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ВоВед

Платениците ќе станат 
пратеници со помош на Заев

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

На ја ви те де ка пла те ни те ре во лу
ци о не ри на Со рос има ат ам би
ции да фор ми ра ат по ли тич ка 

пар ти ја не се ис пол ни ја це лос но, но 
не за тоа што се отка жа ле од ам би
ци и те се ри оз но да вли ја ат врз оп
штес тве нопо ли тич ки те слу чу ва ња 
во др жа ва та, ту ку за тоа што Зо ран 
За ев ре ши да ги вне се во пар ла мен
тот на ма ла вра та. 

Со ро со ви те ма ри о не ти, кои во Ма
ке до ни ја дејс тву ва ат зат скри е ни 
зад та ка на ре че ни те нев ла ди ни и 
не про фит ни ор га ни за ции, а се спон
зо ри ра ни од Фон да ци ја та „Отво ре но 
оп штес тво“ со ми ли о ни евра се ко ја 
го ди на, и до се га ја спро ве ду ваа по
ли тич ка та аген да на нив ни от газ да 
– мај сто рот кук лар  но ни ка ко не ус
пе ваа да се на мет нат ка ко се ри о зен 
фа ктор во до не су ва ње то на кру ци
јал ни те по ли тич ки од лу ки. И по крај 
нив ни те ин си сти ра ња, прос ле де ни 
со за ка ни и со уце ни, да до би јат стол
че на пре го ва рач ка та ма са за ед но со 
ли де ри те на по ли тич ки те пар тии, 
се пак оста наа над вор од ре ше ни е то. 
Но, по прет стој ни те из бо ри, си ту
а ци ја та мо же да се про ме ни. Пла
те ни ци те на Со рос не са мо што ќе 
до би јат мож ност мно гу по се ри оз но 
да вли ја ат во раз не би ту ва ње то на 
др жав ни те ин сти ту ции, ту ку и тој 
ан гаж ман ќе им би де пла тен од бу џе
тот, од нос но од џе бот на гра ѓа ни те. 
Се то тоа бла го да ре ние, пред сѐ, на 
Зо ран За ев и на СДСМ. 

Исп ла шен да не до жи вее уште по
го лем де бакл од оче ку ва ни от на 

прет стој ни те пред вре ме ни из бо ри 
(а си те ан ке ти по ка жу ва ат де ка прет
стои те жок по раз на СДСМ), За ев е 
под го твен да им от ста пи на со ро со
и ди те нај мал ку пет си гур ни ме ста 
на пра те нич ки те ли сти на СДСМ. 
Ин фор ма ци ја та по твр де на од СДСМ 
бе ше пре не се на од Со ро со ви те ме
ди у ми. Та ква ве ли ко душ на по ну да 
до се га не до бил ни ту еден ко а ли
ци ски парт нер на СДСМ во прет ход
ни те из бор ни цик лу си, пред сѐ по ра
ди ло гич на та опас ност во одре ден 
пер и од да ја отка жат со ра бо тка та 
со „по го ле ми от брат“ и да фор ми
ра ат сво ја пра те нич ка гру па со ко ја 
ќе дејс тву ва ат са мо стој но. 

Со ве те ни те петшест ме ста на 
си гур ни по зи ции на из би рач ки те 
ли сти на СДСМ, пла те ни ци те на Со
рос ќе го до би јат ток му тоа што го 
по са ку ваа, а за што стра ву ваа де ка 
не ма да мо жат да го ос тва рат ако 
ре ги стри ра ат пар ти ја и одат са ми 
на из бо ри. 

За воз врат, За ев, пак, ве ру ва де ка 
не ма да за гу би зна чи те лен број чле
но ви и сим па ти зе ри на пар ти ја та 
кои не се за до вол ни од не го во то 
ра ко во де ње, а со тоа ќе из бег не 
и то та лен рас пад на пар ти ја та до 
прет стој ни те из бо ри. 

Кол ку и да изг ле да ко а ли ци ја та на 
Со рос и на СДСМ ка ко до бит на ком
би на ци ја, таа во се бе крие мно гу 
зам ки кои уште по ве ќе мо жат да 
го ур нат и та ка ка та стро фал ни от 
реј тинг на пар ти ја та. 

Ед на од опас но сти те е де ка мно гу 
чле но ви и акти ви сти на СДСМ што 
се про ти ват на де стру ктив на та и ан
ти др жав на по ли ти ка на Со рос, ќе се 
од лу чат за па си вен бој кот на из бо ри
те. Ста ну ва збор за ин те ле кту ал но то 
кри ло на пар ти ја та, од нос но исти те 
стру кту ри што во те кот на кри за та 
по сто ја но се про ти веа на на сил ни те 
сце на ри ја и се за ла гаа за мир но ре
ша ва ње на кри за та.  

Од дру га стра на, исто та ка, не е тај
на де ка нај го лем дел од ша ре ни те 
пла те ни ци во оп што не ма ат до бро 
мис ле ње за ли де рот на СДСМ. Ме ѓу
себ ни те ло ши од но си не кол ку па ти 
кул ми ни раа и на ули ци те за вре ме на 
про те сти те ко га пла те ни ци те јав но 
го исвир ку ваа За ев. 

Исто та ка, ин те рес но ќе би де да ви
ди ме на чии фо тел ји ќе сед нат Со ро
со ви те пла те ни ци. Да ли ќе ги зе мат 
ме ста та на по ма ли те ко а ли ци ски 
парт не ри на СДСМ (ка ко што се нај
а ву ва) или За ев ќе мо ра да жр тву ва 
не кол ку свои со пар тиј ци? Пра ша ње е 
и ка ко ќе се по ста ват дес ни чар ски те 
опо зи ци ски пар тии по вле гу ва ње то 
на ша ре ни те пла те ни ци во ко а ли
ци ја та. Да ли на прет стој ни те из бо
ри ќе се огра дат од ан ти др жав ни те 
еле мен ти и ќе на ста пат по себ но или 
ќе при фа тат „љу бов од ин те рес“ со 
За ев и со Со рос? 

Ка кви и да се пар ти ски те ма те ма
ти ки во опо зи ци ски от блок, јас но е 
де ка на кра јот си гур на до би вка ќе 
има ат са мо Со ро со ви те пла те ни ци. 

СОРОС ВЛЕГУВА ВО ПАРЛАМЕНТОТ

Со са ми от влез во пар ла мен тот тие ќе 
до би јат мож ност да фор ми ра ат сво ја 
пра те нич ка гру па, ко ја ќе има сло бо да 
да дејс тву ва мно гу по ра ди кал но, ду ри 
и од пра те ни ци те на СДСМ, во на со ка 

на про дол жу ва ње и прод ла бо чу ва ње 
на кри за та. Со са мо то ин ста ли ра ње во 
пар ла мен тот, Со ро со ви те пла те ни ци 
ќе има ат мож ност да пре диз ви ку ва ат 
ин ци ден ти во Со бра ни е то, ди рект но 

да ја оп стру и ра ат ра бо та та на за ко
но дав ни от дом, па ду ри и во одре ден 
пер и од од раз во јот на про дол же на та 
кри за да ба ра ат свои ме ста во не ка ква 
но ва ши ро ка вла ди на ко а ли ци ја. �



ВМРОДПМНЕ ги при фа ти си
те ус ло ву ва ња од СДСМ на 
ли дер ска та сред ба, во сог

лас ност со по ли тич ки от до го вор 
по стиг нат на 20 ју ли го ди на ва  
ко неч но со одр жу ва ње из бо ри да 
се за о кру жи До го во рот од Пр жи
но и да за вр ши дол го го диш на та 
по ли тич ка кри за во Ма ке до ни ја. 

На оваа сред ба за мис ле на ка
ко на чин да се по твр ди де ка се 
ис пол не ти ус ло ви те за одр жу

ва ње фер и де мо крат ски из бо
ри, од нос но да се да де но ва га
ран ци ја од СДСМ де ка не ма по 
трет пат да из бе га од из бо ри те, 
ВМРОДПМНЕ ги при фа ти си те 
пред ло зи на опо зи ци ја та по ста
ве ни ка ко зам ка за до пол ни тел
но комп ли ку ва ње на тој пат.

Но, до из бо ри те прет сто јат уште 
100 де на, кои, ве ро јат но, по втор
но ќе би дат го лем пре диз вик за 
гра ѓа ни те да ги из др жат имај

ќи ги пред вид искус тва та со за
ед нич ка та вла да во ко ја СДСМ 
до би ва функ ци о нер ски ми ни
стер ски ме ста во две министер
ства и за ме нич ки ме ста во три 
ми ни стерс тва. Во тие 100 де на 
ве сти те во МРТВ ќе ги уре ду
ва уред ник по вол ја на СДСМ, а 
ме ди у ми те ќе ги од ме ру ва при
вре ме на ко ми си ја со ста ве на од 
по двај ца но ви на ри из бра ни од 
по ли тич ки те пар тии и еден Ал
ба нец по на ци о нал ност. Пра ша
ња та со та ка на ре че ни те спор ни 
гла са чи при про чи сту ва ње то на 
Из би рач ки от спи сок и за кон ски
те ре ше ни ја се за тво ре ни.

Па, ќе би де ли оваа 2016 го ди на, 
ко неч но, из бор на по два кру га 
од ло жу ва ња? 

Отка ко две го ди ни се вкуп ни от 
по ли тич ки си стем е во по сто ја
на алерт ност од збув ну ва ње на 
кри за та во по го лем обем, што 
ста на пра кти ка при се кое наб ли
жу ва ње на из бор ни от ден, овој 

ПАРтИИтЕ ПОстИГнАА ДОГОвОР

Пишува | Наум Стоилковски  

избори на 11 декември
Од 2 ју ни 2015 го ди на, ко га оп ти ми стич ки беа нај а ве ни из бо ри 
за из лез од кри за та во Ма ке до ни ја, па сѐ до се га се под го тву ва ше 
те ре нот за да се одо бро во лат опо зи ци ја та и неј зи ни от ли дер Зо
ран За ев, по две бег ства, да из ле зат на тие из бо ри. Во ме ѓу вре ме, 
из бо ри се за ка жу ваа два па ти, се ис пол ну ваа ба ра ња та и из ме ни те 
во ДИК, во из бор ни от про цес, во ме ди у ми те, во суд ски от си стем, 
во из врш на та власт... Па, мо же ли и се га, ко га сѐ е го то во, За ев  
по втор но да за бо шо ти или не го ви те при ја те ли од над вор ќе му  
по мог нат да се со о чи сам со се бе? 

АКТУЕЛНО
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пат ни кој со сто про цент на си
гур ност не ве ру ва на по да де на та 
ра ка за из бо ри. Осо бе но не на 
ра ка та на Зо ран За ев и на Рад ми
ла Ше ке рин ска во име на СДСМ. 
Симп то ма тич но е тоа што ду ри 
и евро ко ме са рот Јо ха нес Хан бе
ше „ми рен“ со сво и те по ра ки на 
„Тви тер“ до де нот на ли дер ска
та сред ба, осо бе но по не го ви те 
нај а ви за из бо ри во Ма ке до ни ја 
на 24 април и на 5 ју ни, кои не 
се ос тва ри ја.

Не ми нов но ста од из бо ри во 
зем ја та е јас на; во де мо крат
ски те си сте ми во кои се вбро ју
ва и Ма ке до ни ја, по ли тич ки те 
кри зи се над ми ну ва ат са мо со 
до би е на до вер ба од гра ѓа ни
те гла са чи. Но, по не кои чуд ни 
ат мо сфер ски вли ја ни ја, де мо
крат ски те за ко ни то сти ту ка 
до би ва ат по и на кви фи зич ки 
својс тва на при ме на. 

Та ка, За ев до де ка бе га ше од из
бо ри, а дек ла ра тив но ги ба ра ше, 
не нај де за сход но да од го во ри 
ка де му се до ста ве ни по ло ви на 
од прис лу шу ва ни те ма те ри ја ли, 
тие што не ги до ста ви до СЈО. Не 
од го во ри ни ка ко по ло ви на ми
ли он фан том ски гла са чи се све
доа на 30 ил ја ди жи ви лу ѓе, ме ѓу 
кои и го лем број до бро поз на ти 
ли ца од СДСМ. СЈО, офор ме но 
со по ли тич ки пот пис на че ти
ри те пар тии, до се га ни ту пред 
нив, ако не ги по чи ту ва дру
ги те ин сти ту ции во др жа ва та, 
не од го во ри на пра ша ње то кој 
прис лу шу вал и кој стои зад кри

за та. Не од го во ри ни по глас ни те 
по со чу ва ња де ка функ ци о ни ра 
ка ко исту ре на об ви ни тел на кан
це ла ри ја на СДСМ. Не ма од го вор 
ни ту за тоа ка ко се га ба ра др
жав на „бан де ро ла“ со нов рок 
на тра е ње за ра ди обем но ста на 
ра бо та та, а прет ход но от пу шта
ше об ви ни те ли, ка ко и зо што, 
ме сто об ви ни те ли, че сти пар
ти ски екс перт ски глас но го вор
ни ци и вра бо ту ва ТВ „ша ре ни“ 
ли ца за што поч на ва де ње то очи 
и ме ѓу „ша ре ни те“. Не ма ни ту 
об јас ну ва ње ка ко и зо што 100
те де на вре мен ско пов ле ку ва ње 
на пре ми е рот се пре тво ри ја во 
230 де на, зак луч но до де нот на 
ли дер ска та сред ба во Клу бот на 
пра те ни ци. Не ма од го вор ни
ту за мож на та од го вор ност за 
до пи си те со кои при вре ме ни от 
за ме никми ни стер за фи нан сии, 
Ки ре На у мов, кре на лаж на па
ни ка во фи нан си ски от свет, со 
што ја оште ти Ма ке до ни ја со 25 
ми ли о ни евра. Или од го вор ност 
за 170 ил ја ди за луд но по тро ше

ни евра по ра ди струч но ста на 
Оли вер Спа сов ски со ак ци ја та 
во Лип ко во. 

Би деј ќи до се га изо ста наа тие 
од го во ри, ве ро јат но из бо ри те ќе 
да дат од го вор на тие пра ша ња 
ка ко и за тоа да ли не кој ќе сно си 
мо рал на од го вор ност за кре и
ра ње на па ра лел ни от уни вер
зум во кој до 16 ча сот Спа сов ски 
ми ни сте ру ва ше со по ли ци ја та, а 
по тоа се тур ка ше со по ли ци ски
те кор до ни ка ко де мон странт; 
од го вор ност за уништувањето, 
па и фи нан си ски на до мест за 
чи сте ње то на спо ме ни ци те и 
на фа са ди те бо јо са ни во про те
сти те во кои учес тву ваа За ев, 
Ше ке рин ска, Ши ле гов, Ди мо ва и 
за ни за дру ги епи зо ди од Зо на та 
на са мра кот.

Можеби во СДСМ сметаа дека 
е потребно време и да се под
заборави и на епизодите со 
лажните лични карти и пасо
ши кои СДСМ во МВР ги внесе 
на голема, а ги изнесе на мала 
врата, откако сите патеки во 
истрагата водеа токму до пар
тиски функционери. 

И ток му за тоа глав но то пра ша
ње се га е да ли За ев ќе го по ве де 
СДСМ на из бо ри или по втор но 
ќе се оби де да из бе га од нив. Зад 
овој нај нов ро ков ник за из бо
ри стои тре то то до пол не ние на 
До го во рот од Пр жи но, за ве ре
но со пот пи си те од САД и од ЕУ, 
но ни ту прет ход ни те два до ку
мен ти не го спре чи ја За ев да ги 
иско ри сти џо ке ри те за бег ство 
од со о чу ва ње со на ро дот.

Да се по тсе ти ме, из бо ри те што 
тре ба ше да се одр жат во април 
2016 го ди на беа до го во ре ни во 

Пр жи но на сред би те на по ли
тич ки те ли де ри на 2 ју ни и на 
15 ју ли ми на та та го ди на. Тој 
до го вор и не го ви от про то кол 
по тоа се по со чу ваа ка ко „крај на 
кри за та“. Но, кра јот на кри за та 
фа ти но ви па ти шта, од зло у по
тре ба на СДСМ на функ ци о нер
ски те по зи ции во вла ста пре ку 
пар ти зи ра ње и по ли тич ки чис
тки во ин сти ту ци и те, до на мер
но оп стру и ра ње на нор мал но то 
функ ци о ни ра ње за да мо же ви
на та да се пре фр ли на пер и о дот 
на вла де е ње на ВМРОДПМНЕ. 

Се ка ко, во овој пер и од не пре
ста наа ни ту кри ми нал ни те 
зло у по тре би на прис лу шу ва
ни те раз го во ри про тив јав ни 
лич но сти, дел за ома ло ва жу
ва ње но ви на ри, функ ци о не ри, 
при ват ни биз нис ме ни, а дел и 
за фи нан си ски бе не фи ции за 
пар ти ја та за што по сто јат го
ле ми ин ди ции, ка ко, на при мер, 
за про дол жу ва ње на хи по те кар
на та кре дит на ли ни ја на пар
ти ја та во ед на бан ка, чиј што 
рок исте ку ва ше ток му во април 
го ди на ва. Не пре ста наа ни ту 
„ад хок“ бо јо су ва ња та, про те
сти те, бло ки ра ње то ули ци и 
дру ги фор ми за одр жу ва ње на 
кри за та во жи вот. Не смее да се 
за бо ра ви де ка не пре ста на ни ту 
цр на та кам па ња про тив вла
ста, ВМРОДПМНЕ и др жа ва та 
во це лост, до ма и во странс тво. 

По втор но за по тсе ту ва ње, во 
це ло то тоа вре ме оста на не од
го во ре но и пра ша ње то ка ко 
беа и ка ко се га се фи нан си ра ат 
ска пи те со вет ни ци на За ев од 
Бел град за дол же ни за цр на та 
кам па ња, поз на ти и ка ко „про да
ва чи на ска па маг ла“. Ти мот срп
ски стра те зи, кои пот по мог на ти 
од Со ро со ви те па ри, се оби доа и 
се оби ду ва ат да кре и ра ат лаж
на сли ка за слу чу ва ња та пре ку 
свои ме ди у ми во Ср би ја и да ја 
до ве дат со стој ба та во Ма ке до
ни ја до сте пен на па ле ње со се
кое наб ли жу ва ње на из бор ни от 
ден. Се збо ру ва де ка ток му тие 
стра те зи сто јат зад по се та та на 
За ев во Изра ел, ко га го на пра ви 
и поз на ти от гаф со лаж на из ја ва 
за сред би те и те ми те за кои се 
збо ру ва ло, по ра ди што ре а ги
ра ше и Тел Авив, а по тоа вла ста 
мо ра ше да ја „пег ла“ си ту а ци ја та.

Неј се, отка ко ис пол ну ва ње то на 
До го во рот од Пр жи но од 2015 
го ди на не бе ше до вол на рам ка 
за За ев да се по ја ви на из бо ри, 
па по втор но ја до ве де со стој ба
та во зем ја та на сте пен на ли
дер ски до го во ри, тој и не го ва та 
за ме нич ка Рад ми ла Ше ке рин ска 
ба ра ат „ми ни мум“ ус ло ви за да 
из ле зат на из бор на тр ка. Тоа 
што овој пат бе ше ис по ра ча но 
за по мал ку од 40 де на, бе ше про
чи сту ва ње то на Из би рач ки от 
спи сок (што, се ка ко, не бе ше 
те шко би деј ќи спи со кот бе ше 
за вр ше на за да ча), по се бен спи
сок за 171 ил ја да гра ѓа ни са мо 
за овој круг из бо ри, из ме ни те 
во За ко нот за ме ди у ми и фор ми
ра њето на ко ми си ја та за над зор, 
ка ко и уред ник на ве сти те на 
МРТВ по вол ја на СДСМ.

Но, кол ку и Ше ке рин ска да по со
чу ва ше де ка вре ме то за из бо ри е 
се га би деј ќи „мо ра да се со о чи ме 
со ре ал но ста, де ка сѐ до де ка не
ма из бо ри, ВМРОДПМНЕ и ДУИ 
ќе има ат мно зинс тво во Со бра
ни е то“, од нос но „ќе про дол жат 
да вла де ат без проб ле ми... а се то 
тоа ќе изб ле ди во се ќа ва ње то“, и 
на неа, и на За ев, и на це ло то ра
ко водс тво им е јас но де ка вре ме
то за из бо ри бе ше „вче ра“ и де ка 
це ли от овој пер и од под др шка та 
за СДСМ и за опо зи ци ја та то не 
спо ред си те па ра ме три. 

Но, за тоа не се ви нов ни ни ту 
вла ста ни ту гра ѓа ни те, оние 
„про сти, ов ци, глупави, ле ко
вер ни, не о бра зо ва ни, сто ка, 
ста до“ лу ѓе во реч ни кот на 
СДСМ, ту ку за фа ти те на пар
ти ја та. Пр венс тве но со ла га та 
де ка ќе пред ло жат екс пер ти 
на функ ци о нер ски те ме ста во 
из врш на та власт, а се вдо ми ја 
нај ви со ки те чле но ви на пар ти
ја та, ка ко и со не по тиз мот кој 
по тоа го спро ве ду ваа. 

