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ВоВед

Кој ќе го спасува СдСМ  
од изборен дебакл?

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Зо ран За ев и СДСМ два па ти го
ди на ва ус пе а ја да из бе га ат од 
со о чу ва ње со на ро дот под из

го вор де ка Из би рач ки от спи сок бил 
во ужас на со стој ба и де ка во не го 
на вод но има ло не кол ку сто ти ни 
ил ја ди фан том ски гла са чи. По ра
неш на та ми ни стер ка за вна треш
ни ра бо ти, Гор да на Јан ку лов ска, 
бе ше об ви ну ва на од опо зи ци ја та 
де ка из да ва ла лаж ни ис пра ви што 
се ко ри сте ле за из бор ни краж би. 
Спом ну ваа не ка кви 75.000 фал си
фи ку ва ни лич ни кар ти и сто ти ци 
ил ја ди фан то ми. Ин си сти раа да се 
из бри шат сто ти ци ил ја ди гла са
чи од Из би рач ки от спи сок, твр деа 
де ка не мо же да има по ве ќе од 1,5 
ми ли он гла са чи... Ра ко водс тво то на 
опо зи ци ја та во из ми на ти от пер и од 
ба ра ше се ка кво али би за да се „ис
пе ре“ од де бак лот од 200.000 гла са 
раз ли ка на пос лед ни те из бо ри во 
2014 го ди на. И пос ле сѐ, не ус пе а ја 
да ја про да дат ла га та ка ко ви сти на, 
па по втор но ќе тре ба да им об јас
ну ва ат на членс тво то и на нив ни те 
гла са чи зо што на ро дот не ги са ка.

Кре и рај ќи при каз на де ка под др
шка та на вла ста од 500.000 гла са чи 
е не ре ал на, од нос но де ка вол ја та на 
гра ѓа ни те е укра де на, опо зи ци ја та 
вед наш по из бо ри те во 2014 го ди
на го бој ко ти ра ше пар ла мен тот, со 
што ја бло ки ра ше нор мал на та ра
бо та на ин сти ту ци ја та, а по тоа со 
об ја ву ва ње то на не ле гал но прис
лу шу ва ни те раз го во ри ја во ве де 
зем ја та во нај го ле ма та по ли тич ка 

кри за од оса мо сто ју ва ње то и ја до
ве де на раб на гра ѓан ска вој на. Во 
ме ѓу вре ме, опо зи ци ја та вле зе во 
со јуз со си те душ ма ни на ма ке дон
ски от на род и дла бо ко ги по тко па 
те ме ли те на си те др жав ни ин сти
ту ции со цел на сил но да ја пре зе ме 
вла ста, за о би ко лу вај ќи ја вол ја та 
на гра ѓа ни те. За се то тоа вре ме, на
силс тво то на ули ци те се прав да ше 
со из го во рот де ка не ма ус ло ви за 
фер из бо ри. Отка ко За ев не ус пеа 
да до бие под др шка од на ро дот на 
ули ца, мо ра ше да сед не на пре го
ва рач ка ма са, ка де што со по мош 
на ча до рот го до би СЈО, нов Из бо
рен за ко ник, нов со став на ДИК, 
не кол ку ми ни стерс тва, ме ѓу кое и 
тоа за вна треш ни ра бо ти... Се то тоа 
го до би ја под из го вор де ка са мо та
ка мо жат да ги до ка жат из бор на та 
краж ба и лаж ни те гла са чи. Очај но 
ба раа фан то ми и лаж ни иден ти те
ти, но не нај доа ни ту еден, освен 
тие на Ча у шот. 

Две го ди ни ка де и да се по ја веа ла
жеа де ка би ле жр тви на из бо рен 
гра беж. Го ла жеа на ро дот, ги ла
жеа Бри сел и Ва шин гтон, ги ла жеа 
дип ло ма ти те... За ев твр де ше де ка 
има ло 200.000 фан то ми и ба ра ше 
те рен ска про вер ка за си те. Се за ка
ну ва ше де ка не ма шан си да се по ја
ви на из бо ри без де та лен прег лед 
во се кој дом. Ше ке рин ска из брои 
ду ри по ло ви на ми ли он фан то ми, за 
по тоа да се прав да де ка и 40.000 не 
би ле мал ку. Во пра во е – и 40 не се за 
за не ма ру ва ње, но ако по сто јат. Но, 

што е со од го вор но ста за лаж ни те 
об ви ну ва ња? Мно гу е да из ла жеш 
де ка има 5 фан то ми, а не 500.000! 
Врз ос но ва на та кви те без о браз ни 
ла ги, Пен да ров ски ба ра ше „огром на 
те рен ска про вер ка“ за „про чи стен, 
кре ди би лен Из би рач ки спи сок ка ко 
еден од пре дус ло ви те за фер и де
мо крат ски из бо ри во Ма ке до ни ја“. 
Опо зи ци ски те ме ди ум ски тру би це
ла го ди на ор ке стри ра но тру беа на 
си те стра ни де ка „е по ве ќе од јас но 
оти спи со кот е полн со фан том ски 
гла са чи“. Ни кој од нив не мо же ше да 
на ве де ни ту еден кон кре тен при
мер, па опо зи ци ја та мо ра ше да ба ра 
но ви и но ви не ло гич ни про вер ки 
на спи со кот, де мек са мо што не 
ги откри ле фан то ми те. И за се то 
тоа вре ме, пр ви от чо век на ДИК не 
смог на си ли во ни ту еден мо мент 
да из ле зе и јав но да се про из не се за 
фан то ми те, јас но и глас но да ка же 
да ли спи со кот е чист и ако не, по
ра ди што е спо рен. 

Отка ко стран ци те уви доа де ка из
го во ри те на опо зи ци ја та не др жат 
во да, по ба раа ит но за тво ра ње на 
До го вор од Пр жи но и из бо ри без 
та кви иди от ски из го во ри. На кра
јот, СДСМ ус пеа да из дејс тву ва про
вер ка на не ка кви 30.000 „спор ни 
гла са чи“, кои, всуш ност, по се ду ва ат 
ле гал но из да де ни до ку мен ти, но од 
раз лич ни при чи ни не се при ја ви ле 
во опре де ле ни от рок од 25 де на во 
ДИК. И што е нај важ но, ме ѓу нив 
не ма ни ту еден фан том! Нај го лем 
дел од спор ни те гла са чи се од ал

ОПОЗИЦИЈАТА ОСТАНА БЕЗ ФАНТОМИ

бан ска на ци о нал ност, а дел од нив 
се истак на ти чле но ви и акти ви сти 
на опо зи ци ја та... 

По ва кви от срам, во се ко ја нор мал на 
пар ти ја, са мо то членс тво ќе по ба ра
ше од го вор ност од ра ко водс тво то 
за лаж ни те твр де ња. Но, од пр ви те 
лу ѓе на пар ти ја та, на ме сто из ви ну ва
ње, слу ша ме ка ко упор но ја тур ка ат 
при каз на та за фан то ми те. 
Не знам ка ко опо зи ци ја та оче ку ва да 
го убе ди на ро дот во овие без оч ни ла
ги, но, ка ко и да е, се га ду ри и на нив 
им е јас но де ка фан то ми те ве ќе не се 
во игра и де ка по трет пат За ев не ма 
да мо же да ги иско ри сти за бег ство 
од из бо ри те. Да би де ме на чи сто. И 
по крај нај а ва та на За ев де ка СДСМ ќе 
из ле зе на из бо ри на 11 де кем ври, тоа 
не зна чи де ка ра ко водс тво то на пар
ти ја та та ка лес но ќе се сог ла си да се 
по ја ви пред гра ѓа ни те и да при фа ти 
те жок по раз. На про тив, и по крај си те 
бле фи ра ња пред до маш на та и пред 
ме ѓу на род на та јав ност де ка е под го
твен за из бо ри во де кем ври, СДСМ ќе 
на пра ви сѐ за уште ед наш да из бег не 

со о чу ва ње со гра ѓа ни те. Ток му за тоа, 
во пер и о дот по фор ми ра ње то на но
ва та тех нич ка вла да, опо зи ци ја та ќе 
поч не да ра бо ти на кре и ра ње но во 
али би кое ќе тре ба да го до ве де во 
пра ша ње ле ги ти ми те тот на тие из
бо ри, вклу чу вај ќи ги и ре зул та ти те 
од тие из бо ри. Со тоа би се отво рил 

про стор за про дол жу ва ње на кри за
та, што би ја вра ти ло Ма ке до ни ја во 
2014 го ди на. Та ка За ев, Ше ке рин ска 
и нив ни те бли ски со ра бот ни ци ќе си 
го про дол жат по ли тич ки от жи вот. 
Но, да ли ќе има ат си ла по трет пат 
да из бе га ат од на род на та каз на, ќе 
по ка же вре ме то. �



ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДИЗБОРНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Пишува | Наум Стоилковски  

медиумите  
ад хок алиби 
на Заев?
Што се крие зад ад хок ре ше ни е то за ме ди ум ска ре гу ла ци ја и зад 
нај а ви те де ка тоа е са мо при вре ме но ре ше ние и оти по ли ти ча ри
те до пр ва ќе се за ни ма ва ат со ме ди у ми те? Ако се има ат пред вид 
ма ке дон ска та опо зи ци ска по ли тич ка кул ту ра и тра ди ци ја та што 
се на мет ну ва, де ка ќе се ба ра влак но во јај це то при евен ту а лен 
нов обид за бег ство од из бо ри или во кра ен слу чај при по раз, тоа 
влак но овој пат мо же да би де ра бо та та на ова ад хок те ло, чи е што 
бло ки ра ње би го ур на ло ми тот за за вр ше на до маш на за да ча

Отка ко се по пол ни на те
рен сѐ што бе ше по ли
тич ка та вол ја на опо зи

ци ја та, се га сѐ по о чиг лед но е 
одр жу ва ње то на из бо ри те до 

кра јот на го ди на ва. Се пак, за да 
не из ле зе де ка ра бо ти те одат 
под мач ка но, по втор но во фо
ку сот се нај доа ме ди у ми те и 
нив на та ре гу ла ци ја. За вол ја 

на ви сти на та, ме ди у ми те и 
из бор ни от спи сок беа на ве
де ни ка ко ми ни мум ус ло ви 
за из бо ри. Отка ко по ло ви на 
ми ли он фан том ски гла са чи се 
пре тво ри ја во три е се ти на ил
ја ди жи ви лу ѓе, кои по втор но 
ќе има ат пра во актив но да се 
ре ги стри ра ат во спи со кот во 
пре диз бо ри е то, опо зи ци ја та 
се га не ма дру го освен да ја 
комп ли ку ва ме ди ум ска та ре
гу ла ци ја за да не из ле зе ка ко 
хе ро и на та во при каз на та за 
„лес на та де вој ка“.

Но, не слу чај но се оста ва про
стор за но ви ба ра ња за но ви 
за кон ски из ме ни во пос ле ден 
мо мент, ка ко што бе ше нај а
ве но и од Здру же ни е то на но
ви на ри за тоа да се раз го ва ра 
на сред ба та за мис ле на ка ко 
по че ток на кра јот на по ли тич
ка та кри за и дви же ње кон но
ви из бо ри.

Не мо же да се збо ру ва за ме
ди у ми те и за СДСМ, а тоа да 
не нѐ до не се кон „култ на та“ 
из ја ва на ли де рот Зо ран За
ев де ка „ме ди у ми те се глав ни 
по ли тич ки не при ја те ли“ или 
по ра ки те зад ка ме ри те де ка 
се то тоа тре ба да се за тво ри, 

АКТУЕЛНО
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со ме ле, за па ли. Ја де ње то жи ви 
лу ѓе во ме ди у ми те, она ка ка
ко што беа до че ку ва ни до бар 
дел од но ви на ри те на прес 
кон фе рен ци и те во шта бот на 
СДСМ. Зар не кој ги за бо ра ви 
фи зич ки те на па ди врз ме ди
у ми те што не им се по вол ја и 
фи нан си ска та „уре ду вач ка по
ли ти ка“ на Со рос? Про те сти те, 
кр ше ња та, оби ди те за упад во 
МРТВ, по ли тич ки те пре со ви и 
ми тин зи пред при ват ни ме ди
у ми са мо ја на до пол ну ваа сли
ка та за од но сот на СДСМ кон 
ме ди у ми те што се „дрз на ле“ да 
ги кри ти ку ва ат и ка ко пар ти ја 
и ка ко по е дин ци по ли ти ча ри.  

Ни ка ко не мо же да се за бо ра ви 
де ка на чи нот на кој СДСМ ги 
за мис лу ва ше „сло бо да та на ме
ди у ми те“ и „про фе си о нал но то, 
об је ктив но и транс па рент но 
но ви нарс тво“ на и де на от пор 
ду ри и кај нив на та ис по ста ва 
ЗНМ и кај се стрин ски от син ди
кат. Нив на та ви зи ја ка ко тре ба 
да изг ле да ат ме ди у ми те бе ше 
на го ле мо оце не та ка ко цен зур
на, пре ку ди рект на кон тро ла 
во јав ни от сер вис, ка ко и со 
со ве тот во Аген ци ја та за ме
ди у ми за мис лен да каз ну ва и 
да за тво ра ме ди у ми по лич но 
ви ду ва ње за ра ди ли чен став 
на но ви на ри те.  

Ко га ве ќе се по тсе ту ва ме за 
ме ди у ми те, по ли тич ко то и за 
(пред)из бор но то из ве сту ва ње, 
мо ра да се ана ли зи ра и нив
но то вли ја ние врз гла са чи те 
во плу ра ли стич ка та исто ри ја 
на Ма ке до ни ја. Та ка, зар об
је ктив но ста во ме ди у ми те и 
ед на кви от при стап на опо зи
ци ја та до нив и до пуб ли ка
та ги тур на нас лед ни ци те на 
„ед но у ми е то“ од власт во 1998 
го ди на и по втор но во 2006 го
ди на? Да ли опо зи ци ја та то гаш 
има ше рам но пра вен про стор 
во ете рот, во ве сти, еми сии, 
де ба ти, да ли од на пред им беа 
до го ва ра ни пра ша ња та и им 
се по сти лаа цр ве ни ки ли ми и 
уред ни ци од пор та до сту дио. 
Да ли во вес ни ци те и во не дел
ни ци те ги од би раа нај у ба ви те 
фо то гра фии и ци та ти од нив?

Јав ни от сер вис и то гаш бе ше 
„дуп ка“, не мно гу под ла бо ка од 
се га, ама та му ра бо ти те, пак, беа 
дра стич ни. Од тоа ка ко на вре ме
то бе ше наз на чен, па раз ре шен 
то гаш ни от по ли тич ки ко ме сар, 
до тоа ка ко беа но се ни „удар ни
те“ сер виска дри, кои по тоа беа 
про нај де ни на ли ста та на вла
ди на та пиар фа бри ка. Ни што 
по раз лич на со стој ба не ма ше 
ни ту во при ват ни те ме ди у ми, 
чи и што то гаш ни но ви на ри се га 

се ме ди ум ски те гу руа на СДСМ. 
Уште по ин те рес но е нив но то 
дејс тву ва ње се га, со тоа што 
ди рект но од нив за ви си да ли и 
кој опо зи ци ски функ ци о нер ќе 
учес тву ва во одре де на про гра
ма или ве сти на не кој ме ди ум, 
и по крај јас но изра зе на та вол ја 
на по ли ти ча рот. 

И ту ка се по ста ву ва пра ша ње то 
да ли СДСМ со тоа што ќе бој
ко ти ра одре ден ме ди ум (што 
во оп што не е чу до) не ма да „из
лиз га“ одре де ни ме ди у ми да не 
мо жат да еми ту ва ат ана ли за. 
Или ако СДСМ не ма ни ка ква 
актив ност еден ден, не ма да 
се еми ту ва ни ту пре диз бор на 
актив ност на ВМРОДПМНЕ 
за тоа што не ма да има ед на
кво долг став и од СДСМ? Ова 
пра ша ње е по ве ќе ре ал ност 
откол ку хи по те тич ко имај ќи 
го пред вид до се гаш ни от од
нос на пар ти ја та кон одре де ни 
ме ди у ми. Ду ри и при нив ни те 
оби ди да учес тву ва ат во дел 
од нив, по ви ка ни на ин терв јуа 
сре де ве сти, вре ме то и про сто
рот го зло у по тре би ја за плу ка
ње по нив ни те до ма ќи ни.

Се га ко га се фор ми ра ад хок 
те ло то кое ќе тре ба де вет па ти 
да ме ри, а ед наш да се че и ко га 
си те оче ку ва ат (ко неч но) да се 

за вр ши и со овој по ли тич ки 
из лет, не мо же да не се оче ку ва 
де ка во тоа петч ле но те ло не ма 
да има по ли ти ка и де ка по ли
тич ки наз на че ни те но ви на ри
чле но ви ќе се др жат стрикт но 
до про фе си о нал но то оце ну ва
ње. Ако се оце ну ва и спо ред 
сли ки те, ин сер ти те и тен ден
ци и те, мно гу е ин те рес но ка ко, 
до кол ку бе ше пре диз бо рие, ќе 
бе ше оце не та ме ди ум ска та по
кри е ност на не о дам неш на та, 
да ја на ре че ме не среќ на, из ја ва 
на Ше ке рин ска, по чи на ти от 
да сед не, и кои би би ле пре по
ра ки те и оцен ка та на те ло то? 

Но, уште по ин те рес на е си ту
а ци ја та со пор та ли те. Тие во 
овој мо мент има ат ду ри и по
го ле ма моќ на вли ја ние со тоа 
што мо же да пла си ра ат ин фор
ма ции во си те фор ма ти. Иа ко 
се чи ни де ка си те са ка ат да 
диг нат ра це од нив на ре гу ла
ци ја, тоа отво ра мно гу по го лем 
проб лем. Ако се са ка ви стин
ска ре гу ла ци ја, тие не тре ба да 
би дат изо ста ве ни. Но, и да се 

во ве де ред во тоа по ле  си те 
што пла си ра ат ве сти да би дат 
ре ги стри ра ни ка ко ме ди у ми, а 
не да се кри јат зад гра ѓан ски 
здру же ни ја, да има ат им пре
сум и да ги по чи ту ва ат пра ви
ла та на игра. Ина ку, што би ги 
спре чи ло, на при мер, те ле ви
зи и те да трг нат во сво е во лие 
на овој не ре гу ли ран про стор? 

Во за пад ни те де мо кра тии 
сло бо да та на ме ди у ми те е не
при кос но ве на, а, се пак, има ат 
по ли тич ка зад ни на ко ја е отво
ре на, доз во ле на и гра ѓа ни те, 
од нос но гла са чи те, ја при фа
ќа ат со свест за плу ра ли зам 
и по ли тич ки став. Ре ше ни е то 
кое се ко ри сти за овие из бо
ри, со ва ков тип ре гу ла ци ја на 
ме ди у ми те во пре диз бо ри е то, 
е пре зе ме но од Фран ци ја, но 
та му ра бо ти те на ви сти на се 
по и на кви. Та му по ли тич ка та 
кул ту ра е на ни во на кое опо
зи ци ја та ед вај че ка мож ност да 
се нај де во ме ди у ми те и под го
тве но ја до че ку ва се ко ја си ту
а ци ја да се из ле зе на из бо ри.

Ако се има ат пред вид ма ке дон
ска та опо зи ци ска по ли тич ка 
кул ту ра и тра ди ци ја та што 
се на мет ну ва, де ка ќе се ба ра 
влак но во јај це то при евен ту
а лен нов обид за бег ство од 
из бо ри или во кра ен слу чај 
при по раз, ана ли зи рај ќи ги 
на ста пи те на За ев, де ка ова е 
са мо при вре ме но ре ше ние и 
де ка по ли ти ча ри те до пр ва ќе 
се за ни ма ва ат со ме ди у ми те, 
тоа влак но овој пат мо же да 
би де ра бо та та на ова ад хок 
те ло, чи е што бло ки ра ње би го 
ур на ло ми тот за за вр ше на до
маш на за да ча. 

И та ка до бе скрај. На ме сто ме
ди у ми те да се за ни ма ва ат со 
по ли ти ча ри те, по ли ти ча ри те 
се за ни ма ва ат со ме ди у ми те, 
кои со оваа по ста ва на ма ке
дон ска та опо зи ци ја ја спо де лу
ва ат суд би на та на Др жав на та 
из бор на ко ми си ја, Из би рач ки
от спи сок и на Из бор ни от за ко
ник, тр пеј ќи из ме ни, хи ро ви и 
ту то ри при се кој нов из бо рен 
цик лус или обид за не го. �



К ога ќе падне првото издржа
но обвинение на СЈО? Денеска, 
утре или поверојатно  вчера... 

Вака би гласела дефиницијата на ма
кедонското право на апсурдот, кое 
по примерот на сродната драма ре
чиси една година се провлекува низ 
македонската реалност. Преседан со 
еднострани обвиненија кон владејач
ката партија и неаргументирано јав
но жигосување на нејзините челници, 
наспроти заштитничкиот однос кон 
врхушката на СДСМ, чијшто лидер и 
неговите гавази, како Верушевски и 
компанија, се величат како спасители 
и се чуваат како ретки птици.

Успешни или не, иако второто е емпи
риски докажано, но исто како и нив
ните безидејни и неработни ментори 
од опозициската партија, СЈО и Јанева 
егзистираат речиси дванаесет месеци 
со мегабуџет за домашни услови и 
уште посолени плати. Функционира
ат по принципот познат како „пови
кај пријател“ од играта „Милионер“. 
Секогаш кога СДСМ ќе падне во де
пресија од преголемиот константен 
набој на негативна енергија, партија
та недостигот на програма и идеи 
го премостува со помошта на својот 
спасител, кој без никаков проблем 
стапува на сцена и со волшебното 
стапче, кое, меѓу другото, личи на 
чадор, од „бомбашките“ неосновани и 
пусти индиции создава инстант „слу
чај“ против ВМРОДПМНЕ, давајќи 
ѝ време на морално и финансиски 
паднатата опозиција да се соземе од 
маката претрпена по одржаните две

три бесмислени пресконференции 
и да се врати на нозе. Да можеа, ќе 
го вклучеа СЈО и во некрофилијата 
за настраданите во поплавите, но 
поради летните одмори, овојпат 
мораа да ги ангажираат и онака не
крофилски настроените и надарени 
медиумски јуришници. Веројатно, 
кога некогаш во далечна иднина 
и би победиле на избори, би го 
воскреснале СЈО, од носталгија и за 
личен ќеф, а единствен проблем би 
бил новиот состав затоа што во таа 
победничка констелација на СДСМ 
Ленче, најверојатно, би била претсе
дателка на Судскиот совет, Фатиме 
пратеник, Катица министерка итн.

СДСМ И СЈО ДЕЈСТВУВААТ  
ПО ИСТА МАТРИЦА 

Оваа постојана „чадорски“ стимулира
на инфузија во форма на изнасилени, 
прејудицирани и фингирани случаи 
премина во лоша навика бидејќи, очиг
ледно, СДСМ се навлече на помошта 
од СЈО и стана зависник од негови
те, макар биле неефектни, обиди за 
девалвација на нивниот политички 
противник. Проблемот е во тоа што 
никој од инволвираните сојузнички 
страни во специјалната прикаска, кои 
случајно или не почнуваат на иста
та буква, не сфаќа дека курцшлусот 
е генеалошки и настанува од иден
тичното родословие на вмешаните. 
Не ги спојува само сенката на истиот 
чадор, туку и неспособноста и страш
ната неинвентивност. Ги поврзува и 
истата матрица, во која, помалку пара
доксално, креаторот ги создал според 
сопствениот стерилен лик.

И СЈО ќе мора да 
одговара за циркузот

анализа

Постојаната „чадорски“ 
стимулирана инфузија во форма 
на изнасилени, прејудицирани 

и фингирани случаи премина во 
лоша навика бидејќи, очигледно, 
СДСМ се навлече на помошта од 

СЈО и стана зависник од неговите, 
макар биле неефектни, обиди за 

девалвација на нивниот политички 
противник. Во обложувалниците, 
пак, коефициентот на можноста 

СЈО да подигне обвинение во 
следните месеци е 1 наспрема 

100 дека сѐ е само обична фарса. 
Изборите се ближат, а Јанева 

работи прекувремено. Замислете 
ја само дневницата за работа за 
викенд и на празник на основна 

плата од 3 илјади евра...

ЈАНЕВА ВО ПЕТТА БРЗИНА ЗА СПАС НА ЗАЕВ
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Првите го демонстрираат тоа 
на политичката сцена веќе 25 
години, а во нивно наследство 
единствено што се памети се 
самозамислената предодреде
ност за владеење наспрема ло
шата политичка „поткованост“, 
неинвентивност и голема мр
зеливост, затворените фабри
ки, илјадниците отпуштени 
работници и стечајци, смене
то име, знаме, нова терито
ријална поделба на државата 
и многу слични потези со кои 
синокрвните ѝ се упикуваа на 
меѓународната заедница. Мо
жеби има кусок од 24 години 
постоење, но СЈО може надале
ку да се фали со сопствената 
неинвентивност. Доколку се 
сомневате, потсетете се само 
на имињата на случаите, сите 
кое од кое попатетично и сите 
на буквата „т“. Ајде и за ова да 
го обвиниме „чадорот“, но за 
партиската наспрема стручна
та подготвеност доволно збо
рува универзитетскиот просек 
на Јанева, а за предодреденос
та родословот на Фатиме и на 
Ленче. Откако, буквално, ги 
избркаа двајцата обвинители 
кои не беа на иста опозициска 
бранова должина со нив, во СЈО 
владее партиска унифицира
ност, веројатно и посилна и 
посервилна од редовите на ма
тичната им партија, каде што 
фракционерството е често ми
лувана појава. СДСМ го памети
ме по наведените политички 
глупости, а СЈО, веројатно, ќе 
остане запаметено по правни
те ќорфишеци  глупави обиди 
за создавање издржани случаи 
од неаргументирани индиции 
базирани на желбите на исто 
толку безидејните нарачатели.

