 
на крв ни те са до ви за да мо же да се 
де фи ни ра мо зо чен удар.

Мо зоч ни те уда ри (ин сул ти) се де лат 
на две глав ни гру пи: хе мо ра гич ни и 
ис хе мич ни. Во хе мо ра гич ни те мо
зоч ни удар има из ле ва ње на крв во 
мо зо кот или, пак, во не го ви те об ви
вки. Кр вта мо же да би де во по го ле мо 
или во по ма ло ко ли чес тво.

Ис хе мич ни те мо зоч ни уда ри се пре
диз ви ка ни од оп струк ци ја (тром бо
за) во вна треш но ста на крв ни от сад 
со што се пре диз ви ку ва мо зоч на ис
хе ми ја. Пос ле до ва тел но на тоа, ако 
не се вос по ста ви по втор на про од ност 
низ крв ни от сад, изу ми ра ат де ло ви те 
од мо зо кот што би ле снаб ду ва ни со 
крв од тој кр вен сад.

Хе мо ра гич ни те мо зоч ни уда ри, нај
че сто, се пре диз ви ка ни од не ко ја ва
ску лар на ано ма ли ја, ко ја е мож но да 
би де ге нет ски ус ло ве на или, пак, од 
по ка чен не ре гу ли ран кр вен при ти
сок. Кај ис хе мич ни те мо зоч ни уда ри, 
освен фа ми ли јар на та исто ри ја, го ле
ма уло га игра ат и во зра ста, на чи нот 

на жи ве е ње, ис хра на та, фи зич ка та 
актив ност, пу ше ње то и евен ту ал ни
от ви сок кр вен при ти сок.

Бро јот на ис хе мич ни мо зоч ни уда ри 
е сѐ по го лем кај лу ѓе то под 65 го ди
ни. Еден од че ти ри мо зоч ни уда ри се 
ја ву ва кај па ци ен ти од ова во зрас на 
гру па. Тоа се дол жи на зго ле ме на та 
те лес на те жи на, ви со ки от кр вен при
ти сок, ди ја бе те сот. Мо зоч ни от удар 
се ма ни фе сти ра на раз ли чен на чин 
во за вис ност од ге нет ска та пре дис
по зи ци ја ко ја ја де тер ми ни ра т.н. ко
ла те рал на мре жа на мо зоч ни те крв
ни са до ви. От ту ка, не кои па ци ен ти  
мо зоч ни те уда ри ги по ми ну ва ат на 
но га, од нос но не се ма ни фе сти ра ат 
ни ка ко, дру ги за вр шу ва ат со на гол 
смр тен ис ход, а нај го ле ми от дел се 
ма ни фе сти ра ат со сла бост на ед на
та стра на од те ло то, искри ву ва ње 
на ли це то, те шко тии со го во рот или 
ком про ми та ци ја на све ста. Во све тот 
се етаб ли ра ше акро ни мот FACT (face, 
arm, speech и time  ли це, ра мо, го вор 
и вре ме) ка ко аларм за пре поз на ва ње 
на овие симп то ми и бр зо ја ву ва ње 
во со од вет на бол нич ка ин сти ту ци ја, 
ве ли во ин терв ју то за „Ре пуб ли ка“ 
до ктор Вен ко Фи лип че, спе ци ја лист 
не вро хи рург од Уни вер зи тет ска та 
кли ни ка за не вро хи рур ги ја.

До ктор Фи лип че е пр ви от „хи бри ден” 
не вро хи рург во Ма ке до ни ја, ка ко и 
во ре ги о нот на по ра неш на Ју гос ла
ви ја, што е еду ци ран во кла сич на та и 
во ен до ва ску лар на та не вро хи рур ги
ја, што зна чи де ка па ци ен ти те мо же 
да се тре ти ра ат опе ра тив но или со 
ен до ва ску ла рен ме тод (со ка те тар) 
за си те ва ску лар ни мал фор ма ции на 
мо зо кот и на ’рбет ни от столб.

До ктор Фи лип че е пр ви от 
„хи бри ден” не вро хи рург во 

Ма ке до ни ја, ка ко и во ре ги о нот 
на по ра неш на Ју гос ла ви ја, 

што е еду ци ран во кла сич на та 
и во ен до ва ску лар на та 

не вро хи рур ги ја, што зна чи 
де ка па ци ен ти те мо же да се 

тре ти ра ат опе ра тив но или со 
ен до ва ску ла рен ме тод 

(со ка те тар) за си те ва ску лар ни 
мал фор ма ции на мо зо кот и 

на ’рбет ни от столб

Ме ха нич ка тром бе кто ни ја ќе поч не да се  
при ме ну ва на Кли ни ка та за не вро хи рур ги ја

здраВjе

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

ни те крв ни са до ви се стиг ну ва 
до тром бот што го зат ну ва крв
ни от сад и тој се изв ле ку ва над
вор, со што се вос по ста ву ва нор
ма лен кр вен про ток во мо зо кот. 
На Кли ни ка та за не вро хи рур ги ја 
се на ба ве ни си те ма те ри ја ли за 
овој ме тод и на ско ро поч ну ва ме 
со не го во ап ли ци ра ње.

Да ли овој ме тод се при ме ну ва 
са мо за мо зоч ни уда ри?
Фи лип че: Не ста ну ва збор са мо 
за мо зо чен удар, ту ку и за це ре
брал ни ане вриз ми и за ва ску лар
ни мал фор ма ции на мо зо кот. Со 
тоа се из бег ну ва кла си чен опе
ра ти вен трет ман на овие про ме
ни, а па ци ен ти те се тре ти ра ат со 
мно гу по мал ри зик од комп ли
ка ции, ка ко и по кра тко вре ме на 
бол нич ко ле ку ва ње.

Да ли тем пе ра тур ни те раз ли ки 
што ни се слу чу ва ат мо же да 
би дат при чи на за зго ле ме на 
по ја ва на мо зоч ни уда ри?
Фи лип че: Зго ле ме на та тем пе
ра ту ра е до пол ни те лен ри зик за 
по ја ва на мо зо чен удар, освен 
бо ле ста на крв ни те са до ви, де бе
ли на та, фи зич ка та не а ктив ност 
и ди ја бе те сот.

Кол ка ви се шан си те да се по-
вто ри уда рот кај па ци ен ти те 
што ве ќе ед наш го пре жи ве-
а ле?
Фи лип че: По пре жи ве ан мо
зо чен удар па ци ен ти те при ма ат 
те ра пи ја со ко ја зна чај но, но не и 
це лос но, се ели ми ни ра ри зи кот 
од по вто рен удар.

Да ли стрес ни от на чин на жи-
вот вли јае врз за че сте ни те мо-
зоч ни уда ри?
Фи лип че: Стре сот е зна ча ен 
фа ктор на ри зик кој че ти ри па ти 
по ве ќе го зго ле му ва ри зи кот за 
мо зо чен удар.

Ка кви се ва ши те пре по ра ки за 
па ци ен ти те?
Фи лип че: Но ви те сту дии по ка
жу ва ат де ка вне су ва ње то по мал
ку ка ло рии од днев но пре по рач
ли ви те до зи мо же да го за ба ви 
про це сот на скле ро за на крв ни те 
са до ви, нерв на де ге не ра ци ја, па 
ду ри и ма лиг ни бо ле сти. Зна чи, 
да се ја де по мал ку. Се којд нев но 
е по треб на фи зич ка актив ност. 

Мо же те ли да ни ка же те не што по-
ве ќе за ме то дот ме ха нич ка тром-
бе кто ни ја кој на ско ро ќе поч не 
да се при ме ну ва на Кли ни ка та за 
не вро хи рур ги ја?
Фи лип че: Пе ри о дот до шест ча са 
што сле ду ва од по че то кот на симп
то ми те е „зла тен пер и од” во кој, до

кол ку се ин тер ве ни ра со со од ве тен 
ме тод, пос ле ди ци те од мо зоч ни от 
удар зна чај но мо же да се на ма лат 
или да се ели ми ни ра ат.

Ста ну ва збор за ме тод на ре чен ме ха
нич ка тром бе кто ни ја со кој со по себ
на тех ни ка на на ви га ци ја низ мо зоч

ВеН Ко Фи лип че, СПЕ ЦИ ЈА ЛИСТ НЕВ РО ХИ РУРГ, КЛИ НИ КА ЗА НЕВ РО ХИ РУР ГИ ЈА
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историJа

АПСЕЊА И СуДСКИ ПРОЦЕСИ ПРОТИВ „КОМИТАЏИИ“  
ВО ГРЦИЈА ОД ПОЧЕТОКОТ нА 20 ВЕК

Пишува |  
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

Во македонската историска наука сѐ уште постојат значителен 
број настани и личности за кои досега не е пишувано или, пак, 
поради недостигот на изворен материјал се обработени површно, 
без некоја суштинска анализа. Овој факт се должи на релативно 
краткиот период на постоење (во споредба со другите балкански 
историографии) на официјалната македонска историографија 
(по 1945 година), но и на распространетоста на архивскиот 
материјал, поврзан со историјата на Македонија, во соседните 
балкански држави и во Европа

...ПРодолжува

в о овој текст токму ќе биде 
обработен еден таков на
стан, за кој во македонска

та историја до денес воопшто не 
е пишувано или, пак, споредно е 
спомнуван.

Во развојот и проширувањето на 
Македонската револуционерна 
организација (МРо) на терито
ријата на османлиска Македонија 
посебно место се придавало на 
нејзиниот југозападен дел, однос
но на костурсколеринскокајлар
скиот крај. Овој предел ја прет
ставувал најјужната граница на 
историска Македонија, каде што 
кон крајот на 19 и почетокот на 
20 век доминантно било насе
ление што зборува македонски. 
Географската местоположба и 
релјефните карактеристики во 

овој дел придонеле за мошне 
успешно развивање на ослобо
дителното движење. Од друга 
страна, раководителите на МРО 
ја ставиле областа високо на 
агендата поради нејзината бли
зина со грчкото кралство. Имено, 
поради константниот недостиг 
на оружје за револуционерните 
чети се предвидувало на отво
рање канал за вооружување од 
Грција, наменето пред сѐ за потре
бите на Битолскиот револуцио
нерен округ. На почетокот на 20 
век биле преземени посериозни 
активности во оваа насока, при 
што евидентно било пристигну
вањето на одредено количество 
оружје, што од друга страна по
зитивно дејствувало во развојот 
на Четничката институција на 
МРО. Ваквиот процес се сретну
ва во спомените на најзнајните 
раководители на Битолскиот 
револуционерен округ (Атанас 

Лозанчев, Пандо Кљашев, Георги 
Поп Христов и други), ни и во 
официјалните документи и пре
писка на поединци од Организа
цијата. Околу реализирањето на 
оваа дејност посебно треба да се 
спомнат: војводата Васил Чака
ларов, кој двапати бил во Грција 
со цел да го уреди каналот за во
оружување, и Лазар Киселинчев, 
кој бил еден вид претставник на 
МРО во главниот град на грчката 
држава. Така, на пример, В. Чака
ларов за време на својот престој 
во Атина преку писмо (18 април 
1902 година) го известил Гоце 
Делчев дека успеал да купи 5.000 
патрони и 95 пушки.