Се то тоа за чи не то со про дол жу
ва ње на цр на та кам па ња, што 
пре ку ме ди у ми те, а дел и пре ку 
зло у по тре би на СЈО, при тоа без 
ни ка ква ви зи ја ка ко по ну да до 
гла са чи те за ид ни на та на др жа
ва та  освен праз ни фло ску ли 
за „сло бо да и де мо кра ти ја“  го 
втур на СДСМ кон дно то. Со пос
лед ни те пред ло зи и за пре о ден 
уред ник во МРТВ и за пет ти от 
член во ме ди ум ска та ко ми си
ја, СДСМ не по ка жу ва ни ка кво 
зре е ње во од не су ва ње то. 

Оста ну ва са мо да се ви ди да ли 
За ев и СДСМ, свес ни за оп ци и те 
по из бо ри те, и овој пат ќе се 
оби дат да ја искомп ли ку ва ат 
си ту а ци ја та или, ко неч но, ќе се 
со о чат са ми со се бе? Ве ро јат но, 
ка ко и до се га, и за тоа со о чу
ва ње на по мош ќе им дој дат 
при ја те ли те од над вор. �  
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АКТУЕЛНО



М ожеби, неизмерната омраза 
кон политичките противни
ци од македонскиот кампус 

и изнасилената љубов кон тие од ал
банскиот е востановениот урнек на 
дејствување и класичната политичка 
мантра во изминатите 25 години, но 
вистинското разоткривање на намес
тената игра дојде до израз минатите 
дветри години со последниот, акту
елен лидер. Веројатно, најголемата 
вина лежи токму во неговите ката
строфални актерски способности и 
фацијалната експресија која го изда
ва секој потег и комплетната, не така 
сложена, внатрешна состојба. Што е 
право, неговиот претходник и ментор 
Црвенковски имаше многу подобри 
предиспозиции за кариера во театар. 
На неговиот наследник, пак, штици
те што живот значат му се лоцирани 
и изделкани некаде меѓу полето на 
тендерите и политикантството. Нејсе 
што неколку и му „фалат“, но глумата 
сигурно не е неговиот фах. Можеби за
тоа би се закитил со „Златна малинка“ 
и од жирикомисијата на Македонците 
и од истата на Албанците. Првата од 
сонародниците за најлоша режија на 

планираниот трилер со „бомбите“, кој 
испадна евтина комедија, втората за 
најлоша глума на политичар што ги 
сака и почитува Албанците.

ЦРНИ КОМУЊАРОКУМУЛУСИ  
СЕ ЗАДАДОА НАД МАКЕДОНИЈА
Далеку пред кампањата воопшто и да 
почне, црни кампањски опозициски 
облаци се зададоа над Македонија. 
Предвесници на опозициската грдо
тија која следува, макар биле пуште
ни пред воопшто и да се знае дали 
ќе има избори. Овие облаци нема 
да бидат ниту кумулуси, стратуси, 
цирокумулуси, кумулонимбуси, ал
токумулуси ниту, пак, цируси. Кај нас 
се работи за уникатен, ендемски вид 
облак, пуштен со пресметана намера. 
Неговото име е непознато во хидро

метеорологијата, но, најверојат
но, најтесниот избор би паднал 
меѓу комуњарокумулус или со
росус, изберете самите. Пробле
мот во овој облак, специфичен 
за македонското тло, сепак, не 
е во неговата генеза или капа
цитет, туку во бедниот ефект. 

„Шарената револуција“ 
пропадна, на ред е црна 
изборна кампања

анализа

Неизмерна омраза кон политичките 
противници од македонскиот 

кампус и изнасилена љубов кон 
тие од албанскиот. Ова е најкусиот 

опис на социјалдемократската 
предизборна мантра, која премина 

во класика. За едните вадење на 
најдлабоките црнила и лаги, за 

другите, пак, обилно „следување“ 
симпатии и душогрижливост. 

Второто зачинето со многу глума. 
А, актерскиот обид лош, исто како 
и обидот за глумење политичари, 

ролја која, едноставно, не им 
прилега. Неефектно дејствување, 

со проверен лош резултат, но 
повторно во употреба?! Мазохизмот 

не може да биде оправдување...

СДСМ СЕ ЗАгУБИ ВО МАгЛАТА НА СРПСКИТЕ СТРАТЕЗИ

Пишува | Љупчо Цветановски
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Негативниот набој, предизвикан 
од огромните количества омраза 
насобрани кај неговите творци, се
когаш предизвикува грмотевици 
кога ќе се судри со позитивниот 
набој на политичките противници, 
но ефектот на дејството по негово
то минување, особено врз рејтин
гот на СДСМ, секогаш е еднаков на 
нула. Некогаш оди и во минус, како 
и предзнакот на неговото пол
нење. И покрај сѐ, тотално непро
мислена од облаковиот ништожен 
ефект врз граѓаните, партијата, 
поведена од недостигот на идеи, 
работливост и програма, без про
блем ги користи неговите услуги. 
Сето тоа фрла силна мазохистичка 
димензија врз политикантството 
на македонската опозиција, но на
чинот на дејствување, поткрепен 
со нелогичниот избор на нивните 
лидери, го оправдува заклучокот 
за милувањето на самоповреду
вањето кај партијците кои го то
лерираат тоа што се случува во 
нивниот двор.

Уште побезобразно и поболно е 
тоа што за ваквиот шашав пристап, 
СДСМ плаќа солени пари. Ај што не 
одат во Македонија, туку во Србија, 
но изненадува фактот што никој 
од членството или од постарите 
основоположници на партијата не 
побара одговорност или прекин 
на очебијните глупирања на пар
тијата. СДСМ, во меѓувреме, стана 
заложник на српските продавачи 
на скапа магла, состојба која трае 
подолг период. Истите тие „страте
зи“ им го продадоа пристапот полн 
со омраза, им поттурија и половна 
шарена „револуција“, испукан ќор
фишек од Босна и единствено што 
успеаја е да ги вработат најизвика
ните чеда од револуцијата. Очиг
ледно, ветувањето на Шекеринска 
за нивно ставање на пратеничките 
кандидатски листи не ги задово
ли апетитите на шарените, па дел 
мораше да вдоми сестринската 
фирма СЈО на верната поданичка 
Јанева. Ако некој загуби, загуби 
СДСМ – да не беа новоникнатите 
шарени профитери, ќе си вдомеа 
некој свој невработен и заслужен 
партиец. И покрај сѐ, работите ќе 
беа позитивни доколку функцио
нираа како во математиката. Таму, 
минус и минус даваат плус, кај нас, 
пак, шарен негативец и социјал
демократски негативец повторно 
произведуваат минус, само уште 
поголем. И така се создаде комуња
рокумулусот со српски предзнак. 

Башка, се закити со уште еден ендемски 
предзнак – облак кој милува да егзистира 
под чадор?! Во светот, „направијата“ слу
жи за одбрана од продуктот од облакот. 
Чудесна македонска опозиција...

ВТОР ДЕЛ: КАКО ЗОРАН СТАНА АГИМ?
Пред повеќе од една година пишувавме 
за ономастичкиот феномен на лидерот 
на СДСМ. Кога е Македонец и со своите 

сонародници, од социјалдемократска 
проминентност, се разбира (оти дру
гата е непожелна и неподобна), тој е 
Зоран, а кога кокетира со Албанците 
поради политичките потреби на своја
та партија, лидерот веднаш се тран
сформира во Агим. Значењето на името 
е исто, Агим на албански значи зора, 
раѓање на денот, исто како и словен
ското Зоран, нели...

По некое непишано социјалдемократ
ско правило, штом се наближат избори 
или постои макар и минимална шан
са за нив, Зоран без проблем стану
ва Агим. Кире, барем има потреба од 
јадење банана за трансформацијата, 
Зоран, пак, го трансформира самата 
помисла на избори. Нејсе што тран
сформацијата е бедна и не ја купува 
ниту еден Албанец, но која е побудата 
на Зоран да стане Агим?

Опциите се повеќе, но првата е стра
вот од неизбежниот пораз на истите 
тие избори. Таа всадена изборофобија, 
очигледно, го буди Агим кај лидерот, па 
затоа почнува и инстант кокетирањето 
со Албанците и подлизувањето. СДСМ, 
вака преку лидерот, не му се подлизува 

на албанскиот народ, кој од киломе
тар ја гледа глумата, туку на албан
ските политичари. Пораката е јасна 
и гласи: „Можеби нема да имаме пра
теници колку ВМРОДПМНЕ, гарант 
ќе бидеме многу помалку де, но ние 
сме четири прсти отворени за вас, 
ние ве сакаме, ве почитуваме, ќе ви 
дадеме сѐ. Затоа, аман, коалицирајте 
со нас, не со груевски!!!“ Апелот на 
СДСМ силно одекна пред една годи
на кога Заев најави учење албански 
за Македонците уште од градинка, 
реотворање на Рамковниот договор 
и што ли уште не. Сега, навива за 
Шкендија, а на три метри од него 
се скандира за голема Албанија и се 
воспеваат Џемо Хаса и Адем Јашари, 
„Балистите“ се судрија со полиција
та, а партијата утредента го чисти 
Арачиново, но не и Стајковци?! Од 
друга страна е и лажниот космопо
литизам, кој е обележје на дејству
вањето на заштитничкиот чадор, па 
вака со еден потег им угодува и на 
потребите на партијата и на чадорот. 
Проблемот во непресметаниот ризик 
е што истиот тој потег сѐ подрастич
но го оддалечува од македонскиот 
електорат.

Како по правило, кам-
пањите на СДСМ се едни 
те исти, личат како јајце 
на јајце, со иста политичка 

реторика и идентичен стил на упатени политички 
дисквалификации кон противникот, вели проф. 
д-р Тања Каракамишева-Јовановска од Правниот 
факултет во Скопје, според која анализата на из-
борното однесување на оваа партија во континуитет 
покажува силна доминација на негативната кампања, 
доминантно силни напади кон политичкиот про-
тивник упатувани преку разно-разни фабрикувани 
информации, лаги, конструкции, дезинформации, 
смислени спинови и други пропагандистички алатки.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Факт е дека упо-
требната вредност на овие измислици и клевети, 
од изборен циклус до изборен циклус, засилено 
опаѓа бидејќи, едноставно, не наидува на прием 
кај мнозинството македонски граѓани. И не само 
кај македонските граѓани. Ако се анализираат из-
борните кампањи во Европа, може да се забележи 
силно опаѓање на тежината на црната, наспроти 
позитивната кампања. Граѓаните не сакаат да слу-
шаат црнила. Сакаат да чујат нешто ново, што ќе 
им го подобри квалитетот на нивниот живот и на 
животот на нивните семејства. Впрочем, и целта на 
постоењето и дејствувањето на партиите во системот 
е да даваат, да нудат решенија за подобар живот 
на граѓаните. Само најочајните политички партии, 
тие што навистина немаат што друго да му понудат 
на електоратот, се свртуваат кон црната кампања 
и излезот го гледаат, единствено, преку црните 

канали. Концептот на максимално оцрнување на 
политичкиот противник во јавноста, без ниту еден 
позитивен пристап во кампањата, не носи изборни 
плодови, но во ситуација на безизлез кога партија-
та нема друга понуда, тоа е главната политичка 
филозофија на партиското функционирање. Ако 
се погледнат сите досегашни изборни кампањи на 
СДСМ, се забележува дека фокусот на нејзиното 
претставување пред јавноста е преку оцрнување на 
политичките противкандидати. При тоа, црнилата 
на пропагандистичката машинерија на оваа партија 
се главно фокусирани на три фронта.

Првиот и најстар фронт што СДСМ го води во из-
борната кампања против ВМРО-ДПМНЕ е поврзан 
со ширењето лаги, клевети и дезинформации во 
јавноста дека, наводно, ВМРО-ДПМНЕ е партија-
та што постојано игра на картата на разгорување 
предизборен екстремен национализам што, според 
медиумските спинери во СДСМ, му носи најголем 
успех меѓу своето членство, но и кај добар дел од ос-
танатите македонски граѓани. Овој фронт задолжи-
телно го отвора прашањето колку ВМРО-ДПМНЕ, 
наводно, манипулира со интересите на албанската 
малцинска заедница и колку е легитимен односот 
што оваа партија го има во коалицијата со помалиот 
коалициски партнер. На сите досегашни изборни 
циклуси, СДСМ го поставува ова прашање како 
клучна оска околу која потоа ги извлекува и сите 
други тези и манипулации. Прашањето за односот 
Македонци-Албанци и проблемите што, наводно, 
постојат во тој однос се дежурна тема што СДСМ 
постојано предизборно ја отвора со цел да го об-

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: КАМПАЊИТЕ НА СДСМ  
СЕ ЗАСНОВААТ НА ТРИ ФРОНТА, СИТЕ НЕУСПЕШНИ

вини ВМРО-ДПМНЕ дека игра лицемерно со ДУИ 
и со Албанците во земјата.

Од друга страна, ако се погледне дводецениското 
политичко однесување на СДСМ кон Aлбанците, 
да се потсетиме, пред сѐ, на гостиварските на-
стани, негаторскиот однос на СДСМ кон правото 
на Aлбанците да се образуваат на својот мајчин 
јазик на факултетите и слично, ќе се појават кон-
кретни политички чекори што оваа партија ги има 
направено против интересите на Aлбанците, кои 
се силно дискриминаторски и омаловажувачки 
за албанската заедница. Можеби, токму оваа 
мува на капата на СДСМ ги тера креаторите на 
изборната пропаганда на партијата намерно да 
ги актуализираат овие болни прашања за СДСМ 
со цел перење на старите партиски гревови и 
внесување нови политички ветришта во релациите 
со албанските политички субјекти. Проблемот 
не е во додворувачкиот и неискрен однос што 
СДСМ го манифестира во периодов кон при-
падниците на албанската заедница. Проблемот 
е многу подлабок и настанува во моментот кога 
историски најголемата омраза кон некого се врти 
и се претставува како вистинско покајување за 
направените гревови со желба работите, наводно, 
да се испеглаат до степен што изгледа комично 
во јавноста. Неискреноста и наводната љубов 
што Заев ја покажува периодов кон Албанците е 
смешна политичка конструкција на која не може 
да издржи целата смислена политичка кампања. 
Заев е свесен дека мувата што ѝ стои на капата на 
СДСМ мора да се тргне некако. Ама модусот како 
да се изведе тоа се чини е прилично проѕирен, на 
моменти и несмасен и изгледа прилично вештач-
ки. Мувата може да се тргне од главата повреме-
но за оние граѓани што имаат кратко памтење. 
Оние другите, што точно ги памтат политиките 

и чекорите на СДСМ кон Албанците, нема да се 
фатат на овие партиски мамки. Љубовта на Заев 
кон Албанците е евтин политички спин што нема 
никакво значење меѓу нив, а има сериозен нега-
тивен одек меѓу Македонците. Можеби, помирен 
со катастрофалниот рејтинг меѓу Македонците, 
Заев игра на последната карта во изборниот 
ракав, додворување кај Албанците со цел преку 
нив  тој да дојде до некаква минимална шанса 
за политичко враќање на сцената. Тој е свесен 
дека голем дел од македонскиот електорат го 
има избришано името на Заев како можна ал-
тернатива на Груевски.

Вториот фронт на кој се засноваат сите изборни 
кампањи на СДСМ е поврзан со главната сдсмов-
ска мантра - прашањето на наводното продавање 
на името Република Македонија и на македон-
скиот идентитет од лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
во пакет со критиките што СДСМ му ги упатува 
на Груевски за нагласената антиквизација на 
државата. Овој обид се покажа како најмалку 
успешен за СДСМ бидејќи македонските граѓани 
не забораваат кој вистински сака да го продаде 
името на земјата и за кого ова прашање е чиста 
гимнастика, прашање на виткање на половината. 
Токму затоа, овој фронт во изборната кампања 
на СДСМ носи и најмалку резултати во јавноста.

Третиот фронт прашања што СДСМ изборно ги 
вперува против ВМРО-ДПМНЕ се критиките за 
целосното претопување на партијата во држа-
вата и обратно, секако со неизбежниот пакет 
прашања поврзани со целосната партизација на 
државата и партиските вработувања. Интересно 
е како партијата што прва ја воведе и сѐ уште 
силно ја практикува политиката на сраснување 
на партијата со државата, кога ѝ се укажува и 

најмала шанса за тоа, има образ да зборува за 
други такви примери во земјата. Партијата што 
прва го инсталираше системот на партиското 
вработување и непотизмот во државната и во 
општинската администрација сега ги критикува 
другите како го прават тоа без усул и без мера. 
Што му останува на гласачот кога ќе чуе од СДСМ 
критика против непотизмот и против политиката 
на партиските вработувања освен силно да им се 
изнасмее в лице и да им тресне врата пред нос. 
Од каде да почнат граѓаните со набројување на 
стотиците илјади такви примери што СДСМ ги 
има спроведено во практика?

Тоа што може да се изведе како заклучок е дека 
СДСМ е партија што никогаш досега не практику-
вала позитивен пристап во изборната кампања во 
која со политичките противници ќе се натпревару-
ва со идеи, размена на различни концепти, визии 
и проекти за подобрување на вкупната состојба 
во државата. СДСМ никогаш не излегол на мегдан 
со ВМРО-ДПМНЕ да се натпреварува со факти, 
бројки и конкретни концепти за унапредување 
на државата, со предлози за подобрување на 
стандардот на граѓаните, со предлози за при-
влекување нови странски инвестиции, со идеи за 
подобар живот на граѓаните. Мора да се признае 
дека за целата оваа активност се потребни многу 
способни и успешни поединци, со кои оваа гар-
нитура на СДСМ не може да се пофали, што ќе 
седнат и ќе сработат нешто корисно и добро за 
земјата. За позитивна кампања се потребни не 
само успешни поединци, туку и квалитетен лидер 
што инспирира и понесува напред. Изгледа дека 
ќе се изначекаме уште многу изборни циклуси 
додека СДСМ порасне во вистинска партија што, 
наместо деструкција, ќе донесе свежина, нови 
идеи и конструктивност на политичката сцена.

СОЦИЈАДЕМОКРАТСКИ ПАРАДОКС: 
СРБИТЕ ГИ НАТЕРАА ДА ИМ СЕ 
ПОДЛИЗУВА НА АЛБАНЦИТЕ?!
Најтрагичниот и парадоксален мо
мент во целата недоветна социјал
демократска квазиурбана прикаска 
на приближувањето кон Албанците 
е фактот дека на тоа, најверојатно, 
ги натерале Србите?! Верувале или 
не, но светот би се зачудил и насме
ал на бајката дека некаде во светот, 
особено среде Балкан, Срби натерале 
некого да им се подлизува на Алба
нците. Уникатноста на небулозата 
произлегува од неодамнешната посе
та на скапите продавачи на магла од 

северниот ни сосед, документирана 
со видеото од познатиот џип, сепри
сутен кога сѐ уште не се ни знаеше 
кој го кара Заев на српски. Следуваше 
Заевата одисеја со Шкендија и пар
тиската во Арачиново. Сега сите го 
знаеме идентитетот на стратезите 
што ја доведоа македонската опо
зиција до ова дереџе, но, сепак, неве
ројатно звучи дека Срби му кумуваат 
на приближувањето кон Албанците, 
макар било и глума за предизборно 
подлизување на албанските лидери, 
кои поради тоа треба да пристапат 
на коалиција со минорниот по број 
пратеници СДСМ. На избори, биле 
во декември или во мај, Албанците 
ќе гласаат за Ахмети, Тачи, Острени, 
Села, Беса... За Зоран, макар и офи
цијално го сменил името во Агим, 
сигурно нема да гласаат... 

анализа
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С пи со кот под го твен од бри
тан ски от Фо рин офис об
ја вен ле то во е по твр да на 

си те ана ли зи на без бед нос ни те 
служ би и на не кол ку на пи си на 
„Ре пуб ли ка“ де ка Ма ке до ни ја е 
ме ѓу не кол ку те глав ни це ли, пред 
сѐ, на ис ла ми стич ки те ро ри стич
ки гру па ции кои има ат свои вр ски 

ме ѓу ра ди ка ли зи ра ни ло кал ни 
бал кан ски ин ди ви ду ал ци и гру
пи што се дел од кри ми нал но то 
под зем је, но и се вмре же ни пре ку 
вер ски стру кту ри.

Ед на од при чи ни те зо што Ма ке
до ни ја не е во пр ва та гру па зем ји 
што се нај ри зич ни во смис ла на 
те ро ри зам (Ве ли ка Бри та ни ја, 
Бел ги ја, Фран ци ја, Тур ци ја, гер

ма ни ја, Ру си ја и Шпа ни ја) е ефи кас
но ста на ма ке дон ски те без бед нос ни 
служ би кои во из ми на ти те чети
рипет го ди ни ус пе ваа да иден ти фи
ку ва ат и пре ку раз лич ни на чи ни да 
пре ве ни ра ат те ро ри стич ки на па ди 
во зем ја та. Пре ку со ра бо тка со дел 
од стран ски те служ би (сѐ уште го
лем дел од на ши те за пад ни при ја
те ли од би ва ат да де лат сен зи тив ни 
ин фор ма ции по вр за ни со те ро ри
стич ки гру пи), но и во ко ор ди на ци ја 

Партиските  
интереси поважни  
од националната  
сигурност

ОПОЗИцИјАтА слЕПА ЗА БЕЗБЕДнОснИтЕ РИЗИцИ

Спо ред ана ли зи те на бри тан ски те 
струч ња ци за без бед ност, Ма ке до ни
ја е во гру па та зем ји со ви сок ри зик 
од те ро ри стич ки на па ди. Во вто ра та 
по ри зик гру па зем ји во кои мо же да 
дој де до на па ди при што цел би би ле 
др жав ни и ци вил ни ин сти ту ции и гра ѓа
ни од ре ги о нот за ед но со Ма ке до ни ја 
се Бос на и Хер це го ви на и Гр ци ја, а од 
дру ги те де ло ви на све тот и на Евро па 
се Ав стри ја, Азер беј џан, Ки пар, Дан
ска, Ита ли ја, Ка зах стан, Швед ска, Хо
лан ди ја и Укра и на

колумна

Пишува | Го ран Мо ми ро ски
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со уме ре ни ис лам ски ли де ри во 
зем ја та и во ре ги о нот, ма ке дон ски
те без бед нос ни служ би ус пе а ле да 
спре чат не кол ку оби ди за на мет
ну ва ње со стој ба на те рор.