Непочитувањето на правила
та на игра е уште една спојна 
нишка на специјалните сојуз
ници. И додека првите во 
пустата желба за враќање на 
власт се користат со неконвен
цонални политички орудија 
како незаконски прислушува
ни разговори, местенки и се 
крстат во некаква си поддршка 
на странски чадор наместо во 
народот, вторите играат кон
тра сите правни норми и ги 
уриваат основните начела на 
процесот. Така, СЈО не ја почи
тува пресумпцијата на неви
ност, тајноста на предистраж

кај старите народи во подем и кај 
денешните партии во распад.

Но, доколку стравот од избори кај 
СДСМ е оправдан и означува сим
бол за крај на политичката кари
ера за врхушката, за дел и крај за 
слободата, чуму СЈО би се плашело 
од избори? Објаснувањето е по
веќе од јасно – и првите и вторите 
имаат ист замислен противник кој 
во нивната ката (борба со зами
слен противник во каратето) го 
има ликот и делото на Груевски 
и на ВМРОДПМНЕ, а крајната цел 
(слично како во катата) е одбрана 
од противникот, кој во случајот на 
СДСМ преку инвентивни потези 
и многу, многу работа и вложен 
труд не се штеди и го освојува 
теренот наречен Македонија. За 
Јанева и за нејзините обвинители 
би било силен пораз вложените 
напори со случаите на буквата 
„т“ да немаат никаков одраз на 
резултатот на изборите, за кои, 
всушност, и се креирани. Заев ќе 
ја урнеше власта за три дена, а 
веројатно тоа се очекувало и од 
антиуставната институција која 
беше создадена како катализатор 
на неговите дејствувања на одот 
кон власта. Замислете колкаво би 
било разочарувањето на истиот 
тој чадор доколку, по сите напори 
и вложувања, останат со празни 
раце? За Сорос и да не зборуваме...

Токму затоа, соочени со неиз
бежноста од избори, СЈО стави 
во петта брзина и максимално ја 
интензивираше фреквенцијата 
на распитите на самосмислените 
противници. И повторно со ис
тите трикови – девалвација на 
осомничените без никакво почи
тување на пресумпцијата на не
виност и кршење на тајноста на 
предистражната постапка преку 
фингирана сензација и медиумски 
циркус со истите тие личности, 
сите од редот на владејачката 
партија.

ЧАДОРОТ ГИ ПОДУЧИ, НО 
„ПРОФЕСИОНАЛЦИТЕ“ ГИ 
УНИШТИЈА...

По силните забелешки од сите 
можни страни и кога веќе стана 
премногу очигледно дека случаи
те се позајмени од желботеката на 
СДСМ, особено преку контраефек
тот на наместените „случајни“ 

пречеци на редицата опозициски 
подобни медиуми на осомничени
те, за кои новинарите по правило 
на нештата не ни смееја да знаат, 
чадорот очигледно дигна рачна и 
ги искара своите недоветни чеда 
од СЈО.

Така, истиот ден се случи една 
бурлескна ситуација, сѐ во речиси 
половина час. Првиот дел од неа 
го одиграа медиумите во функција 
на нарачаното од чадорот, а вто
риот го уништија истите нивни 
професионални колеги, жедни за 
сензација.

Во вторникот, петнаесетина ми
нути пред 17 часот, ултраопози
циско гласило излезе со став на 
СЈО кој веднаш орно и со голем 
елан го презедоа десетици други 
побратими по новинарска ориен
тација. Во веста се тврдеше дека 
СЈО ќе држи во строга тајност кои 
сѐ политичари се инволвирани во 
предистражната постапка и ќе се 
појават на распит. Очигледно, по 
воспитната од заштитниците, СЈО 
ја протури оваа вест преку истиот 
медиум за кого Јанева го даде и 
првото интервју. Случајно, нели...

За голема жал на СЈО и уште по
голема на чадорот, нивните не
доволно информирани колеги, 
кои не знаеја дека треба да ја 
поддржат воспитната од чадорот, 
во битката за да бидат „најинте
ресни“ и најблиски до Соросови
те непресушни средства, башка 
УСАИД и многуте други амбаса
дини фондови, речиси половина 
час по патката за новата чесност 
и принципиелност на СЈО се из
летаа и соопштија радосно оти 
Зоран Ставрески не се јавувал за 
распит во СЈО, бил болен и надвор 
од земјава. Веста излезе речиси 
половина час по лагата дека СЈО 
веќе нема незаконски да оддава 

Евидентно е дека претходно e направен план 
меѓу структурите на СДСМ, Сорос и некои 
други структури како да постапува СЈО, вели 

универзитетскиот професор Александар Даштевски, според кој 
не случајно веднаш штом ќе се актуализираат изборите, главно 
оружје станува токму СЈО.

ДАШТЕВСКИ: Тоа што не им е јасно на тие структури е дека таквото 
однесување и постапување се казниви и строго забранети. Таа 
безидејност оди дотаму што во СЈО не можат да сфатат дека тоа 
што го прават е толку провидно што секому му е јасно дека спро-
ведуваат агенда на опозицијата со цел да го нарушат рејтингот на 
власта. Но, на крајот некој ќе мора да преземе одговорност, како за 
потрошените пари, така и за незаконското постапување и кршење 
на правата и слободите на осомничените, спротивно на домашните 
и на меѓународните прописи.

Пресумцијата на невиност е утврдена во нашите закони, и тоа во 
согласност со меѓународните прописи - член. 11 од Универзалната 
декларација за човекови права и член. 6 од Европската конвенција 
за заштита на човековите права и основни слободи. Според овие 
меѓународни документи, секој обвинет за кривично дело има право 
да се смета за невин сѐ додека не се докаже вината. Македонија е 
земја-членка и на Обединетите нации и на Советот на Европа, кои 
ги усвоиле овие прописи и како таква има обврска да ги почитува. 
За жал, кај нас стана вообичаено непочитувањето на ова елемен-
тарно човеково право. Покрај тоа, не се почитуваат и многу други 
законски одредби. На пример, вчера грубо беа прекршени тајноста 
на предистражната постапка и тајноста на истражната постапка. 
Тоа, можеби, ќе беше ублажено доколку СЈО не им ги пратеше 
разговорите за кои беа повикани сведоците на проопозициските 
медиуми, да ги објават заедно со прилогот за сослушување. Да 
се потсетиме на Договорот од Пржино. Таму стои дека СЈО тре-
ба да спречува да бидат објавувани незаконски прислушуваните 
материјали, а не да учествува во нивното објавување. Но, нели, 
СЈО не одговара пред никого. Барем засега. Јавноста можеше 
да види дека СЈО заборави на тие што неовластено ги прибавија 
и пуштаа тие материјали бидејќи продолжување на таа кривична 
постапка можеше да придонесе и за поуспешно завршување на 
другите постапки. Уште пред една година беше утврдено во судот 
дека таквите материјали не можат да се користат како доказ без 
прибавување на други докази. Поради тоа, доаѓа и до поведување 
постапки од страна на СЈО без да бидат обезбедени докази, што е 
уште еден преседан и прекршување на кривичната постапка, но и 
повредување на достоинството на човекот, неговиот углед, правото 
на личен и семеен живот, правото на еднаквост. Тука доаѓаме и до 
едно фундаментално право од огромно значење за постапката, а тоа 
е правото на ефикасна одбрана и постапување во разумен рок, кои 
не само што апсолутно не се почитуваат, туку со тоа на странките 
им е нанесена непоправлива штета.

Затоа, јас ова не би го нарекол медиумско-политички циркус, туку 
трагедија, и тоа не само за странките во постапката и нивните се-
мејства, туку и за државата. Со самиот факт дека ова се случува преку 
медиумите, тоа го гледаат сите граѓаните на Република Македонија 
и целата меѓународна заедница. Овие демократски принципи се 
почитуваат во целиот свет, па со тоа се прави непотребна штета 
на угледот на државата.

Но, времето работи против СЈО. Веќе помина една година од нивниот 
избор, а тие не се ни на почетокот. Според Договорот во Пржино и 
Законот што го донесоа сите партии заедно, тие имаат уште шест 
месеци за да ги поднесат сите кривични пријави што произлегуваат 
од прислушуваните материјали. Потоа ќе имаат уште толку да ги 
завршат постапките. Како тргнале, нема изгледи дека ќе го сторат 
тоа. Потоа ќе престане нивниот мандат и тогаш ќе мора да понесат 
одговорност.

ДАШТЕВСКИ: СЈО НА КРАЈОТ НА 
МАНДАТОТ ЌЕ МОРА ДА ПРЕЗЕМЕ 
ОДГОВОРНОСТ

ната постапка и дузина други 
основни начела во кривичната 
постапка. И онака, целта им 
е руинирањето на рејтингот 
на ВМРОДПМНЕ, а за добра 
фарса и уште подобра драма 
потребни ви се филмските 
ефекти на креирање ниски 
побуди, тензии и сензација, ма
кар биле чиста лага. Копија на 
матрицата на дејствување на 
медиумските јуришници, кои 
така ги задоволуваат„ високи
те“ професионални стандарди 
на американскиот спонзор со 
унгарско потекло.

Жален и беден е СДСМ, вели аналити-
чарот Александар Пандов, кога успеа 
да се донесе во ситуација еден приучен 
правник како Катица Јанева со просек од 6,3, кој успеала да 
го постигне во седумгодишно студирање и која во својата 
обвинителска кариера нема ниту еден посериозен случај 
во улога на обвинител, да му биде единствената изборна 
програма што има да ја понуди.

ПАНДОВ: Претпоставувам дека не постои човек во Маке-
донија на кого не му е јасно дека единствената задача што 
ќе ја има дотичната госпоѓа е да испорачува што повеќе 
прес- конференции, на кои ќе бидат без никаков доказ за 
вина прозивани функционери на ВМРО-ДПМНЕ. Сигурен 
сум дека во наредниот период сѐ почесто ќе бидат пови-
кувани на давање искази во СЈО, а сѐ со една и единствена 
цел - Соросовите платенички медиуми да имаат материјал 
со кој уште пожестоко од Катица и од СДСМ ќе плукаат и 
фрлаат дрва и камења по ВМРО-ДПМНЕ. Јасно е дека како 
се приближува изборниот датум, овие дејства ќе зачестува-
ат. Па, така, пред една недела бевме сведоци како во очај 
од недостиг на докази од осомничените барале самите да 
докажуваат дека не се виновни, што е правен преседан кој 
го нема ни во најтоталитарните режими. Значи, да бидеме 
јасни до крај, некој без никаков доказ ве прави осомничен и 
тоа го обзнанува на прес- конференција која ја пренесуваат 
сите медиуми. Пресумпција на невиност и тајност за Катица 
и СЈО не постојат како норми. Потоа јавно ве повикува да 
дадете исказ во нивното неуставно обвинителство, каде 
што бараат од вас да докажете дека сте невин?! Па ова го 
нема ни во Северна Кореја. Ќе повторам, јас сум уверен во 
интелегенцијата на македонските граѓани и цврсто верувам 
дека и на најтврдите поддржувачи на СДСМ им е јасно дека 
сето тоа е парада на глупоста, од која повторно најголем 
губитник ќе бидат тие самите. Тешки несреќи се Заев и Ше-
керинска ако и по 10 изборни порази веруваат дека некои 
други ќе им ја донесат изборната победа, а не програмата 
и, секако, луѓето што би ја спровеле таа програма. Тие не 
сакаат да разберат дека граѓаните гласаат за партијата што 
им нуди подобар живот, повеќе вработувања и, секако, едно 
од најважното, а тоа е со кого се чувствуваат посигурни 
и позаштитени. Оттука ни сите пари на Сорос, ни СЈО, а 
најмалку Катица Јанева нема и нема да бидат фактор кој ќе 
одлучува кој ќе ја раководи државата по изборите. За ова 
раководство на СДСМ, дефинитивно, спас нема, тие ќе си 
се држат до нив и нивната црна кампања. Останува да се 
надеваме дека по поразот на избори таа партија ќе успее 
да избере нормално раководство кое ќе засука ракави и 
ќе се фати за работа.

ПАНДОВ: ЖАЛНО Е ЈАНЕВА  
ДА ИМ Е ПРЕДИЗБОРНА 
ПРОГРАМА

детали од истрагите. Нејсе што 
Ставрески веднаш ги деманти
раше дека е во странство, уште 
една професионална лага, нели...

Во целата прикаска радуваат 
барем две нешта. Првата е дека 
чадорот, дефинитивно, го лизна 
СДСМ со новиот меѓупартиски 
договор, а втората е дека за сеф
те, очигледно, ги искара и недо
ветните од СЈО. Останува уште 
чудото – да го натера СДСМ да 
излезе на избори... 

анализа

БЛИЗИНАТА НА ИЗБОРИТЕ  
ГИ ВОЗНЕМИРИ СДСМ И СЈО?

Со брзото наближување на 
крајот на август се ближи и 
можноста за конечен крај на 
двегодишната фингирана по
литичка криза во државата. 
Финишот на месецот треба 
да означи и крај на агонијата, 
признание дека условите се ис
полнети и датум за избори. Кај 
СДСМ помислата за изјасну
вање на народот предизвика 
активација на изборофобијата, 
која смирена од воспитните 
„заушки“ на чадорот премина 
во компензација со некрофил
ските афинитети на синокрв
ните, па растревожени од по
мислата за избори влегоа во 
евтин антички филм за вина 
на ближниот свој за времен
ската стихија, често верување 
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Де ка све тот ве ќе не е ист 
ка ко не ко гаш, по крај по
сто ја ни те те ро ри стич ки 

на па ди, ко ла те рал ни те бом бар
ди ра ња во кои ги нат не ви ни 
лу ѓе, са мо у бис тве ни те на па ди, 
по ка жу ва и нај но ви от гер ман
ски кон цепт на ци вил на за шти
та, кој отка ко ќе би де одо брен 
од фе де рал ни те ми ни стри, ќе 
тре ба да го ами ну ва Со јуз ни от 
пар ла мент или Бун де ста гот. А, 
спо ред но ви от кон цепт на ци
вил на за шти та, гра ѓа ни те тре ба 
да скла ди ра ат во да и хра на за 
нај мал ку де сет де на, кол ку што 
би тра ел пер и о дот на во нред на 
со стој ба пре диз ви ка на од при
род ни не по го ди или од дру ги 
при чи ни пре диз ви ка ни од чо ве
кот. Спо ред ана ли зи те, во пер и о
дот од де сет де на по евен ту ал на 
при род на ка та стро фа служ би те 
за по мош не би мо же ле да би дат 
функ ци о нал ни и за тоа гра ѓа ни
те тре ба да се под го тват са ми да 
ми нат низ криз на та си ту а ци ја. 
Пра ктич но, во си ту а ци ја ко га 
гер ман ска та еко но ми ја цу ти, 
ко га не вра бо те но ста е ре корд
но ни ска, ко га Гер ма ни ја го зго
ле му ва бу џе тот на Ар ми ја та и 
бро јот на вој ни ци, ко га Гер ма ни
ја по се ду ва нај на пре ден си стем 
за сле де ње по тен ци јал ни те ро

ри сти и еле мен тар ни не по го ди, 
гер ман ска та вла да не де ла та зад 
нас прв пат по кра јот на Сту де на
та вој на ги со ве ту ва ше сво и те 
гра ѓа ни да пра ват ре зер ви од 
ос нов ни про ду кти за жи вот. 

На пад на гер ман ска 
те ри то ри ја не е мож на 
оп ци ја 
Во до ку мен тот со кој се пред ла га 
но ви от кон цепт за ци вил на за
шти та, а кој е долг 69 стра ни ци 
и го под го тви Ми ни стерс тво то 
за вна треш ни ра бо ти во со ра бо
тка со екс пер ти од Ар ми ја та и 
дру ги вла ди ни аген ции и те ла, 
се ве ли де ка на пад на гер ман
ска те ри то ри ја кој би по ба ру вал 
кон вен ци о нал на од бра на не е 
ве ро ја тен. Се пак, во ид ни на не 
се иск лу чу ва ат го ле ми за ка ни за 
на ци о нал на та без бед ност по ра
ди што се не оп ход ни со од вет ни 
мер ки, ка ко скла ди ра ње во да и 
хра на. Спо ред опо зи ци ја та, вла
ста сее па ни ка и страв. За дел од 
опо зи ци ја та кон цеп тот на ци
вил на од бра на на ми ни сте рот 
за вна треш ни ра бо ти е ве штач ко 
соз да ва ње страв од криз ни со
стој би за ра ди по ли тич ки це ли. 
Пред лог кон цеп тот што тре ба 
да го нас ле ди ста ри от план за 
ци вил на за шти та, стар по ве ќе 
од 20 го ди ни, бе ше кри ти ку ван 

и на со ци јал ни те мре жи, ка де 
што под оз на ка та „ку пу ва ње па
ни ка“ беа об ја ву ва ни сто ти ци 
кри тич ки на стро е ни ко мен та ри 
за ба ра ње то на Вла да та да се на
ба ви хра на за 10 де на и во да за 
нај мал ку 5 де на. На ми ни сте рот 
Де Ма зи ер му се за бе ле жу ва де
ка без ре ал на по тре ба соз да ва 
стрес ме ѓу на се ле ни е то и де ка ја 

де фо ку си ра јав но ста од проб ле
мот со не под го тве но ста на по ли
ци ја та да се спра ви со ра ди кал
ни по е дин ци кои не кол ку па ти 
ле то во ја шо ки раа гер ман ска та 
јав ност уби вај ќи ци ви ли во раз
лич ни ин ци ден ти. Нај го ле ми от 
дел од Гер ман ци те ги до че каа 
со ве ти те на Вла да та со ци ни зам, 
без ви стин ска ре ак ци ја. За раз

ли ка од бал кан ски те зем ји, ка де 
што, и без ја вен по вик од вла
сти те, на се ко ја шпе ку ла ци ја за 
кри за про дав ни ци те се праз нат 
ин стант но, во Гер ма ни ја по ви
кот на та мош но то МВР по ми на 
ре чи си без ни ка ков ме теж или 
тур ка ни ци во ду ќа ни те. 

Ре зер ви 
Во Гер ма ни ја има над 5.000 јав ни 
бун ке ри и за сол ни шта гра де ни 
со по мош на др жав ни те ин сти
ту ции. Тие се сме сте ни во учи ли
шта, јав ни уста но ви, при ват ни 
ку ќи, но ни од да ле ку не мо жат 

да пру жат за сол ни ште за си те 
гра ѓа ни. За прет став ни ци те на 
Вла да та по стои спе ци ја лен бун
кер кој се на о ѓа на 30 ки ло ме три 
од ста ри от гла вен град, Бон, но 
не ма ин фор ма ции да ли та ков 
сли чен об јект има и во Бер лин 
или во не го ва та бли зи на. Спо ред 
гер ман ски те за ко ни, си те за сол
ни шта из гра де ни во те кот на 
Сту де на та вој на тре ба да би дат 
одр жу ва ни и не сме ат да би дат 
пре на ме ну ва ни за дру ги це ли. 
Во исто вре ме, др жа ва та на тај ни 
ло ка ции има скла ди ра но огром
ни ко ли чи ни хра на ко ја би се 
ко ри сте ла во во нред на со стој ба. 

Кои се при чи ни те за по ви кот од Вла да та? 
Мно гу ми на од гер ман ски те гра ѓа
ни во по ви кот на Вла да та пре поз наа 
кон крет ни за ка ни. Дел од нив сме та ат 
де ка Вла да та во Бер лин не ја ка жу ва 
це ла та при чи на за по ви кот да се скла
ди ра хра на и во да. Дел од нив се убе
де ни де ка гер ман ски те без бед нос ни 
аген ции има ат кон крет ни ин фор ма ции 
за пла ни ра ни на па ди врз во до во ди, ре
ки и езе ра од ка де се ко ри сти во да за 
пи е ње за на се ле ни е то, де ка се мож ни 
ин ци ден ти во кои би би ле за га де ни го
ле ми ко ли чи ни хра на, по се ви или во да 
со ко ја се на вод ну ва ат по вр ши ни под 
овош је или зе лен чук и дру ги про из во ди 
за ши ро ка по тро шу вач ка. Има и та кви 
што сме та ат де ка фе де рал ни те вла сти 

има ат ин фор ма ции за наг ли про ме ни 
на кли ма та и за еле мен тар ни не по го ди 
што мо жат од те мел да го раз ни ша ат 
удоб ни от жи вот што го жи вее нај моќ на
та европ ска др жа ва. Ви сти на та, спо ред 
тоа што мо же да се про чи та во ме ди у
ми те и на со ци јал ни те мре жи, е не ка де 
на сре ди на та. Вла да та не крие де ка се 
мож ни не о че ку ва ни без бед нос ни ин ци
ден ти или еле мен тар ни не по го ди ка ко 
тие во мај ко га по ин тен зив ни те вр не жи 
во јуж ни от дел од зем ја та за ги наа де се
ти на ли ца, а не кол ку гра до ви и се ла со 
не де ли не мо жеа да се ста би ли зи ра ат по 
не вре ме то кое во 4ми ли он ски от Бер
лин пре диз ви ка не кол ку ча со вен ха ос и 
пре кин на со о бра ќа јот. �
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КОЛУМНА

за каква криза се подготвуваат 
Германците?
Гер ман ски те гра ѓа ни де но ви ве имаа мож ност да се со о чат со стра вот, па ни ка та и  
не из вес но ста кои нај го ле ми от дел од бал кан ски те гра ѓа ни, ре чи си, ре дов но ги гле даа во 
пос лед ни те 70 го ди ни. ју гос ло ве ни те по ра ди конф ли ктот со ру си ја за ин форм би ро то,  
сло вен ци те во јун ска та вој на во 1991 го ди на, Хр ва ти те и Бо сан ци те во те кот на че ти ри го
диш на та вој на од 1992 до 1995 го ди на, ср би те, цр но гор ци те и ко сов ци те за вре ме на на па
ди те на на то во 1999 го ди на и ма ке дон ци те во 2001 го ди на, и без ба ра ње од вла сти те, се 
нај доа во си ту а ции ко га мо раа да соз да ва ат ре зер ви на хра на, во да, ле ко ви и дру ги на мир ни
ци по ра ди страв од вој на и дру ги ви до ви кри зи. тој стрес се га го до жи ве а ја и при пад ни ци те 
на нај бо га та та и нај моќ на европ ска на ци ја  Гер ман ци те. тие беа со ве ту ва ни од гер ман ска та 
фе де рал на вла да да тру па ат ре зер ви од жи вот ни на мир ни ци за нај мал ку де сет де на

Пишува | Го ран Мо ми ро ски  

ПРЕВЕНТИВА ИЛИ НЕПОТРЕБНА ПАНИКА



Во Ма ке до ни ја се исп ла ти 
да си пе јач или спор тист

ПЛА ТИ ТЕ ВО СПОРТ СКИ ТЕ, ЗА БАВ НИ ТЕ И ВО РЕ КРЕ А ТИВ НИ ТЕ ДЕЈ НО СТИ ПО РАС НА ЛЕ ЗА 165 ПРО цЕН ТИ

Пос лед ни те го ди ни во Ма ке
до ни ја најм но гу се исп ла ти 
да си пе јач или спор тист. 

Во при лог на тоа оди ин фор
ма ци ја та де ка во пос лед ни те 
че ти ри го ди ни пла ти те на тие 
што се за ни ма ва ат со спорт ски, 
за бав ни и ре кре а тив ни деј но сти 
по рас на ле за фан та стич ни 165 
про цен ти. Ста ти стич ки те по да
то ци по ка жу ва ат де ка по ви со
ки при ма ња за 19 про цен ти има 
цел се ктор во кој се вклу че ни 
умет ни ци те, естра да та, спор ти
сти те, но и вра бо те ни те во му
зеи, биб ли о те ки и во ар хи ви. Во 
зем ја ва до бро се за ра бо ту ва и во 
филм ска та деј ност, од нос но про
дук ци ја на ви де о про гра ми и на 

ЕКОНОМИЈА

те ле ви зи ска про гра ма, но и сни
ма ње ви де ос по то ви. При ма ња та 
за овие деј но сти за че ти ри го ди
ни се зго ле ми ле за 76 про цен ти. 
И пла ти те во мар ке тин шки от 
се ктор по рас на ле за 19 про цен
ти. Ру да ри те, спо ре де но со 2012 
го ди на, има ат за 16 про цен ти 
по ви со ки пла ти. Вра бо те ни те 
во пре ра бо ту вач ка та ин ду стри ја 
пред че ти ри го ди ни, во про сек, 
зе ма ле 15.500 де на ри ме сеч но, а 
се га око лу ил ја да де на ри по ве
ќе. За ко нот за ми ни мал на пла та 
при до нел и за по раст на при ма
ња та на ед ни од најс ла боп ла те
ни те  тек стил ци те. По ра стот 
на нив ни те при ма ња се брои во 
4.000 де на ри раз ли ка во пос лед

ни те че ти ри го ди ни. Во де лот на 
про из водс тво на хра на и на пи ја
ла ци, вра бо те ни те се га има ат за 
2 ил ја ди де на ри по ви со ки пла ти. 
Спо ред офи ци јал на та ста ти сти
ка, гра деж ни ци те се га зе ма ат 3 
ил ја ди де на ри по ве ќе откол ку во 
2012 го ди на, а тр гов ци те мал ку 
над ил ја да де на ри.