Македонското револуционерно 
движење без присуството на го
лемиот број сезонски работници 
и емигранти немало да има по
голем успех во реализацијата на 
оваа активност. Реалната бројка 
на македонското население ис
елено на грчка територија во 
тој период не била попишана 
од ниту една грчка служба, па 
поради тоа речиси е невозможно 
да се знае нивниот точен број. 
Единствени податоци од кои 
може да се добие некакви ин
формации се тогашните грчки 
весници. Така, на пример, еден 
грчки весник кон средината на 
1902 година спомнува бројка 
од 15.000 имигранти населени 
само во Тесалија. Додека, пак, 
еден друг весник во истиот пе
риод нагласува дека најмалку 
„150 славофони семејства“ се 
населиле во Мегало Кесарли во 
Лариса, притоа избирајќи и свој 
градоначалник.

Грчката политика кон осман
лиска Македонија во периодот 
од крајот на 19 и почетокот на 
20 век се карактеризирала со 
дуализам. Имено, од една страна 
била политиката на официјална 
Атина, а, од друга страна, на грч

ките пропагандни структури во 
Македонија. Ако првата се зала
гала за умерено дејствување кон 
османлиската држава, пред сѐ по
ради катастрофалниот пораз кој 
Грција го доживеала во војната од 
1897 година, тогаш другите при
тискале за поагресивно настапу
вање на пропагандните институ
ции против своите конкуренти и 
македонското револуционерно 
движење. Претставниците на гр
чката пропаганда во османлиска 
Македонија, пресликани преку 
конзуларните претставништва 
и црковнообразовните инсти
туции на грчката Патријаршија, 
на терен го воочиле забрзаниот 
развој на македонското ослобо
дително движење и постепената 
ерозија на нивните тези за грч
коста на Македонија и македон
ското население. Сѐ погласни 
биле апелите за директно и по
конкретно вмешување на Грција 
во „македонското прашање“, па 
дури се слушале и повиците за 
испраќање грчки паравоени фор
мации за да се борат со вооруже
ните структури на МРО, но и под 
заканата на оружјето да го прину
дат македонското население на 
покорност кон Патријаршијата. 
Најактивни на овој план во југо
западна османлиска Македонија 
биле костурскиот митрополит 
Германос Каравангелис и секре
тарот на грчкиот конзулат во 
Битола, Ион Драгумис.

Една од целите на грчката пропа
ганда била да се прекине каналот 
за вооружување на МРО преку 
Грција и да се разбие групата на 
поддржувачи на Организацијата 
меѓу македонската емиграција 
во грчкото кралство. Започнала 
систематска акција против Маке
донците во Грција. Овој факт го 
посведочил и самиот Чакаларов, 
кој на 18 април 1902 година од 
Атина испратил писмо до Гоце 
Делчев. Во него тој навел дека 

во моментот не било возможно 
да се пренесува оружје од Грција 
бидејќи „границата строго се 
чува“. Во продолжение на пис
мото Чакаларов го информирал 
Делчев дека со кралска заповед 
биле испратени 400 војници во 
пограничната зона на османлис
когрчката граница и дека по
лицијата постојано ги следела 
приврзаниците на МРО. Дури 
постоел и предлог од Киселин
чев да престане со работа тамош
ната секција на Организацијата, 
на што остро се спротивставил 
Чакаларов. Истовремено, грчките 
власти пренесувањето на оружје 
го дозволувале само со поседу
вање „полномошно од грчкиот 
владика“ во Костур. За таквата 
ситуација бил известен и Делчев 
преку неколку писма на претход
но споменатиот Киселинчев. Во 
писмо од 28 март 1902 година, 
Киселинчев му се жали на Делчев 
за неподносливите услови око
лу купувањето оружје, при што 
забележал дека „грчката влада 
забранува да се продаваат пушки 
во цела Тесалија. Кога продаваат 
пушки, трговците треба да ја из
вестат полицијата...“.

Во тој период, во Атина постое
ла и развиена мрежа на луѓе кои 
биле на платен список на грчката 
полиција и имале задача да ги 
следат, шпионираат и малтрети
раат македонските печалбари, за 
кои сметале дека на каков било 
начин биле поврзани со МРО. На
чинот на дејствување на агентите 
на најубав начин ни го претста
вил во неговите спомени Наум 
Спанос, по потекло од Македо
нија, кој и самиот бил вработен 
во грчкото Министерството за 
внатрешни работи, со должност 
да собира информации за дејнос
та на македонските печалбари 
во грчката престолнина. Спанос 
за своите почетни активности 
запишал: „…имаше едно мало 

кафеанче, влегов внатре… 
полека, полека, седнав до 
прозорот и ја гледам вратата 
на зградата. Точно во 12.20 
ч. напладне, беше Св. Дими-
трија, видов дека излегоа 15 
лица кои ги познавам, зошто 
често ги гледав во кафеаната 
на ѕидарите во Варвакио. ги 
запишав нивните имиња и по 
10 минути излегоа 19 лица, 
исто така ги запишав и нив-
ните имиња. Другиот ден, Св. 
Нестор, во 10 ч. отидов кај г. 
Стефанос Драгумис, му кажав 
за сѐ што се случи и г. Драгу-
мис ме испрати кај г. панас, 
секретар во МНР, му раскажав 
сѐ. Ми кажа да се грижам и да 
откријам други работи, тогаш 
одма си ја почнав работата“. 
Киселинчев во писмо до Дел-
чев од 10 мај 1902 година, ис-
пратено од Атина, потврдил 
слични вакви информации, 
при што нагласил дека кос-
турскиот митрополит „пред 
една седмица испратил еден 
човек, којшто е овде. Намерно 
го следат наши луѓе, двапати 
се среќавал со министерот за 
надворешни работи“.

Како и да е, едно јунско утро 
во летото 1902 година, грчки
те весници на своите насловни 
страници сензационално ја наја
виле, можеби, првата голема „ан
титерористичка“ акција (како 
што тие ја нарекле) во грчката 
држава. Атинските весници ја 
информирале јавноста дека бла
годарение на будноста за безбед
носните органи бил ликвидиран 
„бугарскиот комитет“ во грчкиот 
главен град со апсење „во цента
рот на Атина на фанатизирани 
македонски и бугарски агенти 
на бугарскиот револуционерен 
комитет“, кои „со други другари 
вршеле пратки на оружје во Ма
кедонија“. Но, што, всушност, се 
случувало...?!? 
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Еду ка тив ни па те ки, ра бо тил ни ци за фи ли гран, ке ра ми ка, 
ком по сти ра ње, ори га ми, пре да ва ње од об ла ста на астро но
ми ја та, по ет ско чи та ње, про ек ци ја на кра тко ме траж ни фил
мо ви и му зич ки на стап на Му ха мед Ибра и ми, „Фол тин“  
и на Ки рил Џај ков ски

Ко ки но в не де ла (21 
август) ќе би де ме
сто то ка де што ќе се 

слу чу ва ат мнош тво актив
но сти за да се про мо ви ра 
и афир ми ра ме га лит ска та 
оп сер ва то ри ја, ко ја спо ред 
НА СА се на о ѓа на че твр то ме сто ме ѓу 
нај ста ри те оп сер ва то рии во све тот.

Пред ви де ни се мнош тво кул тур
ни актив но сти во под нож је то на 
Ко ки но, долж обе ле жа на та па те
ка/ру та и во про сто рот на са ма
та оп сер ва то ри ја: ор га ни зи ра ни, 
еду ка тив ни ту ри до оп сер ва то ри
ја та, ра бо тил ни ци за фи ли гран, ке
ра ми ка, ком по сти ра ње, ори га ми, 
па ра лел но со нив и пре да ва ње од 
об ла ста на астро но ми ја та, а пер
фор ма тив ни те актив но сти на на
ста нот поч ну ва ат со по ет ско чи та
ње, со кое се отво ра глав на та сце на. 
По чи та ње то сле ду ва му зич ка про
гра ма со на стап во жи во на Му ха
мед Ибра и ми, „Фол тин“ и на Ки рил 
Џај ков ски.

За за тво ра ње на на ста нот е пред ви
де но ви стин ско ужи ва ње: наб љу ду
ва ње на ѕвез ди те и ки но под отво ре
но не бо. Из бор на кра тко ме траж ни 
филм ски про дук ции за от пу ште но за
тво ра ње на це лод нев но то дру же ње. 

� Вле зот за на ста нот е бесп ла тен, а 
ор га ни зи ран е и авто бу ски пре воз 

„Ко ки но - твр ди на на сон це то“ - 
це лод не вен кул ту рен на стан

од Скоп је. Би ле ти те за ор га ни зи ра-
ни от авто бу ски пре воз на ре ла ци-
ја Скоп је – Ко ки но – Скоп је чи нат 
200 де на ри. За вре ме на на ста нот 
ќе би де ре гу ли ран и при ста пот до 
ло ка ци ја та со авто мо би ли, за што, 
пак, е обез бе ден по се бен пар кинг-
про стор кој по се ти те ли те ќе ги 
чи ни 100 де на ри од во зи ло. Би деј-
ќи спе ци фич но ста на ло ка ци ја та 
на мет ну ва по себ ни ус ло ви, пред сѐ 
од без бед но сен и од еко ло шки ас-
пект, апе ли ра ме до по се ти те ли те 
во што по го лем број да го ко ри стат 
ор га ни зи ра ни от авто бу ски пре-
воз. До кол ку, се пак, се од лу чат на 
на ста нот да дој дат со сопс тве но 
во зи ло, по ра ди стро го огра ни че-
ни от ка па ци тет, ги со ве ту ва ме што 
по ско ро да го оси гу ра ат би ле тот 
за при стап до пар кинг-про сто рот. 
Си те средс тва од про даж ба та на 
овие би ле ти ќе би дат до ни ра ни 
за по мош на за гро зе но то на се ле-
ние од поп ла ве ни те по драч ја, а 
со цел да се со бе рат што по ве ќе 
средс тва, на ло ка ци ја та ка де што 
ќе се одр жу ва фе сти ва лот ќе има и 
пун кто ви за до на ции  со оп шту ва ат 
ор га ни за то ри те � (Н.п.)

Култура

1
Роман 1987

 Даг  
Солстад

2
18% сиво
Захари 
Карабашлиев

3
Враќањето  
во Панџруд

Андреј 
Волос

4
Челик
Силвија  
Авалоне

 5
Чекајќи ја  

историјата
Звонко  

Танески

КнижаРницата „антОлОг“ 
ПРЕПОРаЧуВа:

100 НАјуБАВи СлиКи НА СиТе ВРеМињА
[  АНТологијА  ]

  

ОдРЕдОт на ОтПишанитЕ
Suicide Squad

Заработка: 43.500.000 $

жанр: акција
Режија: Дејвид Ајер

актери: Вил Смит,  
Џаред Лето,  

Маргот Роби

ЗабаВата на КОлбаситЕ
SauSage Party

Заработка: 34.300.000 $

жанр: анимиран
Режија: Грег Тирнан,  

Конрад Вернон
актери: Сет Роген,  

Кристен Виг, Џона Хил

Пит и ЗМЕЈОт
Pete'S dragon

Заработка: 21.500.000 $

жанр: авантура
Режија: Дејвид Лоуери

актери: Оукс Фегли, 
Роберт Ретфорд, 

Брајс Далас Хауард

ЏЕЈсОн бОРн
JaSon Bourne

Заработка: 13.800.000 $

жанр: акција
Режија: Пол Гринграс

актери: Мет Дејмон,  
Томи Ли Џонс,  

Алиша Викандер

лОши МаЈКи
Bad momS

Заработка: 11.400.000 $

жанр: комедија
Режија: Џон Лукас, Скот Мур

актери: Мила Кунис, 
Кетрин Хан, 

Кристен Бел

ТОП 5 НаЈГлЕДаНи ФилМа  
          во САД викендов

„Ѕвездена ноќ“ на ван Гог

БЕЛА КНИГА ЗА 
ЉуБОВТА

Никогаш не сум барал  

доказ повеќе 

за да докажам дека сакам. 