Тоа, се раз би ра, не зна чи де ка ИСИС 
пред си те дру ги опас ни те ро ри
стич ки гру пи ќе се отка же од на
ме ра та да се од маз ди за неј зи ни те 
уап се ни при вр за ни ци во Скоп је и 
во дру ги гра до ви и од тој ас пект 
мо ра да се оче ку ва Ма ке до ни ја по
втор но да би де цел на по ли тич ки
от џи хад. Во тој кон текст не смее да 
се оче ку ва Ма ке до ни ја на ско ро да 
пад не во тре та та гру па зем ји, ка де 
што се Ср би ја (за ед но со Ко со во), 
Ал ба ни ја, Цр на го ра, Бу га ри ја и 
Хр ват ска, ту ку да им се при дру жи 
на зем ји те од пр ва та гру па, ка де 
што те ро ри стич ки те на па ди ве ќе 
се слу чи ја или по втор но се ими
нент ни. По крај бал кан ски те зем ји, 
во тре та та гру па се на о ѓа ат уште и 
Бе ло ру си ја, Фин ска, гру зи ја, Ир ска, 
Лу ксем бург, Мо на ко, Нор ве шка, 
Пор ту га ли ја, Ро ма ни ја и Сло вач ка.

ан ти ма ке дон ска  
про па ган да на ИСИС
Дру га важ на при чи на зо што Ма ке
до ни ја, за ед но со Бос на, е единс
тве на та бал кан ска зем ја во вто ра
та гру па по опас ност е стра вот на та 
про па ган да на со ци јал ни те мре
жи, ка де што пре ку про фи ли те на 
ИСИС се ши рат ин фор ма ции де ка 
Ма ке до ни ја се че гла ви на мус ли
ма ни, де ка ис лам ски те вер ни ци се 
за тво ра ат по ра ди нив на та ве ра, 
де ка пра вос лав ни те вла сти вр шат 
тор ту ра врз мус ли ман ски те же
ни и слич ни не ви сти ни кои пре
диз ви ку ва ат гнев кај ра ди ка ли те 
по ра ди што Ма ке до ни ја се ко гаш 
се спом ну ва ка ко ед на од при о ри

тет ни те це ли на ИСИС и на дру ги 
те ро ри стич ки мре жи. До пол ни тел
но, ку ма нов ски те на ста ни од мај 
ми на та та го ди на пре диз ви каа ни за 
ре ак ции кај де ло ви од ал бан ско
то на се ле ние во ре ги о нот (пред сѐ 
Ко со во и Ма ке до ни ја), кое во отсус
тво на по ли тич ки фа кто ри што ќе 
са ка ат да се од маз дат за смрт та на 
ексч ле но ви те на ОНА ба ра со јуз ни
ци во ис лам ски ра ди кал ни гру пи на 
Бал ка нот, но и во Си ри ја и во Ирак.

ов чар че то и лаж ни те 
вол ци
Во ед на ва ква си ту а ци ја во ко ја, не 
са мо спо ред пре ду пре ду ва ња та на 
пре тсе да те лот Ива нов и на ми ни
сте рот Ча вков, во Ма ке до ни ја се 
ши ри те за та де ка ма ке дон ски те 
вла сти из мис лу ва ат опас ност што 
не е ре ал на. Спо ред дел од екс пер
ти те бли ски на опо зи ци ја та, се 
тур ка те о ри ја та де ка Ма ке до ни ја 
во оп што не е важ на за аген да та на 
ИСИС и де ка ма ке дон ска та вла да 
пред во де на од ВМРОДПМНЕ ја ла
же јав но ста, од нос но ја де фо ку си ра 
со цел таа да не збо ру ва за вна треш
ни те по ли тич ки и дру ги проб ле ми. 
Сце на ри о то, за жал, мо же да би де 
слич но ка ко со са де ње то дрв ца. 
До де ка Вла да та са де ше дрв ца, таа 
бе ше об ви ну ва на де ка тро ши па ри 
на сад ни ци, а ко га се слу чи поп ла
ва та во Скоп ско, иста та таа власт 
бе ше кри ти ку ва на де ка не са де ла 
до вол но дрв ца.

Ко га се ра бо ти  
за те ро ри зам, не ма  
транс па рент ност
Не се ри оз ни от при стап кон ова пра
ша ње нај до бро мо же да се ви ди 
пре ку ба ра ње то на Ха ри Ло кве нец, 

пре тсе да тел на со бра ни ска та Ко
ми си ја за над зор на ра бо та та на 
УБК и АР, кој ин си сти ра Со бра
ни е то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
а со тоа и гра ѓа ни те, да до би е 
де тал ни ин фор ма ции за по тен
ци јал ни те те ро ри стич ки на па ди.

- Де не ска сви кав сед ни ца на 
Ко ми си ја та за над зор над УБК 
и АР во рам ки те на ос тва ру ва-
ње на над леж но сти те на Ко ми-
си ја та за кон тро ла на ра бо те-
ње то на овие две ин сти ту ции. 
сед ни ца та бе ше за ка жа на по 
ини ци ја ти ва на пра те ни ци те 
од опо зи ци ја та, а со цел над-
леж ни те ин сти ту ции да да дат 
од го вор да ли по сто јат опас но-
сти и за ка ни за без бед но ста на 
гра ѓа ни те и за устав ни от по-
ре док на Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја. Да ли на ви сти на вла ста 
има кон тро ла врз без бед но ста 
или са ма та таа е при чи ни тел 
за број ни те ри зи ци  из ја ви Ло
кве нец во вр ска со ба ра ње то на 
опо зи ци ја та гра ѓа ни те да би дат 
ин фор ми ра ни за ри зи ци те.

Тој сме та де ка пре тсе да те лот 
Ива нов се ел страв ко га збо ру
вал за за ка ни те по без бед но ста. 
Ло кве нец, се раз би ра, не ги чи тал 
бри тан ски те из ве штаи за опас
но сти те што ја дем нат Ма ке до
ни ја на овој план или, пак, ги чи
тал, но ги пре мол чу ва за тоа што 
по тен ци ра ње то на бри тан ски те 
из ве штаи не но си по ли тич ки по
е ни, осо бе но ко га се на ли ни ја 
или се иден тич ни со из ве шта и
те на ма ке дон ски те служ би. Во 
се кој слу чај, крај но не се ри оз но 
е чо ве кот што е наз на чен од нај
го ле ма та опо зи ци ска пар ти ја да 
вр ши кон тро ла на служ би те и 
кој утре мо же да би де ми ни стер 

за од бра на, за вна треш ни ра бо ти 
или да во ди не ко ја дру га без бед
нос на ин сти ту ци ја да се сом не ва 
во иска зи те на пре тсе да те лот за 
ед но олку важ но пра ша ње. Уште 
по мал ку се ри оз но е да се ба ра гра
ѓа ни те, ме ѓу кои има и под др жу
ва чи на по тен ци јал ни те ро ри сти, 
да се ин фор ми ра ат за кон крет ни 
за ка ни. За мис ле те што би се слу
чи ло до кол ку ФБИ, ЦИА, МИ5 или 
гер ман ска та БНД им до ста ву ва  
де та ли на гра ѓа ни те за по тен ци
јал ни те ро ри стич ки за ка ни. 

Ло кве нец, кој нај а ву ва де ка ко га 
СДСМ ќе дој де на власт, во без
бед но ста ќе цу тат ро зи (ка ко во 
вре ме то ко га на че кор од Скоп
је, во Кон до во, со ме се ци опе ри
ра ше те ро ри стич ка та гру па на 
Агим Крас ни ќи), се га ве ли де ка 
опо зи ци ја та ба ра не са мо да се 
сле дат опас но сти те, ту ку да би
дат пре зе ме ни и по ин тен зив ни 
мер ки за спре чу ва ње или не у тра
ли зи ра ње на мож ни те опас но сти. 
Во ед на та ква си ту а ци ја ла ни во 
мај во Ку ма но во опо зи ци ја та и 
нив ни те под др жу ва чи об ви ну
ваа де ка без бед нос ни те служ би 
и ма ке дон ски те спе ци јал ци не 
ја за вр ши ле за да ча та до бро, па 
ду ри и де ка има ло пре ку мер на 
упо тре ба на си ла.

По ли тич ка та кри за  
мо тив за те ро ри сти те
Дол го трај на та по ли тич ка кри за 
што со ма ли пре ки ни ја тре се Ма
ке до ни ја во пос лед ни те пет го ди
ни е при чи на по ве ќе во пла но ви
те на те ро ри сти те и на нив ни те 
на ред бо дав ци зем ја та да се гле да 
ка ко лес на цел. Ако Бу га ри ја во 

нив ни те кру го ви ва жи за „пе кол
на зем ја“, во ко ја и обич ни те бе
гал ци беа пре че ку ва ни со оруж је, 
ИСИС за Ма ке до ни ја про це ну ва 
де ка не ма до во лен ка па ци тет да 
се спра ви со си те пре диз ви ци, 
осо бе но ко га се со о чу ва со не
кол ку во исто вре ме. Ло ги ка та 
е иста и за за пад ни те со јуз ни ци 
и за ИСИС, зем ја што со го ди ни 
е во те шка по ли тич ка кри за, во 
ко ја ми ни сте ри те за вна треш ни 
ра бо ти се ме ну ва ат на се кои три 
ме се ци, ко ја се бра ни од на ез
да на бе гал ци и во ко ја по стои 
по сто ја на ме ѓу ет нич ка тен зи ја 
пот па лу ва на од раз ни цен три е 
иде ал на цел за те ро ри зам. За тоа 
и вла ста и опо зи ци ја та не ма ат 
али би ко га ба ра ат по ли тич ки по
е ни во без бед но ста, ни ту, пак, 
не кој ќе им про сти до кол ку на 
ова по ле са ка ат да ос тва рат по ли
тич ки по е ни. Осум те ми на хе рои 
што ла ни во Ку ма но во за ги наа 
за да обез бе дат мир за ма ке дон
ски те гра ѓа ни се ко гаш ќе би дат 
ту ка за да ги по тсе тат си те што 
се не се ри оз ни де ка со те ро риз
мот не смее да се ма ни пу ли ра во 
по ли тич ки це ли. 

колумна
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Се во зи по ска по,  
но и по ква ли тет но

 нО вИ тЕ стАн ДАР ДИ ЗА ЧЕ тИ РИ ПА тИ ГО нА МА лИ јА УвО ЗОт нА ПО лОв нИ вО ЗИ лА вО јУ лИ ЕКОНОМИЈА
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Гра ѓа ни те што са каа да на ба ват по ло вен авто мо бил со еко
ло шки стан дард Еу ро 3, имаа мож ност да го на пра ват тоа до 
кра јот на ју ни. Ток му од тие при чи ни во тој ме сец уво зот на 
ста ри во зи ла до стиг на нај го ле ми раз ме ри, од нос но се вне соа 
око лу 4.000 по лов ни авто мо би ли

Пишува | Александрија Стевковска 

За око лу че ти ри па ти е на
ма лен уво зот на по лов ни 
авто мо би ли во ју ли во од

нос на ју ни го ди на ва. За бра
на та за увоз на авто мо би ли со 
еко ло шки стан дар ди Еу ро 3 од 
пр ви ју ли ја да де мож но ста да 
се на ма ли за га ду ва ње то кое го 
пра ват по ста ри те во зи ла, но се 
ра бо ти за доз во ла на увоз са мо 
на по но ви мо тор ни во зи ла, што, 
пак, ја кре на нив на та це на. Пос
ле до ва тел но, тоа со се бе пов ле че 
и на ма лу ва ње на нив ни от увоз и 
по ба ру вач ка. Увоз ни ци те на ко
ри сте ни авто мо би ли се на де ва ат 
де ка по пр вич ни от пад на по ба
ру вач ка та во на ред ни те ме се ци 
со стој ба та ќе се ста би ли зи ра. 

� Од лу ка та за увоз са мо на 
авто мо би ли со стан дар ди Еу ро 
4 од пр ви ју ли за да де удар врз 
на ши от биз нис. Оче ку ва но бе-
ше на ма лу ва ње на ин те ре сот 
за ко ри сте ни во зи ла со по ви-
со ки стан дар ди, со ог лед на тоа 
де ка се ра бо ти за авто мо би ли 
со по ви со ка це на. се пак, се на-
де ва ме де ка по ба ру вач ка та и 
про даж ба та во прет стој ни от 
пер и од ќе се вра тат на прет-
ход но то ни во би деј ќи се ра-
бо ти за по но ви и по со вре ме ни 
во зи ла, кои мно гу по мал ку ја 
за га ду ва ат жи вот на та сре-
ди на. Ка ко и да е, гра ѓа ни те 
мно гу по че сто се од лу чу ва ат 
за ку пу ва ње ко ри сте ни во зи ла 
би деј ќи тие и со но ви по ви со-
ки це ни, се пак, се по до стап ни 
од но ви те авто мо би ли – ве лат 
увоз ни ци те на ста ри во зи ла. 

Спо ред по да то ци те на Ца рин
ска та упра ва, во ју ни го ди на ва 
во зем ја ва би ле уве зе ни 3.998 
упо тре бу ва ни ко ли, до де ка ве ќе 
во ју ли уво зот бе ле жи дра сти чен 
пад на са мо 1.070 авто мо би ли, 
а при чи на та се ло ци ра ток му 
во за бра на та за увоз на авто мо
би ли по ста ри од 10 го ди ни, од
нос но со еко ло шки кри те ри у ми 
по ни ски од стан дар дот Еу ро 4. 

Освен во од нос на ју ни го ди на
ва, во ју ли има пад на уво зот на 
по лов ни пат нич ки во зи ла и во 
од нос на исти от ме сец ла ни ко га 
би ле уве зе ни 2.137 ста ри авто
мо би ли, од нос но во ју ли има ме 
на ма лу ва ње за над два па ти во 
од нос на во о би ча е ни от увоз.  
гра ѓа ни те што са каа да на ба ват 
по ло вен авто мо бил со еко ло шки 
стан дард Еу ро 3, имаа мож ност 
да го на пра ват тоа до кра јот на 
ју ни. Ток му од тие при чи ни во 
тој ме сец уво зот на ста ри во зи
ла до стиг на нај го ле ми раз ме ри, 
од нос но се вне соа око лу 4.000 
по лов ни авто мо би ли. Ви сок увоз 
има ше и во ју ни, 3.177 ста ри 
авто мо би ли, до де ка, пак, прет
ход ни те ме се ци из не су ва ше во 
про сек по око лу 2.400 во зи ла. 
Или, за се дум ме се ци од го ди на
ва во зем ја ва влег ле 17.745 упо
тре бу ва ни авто мо би ли, што е 
по раст за 43,5 про цен ти во од нос 
на исти от се дум ме се чен пер и од 
од ми на та та го ди на.

� Пра ктич но, го лем дел од му-
ште ри и те се снаб ди ја со по е-
вти ни по лов ни во зи ла во пет 
до два на е сет, од нос но пред по-

че ток на ста пу ва ње то во си ла 
на за бра на та за увоз на во зи ла 
со стан дар ди Еу ро 3. во ју ни 
не мо жев ме да по стиг не ме со 
про даж ба та. се га мно гу ре тко 
кој би ло се охра бру ва да ку пу-
ва. но, во тоа, мо же би, удел има 
и лет ни от пер и од об јас ну ва ат 
увоз ни ци те на по лов ни во зи ла.

Ина ку, оваа го ди на оп што се по
до бру ва уво зот на но ви во зи ла 
иа ко најм но гу но ви авто мо би ли 
се увез ле во ју ни, од нос но 506, но 
не е лош ни ту ју ли, со 471 уве зен 
нов авто мо бил. Ако се наб љу ду
ва ат по да то ци те на Ца ри на за 
вкуп ни от увоз на но ви во зи ла во 
се дум те ме се ци од го ди на ва, ќе 
се ви ди де ка има по раст во од нос 
на исти от пер и од ла ни, од нос но 

го ди на ва се до не се ни 2.869 но ви 
авто мо би ли, нас про ти 2.429 во 
ми на та та го ди на. 

Во ју ни го ди на ва се за бе ле жу
ва и огро мен увоз на то вар ни 
упо тре бу ва ни во зи ла, од нос но 
ка ми о ни, и тоа вкуп но 315, по 
што ве ќе во на ред ни от ме сец 
нив на та број ка се пре по ло ву
ва, од нос но се све ду ва на 150 
уве зе ни во зи ла. Исто та ка, во 
пос лед ни от ме сец во кој бе ше 
доз во лен увоз на во зи ла со еко
ло шки стан дард Еу ро 3, од нос ни 
ју ни, има ло по го лем број и на 
уве зе ни ста ри авто бу си, од нос
но 28, нас про ти са мо 8 во ју ли 
отка ко стар ту ва ше за бра на та.
Од ју ли го ди на ва гра ѓа ни те што 
мо жеа да си доз во лат са мо по

ста ри во зи ла, но со дра стич но 
по ни ска це на, ве ќе не ма ат та ков 
из бор. Од дру га стра на, се оче
ку ва де ка огра ни чу ва ње то на 
уво зот на овие во зи ла тре ба да 
да де свој при до нес во на ма лу ва
ње на за га де но ста на воз ду хот. 
Се пак, уште ко га бе ше до не се на 
оваа мер ка, увоз ни ци те на но
ви авто мо би ли ре а ги раа де ка 
таа е мно гу за доц не та би деј ќи, 
ка ко што ре коа, сле ду ва отка ко 
во зем ја ва се вне соа огром ни 
ко ли чи ни упо тре бу ва ни ста ри 
во зи ла, кои се ед ни од клуч ни те 
за га ду ва чи на воз ду хот, осо бе но 
во зим ски от пер и од од го ди на та. 

Ре корд на го ди на по увоз на упо
тре бу ва ни пат нич ки авто мо би
ли бе ше 2010 го ди на ко га бе ше 
олес нет уво зот на ста ри авто мо
би ли со за кон ски из ме ни и ко га 
во зем ја ва вле гоа над 51.000 та
кви авто мо би ли. По тоа, во 2011 
го ди на над 34.000, во 2012 го
ди на ре чи си 29.000, а во 2013 
и 2014 го ди на по око лу 30.000 
упо тре бу ва ни пат нич ки авто
мо би ли. Во 2015 го ди на тој увоз 
мал ку се на ма ли, на над 23.000, 
а се оче ку ва да се ви ди ка ко ќе 
за вр ши 2016 го ди на. �



Бизнисот оваа недела Бизнисот оваа недела

� спо ред мое мис ле ње, пре го во ри те 
со сАД де фа кто не ус пе а ја иа ко тоа 
сѐ уште ни кој не са ка да го приз-
нае  истак на тој оце ну вај ќи де ка тоа 
се слу чи ло за тоа што Евро пеј ци те не 
са ка ле да ги при фа тат аме ри кан ски те 
ба ра ња. га бри ел по тсе ти де ка за вре ме 
на 14. рун ди пре го во ри, две те стра ни 
не се сог ла си ле ни ту за ед но од разг
ле ду ва ни те 27 пог лав ја.

македонија

Во вто ри от квар тал зго ле мен 
бро јот на пре ве зе ни пат ни ци
Во вто ро то три ме сеч је од 2016 го ди на, 
бро јот на пре ве зе ни ли ца во пат нич ки от 
пре воз из не су ва 1.840.000, во же лез нич
ки от пре воз 170.000, во град ско при
град ски от пре воз 20.633.000, до де ка 
бро јот на пре ве зе ни пат ни ци во воз ду
хоп лов ни от пре воз из не су ва 462.878, 
об ја ви Др жав ни от за вод за ста ти сти ка. 

Се дум на е сет ли ца во Цен та рот за 
вра бо ту ва ње  во го сти вар пот пи шаа 
до го во ри за са мо вра бо ту ва ње отка
ко прет ход но до би ја гран то ви од по 
пет ил ја ди евра, кои ги до де лу ва Ми
ни стерс тво то за труд и со ци јал на 
по ли ти ка, на ме не ти за мер ка та „Са
мо вра бо ту ва ње на ли ца со хен ди кеп“. 
Ин те ре сот за отво ра ње сопс твен 
биз нис овие го сти вар ци го на со чи
ле најм но гу кон за на ет чис тво то и 

Со ва де ње ру да на Де нот на ру да ри те 
бе ше ре стар ти ран руд ни кот за оло во и 
за цинк „Зле то во“ во Про би штип.