�  Пос лед ни те го ди ни има про-
фе сии што за бе ле жа ле го лем 
по раст во при ма ња та иа ко на 
вр вот на ли ста та на најп ла-
те ни сѐ уште оста ну ва ат ме-
на џер ски те по зи ции, ка ко и 
ли ца та вра бо те ни во ИТ се кто-
рот, те ле ко му ни ка ци и те, фар-
ма ци ја та. Тие се не при кос но-
ве ни во пог лед на ви си на та на 
при ма ња та. Што се од не су ва 
до по да то кот де ка пос лед ни-
те че ти ри го ди ни е за бе ле жан 
го лем скок на при хо ди те кај 
пе ја чи те и кај спор ти сти те, тоа 
са мо до ка жу ва де ка се доб ли-
жу ва ме до свет ски те трен до ви 
што ди кти ра ат овие деј но сти 
да се нај до хо дов ни. Во све тот 
се кој са ка да би де пе јач, фуд-
ба лер или ко шар кар би деј ќи 

тие се ме ѓу нај бо га ти те лу ѓе. 
Не де ка до се га на ши те пе ја чи 
не за ра бо ту ваа до бро, но тоа 
бе ше да ле ку под тоа што го 
за ра бо ту ва ат, да ре че ме, пе ја-
чи те од Ср би ја. Да не оди ме по-
да ле ку. Се пак, и со по ра стот од 
165 про цен ти на при ма ња та, 
ма ке дон ски те пе ја чи и спор-
ти сти сѐ уште за о ста ну ва ат 
зад за ра бо тки те на му зич ки те 
ѕвез ди од ре ги о нот и по ши ро-
ко. Поч на да се вло жу ва и во 
спор тот кај нас, па от та му до-
а ѓа ат зго ле ме ни те при хо ди и 
во тој се ктор. Ка ко и да е, факт 
е де ка се слу чу ва ат про ме ни 
и до бро е што е та ка би деј ќи 
ра бо ти те се прид ви жу ва ат и 
одат на пред  ве лат од здру же
ни ја та на сто панс тве ни ци. 

Со ци о ло зи те ед ног лас ни, пе е
ње то и спор тот се нај прив леч
ни про фе сии.

� За пе ја чи те ве лат де ка го 
жи ве ат жи во тот со пес на. Ем 
пе ат ем за тоа им пла ќа ат. Па, 
зар има не што по у ба во. И за 
тоа се од лич но пла те ни. Се 
раз би ра, и таа про фе си ја има 
сво ја те жи на, но ко ја не ма. 
Се кое за ни ма ње го но си сопс-
тве но то бре ме. Спор ти сти те 
до не о дам на не маа којз нае 
ка кви при ма ња, па по че то кот 
на за ни ма ва ње со спорт ов-
де обич но им бе ше от скоч на 
шти ца на тие што се до бри во 
тоа што го пра ват за да ја про-
дол жат ка ри е ра та над вор. Се-
пак, и спор тот и пе е ње то се 
дар ба, ко ја или ја имаш или ја 
не маш. И таа тре ба да се нап-
ла ти – сме та ат со ци о ло зи те.        
   
Пос лед ни те ста ти стич ки по да
то ци, пак, за про сеч ни те при

ма ња во зем ја ва за ју ни 2016 
го ди на илу стри ра ат де ка комп
ју тер ски те про гра ме ри и кон сул
тан ти, воз ду хоп лов ци те и про
из во ди те ли те на фар ма цев тски 
про из во ди оста ну ва ат најп ла те
ни про фе сии и нив ни от ме се чен 
при ход из не су ва над две про сеч
ни пла ти. Спо ред по да то ци те на 
Др жав ни от за вод за ста ти сти ка, 
про сеч на та не топла та во зем ја
ва за ју ни го ди на ва из не су ва ла 
22.187 де на ри и е зго ле ме на 0,7 
про цен ти во од нос на ју ни ла
ни. Ста ти стич ки, зго ле му ва ње то 
се дол жи на по ви со ки те пла ти 
во гра деж ниш тво то, во про сек 
од 10,6 про цен ти, во се кто ри те 
ад ми ни стра тив ни и по мош ни 
ус луж ни деј но сти и зем јо делс
тво, шу марс тво и ри барс тво, и 
во два та за 6,3 про цен ти.

Ста ти стич ки, во ју ни комп ју тер
ски те про гра ме ри во зем ја ва за
ра бо ту ва ле во про сек по 51.445 
де на ри, воз ду хоп лов ци те не што 
по мал ку или 47.020 де на ри, а 
про из во ди те ли те на фар ма цев
тски про из во ди 41.598 де на ри. 
На ска ли ло то на 10 најп ла те ни 
про фе сии со ме се ци оста ну ва ат 
ре чи си исти те ра бот ни ме ста, и 
тие се на ли ста та со пла ти над 
30.000 де на ри. 

Се пак, кај не кои про фе сии има 
по де ми и па до ви. Па, та ка, мар
ке тин гот, на при мер, на по че
то кот на го ди на ва по пла ти те 
бе ше број еден про фе си ја во 
зем ја ва. За ја ну а ри вра бо те ни те 
во оваа деј ност (рек ла ма, про
па ган да и истра жу ва ње на па
за рот) беа пр ви на ска ли ло то по 
за ра бо ту вач ка та, ко ја, во про
сек, из не су ва ше 45.051 де нар 
и бе ше пред воз ду хоп лов ци те, 
кои то гаш имаа во про сек по 
43.851 де нар, а ду ри беа по до
бри и од комп ју тер ски те про
гра ме ри, кои то гаш, во про сек, 
за ра бо ту ва ле по 41.120 де на ри. 
Се га се кто рот мар ке тинг со про
сеч на за ра бо ту вач ка од 32.632 
де на ри е нај до лу на ли ста та со 
10 најп ла те ни про фе сии во зем
ја ва. Ста би ли за ци ја во пла ти те, 
и тоа на по ви со ки те ме ста на 
ска ли ло то, има кај фи нан си ски
те деј но сти  те ле ко му ни ка ци
и те се зац вр сти ја на мал ку над 

40.000 де на ри про сеч на за ра
бо ту вач ка. Со пла ти од 35.000 
до 40.000 де на ри се се кто ри те 
ин фор ма ции и ко му ни ка ции, 
скла ди ра ње, снаб ду ва ње со еле
ктрич на енер ги ја, гас, па реа.

Оста ну ва тек стил ци те и ри ба
ри те да за ра бо ту ва ат по ло ви
на од про се кот. Во ли ста та од 
10 нај неп ла те ни про фе сии во 
зем ја ва, стан дард но, се про из во
ди те ли те на ко жа, об ле ка и вра
бо те ни те во се кто рот ри барс тво 
и аква кул ту ра со про сеч на за
ра бо ту вач ка од 11.571 де нар, 
од нос но 12.687 де на ри и 11.761 
де нар. Вра бо те ни те во овие деј
но сти за ра бо ту ва ат са мо по ло
ви на од про сеч на та пла та во 
зем ја ва. Пла ти до ма кси мал ни 
16.500 де на ри на ли ста та со 
нај неп ла те ни зе ма ат пре ра бо
ту ва чи те на др во, тек стил ци те, 
тр го ви ја та на ма ло, от стра ну
ва ње на от пад ни те во ди, ка ко 
и деј но сти те за под го то вка на 
обро ци и слу же ње хра на.

Ина ку, спо ред ба та на при ма ња та 
во др жав ни от и во при ват ни
от се ктор по ка жу ва де ка 3.500 
де на ри по ма ла про сеч на пла та 
зе ма ат вра бо те ни те во при ват
ни от се ктор спо ред бе но со др
жав ни те ад ми ни стра тив ци.

Пос лед ни от из ве штај на НБРМ 
по ка жу ва за бе ле жи тел ни раз
ли ки во од нос на про сеч ни те 
при ма ња што ги ос тва ру ва ат 
вра бо те ни те во при ват ни от 
(кор по ра ти вен) се ктор во од
нос на вра бо те ни те во др жав
ни от се ктор.

Де ка при ват ни от се ктор за о
ста ну ва зад др жав на та ад ми
ни стра ци ја по ка жу ва из но сот 
на про сеч на пла та. Про сеч на та 
пла та во при ват ни те ком па
нии во 2015 го ди на из не су ва ла 
18.881 де нар, до де ка на др жав
но ни во таа из не су ва ла око лу 
22.300 де на ри.

Еко ном ски те ана ли ти ча ри ука
жу ва ат на по ли тич ка та не из вес
ност во зем ја ва, ко ја на при ват
ни ци те не им ну ди си гур ност, па 
се воз др жу ва ат од зго ле му ва ње 
на при ма ња та на вра бо те ни те. �
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Во зем ја ва до бро се за ра бо ту ва и во филм ска та деј ност, од
нос но про дук ци ја на ви де о про гра ма и на те ле ви зи ска про гра
ма, но и сни ма ње ви де ос по то ви. При ма ња та за овие деј но сти 
за че ти ри го ди ни се зго ле ми ле за 76 про цен ти. И пла ти те во 
мар ке тин шки от се ктор по рас на ле за 19 про цен ти

Пишува | Александрија Стевковска 



Бизнисот оваа недела Бизнисот оваа недела

ка е близу да ги достигне зацртаните 
нивоа на вработеноста и на инфла
цијата. Таа негова изјава, заедно со 
изјавите на функционерите на ФЕД, 
Вилијам Дадли и на Џон Вилијамс, за 
можното подигнување на каматите во 
септември, веројатно ќе го поткрепи 
доларот во пресрет на неформалниот 
состанок на банкарите во американски 
„Џексон хол“.

македонија

Просечната плата во јуни 
22.187 денари
Просечната месечна исплатена нетопла
та по вработен во јуни годинава изнесу
вала 22.187 денари, или за 0,7 проценти 
повеќе во однос на платата во јуни лани, 
објави Државниот завод за статистика 
(ДЗС). Зголемувањето се должи, пред 
сѐ, на зголемувањето на просечната 
месечна исплатена нетоплата по вра

МЕПСО во Јегуновце го означи 
вклучувањето на реконструираниот 
далновод Скопје  Тетово со краците 
кон трафостаниците во Теарце и во 
Јегуновце, со што се одговара на рас
течките потреби за потрошувачка на 
електрична енергија во полошкиот 
регион и се обезбедува непречено, 
доверливо и стабилно снабдување 
на сите потрошувачи со квалитетна 
електрична енергија на среден рок. 
Должината на далноводот изнесува 
48 километри, а вредноста на ин
вестицијата надминува 4 милиони 
евра. Поставени се 187 столбови, од 

Компанијата „Сардич MЦ“, по двегодиш
ни истражувања, на 25 овој месец почна 
со изградба на својот рударски комплекс 
во Казандол, Валандово. Ова е првпат 
по 40 години во Македонија да се гради 

„Џонсон контролс“  
бара работници
„Џонсон контролс“ бара работници 
за новата фабрика во Струмица. Се 
бараат работници со работно иску
ство и без работно искуство, а огла
сот за аплицирање е отворен до 15 
септември.

Во фабриката се отворени следните 
работни позиции: виљушкаристи, 
механичари за одржување, електро
техничари. Квалификациите што се 
бараат се за кандидати со работно 
искуство или без работно искуство, 
но со желба за работа.

За сметка на тоа, од компанијата посо
чуваат дека „Џонсон контролс“ нуди 
безбедна и сигурна работна средина, 
редовна исплата на плати и на надо
местоци, бонуси и награди, кариерен 
развој и личен напредок, како и орга
низиран транспорт и храна.

Државни субвенции за 
вработување 100 лица во 
социјален ризик
Почна аплицирањето на приватни
те компании за повoлностите што 
ги нуди државата за вработување 
лица во социјален ризик. Година
ва државата обезбеди средства за 
вработување 100 лица. За секое 
вработено лице од оваа категорија 
граѓани, компаниите шест месеци 
ќе добиваат по 22 илјади денари ме
сечно, односно 17 илjaди за плата и 
пет илјади денари за надоместот за 
обука. Мерката предвидува шестме
сечно субвенционирање со обврска 
за приватните компании да ги задр
жат лицата што ќе ги вработат до
полнителни 6 месеци. Субвенцијата 
може да ја користат сите приватни 
компании што ќе вработат лица во 
социјален ризик, односно приматели 
на социјална парична помош, пора
нешни или постојни приматели на 
условен паричен надоместок, жртви 
на семејно насилство, деца кои до 
18годишна возраст имале статус 
на деца без родители и родителска 
грижа, членови на семејства прима
тели на постојана парична помош, 
детски додаток, како и лица што 
имаат ниски примања.

свет

Со технологијата „интернет 
на нештата“ Индија ќе 
загуби околу 69 илјади 
работни места
Индија ќе загуби околу 69 илјади 
работни места до 2021 година 
како резултат на воведувањето 
на технологијата позната како 
„интернет на нештата“, соопшти 
„Економик тајмс“. Оваа бројка 
далеку ги надминува работни
те места и се очекува да бидат 
уништени како резултат на ав
томатизацијата во ИТ секторот. 
Новата технологија, најверојатно, 
ќе влијае на повеќе необразовани 
луѓе, се наведува во извештајот. 
„Интернет на нештата“ ќе влијае 
на 120 илјади работни места во 
земјата до 2021 година. Ќе бидат 
уништени 94 илјади, а 25 илја
ди нови работни места ќе бидат 
создадени во рамките на петго
дишен период.

Доларот повторно зајакнува

Австралијците губат 
десетици милијарди 
долари на коцка
Австралијците во текот на една 
година на спортско обложување 
и коцкајќи се загубиле 22,7 
милијарди австралиски дола
ри или околу 17,5 милијарди 
американски долари, што е 
30 проценти повеќе отколку 
претходната година, покажаа 
статистичките податоци.

Овие податоци покажуваат дека 
Австралијците загубиле 1.241 
долар по глава на жител во пе
риодот 2014/2015 година, при 
што покермашините уште се 
најголемата причина за загу
бите со 11,6 милијарди долари, 
што претставува зголемување 
од 4,9 проценти.

Забележливо е притоа енормно 
зголемување на спортското об
ложување, и во овој сектор е за
бележан пораст од 30,1 проценти 
во посочените дванаесет месеци 
од фискалната година, со предви
дувања дека растот ќе продолжи 
и во оваа фискална година

„Гаспром“ со сопствени 
средства ќе гради нов гасовод 
од Русија до Германија 
Руската компанија „Гаспром“ наја
ви дека со сопствени средства ќе 
изгради нов гасовод од Русија до 
Германија, во вредност од 11 ми
лијарди долари. Таа одлука е доне
сена откако, под притисок на Пол
ска, дојде до распад на мешовитата 

рудник. Инвестицијата е англиска која за 
таа цел ја отвори македонската компа
нија „Сардич МЦ“, која треба да реализира 
инвестиција од 35 милиони евра и да 
оствари само во првите седум години 
приходи од околу 135 милиони евра или 
околу 20 милиони евра годишно. Од „Сар
дич МЦ“ информираат дека разгледале 
повеќе наоѓалишта по целиот свет, имале 
неколку интересни можни проекти на 
Куба, Јужна Африка, Шпанија, а во 2012 
година почнале да ги проучуваат наоѓа
лиштата во Македонија и во 2013 година 
решиле да учествуваат на конкурсот што 
беше објавен за доделување концесии за 
три наоѓалишта. Во Македонија ги при
влекле квалитетот на рудата, поволните 
климатски услови, инфраструктурата и 
инвестициската клима.

Почнува изградбата на рудникот 
кај Казандол, прв во Македонија 
по 40 години

Богатството на Бил Гејтс 
достигна рекордни  
90 милијарди долари
Состојбата на милијардерот Бил 
Гејтс достигна рекордни 90 ми
лијарди долари. Тоа го пријави 
агенцијата „Блумберг“, која одр
жува листа на милијардери во 
светот што постојано се ажурира. 
Богатството на сопственикот на 
„Мајкрософт“ достигна рекордно 
ниво благодарение на добивките 
од јавни холдинзи како Канад
ската железничка компанија и 
„Еколаб инк“. Така Гејтс го надми
нува вториот на листата  шпан
скиот бизнисмен и сопственик на 
„Индитекст“, Амансио Ортега  за 
повеќе од 13,5 милијарди долари. 
Новата состојба на Гејтс е еднаква 
на 0,5 проценти од годишниот 
БДП на САД.

МЕПСО официјално го вклучи 
реконструираниот далновод 
Скопје - Тетово

Индексот на доларот, кој ја мери вред
носта на американската валута кон 
кошницата шест клучни валути од 
земјите што се најголеми трговски 
партнери на САД, зајакна за 0,3 процен
ти, на 94,756 индексни поени. Според 
изјавата на американскиот вицегувер
нер Стенли Фишер, централната бан

кои новоизградени се 158, со кои 
се заменети старите столбови што 
беа во употреба над 60 години. Ос
вен интервенцијата на столбовите, 
поставени се и нови спроводници 
за пренос на електрична енергија, 
изолатори и опрема за поврзување.

ботен во секторите: градежништво (10,6 
проценти), административни и помош
ни услужни дејности (6,3 проценти) и 
земјоделство, шумарство и рибарство 
(6,3 проценти). Намалување на просеч
ната месечна исплатена нетоплата по 
вработен, во однос на претходниот ме
сец, е забележано во секторите: трговија 
на големо и трговија на мало, поправка 
на моторни возила и мотоцикли (4,4 
проценти), објекти за сместување и сер
висни дејности со храна (3,7 проценти) 
и стручни, научни и технички дејности 
(3,4 проценти). Според ДЗС, просечната 
месечна исплатена брутоплата по вра
ботен во јуни годинава изнесува 32.637 
денари. Во јуни годинава, 1,6 проценти 
од вработените во Република Македо
нија не примиле плата.

фирма што требаше да работи на 
изградбата на тој гасовод, пишува 
„Фајненшел тајмс“.

„Гаспром“ соопшти дека конзор
циумот, во чијшто состав се Анжи, 
ОМВ, Винтершел, Шел и Унипер, од
лучил да го повлече своето барање 
за основање на мешовита фирма во 
Полска, која би била задолжена за 
изградбата на „Северен тек 2“.
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еМил  
диМитриев

татјана 
КараКаМишева

Речиси 300 милиони 
евра се инвестираат за 
нова опрема и модер
низација на Армијата, 

која ќе се спроведе во повеќегодишен период 
што ќе претставува прва темелна модерниза
ција, за првпат од постоењето на вооружените 
армиски сили. Транспортери, оклопни возила, 
набавка на опрема за специјални задачи, подо
брување на капацитетите на противвоздушната 
одбрана, ремонт за транспортните и борбените 
хеликоптери. Ова е дел од предвидената опрема 
и модернизација во АРМ.

Специјалното јавно 
обвинителство во 
овој период, за жал на 
правничката фела и на 

јавноста, покажа скандалозно непознавање на 
правото. Ако веќе го познаваат правото, имаат 
проблем со политичкото спинување на правните 
одредби бидејќи да барате нешто што го нема 
во ниту еден суд – обвинетата страна да достави 
докази дека е невина  е врв на искривување на 
правото во Македонија.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Бил  
ПавлеСКи

Сѐ е потврдено. По 
завршувањето на 
рокот за пријаву
вањето на спорните 
гласачи во Р. Македонија, се потврдија сите 
тези на Социјалдемократскиот сојуз и на опо
зицијата дека во Р. Македонија има фантомски 
гласачи, запишани гласачи во избирачкиот 
список коишто се злоупотребуваа за време 
на изборниот процес.

оливер 
СПаСовСКи

Рангирањето на Ма
кедонија за лидер во 
однос на нови врабо
тувања се должи на 
макотрпната работа на сите членови на Владата 
што претходните години се залагаа за економски 
напредок на земјава и начини за отварање на сè 
поголем број работни места. Уште лани имаше 
најавени инвестиции, а фабрики отворија околу 
30 компании. Годинава има над 17, а до крајот 
на годинава ќе бидат објавени и поголем број 
други компании кои ќе инвестираат. Во вакви
те компании досега се вработени над 16.000 
работници. Во следнава година очекуваме оваа 
бројка да порасне на околу 30.000 директни 
вработувања, но и индиректни.

Силвана  
Бонева

Кога го гласав зако
нот за Специјалното 
јавно обвинителство 
во Собранието, во ни

една одредба не стоеше дека предистражната 
постапка, која треба да биде тајна, ќе биде меди
умскополитички циркус. Сите вие сте сведоци 
на тој политичкомедиумски циркус. И јас сум 
убедена дека оние коишто ве повикале овде, ќе ви 
дадат изјава зошто сум повикана, за кој предмет 
и што се разговарало.

Не ми е јасна опсе
днатоста на странци
те во Македонија со 
датумот на изборите, 
а не со, на пример, судењето на „фамилијата“, во 
контекст на онаа изјава на „Американецот“: Без 
судење за криминалот, демократијата и новиот 
почеток во Македонија немаат шанси???

ЉуБоМир 
ФрчКоСКи

спор ни за пи си: „При ја ва 
не под не ле вкуп но 30.467 
ли ца“.

Не де ка не по сто јат, ту ку не 
се при ја ви ле! 

За по тсе ту ва ње, најг лас на 
од нив бе ше Мир ја на Нај чев
ска, ко ја во сво јот вул га рен и 
про стач ки стил на цел глас 
нај а ви де ка не пла ни ра да 
се „ву ца ра“ и да се до ка жу ва 
де ка по стои.  

А по ли ти ка та, пак, та ква ка
ква што е, не ми ло срд на, ги 
исфр ла од игра плач ли ви те. 
И то гаш по втор но кру гот 
се за вр ту ва, плач ли ви те се 
раз мр су ла ву ва ат и по со чу
ва ат ви нов ни ци.

А ви нов ни кот е по бед ни кот. 

Де вет цик лу си СДСМ не нај
де лек за да си ги за ле чи лу
ти те ра ни од по ра зи те, но 
се ко гаш на о ѓа не што што 
не чи не ло до де ка гу бел. 
Еве, пос лед но се фа ти за 
Из би рач ки от спи сок, па вр
тису чи, пре чи стен или не, 
тој не чи ни. И при чи на та 
за по ра зи те не се без и деј
но ста и ста ри те гре во ви на 
пар ти ја та кои на ро дот не ги 
за бо ра ва, ами Из би рач ки от 
спи сок и фан то ми те. 

Во исти от вр тису чи ма нир, 
Спа сов ски, се пак, им пу шта 
грст свет ли на низ за маг ле
ни те очи на стру жа ни, кои 
ве ќе по пр ва та ре че ни ца 
тре ба да им се гнев ни на вла

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

ПРО ДА ВАЧ НА МАГ ЛА

По сто јат мно гу на род ни 
изре ки што ги де фи ни
ра ат лу ѓе то кои не за

до вол ни од се бе на о ѓа ат ма
ни на сѐ око лу се бе. Исти те 
тие што и во јај це то ба ра ат 
влак но и што пла чат ко га ќе 
из гу бат во на род на, кри ен ка 
или на таб ла, еден ден ста
ну ва ат, на при мер, се кре та
ри на пар ти ја. И пар ти ја та, 
ка ко и тие са ми те, ста ну ва 
та ква, плач ли ва, раз га ле на 
ман џи ка. 

По ре зул та тот 90 на из бо ри, 
За ев и Ше ке рин ска поч наа 
да ма вта ат со по ло ви на ми
ли он фан то ми пред очи те на 
јав но ста, кои по не кол ку за у
шки ги де се тку ваа на 40.000. 
Ну ла по ве ќе или по мал ку. Им 
се да де мож ност на фан то
ми те да се при ја ват и да го 

ре гу ли ра ат сво јот ста тус и 
8.922 ли ца го сто ри ја тоа, а 
за тие што не ус пе а ја, ро кот 
е про дол жен. 

Но, и во оваа шан са СДСМ 
нај де по твр да за сво и те 
те зи де ка во Ма ке до ни ја 
има фан том ски гла са чи, 
за пи ша ни гла са чи во Из
би рач ки от спи сок ко и што 
се зло у по тре бу ва ат за вре
ме на из бор ни от про цес, 
остро ум на ма ни пу ла ци
ја ко ја до а ѓа ди рект но од 
ге не рал ни от се кре тар на 
СДСМ, Оли вер Спа сов ски.

Со це лос но не точ на ин фор
ма ци ја тој лад но крв но им 
про да де маг ла на стру жа ни 
де ка со тоа што се до ка жа ло 
де ка око лу 30 ил ја ди из би ра
чи не по сто јат, се по твр ди ла 
те за та де ка ВМРОДПМНЕ и 
ДУИ се ри оз но го зло у по тре
бу ва ле из би рач ко то пра во 
на гра ѓа ни те на до се гаш ни
те из бо ри.

Она што си те при очи нѐ 
пра ви сле пи, а при па мет 
бу да ли е из ве шта јот на Др
жав на та из бор на ко ми си ја 
за при ја ве ни те гла са чи со 

ста, из бо ри те, Из би рач ки от 
спи сок, по ра зот на СДСМ и 
си гур но на уште не што, па 
им ве ли де ка иа ко спи со кот 
не е иде а лен, тој е од ли чен.

„Имај ќи пред вид де ка и 
до пол ни тел ни 172 ил ја ди 
из би ра чи се за пи ша ни на 
по се бен из вод на Из би рач-
ки от спи сок, за тоа што се 
на о ѓа ат над вор од зем ја-
ва, се кон ста ти ра де ка во 
Ма ке до ни ја има ме око лу 
1.500.000 из би ра чи. Тоа 
се, ре ал но, из би ра чи кои 
се во Ма ке до ни ја и кои мо-
жат да го иско ри стат сопс-
тве но то из би рач ко пра во 
ту ка. Ова по ка жу ва де ка 
не ма да има ме иде а лен из-
би рач ки спи сок, ме ѓу тоа, 
ќе има ме да ле ку по до бар 
из би рач ки спи сок од оној 
што го имав ме до се га“.