Едноставно, 

секогаш сум бил вљубен. 

За тоа нека зборуваат 

моите песни, 

фотографиите и азбуката 

што моето срце вечно 

ќе го вбројува во 

лесноскршлива материја. 

Во мојата историја нема 

победници, 

јас сум тој, кој секогаш  

позитивно губи. 

Затоа најмногу го сакам  

љубовниот пораз. 

Еднаш, на музата и напишав 

„никогаш да не ме заборави.” 

Денес наликувам на гостин  

кој секое утро 

повторно влегува во својот живот. 

Се сеќавам на сите допири, 

на мирисите, на pолнотијата  

и на косите 

што го бакнуваа сонцето. 

Јас секогаш сум сакал да  

верувам дека е така 

– жената е нешто што не може,  

а да не се сака!

„Ѕвездена ноќ“ е слика на холандскиот постимпресионистички 
уметник Винсент ван Гог. Насликана е во јуни 1889 година и го 
опишува погледот надвор од неговиот прозорец во санаториумот 
во Сан Реми де Прованс.  Сликата е во постојаната колекција на 
Музејот на современа уметност во Њујорк уште од 1941 година. 
Ова е една од најпознатите слики на Ван Гог. �

Ви КеН ДоВ Си Те пА Ти шТА Во ДАТ КоН еД НА оД  
НАј СТА Ри Те оп СеР ВА То Рии Во СВе ТоТ

Братислав ташковски (1960)
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Секогаш има публика за 
документарни филмови

КиРијАНА А. НиКолоСКА, ДиРеКТоРКА НА ФеСТиВАлоТ „МАКеДоКС“

„Македокс“ е активен преку цела година со 
дистрибутивни и со образовни програми за 
деца и за млади. За пофалба или за жалење 
е дека „Македокс“ прв го воведе филмот во 
наставата на средношколците, а од годинава 
и на основците низ училиштата во Македонија. 
Но, за секоја промена е потребно време. Така и 
бројот на македонски документарни филмови 
на „Македокс“ расте бавно во квантитет, но 
значајно во квалитет, вели Николоска

Разговараше | Александра М. Бундалевска

КуЛТуРА

� овогодишното патувачко кино 
на „Македокс“ беше во валандов-
ско-дојранскиот регион. Какви 
впечатоци носите од Валандово, 
Богданци и од Фурка?
НиКолоСКА: Сите места на кои одиме 
со патувачкото кино се места што се 
само на стотина километри оддалечени 
од Скопје, а штом ќе стигнеме нѐ тераат 
да дишеме со еден друг ритам, ритам 
кој тешко го фаќаме дома. Многу набрзо 
по дишењето, почнуваат да се менува
ат перцепцијата и мислењето, па така 
место да ги забележуваш „фалинките“, 
очите и мислите ги мамат едноставни
те, искрените и заборавените нешта. 
Затоа, во впечатоците ми преовладу
ваат слики на грч ладна изворска вода, 
валјаци, воденица, самар и кооперација, 
лица избраздени, а со очи љубопитни 
и раце подадени.

� Колкумина посетители доаѓаат на 
проекциите, какви се реакциите на 
луѓето? имате ли некои посебни при-
казни што би ги споделиле?

Седмото издание на Фестивалот на креативен документарен филм „Македокс“ 
ќе се одржи од 20 до 26 август во Куршумлиан, Чифтеамам и во Музејот на 
современа уметност во Скопје, под мотото „Сите сме приказна“. На Фести

валот годинава ќе се прикажат вкупно 63 документарни филмски остварувања 
распоредени во пет програми, и тоа: Главна програма, Нови автори, Руски снег, 
Кратки документарци и Студентски приказни. Ќе се одржат и три работилници, 
а за Фестивалот, патувачкото кино, програмата и гостите во интервју за „Репу-
блика“ говори Киријана А. Николоска, директорка на Фестивалот.

НиКолоСКА: Кога ќе поставиш платно 
и озвучување сретсело, не може да не 
побудиш интерес. Доаѓаат сите, а реак
циите се различни, како и луѓето. Гледа
ме секогаш да поминеме колку што мо
жеме повеќе време со мештаните пред 
проекцијата за да се „намирисаме“ и да 
ги наплатиме „влезниците“. Влезници
те немаат фиксна цена и не се плаќа
ат со пари  проекциите се бесплатни, 
туку се плаќаат со поуки, приказни, по 
некој адет или занаетчиски марифет. 
Така, со полна каса марифети можеме 
да им го дадеме најдоброто што ние го 
имаме, да „им го погодиме“ филмот и 
да си легнат вечерта сигурни дека не 
нѐ пратил некој, туку сами сме дошле, 
оти знаат дека повеќе ние сме добиле 
од нив отколку тие од нас. Приказни за 
духови и за магии, херои и предавници, 
за благодати и оскудици има неброени, 
а јас, за жал, не знам да раскажувам 
како нив.

� од 20 до 26 август ќе се одржи 
„Македокс“. Каква е програмата за 

овогодишното, седмо издание на 
фестивалот?
НиКолоСКА: Иако годинава го удво
ивме бројот на филмови, од триесетина 
на 63, не би рекла дека растеме, туку, 
напротив, дека се подмладуваме. Освен 
натпреварувачката програма од осум 
филма на нови автори (прв или втор 
долгометражен филм), која ја имаме 
уште од првото издание, годинава се 
подмладивме со уште една подмладу
вачка натпреварувачка програма  про
грама на 23 студентски документарни 
филмови од академии и школи од цела 
Европа. Со тоа речиси половина од про
грамата ја посветуваме на младите и 
идни автори кои, како и во секоја друга 
сфера, ја носат иднината на плеќи. Сме
таме дека токму нив „Македокс“ треба 
да им даде простор, време и поттик до 
кој многу тешко доаѓаат. „Стара“ ни е 
главната натпреварувачка програма, 
годинава со 10 долгометражни фил
мови, меѓу кои има филмови награ
дувани на најголемите фестивали и 
две светски премиерни прикажувања. 
Тука се победникот на Берлин, „Пожар 
на море“, со кој ќе го затвориме ового
дишниот фестивал, и премиерата на 
филмот „Мојот свет е наопаку“ на Петра 
Селишкар, со кој ќе го отвориме фес
тивалот. Во оваа програма вклучивме 
неколку филмови од светски познати 
имиња во светот на документаристика
та, како што е филмот „Под сонцето“ на 
култниот руски автор  Витали Мански, 

„Бисерното копче“ на Патрицио Гузман; 
филмови на автори што во изминатата 
година беа во центарот на креативната 
документарна сцена, но и филмови кои, 
можеби, само ние мислиме дека може 
и треба да се ставени на иста вага со 
претходните. Програмата на кратки 
документарни филмови годинава ни 
брои 10 филма кои повторно во пого
лем дел се од млади автори. Меѓу нив 
е и добитничката на „Златна мечка“ за 
најдобар краток филм на Берлинскиот 
филмски фестивал годинава  „Балада 
за жабите“, чијашто режисерка влезе 
во историјата на Берлинскиот фести
вал како најмлада добитничка на оваа 
награда. Тука е и филмот „Кога ќе се 
разбудиш“ на мајсторот на архивскиот 
документарен филм  Џеј Розенблат, 
кој ќе го прикажеме на отворањето 
на фестивалот, како и прекрасниот 
„Фигура“ на Катарзина Гондек, кој за 
многу кратко време беше прикажан 
на многу фестивали. Уште една нова 
програма воведовме годинава, тоа е 
програмата на современи руски доку
ментарни филмови со која носиме снег 
среде жешките августовски ноќи. И 
оваа година, освен проекциите, орга
низираме и три работилници што се 
поврзани со главната фестивалска тема 
 раскажувањето и нарацијата во созда
вањето на приказните: „Раскажувачите 
раскажуваат“ е работилница наменета 
за професионалци и за тие што сакаат 
професионално да се занимаваат со 
наративен филм, а е составена од серија 
мастер класови кои ги осмисли Иика 

Вехкалати од Финска. Иика е еден од 
позначајните скандинавски документа
ристи чиешто професионално искуство 
вклучува работа во ЕДН (Европската 
документарна мрежа), телевизијата 
„Иле“ и низа менторски позиции на 
најзначајните работилници и школи 
во Европа. Втората работилница ре
шивме да ја посветиме на процесот на 
создавање приказна во најнаративниот 
музички жанр: хипхопот. Оваа рабо
тилница ќе ја предводи Митко Гашта
ровски (познат како диџеј Димитри 
од Чаир), член на еден од првите рап 
и хипхопсостави во Македонија  САФ. 

Третата работилница насловена „Сто
ривуд“ ја наменивме за нам најмилите 
 децата и за сите што можеби не се 
деца, но ја сакаат играта и уживаат во 
искрената и спонтана креација. Секако, 
дел од програмата ни се и музичките 
настани од кои би ги издвоила кон
цертот на Крис Екман од „Д вокабаутс“ 
(The Walkabouts), кој ќе настапи на от
ворањето на фестивалот, и „Черкези ор
кестар“, кој ќе настапи на затворањето 
на фестивалот. 

� Дали имате најавено гости што ќе 
учествуваат на „Македокс“?
НиКолоСКА: Е, тука навистина по
раснавме. Годинава ќе имаме 56 гости 
од Европа, Азија, Африка, Америка. 
Немаме само од Австралија. Најголем 
дел од нив се автори на филмовите, 
а помал дел се членови на жиријата 
и претставници на други фестивали. 
Покрај значајните гости, како што е, 
на пример, директорката на фестива
лот за документарен и анимиран филм 
од Лајпциг  Лена Пасанен, особено ме 
радува што со нас ќе бидат 36 автори 
на филмовите што се дел од овогодиш
ната програма.

� оваа година мотото на фестивалот 
е „Сите сме приказна“. Може да ни 
кажете зошто го одбравте токму 
тоа мото?
НиКолоСКА: Приказната, нарацијата, 
односно начинот како ќе се раскаже 
една приказна е од централно значење 
во секој филм, а е од особено значење 
во документарниот филм. Во време 
кога креативната документаристика 
е во подем и сѐ почесто кокетира со 
сѐ повеќе форми на филмски изрази и 
жанрови, сметавме дека е важно да го 
свртиме фокусот на суштината, а тоа 
е приказната. А, за точната формула
ција на мотото во „Сите сме приказна“ 
имавме лексички, филозофски, кон
цептуални, маркетиншки, сериозни и 

несериозни разговори во кои „раскажу
вање“, „прикажување“, „секој е приказ
на“, „секој своја приказна“ , „сите сме 
дел од иста приказна“ и многу други 
варијации на темата се сретнаа во „Сите 
сме приказна“.