Се оче ку ва да поч не да ра бо ти и руд ни к
от „То ра ни ца“ во Кри ва Па лан ка.Од не о
дам на кон це си о нер на овие два руд ни ка 
е бу гар ска та ком па ни ја „Мин строј“. Бу

22 ми ли о на евра од  
Вла да та за фир ми те пре ку  
да но кот за до би вка
Пре ку мер ка та на Вла да та со ко ја 
фир ми те што ја ре ин ве сти ра ат 
сво ја та до би вка се ос ло бо ду ва ат 
од пла ќа ње да нок на до би вка, са
мо ми на та та го ди на им се ста ве ни 
на рас по ла га ње 22 ми ли о ни евра, 
об ја ви ми ни сте рот за фи нан сии, 
Ки рил Ми но ски. Ка ко што истак
ну ва тој, овие средс тва се ин ве
сти ра ле во но ви тех но ло гии, во 
по до бру ва ње на ве шти ни те на 
вра бо те ни те и во кре и ра ње но ва 
вред ност на ни во на ком па ни и те.

Во сог лас ност со по да то ци те за 
2015 го ди на, бро јот на фир ми те 
што ја ре ин ве сти ра ле до би вка та 
се зго ле мил за 73,56 про цен ти во 
од нос на прет ход на та го ди на, а 
из но сот на ре ин ве сти ра на та до
би вка во 2015 во од нос на 2014 
го ди на се зго ле мил за 83,34 от сто. 
Из но сот на ос тва ре на та до би вка 
кај овие да ноч ни об врз ни ци се 
зго ле мил за 60,80 от сто.

По ста вен ка мен-те мел ник за 
но ви от по гон за пре ра бо тка 
на овош је и на зе лен чук
Ка мен те мел ник за из град ба на 
нов по гон за пре ра бо тка на зе
лен чук и на овош је е по ста вен во 
ин ду стри ска та зо на кај на се ле но
то ме сто Сла веј, во оп шти на Кри
во га шта ни. Ста ну ва збор за но ва 
ин ве сти ци ја од 1,5 ми ли он евра. 
Ин ве сти тор е до маш на та ком па
ни ја ДО О ЕЛ „Сте фан“. 

Ком па ни ја та истак на де ка фа бри
ка та ќе се про сти ра на по вр ши на 
од 3.000 ква драт ни ме три, а се пла
ни ра град ба та да за вр ши во те кот 
на ле то то ид на та го ди на.  За по че
ток ќе се вра бо тат 50 лу ѓе, а пла
ни ра но е број ка та да до стиг не до 
100 ли ца. Су ро ви на та за по го нот 
ќе се отку пу ва од ин ди ви ду ал ни 
зем јо дел ци. Нај го ле ми от дел од 
про из водс тво то е до го во ре но да 
оди за европ ски от, а по мал дел за 
аме ри кан ски от па зар.

свет

Еми грант ска та кри за ја  
чи ни Ав стри ја 2,2 ми ли о на 
евра днев но
Еми грант ска та кри за ја чи ни 
Ав стри ја 91.537 евра по час или 
2,2 ми ли о на евра днев но, по ка
жу ва ат број ки те до кои дој де ви
ен ски от дне вен вес ник „Кро нен 
цај тунг“.

Вес ни кот на ве ду ва де ка тоа е 
802 ми ли о ни евра го диш но 
до пол ну вај ќи де ка до точ ни те 
број ки те шко се до а ѓа, а тие ги 
до бил од служ бе нич ка во ед но 
ми ни стерс тво.

Во мо мен тов во Ав стри ја жи ве ат 
око лу 84.000 бе гал ци што до
би ва ат др жав на по мош, а дру
ги 35.000 до би ва ат ми ни мал на 
пла та врз ос но ва на по зи тив но 
ре ше ни те мол би за до би ва ње 
азил. Се кој од 35.000 ази лан ти 
ме сеч но до би ва 837,76 евра, што 
ја чи ни др жа ва та 29,3 ми ли о ни 
евра ме сеч но, од нос но 351,9 ми
ли о ни евра оваа го ди на.

Про пад на до го во рот за сло бод на тр го ви ја ме ѓу ЕУ и САД

Фин ска ќе ја те сти ра  
иде ја та за ос но вен при ход 
за си те гра ѓа ни
Фин ска про дол жу ва со ре а ли за
ци ја та на пла но ви те да во ве де 
ос но вен при ход за си те гра ѓа ни, 
а во 2017 го ди на ќе го те сти ра 
про е ктот на пр ви те 2.000 ли ца 
што ќе до би ва ат па ри од др жа
ва та се кој ме сец. Во екс пе ри мен
тот ќе би дат вклу че ни слу чај но 
из бра ни лу ѓе што ве ќе до би ва ат 
со ци јал на по мош, се на ве ду ва во 
со оп ште ни е то на вла сти те.

Тие ќе до би ва ат по 560 евра се
кој ме сец, кои не ма да се ода но
чу ва ат. За да се оце ни ефе ктот 
од ос нов ни от при ход, учес ни
ци те во екс пе ри мен тот ќе би дат 
спо ре де ни со кон трол на гру па, 
со оп шти ја од Ми ни стерс тво то за 
здрав ство и со ци ја ла. гру па та од 
2.000 лу ѓе не ма да вклу чу ва лу ѓе 
што до би ва ат по мош за по ста ри 
и сту дент ска ис хра на.

гар ска та фир ма го до би 
пра во то за експ ло а та ци
ја на руд ни ци те отка ко 
ин тер на ци о нал на та 
ком па ни ја „Ин до ми
не ра ли и ме та ли“, ко ја 
бе ше ни вен прет хо ден 
кон це си о нер, оти де во 
сте чај по ра ди не до ма
ќин ско ра бо те ње. 

Ин ве сти ци ја та е 20 ми ли о ни евра.  
Но ви от кон це си о нер нај а ву ва де ка во 
два та руд ни ка ќе вра бо ти око лу 1.000 
ру да ри, а во мо мен тот во „Зле то во“ се 
ан га жи ра ни 300. Ру дарс тво то ка ко дви
жеч ки се ктор во ма ке дон ска та еко но
ми ја учес тву ва со 1,5 про цент во БДП. 
Во зем ја ва има по ве ќе од 13.000 ли ца 
кои при до не соа за по раст на про из
водс тво то ла ни за око лу 10 про цен ти.

Про ра бо ти руд ни кот „Зле то во“  
од Про би штип

Во Го сти вар пот пи ша ни  
17 до го во ри за са мо вра бо ту ва ње 
на ли ца со хен ди кеп

Пре го во ри те за до го во рот за сло бод на 
тр го ви ја ме ѓу ЕУ и САД и офи ци јал но 
не ус пе а ја, со оп шти гер ман ски от ви
це кан це лар и ми ни стер за еко но ми ја, 
Зиг мар га бри ел.

�  Раз го во ри те ме ѓу ЕУ и сАД за 
транс ат лант ско парт нерс тво за тр-
го ви ја и за ин ве сти ции, во су шти на, 
про пад наа  из ја ви га бри ел. 

кон тр го ви ја та.  Од об ја вувaње то на 
мер ка та, ова се пр ви те до го во ри со 
17 ли ца од го сти вар што има ат по
пре че ност или хен ди кеп и про ја ви ле 
ин те рес за вра бо ту ва ње. Тие ве ќе ги 
по ми наа обу ки те и се оче ку ва во нај
ско ро вре ме да поч нат со биз ни си те. 
Се оче ку ва со оваа мер ка да би дат 
оп фа те ни уште две ли ца кои кон
ку ри ра ле во ме ѓу вре ме и нив ни те 
при ја ви се во обра бо тка. Во ме ѓу вре
ме, со мер ка та за са мо вра бо ту ва ње 
на пос лед ни от кон курс, фи нан си ска 
под др шка од по 185 ил ја ди де на ри 
до би ја уште 23 ли ца.

Во од нос на пр во то три ме сеч је од 2016 
го ди на, бро јот на пре ве зе ни те ли ца во 
пат нич ки от пре воз е зго ле мен за 8,4 от
сто, во град ско при град ски от пре воз за 
7,9 от сто, во же лез нич ки от пре воз за 2,4 
от сто, до де ка во воз ду хоп лов ни от пре
воз зго ле му ва ње то из не су ва 34,7 от сто. 
Во вто ро то три ме сеч је од 2016 го ди на, во 
спо ред ба со вто ро то три ме сеч је од 2015 
го ди на, ко ли чес тво то на пре ве зе на та 
сто ка во то вар ни от па тен пре воз е зго
ле ме но за 67 от сто, во воз ду хоп лов ни от 
пре воз за 0,5 от сто, до де ка во же лез нич
ки от пре воз е за бе ле жа но на ма лу ва ње 
за 31,5 от сто. Во од нос на пр во то три ме
сеч је од 2016 го ди на, ко ли чес тво то на 
пре ве зе на та сто ка во то вар ни от па тен 
пре воз е зго ле ме но за 78,3 от сто, во воз
ду хоп лов ни от пре воз е на ма ле но за 21,5 
от сто, до де ка во же лез нич ки от пре воз 
на ма лу ва ње то из не су ва 33,3 про цен ти.

„Епл“ Ѝ дол жи 19 ми ли јар ди  
до ла ри на Ир ска
САД и Европ ска та уни ја вле гу ва ат во фи
нан си ска прес ме тка за слу чај по вр зан 
со „Епл“. Вло гот е да нок во из нос од 19 
ми ли јар ди до ла ри кој тре ба да го пла ти 
аме ри кан ска та ком па ни ја. Ре корд но ви
со ка та су ма е фор ми ра на ка ко ре зул тат 
на три го диш но парт нерс тво ме ѓу „Епл“ 
и Ир ска. Спо ред офи ци јал ни прет став
ни ци на ЕУ, Вла да та на Ир ска на мер но 
склу чи ла не за кон ски да но чен до го вор 
со ком па ни ја та.

Во су шти на, Ир ска е об ви не та за не ле гал
на вла ди на по мош, со оп шти „Биз ни син
сај дер“. Вла сти те им обез бе ди ле на „Епл“ 
по вол на поч ва за из град ба на биз ни сот 
на ком па ни ја та, пре кр шу вај ќи ги си те 
пра ви ла за ед на ква кон ку рен ци ја.

Си те што вни ма тел но ја наб љу ду ва
ат Бри та ни ја по „Брег зит“, гле да ат 
ка ко имот ни от ме ур поч ну ва да из
ди шу ва, пи шу ва „Блум берг“. Бро јот 
на транс ак ции се на ма ли до нај ни ско 
ни во од 2008 го ди на и се оче ку ва да 
оста не та ков це ла го ди на, а рас тот на 
це ни те е во за стој. Во Лон дон сли ка
та е уште по мрач на би деј ќи це ни те 
трг ну ва ат на до лу.

Тие што ка те го рич но го об ви ну ва
ат „Брег зит“, не тре ба да за бо ра ват 
де ка по ра стот на це ни те на нед виж
но сти те е пред ис цр пу ва ње и на друг 
па за ри. „ЈуБиЕс“, на при мер, оче ку ва 
це ни те на ку ќи те во Швај ца ри ја да 
пад нат прв пат по 17 го ди ни во те кот 
на оваа го ди на по ра ди пре ку ме рен 
по раст и не до стап ност на имо ти те 
од пос лед ни те го ди ни.

Да ли са мо „Брег зит“ е ви но вен за па дот на  
бри тан ски от па зар на нед виж но сти?
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нИ Ко ла  
Гру ев СКИ

СПИ ро 
рИ Стов СКИ

Ние се за ла га ме на 11 
де кем ври да има из бо
ри и да му го од зе ме ме 
али би то на СДСМ да не

ма из бо ри. Се га не ма вид ли ва при чи на за тоа.

Во нај го лем дел е за
вр ше но со са на ци ја и 
под го то вка на учи ли
шта та од поп ла ве ни те 

по драч ја. Уче ни ци те ве ќе се ин фор ми ра ни, ро ди
те ли те беа на раз го вор во со од вет ни те ма тич ни 
учи ли шта. Та ка што оче ку вам и во поп ла ве ни те 
ре ги о ни нор мал но, со из вес на ма ла ди на ми ка и 
то ле ран ци ја во од нос на акту ел на та си ту а ци ја ко ја 
што им се слу чи на тие се мејс тва, во на ред ни те 
де но ви и та му на еден на чин да се нор ма ли зи ра
ат си те актив но сти и тие учи ли шта ги при фа тат 
уче ни ци те и це лос но и нор мал но да се од ви ва 
на став нообра зов ни от про цес во тие учи ли шта.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
да ут  
да у тИ

Це ло ле то не кој во ди 
хај ка про тив До јран ско 
Езе ро од при чи ни кои, 
ве ро јат но, са мо не му му 
се јас ни. До кол ку цел та 
бе ше да про пад не ту ри стич ка та се зо на и ло кал ни те 
вла сти да се прог ла сат ка ко не ком пе тент ни, ва кви от 
на луд ни чав чин не ма ни ка кво оправ ду ва ње. Пр ви от 
пат ја зап ла шу ваа јав но ста со во да та, ко ја би ла опас
на за здрав је то, а се га гле да ме де ка не кој не чо век е 
под го твен и ди рект но да го за гро зи здрав је то на 
ту ри сти те. Оче ку ва ме офи ци јал ни ана ли зи за ви дот 
и по тек ло то на ри ба та од над леж ни те ин сти ту ции. 
Спо ред не о фи ци јал ни те ин фор ма ции, она што го 
знам е де ка не ста ну ва збор за пи ра на, ста ну ва збор 
за аква ри ум ска ри ба ко ја не е опас на и мо же да се 
на ба ви и пу шти во во ди те на езе ро то во ма ла ко ли
чи на и не мо же да пре жи вее по дол го вре ме во не го.

Бор че  
Ста мов

Не ма из ви ну ва ње за оние 
кои из вр шу ва ле за да чи 
за да сле дат дру ги ли ца, 
кои да ва ле ин фор ма ции 
за дру ги ли ца и со тоа си 
по и гру ва ле со нив ни те суд би ни, не ма из ви ну ва ње 
ни ту за оние кои тек сто ви на свои ко ле ги ги пре пра
ќа ле во тај на та по ли ци ја и слич но, за оние кои да ва ле 
на ред би за сле де ње иде о ло шки не по доб ни… А, ќе по
вто рам и ед на дру га ра бо та: да го поч неш про це сот на 
лу стра ци ја, а да оче ку ваш ни кој да не би де лу стри ран, 
и тоа е не ре ал но. Тоа не е дет ска игра.Бран Ко  

ушКов СКИ

Во вр ска со за че сте ни
те из ја ви да се нај де 
на чин Со бра ни е то да 
му го про дол жи ро кот 

на СЈО за за вр шу ва ње на истраж ни те по стап ки 
и по кре ну ва ње на об ви не ни ја за тоа што пред ви
де ни те 18 ме се ци за за вр шу ва ње на исти те не се 
до вол ни, ка ко из лез но ре ше ние нај це лис ход но е 
две те из бра ни спе ци јал ни об ви ни тел ки кои уште 
на по че ток на ра бо та та во СЈО без спро ве де на 
по стап ка и без да се до не се ре ше ние беа от стра
не ти од ра бот ни те ме ста за тоа што се гаш ни от 
број на спе ци јал ни об ви ни те ли спо ред нив на та 
то гаш на про це на бил до во лен.  Е се га во кол ку 
е тоа нај не оп ход но за за вр шу ва ње на по стап ки
те и по кре ну ва ње об ви не ни ја во пред ви де ни от 
рок, по треб но е исти те и на ист на чин да би дат 
вра те ни во СЈО.

За раз ли ка од мно гу дру ги 
зем јичлен ки на ЕУ, гр ци
ја из бег ну ва изра зу ва ње 
мис ле ње или ин вол ви ра
ње во до маш ни те ра бо ти 
на на ши от ва жен се ве рен со сед. Та кви от став не са мо 
што е по гре шен ту ку и е не при фат лив. Над во реш но то 
ме ша ње, ка ко по пра ви ло, има спро тив ни од по са ку
ва ни те ефе кти. Ние има ме по зи тив но вред ну ва ње 
за по сто е ње то на на ши от се ве рен со сед, во што сме 
пр ви по ин ве сти ции и по тр го ви ја, пр ви во ту риз мот 
и ме ѓу себ ни те кон та кти. Во исто вре ме, би са ка ле да 
ве ру ва ме де ка ире ден тиз мот кој, спо ред на ше то мис
ле ње, не ѝ слу жи на ни ту ед на цел и не е под др жан од 
исто ри ска или се гаш на та ре ал ност, ќе би де над ми нат. 

нИ КоС  
Ко ѕИ јаС

симпатии, да не речам а 
ќе речам -полтронство, а 
не стручност, искуство и 
посветеност, онда не гле-
дам зошто би гласале за 
таа некоја си нова опција 
и нејзините спроведувачи. 
стариве бар си ги знаеме 
со години! Дај да не мења-
ме ништо. супер е вака“.

Довчерашните „браќа и се
стри соборци, посветени, 
експерти, борци за слобо
да и демократија“ од денес 
се нестручни, неискусни и 
полтрони. Блиски и сим
патични.

Набрзо и потврди дека го 
мисли тоа што го пишува, 
па објасни: „Муабетот ми 
е, ако сега не воведеме 
нови, подобри стандарди, 
ако не напраиме исчекор 
од муљот, онда мене ми е 
сеедно која боја е жмрото“.

Да, за СДСМ зборува, за един
ствената опција за излез од 
„диктатурата“.

И додека фрчат лајкови во 
знак на поддршка, наместо 
исто толку гласно колку и 

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

СПОРЕДНА УЛОГА И ДВЕ ЗАУШКИ

Додека претурав по чув
ствата, ќе се смеам ли, 
ќе ликувам, ќе сочув

ствувам, статусот го снема, но 
мене секако жалта ми остана. 
Од сите чувства жаловните се 
најсилни кога на активистот 
ќе му се додели улога на ста
тист, па уште и некоја заушка. 
Ем ја тепаат ем не ѝ даваат да 
плаче. Жално и неправедно. 
Но, за среќа и благодарение 
на брзите прсти, статусот 
остана запишан некаде во 
архивите, па овој текст има 
смисла да постои.

Отворајќи ги полињата А1, 
А2..., доаѓаме до конечното 
решение на овие асоцијации 
 Ирена Ристиќ.  

Актерка, активистка, шаре
на сокачарка – многу  врвни 

улоги во уличниот театар 
на опозицијата, пардон, на 
слободата. 

Ирена не побара ордени за 
воени заслуги, не побара 
лаворови венци и златни 
медали, а рака на срце мно
гу ѓонови истроши и мно
гу улични камења шутна и, 
секако, ги заслужи. Сѐ што 
сакаше е да ѝ фрлат некој 
денар, и тоа на повеќего
дишни рати, чисто како 
„фала“ за одработеното и 
за „стручност, искуство и 
посветеност“.

Место тоа, Ирена го доби од 
трите пократкото. Ни порт
паролка ни директорка. Ни 
Нора ни Санта. Ниту пак 
Огнен од Јаневци. „До след
ното видување“, а тоа многу 
ја погоди. Или ја налути, а 
сигурно и двете.

Во солзи и бес се истури врз 
тастатурата и напиша: 

„Ако се планира да се про-
должи со жмровска мето-
дологија при распределба 
на позиции и средства, по 
принципот на блискост и 

на улиците да каже што има, 
што ја мачи, кој ѝ згрешил, 
кој е праведен, а кој е подмо
лен, како кога се простираат 
валканите алишта на пора
нешниот, Ирена од некоја 
чудна причина го избриша 
статусот. Како некој да ја 
искарал, а тој како никогаш 
да не постоел. И кога мислеа 
дека ја замолчеа, дека сега сѐ 
е како порано, Ирена е онаа 
старата, длабоко трогната 
од приказната за основните 
човекови права на келнерите 
кои работат по три работи, 
затоа што Македонија не 
вработува, заинтригирана од 
рибите и туризмот во Дојран, 
проактивна кога се зборува 
за квалитетот на образова
нието, таа подмолно го сокри 
оружјето во „види повеќе“, а 
таму на охридскосрпски, де
мек шеговито, во два стиха 
болката што ѝ ја пара душата:

 „јао, Огње и нора кафа им 
спремају
Да они пред Катице више 
трема немају.“

Не беше Ирена родена за те 
пари народни, за тие фотелји 
удобни.  � (Р.Р.)

Ро дена на: 
26 јануари 1975 година во 
Охрид

Образование: 
актерка од класата на 
Владимир Милчин

Професија: 
шарена, а заборавена

Ирена Ристиќ
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Е вроп ски те зем ји про дол
жу ва ат да се рас пра ва ат 
за тоа да ли и ка ко да ги 

по де лат но во дој ден ци те ме ѓу 
се бе, а пра ша ња та што ги на
те раа бе гал ци те да до а ѓа ат во 
Евро па, пред сѐ не ми ло срд на
та вој на во Си ри ја, оста ну ва ат 
не ре ше ни.

Вкуп но 2.901 еми грант за ги наа 
или ис чез наа пре ми ну вај ќи го 
Ме ди те ра нот во пр ви те шест 
ме се ци од 2016 го ди на, по ве ќе
то по опас ни от пат до Ита ли ја 
 зго ле му ва ње од 37 про цен ти 
во спо ред ба на пр ва та по ло ви
на од ми на та та го ди на, спо ред 
по да то ци те на Ме ѓу на род на та 
ор га ни за ци ја за ми гра ци ја.