Па, да си ве ру ва ше Спа сов
ски на збо ро ви те кол ку 
што ве ру ва во по ра зот на 
сво ја та пар ти ја, во вре ме то 
на по ли тич ка та кри за во 
Ма ке до ни ја, на ме сто ша ре
на про ме на да, ќе има ше ви
стин ска ре во лу ци ја. Па, да 
си ве ру ва ше Спа сов ски на 
збо ро ви те, ќе из ле зе ше и по 
ули ци те ќе се фо то гра фи ра
ше со про гра ма за по бе да, по
сил на од си те ма ни пу ла ции 
на вла ста, а не со пај та ши 
за уце ни, фал си фи ку ва ње, 
из ну ду ва ње, ре ке ти ра ње и 
зап ла шу ва ње. За што, и оваа 
власт не ко гаш бе ше опо зи
ци ја, но со моќ да по бе ди на 
из бо ри. � (Р.Р.)

Ро ден: 
21 октомври 1976 го ди на  
во Ку ма но во

Образование: 
прав ник

Професија: 
вр ти-су чи, се кре тар на  
пар ти ја

Оли вер Спа сов ски

www.republika.mk22 петок, 26 август 2016 година www.republika.mk 23петок, 26 август 2016 година

https://mk.wikipedia.org/wiki/1976


Д о налд Трамп е на пат да 
ги за гу би из бо ри те во но
ем ври и да не го приз нае 

из бор ни от ре зул тат. Тоа е проб
лем не са мо за Хи ла ри Клин тон, 
ту ку и за по ли тич ки те пар тии и 
за др жа ва та. Всуш ност, за се ко го, 
освен за До налд Трамп.

Со ан га жи ра ње то на Стив Ба нон 
од но вин ски от пор тал „Брајт
барт“, поз нат ка ко ме ди ум ски 
про во ка тор, и со при фа ќа ње то 
на оста вка та на чо ве кот што 
тре ба ше да го на пра ви про фе
си о на лен, Трамп по ка жу ва де ка 
не го ва та пре тсе да тел ска кам
па ња во пос лед ни те 78 де на ќе 
ја во ди тим што ги под др жу ва 
не го ви те најд ла бо ки те о рии 
на за го вор и не го ви от за тво рен 
пог лед на све тот.

Тоа го вклу чу ва и не го во то ин си
сти ра ње де ка единс тве ни от на
чин на кој тој мо же да за гу би е во 
на ме сте ни из бо ри. Спо ред двај
ца дол го го диш ни со ра бот ни ци 
на Трамп, иде ја та за на ме сте ни 
из бо ри не се гле да са мо ка ко па
мет на по ли ти ка во Трам по ва та 
ку ла, тоа е не што во што ве ру ва 
кан ди да тот на Ре пуб ли кан ска та 
пар ти ја.

 Ако за гу би, тој ќе ка же де ка 
из бо ри те би ле на ме сте ни. Ако 

по бе ди, тој ќе ка же де ка и по-
крај тоа што из бо ри те би ле 
на ме сте ни, тој по бе дил. Кон 
тоа се оди, без раз ли ка ка ков 
ќе би де ре зул та тот  ве ли еден 
со јуз ник на Трамп.

 Ако До налд Трамп за гу би, тој 
ќе впе ри прст кон ме ди у ми те 
и кон Ре пуб ли кан ска та пар-
ти ја. На ви сти на не мо жам да 
го за мис лам ка ко одр жу ва гу-
бит нич ки го вор, без ог лед на 
ко неч ни от ре зул тат  ве ли тој.

 Исто е и со не го ва та по зи ци ја 
во ан ке ти те  ре че друг бли зок 
при ја тел на Трамп.

 Ја приз на ва се ко ја ан ке та што 
по ка жу ва де ка тој во ди, до де-
ка за ан ке ти те што по ка жу ва-
ат де ка гу би, сме та де ка не се 
точ ни  ве ли тој.

Трамп поч на да ука жу ва на тоа 
де ка из бо ри те ќе би дат на ме сте
ни ми на ти от ме сец ко га Клин
тон поч на да во ди по пар ти ски те 
кон вен ции во ју ли.

 Единс тве ни от на чин на кој 
мо же да за гу би ме, спо ред мо-
е то мис ле ње - и јас на ви сти на 
го мис лам тоа - е ако ма ме ње-
то про дол жи  из ја ви Трамп на 
ми тин гот во Ал ту на, Пен сил ва
ни ја. Не кол ку де на прет ход но во 
Вил мин гтон, Се вер на Ка ро ли на, 
тој пре ду пре ди де ка без по ја

ки за ко ни за иден ти фи ка ци ја 
на гла са чи те лу ѓе то „15 па ти ќе 
гла са ат за Хи ла ри“. На пр ва та 
рек ла ма за кам па ња та на Трамп 
се при ка жу ва из би рач ко ме сто, 
а на ра то рот об ви ну ва де ка си
сте мот е на ме стен; и не го ва та 
кам па ња ве ќе поч на со ре гру
ти ра ње во лон те ри за сле де ње 
на из би рач ки те ме ста, осо бе но 
во ур ба ни те об ла сти ка де што 
до ми ни ра ат аме ри кан ски гла
са чи со афри кан ско по тек ло, од 
кои мал ку ми на го под др жу ва ат 
Трамп.

Збо ро ви те на Трамп има ат 
ефект. Спо ред но во то истра жу
ва ње на „Пју ри срч“, 38 про цен ти 
од под др жу ва чи те на Трамп ве
ру ва ат де ка нив ни те гла со ви ќе 
се из бро јат точ но, а 49 про цен ти 
од си те ре ги стри ра ни гла са чи се 
убе де ни де ка нив ни те гла со ви 
ќе би дат су ми ра ни без гре шка.

Ука жу ва ња та  кра тко роч ни и 
дол го роч ни  се се ри оз ни. Ин
терв ју а та со по ве ќе од де се ти на 
ви со ки прет став ни ци од Ре пуб
ли кан ска та пар ти ја по ка жу ва ат 
де ка по стои рас теч ка па ни ка за 
тоа де ка на по ри те на Трамп да 
ги де ле ги ти ми зи ра ин сти ту ци и
те врз кои се пот пи ра аме ри кан
ска та де мо кра ти ја  ме ди у ми те 
и са ми от из бо рен про цес  се 
за ка на за нив но то кон грес но 
мно зинс тво и за оп ста но кот на 
пар ти ја та, ка ко и за ста бил но
ста на по ли тич ки от си стем во 
др жа ва та.

 Ни ко гаш не сме има ле пре-
тсе да тел ски кан ди дат што ја 
до вел во пра ша ње ле ги тим-
но ста на из бор ни от ис ход на 
на ци о нал но ни во  из ја ви Дан 
Се нор, кој бе ше со вет ник за над
во реш на по ли ти ка во кам па ња
та на Мит Ром ни во 2012 го ди на.

 Тоа нѐ во ди кон еден со се ма 
нов свет. Ако кан ди да тот за 

пре тсе да тел го до ве ду ва во пра ша-
ње ле ги ти ми те тот на овој про цес, и 
ште та та за на ша та де мо кра ти ја би 
мо же ла да би де го ле ма  ве ли тој.

Во 2008 го ди на, иа ко не кои од ек
стрем на та дес ни ца го до ве доа во пра
ша ње ле ги ти ми те тот на Ба рак Оба ма 
ка ко пре тсе да тел врз ос но ва на лаж
ни те твр де ња де ка тој не е ро ден во 
Аме ри ка, Џон Ме кејн бр зо го приз на 
по ра зот. Исто та ка, по од лу ка та на Вр
хов ни от суд за Буш про тив Гор во 2001 
го ди на, го лем број од де мо кра ти те се 
по жа ли ја де ка ре зул та тот е не пра ве
ден  но Ал Гор и Џо Ли бер ман не го 
сто ри ја тоа.

 Во вред но сти те што се нај по треб ни 
за функ ци о ни ра ње на де мо кра ти-
ја та спа ѓа и мир на тран зи ци ја на 
вла ста, што се од ви ва не пре ки на то 
од 1797 го ди на. Тоа што го овоз мо-
жу ва тоа е при фа ќа ње на ис хо дот 
на из бо ри те од стра на на гу бит ни-
ци те  ре че Стив Шмит, прет став ник 
на Ре пуб ли кан ска та пар ти ја, кој бе ше 
стра тег во кам па ња та на Ме кејн во 
2008 го ди на.

 Еве има ме кан ди дат што ве ли де ка 
единс тве ни от на чин на кој ќе за гу-
би ме е ако из бо ри те се на ме сте ни 
или укра де ни - во ме ди ум ска кул-
ту ра, ка де што лу ѓе то сѐ по ве ќе не 
ги при фа ќа ат оп што при фа те ни те 
фа кти и си ги иска жу ва ат сво и те 
мис ле ња на ме ста ка де што не ма ѕид 
ме ѓу ек стрем ни и глав ни по зи ции. 
Тоа е на пад на не кои од стол бо ви те 
врз кои се те ме ли на ши от си стем. 
Лу ѓе то тре ба да раз бе рат кол ку е тоа 
ра ди кал но од да ле чу ва ње од аме ри-
кан ска та по ли ти ка.

До кол ку Трамп од лу чи да не ги приз
нае из бо ри те или на мер но ги воз не
ми ри не го ви те при вр за ни ци и пре
диз ви ка бунт со тоа што ќе од бие да ја 
при фа ти ле ги тим но ста на из бор ни от 
ре зул тат, тој, се пак, ќе има мно гу ма ла 
по мош за да се про ме ни из бор на та 
по бе да за Клин тон. Са мо ако из бо ри те 
беа бли ску, Трамп ќе мо же ше се ри оз но 
да ги ос по ри ре зул та ти те на суд пот
пи рај ќи се на ед на или на две др жа ви, 
ка де што има ше на вод ни из бор ни не
ре гу лар но сти.

Но, без раз ли ка кој ќе по бе ди во Бе ла та 
ку ќа во но ем ври, мно гу ре пуб ли кан ци 
стра ву ва ат де ка на по ри те на Трамп 
за на ма лу ва ње на до вер ба та на лу ѓе
то во ме ди у ми те, во фер из бо ри и во 
по ли ти ка та ќе има ат трај но вли ја ние.

 Ште та та што ќе се пре диз ви ка на 
раз лич ни ин сти ту ции ќе би де дол-
го роч на  ре че Чар ли Сајкс, истак нат 
кон зер ва ти вен ра ди о во ди тел во Мил
во ки, кој е еден од најг лас ни те и нај
кон зи стент ни гла со ви про тив Трамп.

 Ка ко да се вра ти гра ѓан ски от ди-
скурс по се то тоа? Тој е пост мо дер на 
авто ри тар на лич ност ко ја е во про-
цес на де ле ги ти ми за ци ја на се ко ја 
ин сти ту ци ја - ме ди у ми те, гла сач ка-
та ку ти ја  ве ли тој.

Сајкс, кој е отво рен за не го ва та рас
теч ка не при јат ност со при страс ни те 
ме ди у ми и ре ду ктив на та по ли тич ка 
кул ту ра, и не го ви те исто мис ле ни ци 
по мог наа да се при ка жат из ја ви те на 
Трамп, од ти пот на ме сте ни си сте ми, 
пос ле до ва тел на ва ли да ци ја и зго ле му
ва ње од стра на на ме ди ум ски гла си ла 
ка ко „Брајт барт“, ка ко опас ни.

 Го лем дел од не го ви те под др жу ва чи 
би по ве ру ва ле во тие ра бо ти и тоа е 
то ксич но за на ша та де мо кра ти ја. Тоа 
во ос но ва зна чи пре зе ма ње ек стрем-
ни идеи и гла со ви, а До налд Трамп 
ги но си точ но во мејн стри мот и ги 
во о ру жу ва. Тоа е не што со што не сме 
мо ра ле да се со о чу ва ме по ра но. Во 
еден мо мент има ше од го вор ни гла-
со ви кои би пов лек ле не кои ли нии 
со кои би се спре чи ло тие гла со ви да 
до ми ни ра ат во на ши от ди скурс, но 
тие не по сто јат се га  ве ли тој.

Ре пуб ли кан ци те се гри жат де ка гру бо
ста на Трамп и не го ви те рас и стич ки, 
ан ти се ми ти стич ки на вре ди ќе поч
нат да ја де фи ни ра ат са ма та пар ти
ја, осо бе но за ед на но ва ге не ра ци ја 
Аме ри кан ци.

 Ако Ре пуб ли кан ска та пар ти ја са ка 
по втор но да ста не вла де јач ка пар ти-
ја, мо ра да раз мис ли за тоа ка ко го 
прет ста ву ва аме ри кан ски от на род 
во це ли на  ре че Лан хи Чен, со ра бот
ник во ин сти ту ци ја та „Ху вер“ на Уни
вер зи те тот „Стен форд“ и со вет ник на 
Мар ко Ру био и на дру ги ре пуб ли кан ци.

 Те шко е да се на пра ви тоа ко га се 
чи ни де ка пре ми са та на кам па ња та 
во ди кон иск лу чу ва ње и кон се па ра-
ци ја. Мис лам де ка е мно гу те шко да 
се дој де до ме сто ка де што ќе има те 
пар ти ја што лу ѓе то ќе ја гле да ат ка-
ко прет став ник на си те ин те ре си на 
др жа ва та  ве ли тој. 

Ни ко гаш не сме има ле пре тсе да тел ски кан ди дат што ја до вел  
во пра ша ње ле ги тим но ста на из бор ни от ис ход на на ци о нал но  
ни во. Тоа нѐ во ди кон еден со се ма нов свет  ако кан ди да тот  
за пре тсе да тел го до ве ду ва во пра ша ње ле ги ти ми те тот на овој  
про цес, и ште та та за на ша та де мо кра ти ја би мо же ла да би де  
го ле ма, сме та Дан Се нор, со вет ник за над во реш на по ли ти ка  
во кам па ња та на Мит Ром ни во 2012 го ди на

Што ако Трамп не го при фа ти по ра зот?
АМЕ РИ КАН ЦИ ТЕ СО НО ВИ ДИ ЛЕ МИ

Извор |  „По ли ти ко“ 
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 По неуспешниот пуч во Тур-
ција, турската влада почна 
операција за целосно разби-
вање на мрежата на пропо-
ведникот Фетулах Ѓулен во 
земјата, но и пошироко во 
регионот. Во македонската 
јавност се појавија низа шпе-
кулации дека и училиштето 
„Јахја Кемал“ е на црната лис-
та на турскиот претседател 
Реџеп Ердоган и поради тоа 
се очекува наскоро да биде 
затворено. Господин Бахче, 
како ги коментирате тие твр-
дења? Не е тајна дека Ѓулен 
стои зад голем број образовни 
институции во Турција. Каква 
е вашата врска со ова движење 
и очекувате ли наскоро да се 
стави клуч на вашата образов-
на институција?
БАХЧЕ: Приватното средно 
училиште „Јахја Кемал“ е отво
рено во 1996 година со одлука 
на Владата на Р. Македонија и 
со верификација од Министер
ството за образование и наука,  
како и со сите други потребни 
документи од надлежни држав
ни институции. Во училиште
то  веќе 20 години со успех се 
реализира воспитнообразовна 
дејност и нашето училиште е 
значајна марка во областа на 
образованието на младите во Р. 
Македонија.

Особено сакам да нагласам дека, 
како македонски правен субјект, 
училиштето исклучиво работи 
според важечките образовни за
кони на Р. Македонија, па неза
мисливо е дека одлука што е до
несена од страна на официјален 
претставник на една странска 
држава ќе се спроведе во Маке
донија, односно таа е спротивна 
на независноста и на владеење
то на правото на другата држава. 
Впрочем, изјавата во медиумите 

на министерот за образование и 
наука на Р. Македонија во однос 
на тоа е децидна и јасна.

Нашето училиште, во кое се 
вработени повеќе од 400 лица, 
може да се поврзе со Република 
Турција во делот на мал процент 
од вработените што се турски 
државјани и, секако, што е многу 
значајно, со името што го носи 
нашето училиште „Јахја Кемал“, 
кој е турски поет и писател по 
потекло од Скопје.

Мора да истакнеме дека Фе
тулах Ѓулен, со кого јавно нѐ 
поврзуваат во медиумите, не е 
ниту основач, ниту содружник, 
ниту управител на нашите учи
лишта. Но, исто така, мора да 
истакнеме дека основачите на 
училиштето, во минатото но и 
во иднина, секогаш и од секо
го, ќе ги почитуваат идеите за 
квалитетно образование, уни
верзалните човекови вредности 
и демократските права за обра
зование на младите без разлика 
на националната и на верската 
припадност. Нашата образовна 
визија и мисија јасно е истакна
та на вебстраницата на нашето 
училиште (www.ykc.edu.mk).

 Имате ли сознанија кој стои 
зад шпекулациите? Кому му е 
од корист лажно да ве обвину-
ва и да ве фрла в оган?
БАХЧЕ: Очигледно, шпекула
циите за нашата воспитнооб
разовна работа се наметнати и 
периодично минливи и сметаме 
дека потекнуваат од циклични 
политички влијанија. ПСУ „Јахја 
Кемал“ не е и никогаш нема да 
биде политичка партија или дел 
од таква структура, туку како 
единствено образовна институ
ција секогаш ќе бидеме надвор 
од дневнополитичките настани 
и ќе се трудиме да го држиме 
училиштето надвор и од вна
трешна и меѓународна полити

ка. Поради тоа што сме надвор 
од политичките процеси и збид
нувања, не сме во можност да 
знаеме нешто повеќе и да прет
поставиме кој и со какви намери 
ги шири тие шпекулации.

 Покрај шпекулациите дека 
сте дел од мрежата на пучис-
тите, можеби пострашни се 
обвинувањата дека во „Јахја 
Кемал“ се изучува исламска 
идеологија. Не е тајна дека во 
Македонија има институции 
што проповедаат радикален 
ислам. Колку во вашето учи-
лиште, во кое учат ученици 
од различна етничка и верска 
припадност, е застапено вер-
ското учење или, поконкретно, 
дали вашата институција под-
држува и проповеда ислам?
БАХЧЕ: Како прво, ние живееме 
во еден модерен век во кој слобо
дата и правата на луѓето може 
да се остварат со демократски 
систем на управување, владата 
која доаѓа на власт со избори, 
исто така треба и да си замине 
со избори, сите други методи на 
воспоставување на власта над
вор од слободен изборен процес 
се неприфатливи, а особено во
ените удари.

Ја користам оваа пригода да на
гласам дека најостро ги крити
куваме сите што се обидуваат на 
нелегитимен начин да ја симнат 
од власт легитимно избраната 
политичка структура во која 
било држава. Дури не чувству
ваме потреба да дадеме одговор 
на шпекулациите со кои се вос
поставува релација меѓу една 
структура, која го организираше 
воениот удар во Р. Турција, и на
шата образовна институција, која 
функционира во Р. Македонија.

Со анализирање на нашите на
ставни програми и планови, кои 
се јавно достапни и официјално 
одобрени од Министерството за 
образование и наука на РМ, може 
да се утврди дека се неосновани 
шпекулациите за изучување на 
исламската идеологија или дека 
има некаква можност таа да се 
предава како предмет.

Сакаме да го додадеме и след
ново: со тоа што учениците од 
нашето училиште припаѓаат на 
мултиетнички заедници и сле
дат настава во еден ист клас, не 
се создава апсолутно никаква 
можност да се импонира една 
таква идеологија. Во врска со 

Очигледно, шпекулациите за нашата воспитнообразовна работа 
се наметнати и периодично минливи и сметаме дека потекнуваат 
од циклични политички влијанија. Училиштето не е и никогаш 
нема да биде политичка партија или дел од таква структура, 
а како единствено образовна институција секогаш ќе бидеме 
надвор од дневнополитичките настани и ќе се трудиме да се 
држиме надвор и од внатрешна и меѓународна политика, вели 
Мухамет Бахче, генерален директор и еден од содружниците на 
ПСУ „Јахја Кемал“ во интервју за „Република“

МУХАМЕТ БАХЧЕ, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР И ЕДЕН ОД СОДРУжНИЦИТЕ НА ПСУ „ЈАХЈА КЕМАЛ“

„Јахја Кемал“ е македонски бренд што  
се занимава со наука, а не со политика
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К о ки но, на ша та ме га лит ска 
оп сер ва то ри ја ран ги ра на од 
НА СА на че твр то ме сто во 

све тот, во не де ла та бе ше до ма ќин 
на мно гу број ни по се ти те ли кои 
дој доа да му да дат ед на по и на
ква жи вост на ло ка ли те тот. Ре ки 
на род се сле ва ше по обе ле жа ни
те па те ки кои во деа кон ед на цел 
 пр во то из да ние на фе сти ва лот 
„Ко ки но  твр ди на на сон це то“.

Ме га лит ска та оп сер ва то ри ја Ко
ки но се на о ѓа во се ве ро и сточ ни
от дел на Ма ке до ни ја во бли зи на 
на гра ни ца та со Ср би ја. Сме сте на 

е во ата рот на се ло то Ко ки но, во 
оп шти на та Ста ро На го ри ча не, на 
гра ни ца та со се ло Ар ба на шко, кое 
е од да ле че но од Ку ма но во око лу 31 
ки ло ме тар. Ко га се дви жи те низ 
ре ги о нот, за бе леж ли во е де ка тој 
де нес е ре тко на се лен, та ка што 
во де се ти на та окол ни се ла жи ве ат 
по мал ку од 1.000 жи те ли. Ме га лит
ска та оп сер ва то ри ја бе ше откри е
на во 2001 го ди на под пла нин ски от 
врв Та ти ќев Ка мен. Таа се на о ѓа 
на две пла тфор ми, при што се ко ја 
од нив има свои ка ра кте ри стич
ни со др жи ни. Дол жи на та на оп
сер ва то ри ја та е око лу 90 ме три, а 
ши ри на та око лу 50 ме три. Но, овој 

пат по го ле ми от број по се ти те ли 
слу шаа по е зи ја, му зи ка, пре да ва
ња од об ла ста на астро но ми ја та, 
изра бо ту ваа ори га ми...

- Овој не се којд не вен на стан бе ше 
со цел да се ре а ли зи ра ед но по и-
на кво афир ми ра ње на 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 
на нај ста ри те оп сер ва то рии во 
све тот  ве лат ор га ни за то ри те.

Пр во то из да ние на мул ти ме ди јал
ни от фе сти вал „Ко ки но  твр ди на 
на сон це то“ ста на ре док при мер 
за кул ту рен хе пе нинг во Ма ке до
ни ја, кој ги над ми на оче ку ва ња та 
на пуб ли ка та. Си те што го по се ти ја 
ло ка ли те тот во не де ла та имаа нај
по фал ни збо ро ви за иде ја та и за 
ре а ли за ци ја та на фе сти ва лот.

МЕ ГА ЛИТ СКА ТА ОП СЕР ВА ТО РИ ЈА СЕ АФИР МИ РА НА ПО И НА КОВ НА ЧИН

По е зи ја, му зи ка, ра ко твор би,  
про ек ци ја на фил мо ви и  
наб љу ду ва ње ѕвез ди во Ко ки но

пр во то из да ние на мул ти ме ди јал ни от фе сти вал „ко ки но  твр ди на 
на сон це то“ со гриж ли во се ле кти ра на про гра ма ѝ да де по и на ква 
жи вост и про мо ци ја на ме га лит ска та оп сер ва то ри ја, без да се  
на ру шат ат мо сфе ра та и ду хот на ло ка ли те тот

Пишува | Не ве на По пов ска

оваа тема, ако се направи една 
мала анализа или анкета со на
шите матуранти и со нивните 
родители, тоа ќе биде доволно 
за да се утврди наведеното. Ис
крено, досега немаме сознание 
дека некој од нашите матуранти 
студирал теологија или станал 
исламски проповедник.

 Во јавноста се создаде впеча-
ток дека на жестоките напади 
реагиравте релативно млако. 
Вашата реакција може да се 
толкува на два начина - или 
одбивате да се појавувате во 
јавност поради недостиг од 
аргументи или сте премногу 
сигурни дека таквите сериоз-
ни обвинувања не можат да ви 
наштетат на угледот создаван 
со години. Зошто се решивте 
речиси да ги премолчите об-
винувањата?
БАХЧЕ: Како што спомнав 
претходно, сметаме дека овие 
дневнополитички шпекулации 
потекнуваат од наметнати поли
тички влијанија, но ние како вос
питнообразовна институција 
немаме никакво искуство за тоа 
како да реагираме и едноставно 
да се одбраниме. Токму поради 
нашето неискуство со такви по
литички турбуленции, нашите 
реакции беа млаки и единстве
на сигурност во дебатирање 
чуствуваме во областа на еду
кацијата и на образованието на 
младите во Р. Македонија.

По сите обвинувања и шпеку
лации единствено сме сигурни 
дека можеме да се одбраниме 
со нашите многубројни успеси 
(https://www.facebook.com/
ykc.edu.mk/) на домашни и на 
меѓународни натпреварувања 
и со нашите матуранти кои ги 
продолжија и завршија студи
ите на реномирани и елитни 
универзитети низ целиот свет 
(Харвард, МИТ, Бровн, Кембриџ и 
др...), со што се докажува нашиот 
квалитет во образованието на 
младите во Р. Македонија.

Како потврда на сите успеси на 
нашите ученици, редовно секоја 
година најдобрите ученици и 
претставници од нашите учи
лишта се примени од претседа
телот на државата, премиерот и 
од министерот за образование 
и наука.

Но, мораме да укажеме на тоа 
дека ние како институција 
правдата ќе ја бараме и доби
еме по судски пат. Тоа е наше 
загарантирано право, но и об
врска кон сите наши генерации 
ученици и, секако, кон нивните 
родители.

 Случувањата во Турција го 
привлекоа вниманието на 
македонската јавност, пред сѐ 
поради можните директни и 
индиректни економски после-
дици врз нашата држава. Како 

кризата се одрази конкретно 
на вашиот бизнис?
БАХЧЕ: Како прво, ние како ин
ституција и вработени во ПСУ 
„Јахја Кемал“ посакуваме тради
ционално многу добрите односи 
меѓу двете земји, Р. Македонија 
и мојата матична држава Р. Тур
ција, да продолжат и натаму и 
воедно да се продлабочат.