� Документарните филмови ги 
стимулираат самоизразувањето и 
создавањето. Каква е состојбата со 
македонскиот документарен филм?
НиКолоСКА: Сметам дека потребата и 
способноста за креативно творештво ги 
имаме сите и секој човек на некој начин 
ги манифестира. Ги има домаќинка од 
Волино кога креативно ги комбинира 
расположливите намирници во ручек 
гледајќи турска серија на телевизија; ги 
има сметководителот во фирмата кој 
поинаку ќе ги комбинира бројките или 
сметките за да дојде до некој нов збир 
или девојчето со церебрална парализа 
кое на најкреативен можен начин за неа 
ќе успее да дофати некој предмет. Колку 
од таа креативност ќе се препознае и 
насочи во медиум кој ќе се именува 
како дело или креација зависи од та
лентот, самодовербата и поддршката 
на околината. Филмот како медиум 
посебно бара поддршка. Во последни
ве неколку години креативниот доку
ментарен филм во Македонија полека 
почнува да воскреснува и да се препо
знава како сериозен филмски жанр. 
Иако законските и институционалните 
рамки во кои може да се развива се 
на исто, а во некои сегменти дури и 
на повисоко ниво од регионалните, не 
е доволно препознаен како сериозен 
филмски жанр од домашните автори. 
Верувам, иако звучи нескромно, дека 
„Македокс“ значајно ја подобрува сос
тојбата со македонскиот документарен 
филм со дејствувањето преку сите свои 
програми, не само со фестивалот. „Ма
кедокс“ е активен преку цела година со 
дистрибутивни и образовни програми 
за деца и за млади. За пофалба или за 
жалење е дека „Македокс“ прв го воведе 
филмот во наставата на средношкол
ците, а од годинава и на основците низ 
училиштата во Македонија. Но, за се
која промена е потребно време. Така и 
бројот на македонски документарни 
филмови на „Македокс“ расте бавно 
во квантитет, но значајно во квалитет.
 
� Седма година по ред го одржувате 
фестивалот и патувачкото кино. 
Дали тоа значи дека во Македо-
нија има публика за документарни 
филмови?
НиКолоСКА: Никогаш доволно за нас 
(се смее). �
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Пуб ли ка та во Ан тич ки те а тар на но зе пред Ал ди Ме о ла
охРиД Бе ше До МА ќиН НА ушТе еДеН СВеТ СКи поЗ НАТ Му Зи чАР

Ова ми е нај сту де ни от кон церт во ка ри
е ра та. Да бе ше де сет сте пе ни по топ ло, 
ќе сви рев уште по бр зо, а за мис ле те ка
ко ќе сви рев да бе ше 20 сте пе ни по топ
ло. Ка де оти де ле то во?, ре че Ди Ме о ла 
ко га из ле зе на сце на та

Пишува | Не ве на По пов ска
Фо то | „Ава лон про дук ци ја“

КуЛТуРА

Свет ски поз на ти от ги та рист 
Ал ди Ме о ла на пра ви кон
церт за па ме те ње на Ан

тич ки от те а тар во Охрид.

Иск лу чи тел но ни ска та тем пе ра
ту ра за овој пер и од од го ди на та, 
ве чер та во Охрид тем пе ра ту ра та 
из не су ва ше 13 Цел зи у со ви сте
пе ни, пре диз ви ка доц не ње од 
три е се ти на ми ну ти и за мрз на ти 
пр сти на из ве ду ва чот. Ди Ме о ла 
низ сме е ње ко мен ти ра ше де ка 
му се за мрз на ле пр сти те и за тоа 
не мо же да сви ри по бр зо.

� ова ми е нај сту де ни от кон-
церт во ка ри е ра та. Да бе ше 
де сет сте пе ни по топ ло, ќе 
сви рев уште по бр зо, а за мис-
ле те ка ко ќе сви рев да бе ше 
20 сте пе ни по топ ло. Ка де оти-
де ле то во?  ре че Ди Ме о ла ко
га из ле зе на сце на та.

По тоа ср деч но ја поз дра ви 
пуб ли ка та и ги прет ста ви со
ра бот ни ци те со кои ја де ле ше 
сце на та: пео Ал фон си од Ита
ли ја (ги та ра) и пи тер Ка сас од 
Ун га ри ја (та па ни), а за из вед
ба та на слав на та тан гону ме
ра Ди Ме о ла по ви ка уште еден 
му зи чар на хар мо ни ка, ко го го 
нај а ви ка ко То ни и ко го го за
поз нал пред не ко ја не де ла во 
Мин хен ка де што на ста пу вал 
ка ко ули чен сви рач. Ина ку, То ни 
е од Ма ке до ни ја, а на Ди Ме о ла 
му се до пад нал не го ви от на стап 
и го по ка нил да би де не гов го
стин на кон цер тот во Охрид. 

Ан тич ки от те а тар бе ше ис пол
нет до пос лед но то ме сто. Тие 

што не ус пе а ле на вре ме да си 
обез бе дат би лет сто е ја по крај 
ѕи ди ни те на те а та рот од ка де 
што го сле деа дво ча сов ни от 
на стап на еден од нај поз на ти те 
свет ски ги та ри сти на де неш
ни ца та.

� имав ме сре ќа да до жи ве-
е ме не што што на му зич ки 
план ре тко се слу чу ва кај нас. 
Бев ме при ви ле ги ра ни да го 
слуш не ме еден од нај го ле-
ми те вир ту о зи на ги та ра та 
и во оп што еден од нај го ле-
ми те му зи ча ри на де неш ни-
ца та - Ал ди Ме о ла со сво е то 

трио. Ка ко пр во, ко га ги слу-
ша те, има те то чен впе ча ток 
де ка тех нич ки мо жат да от-
сви рат сѐ што ќе по са ка ат. 
од нив ни те ги та ри ја чув ме 
нај у ба ва та бо ја на тон кој ги-
та ра та мо же да ја про из ве де 
ка ко ин стру мент, не са мо по-
ра ди врв ни те ги та ри кои ги 
имаа ту ку и по ра ди умеш но-
ста на му зи ча ри те од тој ин-
стру мент да се из ва ди ток му 
тој тон. при тоа, да не за бо ра-
ви ме да го спом не ме врв ни от 
та па нар кој та ка ди скрет но и 
вир ту оз но ги под др жу ва ше 
врв ни те ги та ри во оп што не 
на ру шу вај ќи ја ли ри ка та на 
на ста нот  на пи ша др Ла зар 
Ко ња но ски, за „Пуб ли ци тет“. 

Ди Ме о ла им прет ста ви на љу би
те ли те на не го ва та му зи ка дел 
од пос лед ни от ал бум „elysium“, 
но от сви ри и по ста ри пес ни од 
ал бу мот „all your life – tribute to 
the Beatles“ и ал бу мот „Di Meola 
Plays Piazzolla“. На из вед ба та 
на ком по зи ци ја та „libertango“ 
од Астор Пи ја цо ла, Ди Ме о ла ја 
по ви ка пуб ли ка та од пар те рот 
да се приб ли жи до сце на та, што 
бе ше кул ми на ци ја на не го ви от 
при ја тел ски при стап во те кот 
на це ли от кон церт.

„Мо же би врв на сѐ бе ше по себ-
ни от пра вец во му зи ка та што 
Ди Ме о ла го има из гра де но. 
Тоа е еден микс на кла сич на 
ги та ра со ак цент на шпан ски 
стил и при ме си на џез-тра ги и 
поп-му зи ка... Но, сѐ та ка ге ни-
јал но ин кор по ри ра но и сле а но 
во еден се ри о зен нов стил и 
пра вец кој прв пат се сре ќа ва 
кај Ал ди Ме о ла.

На кра јот да му се заб ла го да-
ри ме на гос по ди нот Ме о ла за 
про фе си о нал ни от од нос и за 
по чит та кон ов деш на та пуб-
ли ка, тоа со по чит го иска жа 

пре ку пре крас но то и дол го 
му зи ци ра ње.

по втор но наг ла су вам  де ка 
на Ан тич ки до жи ве ав ме не-
што што ре тко се до жи ву ва 
на му зич ки план, и тоа не са-
мо кај нас, ту ку и по ши ро ко“, 
по тен ци ра Ко ња нов ски за „Пуб
ли ци тет“.

Дво ча сов ни от на стап на Ал ди 
Ме о ла бе ше во рам ки те на пр
во то из да ние на фе сти ва лот на 
отво ре но „Охрид ко линг“ во ор
га ни за ци ја на „Ава лон про дук
ци ја“, а ги та ри стот нај а ви де ка 

ќе оста не не кол ку де на во Охрид 
за да ужи ва во уба ви ни те на на
ше то нај поз на то ле ту ва ли ште. 
Ал ди Ме о ла прв пат на ста пи 
во Ма ке до ни ја во Уни вер зал на 
са ла во 2008 го ди на, а по ши ро
ка та свет ска јав ност го за поз на 
вo 70ти те го ди ни на ми на ти от 
век ка ко ги та рист во џезфјужн 
со ста вот „Ри трн ту фо ревр“ 
(return to forever), во кој чле
ну ваа кла ви ја ту ри стот Чик Ко
ре ја, ба си стот Стен ли Кларк и 
та па на рот Ле ни Вајт. По доц на 
тој од лу чи да гра ди со лока ри
е ра и из да де 24 ал бу ми, освои 
мно гу зна чај ни на гра ди, а има 
про да де но над 10 ми ли о ни ко
пии од сво и те из да ни ја. Со ра
бо ту ва ше и во т.н. су пер трио 
со Џон Мек лаф лин и со Па ко 
де Лу си ја. �
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Како да си човек  
во ова (не)време

Живееме во време кога е тешко 
да се избега од сѐ, да се остави 
малку простор во денот за да се 

средат мислите, да се одморат мозокот 
и душата. Вести за терористички на
пади, кобни сообраќајни несреќи, теш
ки природни катастрофи, политика... 
Премногу политика во секој момент од 
денот, цело време, со години...

Сето ова не може, а да не допре до 
нас. Без разлика на возраста, полот, 

професијата, политичкото размислу
вање или социјалниот статус – пред 
сѐ, сите сме луѓе. 

Како да се надмине оваа тегоба на 
секојдневието, стресот од обврските, 
црните вести и мисли? 

Секој има своја начин да се подобри, 
да работи на своето јас, на својата 
духовност, да ја негува човечноста 
во себе.

Секој има свој начин да се подобри, да работи 
на своето јас, на својата духовност, да ја негува 
човечноста во себе
Пишува | Maрина Костовска

Животот никогаш не е таков 
како што планираме! Замислу
ваш и фантазираш како ќе 
биде, но здравата основа што 
родителите ќе ја вгнездат во 
своите деца е таа што нѐ пра
ви луѓе како што растеме и се 
развиваме. Различни ситуации 
нѐ мотивираат какви промени 
ќе направиме и како ќе си го 
подобриме живеењето, бити
ето, душата... Сакам да бидам 
сама со себе, да си помолчам, 
да си ги средам мислите. Мојот 
најголем лек е музиката, нека
де читав дека пеењето е голем 
лек, па, како што се чини, го по
седувам еликсирот на среќата.

Mаја Саздановска, 
музичар: 

Даниел николовски, стилист: 
Со оглед на тоа дека живееме во едно 
стресно време со многу обврски што 
ни ги налага секојдневието, искрено и 
не посветувам многу време грижејќи 
се за себе кога е физичкиот изглед во 
прашање. Меѓутоа, со оглед на про
фесијата, секојдневно запознавам 
различни карактери на луѓе од кои 
гледам секојдневно да исцрпам некоја 
доблест и искуство, за да успеам да 
бидам подобар човек. Во секој случај, 
сметам дека и сите ние би требало 
да функционираме така за наше по
добро утре, на општеството, бидејќи 
човечноста што, дефинитивно, сите 
ја имаме е, всушност, и рецептот за 
среќа и за исполнетост, ако ја дове
деме до нивото што секој треба да 
го има.

Цеце Трајковска, водителка

Не правам многу, за жал, бидејќи и самото време е премалку! 
Денот е краток, но секое слободно време што го имам си 
го посветувам себеси размислувајќи за многу теми, читам 
книги, трчам на кеј, посетувам сала за вежбање, се гушкам со 
моето куче, една од работите што најмногу ми ја исполнуваат 
душата, исто така, се обидувам да поминам убаво време и со 
моите најблиски. Ова мислам дека се доволно причини за 
еден човек да биде во добра психичка и физичка состојба.