Ра бо ти те во клуч ни те зем ји 
сто јат ва ка:

  ТУР ЦИ ЈА
Тур ци ја има згри же но око лу 3 
ми ли о ни бе гал ци, од кои по ве

ќе од 2,7 ми ли о на се Си риј ци. 
По ве ќе то бе гал ци та му не до би
ва ат под др шка од Вла да та, но 
до го во рот со ЕУ ја об вр зу ва да 
обез бе ди до 6 ми ли јар ди евра 
(6,8 ми ли јар ди до ла ри) за да им 
по мог не на си ри ски те бе гал ци 
во Тур ци ја.

Спо ред до го во рот, исто та ка, 
се пред ви ду ва еден си ри ски 
бе га лец од Тур ци ја да би де 
пре ме стен во зем ји те на ЕУ за 
се кој Си ри ец што ќе при стиг не 
не ле гал но во гр ци ја и ќе се ис
пра ти на зад. До се га са мо 1.152 
бе гал ци се пре ме сте ни во рам
ки те на про гра ма та  по ве ќе од 
по ло ви на та од нив се ис пра те
ни во гер ма ни ја и во Швед ска.

  ГР ЦИ ЈА
Бро јот на еми гран ти што при
стиг ну ва ат во гр ци ја се на ма ли 
дра стич но по мар тов ски от до
го вор со Тур ци ја, но не кол ку 
ил ја ди ме сеч но сѐ уште до а ѓа ат, 

око лу 160.000 са мо во пр ва та по
ло ви на на оваа го ди на.

По ве ќе од 58.000 лу ѓе оста наа заг
ла ве ни во гр ци ја, по ве ќе то со на
деж де ка ќе про дол жат на се вер до 
зем ји те ка ко гер ма ни ја или Швед
ска. По го ле ми от дел од нив ап ли ци
ра ле за азил на де вај ќи се де ка ќе ги 
пре ме стат во европ ски те зем ји, но 
про гра ма та се дви жи мно гу бав но 
по ра ди же сто ки от от пор од источ
на и од цен трал на Евро па.

До се га, са мо око лу 4.400 лу ѓе беа 
пре ме сте ни од јуж на Евро па спо ред 
пла нот 160.000 да се пре ме стат за 
вре ме од две го ди ни, до сеп тем ври 
2017 го ди на. Се пак, Бри сел не мо же 
да ги при ну ди си те зем ји да се сог
ла сат со тоа.

Бро јот на бе гал ци што се га при стиг
ну ва ат во гр ци ја е нез на чи те лен во 
спо ред ба со 2015 го ди на, но рас те 
по оби дот за др жа вен удар во Тур
ци ја на 15 ју ли и до стиг на број ка од 
2.300 бе гал ци во пр ви те три не де ли 
од август. Тоа ги исто шту ва ре сур си
те на остро ви те од источ ни от дел на 
Егеј ско Мо ре и Вла да та ве ти де ка ќе 
из гра ди по ве ќе ка па ци те ти за сме сту
ва ње на бе гал ци те на глав но то коп но.

Исто та ка, сѐ по го ле ми се стра ву ва ња
та де ка до го во рот ме ѓу ЕУ и Тур ци ја 
мо же да про пад не за тоа што Ан ка ра 
ги при ти ска 28те зем јичлен ки на ЕУ 
да им овоз мо жат на тур ски те гра ѓа ни 
без ви зен влез.

  ИТА ЛИ ЈА

Око лу 70.000 еми гран ти го 
пре ми на ле Ме ди те ра нот до 
Ита ли ја во пер и о дот од ја ну
а ри до ју ни оваа го ди на, слич
но на исти от пер и од ми на та
та го ди на. Но, со за тво ре ни те 
ру ти на се вер, тие не ма ка де 
да одат и ка ко што швер це ри
те се впу штат во сѐ по о пас ни 
пра кти ки, сѐ по ве ќе еми гран
ти уми ра ат по пат.

Еми гран ти те спи јат во хо те
ли, за сол ни шта за без дом ни
ци, же лез нич ки ста ни ци и ша
тор ски кам по ви. То скан ски от 
град Ка пал био ги сме сту ва во 
лу ксуз ни ви ли, а Ми ла но под
го тву ва за твор за сме сту ва ње.

Спо ред Аген ци ја та на ОН за 
бе гал ци, Ни ге риј ци ја со чи
ну ва ат нај го ле ма та гру па 
но во дој ден ци во Ита ли ја, 

за ед но со ли ца од Ери тре ја, 
гам би ја, Бре гот на Сло но ва 
Ко ска и од Су дан.

Еми грант ски от бран ги те
сти ра со ци јал ни те ус лу ги на 
Ита ли ја и тр пе ни е то на пре
ми е рот Ма тео Рен ци, а тој се 
со о чу ва и со до маш ни от от пор 
од ан ти и ми грант ска та пар ти ја 
Се вер на ли га и со не за ин те ре
си ра но ста на парт не ри те на 
Ита ли ја во ЕУ за пре се лу ва ње 
на ба ра те ли те на азил. Спо ред 
Ме Ѓу на род на та ор га ни за ци ја 
за ми гра ци ја, са мо 961 еми
грант се пре ме сте ни од Ита
ли ја до де не ска.

Овој ме сец Фран ци ја вра ти во 
Ита ли ја око лу 200 еми гран ти 
што стиг на ле до гра нич ни от 
пре мин Вен ти мил ја. Нај но во
то жа ри ште е Ко мо на швај
цар ска та гра ни ца. Та мош ни те 
вла сти одо бри ја да се по ста ват 
ша тор ски кам по ви за да се сме
стат око лу 500 еми гран ти те 
што се којд нев но че ка ат на же
лез нич ка та ста ни ца за влез во 
Швај ца ри ја, иа ко вед наш ќе би
дат вра те ни.

  ГЕР МА НИ ЈА
Оваа го ди на бро јот на еми
гран ти во гер ма ни ја е дра
стич но на ма лен отка ко во 
2015 го ди на при ми сто ти ци 
ил ја ди, по го ле ми от дел од тие 
што вле гу ваа во Евро па.

До кра јот на ју ли беа ре ги
стри ра ни 238.424 но ви при
стиг ну ва ња   од кои 92.000 
во ја ну а ри, пред да се за тво ри 
бал кан ска та ру та. Таа број ка 
от то гаш стои на око лу 16.000 
ме сеч но.

Кан це лар ка та Ан ге ла Мер кел 
ин си сти ра де ка гер ма ни ја ќе 
им да де за сол ни ште на тие 
што има ат по тре ба од тоа и 
де ка гер ма ни ја ќе се спра ви со 
бе гал ска та кри за. Таа „ман тра“ 
ги пот тик на те ков ни те не ми ри 
во неј зи ни от кон зер ва ти вен 
блок и ѝ оди во при лог на на
ци о на ли стич ка та, ан ти и ми
гра ци ска пар ти ја Ал тер на ти ва 
за гер ма ни ја.

Со о че ни со по ве ќе од еден ми ли он еми гран ти што 
ми наа низ Ме ди те ра нот ми на та та го ди на, европ ски
те на ции ги за јак наа гра нич ни те кон тро ли, по ста ви ја 
по мор ски па тро ли за да ги за прат швер це ри те, по
стиг наа до го вор со Тур ци ја за огра ни чу ва ње на бро јот 
на еми гран ти, ја за тво ри ја бал кан ска та ру та низ ко ја 
по ми наа сто ти ци ил ја ди и се оби доа да ги за бр за ат 
де пор та ци и те на од би е ни те ба ра те ли на азил. Се пак, 
сѐ уште оста ну ва ат не ре ше ни мно гу пра ша ња

Кои се  
по зи ци и те на 
клуч ни те зем ји  
за бе гал ска та 
кри за во Евро па?

ЕУ сѐ УштЕ БЕЗ РЕ шЕ нИЕ  
ЗА РАс ПРЕ ДЕл БА тА нА БЕ ГАл цИ тЕ сВет
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ПРО МО цИ јА И АфИР МА цИ јА нА нА шЕ тО КУл тУР нО нАс лЕДс твО

За ве тот на ов ча рот да ден 
пред мно гу го ди ни сÉ уште 
се по чи ту ва во Скре бат но

се ла ни те се при се ту ва ат де ка 
има ло го ди ни ко га во цр ква та се 
при го тву вал ру чек и за 10.000 лу
ѓе. спо ред оби ча јот, цр ква та ор га
ни зи ра ру чек за си те при сут ни кои 
се ис по сед на ти на го ле ма та ли ва
да до цр ква та. ру че кот се пос лу
жу ва во др вен при бор за ја де ње и 
се со стои од гу лаш при го твен со 
ов чо ме со во го ле ми ба кар ни ка
за ни и од вку сен сел ски леб пе чен 
во до маш ни фур ни на др ва

Пишува | Не ве на По пов ска

На 28 август, во се ло то Скре
бат но, Охрид ско се ко ја 
го ди на се одр жу ва го лем 

со бир на гра ѓа ни во чест на го ле
ми от хри сти јан ски праз ник го
ле ма Бо го ро ди ца. Се ко ја го ди на 
ту ка до а ѓа ат го лем број вер ни ци 
на тра ди ци о нал на прос ла ва.

Спо ред оби ча јот, цр ква та ор га
ни зи ра ру чек за си те при сут ни 
кои се ис по сед на ти на го ле ма
та ли ва да до цр ква та. Ру че кот 
се пос лу жу ва во др вен при бор 
за ја де ње и се со стои од гу лаш 
при го твен со ов чо ме со во го ле
ми ба кар ни ка за ни и од вку сен 
сел ски леб пе чен во до маш ни 
фур ни на др ва. 

Си те што до се га не го по се ти ле 
Скре бат но, тре ба да одат, осо бе
но на овој ден, и ќе би дат при јат
но из не на де ни од уба ви ни те на 
се ло то и на при ро да та. До Скре
бат но се стиг ну ва по па тот кој 
во ди од Охрид до Би то ла. Ко га 
ќе стиг не те до се ло то Ле ско ец, 
има па то каз кој по тоа ве во ди 
кон се ло то и цр ква та „Св. Бо го ро
ди ца“. Сме сте но е во па зу ви те на 
пла ни на та Пе три но, а се га ве ќе 
до та му се стиг ну ва по об но вен 
и про ши рен пат.

Пред да го по се там, ми ве леа де
ка Скре бат но е ед но од нај у ре де
ни те из лет нич ки ме ста во Ма
ке до ни ја и си гур но нај у ре де но 

Извор |  „Гло уб енд мејл“ 
Превод |  Ана Цветаноска

сВет

Два та на па ди што беа из вр ше ни 
од ба ра те ли на азил и за кои Ис
лам ска та др жа ва пре зе де од го
вор ност, исто та ка, ја зго ле ми ја 
за гри же но ста.

Во ме ѓу вре ме, гер ма ни ја ги за
о стри пра ви ла та за азил, де пор
ти ра по ве ќе од би е ни ба ра те ли 
на азил и вра ти по ве ќе лу ѓе на 
гра ни ца та.

Мер кел ги кри ти ку ва ед но стра
ни те по те зи на дру ги европ ски 
зем ји да се за тво ри бал кан ска та 
ру та на сме тка на гр ци ја, но бе ше 
ед на од во деч ки те за стап ни ци на 
до го во рот ме ѓу Тур ци ја и ЕУ. Таа 
ин си сти ра де ка е по тре бен до го
вор и по крај тен зи и те со Ан ка ра 
по ра ди без виз ни от ре жим.

  АВСТ РИ ЈА
Откри ва ње то 71 за ду шен еми
грант во зад ни от дел на ка ми он 
на швер цер пред ед на го ди на во 
Ав стри ја пот тик на го ле ма под др
шка за бе гал ци те. Но, се чи ни де
ка тоа е са мо да леч но се ќа ва ње.

То гаш ни от кан це лар Вер нер Фај
ман ги по ви ка Ав стриј ци те да ги 
ра ши рат ра це те за еми гран ти те, 
но се со о чи со зго ле му ва ње на 
за гри же но ста де ка зем ја та не мо
же да се спра ви со тоа. Фај ман го 
про ме ни ста вот на по че то кот од 
оваа го ди на, одед наш под др жу
вај ќи ги по ви ци те да се за тво ри 
гра ни ца та на Ав стри ја. Тој под
не се оста вка во мај по ра ди на ма
ле на под др шка.

Не го ви от нас лед ник, Кри сти
јан Керн, го про дол жи ре стри
ктив ни от пат што го поз дра
ви ја по ве ќе то Ав стриј ци, иа ко 
ги по ви ка да би дат отво ре ни 
кон но ви при стиг ну ва ња.

Ав стри ја бе ше глав на та си ла 
за за тво ра ње на бал кан ска
та ру та на по че то кот од оваа 
го ди на. По при фа ќа ње то на 
по ве ќе од 80.000 еми гран ти 
ми на та та го ди на, зем ја та е 
под го тве на да ги вра ти си те 
еми гран ти што ја над ми ну
ва ат број ка та од 37.500, ко ја 
ја по ста ви ка ко кво та за 2016 
го ди на.

  СР БИ ЈА И УН ГА РИ ЈА
Про то кот на еми гран ти во Ср
би ја е дра стич но на ма лен, но 
не и це лос но пре су шен.

Ме сто ил јад ни ци на ден што 
се ре ги стри раа во ор га ни зи
ра ни те цен три, се га сто ти ци 
се којд нев но се оби ду ва ат да 
вле зат во зем ја та иле гал но. 
Илу стри рај ќи ги опас но сти
те, 20го ди шен авга ни стан
ски еми грант што не ле гал но 
пре ми ну вал од Бу га ри ја бил 
за стре лан и уби ен оваа не де
ла од не кој ло вец во не сре ќен 
слу чај.

„Хју манс рајтс воч“ ве ли де ка 
еми гран ти те на ун гар ска та 
гра ни ца со Ср би ја при нуд но 
се вра ќа ат на зад, а во не кои 
слу чаи и на сил но.

УНХЦР про це ну ва де ка око лу 
4.400 ба ра те ли на азил се га 
се заг ла ве ни во Ср би ја, најм
но гу отка ко Ун га ри ја поч на да 
спро ве ду ва но ви ре гу ла ти ви во 
ју ли, што им овоз мо жу ва ат на 
вла сти те да ги „при дру жу ва ат“ 
еми гран ти те фа те ни во ра ди ус 
од 8 ки ло ме три од гра ни ца та 
до Ср би ја.

Две тран зит ни зо ни од срп ска та 
стра на се га ре ги стри ра ат око лу 
30 ба ра ња за азил на ден, до де
ка 1.000 или по ве ќе лу ѓе че ка ат 
во ло ши ус ло ви да под не сат ба
ра ња за азил, од кои по ве ќе то 
се од би е ни.

Ун гар ски от пре ми ер Ви ктор 
Ор бан ги на ре че еми гран ти те 
„отров“, а во пе то кот ре че де
ка Ун га ри ја ќе из гра ди но ва 
„по ма сов на“ огра да на јуж на та 
гра ни ца за од бра на од мо жен 
по раст на нив на та број ка. Ре
фе рен ду мот што ќе се одр жи 
на октом ври 2, на ба ра ње од 
Вла да та, има цел да со бе ре по
ли тич ка под др шка про тив си те 
пла но ви на ЕУ за рас е лу ва ње 
на еми гран ти те ме ѓу член ки
те на ЕУ.

  ФРАН ЦИ ЈА
Бро јот на еми гран ти во Ка ле се 
зго ле ми овој ме сец и по крај тоа 
што вла сти те го за тво ри ја по ло
ви на од бед ни от камп во гра дот 
на по че то кот на оваа го ди на, 
а бри тан ски те и фран цу ски те 
вла сти по диг на та без бед нос ни 
огра ди и нај а ви ја мер ки за спре
чу ва ње но ви при стиг ну ва ња.

Фран цу ска та вла да ве ли де ка 
бро јот на еми гран ти во им про
ви зи ран камп во Ка ле, поз нат 
ка ко „џунг ла та“, до стиг нал нај
ви со ко офи ци јал но ни во  6.901. 
Ху ма ни тар ни те гру пи ве лат де
ка е поб ли ску до 9.000.

Оваа не де ла еден су дан ски еми
грант по чи на по су ди рот ме ѓу 
Су дан ци и Авга ни стан ци, 11. 
еми грант што умрел во Ка ле 
оваа го ди на. 
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ме сто без при ва тен сопс тве ник 
кој би имал про фит од не го ва та 
по се те ност. Ко га ќе при стиг не те 
та му, ќе се уве ри те во тоа. 

� За вос хит е по све те но ста на 
жи те ли те на скре бат но кои го 
на пу шти ле и се на се ли ле во 
ле ско ец или во Охрид, а не-
кои и по да ле ку. тие сѐ уште се 
гри жат за се ло то, а осо бе но за 
цр ков ни от имот, кој го ви ка ат 
ма на стир  ве лат упа те ни те.

Ко га ќе за ста не те на ви со чин
ка та, пред вас се про те га го ле ма 
ли ва да. Имо тот е го лем и оп фа ќа 
ли ва ди, шу ма, ре ка со ма ли во до
па ди, чеш ма со сту де на во да, куј
на опре ме на со при бор за 5.000 
го сти, отво ре ни шан ко ви, ска ри, 
ма си за ру ча ње на по ве ќе ме ста 
во комп ле ксот, уре де ни и чи сти 
то а ле ти, прик лу чо ци за стру ја 
низ це ли от комп лекс, спорт ски 
те ре ни за мал фуд бал, ко шар ка 
и ра ко мет, риб ник и, се раз би

ра, ре но ви ра на та цр ква „Све та 
Бо го ро ди ца“.

Се кој мо же да дој де ту ка и да 
пре сто ју ва еден или по ве ќе де
но ви, да пе ша чи, да ру ча, би деј ќи 
си от при бор, ма си те, ска ра та, то
а ле ти те, прик лу чо ци те за стру
ја..., се оста ва на  рас по ла га ње на 
по се ти те ли те, 24 ча са без ни ка
ков на до ме сток. Не тре ба да се 
гри жи те ни ту ако за бо ра ви те 
да по не се те сол, ше ќер и слич но 
би деј ќи се то тоа мо же и да го 
зај ми те от ту ка.

Ток му за тоа Скре бат но е по се те
но од мно гу лу ѓе ре чи си се којд
нев но ко га вре мен ски те ус ло ви 
го доз во лу ва ат тоа. 

Доз на ва ме де ка во ова се ло ор
га ни зи ра ат и за бав ни про гра ми, 
кон цер ти, ѓом ле зи ја да и слич но.

� јас ви го пре по ра чу вам се-
ло то скре бат но за про ше тка 

и за од мор. ние та му оди ме 
за Бо го ро ди ца и мно гу уба во 
си по ми ну ва ме. се ло то не ма 
мно гу жи те ли, са мо еден ов-
чар, што го ви ка ме Здра вко. 
Единс тве на ма на е што мо бил-
ни от те ле фон та му не ма да ви 
ра бо ти, не ма мре жа  ни ре че 
еден по се ти тел.

Пр ви те по да то ци за се ло то 
да ти ра ат од 1582 го ди на, ка де 
што во по пи сот на Охрид ски от 
сан џак е за пи ша но ка ко Скре ба
ти на, во ко ја жи ве е ле 18 се мејс
тва и 119 жи те ли, од кои шест 
сам ци. Се ло то би ло нај го ле мо 
во 1953 го ди на ко га бро е ло 78 
ку ќи, 655 жи те ли, учи ли ште, 

цр ква и ма на стир, а со по пи
сот од 2002 го ди на во се ло то 
жи ве ат шест до ма ќинс тва со 
12 жи те ли. Но, де нес, за жал, 
ча ди са мо еден оџак...

Ни рас ка жаа де ка за цр ква та „Св. 
Бо го ро ди ца“ по стои ле ген да спо
ред ко ја се ла ни те на по че то кот 
са ка ле да ја из гра дат поб ли ску 
до се ло то. Три па ти поч ну ва ле, 
но на ве чер се то што ќе го из
гра де ле, не кој го ури вал, а ала
ти те на мај сто ри те ги пре фр лал 
по ви со ко во пла ни на та. И та ка 
не кол ку па ти, сѐ до де ка не дош
ле до ме сто то ка де што де нес се 
на о ѓа цр ква та. То гаш си рек ле 
де ка, нај ве ро јат но, тоа е жел ба 
на Бо го ро ди ца и тре ба да се ис
пол ни, и та ка цр ква та е по ста ве
на пред пре крас ни ли ва ди, ме ѓу 
сто лет ни дрв ја, во бли зи на на 
би стра и сту де на во да.

Таа со ве ко ви е ама нет за жи
те ли те. До пред пор та та се оди 

со авто мо би ли, кои се оста ва ат 
та му, по тоа се дви жи те пеш. А, 
пред пор та та ве пре че ку ва кал
др ма та од охрид ска та чар ши ја. 
Таа што пред не кол ку го ди ни 
бе ше из ва де на от та му, од кај 
чи на рот, се га е по ста ве на ту ка, 
пред вле зот на „Св. Бо го ро ди ца“.
Нај го лем праз ник во оваа цр ква 
е праз ну ва ње то на го ле ма Бо го
ро ди ца. Ме сто то е пре пол но со 
ту ри сти, пе чал ба ри, мес но на се
ле ние. Праз ну ва ње то поч ну ва со 
из не су ва ње на ба јра кот, на ки тен 
со ша мии, ја бол ка и цве ќе со бо
си лек, од цр ква та и се оби ко лу ва 
цр ква та три па ти. По тоа се за
пи ра пред пор ти те и поч ну ва 
ли ци та ци ја та, кој ќе да де по ве ќе 
па ри за ба јра кот.