Ние како приватна институција 
постојано ја следиме економска
та ситуација во Р. Македонија и 
во регионот и не сме во можност 
да предвидиме нешто повеќе 
во однос на макроекономскиот 
развој во иднина и целата еко
номска ситуација во државата, 
но како компанија секогаш по
сакуваме економијата на Р. Маке
донија да се движи кон подобро.

За нашата компанија слободно 
можеме да кажеме дека нема 
проблем во однос на долгороч
ните економски цели бидејќи 
постигнатите резултати и ус
песи на нашите ученици се га
ранција за тоа.

 Една од главните причини за 
неуспехот на пучот беше отсу-
ството на поддршка не само 
кај народот, туку и кај бизнис-
мените и кај елитата. Како Вие 
гледате на неуспешниот обид 
за насилно уривање на власта 
во Турција?
БАХЧЕ: Колку и да сме еден ма
кедонски правен субјект, ние 
најискрено посакуваме и Турција 
да го заземе своето вистинско 
место во семејството на нациите 
во кое владее демократијата и да 
биде почитувана земја. Денес во 
светот политичките структури 
доаѓаат на власт преку легални 
и слободни демократски избори 
и си заминуваат со избори.

 Како очекувате да се одви-
ваат работите во иднина? Се 
надевате ли дека брзо ќе се 
надмине кризата?
БАХЧЕ: Ние, навистина, жалиме 
за жртвите и сочувствуваме со 
нивните семејства,  безрезерв
но посакувајќи за многу кратко 
време кризата во Р. Турција, која 
почна по 15 јули, да заврши и 
патот на државата да биде кон 
европските демократски вред
ности. 
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 Со гриж ли во се ле кти ра на 
про гра ма, мул ти ме ди јал ни от 
фе сти вал „Ко ки но - твр ди на 
на сон це то“ ѝ да де по и на ква 
жи вост и про мо ци ја на ме га-
лит ска та оп сер ва то ри ја, без 
да се на ру шат ат мо сфе ра та и 
ду хот на ло ка ли те тот  ве лат 
по се ти те ли те.

Под нож је то на Ко ки но, долж 
обе ле жа на та ру та и во про сто
рот на са ма та оп сер ва то ри ја, 
бе ше про сто рот на кој се одр жаа 
мнош тво кул тур ни актив но сти, 
еду ка тив ни ту ри до оп сер ва то
ри ја та, ор га ни зи ра ни ра бо тил
ни ци за фи ли гран, ке ра ми ка, 
ком по сти ра ње, ори га ми и пре
да ва ња од об ла ста на астро но
ми ја та, по ет ско чи та ње, но и 
му зич ка про гра ма со Му ха мед 
Ибра и ми, гру па та „Фол тин“ и 
со Ки рил Џај ков ски.

По себ но ужи ва ње бе ше наб љу
ду ва ње то на ѕвез ди те, при што 
око лу пол ноќ под отво ре но не
бо, во опу ште на ат мо сфе ра на 
ма гич на та ло ка ци ја, се одр жаа 
про ек ции на кра тко ме траж ни 
филм ски про дук ции со што се 
за тво ри и це лод нев но то дру
же ње. Пр во то из да ние на фе
сти ва лот „Ко ки но   ма ке дон ски 
бренд“ има ше ху ма ни та рен ка

ра ктер, а си те до ни ра ни средс
тва од по се ти те ли те се на ме не
ти за жи те ли те од поп ла ве ни те 
по драч ја  ве лат ор га ни за то
ри те од „Па сворд про дук ци ја“.

Пред ви де ни те на ста ни пре диз
ви каа го ле мо ин те ре си ра ње кај 
јав но ста. Има ше по се ти те ли од 
си те ге не ра ции: од нај ма ли до 
нај ста ри. Дел од гле да чи те ужи
ваа во изра бо тка та на хар ти е ни 
про из во ди, дел во по е зи ја та на 
мла ди те ма ке дон ски по е ти, кои 
во Скоп је мо же ме да ги слуш
не ме во „Ме на да“ ка де што ги 

ор га ни зи ра ат „Астал ни те про
ек ции“, дел, пак, со не тр пе ние 
го че каа на ста пот на „Фол тин“ 
и на Ки рил Џај ков ски, кои беа 
за дол же ни за му зич ки от дел од 
про гра ма та. Има ше за се ко го по 
не што. Пре да ва ња та од об ла ста 
на астро но ми ја та на ме сто ка
кво што е Ко ки но на ви сти на беа 
не по втор лив на стан. А, ма гич
но ста на ло ка ли те тот при до не
се се то тоа да има уште по го лем 
ефект врз при сут ни те и да се 
до жи вее со си те се ти ла.

 Фе сти ва лот „Ко ки но - твр ди на 
на сон це то“ по ка жу ва де ка на-
ша та пуб ли ка е за ин те ре си ра-
на за ва ков вид ма ни фе ста ции. 
Тоа зна чи де ка на ма ке дон ска-
та пуб ли ка ѝ тре ба до пол ни-
тел на мо ти ви ра ност за да ги 
по се ти на ши те кул тур ни ре-
сур си или одре де ни ло ка ли-
те ти за тоа што, нај ве ро јат но, 
по стои из вес на инерт ност да 
се по се тат во дру ги кон тек сти 
 ве ли Ана За фи ро ва од „Па сворд 
про дук ци ја“.

На овој мул ти ме ди ја лен фе
сти вал му прет хо деа Ме ѓу на
род ни от на у чен сим по зи ум на 
те ма „Ко ки но – ар хе о ло шки и 
астро ном ски ас пе кти – па ра ле
ли и искус тва“, кој се одр жа во 
Ар хе о ло шки от му зеј во Скоп
је, и из лож ба та на фо то гра фии 
од ло ка ли те тот Ко ки но ви де
ни низ об је кти вот на еден од 
нај и стак на ти те ма ке дон ски 
фо то гра фи Љуп чо Или ев ски. 
А, Му зе јот во Ку ма но во ја ре а
ли зи ра ше из лож ба та „Ко ки но 
– твр ди на на сон це то“ на ко ја 
беа пре зен ти ра ни око лу 150 ар
те фа кти откри е ни за вре ме на 
ар хе о ло шки те истра жу ва ња на 
овој ло ка ли тет.

 Во на ред ни от пер и од се пла ни ра-
ни актив но сти за до о пре му ва ње и 
огра ду ва ње на ло ка ли те тот, из град ба 
на при стап на па те ка за по се ти те ли-
те, по ста ву ва ње за штит ни огра ди на 
дел од па те ки те, из град ба на цен тар 
за по се ти те ли во кој во ид ни на ќе се 
ре а ли зи ра ат раз но вид ни со др жи ни, 
се ми на ри, ра бо тил ни ци, из лож бен 
про стор, су ве нир ни ца и ре сто ран. 
Про е ктот „Ко ки но – ма ке дон ски 
бренд“ ќе се од ви ва до 2018 го ди на и 
уве ре на сум де ка сил но ќе го про мо-
ви ра ме Ко ки но во ме ѓу на род ни рам ки 
и де ка ќе соз да де ме ус ло ви за не го ва 
одрж ли вост, што, од дру га стра на, ќе 
има и еко ном ски при до би вки за Ма ке-
до ни ја  сме та ми ни стер ка та Ели за бе та 
Кан че скаМи лев ска. 
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д е ца на две го ди ни, па и 
на по мал ку, уште пред да 
поч нат да свр зу ва ат це

ли ре че ни ци или да се слу жат со 
го во рот, зна ат да вклу чат таб лет 
или па ме тен те ле фон и да пу штат 
кли по ви на „Јут јуб“. Зна ат да ги 
пре ба ру ва ат оми ле ни те цр та ни 
фил мо ви или пес ни и да игра ат 
игри. А, не кои од нив уште не збо
ру ва ат. Тоа е сѐ по че ста сли ка ко ја 
ја гле да ат и со ко ја се со о чу ва ат 
де фе кто ло зи те во Ма ке до ни ја.

 Кол ку е важ но да има вра бо те но де фе-
кто ло зи во ре дов ни те учи ли шта?
НЕВ ЧЕВ СКА-СТАН КО СКА: Вла ди на та од лу
ка за вра бо ту ва ње де фе кто ло зи во ре дов
ни те ос нов ни учи ли шта пре диз ви ка го лем 
ин те рес во јав но ста и кај де фе кто ло зи те. Со 
тоа, ко неч но, ќе се за тво ри еду ка тив на та 
праз ни на во ху ма ни от и стру чен при стап 
кон де ца та со по себ ни по тре би во обра зов
ни от си стем. Де фе кто ло зи те во ре дов ни те 
учи ли шта се ска ла та за ус пеш на ре а ли за
ци ја на про це сот на инк лу зи ја кај де ца та со 
по себ ни по тре би во обра зов новос пит ни от 
про цес во ре дов ни те учи ли шта. Не смее да 
се не ги ра оправ да но ста за по сто е ње на по
себ ни те учи ли шта кои ре а ли зи ра ат на ста ва 
со оваа ка те го ри ја уче ни ци, ту ку, на про тив, 
тре ба да прет ста ву ва лајтмо тив пре ку ор
га ни за ци скостру ктур ни про ме ни да ја до
ка жат не оп ход но ста од по сто е ње на овие 
ин сти ту ции, пред сѐ пре ку еден по кре а ти
вен и по ква ли те тен при стап во ра бо та та со 
де ца со по себ ни по тре би, а, се пак, раз ли чен 
од ре дов ни те учи ли шта. Вра бо ту ва ње то на 
де фе кто ло зи те во ре дов ни те учи ли шта ќе 
пре диз ви ка кон зи стент на реф ле кси ја врз 
со ци јал носо ци о ло шка та ком по нен та на 
пра вил ни от пси хо ло шки раз вој на лич но ста. 
Осо бе но е зна ча ен фа ктот што по се ту ва ње то 
на ре дов но то обра зо ва ние из во нред но ин
хи би тор но вли јае врз раз во јот на чув ство то 
на по ма ла вред ност и, се ка ко, се гре га ци ја 
на оваа ка те го ри ја уче ни ци. Ту ка да не го 
за бо ра ви ме и еко ном ски от ас пект, кој, исто 
та ка, е мно гу би тен, изра зен во фи нан си ски 
тро шо ци за па ту ва ње до ин сти ту ци и те кои 
ре а ли зи ра ат по себ на обра зов на на ста ва со 
овие уче ни ци. Мо ра да го истак не ме и иск лу
чи тел но по зи тив ни от мо мент кој ќе вли јае и 
врз ам би ва лент ни от став на ро ди те ли те кои 
се на о ѓа ат во актив на ди ле ма да ли нив ни те 
де ца со по себ ни по тре би да ги за пи шат во 
по себ ни или во ре дов ни учи ли шта, ка де што 
со по стој ни от де фе кто лог по ус пеш но би се 
вклу чи ле во обра зов новос пит ни от про цес.

 Ка ква е уло га та на де фе кто ло гот во  
ре дов но то учи ли ште по крај пе да го зи те 
и пси хо ло зи те?
НЕВ ЧЕВ СКА-СТАН КО СКА: Де фе кто ло гот во 
учи ли ште то им да ва по сто ја на под др шка на 
на став ни ци те и со за ед нич ка со ра бо тка изра
бо ту ва ат ин ди ви ду ал ни обра зов ни пла но ви 
за уче ни ци те на кои им се по треб ни и спо ред 
кои тие ќе ра бо тат це ла та учи лиш на го ди на, 
ка де и би се зе ма ле де ца на ин ди ви ду ал ни 
трет ма ни за вре ме на ча со ви те. Исто та ка, 

де фе кто ло зи те би има ле и ра бо та од 
со ве то да вен ка ра ктер со на став ни
ци те и со ро ди те ли те, на кој на чин 
ро ди те ли те да ра бо тат со сво и те де ца 
по учи ли ште, на што да се по све ти 
вни ма ние и што тре ба да се про ме
ни во од нос на се којд нев ни от жи вот, 
со вре ме ни те пре диз ви ци и мо дер
на та тех но ло ги ја. На де фе кто ло зи
те и на ло го пе ди те им се по треб ни 
по сто ја на обу ка и еду ка ци ја за да ги 
по стиг ну ва ат ефе кти те кои се воз
мож ни и да се уна пре ду ва раз во јот 
на се кое де те. Вра бо ту ва ње то на де
фе кто ло зи те тре ба да поч не уште од 
гра дин ка, ка де што со од вет но ќе се 
де те кти ра ат де ца та кои има ат раз во
ен проб лем/те шко ти ја и на вре ме но 
со ра на ин тер вен ци ја и де тек ци ја ќе 
поч нат со со од вет ни де фе кто ло шки 
и ло го пед ски трет ма ни. Ка ко ре зул
тат на зго ле му ва ње то на све ста за 
ли ца та со по себ ни по тре би, во на ше
то оп штес тво се отво ра ат но ви цен
три за де ца со ау ти сти чен спе ктар 
на на ру шу ва ња, цен три за сен зор ни 
трет ма ни, цен три за спе ци јал на еду
ка ци ја и ре ха би ли та ци ја, цен три за 
со ве то дав на ра бо та за дис ле кси ја и 
дру ги на ру ше ни раз вој ни со стој би.

 Да ли тре ба да би дат из ло же ни 
де ца та на но ва та тех но ло ги ја и 
кол ку?
НЕВ ЧЕВ СКА-СТАН КО СКА: Ду ри и 
ос но ва чот на „Епл“ по ста вил гра
ни ца. Стив Џобс не им доз во лу вал на 
сво и те де ца да рас тат со мо дер ни те 
уре ди и на ви сти на имал при чи на 
за тоа. Спо ред ед но истра жу ва ње 
на пра ве но во 2013 го ди на, 38 про
цен ти од де ца та во САД на во зраст 
по ма ла од две го ди ни ве ќе ко ри стат 
мо би лен те ле фон и таб лет. Со дру ги 
збо ро ви, бе би ња та ко ри стат таб ле ти 
уште пред да поч нат да раз ви ва ат 
го вор. Но, вли ја ни е то на тех но ло ги
ја та врз се мејс тва та ка ко да ја скр ши 
по стој на та ос но ва и пре диз ви ку ва 
рас па ѓа ње на ос нов ни те вред но сти 
кои ги др жеа чле но ви те за ед но. Со 
ме ха нич ки от круг  учи ли ште, ра бо
та, до ма и оп штес тве ни на ста ни  ро
ди те ли те се пот пи ра ат на мо дер на та 
тех но ло ги ја, ин фор ма ци и те што ги 
ну ди, со цел сво и те жи во ти да ги 
на пра ват по ин те рес ни и по е фи кас
ни. Тоа што де ца та се пот пи ра ат на 
мо дер на та тех но ло ги ја за по го ле ми
от дел од нив на та игра зна чи гру бо 
огра ни чу ва ње и гу бе ње на пре диз

ви ци те за нив на та кре а тив ност и 
има ги на ци ја, ка ко и огра ни чу ва ње 
на по треб ни те пре диз ви ци за нив
ни те те ла, од нос но да се по стиг не 
оп ти ма лен сен зо рен и мо то рен раз
вој. На ши те ве ќе комп ју те ри зи ра ни 
де ца ко га трг ну ва ат во учи ли ште 
се со о чу ва ат со сѐ по го ле ми те шко
тии, тие се бо рат са ми со се бе за да 
по стиг нат одре де но вни ма ние, кон
цен тра ци ја, истрај ност, упор ност за 
да на у чат но ви ве шти ни за на кра јот 
тоа да ста не зна ча ен проб лем, пред 
сѐ, за де те то, оста на ти те уче ни ци, 
ка ко и за на став ни ци те.

Вли ја ни е то на тех но ло ги ја та врз 
раз во јот на де те то бе ле жи го ле ми 
на ру шу ва ња во од нос на фи зич ки от 
и пси хич ки от раз вој, ка ко и од не
су ва ње то на де те то. Пос ле ди ци те 
на си те овие на ру шу ва ња се сог ле
ду ва ат во здрав стве ни от и во обра
зов ни от си стем, од нос но де бе ли на та 
и ди ја бе те сот ве ќе се на ци о нал ни 
епи де мии во Ка на да и во САД. Ди јаг
но зи на АДХД, ау ти зам и ау ти сти чен 
спе ктар на на ру шу ва ња, доц не ње 
во раз во јот, не раз бир лив го вор, те
шко тии во уче ње то, на ру шу ва ња во 
обра бо тка та на сен зор ни те ин фор
ма ции и сти му ла ции, ан кси оз ност, 
де пре си ја и на ру шу ва ња во спи е
ње то се по вр зу ва ат со пре ку мер на 
упо тре ба на мо дер на та тех но ло ги ја 
и, за жал, овој тренд се зго ле му ва со 
алар мант на стап ка и кај нас.

 Но, ед но став но, тоа не мо же да се 
пре се че, па што е по треб но, што 
да се пре зе ме за да има не ка ков 
ба ланс?
НЕВ ЧЕВ СКА-СТАН КО СКА: По треб ни 
се че ти ри ос нов ни фа кто ри за да се 
по стиг не здрав раз вој на ед но де те, а 
тоа се: дви же ње, до пир, ин те рак ци ја 
со лу ѓе и пре стој во при ро да.

Овие ти по ви сен зор ни вле зо ви ќе 
му обез бе дат здрав раз вој на де те то, 
пра вил но др же ње на те ло то, би ла те
рал на ко ор ди на ци ја, оп ти мал ни воз
буд ли ви со стој би и са мо ре гу ла ци ја, 
кои се не оп ход ни за по стиг ну ва ње 
еле мен тар ни ве шти ни по треб ни за 
евен ту ал но трг ну ва ње на учи ли ште. 
На при мер, ма ли те де ца има ат по тре
ба од 23 ча са днев но на актив ни, „гру
би“ и игри на бр ка ни ци и без ре дие за 
да се по стиг не со од вет на сен зор на 
сти му ла ци ја на нив ни от ве сти бу ла

рен, про при о ре цеп ти вен и та кти лен 
си стем. Та ктил на сти му ла ци ја се до
би ва пре ку до пи ра ње, пре гр ну ва ње, 
кои се од су штин ско зна че ње за раз
вој на пра кти ка та и во ле ви те дви же
ња на де ца та. До пи рот, исто та ка, го 
акти ви ра па ра сим па тич ни от си стем 
за на ма лу ва ње на хор мо нот кор ти
зол, адре на ли нот, со што се на ма лу ва 
и ан кси оз на та со стој ба на де те то. 
При ро да та и зе ле ни от про стор не 
са мо што има ат сми ру вач ко вли ја
ние врз де ца та ту ку и ги по ма га ат 
вни ма ни е то и уче ње то.

Се сме та де ка ве сти бу лар ни от, про
при о ре цеп тив ни от, та ктил ни от и 
оста на ти те по вр за ни си сте ми, ви
зу ел ни те и ау ди тив ни те, по сто ја но 
се пре оп то ва ре ни по ра ди број ни те 
сти му ла ции кои де те то ги при ма 
до де ка е по сто ја но пред те ле ви зор, 
таб лет или пред мо би лен те ле фон и 
не мо же да ги ка на ли зи ра, од нос но 
да ги вос при ми и обра бо ти.

Оваа сен зор на не рам но те жа соз да ва 
огром ни проб ле ми во це ло куп ни от 
не вро ло шки раз вој, во од нос на ана
то ми ја та на мо зо кот, би о хе ми ски те 
про це си, сѐ до де ка мо зо кот оста не 
трај но про ме нет и оште тен.

 А што е со на силс тво то?
НЕВ ЧЕВ СКА-СТАН КО СКА: Ма ли те 
де ца се из ло же ни на на силс тво пре
ку те ле ви зи ја и ви де о и гри во ви со
ка со стој ба на адре на лин и стрес, 
а те ло то не знае де ка тоа што го 
гле да не е ре ал но. Кај де ца та што 
ја зло у по тре бу ва ат мо дер на та тех
но ло ги ја, со пре ку мер но гле да ње и 
ко ри сте ње, се за бе ле жу ва ат одре
де ни сен за ции на те ло то, од нос но 
тре пе ре ње, за бр за но ди ше ње, та хи
кар ди ја и ан кси оз на со стој ба. Таа со
стој ба се на ре ку ва хи пер ви га лен тен 
сен зо рен си стем, кој е во со стој ба на 
го тов ност за сле ден на пад.

Сѐ уште не се поз на ти пос ле ди ци те 
од оваа со стој ба, но поз на то е де ка 
хро нич ни от стрес го ос ла бу ва иму
но ло шки от си стем кај во зра сен чо
век и ре зул ти ра со се ри оз ни бо ле сти 
и на ру шу ва ња. Ни кој не мо же да ги 
одре че при до би вки те од мо дер на та 
тех но ло ги ја во де неш ни от свет, но 
по вр зу ва ње то со овие уре ди мо же да 
ги пре ки не вр ски те со нај важ ни от дел 
од оп штес тво то, а тоа се де ца та. 

Те ле фо ни те и таб ле ти те ги од да ле чи ја де ца та  
од се мејс тво то

здраВjеМА ЈА НЕВ ЧЕВ СКА-СТАН КО СКА, ДЕ ФЕ КТО ЛОГ

 Имај ќи ги пред вид си те овие 
поз на ва ња и пос ле ди ци те од не
га тив но то вли ја ние на мо дер на та 
тех но ло ги ја, нај важ но е ро ди те ли
те, на став ни ци те, де фе кто ло зи те 
и ло го пе ди те да се здру жат за да 
се по диг не све ста во оп штес тво то 
и да се спре чат одре де ни пос ле
ди ци од тех но ло ги ја та ко ја има 
вли ја ние врз фи зич ко то и врз 
мен тал но то здрав је на де те то, а 
пре диз ви ку ва и проб ле ми во од
не су ва ње то и во спо соб но ста да 
учат и да се одр жу ва ат лич ни те 
се меј ни од но си – ве ли де фе кто
ло гот Ма ја Нев чев скаСтан ко ска. 

Тоа што де ца та се пот пи ра ат на мо дер на та  
тех но ло ги ја за по го ле ми от дел од нив на та игра  
зна чи гру бо огра ни чу ва ње и гу бе ње на пре диз ви ци те 
за нив на та кре а тив ност и има ги на ци ја, ка ко и  
огра ни чу ва ње на по треб ни те пре диз ви ци за  
нив ни те те ла, од нос но да се по стиг не оп ти ма лен  
сен зо рен и мо то рен раз вој

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

...Крај

Е дно јунско утро во летото 
1902 година, грчките вес
ници на своите наслов

ни страници сензационално ја 
најавиле можеби првата голема 
„антитерористичка“ акција (како 
што тие самите ја нарекле) во 
грчката држава. Атинските вес
ници ја информирале јавноста 
дека, благодарение на будноста 
за безбедносните органи, бил 
ликвидиран „бугарскиот коми
тет“ во грчкиот главен град со 
апсење „во центарот на Атина 
на фанатизирани македонски и 
бугарски агенти на бугарскиот 
револуционерен комитет“, кои 
„со други другари вршеа пратки 
на оружје во Македонија“.

Апсењето на македонските еми
гранти во Грција, кои на каков 

било начин биле поврзани со 
Македонската револуционер-
на организација (МРО), па дури 
имало и такви што немале ни
каква врска со организацијата, се 
случило на 2022 мај 1902 година. 
Меѓутоа, по барање на грчкото 
МВР и Јавното обвинителство, 
овој настан се држел во тајност 
и на почетокот не биле давани 
никакви информации на меди
умите со цел јавниот публицитет 
да не влијае негативно врз цели
от процес. Така било сѐ до 5 јуни 
кога еден атински весник прв ја 
објавил информацијата. Сепак, во 
грчките печатени медиуми овој 
настан бил актуелен до 10 јуни 
кога обвинителството забранило 
да се информира за оваа тема.

Лазар Киселинчев, кој, исто 
така, бил во групата на уапсени, 
уште на 10 мај од Атина, додека 
сѐ уште се наоѓал на слобода, го 

известил Гоце Делчев дека на 
28 април се случило апсење 
на близок човек на МРО. Тој 
бил изваден пред суд на 7 мај, 
но бидејќи кај него не биле 
најдени никакви компроми
тирачки материјали, истиот 
бил ослободен. Во писмото Ки
селинчев дополнува дека биле 
уапсени уште двајца Македон
ци во Лариса, за кои сѐ уште не 
располагал со дополнителни 
информации за нивната суд
бина. Последното писмо на Ки
селинчев испратено до Делчев 
од слобода било на 19 мај 1902 
година. На 29 мај тој повторно 
му пишал на Делчев, но веќе 
од затворот „Палестрон“. Од 
последното писмо дознаваме 
дека Делчев со новонастана
тата ситуација бил запознаен 
од претходно писмо кое му го 
испратил Киселинчев. Според 
последниот, обвиненијата за 
кои ги товарела грчката власт 
биле: соучество во убиства, 
грабежи и насилство кон грч
ките граѓани низ разни места 
во Македонија. Всушност, глав
ната цел на грчката полиција 
била структурата на МРО во 
кралството и прекинување 
на каналот за вооружување и 
пристигнување на организа
циски борци, кои во тој период 
сѐ повеќе ја користеле рутата 
преку Грција за да пристигнат 
во југозападна османлиска 
Македонија. Во писмото, исто 
така, воочлив е високиот рево
луционерен морал и лојалност 
кон начелата на организација
та од страна на затворените. 
Киселинчев напишал дека „ни-
кој досега не открил ништо 
по нашите работи“. Истовре
мено, за веднаш потоа да му 
сугерира на Делчев, бидејќи и 
самиот Киселинчев забележал 
дека во грчкиот печат сѐ уште 
нема никакви информации за 
настанот, да ја пренесе веста 

во информативните гласила 
на Организацијата и нив да ги 
претстават „како најверните 
гркомани за да можеме да си 
олесниме малку“.