Цеце Трајковска, водителка: Во свет и време на изместени вред
ности и многу малку човечност и „вистински“ луѓе, привилегија 
е да бидеш во друштво на искрени и чесни личности. За мене 
времето поминато во такво опкружување со луѓе од кои можеш 
да научиш нешто ново, луѓе што не познаваат граници и немаат 
ограничени размислувања е момент што треба да се искористи 
во однос на себеспознавање и себенадградување. Секое дожи
вување, без разлика дали е позитивно или негативно, треба 
да е искуство и лекција за секого. Борбата за подобар живот е 
секојдневие, но, од друга страна, пак, хоризонтите се широки 
и затоа треба постојано да грабаме од светов!

Елена Миленковска, пејачка

Јован Куциновски,  
фотограф и музичар: 

нина Јанева, пејачка: 

 Работам на себе со тоа што гледам моментните 
лоши политички влијанија да немаат ефект врз 
мојот креативен живот, тоа е, сепак, некоја бор
ба во подобрување на квалитетот на животот.

Подобрувањето и работењето на себеси никогаш 
не смеат да престанат. Најчесто учам од малите 
грешки, затоа што големите ги правам намерно, 
за да видам какво ќе биде размислувањето или, 
пак, реакцијата на луѓето. Најважното од сѐ е 
дека сите чекори што ги преземам се лично моја 
одлука. Дури и ако немам поддршка од никого, 
јас преземам чекор што мислам дека треба да го 
преземам. Пред неполни шест месеци преземав 
многу ризичен чекор, но денес сум посреќна од 
кога било поради тоа, иако многумина ми велеа 
да внимавам и да не го правам тоа... Ние сме тоа 
што го правиме. Затоа тоа што го правиме во 
која било ситуација треба да биде обмислено, 
дури и да е нестабилно. Секогаш имај план Б. И 
најважното: Секогаш преземај одговорност за 
своите постапки... Тоа те прави свесно човечко 
суштество. �
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Остров со пре крас ни пла жи од кои за ста ну ва 
зди вот, тоа е Ле фка да. Овој остров е еден од 
нај го ле ми те што ѝ при па ѓа ат на Гр ци ја. Ле фка да 
или Ле фкас е остров во Јон ско Мо ре по вр зан со 
коп но то со авто пат и со мост
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Јон ско то откри тие што  
ну ди од мор од со ни шта та

Ле фка да е мош не го лем 
остров. Во на со ка се вер
југ е долг 35 ки ло ме три, 

до де ка истокза пад, пре ку 15 ки
ло ме три. Вкуп на та по вр ши на 
на остро вот из не су ва 336 ква
драт ни ки ло ме три. Нај ви со ка та 
точ ка на остро вот е пла ни на та 
Ста вро та, ко ја се на о ѓа на сре ди
на та на коп не на та ма са и се из
ди га до 1.158 ме три над мор ска 
ви со чи на. Од Ле фка да ре дов но 
со о бра ќа ат тра е кти до Ке фа ло
ни ја, Ита ка и до Ме га ни си.

Глав ни от град на остро вот, а во
ед но и ад ми ни стра ти вен цен тар 
на це ла та об ласт, е исто и ме ни
от град, Ле фкас, кој што се на о
ѓа на се вер ноисточ ни от дел од 
остро вот, на точ ка та ка де што 
јон ски от остров се по вр зу ва со 
коп не ни от дел од Гр ци ја и на 
приб лиж но 20 ми ну ти во зе ње 
со авто мо бил од на ци о нал ни от 
ае ро дром „Акти он“.

При ро да та што ќе ја срет не те на 
овој остров, чу дес ни те ком би на

ции ме ѓу пре крас но то мо ре и 
зе ле но то коп но, ја пле ни ду ша та 
кај се кој по се ти тел. Си на та ла гу
на со сво ја та твр ди на и пе соч
ни те на но си што се по и гру ва ат 
со гле тка та кон не го го пра ват 
остро вот со се ма спе ци фи чен.
Јон ски от брег со скри е ни те пла
жи е ви стин ски от маг нет кој во 
пос лед ни те го ди ни го вброи во 
са ми от врв на свет ски те де сти
на ции за од мор.

Ле фка да е нај про чу е на спо ред 
пла жи те од кои за ста ну ва зди
вот. Пла жи за лу да за ба ва, пла жи 
ка де што ќе мо же те да нај де те 
ти ши на и спо кој, но и та кви што 
пле нат со пеј за жот и пра ват да 
се чув ству ва те ка ко да сте во не
кој рај, по бег на ти ба рем за миг 
од град ски от ме теж и од бр зи от 
на чин на жи вот.

Ако сте сме сте ни во глав ни от 
град и, се ка ко, пр ви от ден отка
ко ќе при стиг не те на остро вот 
вед наш са ка те на пла жа, то гаш 
ваш из бор тре ба да би де Аги

ос Јо а нис. Оваа пла жа се на о ѓа 
најб ли ску до глав ни от град на 
остро вот, са мо три ки ло ме три 
на за пад, а се пак е ед на од нај у
ба ви те. Пеј за жот со злат нобе
ли пе со ци на мо мен ти по тсе
ту ва на ка рип ски те пла жи. Во 
зад ни на на пла жа та се гле да ат 
оста то ци од ста ри те ве тер ни ци, 
што го пра ви искус тво то уште 
по ма гич но. Со ог лед на тоа што 
се ра бо ти за мал ку по ве тро ви та 
пла жа, таа е вто ра та нај по пу
лар на ме ѓу сур фе ри те.

Ка тиз ма, пак, е пла жа та што се 
на о ѓа на 14 ки ло ме три источ но 
од глав ни от град, не да ле ку од 

се ло то Аги ос Ни ки тас. Дол га та 
пла жа со бел пе сок и мо ре со 
кри стал но тир киз на бо ја е оп
кру же на со им пре сив ни кар пи 
што го комп ле ти ра ат пеј за жот за 
ви стин ско ужи ва ње. Ќе ужи ва те 
на пе сок или, пак, на не ко ја од 
мно гу број ни те ле жал ки со ча дор 
кои мо же те да ги из нај ми те. На 
пла жа та има по ну да на во де ни 
спор то ви, ка ко и по ве ќе ба ро ви 
и ре сто ра ни за осве жу ва ње.

Ако сте од оние што са ка ат по
ма ли и не тол ку по се те ни пла
жи, Ка ла ми ци е ви стин ски от 
из бор. Се на о ѓа на 15 ки ло ме три 
ју го за пад но од глав ни от град, 
на источ на та стра на од остро
вот. Пла жа та се од ли ку ва со 
мно гу мек пе сок и кри стал но 
би стра во да, што ја пра ви со вр
ше на за ре ла кса ци ја. Не да ле ку 
од пла жа та има ви со ки, но до
стап ни кар пи, кои за аван ту ри
стич ки рас по ло же ни те ту ри сти 
слу жат ка ко ско кал ни ци.

Ко го и да пра ша те што ве ќе ле
ту вал на Ле фка да, вед наш ќе 
ви ка же да ја по се ти те пла жа та 
Егрем ни, ко ја е ви стин ска уба
ви ца. Егрем ни се на о ѓа на 30 
ки ло ме три јуж но од глав ни от 
град. Дол га, пе соч на, оп кру же на 
со им пре сив ни пу сти гре бе ни. До 
неа се стиг ну ва по 350 ска ли ла 
на до лу и на ви сти на е вр тог ла во 
ко га ќе се за ста не го ре.

Се пак, ви стин ски хит на остро
вот е пла жа та Пор то Ка ци ки, 
нај поз на та на остро вот, ко ја од 
ту ри сти те е оце не та ка ко ед на 

од нај до бри те пла жи во це ли от 
Ме ди те ран. До неа се стиг ну ва со 
сим ну ва ње по 80 ска ли ла од кар
па та над пре крас на та пе соч на 
по вр ши на. Ако до а ѓа те со авто
мо бил, на ри дот над пла жа та ќе 
нај де те пар кингпро стор и бар. 
До пла жа та мо же те да стиг не те 
и со та кси на во да, од Ва си ли ки 
или од Ни дри. Пор то Ка ци ки се 
на о ѓа 40 ки ло ме три ју го за пад но 
од глав ни от град Ле фка да.

Ко га раз мис лу ва те за сме сту ва
ње, тре ба да зна е те де ка аген
ци и те ну дат це ни по ли це без 
пре воз и со пре воз за де вет но
ќе ва ња во ви ла.

Ако са ка те тер мин за 20 август, 
сме сту ва ње то по ли це без пре
воз за де вет но ќе ва ња ќе ве чи ни 
255 евра, до кол ку са ка те аранж
ман со пре воз, то гаш ќе тре ба да 
пла ти те 269 евра по ли це. Од 29 
август це на та се на ма лу ва, 235 
евра без пре воз, до де ка ако го 
вклу чи те и пре во зот во аранж
ма нот, то гаш тре ба да од во и те 
249 евра. Од сед ми до 29 сеп тем
ври це ни те, пак, за се дум но ќе ва
ња се сни жу ва ат и до 100 евра по 
ли це. За тре то и за че твр то ли це 
аген ци и те ну дат и 70 про цен ти 
по пуст до кол ку прет ход но е из
вр шен аранж ман за ми ни мум 
две во зрас ни ли ца во сту дио или 
во апарт ман. До кол ку са ка те да 
ко ри сти те са мо авто бу ски пре
воз пре ку аген ци ја, до Ле фка да 
за во зра сен тре ба да пла ти те 
пе де сет евра, а за де ца до 12 го
ди ни три е сет и пет евра. 

Ко га се од лу чу ва те да ле ту ва те 
на остров, важ но е да зна е те де
ка ќе има те поф ле кси би лен од
мор ако на остро вот стиг не те со 

свој авто мо бил. Иа ко на са ми от 
остров има и ја вен пре воз за кој 
тре ба да пла ти те око лу две евра, 
се ка ко ко га би са ка ле се пре ве
зе те од пла жа до пла жа би деј ќи 
на не кои од нив не мо же те да 
стиг не те пеш. Па тот до Ле фка
да со свој авто мо бил ќе ве чи ни 
100150 евра во за вис ност од тоа 
ка кво го ри во ко ри сти во зи ло
то. Тоа ќе ви би де до вол но и за 
пре воз до пла жи те и за вра ќа ње 
на зад. Пар кингпро сто рот на по
ве ќе то пла жи е бесп ла тен, освен 
на Егрем ни и на Пор то Ка ци ки, 
ка де што се нап ла ќа од две до 
че ти ри евра, во за вис ност од тоа 
да ли са ка те да пар ки ра те поб ли
ску до ска ли те што во дат до пла
жа та. Ако са ка те да из нај ми те 
авто мо бил, тоа ќе ве чи ни око лу 
пе де сет евра без го ри во. Се пак, 
сѐ за ви си од тоа во кој пер и од од 
ле то то сте на остро вот.

Ле фка да ну ди убав ле тен од мор 
за си те ге не ра ции, уба ви ре сто
ра ни, ка феба ро ви, му зи ка и хра
на ко ја не ма да ве оста ви рам но
душ ни. Кој бил, ве ќе знае де ка е 
вол ше бен остров по ра ди што е 
и мно гу по се тен и пре по ра чу ван 
од ту ри сти те. �
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Долги  
обетки
Би било идеал
но кога долги
те обетки би 
имале и висок 
сјај. Атрактив
ни се и обет
ките украсени 
со големи ка
мења. Овој до
даток е многу 
ефективен и 
софистициран 
во исто време.