Се ла ни те се при се ту ва ат де ка 
има ло го ди ни ко га во цр ква
та се при го тву вал ру чек и за 
10.000 лу ѓе. И се ко гаш е мр сен, 
со ов чо ме со, иа ко спо ред пра
вос лав ни те оби чаи за го ле ма 

Бо го ро ди ца се по сти. По доц на 
доз нав ме де ка при чи на за овој 
оби чај е ед но пре да ние спо ред 
кое во ми на то то еден ов чар со 
ста до то го за фа ти ло го ле мо 
не вре ме. Тој бил исп ла шен за 
сво јот жи вот, но и за до би то
кот, па во миг на очај се свр тел 
кон цр ква та и ѝ се по мо лил на 
Бо го ро ди ца за ве ту вај ќи се де
ка ако се спа си од не вре ме то, 
се ко ја го ди на ќе да ва по три 
кур ба ни. Спо ред пре да ни е то, 
вед наш се рас чи сти ло не бо то, 
стив на ле ве те рот и дож дот, а 
ов ча рот со ста до то без бед но 
се вра тил до ма. От то гаш, се ко ја 
го ди на да вал кур бан. Всуш ност, 
на тој на чин се соз да ла тра ди
ци ја та се ко ја го ди на да се ор га
ни зи ра за ед нич ки ру чек, кој во 
пос лед ни те го ди ни пре ми ну ва 
во атрак ци ја би деј ќи 5.000 лу
ѓе за ед но сед на ти на ле ди на та 
во бли зи на на цр ква та на за ед
нич ки ру чек е гле тка ко ја ре тко 
мо же да се ви ди не ка де. �



А лар мант ни се по да то ци те што по ка жу ва ат 
де ка са мо 23 про цен ти од ма ке дон ски те мај ки 
екск лу зив но ги до јат сво и те бе би ња во пр ви те 

шест ме се ци. Под екск лу зив но до е ње се по драз би ра 
са мо мај чи но мле ко, без до да ва ње во да, чај, сок во ис
хра на та. За жал, проб ле мот е акту е лен и во гло бал ни 
рам ки, ка де што стап ка та на до е ње, исто та ка, стаг
ни ра – 38 про цен ти од мај ки те го до јат екск лу зив но 
бе бе то до шест ме сеч на во зраст  ве ли д-р Бран ки ца 
Мла де но виќ, пре тсе да тел ка на Ко ми те тот за про мо
ци ја, под др шка и за за шти та на до е ње то. Мла де но виќ 

е ра ко во ди тел ка на За во дот за здрав стве на за ш
ти та на мај ки и де ца, Здрав ствен дом  Скоп је.

 Ка ко Ма ке до ни ја, од зем ја во ко ја же ни-
те тра ди ци о нал но са ка ат да до јат, ста на 
зем ја во ко ја са мо 23 про цен ти од мај ки-
те пра кти ку ва ат екск лу зив но до е ње кај 
но во ро ден чи ња та?
МлА ДЕ нО вИЌ: Пос лед ни ре ле вант ни по
да то ци со кои рас по ла га ме за стап ка та на 
до е ње се тие од 2011 го ди на, спо ред кои 41 
про цент од мај ки те до јат пре до ми нант но, 
што зна чи до да ва ат и дру ги теч но сти (во
да, чај, сок), до де ка екск лу зив но то до е ње 
(са мо на мај чи но мле ко) е за ста пе но кај 23 
про цен ти од мај ки те. За жал, проб ле мот е 
акту е лен и во гло бал ни рам ки, ка де што 
стап ка та на до е ње, исто та ка, стаг ни ра – 
38 про цен ти од мај ки те го до јат бе бе то 
екск лу зив но до шест ме сеч на во зраст. Се 

пла ни ра но во истра жу ва ње за 
да ви ди ме да ли има про ме на 
во со стој ба та. Ко га ќе ги пра
ша те мај ки те зо што не до јат 
или, пак, не до јат екск лу зив но, 
ед на од глав ни те при чи ни што 
ги да ва ат ка ко нај чест од го вор 
е  „не мам до вол но мле ко”. Зад 
тој од го вор, всуш ност, се кри јат 
ни за ви стин ски при чи ни, а не
ма ње то до вол но мле ко е са мо 
нив на пос ле ди ца. Тоа, глав но, е 
не на вре ме на та под др шка, агре
сив ни от мар ке тинг на про из во
ди те ли те на ве штач ко мле ко 
и нив на та лес на до стап ност, 
не до вол на та ин фор ми ра ност 
за зна че ње то на до е ње то, ви со
ка та стап ка на цар ски рез. Дел 
од мај ки те на ве ду ва ат де ка 
пре ста на ле да до јат за тоа што 
тре ба ло да се вра тат на ра бо та. 
Важ на при чи на е и тоа што до е
ње то не е до вол но за ста пе но во 
ку ри ку лу ми те на ме ди цин ски те 
сту дии, та ка што е не оп хо ден 
до пол ни те лен тре нинг, што не 
е мно гу ед но став но.

 што по ка жу ва ат истра жу ва-
ња та, зо што сѐ по че сто се по-
се га по ве штач ко мле ко ме сто 
да се дои?
МлА ДЕ нО вИЌ: Да се по тсе ти ме 
де ка во ми на то то ве штач ки те 
мле ка се да ваа бесп лат но на 
ре цепт и до ми ни ра ше убе ду ва
ње то де ка тие се ед на кво до бри 
ка ко и мај чи но то мле ко. Та кви
от став бе ше мно гу те шко да се 
над ми не. Вто ра важ на при чи на 
е не на вре ме на та под др шка и ин
фор ми ра ње на мај ка та. Име но, 
мај ка та уште во те кот на бре ме
но ста тре ба да до бие ин фор ма
ции за тоа што ја оче ку ва, ка ко 
се вос по ста ву ва до е ње то, кои се 
нај че сти те проб ле ми и ка ко да се 
спра ви со нив. За таа цел се кре
и ра ше Бро шу ра за бре ме ни же
ни, ко ја се ди стри бу и ра за ед но 
со мај чи на та кни шка, ка де што 
мај ка та мо же да се ин фор ми ра 
за до е ње то. Ре тка е пра кти ка та 
ги не ко ло гот да ја со ве ту ва мај
ка та за до е ње то. До пол ни тел но, 
не са мо кај нас, ту ку и во го лем 
дел од све тот, по по ро ду ва ње то 
ѝ се да ва вре ме на мај ка та да 
се од мо ри, а бе бе то се хра ни со 
фор му ла. Со тоа се пра ви мно гу 
ло ша ус лу га за тоа што е иде ал но 
пр ви от по дој и кон та ктот ко жа 
со ко жа да се слу чи уште во пр
ви от час, нај доц на во пр ви те 24 

ча са по по ро ду ва ње то. Во ед но, 
се ко гаш по стои страв кај мај ки
те де ка бе бе то им е глад но, па и 
при нај мал сом неж де ка не ма ат 
до вол но мле ко, мно гу че сто ко га 
ќе се вра тат до ма, са ми вне су ва
ат фор му ла, без да се кон сул ти
ра ат со здрав ствен ра бот ник.

 Мо то то на свет ска та не де ла 
на до е ње то бе ше „До е ње то - 
клуч но за одрж лив раз вој“. Да-
ли е тоа на ви сти на та ка?
МлА ДЕ нО вИЌ: Оваа го ди на мо
то то на Свет ска та асо ци ја ци ја за 
до е ње е: „До е ње то – клуч но за 
одрж ли ви от раз вој“, со што се 
по вр зу ва со 17. одрж ли ви раз
вој ни це ли на ООН и на тој на чин 
се по тен ци ра не го ва та уло га во 
ос тва ру ва ње на на пре до кот на 
си те сег мен ти од чо ве ко во то 
жи ве е ње. Тоа обез бе ду ва ви сок 
ква ли тет на хран ли ви ма те рии 
и со од вет на енер ги ја, мо же да 
по мог не да се спре чат гла дот, не
у хра не то ста, но и де бе ли на та, 
при до не су ва кон по до бру ва ње 
на без бед но ста на ис хра на та, ги 
уна пре ду ва се вкуп но то здрав
је и раз во јот на де ца та, вклу
чу вај ќи го и по до бру ва ње то на 
ког ни тив ни от раз вој, а со тоа и 
шан си те за по до бри учи лиш ни 
пер фор ман си, при до не су ва кон 
на ма лу ва ње на не ед на кво сти те, 
не го оп то ва ру ва бу џе тот и со 
тоа ја на ма лу ва си ро ма шти ја та. 
До е ње то зна чи ко ри сте ње по
мал ку енер ги ја во спо ред ба со 
ин ду стри ско то про из водс тво на 
фор му ла и не про из ве ду ва от пад, 
со тоа ја шти ти жи вот на та сре ди
на, со дру ги збо ро ви но си го лем 
број бе не фи ти за де ца та, мај ки те 
и за оп штес тво то во це ли на.

 со За ко нот за ра бот ни од но-
си на мај ки те што до јат им се 
доз во лу ва пра во на еден час 
отсус тво од ра бо та за да го до-
јат де те то. Има те ли соз на ни ја 
кол ку од нив го ко ри стат тоа 
пра во?
МлА ДЕ нО вИЌ: По стој на та за
кон ска ре гу ла ти ва по вр за на 
со мај чинс тво то во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја е по вол на ка ко во 
од нос на тра е ње на по ро дил но
то отсус тво, та ка и во од нос на 
пра во то на до е ње на вра бо те
ни те мај ки. Дел од мај ки те не 
се до вол но ин фор ми ра ни за таа 
мож ност (ток му по ра ди тоа и 
ја ста вив ме ин фор ма ци ја та во 

Бро шу ра та за бре ме ни же ни), 
го лем дел го ко ри стат тоа пра во, 
но не ма ме точ ни ин фор ма ции, 
осо бе но е ди ску та бил но да ли 
тоа се по чи ту ва од стра на на 
при ват ни от се ктор.

 Да ли за вр шу ва ње то на по ро-
дил но то отсус тво и трг ну ва-
ње то на ра бо та тре ба да зна чи 
и крај на до е ње то?
МлА ДЕ нО вИЌ: Ни ка ко. На мај
ки те тре ба да им се по мог не да 
го одр жат до е ње то и отка ко ќе се 
вра тат на ра бо та. За да се слу чи 
тоа, по крај ко ри сте ње то на па
у за та за до е ње, на вра бо те ни те 
мај ки им се по треб ни ус ло ви за 
из мол зу ва ње на ра бот но то ме
сто. Тоа е не што што сѐ уште не 
е до вол но спро ве де но во на ша та 
зем ја и на што би тре ба ло да се 
фо ку си ра ме во ид ни на. До кол ку 
мај ка та не ма ус ло ви да се из мол
зе, а е отсут на од до мот про сеч но 
9 ча са, то гаш го ле ма е мож но ста 
ко ли чес тво то мле ко да се на ма ли 
и да се изгуби.

 Кол ку е важ на уло га та на па-
тро наж ни те се стри? Да ли тие 
две-три по се ти кај но во ро ден-
че то се до вол ни за да се об јас-
нат при до би вки те од до е ње то?
МлА ДЕ нО вИЌ: Па тро наж на та 
служ ба има го ле мо зна че ње во 
да ва ње то ин фор ма ции и пра
ктич ни со ве ти отка ко мај ки те 
ќе го на пу штат по ро ди ли ште
то, што е од осо бе на важ ност 
за тоа што во те кот на пр ви те 
ме се ци од до е ње то на ста ну ва ат 
и нај че сти те проб ле ми. Ми ни
мал ни от број на по се ти е 23, 
но тие ги по се ту ва ат по че сто, 
осо бе но ко га ќе про це нат де ка 
за тоа има по тре ба или на ба ра
ње на мај ка та. Важ на уло га има
ат и пре вен тив ни те ти мо ви во 
здрав стве ни те до мо ви, при што 
тим од ле кар и се стра е по сто ја
но на рас по ла га ње во да ва ње то 
струч на по мош за спра ву ва ње со 
си те мож ни проб ле ми по вр за ни 
со до е ње то.

 До ко ја во зраст е нај до бро да 
се дои?
МлА ДЕ нО вИЌ: Во сог лас ност со 
пре по ра ки те од Свет ска та здрав
стве на ор га ни за ци ја, до е ње то 
тре ба да трае до две го ди ни и 
по дол го, па ра лел но со во ве ду
ва ње то дру ги ви до ви хра на по 
ше сти от ме сец од жи во тот. 

Потребна е голема 
поддршка за мајките  
да ги дојат своите 
бебиња

здраВjе
Д-Р БРАн КИ цА МлА ДЕ нО вИЌ,  
ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ КА НА КО МИ ТЕ ТОТ ЗА ПРО МО ЦИ ЈА, ПОД ДР ШКА И ЗА ЗА ШТИ ТА НА ДО Е њЕ ТО

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

ко га ќе ги пра ша те мај ки те зо што не до јат  
или, пак, не до јат екск лу зив но, ед на од глав ни те  
при чи ни што ја да ва ат ка ко нај чест од го вор  
е  „не мам до вол но мле ко”. зад тој од го вор,  
всуш ност, се кри јат ни за ви стин ски при чи ни,  
а не ма ње то до вол но мле ко е са мо нив на  
пос ле ди ца, ве ли д-р Мла де но виќ

До е ње то 
тре ба да 

трае до две 
го ди ни и 
по дол го,  

па ра лел но 
со во ве ду ва-
ње то дру ги 

ви до ви  
хра на по 
ше сти от 
ме сец од 
жи во тот

32 петок, 2 септември 2016 година www.republika.mk 33петок, 2 септември 2016 година



историJа

СЛАВЈАНОМАКЕДОНСКИ  
НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛЕН  

ФРОНТ (СНОФ)

Пишува | Зоран Пржовски

Кон крајот на 30-тите и до средината на 40-тите години од 
минатиот век светот и Европа се соочиле со фашизмот и со 
нацизмот и една Голема војна. Оваа војна не го заобиколила ни 
Балканскиот Полуостров, кој специфичен на свој начин поради 
историското минато и етничката и религиозната разноликост, 
произвел нови конфликти и страдања на народите

...ПроДолжува

В о овој период еден од најго
лемите трагичари, маке
донскиот народ, егзисти

рал поделен помеѓу три држави. 
Во егејскиот дел од Македонија, 
делот што ѝ припаднал на грција 
од Балканските војни (19121913), 
македонското население било из
ложено на големи притисоци и 
пред војната. Во тој период (1936
1940) грција била под диктатор
ска власт на генералот Метаксас. 
На Македонците им било забра
нето да го користат македонскиот 
јазик дури и во нивните домови, 
а за секој кажан збор следувале 
парични, физички и затворски 
казни. Во вакви услови раковод
ството на Комунистичката партија 
на грција (КПг) било интернирано 
во логори, освен група илегалци 
кои пребегале во Тракија и отта
му раководеле со партијата. По 
смртта на генералот Метаксас, 
грција била нападната од наци
стичка германија во операцијата 
„Марита“, спроведена од 6 до 30 
април 1941 година, при што на

бргу и капитулира. Егејскиот дел 
од Македонија бил поделен на три 
зони на окупација: италијанска, 
бугарска и грчкаквислиншка. Ма
кедонските комунисти од овој дел 
на Македонија успеале да се спа
сат во бранот бегства при презе
мањето на власта од окупациските 
структури и да се придружат на 
групите во Тракија.

Новите власти продолжиле со 
репресии врз македонското на
селение во регионот на источ
на, односно централна Егејска 
Македонија. Ова најјасно ќе се 
види во периодот на појавата на 
т.н. големиот глад (особено во 
зимите во 1941 и 1942 година) 
во Егејска Македонија. Имено, 
етничките Македонци со цел да 
добијат хуманитарни пакети со 
храна од Црвен крст, биле при
нудувани да се изјаснуваат како 
Бугари. Наспроти овие случувања, 
населението било сѐ пореволти
рано и се приклучувало кон КПг. 
Оттука, македонските комунисти 
во 1941 и во 1942 година активно 
учествувале во зацврстување на 

структурите на партијата. КПг, 
како реципроцитет, повторно 
ги признала нивните права 
и национален идентитет. За 
оваа проблематика опширно 
истражувал македонскиот ис
торичар Ристо Кирјазовски во 
делото „Македонските нацио-
нални институции во егејски-
от дел на Македонија (1941-
1961)“. Кирјазовски напишал 
дека ставот на КПг за македон
ското национално прашање на 
Конференцијата од 1942 година 
бил идентичен со тој од 1935 
година, декларирајќи дека се 
бори за целосна рамноправност 
на националните малцинства 
што живеат во грција.

Како и да е, во почетокот и 
втората половина на 1943 го
дина во северниот дел од гр
ција КПг ги зацврстила своите 
позиции, а во движењето се 
вклучиле и голем број Маке
донци. Македонскиот народ 
се борел против фашизмот 
поради неправдите што биле 
правени врз него во минато
то и тогашноста, неговото 
непризнавање и негирање, со 
надеж дека паралелно на ан
тифашистичката ќе ја претопи 
и својата борба за национални 
права и конечно формирање 
македонска држава. Како ус
лов за издвојување на оваа цел 
Македонците, членови на КПг, 
сакале да создадат македонски 

националнополитички и воени 
институции. Сепак, КПг го оста
вила отворено „Македонското 
прашање“ за политичко паза
рење и уценување и се свртила 
кон позитивно решение за пра
шањето на Македонците кога, 
поради домашниот непријател, 
македонскиот народ го претво
рила во најголем пријател на 
нејзините политики. Со клуч
ната улога која Македонците ја 
одиграле на терен, таа морала да 
дозволи создавање и организи
рање македонски национални 
организации како составен дел 
од антифашистичката борба.

Додавката „славјано“ во името 
на организацијата ја покажувала 
општата политика во грција (која 
сѐ уште трае), староседелците – 
Македонци во егејскиот дел на 
Македонија да ги нарекува „Сло
вени“, додека, пак, настојувала 
малоазиските грчки колонисти 
од 1923 година да ги нарекува 
„Македонци“. Сепак, историчарот 
Кирјазовски ни доловува за как
ви двојни аршини станува збор 
во делото „КПг и македонското 
национално прашање 19181974“ 
кога го спомнува фактот дека во 
резолуцијата на 8. пленум на ЦК 
КПг, одржан во јануари 1942 го
дина, се повикуваат Македонците 
да се вклучат во националноос
лободителната борба заедно со 
грчкиот, српскиот и бугарскиот 
народ против фашистичката оска, 
за победа на Советскиот Сојуз и 
поробените народи, бидејќи само 
тоа е гаранција за нивната нацио
нална и социјална слобода. Од тоа 
јасно може да се заклучи дека на 
македонскиот народ му била при
зната националноста од структу
рите на КПг, но секогаш кога било 
можно му бил ставан префиксот 
словенски. Според досега прило
женото, не е тешко да се заклучи 
дека КПг водела двојна политика 
кон Македонците и ги користела 
за свои цели и потреби, односно 
на нив гледала како на средство, а 
не на директен сојузник. И покрај 
сето тоа, КПг била единствената 
партија што во тоа време им дава
ла малцински права на Македон
ците и ги признавала како фактор 
на теренот и политичкоетничка 
реалност.

Преговорите од Каиро од 1943 
година меѓу ЕАМ (Национал
ноослободителен фронт) и 
КПг со десничарската влада 
во егзил, партиите и со кралот 
доживеале целосен неуспех. 
Поради заострувањето на од
носите на владата во егзил и 
ЕАМ, станал неизбежен вое
ниот судир меѓу ЕЛАС (грчка 
народноослободителна ар
мија) и десничарските ЕДЕС 
(Национален демократски 
грчки сојуз) и ЕККА (Национа
лен и социјален препород). Во 
октомври 1943 година во Епир 
почнале судирите, а ЕЛАС ги 
истиснал силите на ЕДЕС од 
Епир. Во акциите учествува
ле и Македонци на страната 
на силите на ЕЛАС, која ги 
исчистила инфилтрираните 
десничари во нејзините редо
ви со цел да ги ликвидираат 
или дискредитираат Маке
донците.

Македонското биро на КПг во 
тие моменти донело одлука за 
формирање Славјаномакедон
ски народноослободителен 
фронт во Костурско и Лерин
ско како резултат на упорни
те барања на Македонците 
за своја организација, која би 
требало јасно да ги искажува 
нивните барања и мотиви по
ради кои ја водат антифашис
тичката борба. Пресметката со 
непријателот барала обедину
вање на сите сили во борбите, 
па Македонците како значајна 
сила на теренот барале од гр
чкото раководство на отпо
рот да го сврти вниманието 
кон нив. Според Кирјазовски, 
македонските комунисти ги 
застапувале барањата на ма
кедонскиот народ во тој дел 
од Македонија, и тоа: „како 
на засебна нација по прого-
нот на окупаторите да му се 
овозможи сам да решава за 
својата судбина и да го ост-
вари своето право на само-
определување, да има своја 
организација и раководство 
(воено и политичко) со своја 
војска и да му се признае 
правото со другите делови 
на Македонија да форми-
ра држава“. Раководството 

на КПг исполнило дел од ба
рањата, со тоа што дозволило 
формирање Македонска поли
тичка организација  снОф и 
Славјаномакедонска ослобо
дителна војска  сОв.