Во јуни акцијата на грчките 
власти од Атина се прошири
ла на север, во Тесалија. Имено, 
при обидот на група луѓе на Ор
ганизацијата да премине река 
во Тесалија, за да се упати кон 
Костурско, се случила несреќа, 
при што четворица се удавиле, 
додека во самиот чамец грчката 
полиција нашла устави и пра
вилници на МРО. Уставот, спо
ред пишувањата на Киселинчев, 
бил преведен и испечатен во еден 
од грчките весници. Секако дека 
тој чин претставувал силен удар 
за револуционерното движење, 
особено ако се земе предвид не
говото конспиративно дејству
вање. Исто така, во наредните 
дена во Тесалија биле уапсени и 
11 организациски луѓе, меѓу кои 
и Дамјан Илиев, кој бил испратен 
од ЗП на МРО од Софија се цел 
да биде поставен за војвода во 
Костурската околија. Киселин
чев во писмото од 9 јуни барал 
и мислење од ЗП за последните 
апсења, каков да биде нивниот 
натамошен исказ пред судски
те органи, бидејќи се сомневал 
дека по апсењата во Тесалија 
истражните органи ќе дознаеле 
многу работи поврзани со МРО. 
Киселинчев ги информирал да 
му биде пренесено на Лазар Поп 
Трајков да не патува за Грција 
бидејќи грчката полиција фатила 
негово писмо.

Текот на судскиот процес Кисе
линчев го објаснил во писмото до 
Задграничното претставништво 
на МРО од 22 јуни 1902 година. 
И покрај притисокот на обви
нителството, обвинетите да ги 
признаат делата за кои се то
варат, а особено да го потврдат 

постоењето разгранок на МРО 
во грчкото кралство, тие неги
рале се. Киселинчев сметал дека 
ќе биде донесена ослободител
на пресуда поради што грчката 
власт веќе им барала „рушвет“, 
што значело дека обвинението 
ќе падне. Меѓутоа, посебно тешка 
била ситуацијата на затворените 
во Лариса (Тесалија). Во писмото 
се вели, според информациите 
кои ги имал Киселинчев, дека 
„страшно ги тепаа, неописливи 
се маките кои им ги направија 
цивилизираните Грци на тие 
кутри луѓе“. Според него, од 28 
што биле уапсени во Тесалија, по
веќето биле ослободени, додека 
десетмина биле обвинети.

Очигледната конструкција на це
лиот процес од страна на грчките 
власти бил со цел да се сузбие 
мрежата на МРО во грчката др
жава. Судските органи во Крал
ството Грција поради немање 
релевантни докази за случаите 
кои ги покренале и неоправда
ното неколкумесечно држење 
во притвор на обвинетите, од
лучиле постепено да ги ослобо
дуваат македонските емигранти. 
Целиот процес на ослободување 
се водел без никаква медиумска 
покриеност со цел да не се даде 
поширок публицитет на неуспе
хот на грчките државни органи. 
Најпрвин во текот на ноември 
биле ослободени притворените 
во Тесалија, додека на 19 ноември 
1902 година еден дел од притво
рените во Атина, за да по неколку 
дена бидат ослободени сите.

Како и да е, апсењата што се слу
чиле во Атина, а потоа се проши
риле и во Тесалија, продолжиле и 
во наредните години. Паралелно 
од грчките безбедносни органи 
биле следени голем број маке
донски емигранти кои на каков 
било начин биле поврзани со 
МРО. Кон нив биле преземани 

и „превентивни репресалии“ 
со цел да бидат заплашувани 
и држени под контрола. Исто
времено, уште додека траел 
судскиот процес, на 15 јуни 
префектот на Лариса му пре
порачал на грчкиот премиер 
да биде создадена специјална 
служба за следење и сузбивање 
на внатрешниот непријател во 
најмалку четири префектури 
во Тесалија, Атина и во Пиреја, 
нагласувајќи, „присуството 
бара потреба за утврдување 
на релевантен полициски од-
дел, под посебно единствено 
централно раководство и со 
сопствен закон за служба, 
составен од млади офицери, 
поканети од полицијата, но 
независно кој би бил во тајна 
надлежност“ и кои „само би се 
консултирале со префектите 
(и ако е потребно истражу-
вање со обвинителите)“.

На крај ќе го спомнеме и „недо
разбирањето и несреќниот слу
чај“ со еден од соработниците на 
костурскиот митрополит Герма
нос Каравангелис, Павле Киров 
од селото желево, Костурско. 
Придобиен да работи за грчката 
пропаганда, Киров во пролетта 
1902 година, со четворица при
дружници, заминал за Грција да 
набави оружје за потребите на 
грчката пропаганда. И покрај по
стоењето препорака од грчкиот 
конзул во Битола, Кјузе Пезас, 
грчките власти да се однесува
ат добро со него, тој бил уапсен 
во Трикала заедно со негови
те придружници и обвинет за 
формирање криминална банда 
чијашто цел би била грабежи во 
османлиска Македонија. Киров 
останал пет месеци во притвор 
и покрај жестоките реакции на 
Пезас и на Каравангелис за да 
во октомври бидат ослободени 
и протерани на османлиска те
риторија. 

...продолжение од претходниот број
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Цен трал но ме сто на ма ке дон ски от штанд им е да де но на  
се дум те жа нров ски ан то ло гии на ма ке дон ска та кни жев ност 
во осум то ма пре ве де ни на ки не ски ја зик

На ци о нал на та и уни вер зи тет
ска биб ли о те ка „Св. Кли мент 
Охрид ски“  Скоп је учес тву ва 

на 23. Ме ѓу на ро ден са ем на кни
га та во Пе кинг, кој се одр жу ва од 
24 до 28 август 2016 го ди на, ка де 
што го прет ста ву ва ма ке дон ско то 
кни жев но тво реш тво пред ки не
ска та кул тур на јав ност и пред си те 
за ин те ре си ра ни по се ти те ли.

Гла вен ак цент на штан дот на Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја на пе кин шки
от ме ѓу на ро ден са ем на кни га та е 
ста вен врз из да ни ја та од ка пи тал
ни от из да вач ки про ект „Пре вод на 
ма ке дон ска кни жев ност на шест 
стран ски ја зи ци“ (ру ски, фран цу
ски, гер ман ски, шпан ски, ки не ски 
и арап ски), а цен трал но ме сто им 
е да де но на се дум те жа нров ски 
ан то ло гии на ма ке дон ска та кни
жев ност во осум то ма пре ве де ни 
на ки не ски ја зик.

� Овој про ект прет ста ву ва ан то-
ло ги ски при каз на еди ци ја та 135 
то ма „Ма ке дон ска кни жев ност“ и 
оп фа ќа ан то ло гии на ма ке дон-
ска та по е зи ја (том 1), рас каз (том 
2), дра ма (том 3), ан то ло ги ски 
из бо ри од ма ке дон ска та ли те-
ра ту ра за де ца (том 5) и од ма ке-
дон ска та кри ти ка (том 6) и есеј 

Ма ке дон ска та ли те ра ту ра прв пат  
се прет ста ву ва на Са е мот на кни га 
во Ки на

(том 7), ка ко и дво то мен ан то ло-
ги ски прег лед на ма ке дон ски от 
ро ман (том 4/1 и том 4/2) што 
со др жи ис црп ни ин фор ма ции за 
авто ри те и за де ла та и по го лем 
фраг мент од со од вет ни те ро ма ни 
 ве ли Јо ви ца Та сев скиЕтер ни јан, 
кој е од го во рен за ма ке дон ско то 
прет ста ву ва ње во Ки на.

На ма ке дон ски от штанд ќе би
дат из ло же ни и дел од кни ги те од 
еди ци ја та 135 то ма „Ма ке дон ска 
кни жев ност“, ка ко и од бра ни мо
но гра фии за ма ке дон ско то кул
тур но нас ледс тво, ма ке дон ска та 
кни жев ност, ма ке дон ски от ја зик 
и дру ги ре пре зен та тив ни пуб ли
ка ции об ја ве ни на анг ли ски ја зик 
и на дру ги ја зи ци. Исто та ка, ќе 
би дат из ло же ни и бро шу ри и ле
то ци за при род ни те уба ви ни и за 
кул тур ноисто ри ски те ло ка ли
те ти во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
Ме ѓу на род ни от са ем на кни га та во 
Пе кинг се одр жу ва од 1986 го ди на, 
а го ди на ва на са е мот ќе учес тву ва ат 
по ве ќе од 2.200 из ло жу ва чи од 82 
зем ји. Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја прв
пат учес тву ва на овој са ем по по ка
на на ки не ска та стра на во рам ки те 
на про це сот за со ра бо тка ме ѓу НР 
Ки на и зем ји те од цен трал на и од 
источ на Евро па.  � (Н.П.)

Култура

1
Грешни  

уживања
Јежи  
Пилх

2
Победниците
Рој 
Јакобсен

3
Мажите не можеш  

да ги силуваш
Мерта  

Тиканен

4
Атомска  
станица
Халдоур  
Лакснес

 5
Кујунџилаци
Александар  

Кујунџиски

КнижАрницАтА „АнтОлОГ“ 
ПрЕПОрАчуВА:

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА
[  АНТОЛОГИЈА  ]

  

ОдрЕдОт нА ОтПишАнитЕ
Suicide Squad

Заработка: 20.900.000 $

жанр: акција
режија: Дејвид Ајер

Актери: Вил Смит,  
Џаред Лето,  

Маргот Роби

ЗАбАВАтА нА КОлбАситЕ
SauSage Party

Заработка: 15.500.000 $

жанр: анимиран
режија: Грег Тирнан,  

Конрад Вернон
Актери: Сет Роген,  

Кристен Виг, Џона Хил

КучиЊА нА ВОЈнАтА
War dogS

Заработка: 14.700.000 $

жанр: комедија
режија: Тод Филипс

Актери: Џона Хил, 
Мајлс Телер, 

Бредли Купер

КубО и дВЕтЕ жици
Kubo and the tWo StringS

Заработка: 12.600.000 $

жанр: анимација
режија: Тревис Најт

Актери: Шарлиз Терон,  
Арт Паркинсон,  
Метју Меконахи

Пит и ЗМЕЈОт
Pete'S dragon

Заработка: 11.300.000 $

жанр: авантура
режија: Дејвид Лоуери

Актери: Оукс Фегли, 
Роберт Ретфорд, 

Брајс Далас Хауард

тоП 5 најгледани ФилМа  
          во САД викендов

„роденден“ на Марк шагал

Т’ГА ЗА јуГ

Орелски крилја как да си метнех,  
И в наши ст’рни да си прелетнех! 
На наши места ја да си идам, 
Да видам Стамбол, Кукуш да видам, 
Да видам дали с’нце и тамо
Мрачно угревјат како и вамо.

Ако как овде с’нце ме стретит, 
Ако пак мрачно с’нцето светит
На п’т далечни ја ќе се стегнам
И в други ст’рни ќе си побегнам, 
К’де с’нцето светло угревјат, 
К’де небото ѕвезди посевјат. 

Овде је мрачно и мрак м’ обвива
И темна м’гла земја покрива: 
Мразој и снегој и пепелници, 
Силни ветришча и вијулици; 
Околу м’гли и мразој земни, 
А в гр’ди студој и мисли темни. 

Не, ја не можам овде да седам, 
Не, ја не можам мразој да гледам! 
Дајте ми крилја ја да си метнам, 
И в наши ст’рни да си прелетнам: 
На наши места ја да си идам, 
Да видам Охрид, Струга да видам. 

Тамо зората греит душата
И с’нце светло зајдвит в гората: 
Тамо дарбите природна сила
Со с’та роскош ги растурила: 
Бистро езеро гледаш белеит
Или од ветар сино – темнеит; 
Поле погледниш или планина, 
Сегде божева је хубавина. 

Тамо по срце в кавал да свирам,
С’нце да зајдвит, ја да умирам.

„Роденден“ е дело на Марк Шагал (18871985), еден од најориги
налните европски сликари. Шагал создаде фантастични компании 
од животот на Евреите и на руските селани. Се занимаваше со гра
фика и со сценографија. Сликата „Роденден“ е создадена во 1915 
година и денес се наоѓа во Музејот на современа уметност „Метро
политен“ во Њујорк. �

23. МЕ ЃУ НА РО ДЕН СА ЕМ НА КНИ ГА ТА ВО ПЕ КИНГ

константин миладинов (18301862)
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Ми те Сте фо ски: 
СВП има ат важ на уло га во 
ма ке дон ска та кни жев ност, 
но и во свет ски рам ки
Разговараше | Не ве на По пов ска
Фо то |  Де јан Стан чев ски

КУЛТУРА

� Оваа го ди на по ет ски от фе сти-
вал „Стру шки ве че ри на по е зи ја-
та“ од бе ле жу ва зна ча ен ју би леј 
- 55 го ди ни по сто е ње. Ка ко прв 
чо век на фе сти ва лот, што зна чи 
за Вас да се од бе ле жу ва ва ков 
ју би леј на нај го ле ма та свет ска 
по ет ска ма ни фе ста ци ја?
СТЕ ФО СКИ: Огром на чест е да се 
ра ко во ди со нај ста ри от свет ски 
по ет ски фе сти вал, а осо бе но е за
до волс тво то ко га од бе ле жу ва ме 
55 го ди ни по сто е ње. Ва кви те мо
мен ти се ко гаш пот тик ну ва ат на 
се ќа ва ње на си те што го ос но ва ле 

фе сти ва лот и би ле дел од ор га ни
за ци ја та во ми на то то. Исто вре ме
но, ју би ле и те се и не ка ква клуч на, 
пре сврт на точ ка, од ка де што тре
ба да се трг не во по и на ква на со ка 
со цел да се обез бе ди таа уло га 
ко ја ја има ат СВП и во од нос на 
ма ке дон ска та кни жев ност, но и 
во свет ски рам ки. Не е ед но став
но да се одр жи еден та ков на стан 
по сто ја но да би де атра кти вен и 
вли ја те лен. Та ка ние, ка ко акту
ел но ра ко водс тво гле да ме на 
овој ју би леј, па за тоа ток му во 
ова из да ние на пра вив ме сме ли 
из ме ни во про грам ска смис ла. 
По ле ка вне су ва ни те из ме ни од 
прет ход но, за ед но со но ви те ти те 

од ова из да ние, се га да ва ат ед на 
по и на ква фи зи о но ми ја на фе сти
ва лот во еден не гов сег мент, што 
ве ру вам де ка ќе при до не се тој да 
би де по а тра кти вен.

� Из ми на ти те го ди ни во Стру га 
про де фи ли раа без број по е ти од 
си те свет ски ме ри ди ја ни, се про-
чи таа без број пес ни на мно гу 
ја зи ци, се прет ста ви ја по е зи ја та, 
му зи ка та, кул ту ра та и тра ди ци-
ја та на мно гу др жа ви на исте кот 
на Дрим.... Кол ку по е ти го сту ва-
ат оваа го ди на на фе сти ва лот и 
од кои зем ји?
СТЕ ФО СКИ: Во сог лас ност со 
кон цеп ци ја та на про гра ма та за 
ово го диш но то из да ние, 32 по е
ти од 30 зем ји ќе би дат учес ни
ци, на кои, се ка ко, тре ба да се 
до да дат и ма ке дон ски те по е ти, 
кри ти ча ри, пре ве ду ва чи, кои 
во раз ни уло ги, од по е тиучес
ни ци, до бе сед ни ци, мо де ра то
ри, чле но ви на жи рико ми сии 
итн., исто та ка, ќе би дат дел од 
фе сти ва лот. Се раз би ра, ту ка 
тре ба да ги спом не ме и про фе
си о нал ни те по се ти те ли, кои се 
дел од еден зна ча ен сег мент од 
фе сти ва лот, но и од стра те ги ја
та да се овоз мо жи про мо ци ја и 

на ма ке дон ска та по е зи ја во све
тот, во пре вод на дру ги ја зи ци и 
пре ку учес тво на кни жев ни ма
ни фе ста ции. Ве ру ва ме де ка со 
вмре жу ва ње то на фе сти ва лот 
во ин тер на ци о нал ни асо ци ја
ции, но и пре ку би ла те рал ни те 
и мул ти ла те рал ни те со ра бо тки, 
тој ќе си го до бие ме сто то на кое 
му при па ѓа, ка ко дел од оние не
кол ку кои тре ба да би дат и кре а
тор на кул тур ни те по ли ти ки на 
по ле то на по ет ско то тво реш тво.

� Мар га рет Атвуд е го ди наш ни от 
ла у ре ат на на гра да та „Зла тен 
ве нец“ на „Стру шки те ве че ри 
на по е зи ја та“. Се чи ни де ка ток-
му ва ков из бор на ла у ре ат му 
при ле га на ју би ле јот: по че сен 
про фе сор на 30 уни вер зи те ти 
во све тот, ме ѓу кои се нај пре-
стиж ни те, Ок сфорд, Кем бриџ, 
Хар вард и Сор бо на, на гра де на 
со по ве ќе од 40 пре стиж ни приз-
на ни ја, ме ѓу кои се Бу ке ро ва та 
и Ги ле ро ва та на гра да, а отсе га 
и со „Зла тен ве нец“ на СВП. Ка ко 
те че ше ко му ни ка ци ја та со неа? 
Таа прв пат до а ѓа во Ма ке до ни ја. 
Кол ку зна е ше за зем ја ва?
СТЕ ФО СКИ: На ви сти на е огром но 
за до волс тво то што ка над ска та 

по е те са и пи са тел ка Мар га рет 
Атвуд е ово го ди шен ла у ре ат на 
на гра да та „Зла тен ве нец“ на СВП. 
Ед но од нај го ле ми те и нај а тра
ктив ни те кни жев ни ими ња во 
свет ски рам ки до а ѓа во ре ги о
нот прв пат. Од ор га ни за ци ски 
ас пект и не мо же те да до би е те 
по ве ќе од ова, иа ко се то тоа не 
е ед но став но да би де ус пеш но 
ре а ли зи ра но. И вид ли во е де ка 
неј зи но то до а ѓа ње пре диз ви ка 
ин те рес за ово го диш ни от фе сти
вал во по ши ро ки рам ки, та ка што 
ќе има ме и не кол ку ми на про фе
со ри на пре стиж ни уни вер зи те ти 
кои до кто ри ра ле на тво реш тво то 
на Атвуд, а и не кол ку зна чај ни 
ма га зи ни и вес ни ци од не кол ку 
европ ски зем ји ќе го прос ле дат 
фе сти ва лот. Оче ку ва ме де ка ед но 
ва кво кни жев но име ка ко Атвуд, 
исто та ка, ќе би де по ка на и за до
маш на та пуб ли ка. 

� Про гра ма та на фе сти ва лот 
се ко ја го ди на се под го тву ва во 
одре де ни рам ки, спо ред тра ди-
ци о нал но во ста но ве на та ше ма 
на ма ни фе ста ции, ка ко: По ет ски 
пор трет на ла у ре а ти те, Ноќ без 
ин тер пунк ци ја, По ет ско чи та-
ње... На кои ло ка ции ќе се од ви-
ва ат на ста ни те  и ка де сѐ ќе се 
одр жи „По е зи ја на пат“? 
СТЕ ФО СКИ: Во из ми на ти те 
че ти ри из да ни ја ние се ко ја го
ди на вне су вав ме про ме ни, од 
про грам ска та кон цеп ци ја, до 
ло ка ци и те, но и гра до ви те во 
кои ќе ја ре а ли зи ра ме. Да по тсе
там де ка вне су ва ње то на со др
жи ни те ка ко „По ет ски кру го ви“, 
„По ет ски пор тре ти“, но и ре ди
зај ни ра ње то на про грам ска та 
со др жи на „По е зи ја на пат“, при
до не се дра стич но да се из ме ни 
фи зи о но ми ја та на фе сти ва лот. 
Оваа го ди на вне су ва ме и поп лад
нев ни де ба ти и пре зен та ции во 
рам ки те на „По ет ско ка фе“, но и 
но ви ло ка ции за „По е зи ја на пат“, 
ка ко што е „Ку ќа та на Ура ни ја“ во 

Охрид, ка де што ќе би де прет ста
ву ва ње то на не кол ку зна чај ни 
свет ски по е ти. Се раз би ра, оста
ну ва со ра бо тка та со Оп шти на 
Ре сен и со Цен та рот за кул ту ра 
од Би то ла, со кои за ед нич ки ги 
ор га ни зи ра ме по ет ски те чи та ња 
во рам ки те на „По е зи ја на пат“. 
Се на де ва ме де ка нај го ле ми от 
ин те рес ќе го пре диз ви ка ат по
ет ски те пор тре ти на учес ни ци те, 
осо бе но по ра ди тоа што тие се 
вни ма тел но про гра ми ра ни и ќе 
овоз мо жат во еден ист про грам
ски дел да би дат пре зен ти ра ни 
раз но род ни по е ти ки обе ди не ти 
око лу ед но про грам ско сре ди
ште, со што вле гу ва ат во сво е
ви ден ди ја лог.
 
� Ќе има ли го ди на ва во Стру га 
атра ктив ни по ет ски ими ња?
СТЕ ФО СКИ:  Фе сти ва лот оваа 
го ди на ди рект но до би ва ед на 
про грам ска на со че ност имај ќи 
го пред вид тоа де ка се оби дов ме, 
по крај тво реш тво то на Мар га рет 
Атвуд, да пре зен ти ра ме не кол ку 
дру ги атра ктив ни по е те си, чи
е што по ет ско пис мо е про во ка
тив но од по ве ќе ас пе кти. Впро
чем, оваа го ди на фе сти ва лот го 
за поч ну ва ме со тоа што си те три 
ла у ре а ти на најз на чај ни те на гра
ди се по е те си: Мар га рет Атвуд 
на „Злат ни от ве нец“, Ви о ле та 
Тан че ваЗла те ва на „Бра ќа Ми
ла ди нов ци“ и Ру на Свет ли ко ва на 
на гра да та „Мо сто ви на Стру га“ на 
УНЕ СКО и СВП. Не кои од по е те си
те, ка ко на при мер Чжоу Цан, ед
на од нај поз на ти те фе ми нис тки 
во Ки на, исто вре ме но е и пре ве
ду вач на по е зи ја та на Мар га рет 
Атвуд. Оваа го ди на на ви сти на 
има ме мно гу атра ктив ни ими ња: 
Ну жум ал Га нем од Обе ди не ти те 
Арап ски Еми ра ти, по е те са и еден 
од најз на чај ни те ре жи се ри, Ха ви
ва Пе да ја од Изра ел, Ли јан О’Са
ли вен од Ир ска, Јо лан да Ка ста њо 
од Шпа ни ја, Ма ри ја Фе рен чу хо ва 
од Сло вач ка итн. �

На ви сти на е огром но за до волс тво то што ка над ска та по е те са и пи са тел
ка Мар га рет Атвуд е ово го ди шен ла у ре ат на на гра да та „Зла тен ве нец“. 
Ед но од нај го ле ми те и нај а тра ктив ни те кни жев ни ими ња во свет ски рам
ки до а ѓа во ре ги о нот прв пат. Од ор га ни за ци ски ас пект и не мо же те да 
до би е те по ве ќе од ова, иа ко се то тоа не е ед но став но да би де ус пеш но 
ре а ли зи ра но, ве ли ди ре кто рот на фе сти ва лот, Ми те Сте фо ски
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м а ке дон ско то мо то
цик ли стич ко друш
тво „Ноќ ни вол ци“ де

не ска, на 26 август, ја поч ну ва 
прос ла ва та на де се тго диш ни
от ју би леј од по сто е ње то на 
клу бот. Со рокму зи ка, пи во, 
од лич ни кон цер ти на скоп ско 
Ка ле и де фи ле по скоп ски те 
ули ци на го сти те и на чле но ви
те на клу бот, пре тсе да те лот на 
„вол ци те“, Ле нин Јо ва нов ски, и 
не го ви те при ја те ли ќе ја сла ват 
го диш ни на та. Во де фи ле то ќе 
по тсе тат де ка е мно гу важ на 
без бед но ста во со о бра ќа јот, но 
и ќе про па ги ра ат дис цип ли ни
ра но во зе ње на си те мо то цик
ли сти во со о бра ќа јот.

 Што зна чи да го жи ве еш жи-
во тот ка ко мо то цик лист?
ЈО ВА НОВ СКИ: Тие што са ка ат 
да го жи ве ат тој та ка на ре чен 
мо тор џи ски жи вот се лу ѓе што 
се пре до дре де ни за тоа. Тие се 
ра ѓа ат со таа вна треш на жел
ба. За ме не тоа зна чи го ле мо 
за до волс тво, го ле ма аван ту ра, 
го ле ма љу бов. Во зе ње то мо тор 
за ме не е ка ко тан цу ва ње то. 
Дру же ње то со мо то рот е исто 
ка ко да се дру жи те со сво ја та 
љу бов ни ца.