Окер боја
Роберто Кавали на својата ревија прикажа преубав 
фустан од шифон, а потоа истиот тој фустан Бијонсе го 
носеше во еден видеоспот. Најдобро е да се комбинира 
со твид и со кожени чизми преку колена.

www.republika.mk46 петок, 19 август 2016 година www.republika.mk 47петок, 19 август 2016 година

Пи
ш

ув
а 

|  А
. М

. Б
.

атрактивно

Што ќе биде 
модерно 
оваа есен?
Секоја сезона носи нешто ново, 
поинакво. Овој пат светските 
дизајнери се потрудија да го 
претстават трендот што ќе 
донесе мала промена во нашиот 
гардеробер, но и во стилот

Како што се приближува новата сезона така и 
обемот и варијацијата на трендот стануваат 
сѐ поголеми.

Секоја сезона носи нешто ново, поинакво. Овој 
пат светските дизајнери се потрудија да го 
претстават трендот што ќе донесе мала промена 
во нашиот гардеробер, но и во стилот.

Додатоци  
украсени со вез
Чевли, чанти, пар
чиња облека со 
вез. Колку повеќе 
има вез, толку е 
повесело. Тоа беше 
главната инспи
рација на Гучи, кој 
везот го претстави 
во својата колек
ција за есензима. 

Фустан со  
едно рамо
Знаете дека 80тите 
години на минатиот 
век имаат големо 
влијание врз денеш
ната мода. Тоа го 
докажува и фустанот 
со едно рамо, кој 
открива дел од ра
мото и од деколтето. 
Најдобар пример 
како да се носи по
кажа Ив Сен Лорен  
ставите колан, додај
те скапоцен накит и 
ќе бидете шик!
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Име:  
Ме ган Де низ Фокс
Родена:  
16 мај 1986 го ди на
Ро квуд, Те не си, САД
Професија:  
актерка, мо дел ка
Со пруг:  
Бра јан Остин Грин
Де ца:  
три

Ме ган Де нис Фокс е 
aме ри кан ска актер
ка и мо дел ка. Таа ја 

поч на актер ска та ка ри е ра 
во 2001 го ди на со не кол
ку по ма ли те ле ви зи ски и 
филм ски уло ги ко га има
ше и ре дов на уло га во те
ле ви зи ско то шоу „хо уп и 
фејт“ (Hope & faith). Во 
2004 го ди на таа де би ти
ра ше со уло га во фил мот 
„ис по вед на ти неј џер-
ска кра ли ца на дра ма та“ 
(Confessions of a teenage 
Drama Queen). Во 2007 
го ди на ја игра ше уло га та 
на Ми ка е ла Банс, љу бо вта 
на ли кот што го игра ше 
Ша ја Ла баф, во ме га по пу
лар ни от филм „Тран сфор-
ме ри“ (transformers), со 
што се про би во све тот на 
слав ни те. 

Фокс по втор но има ше уло
га во про дол же ни е то на 
фил мот „Тран сфор ме ри: 

од маз да на пад на ти от“ 
(revenge of the fallen) во 
2009 го ди на. По доц на во 
2009 го ди на игра ше глав
на уло га во фил мот „Те ло-
то на Џе ни фер“ (Jennifer’s 
Body), под име то Џе ни фер, 
што бе ше епо ним за фил
мот. Фокс, исто та ка, се сме
та за ед на од мо дер ни те 
жен ски секссим бо ли и се 
има по ја ве но во спи са ни ја 
ка ко што се „Ма ксим“, „Ро
линг сто ун“ и „ЕфЕјџЕм“. 

Ме ган е ма же на за акте рот 
Бра јан Остин Грин. Таа ме
се цов ста на мај ка на тре то 
ма шко де те иа ко не кол ку 
ме се ци пред да се ро ди 
Џор ни Ри вер Грин, двој
ка та об ја ви де ка се раз ве
ду ва. Двој ка та ве ќе ги има 
три го диш ни от син Ноа и 
две го диш ни от Бо ди. Нив
на та љу бов на вр ска поч на 
во 2004 го ди на, а во брак 
се пет го ди ни. �

МЕ ГАн  
ФОКС
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ОТВО РЕ нИ ОР МА нИ ЗА МАЛ 
ПРО СТОР, А МнО Гу АЛИ ШТА
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Ко га из би ра ме цве ќе, се ко гаш вни ма ва ме 
на бо ја та, све жи на та и на уба ви на та на 
цве тот, а за бо ра ва ме да по мис ли ме на 
не го во то зна че ње и на по ра ка та што ја 
ис пра ќа отка ко ќе се по да ри. Ако са ка те 
не ко му да му по са ка те сре ќа во до мот, то
гаш од бе ре те цвет во ро зо ва бо ја, до каз 
за при ја телс тво ви е цвет обо ен во жол то, 
пор то ка ло ви от сим бо ли зи ра енер ги ја...

Ро зо ва бо ја
Ро зо ва та ги прет ста ву ва уч ти во ста и 
сре ќа та. Отво ре ни те лив чи ња на ро зо во 
цве ќе сим бо ли зи ра ат мла дост, не ви
ност и ра дост.

Жол та бо ја
Цве тот со жол та бо ја прет ста ву ва сим бол 
на при ја телс тво и на сре ќа, и ис пра ќа 
по ра ка за но ви по че то ци.

Пор то ка ло ва бо ја
Ги сим бо ли зи ра енер ги ја та, ен ту зи јаз
мот и топ ли на та. Аранж ман со цве ќи ња 
со пор то ка ло ва бо ја ги пре не су ва са мо
до вер ба та, за до волс тво то и стра ста за 
жи во тот.

Ви о ле то ва бо ја
По тек ло то на ви о ле то ва та бо ја е по вр за
но со крал ско то се мејс тво, па та ка оваа 
бо ја на цве ќе прет ста ву ва до сто инс тво, 
гор дост и ус пех. Тем ни ни јан си зна чат 
дла бо чи на и вос хит, свет ло ви о ле то ви – 
ос тва ру ва ње и по чит.

Си на бо ја
Тем но си на та ни јан са на ири сот мо же да 
ги сми ри за гри же но ста и пре о ку па ци ја та 
и прет ста ву ва мир, отво ре ност и чес ност.

Зе ле на бо ја
Зе ле на та бо ја е си но ним на при ро да та и 
прет ста ву ва здрав је, ела стич ност, до бра 
сре ќа и мла дост.

Бе ла бо ја
Оваа бо ја че сто се по вр зу ва со не ви но
ста, сми ре но ста, по чит та, скром но ста 
и еле ган ци ја та. �

Ако жи ве е те во по мал стан, се ка ко не
ма те про стор за го лем пла кар, но по
стои на чин да на пра ви те гар де ро бер 
и без ор ман.

Нај до бро то ме сто на кое мо же те да 
на пра ви те отво рен пла кар е спал на та 
со ба. Мо же би не е иде ал но али шта та 
да би дат из ло же ни на се чии пог ле ди, а 
до кол ку ви пре чи тоа, проб ле мот мо же 
да се ре ши со лес ни ма ли за ве си.

Уште ед на ва ри јан та за скла ди ра ње 
на об ле ка та се вгра де ни те по ли ци и 
прач ки за за ка чу ва ње. Тие, всуш ност, 
се со став ни де ло ви на пла ка ри те, но 
вие ќе ги ста ви те та му ка де што најм
но гу ви од го ва ра и ка де што не ма да 
за зе ма ат прем но гу ме сто.

Клу чот е во ма кси мал но то иско ри сту
ва ње на про сто рот, та ка што ор ма нот ќе 
го раз де ли те на по ве ќе ме ста. Пра вил но 
по ста ве ни, прач ки те за за ка чу ва ње гар
де ро ба и по ли ци те ќе ви овоз мо жат да 
скла ди ра те ед на кво мно гу ра бо ти ка ко 
да сте ги ста ви ле во пла кар. �

Ку че
Ку че то е ве рен при ја тел, но за не го е по тре бен двор. Иа ко мо же 
и во стан, но со тоа се до би ва об вр ска дватри па ти во те кот на 
де нот да се но си над вор за нуж да. Ако и на тоа се до да де ба ња ње, 
че тка ње и ја де ње, ку че то е го ле ма об вр ска за ед но де те. Ако ја 
по де ли те об вр ска та, ви пре по ра чу ва ме де те то да има 8 го ди ни 
за да би де свес но за по тре би те на ми ле ни че то.

Ри ба
Ако ви стин ски са ка те да по да ри те ка кво би ло ми ле ни че, то гаш 
се пре по ра чу ва аква ри ум со ри би. Ри би те се со нај ма ла об вр ска, 
освен мор ски те, кои, се пак, се по ска пи и ба ра ат по ве ќе вни ма
ние. Иа ко ри би те не ба ра ат по себ ни ус ло ви, по треб на е по себ
на тем пе ра ту ра во аква ри у мот, по себ на хра на и, се ка ко, уба во 
уре ден аква ри ум. �
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ПРЕД ДА Ку ПИ ТЕ ЦВЕ ЌЕ,  
ДОЗ нАЈ ТЕ ГО ЗнА ЧЕ ЊЕ ТО  
нА БО ЈА ТА И нА ЦВЕ ТОТ

има те жел ба за до маш но ми ле ни че, но не зна е те 
да ли е ви стин ско вре ме за тоа. пред ко неч но да се 
од лу чи те, нај до бро е да мис ли те на тоа што е до бро 
спо ред во зра ста на де те то и спо ред до маш ни те ус
ло ви, кои не се ко гаш доз во лу ва ат чу ва ње ка кво би ло 
ми ле ни че. во зра ста е важ на, пред сѐ, за од го вор ност 
кон ми ле ни че то, да се чу ва, да се хра ни, да се не гу ва. 
нај до бро е до две го ди ни да не ма те ми ле ни че, освен 
ако сте го има ле прет ход но, па има на ви ки ка ко да се 
од не су ва до ма, а во тој слу чај де те то ќе тре ба да се 
прис по со би на ми ле ни че то

Кое ми ле ни че 
за ко ја во зраст 
на де те е?

Па па гал
Па па га лот не е пре по рач лив до тре таче твр та го ди на за тоа 
што во пер ја та има ба кте ри ја што им ште ти на де ца та, а не се 
за бе ле жу ва. Кол ку и да се тру ди те да чи сти те и да одр жу ва те, 
гло да чи те има ат спе ци фи чен ми рис кој те шко се от стра ну ва, а 
кај гло да чи се мис ли на мор ско пра се, глув че итн. Ма че то е ви
стин ско до маш но жи вот но, кое бр зо ги учи хи ги ен ски те на ви ки 
и се при вр зу ва со до ма ќи нот. Но, и ма че то пред сед ма та го ди на 
не е пре по рач ли во по ра ди об вр ски те што ги но си и влак на та 
што ги оста ва, а мо же да би де штет но и за здрав је то на де те то.



Н ај до бри от ма ке дон ски 
ма ра тон ски пли вач во 
по но ва та исто ри ја на 

на ша та зем ја, ве те ра нот То ми  
Сте фа нов ски нај а ви крај на 
ка ри е ра та по за вр шу ва ње на 
оваа се зо на во свет ско ма ра
тон ско пли ва ње. Истак на ти от 
и свет ски поз нат Сте фа нов ски, 
кој мно гу па ти ја изра ду вал ма
ке дон ска та спорт ска јав ност 
на не кое свет ско нат пре ва ру
ва ње, го че ка ат уште две тр ки 
во ка ри е ра та за, ко неч но, на 
45го диш на во зраст да се про
сти од пли ва ње то. По ве ќе од 
35 го ди ни актив ни тре нин зи 
со не кол ку па у зи во ка ри е ра
та нај че сто по ра ди по вре ди, 
То ми на 4 но ем ври ќе би де 
при мен во „Ку ќа та на слав ни
те во ме ѓу на род но ма ра тон ско 
пли ва ње“. На све че но то прог
ла су ва ње во Лос Ан џе лес тој ќе 
вле зе ка ко пр ви от и единс твен 
Ма ке до нец до се га.