Основачкиот состанок за фор
мирање на СНОФ во Костур
ската околија бил одржан на 
20.10.1943 година во селото 
Д'мбени, а во Леринско во 
ноември 1943 година во се
лото Белкамен. Конститутив
ната конференција за СНОФ 
во Костурско се одржала на 
24.12.1943 година во селото 
Крчишта, додека онаа за Ле
ринско од 26 до 17.12.1943 
година, повторно во селото 
Белкамен. Во Костурско, на ос
новачкиот состанок на СНОФ 
за привремени раководители 
биле избрани: Паскал Митров
ски, Наум Пејов, Лазар Попла
заров и други. Привременото 
раководство на СНОФ во Ле
ринско, пак, било составено 
од раководителот Петре Пи
лаев, Ѓорѓи Турунџиев, Ставро 
Кочопулос, Н. Тасков и други. 
Еден дел од новите членови на 
организацијата бил вклучен и 
во македонската партизанска 
група во Костурско од 1943 го
дина. На состаноците се усво
иле името и организациската 
структура, а по одржувањето 
требало да следува конститу
ирање на организациите во 
една целина што ќе ги опфати 
сите Македонци од Егејска Ма
кедонија. За таа цел требало да 
се свика општа конференција 
која требало да се позанима
ва со начинот на реализација 
на стратешките цели на ма
кедонското национално и ос
лободително движење, како 
и да се изградела стратегија 
за постигнување на истите. 
Некои од овие прашања биле 
поставени и на основачките 
состаноци на СНОФ. Учесници
те се сложиле во едно: за да се 
остварат целите на Македон
ците од тој дел на Македонија, 
СНОФ морала да дејствува са
мостојно и надвор од коали
цијата на ЕАМ со своја војска 
и команда. 
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Скулп ту ра та на Ба ше ски се нај де на не кол ку по сте ри по
ста ве ни низ гра дот ка ко нај а ва на из лож ба та, ка ко и на ска
ли те на ме тро ста ни ца та ко ја во ди до му зе јот. Со тоа из лож
ба та прив ле че го ле мо вни ма ние уште пред отво ра ње то

Скулп то рот Жар ко Ба ше ски 
прив ле че огром но вни ма ние 
на из лож ба та „Пре об ли ку-

ва на ре ал ност, 50 го ди ни хи пе-
ре а ли стич на скулп ту ра“ ор га
ни зи ра на во Му зе јот во Бил бао.

Му зе јот до стиг на ре кор ден број 
по се ти те ли (6.600), а Ба ше ски се 
нај де на нас лов на та стра ни ца на 
шпан ски от вес ник „Ел Ко ре ро“ 
(El Correro) со фо то гра фи и те на 
сту ден ти те од Уни вер зи те тот на 
Се вер на Ка ро ли на, кои се фо то
гра фи раа со не го ва та скулп ту ра. 
Из лож ба та „Пре об ли ку ва на ре-
ал ност, 50 го ди ни хи пе ре а ли-
стич на скулп ту ра“ прет ста ву ва 
се лек ци ја од 34 де ла на 26 умет
ни ци кои се нај ре пре зен та тив ни 
во ова дви же ње.

Ова е пр ва из лож ба ко ја има цел да 
по ну ди дла бин ско истра жу ва ње 
на чо ве ко ва та фи гу ра ци ја низ по
ве ќе од пе де сет го ди ни по сто е ње 
на хи пер ре а лиз мот. Ме ѓу де ла та 
на поз на ти те свет ски скулп то ри 
се на о ѓа и де ло то на Жар ко Ба
ше ски на ре че но „Оби чен чо век“.

 „Оби чен чо век“ на Жар ко Ба ше ски 
ста на атрак ци ја во Бил бао

Скулп ту ра та на Ба ше ски се нај де 
на не кол ку по сте ри по ста ве ни низ 
гра дот ка ко нај а ва за из лож ба та, 
ка ко и на ска ли те на ме тро ста
ни ца та ко ја во ди до му зе јот. Со 
тоа из лож ба та прив ле че го ле мо 
вни ма ние уште пред отво ра ње то.

Скулп то рот Жар ко Ба ше ски сво
е то де ло го из ло жу ва под те ма та 
„Игра ње со го ле ми на та“ за ед но 
со поз на ти те свет ски скулп то ри 
Рон Мју ик, Сем Џинкс, Марк Си јан 
и Ро берт гре јам. Во сво и те де ла 
Ба ше ски се фо ку си ра на пре диз ви
ци те на жи во тот пре ку ин тен зив
но емо ци о нал но прет ста ву ва ње, 
ас пект кој тој го наг ла су ва играј ќи 
си со ди мен зи и те. Не кои од де ла та 
се мо ну мен тал ни и на тој на чин 
не при стап ни, до де ка дру ги се ма
ли по обем, што ги пра ви да изг ле
да ат не о дре де ни и не до вер ли ви.

Из лож ба та во Бил бао се за тво ра 
на 26 сеп тем ври, a на 15 октом ври 
ќе би де отво ре на во Ме кси ко во 
Му зе јот на со вре ме на умет ност 
(Museo de Arte Contemporáneo de 
Monterrey). � (н.П.)

Култура

1
Петте годишни 

времиња на 
љубовта

Жоао  
Алмино

2
Обвинета:  
Вјера Гран
Агата  
Тушињска

3
„Adibas“

Заза  
Бурчуладѕе

4
Што да сторам 
кога сè гори?
Антонио Лобо 
Антунес

 5
Изневерено  

време
Милчо  

Мисоски

КнИжарнИцата „антОлОГ“ 
ПрЕПОрачуВа:

100 нАјУБАвИ слИКИ нА сИтЕ вРЕМИЊА
[  АнтОлОГИјА  ]

  

Don't BreAthe
нЕ дИШИ

Заработка: 26.400.000 $

жанр: хорор
режија: Феде Алварез

актери: Стивен Ланг,  
Џејн Леви,  

Дилан Минет

ОдрЕдОт на ОтПИШанИтЕ
SuiciDe SquAD

Заработка: 12.200.000 $

жанр: акција
режија: Дејвид Ајер

актери: Вил Смит,  
Џаред Лето,  

Маргот Роби

КуБО И дВЕтЕ жИцИ
KuBo AnD the two StringS

Заработка: 7.800.000 $

жанр: анимација
режија: Тревис Најт

актери: Шарлиз Терон,  
Арт Паркинсон,  
Метју Меконахи

ЗаБаВата на КОлБасИтЕ
SAuSAge PArty

Заработка: 7.500.000 $

жанр: анимиран
режија: Грег Тирнан,  

Конрад Вернон
актери: Сет Роген,  

Кристен Виг, Џона Хил

МЕханИчарОт: 
ВОсКрЕснуВањЕ

MechAnic: reSurrection

Заработка: 7.500.000 $

жанр: акција
режија: Денис Гансел

актери: Џејсон Стетам, 
Џесика Алба, 
Томи Ли Џонс

тоП 5 најГледанИ ФИлма  
          во САД викендов

„автопортрет“ на Пол Кле

НОќНИ ГРАДОВИ

Ноќните градови реско 
излегуваат пред нас во примрак. 
Црни - врз магнезиумскиот блесок 
на мигновената снимка.

Нивните куќи се протегаат 
на брегот од реките кални. 
Од нив жителите бегаат 
скокајќи од прозорците на 
спалните.

Лицата бели како креда, 
под месечината им се како камени. 
Додека трчаат се гледа 
дека со врзопи се нарамени.

На плоштадот имаат настап 
артисти со бели маски. 
По дворовите одеднаш растат 
стебла од црна пластика.

Од еден осветлен балкон 
свират панично виолинистите. 
Непознати лица во паркот 
се пресметуваат со бистите.

Ги фрлаат глобусите 
од испразнетите школи. 
Ги носат со автобусите 
некаде децата голи.

Играорците на покрив 
играат самрачни ора. 
Потоа глетката се сокрива, 
последните ѕидови горат.

Ноќните градови се слика 
што ја снемува реско. 
Во темнината бликнал 
и згаснал нивниот блесок.

Хоризонтот наполно црн е. 
На неговиот раб ни трепет. 
Само во мракот врне 
однекаде студена пепел.

„Автопортрет“ на Пол 
Кле (18791940) е дело на
сликано во 1922 година. 
Кле е германскошвајцар
ски сликар, член на умет
ничката група „Син јавач“. 
На неговото творештво 
влијаеле неколку правци 
од современата уметност: 
експресионизам, кубизам 
и надреализам.

Кле и неговиот пријател, 
сликарот Василиј Кан
дински се познати по 
педагошката работа во 
Баухаус школата. �

МА КЕ ДОн сКИ От сКУлП тОР нА нАс лОв нИ тЕ стРА нИ цИ 
нА шПАн сКИ тЕ вЕс нИ цИ Влада урошевиќ (1934)
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„Златна петорка“ е филм за љубов
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фо то | Александар Ивановски

Ристоски студира на Факултетот за драмски уметности во Белград 
и има уште два испита до дипломирањето. Во септември го чекаат 
снимањето на филмот „Зона Замфирова 2“, каде што го толкува 
ликот на чиракот на Мане, и учеството на Филмскиот фестивал во 
Венеција со италијанскиот филм „Овие денови“. Ристоски е млад, 
шармантен актер пред кого е убава иднина. Неодоливо потсетува 
на познатиот музичар Горан Бреговиќ

АлЕКсАнДАР РИстОсКИ, АКтЕР

Со филмот „Златна петорка“ на ре
жисерот горан Тренчовски, кој ќе 
биде прикажан надвор од конку

ренција, ќе виде затворен Фестивалот 
за филмска камера „Браќа Манаки“ во 
Битола. „Златна петорка“ е фикција за 
една насилно прекината и за една почна
та љубов, меѓу кои лебдат копнежот и 
предавството. Филмот „Златна петорка“ 
е во продукција на „Револушн“  Скопје, 
финансиран од Агенцијата за филм на 
РМ, а копродуценти се Македонската 
телевизија и „Артпопкорн“ од Белград. 
Сценариото е работено по мотиви на Бра
тислав Ташковски, а него го потпишуваат 
Елеонора Венинова и косценаристите 
Билјана гарванлиева и горан Тренчовски. 
Продуцент е Дејан Милошевски, а дирек
тор на фотографија е Апостол Трпески. 

За младиот актер Александар Ристоски 
(21), кој ја толкува улогата на Маки, еден 
од петте студенти, ова е дебитантски иг
ран филм чијашто премиера тој со нетр
пение ја очекува. Разговорот со Ристоски 
го водевме непосредно пред неговото 
заминување за Белград, каде што студира 
на Факултетот за драмски уметности во 
класата на професорката гордана Мариќ. 
Му остануваат уште два испита до ди
пломирањето. Во септември го чекаат 
снимањето на филмот „Зона Замфирова 
2“, каде што го толкува ликот на чира
кот на Мане, и учеството на Филмскиот 
фестивал во Венеција со италијанскиот 
филм „Овие денови“. 

Ристоски е млад, шармантен актер пред 
кого е убава иднина. Неодоливо потсету
ва на познатиот музичар горан Бреговиќ. 

� татко ми ми ја всади љубовта кон 
„Бјело дугме“. За среќа, имав чест да 
се запознаам со него и да поразгова-
раме – вели Ристоски во интервјуто за 
„Република“.

� Можеш ли да ни кажеш што е сижето 
на филмот „Златна петорка“ и малку 
повеќе за ликот што го толкуваш?
РИстОсКИ: Филмот, пред сѐ, е љубов
на приказна која е прекината поради 
историскиот настан што се случил со 
стрелањето на струмичките студенти. 
Во сето тоа се испреплетуваат минато

то и сегашноста. Приказната е околу 
Ката, во која е вљубен Маки, и Џиџи, 
кој им е најдобар другар. Џиџи е тој 
што е натеран да ги предаде и да ја 
потпише изјавата дека тие, студенти
те работат нешто против државата, и 
тогаш државниот систем на Југославија 
го осудува тоа како најголемо злостор
ство и најголем чин на непријателство 
и решава да ги убие. Одлуката тие да 
бидат стрелани е на еден човек. Тој лик 
го толкува Славко Штимац. Тогаш таа 
љубов се прекинува. Ката останува сама 
и наоѓа утеха во Џиџи, но цел живот 
пати за тоа што се случило.

� Дали е ова твој прв, дебитантски 
филм?
РИстОсКИ: Да, ова е мој прв деби
тантски филм на македонски јазик со 
голема улога. Бидејќи студирам на ФДУ 
во Белград, ми беше желба да одиграм 
нешто на мајчин јазик. Со горан Трен
човски имаме работено една детска 
серија за МТВ пред многу години и не 
очекував дека ќе ме препознае. Но, ме 
препозна. Кога ја добив улогата, бев 
навистина среќен.

� Какво беше искуството да глумиш 
покрај славко штимац и доајенот 
на македонското глумиште Љупка 
Џундева?
РИстОсКИ: За жал, со Џундева немаме 
заеднички сцени. Но, беше интересно 
како се најдовме со Штимац. Бев во Бел
град и требаше да дојдам во Скопје, и 
мајка ми ми кажува дека ми резерви
рала авионски билет и дознала дека со 
тој лет патува и Славко Штимац. Тогаш 
не го познавав лично. На полетувањето 
од Белград за Скопје му пријдов и му 
се претставив, му кажав дека заедно 
ќе играме во филмот „Златна петорка“ 
и некако веднаш ни тргна муабетот. 
Многу приземен човек е, а има огромно 
искуство. Играл во сите легендарни 
филмови на поранешна Југославија, 
како „Татко на службен пат“, „Се сеќаваш 
ли Доли Бел“ и многу други. Во разго
вор со него излезе и дека сме соседи во 
Белград. По филмот остана тој контакт, 
се гледаме на кафе. 

� Дали е ова филм за копнеж, непро-
мислени предавства и младешки 
тајни?
РИстОсКИ: Ова е филм за љубовта. 
Не е историски спектакл, напротив 

тоа е урбан филм. Историскиот мо
мент служи како подлошка на филмот, 
оттаму потекнала идејата за филмот. 
Сето останато, љубовните сцени, дру
жењата, е фикција. 

� Кои се златните момчиња во „Злат-
на петорка?
РИстОсКИ: Тоа е едно друштво кое 
студирало во различни градови – 
Загреб, Белград, Скопје... Кога е рас
пустот, тие повторно се заедно, во 
родното место. Според мене, тие се 
романтичарски ликови. Одат во теа
тар, на кино, следат сѐ што е ново, са
каат уметност, култура, носат и читаат 
книги кои тогаш не биле дозволени, 
слушаат музика на плочи, тоа е нив
ното злосторство, ако тоа воопшто 
може да се нарече така. 

� Дали е ова филм што треба да ни 
покаже дека ниедна темна сила во 
светот не е вечна?
РИстОсКИ: Да. Тоа го покажува и при
мерот дека и по толку години од на
станот, кој се случил на 13 август 1951 
година, уште се зборува за таа тема. 
Колку и да се обидува да се прикрие 
таа случка, секогаш на површина ис
пливуваат доброто и љубовта. 

� Зошто реши да студираш во Бел-
град?
РИстОсКИ: Јас сум роден во Тетово. 
Во 2001 година се преселив во Скопје. 
Во 2012 година заминав за Белград, 
кога имав 17 години. Тогаш бев трета 
година гимназија. Прво бев на Факул
тетот за драмски уметности во Скопје, 
но разбрав дека таа години нема да 
има отсек драмска игра. Почнав да 
размислувам каде би се запишал и 
Белград ми изгледаше како најдобро 
решение. На 17 години се пријавив на 
приемниот испит во Белград, го поми

нав првиот круг, влегов во потесниот 
избор и потоа ме примија. Тогаш се 
постави прашањето што сега, имам 
само 17 години. Но, се запишав и сега 
имам уште два испита до крај и ќе ди
пломирам до средината на октомври.

� Каде ја гледаш својата иднина? во 
србија или во Македонија?
РИстОсКИ:Искрено, би сакал, кога 
би можело, да бидам и во Србија и во 
Македонија. Да војувам на два фронта. 
Белград е многу поголема средина 
од Скопје и има многу повеќе мож
ности за млади актери. Но, Скопје е 
Скопје. Тука сум пораснат, а мајчин 
јазик си е мајчин јазик. Колку добро 
да го зборувам српскиот јазик, сепак, 
многу сум послободен кога играм на 
мајчин јазик. 

� Кои се твоите моментални и идни 
ангажмани?
РИстОсКИ: Имам претстава во теа
тарот „Бошко Буха“, „Магарешки годи
ни“, и две претстави во Народен театар 
во Сомбор. Едната е „Многу врева за 
ништо“ од Шекспир, а втората е „Прин
цеза и дијамант“ од Матеја Поповиќ. Тоа 
е ентузијастички, наш проект. Поповиќ 
е актер, но тој го напиша текстот за 
оваа детска претстава. Од 13 до 22 сеп
тември ќе бидам во Валево, каде што 
се снима филмот „Зона Замфирова 2“. 
Јас ќе го толкувам ликот на чиракот 
на Мане, Поти. Дејството во филмот се 
случува две години по првиот дел. Не 
игра никој од старата екипа на „Зона 
Замфирова“. Имам среќа во септем
ври да одам на Филмскиот фестивал 
во Венеција, со италијанскиот филм 
кој го работев со еден колега. Фил
мот се вика „Овие денови“ на Џузепе 
Пичони и е влезен во официјалната 
селекција на 73. Филмски фестивал 
во Венеција. � 
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Ка над ска та автор ка Мар га
рет Атвуд дој де во Стру га за 
да ја при ми на гра да та „Зла

тен ве нец“ на ју би леј но то, 55. 
из да ние на Стру шки те ве че ри 
на по е зи ја та. Таа е ро ман си ер ка, 
по е те са, кни жев на кри ти чар
ка и акти вис тка. Неј зи но то пи
шу ва ње, глав но, се за ни ма ва со 
пра ша ња та на фе ми низ мот, кој 
таа го истра жу ва низ раз лич ни 
жа нро ви. Поз на та е по сво и те 
ро ма ни, но ед на кво е ус пеш
на и во по е зи ја та. Во неј зи ни
от опус се вбро ју ва ат и го лем 
број збир ки кра тки рас ка зи и 
кни ги за де ца. До бит ник е на 
нај ви со ки те кни жев ни на гра ди 
во Ка на да, но си тел ка е на фран
цу ски от ор ден „Ле ги ја на че ста“, 
во 2000 го ди на ја до би Бу ке ро
ва та на гра да за ро ма нот „Слеп 
уби ец“.... и го ди на ва „Злат ни от 
ве нец“ на „Стру шки те ве че ри 
на по е зи ја та“.

Се ко гаш е за до волс тво да се 
срет не автор од ран гот на Атвуд. 
Таа на мо мен ти е лу цид на, но, 
од дру га стра на, мош не при јат

Мар га рет Атвуд:
Чи та те лот е тој 
што по втор но  
ќе ја вра ти во  
жи вот пес на та!

Пишува | Не ве на По пов ска
Фо то | Стру шки ве че ри на по е зи ја та

КА нАД сКА тА ПО Е тЕ сА, РО МАн сИ ЕР КА, КРИ тИ ЧАР КА И АКтИ вИс тКА ДО ПА тУ вА вО стРУ ГА

За да го од не се те до кон су мен тот тоа што сте го на
пра ви ле, мо ра да по ми не те низ тем на та стра на на 
ко мер ци јал на та стра на. Во спро тив но, сво и те де ла ќе 
ги ста вав во ши ше и ќе бев ми ли о нер, ве ли Атвуд

на за раз го вор. Изра зи го ле мо 
за до волс тво што е до бит нич ка 
на оваа на гра да и ре че де ка ин
фор ма ци ја та прв пат ѝ би ла со
оп ште на пре ку епо шта до де ка 
пре сто ју ва ла во Анг ли ја.

� нај на пред бев из не на де на, 
а по тоа и за до вол на, осо бе-
но ако се зе ме пред вид де ка 

број ка та од до се гаш ни те 55 
по е ти-до бит ни ци е дол га ли-
ста, и тоа сè се по е ти со ви со-
ка ре пу та ци ја. Од лич на е и 
мож но ста да се чу јат по е ти од 
це ли от свет. Охра бру вач ки е 
фа ктот де ка тол ку вни ма ние 
ѝ се по све ту ва на по е зи ја та  
ре че Атвуд во Стру га.

Во ка те драл на та цр ква „Св. Со
фи ја“ во Охрид ака де мик Ка ти ца 
Ќу ла вко ва има ше при год на бе
се да за автор ка та. На све че но ста 
се обра ти и Атвуд.

� во нај до бар слу чај, пес ни те 
отво ра ат за тво ре ни вра ти. се 
срет ну ва ат со дру ги от, во при-
ро да та, со лу ѓе раз лич ни од 
нив, и пе ат за ве ли ча ње то и за 
опас но сти те на та кви те сред-
би. вле гу ва ат во тем на та шу ма 
на оча јот. сле гу ва ат со Дан те и 
со вер ги лиј во под зем је то. се 
вра ќа ат со бо гат ства – по не ко-
гаш двос мис ле ни бо гат ства – 
да ли на ви сти на мо ра ле да ни 
ка жат за ужа си те скри е ни во 
за мо кот на си но бра ди от? – но 
се ра бо ти за бо гат ства во се кој 
слу чај – и тие бо гат ства ни ги 
да ва ат нам. Ако го при фа ти ме 

по да ро кот, мо ра ме да ги иско-
ри сти ме тие бо гат ства. По е тот 
ја ко ве пес на та со му зи ка и со 
го вор, а по тоа таа оне му ва. ле-
жи не под виж на, че ка до де ка 
не ја нај де не кој слу ша тел или 
чи та тел. тој чи та тел е тој што 
по втор но ќе ја вра ти во жи вот 
пес на та. Дра ги чи та те ли и по-
е ти при ја те ли, ете за тоа сме 
ту ка  ре че таа.