 Да ли се кој член на „Ноќ ни вол-
ци“ мо же да го но си овој спе ци-
ја лен елек што го има те на се бе? 
Мо же те ли да ни го опи ше те?
ЈО ВА НОВ СКИ: Еле кот, во ва ква фор
ма и ва ка скро ен, го но сат си те чле
но ви на „Ноќ ни вол ци“, без раз ли ка 
на кој ранг при па ѓа ат. Раз ли ка та во 
ран гот во „Ноќ ни вол ци“ е тоа што 
има те на еле кот од бо и те, од нос но 
на ши вки. Еле кот го но си те без ни ка
ква ап ли ка ци ја на по че то кот ко га сте 
са мо под др жу вач на клу бот и на не го 
стои са мо нат пи сот Ма ке до ни ја. Ко га 
ќе „вле зе те“ во клу бот, то гаш на еле
кот до би ва те на ши вки „Ноќ ни вол
ци“ на ру ски ја зик, Ма ке до ни ја и гра
дот во кој жи ве е те. Зна чи, на гр бот 
сѐ уште не ма те ни што. На вто ри от 
сте пен на гр бот се при ка чу ва име то 
на др жа ва та и уште еден сим бол „МГ“ 
(мо то гру па). Ко га ќе го до стиг не те 
тре ти от сте пен, што прет ста ву ва нај
ви сок ранг во на ша та хи е рар хи ја, од
нос но ќе ста не те пол но пра вен член, 
то гаш го до би ва те пра во то да но си те 
амб лем на пред и на гр бот од еле кот 
и да го но си те име то „Ноќ ни вол ци“. 
Има мно гу слич но сти со вој ска та по
ра ди тие хи е рар хи ски по ста ве но сти, 
исто ка ко брат ства та, на при мер, и во 
прин цип пра ви ла та се слич ни. Има 
пи ша ни, но и не пи ша ни пра ви ла на 
од не су ва ње.

 Да ли има те жен ски чле но ви?
ЈО ВА НОВ СКИ: Би деј ќи се ра бо ти за брат
ство, не ма жен ски чле но ви во на ши от 
клуб. Тоа не е по ра ди ди скри ми на ци ја на 
же ни те. На про тив, же на та е ви со ко по чи ту
ва на од си те на ши чле но ви на клу бот и тие 
се ко гаш се дел од на ши от жи вот, па ту ва ња, 
дру же ња ка ко со пру ги, де вој ки, се стри.

 Кој е Ле нин при ват но?
ЈО ВА НОВ СКИ: Маж на 49 го ди ни, со пруг, та т 
ко на че ти ри де ца – еден син и три ќер ки. 

Вра бо тен сум ка ко ди ре ктор во „Сло
бо да пре воз“, фир ма ко ја се за ни ма ва 
со транс порт, скоп ја нец, ма ги стер по 
биз нис и ме наџ мент. Се га го под го тву
вам и вто ри от ма ги стер ски труд од об
ла ста на кри ми но ло ги ја та. Тру дот ми е 
за вр шен, се га се че ка са мо зак лу чо кот. 
Те мат ски е по вр зан со ма фи ја шки тип 
на ор га ни зи ран кри ми нал, при што, 
ме ѓу дру го то, во еден дел се ста ва ак
цен тот на мо то цик ли стич ки те бан ди 
ка ко еден спе ци фи чен ор га ни зи ран 
кри ми нал кои дејс тву ва ат ор га ни зи
ра но во по ве ќе др жа ви. Ми бе ше пре
диз вик овој ма ги стер ски труд би деј ќи 
има мал ку ли те ра ту ра за овој проб лем.

 Со мо то цик ли сти те се ко гаш се по-
вр зу ва ат сте ре о ти пи де ка се ло ши 
и по вр за ни  со не ка ков кри ми нал. 
Зо што е тоа та ка?
ЈО ВА НОВ СКИ: Лу ѓе то што лич но нѐ 
поз на ва ат и зна ат што ра бо ти ме, зна ат 
де ка ги це ни ме чо веч ки те вред но сти, 
са ка ме да би де ме оп штес тве но ко рис
ни, да би де ме ху ма ни, да по мог не ме та
му ка де што е по треб но. Ние со на ше то 
дејс тву ва ње ги ури ва ме тие сте ре о ти пи 
и еве ве ќе де сет го ди ни ка ко „Ноќ ни 
вол ци“ го до ка жу ва ме тоа. Во на ши от 
клуб има и ра бот ни ци и про фе со ри на 
фа кул тет. И по ли ти ка та се вклу чу ва 
во одре де ни мо мен ти, се пре кр шу ва ат 
одре де ни пра ви ла и кон нас, ка ко сло

бод ни гра ѓа ни. Не о дам на во Бу ку решт 
на ши чле но ви беа на пад на ти ток му 
по ра ди тоа што се чле но ви на „Ноќ ни 
вол ци“. Но, ние го жи ве е ме тој жи вот, 
ние сме дел од на ша та при каз на ко ја 
ја соз да ва ме. Има ме свое раз мис лу ва
ње, сво ја фи ло зо фи ја, свој пат кој сме 
го за цр та ле, го сле ди ме и се на де ва ме 
де ка ќе оста не ме дос лед ни на тоа. Не
кои ре зул та ти, мо же би, ќе дој дат ко га 
нас ве ќе ќе нѐ не ма, но ние гра ди ме 
свои нас лед ни ци. Сме та ме де ка „Ноќ ни 
вол ци“ на ин тер на ци о нал но ни во ве ќе 
е етаб ли ра на ка ко поз на та мо то цик ли
стич ка гру па, за жал нај че сто по вр зу ва
на со по ли ти ка та, што мно гу ни пре чи. 
Ме ѓу тоа, во се кој слу чај, во кој би ло кон
текст да би де ме спом на ти е до бро да се 
раз бу ди ин те ре сот за не кој да истра жи 
по ве ќе и да ја сфа ти су шти на та. Ние нѐ 
при па ѓа ме на ни ту ед на дру га стру кту
ра, дру ги те ги по чи ту ва ме, не се ме ша ме 
во ту ѓи те ра бо ти, но не са ка ме и нам да 
ни се ме ша ат. Дејс тву ва ме са мо стој но, 
не сме ни чиј при вр зок.

 Не из беж но е пра ша ње то за Ва ше то 
поз нанс тво со ру ски от пре тсе да тел 
Вла ди мир Пу тин. Кол ку го поз на ва те?
ЈО ВА НОВ СКИ: Го поз на вам Пу тин. Тој 
не е член на „Ноќ ни вол ци“. Кол ку што 
сум сре ќен што сум имал мож ност да го 
срет нам тој чо век по ве ќе па ти, тол ку 
ми е не при јат но и те шко ко га одре де ни 

ме ди у ми нѐ на ре ку ва ат „Пу ти
но ви Ноќ ни вол ци“. Ние ви со ко 
го це ни ме тој чо век. Тој е чо век 
што до шол и во нас пре поз нал 
стру кту ра со ко ја мо же да има 
за ед нич ки ин те ре си. Но, ние не 
сме дел од не го ва та по ли ти ка.

 Ка ко ќе го од бе ле жи те ју би-
ле јот? Оваа го ди на сла ви те 10 
го ди ни од по сто е ње то на „Ноќ-
ни вол ци“?
ЈО ВА НОВ СКИ: Го ди на ва прос
ла ва та ќе би де по диг на та на по
ви со ко ни во. Сла ве ње то поч ну ва 
в пе ток, на 26 август, на скоп ско 
Ка ле, ка де што ве ќе не кол ку па
ти сме ги прос ла ву ва ле на ши те 
ро ден де ни. За ба ва та ќе ја отво ри 
единс тве на та ро кер ка во Ма ке до
ни ја, пе јач ка та Да ни, ко ја дол ги 
го ди ни е со нас и ка ко мо то цик
лис тка. Ќе го сту ва ат Ју ра Стуб лиќ 
и гру па та „Филм“. След ни от ден, в 
са бо та, атра ктив но ги нај а ву ва ме 
„ЈуТу“ и „ЕјСиДиСи“. Од Ита ли ја 
до а ѓа триб јут бен дот „ЈуТу“, а „Еј
СиДиСи“ се од Но ви Сад, Ср би ја. 
Две те гру пи се иден тич ни ко пии 
на на ста пи те на спом на ти те гру
пи. Чле но ви те му зич ки и фи зич
ки се мно гу слич ни на „ЈуТу“ и на 
„ЕјСиДиСи“. Са кав ме да на пра
ви ме не што по и на ку. Да ле ку сме 
од мож но ста да ги до не се ме овие 
гру пи во жи во, но по се ти те ли те 
на за ба ва та на ви сти на ќе ужи ва
ат. В са бо та е пред ви де но де фи
ле то, кое стан дард но го пра ви ме 
по ули ци те на Скоп је со по ра ка за 
по го ле ма без бед ност на ули ци те. 
Про па ги ра ме дис цип ли ни ра но 
во зе ње на си те мо то цик ли сти во 
со о бра ќа јот. Ќе пре не се ме по ра ка 
де ка сме при сут ни, да нѐ ви дат и 
дру ги те учес ни ци во со о бра ќа јот 
за да обр нат по ве ќе вни ма ние на 
нас. Коб ни се број ки те во де лот на 
без бед но ста на мо то цик ли сти те, 
кои, де фи ни тив но, се ран ли ва ка
те го ри ја учес ни ци во со о бра ќа јот. 
Ќе по ста ви ме ви де о би мо ви на 
кои ќе има ме при ка зи на по уч
ни мо мен ти, по ра ки и ви деа, при 
што на еден на чин на си те при
сут ни ќе им ја доб ли жи ме оваа 
проб ле ма ти ка. Ќе има ме го сти 
од си те др жа ви од ре ги о нот, но на 
на ши те со би ри до а ѓа ат лу ѓе и од 
Аме ри ка и од Ав стра ли ја. Не кои 
до а ѓа ат са мо за со би рот, не кои 
до а ѓа ат слу чај но. На ши те со би ри 
се мно гу по се те ни и оваа го ди на 
ќе про де фи ли ра ат по ве ќе од 10 
ил ја ди по се ти те ли. 

Дру же ње то со мо то цик лот  
е исто ка ко да се дру жи те  
со сво ја та љу бов ни ца

ЛЕ НИН ЈО ВА НОВ СКИ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА „НОЌ НИ ВОЛ ЦИ“

Гру па та „ноќ ни вол ци“ на ин тер на ци о нал но ни во ве ќе е етаб ли ра на  
ка ко поз на та мо то цик ли стич ка гру па, но, за жал, нај че сто е по вр зу ва на  
со по ли ти ка та, што мно гу ни пре чи. ме ѓу тоа, во се кој слу чај, во кој би ло 
кон текст да би де ме спом на ти е до бро да се раз бу ди ин те ре сот за не кој  
да истра жи по ве ќе и да ја сфа ти су шти на та. ние не при па ѓа ме на ни ту  
ед на дру га стру кту ра, ги по чи ту ва ме дру ги те, не се ме ша ме во ту ѓи те  
ра бо ти, но не са ка ме и нам да ни се ме ша ат. дејс тву ва ме са мо стој но,  
не сме ни чиј при вр зок, ве ли ли де рот на „Ноќ ни вол ци“

жиВот  |  интерВjу

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска Фото | Дејан Станчевски
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Мејд ин Македонија
Ново лето, нови авантури, нови дестинации, 
нови костими за капење за старите и 
преубави македонски девојчиња
Пишува | Maрина Костовска

Каролина Гочева уживаше 
во убавините на Италија

Вечната 
патувачка Лила 

Стојановска 
годинава 
првпат ги 

посети Лисабон 
и Португалија

Во Турција Аделина 
Тахири промовираше 
повеќе од десетина 
бикини

На грчките 
плажи можеа 
да се сретнат 
водителките 

Мелита Ракиќевиќ 
и Милена Антовска

На социјал-
ните мрежи 
уживавме во 
најдобрите 
изданија 
на Марјана 
Станојковска 
и на Симона 
Попоска

Во Охрид летото го поминаа 
Викторија Лоба и новопече-
ната мама Тамара Тодевска

Катарина Ивановска прошета 
по Азурниот Брег поминувајќи 
ги со мотор и Франција и 
Италија, и Корзика и Сардинијa
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Хвар се ко гаш е под го твен да го по ну ди ма кси му мот за 
ед но не за бо рав но ле ту ва ње. Ну ди иде ал на мож ност за 
от пу шта ње, по се та на единс тве ни и пре крас ни за ли ви, 
иде а лен е за акти вен и па си вен од мор за љу би те ли те 
на не до пре на та при ро да Пи
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По се те те го нај сон че ви от остров на Ја дра нот
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Пре крас на око ли на, при
јат на ме ди те ран ска кли
ма, изо билс тво на сон це и 

топ ло мо ре, ова се крие на еден 
од нај по се те ни те и нај топ ли 
остро ви од ни за та хр ват ски 
остро ви во Ја дран ско Мо ре. Хвар 
е остров со пог лед кон остро вот 
Брач и кон Ма кар ска ри ви е ра, и 
со гор дост се вбро ју ва во де сет те 
нај у ба ви остро ви на све тот. 

Сме стен во пре дел на бо ро ва шу
ма и цве то ви на ла ван да, поз нат 
по мож но ста за по се та на гра дот 
Хвар, Јел са, Ста ри Град и поз на
ти те Пак ле ни Остро ви, остро вот 
е ед на од нај по са ку ва ни те ту
ри стич ки де сти на ции. Мно гу
број ни те кул тур ни и исто ри ски 
спо ме ни ци, пре крас ни те пла жи, 
мно гу број ни те ка феба ро ви, ре
сто ра ни те со мор ска тра ди ци о
нал на хра на и бо га та га стро но
ми ја го пра ват ова ме сто маг нет 
за ту ри сти те.  

Хвар се ко гаш е под го твен да го 
по ну ди ма кси му мот за ед но не
за бо рав но ле ту ва ње. Ну ди иде

са мо 20 ми ну ти со ча мец од Хвар. 
Ток му ту ка се слу чу ва ат и нај до
бри те за ба ви. Освен ужи ва ње то 
во тир киз но то мо ре, пре у ба ви от 
пе сок, ег зо тич ни те бил ки, ту
ри сти те ги прив ле ку ва ат и ну
ди стич ки те пла жи Сти пан ска и 
Је ро лим. До овие пла жи мо же да 
се дој де со та ксичам ци од Хвар. 
Ако, пак, са ка те мал ку по ве ќе 
адре на лин во поп лад нев ни те 
ча со ви, ов де се ор га ни зи ра ат и 
за ба ви на кои се тан цу ва во ко
сти ми за ка пе ње. 

На остро вот мо же те да срет не
те и фа ми ли јар ни пла жи, но и 
за двој ки. Пла жи те Ми на (Јел
са), Со лајн (Вр бо ска), Гре биш че 

(Јел са) и Ду бо ви ца (по ме ѓу Хвар 
и Ста ри Град) се уба ви ако на од
мор сте со де ца. По ма ли ме ста се 
Мил на, За ва ла, Иван До лац, кои 
се на о ѓа ат по крај крај бреж је то. 
За ва ла е ме сто за ту ри сти што 
не са ка ат ме теж. 

За це ни те за ле ту ва ње во Хр ват
ска е поз на то де ка не се мно гу 
ни ски, но за тоа, пак, ако си доз
во ли те лет но ужи ва ње на еден 
од хр ват ски те остро ви, то гаш 
тоа ќе ви би де ед но не за бо рав но 
искус тво. 

Аген ци ски аранж ма ни во хо тел 
за пер и о дот од 20 август до 9 
сеп тем ври по лу пан си он во со ба 

со бал кон и пог лед на мо ре чи
ни 48 евра по ли це. Ако са ка те, 
пак, со ба со пог лед на парк за 
исти от вре мен ски пер и од, то
гаш ќе тре ба да пла ти те 45 евра 
по ли це. До кол ку во со ба та има
те по тре ба од дет ско кре вет че, 
тре ба да има те пред вид де ка 
тоа се нап ла ќа до пол ни тел но. 
Ко ри сте ње то кли мауред во со
ба се пла ќа до пол ни тел ни пет 
евра. По пу сти те за де ца сѐ уште 
се вклу че ни, де те од 0 до 11,99 
го ди ни во со ба со двај ца во зрас
ни мо же да ле ту ва бесп лат но, 
вто ро де те од 0 – 11,99 го ди
ни со двај ца во зрас ни во со ба 
1/2+1 има пе де сет про цен ти 
по пуст. За тре то во зрас но ли це 
во со ба ½+1 има де сет про цен
ти по пуст, до де ка по пу стот за 
две де ца од 0 до 11 го ди ни во 
фа ми ли јар на со ба 1/2+2 е ми
нус три е сет про цен ти. 

ал на мож ност за от пу шта ње, 
по се та на единс тве ни и пре
крас ни за ли ви, иде а лен е за 
акти вен и па си вен од мор за 
љу би те ли те на не до пре на та 
при ро да. 

Тие што ве ќе би ле на Хвар ве
лат де ка е мир но ме сто, рај за 
од мор по ми нат со де ца. Нај
поз на та зна ме ни тост на остро
вот Хвар е твр ди на та Фор ти
ка. Од ноќ ни от жи вот во Хвар 
има мно гу ка фу ли ња, те ра си 
со му зи ка во жи во, ба ро ви и 
ди ско те ки. За тие што ба ра ат 
кул тур ни актив но сти има те
а тар ски прет ста ви, из лож би, 
кон цер ти, му зич ки и фолк
лор ни на ста пи. До ма ќи ни те 
се се ко гаш рас по ло же ни да ви 
из ле зат во пре срет до кол ку 
ви тре ба не ко ја до пол ни тел на 
ин фор ма ци ја, го сто прим ли ви 
се и нас ме а ни. 

Мно гу ми на се сог ла су ва ат де
ка нај у ба ви от дел од овој ар хи
пе лаг се на о ѓа на Пак лин ски 
Остро ви до кои се по треб ни 

Ин те ре сен е и по да то кот де ка 
ако са ка те на ле тен од мор со 
вас да би де и ва ше то ми ле ни че, 
за не го ќе тре ба да доп ла ти
те плус 7,5 евра. Мож но ста за 
сѐ вклу че но во аранж ма нот се 
доп ла ќа во аген ци и те. 

Ко га ле ту ва те на Хвар, важ но е 
да зна е те де ка при стој но ста во 
об ле ку ва ње то, ба рем до де ка се 
ше та те, е мно гу важ на, па рич
ни те каз ни за не при стој но раз
го лу ва ње и ше та ње по гра дот 
сѐ уште не се нап ла ту ва ат, но 
по сто јат таб ли со пре ду пре ду ва
ње де ка ше та ње то низ град не е 
доз во ле но во ко сти ми за ка пе ње.

Ни ка де не пи шу ва де ка е за
бра не то да ше та те го ли. Но, 
ко му нал ни те по ли цај ци, се пак, 
ги пре ду пре ду ва ат ту ри сти те 
мал ку да се об ле чат. �
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Какви кошули 
ќе се носат  
оваа сезона?
Кошулата со копчиња датира 
уште од 19 век, но стилот што го 
познаваме денес не е многу сменет

Кошулата како парче од гардеробата од 
сезона во сезона доживува минимален 
редизајн, така што, следејќи ги најновите 

трендови, доаѓа во различни облици. Кошула
та со копчиња датира уште од 19 век, но стилот 
што го познаваме денес не е многу сменет.

Нови облици, кроеви, детали... Оваа година 
таа, очигледно, им била најинтересно парче 
од облеката на дизајнерите. Тие си играат 
со нејзината должина, ширина, пропорции, 
копчиња и со деталите што ја красат.

аТРаКТИВнО

Кошула со карнери на половината
Широките ракави на оваа кошула ѝ даваат нота на 
лежерност и урбана мода.

Кошула со карнери на  
половината и на ракавите
Несомнено, станува збор за кошула која привлекува 
внимание, а во тоа ѝ помагаат украсните детали на 
ракавите кои потсетуваат на оригами.

Кимоно 
кошула

Љуботелки
те на комоно 

и необични 
кроеви мора 

да ја пробаат 
оваа кошула, 

таа еднос
тавно изгле

да прекрас
но на тесни 

фармерки.

Кошула 
со патент
Секси, ле
жерна и 
многу шик. 
Посебно 
внимание 
привлекува 
контрас
тот меѓу 
патентот и 
ракавот кој 
се собира на 
средината 
на лакотот.

Кошула со 
карнери и со 
голи раменици
Со овој модел на 
кошула, секако, ќе 
бидете забележа
ни токму поради 
ефектните голи 
раменици. Оваа 
кошулата, во зави
сност од другите 
парчиња облека, 
може да ја носите и 
за дневни и за ве
черни излегувања.

Кошула на преклоп
Ако сакате класични, деловни парчиња облека, сигурно ќе ви 
се допадне овој модел, кој потсетува на блејзер.

Кошула со набрани детали
Класичната кошула со копчиња е заменета со елементи на дра
перија, односно материјал што паѓа во слоеви во вид на фалти.

ТРенД
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА

Совршенството ни е во крвта

ЗА СИТЕ ИДНИ МАЈКИ
Како до брза, рана, едноставна и безбедна 
проценка на ризик од постоење на 
хромозомски нарушувања кај плодот?

едноставен, со едно земање крв и ехо преглед кај гинеколог

тест кој се прави рано (уште од 10. до 22. недела) во бременоста

за сите бремени жени, на која било возраст

резултати истиот ден

Тест за навремено, безбедно и рано откривање 
на бремености со висок ризик

ПРЕПОРАЧЛИВО ДА СЕ НАПРАВИ КАЈ СЕКОЈА ТРУДНИЦА!

Бул. Јане Сандански бр.7 лок. 4
тел: 02 24 77 345; факс: 02 24 77 347

E-mail: lab2@avicenalab.com.mk

Бул. 8 Септември бр.2, лок.1, Скопје
тел: 02 3179 001; факс: 02 3177 130 

моб: 075 211 406; lab@avicenalab.com.mk

Локација 2 - нас. Аеродром 
(Т.Ц. Три Бисери)

Локација 1- Комплекс Македонија 
(спроти Алумина)

 www.avicenalab.com.mk

PRISCA®

уБаВи жени

Име:  
Зои Клер Де ша нел
Родена:  
17 ја ну а ри 1980 го ди на 
Лос Ан џе лес, Ка ли фор ни ја, 
САД
Професија:  
актерка, му зи чар ка

Зои Де ша нел e аме ри кан ска актер
ка, му зи чар ка и кан та втор ка. Таа 
е ќер ка на филм ски от сни ма тел и 

ре жи сер Кеј леб Де ша нел и на актер ка
та Ме ри Џо Де ша нел. Неј зи на се стра е 
мла да та актер ка Еми ли Де ша нел.

По филм ско то де би во ко ме ди ја та „Мам-
форд“, Зои го прив ле че вни ма ни е то на 
пуб ли ка та. На бр зо по тоа ста на слав
на со уло ги те во фил мо ви те „До бра 
де вој ка“, „Авто сто пер ски во дич низ 
га ла кси ја та“, „Ме стен ка“, „Се ко гаш 
ка жи да“.... Ја игра и глав на та уло га во 
ме га по пу лар на та се ри ја „Но ва де вој ка“, 
ко ја ѝ до не се но ми на ци ја за „Зла тен гло
бус“ и „Еми“ за нај до бра жен ска уло га 
во ху мо ри стич на се ри ја.

Пред да се за ни ма ва со актерс тво, таа 
ком по ни ра ла му зи ка, а и че сто мо же да 
се ви ди ка ко пее во неј зи ни те филм ски 
уло ги. Во 2006 го ди на Зои го фор ми ра 
му зич ко то дуо „Ши енд хи“ со М. Вор дом.

Ин те рес но за актер ка та е и тоа што 
таа се оби де и во ди зај нер ски те во ди 
кре и рај ќи пре крас на ко лек ци ја за То ми 
Хил фи гер. �

ЗОИ  
ДЕ ША НЕЛ
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СО ВЕ ТИ ЗА МР ЗЕ ЛИ ВИ -  
СРЕ ДЕН ДОМ БЕЗ ДА  
МРД НЕ ТЕ СО ПРСТ
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Ова ед но го диш но рас те ние има ср це
вид ни свет ло зе ле ни ли сто ви, по кри е ни 
со неж ни влак нен ца и мaли цвет чи ња, 
кои мо же да би дат бе ли, си ни или ро зо
ви. Цве та од мај до доц на есен. Ове на
ти те цве то ви тре ба да се от стра ну ва ат 
ре дов но за да се про дол жи вре ме то на 
цу те ње.

Ра сте ка ко гр му шка до 30 сан ти ме три 
во ви со чи на. Мо же да се са ди во гра
ди на или во са кси ја, во ху мус на зем ја. 
Тре ба да се са ди на сон че во ме сто или 
во лес на по лу сен ка, на ме сто за шти те но 
од ве тар. Ба ра мно гу вла га и за тоа во 
ле то тре ба да се по ле ва се којд нев но.

По са де те го во ‘рти ште во фе вру а ри или 
во март, а мла ди те рас те ни ја пре са де те 
ги над вор ко га ќе по ми не опас но ста 
од студ. �

Ако со за до волс тво са ка те да го пре скок
не те сре ду ва ње то на до мот, а, се пак, са ка те 
да ви би де чист и сре ден, овие со ве ти ќе ви 
би дат мно гу ко рис ни ако сте мр зе ли ви, но 
и ако има те жел ба, но не ма те вре ме.

1 Ко ри сте те те чен са пун ме сто оби чен  
оста ва по мал ку не чи сто тии зад се бе, па 

ла ва бо то и ка да та ќе изг ле да ат по чи сто.

2  До де ка со ед на та ра ка гриц ка те не што 
во куј на та, со дру га та ра ка вра ќај те ги 

на ме сто ра бо ти те што сте ги из ва ди ле, на 
при мер но жи ци те со кои сте го отво ри ле 
чип сот или из ми е ни те са до ви што се це дат 
ве ќе два де на.

3  Во ве де те им на го сти те пра ви ло за 
со бу ва ње чев ли  тоа ќе ви овоз мо жи 

по ре тко да го бри ше те пар ке тот и да по
ми ну ва те со пра вос му кал ка.

4  До де ка че ка те да се сва ри ја де ње то, 
из бри ше те ја ра бот на та ма са или из

миј те ги са до ви те што сте ги упо тре би ле 
до де ка сте го тве ле.