од ед на стра на сум мно гу сре ќен, а  
од дру га стра на сум та жен. ка ко што 
по сто јат ва кви ин сти ту ции во дру ги 
спор то ви, та ка и во ма ра тон ско то  
пли ва ње има „ку ќа на слав ни те“.  
спо ред мо ја та ин фор ма ци ја, ни ту  
еден Ма ке до нец до се га не ус пе ал со 
ре зул та ти те што ги осво ил да вле зе 
во „ку ќа та на слав ни те“ во ни ту еден 
спорт. тоа е осо бе на чест за ме не, за 
мо е то се мејс тво, за оста на ти те ма ра
тон ци од Ма ке до ни ја, за на ша та зем ја, 
ве ли Сте фа нов ски за „Ре пуб ли ка“

То ми Сте фа нов ски  
е пр ви от Ма ке до нец  
во „Ку ќа та на слав ни те“

ле геН ДА ТА Вле гу ВА Ме Ѓу ле геН Ди Те спорт интерВjу

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Дејан Станчевски

Летна забава

Подготви | Бојан Момировски

Сурфање
наветер
какоделод
летните
активноСти

С ур фа ње на ве тер е ед на од 
атрак ци и те во пер и о дот на 
лет ни те го диш ни од мо ри. Тоа, 

всуш ност, е склоп од сур фа ње на шти-
ца на бра но ви и кла сич но едре ње.

Ва кви от тип за ба ва, ко ја сѐ по ве ќе има 
и нат пре ва ру вач ки ка ра ктер, да ти ра 
уште од сре ди на та на ми на ти от век 
ко га прв пат е на пра вен ре кви зи тот. Тој 
се со стои од глав на шти ца за сур фа ње, 
ко ја е пре по рач ли во да е по дол га од 
три ме три за ра ди по ле сен ба ланс, и 
од едро, кое е по ста ве но цен трал но 
на шти ца та и пре ку едро со по вр ши на 
од пет ква драт ни ме три. 

Во Ма ке до ни ја сѐ по ве ќе се пра кти-
ку ва сур фа ње то на ве тер би деј ќи има 
од лич ни ус ло ви за тоа. На ре чи си си те 
на ши езе ра има до вол но ве тер за пол-
ни едра и за тоа ве ќе се фор ми ра ни 
по ве ќе шко ли за изу чу ва ње на овој вид 
спорт. Се ка ко, во нив има по дел ба по 
ка те го рии. По крај ре кре а тив ни от ка-
ра ктер за по чет ни ци, по сто јат и по ве ќе 
нат пре ва ру вач ки ка те го рии.

По чет ни ци те пр ви те ча со ви ги има ат 
на мир ни во ди без ве тер оби ду вај ќи 
се пр во да одр жат ба ланс и да се 
оби дат да сто јат на шти ца та. Сур фе-
рот стои под агол др жеј ќи го едро то 
кон се бе. Ин те рес но е што тој што 
упра ву ва со овој тим едре ње мо же 

да го иско ри сти исти от ве тер за да 
се дви жи во две те на со ки.

По сто јат и ек стрем ни еле мен ти во овој 
вид за ба ва. По крај сил ни от ве тер, кој 
мо же да го дви жи сур фе рот со бр зи на 
по го ле ма од 50 ки ло ме три на час, мно гу 
че сто се ко ри стат и го ле ми бра но ви за 
пра ве ње нај раз лич ни еле мен ти.

За си гур ност, сур фе рот тре ба да е до бар 
пли вач во слу чај на па ѓа ње од шти ца та и, 
се ка ко, да но си елек за спа су ва ње.

Ва кви от на чин на едре ње ве ќе е вмет нат и во 
олим пиз мот, па во 1996 го ди на во Ат лан та 
прв пат се по де ле ни и ме да ли.

Оваа го ди на на Олим пи ски те игри во Рио де 
Жа не и ро по бед ник е До ри јан ван Ри сел бер ге 
од Хо лан ди ја. Ин те рес но е тоа што не се осво ју-
ва ат бо до ви, ту ку по бед ни кот се до би ва отка ко 
ќе се со бе рат не га тив ни те по е ни. По бед ник е 
нат пре ва ру ва чот со по мал број по е ни. 
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 На 45-го диш на во зраст сѐ уште 
си акти вен во ма ра тон ско то пли-
ва ње. До ко га ќе трае дол га та и 
бо га та ка ри е ра?
СТе ФА НоВ СКи: Ни ко гаш прет ход
но не мав нај а ве но пов ле ку ва ње од 
актив но то пли ва ње. Си те па у зи што 
сум ги имал на свет ски те нат пре ва
ру ва ња би ле по ра ди се ри оз ни по
вре ди кои за вр шу ва ле со опе ра ции 
или по ра ди не до стиг од фи нан си ски 
средс тва. Оваа се зо на сам си ре ков 
де ка е до ста. На мо мен ти, по го ле
ми те ми тин зи и пли вач ки ма ра то
ни, не си го чув ству вам те ло то. Не 
е ка ко пред два е се ти на го ди ни ко га 
по не кој исп ли ван ма ра тон мо жев 
вед наш да се нат пре ва ру вам на друг. 
Се га ми е по треб на по ве ќе не дел на 
ре ха би ли та ци ја. До кра јот на оваа 
се зо на во свет ско ма ра тон ско пли
ва ње оста ну ва ат уште две тр ки. Ед
на та е на до ма шен те рен во Охрид, а 
вто ра та, ко га и се за тва ра се зо на та, е 
на ле ген дар ни от ма ра тон од Ка при 
до Не а пол. По ма ра то нот во Ита ли
ја, де фи ни тив но, ќе ста вам крај на 
ка ри е ра та.

 Во ма ра тон ско то пли ва ње, гле-
дај ќи ги тво и те ре зул та ти во пос-
лед ни те пет-шест го ди ни, се чи ни, 
де ка во зра ста не е во оп што проб-
лем. За пос ле ден пат ќе на ста пиш 
на охрид ски от ма ра тон. Ка кво е 
чув ство то?
СТе ФА НоВ СКи: Тоа и го ка жав прет
ход но. Ко га се под го тву вам за еден 
ма ра тон, тоа не прет ста ву ва ни ка ков 
проб лем. Во ка ри е ра та имав сре ќа 
да се под го тву вам и да тре ни рам со 
врв ни пли ва чи од са ми от врв. Од нив 
на у чив ка ко да ги ште дам те ло то и 
це ла та енер ги ја. Се пак, ве ќе имам 45 
го ди ни и мно гу вре ме ми е по треб но 
за ре ха би ли та ци ја по исп ли ван ма
ра тон. Без раз ли ка на за мо рот што 
го чув ству вам по учес тво то на два
та ма ра то на во Ка на да, ка де што се 
иска чив и на по ди у мот осво ју вај ќи го 
тре то то ме сто, чув ство то на до ма шен 
те рен со учес тво на пли вач ки от ма
ра тон во Охрид е на ви сти на по себ но. 
Ова ќе ми би де 17. на стап во Охрид, 
се ка ко ќе би де прос ле ден со мно гу 
емо ции. Се ри оз на та по вре да што ме 
од да ле чи по ве ќе го ди ни од актив но
то пли ва ње, ме спре чи да дој дам до 
ју би леј ни от, 20. на стап. Се пак, ќе се 
оби дам да ужи вам во во ди те на ма
ке дон ски от би сер и ќе се по тру дам, 
ако не се по бе да, ба рем со од лич но 
пли ва ње да стиг нам и до по ди у мот.

 по од лич ни те на ста пи во ка ри-
е ра та, не кол ку те пр ви ме ста на 
ма ра то ни те низ све тот, вто ро то 
ме сто во ге не рал ни от плас ман во 
све тот и мно гу број ни те по ди у ми, 
се чи ни ка ко кру на на ка ри е ра та 
е вле гу ва ње то во „Ку ќа та на слав-
ни те во ме ѓу на род но ма ра тон ско 
пли ва ње“.
СТе ФА НоВ СКи: Емо ци и те се по де ле
ни, да би дам искрен. Од ед на стра на, 
сум мно гу сре ќен, а од дру га стра на 
сум та жен. Ка ко што по сто јат ва кви 
ин сти ту ции во дру ги спор то ви, та ка и 
во ма ра тон ско то пли ва ње има „Ку ќа 
на слав ни те“. Спо ред мо ја та ин фор ма
ци ја, ни ту еден Ма ке до нец до се га не 
ус пе ал со ре зул та ти те што ги осво ил 
да вле зе во „Ку ќа та на слав ни те“ во 
ни ту еден спорт. Тоа е осо бе на чест 
за ме не, за мо е то се мејс тво, за оста
на ти те ма ра тон ци од Ма ке до ни ја, за 
на ша та зем ја. По ре зул та ти те што 
ги на пра вив, осо бе но на за ле зот на 
ка ри е ра та, со вто ро ме сто во ге не
рал ни от плас ман ко га за влак но ми 
из бе га и пи е де ста лот, со мно гу те пр
ви ме ста на ма ра то ни те во Ка на да, 
Ар ген ти на, Ме кси ко, не кој се се тил 
на ме не и од лу чил да вле зам во оваа 
ре но ми ра на ин сти ту ци ја ко ја ги сле
ди ма ра тон ци те од це ли от свет. Не кој 
од лу чил де ка ток му јас ќе би дам тој 
што ќе вле зе оваа го ди на во „Ку ќа та 
на слав ни те“. Се то тоа е во ред и е 
на ви сти на уба во, но, од дру га стра
на, мо рам да ка жам де ка јас це ла та 
мо ја ка ри е ра ја фи нан си рам сам. За
ра бо те ни те фи нан си ски средс тва од 
учес тво на ма ра то ни те низ све тот 
ги пре на со чу вав во под го то вки за 
сле ден ма ра тон, за след но нат пре

ва ру ва ње. Во оп што не е сра мо та да 
ка жам де ка јас сѐ уште си пла ќам кар
та за влез во ба зен во Ма ке до ни ја за 
да мо жам да тре ни рам. Си те оние 
ма ли фи нан сии што сум ги до би вал 
не би ле до вол ни за учес тво на еден 
го лем на стан, а во оп што не ста ну ва 
збор за по кри ва ње на це ла та се зо
на. Од средс тва за пат, сме сту ва ње, 
тре нин зи, ис хра на, опре ма. За тоа и 
прет ход но ка жав, мал ку ми е жал 
што ќе вле зам во „Ку ќа та на слав
ни те“ би деј ќи, гле дај ќи ги ус ло ви те 
на оста на ти те ма ра тон ци од це ли от 
свет, ус пе си те што сме ги на пра ви ле 
ние се да ле ку по го ле ми од ре ал на та 
сли ка што ја има на ши от на род.

 Во мо мен тов се акту ел ни олим-
пи ски те игри во Рио де Жа не и-
ро. Ма ке до ни ја учес тву ва ше со 
двај ца пли ва чи. Ка ко го оце ну ваш 
нив ни от на стап и да ли на ша та 
зем ја мо же да се на де ва на по до-
бри ре зул та ти во ид ни на?
СТе ФА НоВ СКи: Мар ко Бла жев ски и 
Ана ста си ја Бог да нов ски се убед ли во 
нај до бри те пли ва чи од на ша та зем
ја. Дол ги го ди ни не сме има ле та кви 
пли ва чи. Та лен тот што го по се ду ва ат 
е не ос по рен, но си те ре зул та ти што 
ги има ат се по ра ди ма ко трп ни те тре
нин зи и ра бо та, на кои се по све ти ле. 
Зна е те ка ко, на ро дот во на ша та зем ја 
ни ко гаш не ма да би де за до во лен ако 
не е осво ен ме дал. Мо рам да на пра
вам ма ла спо ред ба иа ко те шко де ка 
е воз мож на. За среќ на на Мар ко и на 
Ана ста си ја, нив ни от та лент и по све те
ност се за бе ле жа ни од врв ни тре не ри 
во САД. Та му глав на та на ци о нал на 
стра те ги ја во си те спор то ви се пра ви 

на уни вер зи те ти те. Не кои од нив по ве ќе 
средс тва вло жу ва ат во ин ди ви ду ал ни те 
спор то ви не кои во ко ле ктив ни те. Мар ко 
Бла жев ски ја има ше таа сре ќа да би де на 
уни вер зи тет ка де што пли ва ње то е спорт 
број еден. Та му има бес пре кор ни ус ло ви да 
тре ни ра со врв ни пли ва чи од це ли от свет, 
не кои од нив се и олим пи ски шам пи о ни 
и свет ски ре кор де ри. Мо же мно гу да на
пре ду ва и за тоа мо ра се ри оз но да се сме та 
на не го и на след ни те Олим пи ски игри.

 пра ви ла та што ги на пра ви ле од пли-
вач ка та фе де ра ци ја на Ма ке до ни ја, 
кои се до ста ве ни до Ма ке дон ски от 
олим пи ски ко ми тет, не доз во лу ва ат 
учес тво на две олим пи ја ди без осво-
е на А-нор ма.
СТе ФА НоВ СКи: (се смее) Тие што ги 
пра ве ле пра ви ла та, очиг лед но не се раз
би ра ат во пли ва ње. Ка ко спо ред ба, во 
не го ва та дис цип ли на, 200 ме три ме ша
но, во фи на ле то са мо пр ви те пет нат
пре ва ру ва чи ос тва ри ја вре ме кое е со 
ква ли фи ка ци ска Анор ма. Ако не кој од 
Бла жев ски или од Бог да нов ски оче ку ва 
тие во ид ни на да се осво ју ва чи на ме да ли, 
то гаш е во заб лу да. Пли вач ка та фе де ра
ци ја на Ма ке до ни ја има бло ки ра но фи
нан си ска сме тка по ве ќе го ди ни. Не ми е 
јас но ка ко мо же да оче ку ва ре зул та ти од 
на ши те пли ва чи ко га не ма вло же но ни ту 
еден де нар. Пред два де на из ле зе по да ток 
де ка осво е ни те ме да ли на бри тан ски те 
пли ва чи во Рио ја чи нат др жа ва та точ но 
5,5 ми ли о ни фун ти по ме дал. Тие осво и ја 
шест ме да ли, што зна чи де ка др жа ва та 
за еден олим пи ски цик лус вло жи ла во 
пли ва чи те по ве ќе од 30 ми ли о ни фун
ти, а, се пак, пли ва чи те спо ред нив на та 
јав ност по тфр ли ја и осво и ја са мо шест 
ме да ли. Ни кој од пли ва чи те во Ма ке

до ни ја не мис ли де ка ток му фе
де ра ци ја та или др жа ва та тре ба 
да од вои тол ка ви средс тва. Но, 
со на пра ве на од лич на стра те ги ја, 
фи нан си ски план и кон ти ну и ра на 
ра бо та и под го то вки за еден или 
два олим пи ски цик лу са, кои тра
ат по че ти ри го ди ни, Ма ке до ни ја 
мо же да се на де ва на плас ман и во 
не кое го ле мо фи на ле.

 Мно гу са мо у ве ре но го ка жу-
ваш тоа де ка Ма ке до ни ја мо же 
да има фи на лист во пли вач ки те 
дис цип ли ни на олим пи ски те 
игри. од ка де тој оп ти ми зам?
СТе ФА НоВ СКи: Во пос лед ни те 
не кол ку го ди ни во Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја, на ви сти на, се соз да доа 
ус ло ви за тре нин зи на пли ва чи те. 
Се отво ри ја и мно гу шко ли за мла
ди ка те го рии. На ша та зем ја е рас
ад ник на мла ди та лен ти. Тие се га 
ве ќе има ат ус ло ви за тре нинг пре
ку це ла та го ди на. Ба зе нот во Кар
пош, кој е во склоп на СЦ „Бо рис 

Трај ков ски“, ра бо ти 365 де на во 
го ди на та. Во на ше вре ме не мав ме 
ни ту ба зен за тре нинг. Пред се кое 
го ле мо нат пре ва ру ва ње одев ме 
во Бу га ри ја за да на пра ви ме ка
кви та кви под го то вки кои тра е ја 
са мо по пет на е се ти на де на. Се га е 
дру го вре ме. По ве ќе од 300 та лен
ти ра ни де ца пли ва ат во Скоп је и, 
се ка ко, и во дру ги те гра до ви. Со 
нив тре ба да се поч не од нај ма ла 
во зраст да се ра бо ти се ри оз но и 
ве ќе ко га и фи зич ки ќе се раз ви
јат, по 14. го ди на, да вле зат во нат
пре ва ру вач ки цик лус со учес тво 
на го лем број нат пре ва ру ва ња, 
ми тин зи, европ ски и свет ски пр
венс тва. И от та му да се соз да дат 
но ви ма ке дон ски олим пиј ци кои 
уште ка ко ма ли ќе тре ни ра ат во 
дис цип ли ни те кои најм но гу им 
ле жат. Ова ва жи и за ба зен ско то 
пли ва ње и за ма ра тон ско то. Жал
но ќе би де ако Ма ке до ни ја не ма 
пли ва чи на след ни те Олим пи ски 
игри во То кио. 

спорт интерВjу ТО МИ СТЕ ФА НОВ СКИ
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 Жена оди во аптека и прашува:
– Што е подобро за мојот сопруг 

лексилиум или дијазепам?
 Аптекарката прашува:
– А која е дијагнозата?
– Чевли од 200 евра.

 Разговараат двајца пријатели:
– Морам да се разведам. Жена 

ми два месеци не ми зборува!
– Треба сериозно да размис лиш 

за тоа. Ретко се наоѓа таква 
жена...

– Дечко ја вежбав на таа справа.
– Извини не те видов.
– Пауза правев...5 години.

#PrayforSkoPje

Здраво телефанатици. Го пишувам ова со малку пооладена глава, во време 
кога верувам дека и вашите глави се бистри.

Ужасно ме нервира хаштагот за молење. Молете се за Париз, за Ница,  
за Скопје... Не другари, престанете со молење. Само свестете се.

Свестете се дека сте единка што живее во колектив. Дека тоа што го прави-
те влијае врз другите, токму како што дејствата на другите влијаат врз вас. 

Свестете се дека секое ѓубре ви се враќа. Секое невнимание чини. Секое 
поминато црвено светло ве прави штетник, лебарка.

Свестете се дека од вас зависи. Ова е глупава фраза, сигурно ви е  
здодеана, но е вистинита. 

Оставете го молењето, Бог, Алах, Буда...

Станете човек за себе и за тие околу вас, не затоа што евентуално ве чека 
некоја поголема награда за вашите дела во рајот.

Биди свесен човек!

Малиот брат 

тВтека

�  19 август 1952 година
 Во Скоп је е ро ден акте рот Не-

над Сто ја нов ски. До бит ник е на 
го лем број ви со ки со јуз ни и ре-
пуб лич ки на гра ди и приз на ни ја. 
Во 1985 го ди на е прог ла сен за 
актер на го ди на та спо ред ре-
ви ја та „Екран“, до бит ник е на 
на гра да та на вес ни кот „Днев-
ник“ од Нови Сад, до бит ник на 
„Зла тен ме дал“ на Те а тар ски те 
све че но сти во Шабац, за уло га-
та во прет ста ва та „Кула Вави-
лонска“. Не над Сто ја нов ски е 
филм ски, те а тар ски и те ле ви-
зи ски актер, кој се на мет на ка ко 
нај воз буд ли ва актер ска по ја ва 
во Македонија во пос лед ни те 
го ди ни од не го ви от жи вот. По-
чи на не на деј но на 14 ју ли 1998 
го ди на во Скоп је. 

�  20 август 1968 година
 200.000 тру пи на Варшавскиот 

пакт и 5.000 тенкови вр шат ин-
ва зи ја на Чехословачка, со што 
е за ду ше на Прашката пролет, 
пер и од на по ли тич ка ли бе ра ли-
за ци ја на Чехословачка во вре-
ме то на до ми на ци ја та на СССР 
со Источниот блок по Втората 
светска војна.

�  21 август 1897 година
 Анг ли ски от ле кар Роналд Рос 

открил кој вид ко ма рец е пре-
не су вач на ма ла ри ја, што би ло 
пре суд но за суз би ва ње на бо-
ле ста ко ја пре диз ви ка ла смрт на 
ми ли о ни лу ѓе. Тој е еден од пр-
ви те нобеловци за медицина, ја 
до бил на гра да та во 1902 го ди на.

�  22 август 1864 го ди на
 Два на е сет зем ји ја пот пи ша ле 

Пр ва та же нев ска кон вен ци ја. 
Ос но ван е Црвен крст.

�  24 август 1572 година
 Бартоломејска ноќ во Фран-

ци ја: по на ред ба на Катерина 
Медичи, за поч нал ма са крот на 
Хугенотите во кој за не кол ку 
не де ли се уби е ни по ме ѓу 5.000 
и 30.000 протестанти.

�  25 август 1903 година
 Во ста ни ци те го на пад наа и 

ос ло бо ди ја грат че то Невеска, 
на хи ски (оп штин ски) цен тар во 
Леринска околија. Ослободу-
вањето на Невеска е еден од 
најз на чај ни те на ста ни во вре-
ме то на Илин ден ско то во ста ние.

ВремеПлоВ

Животен сопатник значело во животов заедно 
да си патиме.

Новчаникот ми е црн. У жалост е.

Секоја мајка сака да има син како Болт за до продавница.

Никогаш не се јавувај прв на "Ајде да јадеме готов е 
ручекот", тоа е замка за да ја поставиш масата.

Ја скроз ги разбирам ајкулите и мене некој странец 
да ми упадне дома по гаќи и јас ке го нападнам.
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•		4	парчиња	свински	стек

•		1	ананас	(или	папаја)

•		масло

За салата ви е потребно:

•		рукола

•		неколку	смокви

•		100	гр	сино	сирење

•		сол

•		црн	пипер

•		маслиново	масло

# Со помош на блендер направете каша од 
ананасот. Доколку сакате, можете да користите 
папаја или, пак, и двете.

# Премачкајте го месото и оставете го да се 
маринира. Најдобро е преку ноќ или да стои 
најмалку 6 часа.

# Во грилтава ставете малку масло и оставете да 
се загрее на средна температура. Месото вртете 
го почесто за да не се исуши. Процесот не треба 
да трае подолго од 15 минути. Готовите стекови 
посолете ги, ставете ги на чинија и покријте ги 
со алуминиумска фолија.

# Направете салата по желба. Фичо направи 
салата од рукола, смокви и од сино сирење.

# Сервирајте!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СОвЕт: Нека не ве плаши овошјето за маринада, вкусот не 
се чувствува кога ќе се испече месото. 

куJнски тефтер

Перфектен  
свински стек
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