5   До де ка при го тву ва те ја де ње, от па до
ци те од хра на та ста вај те ги ди рект но 

во ке са, па вр зе те ја и ста ве те ја во кан та. 
Та ка не ма да мо ра по сто ја но да оди те до 
кан та та, ни ту, пак, ќе ги за мач ка те кујн
ски те еле мен ти.

6   Ме сто од чи ни ја, ја де те од тор тил ја. 
Бро јот на за фа те ни чи нии дра стич но 

ќе се на ма ли.

7  Ко га пра ви те ма фи ни или про ја во 
ка ла пи, ста ве те алу ми ни ум ска фо

ли ја пред да ја ста ви те сме са та, па не ма 
да мо ра мно гу да се тру ди те за да ги из
ми е те ка ла пи те.

8  Чу вај те јаг лен во фри жи де рот за да ги 
не у тра ли зи ра ми ри си те. Та ка по ре тко 

ќе мо ра да го чи сти те.

9  Ко га пе че те не што на ре ше тка та од 
рер на та, на дно то на рер на та ста ве

те алу ми ни ум ска фо ли ја или хар ти ја за 
пе че ње. Сѐ што ќе се ис це ди, ќе ис пр ска 
или ќе пре те че, ќе оста не на неа и не ма 
да се за ко ра ви, па не ма да мо ра да ја чи
сти те рер на та.

10 Ако при го тву ва те пи ја ла ци во блен
дер во кој се чи ло то не се од де лу ва, 

по кис не те го со топ ла во да и со средс тво за 
ми е ње са до ви. Отка ко ќе от стои, вклу че те 
го кра тко и по тоа лес но ќе го из ми е те. �

Жел ки те има ат по тре ба 
од свет ли на од 12 до 14 
ча са днев но, па за ра ди 

тоа е зна чај но обез бе ду ва ње то 
све тил ка во нив на бли зи на.

Про сто рот, свет ли на та, вла
га та и на чи нот на ис хра на се 
важ ни ас пе кти за оп ста нок на 
ед на ма ла вод на жел ка. Тие се 
чув стви тел ни ми ле ни чи ња, па 
ако се др жи те до овие не кол ку 
со ве ти, ќе им овоз мо жи те по
долг жи вот. жел ка та тре ба да 
има до вол но про стор во ме сто то 
ка де што жи вее, кое ќе би де три 
че твр ти ни ис пол не то со во да. 
Тре ба да има те пред вид де ка 
жел ка та ќе по рас не по ве ќе, па 
оси гу рај те се де ка про сто рот ќе 
ѝ од го ва ра и на та му. Ако ѝ обез
бе ди те и за сол ни ште, на ви сти на 
ќе ја на пра ви те среќ на. Та кви 
за сол ни шта обич но се пра ват 

со ве штач ки или со све жи рас
те ни ја. Ако се све жи, вни ма вај те 
да не би дат отров ни или, пак, 
да не ѝ слу жат ка ко хра на. Ко га 
ќе са ка те на ва ши от ми ле ник 
да му ста ви те во да во сад, таа 
не тре ба да би де од чеш ма. Ко
ри сте те дех ло ри ра на или фил
три ра на во да. До да ва ње то ед на 
ла жич ка сол во во да та мо же да 
го на ма ли ни во то на ба кте ри
и те и да ја за шти ти жел ка та од 
кож ни за бо лу ва ња. жел ки те 
има ат по тре ба од свет ли на од 
12 до 14 ча са днев но, па за ра ди 
тоа е зна чај но обез бе ду ва ње
то све тил ка во нив на бли зи на. 
жел ки те мо же да пре не сат сал
мо не ла, па за тоа ре дов но миј те 
ги ра це те по се кој кон такт со 
нив. Тие има ат по тен ци јал да 
жи ве ат мно гу дол го, па ако им 
обез бе ди те ос нов ни ус ло ви, ќе 
вос по ста ви те дол га вр ска. �
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АГeРaТУМ

Вод на жел ка 
ка ко ва ше но во 
ми ле ни че



Летна забава

Подготви | Бојан Момировски

Сурфањето
Станува
СпортСка
диСциплина

Л е то то е при крај, а со тоа и 
го диш ни те од мо ри на мно гу 
Ма ке дон ци. Дел од нас ле то то 

го по ми наа на пла ни на, мо ре, езе ро. 
Тие што имаа мож ност да се раз ла ду-
ва ат на не кои од на ши те езе ра или, 
пак, во со седс тво то, имаа мож ност 
да ви дат го лем дел од лет ни те за ба ви 
што ги ор га ни зи ра ат по поз на ти те и 
по го ле ми пла жи.

Ка ко ед на та ква за ба ва, ко ја се ри оз но 
пре рас ну ва во спорт ска дис цип ли на, 
е и сур фа ње то. Сѐ по че сто ва кви от 
вид за ба ва, за ко ја не е по треб но да 
се изд вои го ле ма су ма па ри, мо же да 
се ви ди и во Ма ке до ни ја.

Сур фа ње то прет ста ву ва лиз га ње по 
по вр ши на та на во да та со по мош на 
бра но ви. Нај по тре бен еле мент за да 
се од ви ва сур фа ње то е шти ца та без 
ко ја не мо же да се за мис ли ва ква та 
за ба ва на во да.

Таа е со раз лич на дол жи на и е изра-
бо те на од раз лич ни ма те ри ја ли во за-
вис ност од на чи нот на из ве ду ва ње на 
еле мен ти те на бра но ви те или во за вис-
ност од ви си на та на бра нот. Шти ца та 
мо же да из не су ва од 1,8 ме тар, па сѐ до 

че ти ри ме три, а ма те ри ја лот од кој е 
изра бо те на нај че сто е цвр ста пла сти ка 
што не то не и те шко се кр ши. Це на та не 
пре ми ну ва по ве ќе од 300 евра.

По сто јат по ве ќе ти по ви сур фа ње, а 
по ра ди по треб ни те ус ло ви, кои во Ма-
ке до ни ја се пак ги не ма, нај поз нат е 
лон гсур фин гот, кој овоз мо жу ва дол го 
и по сто ја но ба лан си ра ње на шти ца та 
на по вр ши на та на во да та. Сур фе рот 
прет ход но мо ра да има ос нов на обу-
ка на мир на во да за да мо же да на у-
чи ка ко да го ба лан си ра сто е ње то на 
шти ца та.

За сур фе ри те што са ка ат по го лем 
адре на лин и кои ве ќе има ат до бра 
под го то вка за сур фа ње, се пре по ра-

та од шти ца та. Со ва ква та опре ма сур фе рот 
мо же да оста не на во да мно гу по дол го и да се 
оби де да ја упра ву ва шти ца та или да ја лиз га 
по по вр ши на та на во да та ка чен на не кој бран.

Во све тот ед но од нај поз на ти те ме ста за ва-
ков тип спорт е поз на ти от за лив Ва и меа на 
Ха ваи. На ова ме сто сур фе ри те ги ко ри стат 
пре крас ни те пеј за жи во во да та, за ед но со 
бра но ви те за да на пра ват пре крас ни фо-
то гра фии.

Мо же би нај поз нат та ка на ре чен фе сти вал на 
сур фе ри те е тој во Ав стра ли ја ко га во ја ну а ри 
на пла жи те на Голд Ко уст се со би ра ат нај-
поз на ти те сур фе ри ко ри стеј ќи ги огром ни те 
бра но ви што ги соз да ва Ти хи Оке ан за да 
на пра ват не кој нов еле мент и да се по ка жат 
пред кон ку рен ци ја та.. 

чу ва ат ме ста на мо ри ња и оке а ни 
кои има ат и по го ле ми бра но ви во 
за вис ност од стру и те во во да та.

Во пос лед но вре ме мно гу че сто 
се ор га ни зи ра ат и нат пре ва ри во 
сур фа ње во це ли от свет.

За по го ле ма за шти та и без бед ност 
на сур фе рот по сто јат и ко сти ми, 
обу вки, ка пи или це ли ко сти ми 
нај че сто на пра ве ни од гу ми ран 
ма те ри јал кој не про пу шта во да, 
за шти ту ва од ни ска та тем пе ра ту ра 
на во да та и, се ка ко, овоз мо жу ва 
по лес но при ле пу ва ње на под ло га-
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на кој би ло меч. Со си те ре пре
зен та ции се но сев ме и ме че ви те 
беа израм не ти во те кот на це ли
от нат пре вар. Што би се рек ло, 
бев ме егал и на се кој меч од лу
чу ва ше еден топ ка, еден на пад, 
ед на од бра на. Се ка ко, јав но ста 
по са ку ва да по бе ду ва ме на се кој 
нат пре вар, но јас не се сог ла су
вам со тоа, важ но е да оди гра ме 
ка ко што сме се до го во ри ле и да 
ги по пра ви ме сит ни те гре шки, 
по себ но во од бра на та, за да мо
же ме да стиг не ме до, мо же би, 
нај важ ни те, и би мо же ло да се 
ка же исто ри ски, ква ли фи ка ции 
за Ма ке до ни ја.

 Овој со став е ре чи си исти от 
од пред две го ди ни, кој се из бо-
ри за Европ ско то пр венс тво во 
2015 го ди на. Во оваа ре пре зен-
та ци ја не до сти га ат не кол ку 
стан дард ни ре пре зен та тив ци, 
осо бе но на цен тар ски те по зи-
ции. Мо же ли да се на пра ви 
спо ред ба на се гаш ни от ро стер 
со оној со кој, мо же би, Ма ке-
до ни ја ќе бе ше по сил на со 
при сус тво то, пред сѐ, на Пе ро 
Ан тиќ, Пре драг Са мар џи ски, 
Бо јан Трај ков ски?
СТО ЈА НОВ СКИ: Не би са кал да 
ко мен ти рам за игра чи што не се 
во на ци о нал ни от со став. Има дру
ги лу ѓе што тре ба да ре ша ва ат 
за тоа. Од ква ли фи ка ци и те пред 
две го ди ни не до сти га са мо Бо јан 
Трај ков ски. Се ка ко, ни не до сти га 
би деј ќи има огром но искус тво. 
Но, што е, ту ка е, оди ме на та му. 
Не ма ме лес на гру па. Де нес во 
Евро па си те игра ат ко шар ка. Ќе 
мо ра мно гу до бро да се ис по ти ме 
за да стиг не ме до ед но од две те 
ме ста што во дат на Европ ско то 
пр венс тво след на та го ди на.

 Иа ко пр вич ни от впе ча ток по 
ждреп ка та е де ка Ма ке до ни ја 
до би про тив ни ци по ме ра, и 
ре пре зен та ци и те на Ве ли ка 
Бри та ни ја, Ун га ри ја и на Лу-
ксем бург има ат свои пла но ви 
и ќе ја ба ра ат сво ја та шан са 
за плас ман на Европ ско то 
пр венс тво. Да ли има те не ка-
ква стра те ги ја про тив овие 
про тив ни ци зна еј ќи де ка ќе 
на ста пу ва ат во комп лет ни 
со ста ви?
СТО ЈА НОВ СКИ: Вед наш по 
ждреп ка та, отка ко ги до бив ме 
про тив ни ци те, во јав но ста се 
соз да де фа ма де ка има ме огром

ни шан си за плас ман. Ме ѓу тоа, пак 
ќе по вто рам, де нес во Евро па не ма 
ле сен про тив ник. Ка ко што ние 
раз мис лу ва ме за нив, та ка и тие 
за нас. Зна ат кои сме и ка де сме 
би ле во ми на то то, кои сѐ игра чи 
по ми не ле низ ре пре зен та ци ја та и 
што оста ви ле зад се бе. Ќе оди ме 
че кор по че кор. По ле ка поч ну ва ме 
да пра ви ме ска у тинг за про тив
ни ци те во гру па та би деј ќи се га 
ве ќе за вр шив ме со при ја тел ски
те нат пре ва ри и со па ту ва ња та. 
Не се сом не вам де ка се ле кто рот 
и не го ви те по мош ни ци до бро ќе 
ги ана ли зи ра ат Ве ли ка Бри та ни
ја, Ун га ри ја и Лу ксем бург и на се
кој меч ќе вле гу ва ме со по себ на 
та кти ка, во за вис ност од игра та, 
на ша, но и нив на. Па мет ни сме, 
ин те ли гент ни и мо же ме да ги 
сра бо ти ме за да де ни те за да чи на 
те рен. Ма кси мал но под го тве ни 
ќе ги поч не ме си те нат пре ва ри.

СТО ЈА НОВ СКИ: Се сог ла су вам. 
Ка ко вие, но ви на ри те, ми лу ва те 
да ги ка же те, ова се на ви сти на 
нај важ ни те ква ли фи ка ции, би се 
рек ло исто ри ски за ма ке дон ска та 
ко шар ка. Свес ни сме за тоа што 
ќе сле ду ва ако не ус пе е ме да се 
ква ли фи ку ва ме на шам пи о на тот 
во 2017 го ди на. Ќе се соз да де еден 
јаз и не у чес тво на ква ли фи ка ции 
или за врш ни ца по ве ќе од пет го
ди ни. Не сме е ме да си доз во ли ме 
да се слу чи та кво не што, но не 
чув ству ва ме ни ка ков при ти сок. 
Се пак, во ре пре зен та ци ја та има 
игра чи со искус тво на игра ње на 
ква ли фи ка ци ски ме че ви или на 
европ ски пр венс тва. Тоа е пред
ност за нас би деј ќи зна е ме да се 
но си ме со го ле ми нат пре ва ри за 
ре пре зен та ци ја та.

 Ми на та та се зо на ја за вр ши во 
нај сил на та ко шар кар ска ли га 
во Евро па играј ќи во еки па та 
од Ан до ра во шпан ско то пр-
венс тво. Има ше за бе ле жи тел-
ни игри и спо ред број ки те што 
ги за бе ле жу ва ше зад тво е то 
име се чи ни де ка бе ше еден од 
но си те ли те на игра та. Спо ред 
при ка жа но то, во оп што не бе-
ше проб лем да нај деш ан гаж-
ман и да про дол жиш да играш 
во АцБ ли га та. Што мо же да 
се оче ку ва и кои се це ли те на 
еки па та на Се вил ја во след на-
та се зо на?
СТО ЈА НОВ СКИ: Отка ко ми за
вр ши до го во рот со еки па та од 
Ан до ра, до бив не кол ку по ну ди. 
жел ба та, се ка ко, ми бе ше да оста
нам во нај сил на та ли га во Евро па. 
Со вра ќа ње то на жан Та бак во 
шпан ска та ко шар ка, кој ќе ми би
де тре нер во Се вил ја, це ли те на 
клу бот се мно гу ви со ки, ка ко и 
во ми на ти те го ди ни. Ан га жи ра ни 
се до бри игра чи со го ле мо ме ѓу
на род но искус тво и игра ње на 
нат пре ва ри од Евро ли га та. Ими
ња та ка ко Лу ка жо риќ, Бо шти јан 
Нах бар и не кол ку од лич ни мла
ди шпан ски та лен ти ра ни игра чи 
вле ва ат на деж де ка Се вил ја оваа 
се зо на ќе во ди би тка за гор ни от 
дел на та бе ла та во АЦБ ли га та и 
ќе се оби де ме да стиг не ме до ме
сто кое во ди во до и гру ва ње то за 
ти ту ла та. Се пак, ова е нов тим, ќе 
ни тре ба вре ме да се во и гра ме и 
ќе тре ба до бро да се под го тви ме. 
Тем по то ќе би де пе кол но, но си те 
сме жел ни да по ка же ме де ка зна
е ме да игра ме ко шар ка. 

Мо ра да ус пе е ме,  
плас ма нот на ЕП  

е мно гу ва жен за  
Ма ке до ни ја

СпОРТ интерВjуВОЈ ДАН СТО ЈА НОВ СКИ  
ка пи тен на ма ке дон ска та  

ко шар кар ска ре пре зен та ци ја

во име то на си те ре пре зен та тив ци де ка 
ќе го да де ме ма кси му мот, впро чем ка ко 
што сме го пра ве ле тоа и до се га, и се на
де вам де ка ќе ја изра ду ва ме ма ке дон ска
та јав ност со уште еден огро мен ус пех за 
ма ке дон ска та ко шар ка.

 Во овој пер и од беа оди гра ни не кол ку 
кон трол ни сред би и, спо ред ре зул та-
ти те, би мо же ло да се ка же де ка Ма ке-
до ни ја сѐ уште ја тем пи ра фор ма та во 
пре срет на пр ви те нат пре ва ри од ква-
ли фи ка ци и те. Ако до се га из ја ви те беа 
де ка ре зул та ти те не се важ ни и де ка 
фор ма та ќе оди во на гор на ли ни ја од ден 
на ден, ма ке дон ска та јав ност оче ку ва 
ма кси мал но под го тве ни да ги до че ка-
те нат пре ва ри те. Во кој дел мо же да се 
оче ку ва по до бру ва ње на игра та?
СТО ЈА НОВ СКИ: Во овој под го тви те лен 
пер и од оди грав ме се дум при ја тел ски 
нат пре ва ри и мо рам да приз на ам про тив 
мно гу сил ни про тив ни ци. Уште пред по че
то кот, за ед но со се ле кто рот и со ко шар ка
ри те, за цр тав ме ед на цел де ка ре зул та ти те 
во овој пер и од не се во оп што важ ни, цел та 
е да се во и гра ме по до бро и да има ме по ве ќе 
игра чи во ро та ци ја та. Мал ку сум раз о ча ран 
би деј ќи и ние ги сле ди ме ко мен та ри те на 
со ци јал ни те мре жи, но ни кој не ја гле да 
про ме на та на ге не ра ци ја та. Ни ка ко не мо
жам да се сог ла сам де ка оди грав ме сла бо 

 Ма ке дон ски от на ци о на лен со-
став ве ќе цел ме сец се на о ѓа на 
под го то вки за ква ли фи ка ци и те 
за Европ ско то пр венс тво во 2017 
го ди на. Ка ко ка пи тен на на ци о-
нал ни от со став, кол ку си за до во-
лен од сра бо те но то до се га?
СТО ЈА НОВ СКИ: Ка ко што ка жа вте, 
за овие ква ли фи ка ции се под го тву
ва ме ве ќе цел ме сец. Од ден на ден 
ја по диг ну ва ме фор ма та и мис лам 
де ка ма кси мал но под го тве ни ќе 
ги до че ка ме ква ли фи ка ци и те, кои 
поч ну ва ат на 31 август со нат пре ва

рот про тив Лу ксем бург. Мо рам да 
ка жам де ка во оп што не ма да би де 
лес но да ос тва ри ме плас ман на ЕП 
2017 и да го про дол жи ме кон ти ну
и те тот на го ле ми те кон ти нен тал ни 
со би ри. Се га ве ќе и де фи ни тив но 
мо жам да ка жам де ка ова е це лос
на сме на на ге не ра ци ја та. По крај 
но ви от се ле ктор, си те сме мла ди 
и, мо же би, нај го лем проб лем е што 
на ши те ко шар ка ри пре теж но игра
ат во до маш ни от шам пи о нат и не 
мо жат да оди гра ат сил ни нат пре ва
ри на ме ѓу на род на сце на. Ве ту вам 

Во пре срет на ква ли фи ка ци и те  
за Европ ско то пр венс тво во 2017  
го ди на, ма ке дон ска та ко шар кар ска  
ре пре зен та ци ја ин тен зив но се  
под го тву ва по ве ќе од еден ме сец  
за нат пре ва ри те про тив се лек ци и те 
на Ве ли ка Бри та ни ја, Ун га ри ја  
и на Лу ксем бург

В о пер и о дот пред са ми от старт на овие нат пре ва ри по раз го ва рав
ме со ка пи те нот и нај и ску сен ко шар кар во на ши от со став, Вој дан 
Сто ја нов ски. Тој ни ја пре не су ва ат мо сфе ра та од на ци о нал ни от 

со став и за ед но со оста на ти те ко шар ка ри по са ку ва уште ед наш, ка ко и 
мно гу па ти до се га, да ја изра ду ва ма ке дон ска та јав ност и ка ко ли дер на 
ти мот да ја од ве де Ма ке до ни ја на уште ед но го ле мо нат пре ва ру ва ње.

 Зна еј ќи де ка по Европ ско то 
пр венс тво во 2017 го ди на се-
кој сле ден шам пи о нат ќе се одр-
жу ва на че ти ри го ди ни, ова се, 
мо же би, нај важ ни те ква ли фи ка-
ции за Ма ке до ни ја во исто ри ја-
та. цел та, се ка ко, е про дол жу ва-
ње на кон ти ну и те тот на учес тво 
на го ле ми те нат пре ва ру ва ња. 
Ка ко нај и ску сен во со ста вот со 
дол га ин тер на ци о нал на ка ри е-
ра, се чув ству ва ли пси хо ло шки 
при ти сок?

Разговараше | Бојан Момировски
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 жената:
– Си одам, си ги спакував куфе

рите...многу ми е тешко!
 Мажот:
–  Па шо си ги наполнила толку?

– Како се викаш?
– Софи.
– Од Софија?
– Не, од Берово сум.

 Трпана му се јавува на теле
фон на Трпе и му вика:  

– Каде си ти идиоте?!
– Драга, се сеќаваш ли на онаа 

златарата каде ти се заљуби 
во едно ланче за кое ти реков 
дека еден ден ќе биде твое?  

– Дааааааа! И?  
– Е, јас сум сега во кафаната 

спроти златарата. 

КалаП(че)

Здраво, телефанатици. Сакам ред и константност. Да бев роден пред 
100 години, по мене ќе беше правен првиот Њутнов закон.

Но, и на редот некогаш му треба неред. Работите мора да се размрда-
ат. И не зборувам за мало размрдување, како, на пример, да пикнеш 

Индијанец во филм место Индиец, да смешаш малку од малцинствата, 
туку нешто поголемо.

Зар не ви е смачено од едноличноста? Ова не ја прашувам публиката, 
туку оние главните и одговорни за редењето на програмите на маке-

донските телевизии.
Не ве копка ли да пробате нешто ново? Не заради нас, туку за вашите 

бројки на гледаност, вашите работни места, вашите плати. Не ви доаѓа 
ли да направите нешто што ќе ги натера компаниите да се рекламираат 

кај вас, да се тепаат за секунда во вашиот „прајм тајм“?

Малиот брат 

тВтека

�  26 август 1945 година
 Бегалците од Егејска Македо-

нија излегоа на протестен ми-
тинг во Битола со барање да 
престане теророт и прогонот 
на Македонците спроведуван 
од грчките власти. 

�  26 август 1910 година
 Под името Агнеза Гонџа 

Бојаџиу  во Скопје е родена 
Мајка Тереза — католичка 
калуѓерка, добитничка на Нобе-
ловата награда за мир и свето 
лице во католичкиот свет.

�  28 август 1929 година
 Рударите од рудникот „Лојане“, 

Кумановско, стапија во штрајк, 
на кој бараа подобрување на ра-
ботните услови и зголемување 
на личните доходи. Поради тоа, 
овој ден е прогласен за Ден на 
рударите на Македонија. Заштит-
ничка на рударите е Пресвета 
Богородица, која се слави на 
истиот ден - Голема Богородица.

�  28 август 1968 го ди на
 Во Струмица почина Антон 

Панов,  истакнат македонски 
драмски писател, роден во Стар 
Дојран на 13 април 1906 година. 
Во македонската книжевност 
Панов е познат како автор на 
драмски дела. Неговата драма 
„Печалбари“ е напишана на ма-
кедонски јазик во периодот меѓу 
двете светски војни, време во 
кое употребата на македонскиот 
јазик била забранета. Драмата 
првпат е изведена во Скопје на 
3 март 1936 г., а потоа е изведу-
вана во многу театри, меѓу кои 
и во Белград и во Скопје.

�  29 август 1289 година
 Основана е Инквизицијата, суд 

на католичката црква за зашти-
та на верата.

�  31 август 1937 година
 Во Нижеполе, Битолско, е роден 

Васко Ташковски, македонски 
сликар, водечки претставник на 
надреализмот, фантастичното 
сликарство, еколошките и кос-
мичките теми во македонската 
ликовна уметност.

�  1 септември 1939 година
 Со инвазијата на нацистичка 

Германија врз Полска започна 
Втората светска војна.

ВремеПлоВ

Оглас: Заменувам тетратка А4 за ауди истиот модел.

Какви пеперутки у стомак, од пилешки крилца 
нема поубаво.

Зелкaтa имa кoшули тристa a женa ми мoждa и пoвеќе.

Секое решение може да се замени со уште 
поголем проблем.

Сакам да јадам здрава храна и затоа бурекот и 
јогуртот секогаш си ги јадам со чиа семе.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0


•		300	мл	минерална	вода

•		120	мл	масло

•		1	прашок	за	печиво

•		100	гр	кокос

•		240	гр	шеќер

•		240	гр	брашно

•		2	лажици	какао

•		Ќе	ви	треба	и	мармалад	за	
премачкување

# Измешајте ги шеќерот, водата, маслото, брашното и 
печивото за да добиете еднолична смеса. На крајот 
додајте го и кокосот, па поделете ја смесата на два 
еднакви дела во одделни садови.

# Едниот дел нека остане бел, а во другиот додајте 2 
лажици какао и добро промешајте. Овој дел истурете 
го прв во калапот за куглоф, и печете на 200 степени 
15 минути или додека не фати кора од горната страна.

# Откако ќе се испече првиот дел, премачкајте го со 
неколку лажици мармалад по желба, па истурете го и 
белиот дел од смесата и вратете го во рерна. Печете 
уште 1520 минути или додека чепкалката не излезе 
чиста од колачот.

# Сервирајте парче во чинија и декорирајте со парче 
свежо овошје.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СОвЕт: Овој рецепт ќе ја задоволи вашата желба за благо во 
периодот на пости или, пак, во летниот период кога бараме 
полесни состојки. Ние го приготвивме во калап за куглоф, но 
може да се приготви во тава со каков било облик. 
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КуJнски тефтер

Посен колач со  
кокос и со мармалад