Спо ред неа, мно гу е зна чај но 
тоа што во на ша та зем ја се по
све ту ва го ле мо вни ма ние на 
по е зи ја та. 

� До се га не сум чу ла за друг 
фе сти вал ка ко овој. По сто јат 
мно гу кни жев ни фе сти ва ли – 
огро мен број, низ це ли от свет 
- но овој е единс тве ни от по ве-
ќед не вен фе сти вал по све тен 
на по е зи ја та и на ни што дру го 
освен на по е зи ја та. И тоа со 
тол ку при сут ни по е ти, не са мо 

од Ма ке до ни ја, ту ку и од мно гу 
дру ги зем ји – што, всуш ност, 
вклу чу ва и мно гу пре ве ду ва-
ње. Че сти тки до си те ор га ни-
за то ри за не ис црп ни от труд 
што го вло жи ле во фе сти ва-
лот. По е ти те тре ба да го це нат 
ва ши от фе сти вал и тре ба да 
би дат на ви сти на по свес ни за 
не го  истак на Атвуд.

За бе ле жа де ка во по ма ли те зем
ји, ме ѓу кои ја вброи и Ка на да, 
иа ко ге о граф ски го ле ма, по е
зи ја та е поз на чај на. По ма ли те 
зем ји, наг ла си, че сто се спо ре
ду ва ат со го ле ми те кои има ат 
из да вач ки им пе рии.   

� со мо ја та кни га „Оп ста нок“ 
од 1972 го ди на са кав да по ка-
жам де ка ка над ска та ли те ра-
ту ра не е вто ро сте пе на, ни ту, 
пак, е отс јај на таа во ве ли ка 
Бри та ни ја и во сАД. Ка на да 
има го ле ма те ри то ри ја, на-

ша та ли те ра ту ра оп фа ќа лу ѓе 
од раз лич ни про фи ли, има-
ме и фран ко фо ни, ни ко гаш 
не сме би ле им пе ри ја, но сме 
го ле ма зем ја со мал ку на се ле-
ние  ре че Атвуд. 

Се пак, сме та де ка се ко ја ли те ра
ту ра, осо бе но ма ли те, мо ра да се 
со о чи со су ро ва та ко мер ци јал на 
стра на на го ле ми те из да ва чи.

� Па ра до ксот на умет но ста е 
тоа што мо ра да по ми не низ 
ко мер ци јал на та стра на за да 
дој де до чи та те лот. За да го 
од не се те до кон су мен тот тоа 
што сте го на пра ви ле, мо ра да 
по ми не те низ тем на та стра на 
на ко мер ци јал на та стра на. во 
спро тив но сво и те де ла ќе ги 
ста вав во ши ше и ќе бев ми-
ли о нер  ве ли Атвуд.

Ка над ска та пи са тел ка прв пат 
до а ѓа во ре ги о нов и од кра тки
от пер и од што е во Стру га и во 
Ма ке до ни ја ве ли де ка е во о ду
ше ве на од топ ли от пре чек и од 
при јат ни те раз го во ри со лу ѓе то.
Од 1966 го ди на, отко га се до де
лу ва на гра да та „Зла тен ве нец“, 
Атвуд е тре та по е те са што ја 
до би ва на гра да та. Прет ход ни 
же ни ла у ре а ти на приз на ни е
то беа Де сан ка Ма кси мо виќ во 
1988 го ди на и Нан си Мо ре хон 
во 2006 го ди на. �
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Од би ва ат ху ма ни тар ни  
кон цер ти отка ко ќе го ви дат  
спи со кот со из ве ду ва чи
Естра да та, ба рем тие што има вте мож ност да ги ви ди
те на кон цер тот, е на ви сти на жел на да пру жи ра ка и да 
по мог не, но има ше слу чаи ко га бе ше ба ран спи со кот со 
из ве ду ва чи, па по тоа се до не су ва ше од лу ка за на стап, 
ве ли во ди те лот Ва не Мар ков ски
Пишува | Maрина Костовска

Со бра ни око лу 4.000 евра и про
да де ни 280 влез ни ци – ва ков е 
епи ло гот од ху ма ни тар ни от кон

церт кој во втор ни кот, на 30 август, 
бе ше одр жан во „Ме тро по лис аре на“. 

Под мо то то „И ние сме ху ма ни“, Ес
ма Ре џе по ва и неј зи ни от тим ре ши ја 
да го ор га ни зи ра ат на ста нот со кој 
ма ке дон ска та јав ност и естра да та ќе 
мо жат да го да дат сво јот при до нес во 
по мо шта на гра ѓа ни те по го де ни во 
сил но то не вре ме во Скоп ско.

Влез ни ци те се ку пу ваа по це на од 200 
де на ри, а на ста нот од 20 ча сот во жи во 
се пре не су ва ше на „Ка нал 5“, вре ме во 
кое се кој мо же ше да до ни ра пре ку те
ле фон ски те ли нии отво ре ни за по мош.

Сла би от од ѕив на кон цер тот, до не
ка де бе ше на до ме стен пре ку тие по
ви ци. Пре ку опе ра то ри те „Те ле ком“ 
и „Вип“  беа при ме ни 1.163, од нос но 
980 по ви ци.

Ка ко до ма ќин и во ди тел на на ста нот, 
Ва не Мар ков ски ве ли де ка, иа ко не кои 
ра бо ти те че ле без проб лем, ор га ни за
ци ја та се со о чи ла и со не кои проб ле ми.

� Од про да де ни те би ле ти, нор мал но 
не сум за до во лен, прем но гу ма ла 
број ка, но од ли ни и те за до на ции се 
со браа со лид ни средс тва, иа ко се ко-
гаш мо же по ве ќе – сме та Мар ко ски.

Сво е то раз о ча ру ва ње за по се те но ста 
не го крие и не го ва та ко ле шка на сце
на та, во ди тел ка та Ми ле на Ан тов ска.

� Искре но, мно гу се раз о ча рав ко га 
ви дов кол ку мал ку лу ѓе беа при сут-
ни во са ла та, бев таж на што за мно-
гу дру ги на ста ни и ма ни фе ста ции 
са ли те би ле пре пол ни, а за ва ков 
мо мент ре чи си не ма ше ни кој. но, 
дра го ми е, пак, де ка си те тие што 
дој доа го на пра ви ја тоа од ср це и 
беа пре среќ ни и се за ба ву ваа – ве
ли Ан тов ска.

Таа до да ва де ка е мно гу за до вол на 
од до ни ра ње то пре ку бро е ви те на 
мо бил ни те опе ра то ри, за кои ве ли 
де ка на ви сти на не пре ста на ле да 
ѕво нат.

� тоа на ви сти на ме ра ду ва мно гу 
за тоа што си те што нѐ сле де ле во 
тој мо мент, не ште де ле и да доа дел 
од се бе – сме та Ан тов ска.

На кон цер тот, на кој се обе ди ни 
фолк лор на та и за бав на та естра да, 
на ста пи ја го лем дел од ма ке дон ски те 
за бав ни и на род ни пе ја чи, ме ѓу кои 
беа нај а ве ни Ес ма Ре џе по ва, На ум 
Пе тре ски, Зу и ца Ла зо ва, Ире на Спа
сов ска, Ибуш Ибра и мов ски, Ане та 
На ков ска, Мар јан Ко цев, гру па та „Со
на та“, го це Ка са пов ски, Јор дан Ми тев, 
Би ба До де ва, Ма ја Ву ки че виќ, На де 
Та лев ска, Ви кто ри ја Ло ба, Јо це Па нов, 
Але ксан дар Бе лов, Дар ко Или ев ски, 
Си мо на По пов ска, Фи лип Бо жи нов
ски, Ален Ха са но виќ, Бо би Мој сов ски, 
Ми те Сто ил ков, Трај че Ѓор ги ев, Адам 
Ла бун ски, „Ну не бра дрс“, „Пу ка коз
ме ти ка“ и дру ги.

� Естрад ни те умет ни ци се ху ма ни, 
нај го ле ми от дел од нив вед наш 
при фа ти ја без по ста ву ва ње ка кви 
би ло ус ло ви. на ста пи ја ка ко што 
до ли ку ва и беа среќ ни што имаа 
мож ност да би дат дел од ху ма ни-
та рен кон церт – ве ли Ан тов ска.

Но, Мар ков ски приз на ва де ка, за вол
ја на ви сти на та, го лем дел ја од би ле 
по ка на та отка ко по ба ра ле да го ви
дат спи со кот со из ве ду ва чи.

� Естра да та, ба рем тие што има вте 
мож ност да ги ви ди те на кон цер-
тот, е на ви сти на жел на да пру жи 
ра ка и да по мог не. си те пе ја чи што 
на ста пи ја, вед наш ги до го во рив ме, 
без по себ ни ба ра ња и убе ду ва ња. 
Има ше слу чаи во кои бе ше ба ран 
спи со кот со из ве ду ва чи, па по тоа 
се до не су ва ше од лу ка за на стап. тоа 
го знам за тоа што ка ко во ди тел на 
на ста нот тре ба ше да под го твам ре-
дос лед на учес ни ци те и це ло вре ме 
има ше отка жу ва ња, ду ри и еден час 
пред по че то кот – ве ли Мар ков ски.

Тој ве ли де ка дел од пе ја чи те би ле 
спре че ни да дој дат од об вр ски.

� се пак, мис лам де ка од ѕи вот тре-
ба ше да е по го лем. И да не пе е ја, 
мо же ше да се ја ву ва ат на ли ни и те за 
до на ции. Мо же би та ка ќе има ше по-
ве ќе па ри со бра но – сме та Мар ков ски.

Во ди те лот до да ва де ка, се пак, се га сѐ 
е што би би ло ко га би би ло. 

� сега е важ но да се ка же де ка со тие 
па ри ќе би дат ку пе ни по треб ни ра-
бо ти за дел од се мејс т ва  та и ќе им 
би дат од не се ни – сме та Мар ков ски.

Мар ков ски сме та де ка не по стои са мо 
еден гест со кој би се по ка жал при мер 
за тоа ка ко тре ба да се би де ху ман, 
ту ку чо веч но ста се изра зу ва пре ку 
по ве ќе ра бо ти.

� не кои од јав ни те лич но сти до-
ни ра ат, но не са ка ат ни кој да знае. 
се кој на свој на чин ги сог ле ду ва не-
шта та. важ но е да сме ху ма ни – ве ли 
Мар ков ски.

За Ан тов ска, пак, по сто јат мно гу 
свет ски поз на ти лич но сти што се 

ху ма ни и по сто ја но до ни ра ат за нај
раз лич ни це ли. 

� Ги има и кај нас, не де ка ги не ма. 
Ма ке дон ски от на род, се пак, во ду-
ша та е ху ман и до бар, но не се кој са-
ка да се екс по ни ра во јав но ста. Ина-
ку, јас би са ка ла ту ка да го изд во јам 
ма ли от јо ван, кој за ме не е при мер 
за ху ма ност. тоа ма ло ср це сви ре ше 
на ги та ра на пло шта дот во скоп је и 
со би ра ше па ри за ма ла та Ели ко ја 
има ше се ри оз но на ру ше на здрав-
стве на со стој ба – ве ли Ан тов ска. �
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Вечерите и ноќите може 
да ги поминете во амбиент 

по ваш вкус затоа што 
изборот е огромен – од 

традиционални таверни 
до современо уредени 
кафулиња, дискотеки, 

клубови, пабови, домашни 
и интернационални 

ресторани
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Танцувајте до изгрејсонце и 
уживајте во вкусот на сангрија
Со историја што датира од 

3 век пр. н. е., Лјорет де 
Мар важи за вистински 

космополитски град, кој, прече
кувајќи илјадници туристи се
која година, успева да го задржи 
својот традиционален идентитет. 

Лјорет де Мар е место во Коста 
Брава, Шпанија, кое најчесто е 
посетувано од младите поради 
многубројните можности за за
бава. Сепак, мора да се признае 
дека Лјорет де Мар е место што 
нуди многу повеќе од забава.

Овој модерен и динамичен град 
сместен на јужниот дел од Коста 
Брава се издвојува по можност
ите што ги нуди неговата ло
кација – на 100 километри од 
Франција и 75 километри од 
Барселона, со простран брег со 
плажи и со заливи, богато кул

турно наследство, мали селца, 
средновековни замоци, цркви 
и градини. градот е основан од 
римјаните чиишто траги може 
да се видат и денес во околината.

Се верува дека името потекнува 
од зборот „lauretum“ што зна
чи лавор. До 50тите години на 
минатиот век жителите, главно, 
заработувале од трговија. А, де
нес од туризам.

Регионот полн со културноис
ториски споменици и со бујна 
природа е одлична основа за 
културен и за спортски туризам.
Но, благодарение на интерес
ниот ноќен живот, градот при
влекува млади туристи желни 
за целовечерна забава.

Доколку сакате помирен одмор, 
изберете сместување подалеку 

Цените на пијалаците во диско
теките се движат од четири до 
шест евра. Според коментарите 
на тие што веќе биле на одмор 
во овој град, парче пица може 
да се најде за 2,5 евра. Кога ќе 
одите на плажа и сакате да ужи
вате во коктели, тогаш треба да 
знаете дека безалкохолните ќе 
ви чинат 10 евра, а алкохолните 
15 евра. Туристите не пропушта
ат да го посетат и популарниот 
аквапарк, кој, како што велат, е 
навистина посебно доживување. 
Важно е и тоа дека аквапаркот 
има навистина голем број спа
сители со оглед на тоа дека ме
стото е големо и преполно со 
разновидни реквизити. Кога ќе 
платите влезница за аквапаркот, 
која чини околу 26 евра, треба да 
знаете дека во цената е вклучен 
и превозот. Паркот е преубав, мо
жете да уживате во претстава со 
делфини и со фоки, има огромен 
број тобогани, односно можете 
цел ден да поминете таму.

Кога сте веќе на летување во 
Лјорет де Мар, никако не треба 
да пропуштите посета на Барсе
лона. Превозот со воз ќе ве чини 
5 евра, а патувате еден час. Влез
ница за возрасни на „Камп ноу“ 
чини 22 евра, и со таа влезница 
можете да ги посетите стади
онот, музејот и мултмедијалниот 
дел на клубот.  

Кога би летувале на своја ре
жија во Лјорет де Мар, односно 
без агенциски ангажман, може 
да најдете сместување во хотел, 
полн пансион, за кој од ден би 
плаќале околу 60 евра за двајца.

Ако, пак, се одлучите за аген
циски аранжман со авионски 

превоз, тогаш постои можност 
од 29 август до 5 септември за 
седум дена во хотел да лету
вате за 559 евра, за периодот, 
пак, од 5 до 12 септември це
ната се намалува и тогаш за 
истата понуда треба да пла
тите 539 евра. Сместувањето 
е во двојно студио, а доплата
та за сѐ вклучено ви е 84 евра 
по лице за престој. Доплата 
за еднокреветна соба, пак, е 
125 евра, а аранжман за дете 
од 2 до 13 години ќе ве чини 
дополнителни 220 евра. Це
ната вклучува полн пансион, 
авионска карта на релација 
Скопје  Барселона  Скопје со 
еден куфер пријавен багаж (до 
23 кг) и еден кабински багаж 
по лице. Но, секако, и органи
зиран превоз аеродром  хотел 
 аеродром во Шпанија.

Цената не вклучува аеродром
ски и административни такси, 
кои чинат околу 60 евра. Турис
тичка такса треба да платите 
директно во хотел. Патничкото 
здравствено осигурување, исто 
така, е на ваша сметка.

Лјорет де Мар е место кое си
гурно ќе ви овозможи неза
боравен одмор. Рестораните 
нудат прекрасна храна, има и 
такви од кои ечи и балканска 
музика. Ако сте од тие што па
зарат додека се на одмор, овде 
цените на облеката се нависти
на прифатливи, но советот од 
секој турист кој веќе бил таму 
е дека во ова туристичко место 
навистина вреди да се пазариш. 
Луѓето се навистина пријатни, 
а безбедноста е на највисоко 
ниво. Сите што биле овде, велат 
дека би се вратиле повторно. �

такви карактеристики имаат 
сите пет главни плажи на бре
гот долг 7 километри.

Вечерите и ноќите може да 
ги поминете во амбиент по 
ваш вкус затоа што изборот е 
огромен – од традиционални 
таверни до современо уредени 
кафулиња, дискотеки, клубови, 
пабови, домашни и интерна
ционални ресторани.

Можете да одите на забава со 
пена, на караоке или едностав
но да танцувате до изгрејсонце 
во дискотеките.

од клубовите или отпатувајте 
надвор од шпицот.

главната плажа е долга 1.630 
метри и секоја година е награ
дувана со сино знаме, што зна
чи дека е исклучително чиста, 
безбедна и ги задоволува еко
лошките стандарди. Всушност, 
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Август е време кога се претставуваат најно
вите модели, така што дизајнерите веќе 
ни jа прикажаа новата верзија на класични 

балетанки што ќе се носат есенва.

Иако балетанките ја задржаа препознатливата 
силуета и многу личат на култните балетанки 
на Одри Хепберн, тие оваа сезона доаѓаат во 
редизајниран облик, односно освежени се со 
интересни детали.

Едноставната, но многу ефектна лента, која се 
врзува околу глуждот, најчесто направена од свила, 
многу потсетува на класичните балетанки што ги 
носат балерините на сцена.

Овој модел на балетанки не само 
што е поудобен, бидејќи е позна
то колку обичните балетанки 
може да се „лизнат“ од ногата, 
туку дава и многу интересен и 
автентичен изглед. �
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Балетанки 
што сите ќе  
ги обожаваме
Тие се интересни, автентични 
и многу потсетуваат на модели 
што ги носат балерините
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Име:  
Кри стен Ен Бел
Родена:  
18 ју ли 1980 го ди на  
Хју нин гтон Вудс,  
Ми чи ген, САД
Професија:  
актерка
Парт нер:  
Дакс Ше пард

Кри стен Ен Бел е аме ри кан ска 
актер ка. Пред неј зи на та пр ва 
уло га во „Пол ска вен ча вка“, 

ко ја не бе ше акре ди ти ра на, таа се 
по ја ви во те а тар ска та про дук ци ја. 
Во 2001 го ди на го на пра ви сво е то 
де би на Брод веј играј ќи ја уло га та 
на Бе ки Та чер во „Аван ту ри те на 
Том Со ер”. По пре се лу ва ње то во 
Лос Ан џе лес, Кри стен го сту ва ше 
во раз лич ни те ле ви зии и игра
ше не кои ма ли уло ги, пред да ѝ 
би де до де ле на глав на та уло га во 
фил мот „Спар та нец” во ре жи ја на 
Деј вид Ма мет. Таа стек на сла ва и 
до би до бра кри ти ка за уло га та во 
те ле ви зи ска та се ри ја „Ве ро ни ка 
Марс”, ко ја се еми ту ва ше во пери 
о дот од сеп тем ври 2004 до мај 
2007 го ди на. За таа уло га мно гу 
кри ти ча ри и гле да чи сме таа де
ка тре ба да би де но ми ни ра на за 
на гра да та „Еми“.

Бел ја игра ше уло га та на Ме ри 
Лејн во мју зик лот „Мич ман лу
ди ло”, ко ја е иста со уло га та што 
ја има ше во њу јор шка та те а тар

ска про дук ци ја на ко ја е ба зи ран 
фил мот. Таа ја тол ку ва ше и глав
на та уло га во „Пулс”  ри мејк на 
фил мот „Ја пон ски хо рор”. Во 2007 
го ди на се прик лу чи на актер ска
та еки па на аме ри кан ска та на
уч нофан та стич на те ле ви зи ска 
се ри ја „Хе рои”, ка де што ја игра
ше уло га та на Ели Би шоп, а во 
аме ри кан ска та драм ска те ле ви
зи ска се ри ја „Оз бо ру вач ка” таа 
бе ше по че сен на ра тор. Во 2008 
го ди на таа го игра ше нас лов ни от 
лик во ко ме ди ја та „За бо ра ва ње
то на Са ра Мар шал”. От то гаш се 
по ја ву ва во го лем број ко ме дии, 
ка ко што се: „На ви ва чи”, „Од мор за 
двој ки”, „Ко га сте во Рим” и „Ло ши 
мај ки“, Бел го по зај ми сво јот глас 
за ли кот Ко ра во цр та ни от филм 
„Астро бој”, а, исто та ка, го по зај
ми и сво јот лик на Лу си Стил ман 
во ви де о и гра та „Раз бој ни ци”. Бел 
освои на гра да „Са те лит”, на гра да 
„Са турн” и не кол ку па ти бе ше но
ми ни ра на за на гра да од Здру же
ни е то на филм ски кри ти ча ри и 
за нај до бра актер кати неј џер. �

КРИ СТЕН  
БЕЛ
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БО ЈА ТА НА КУЈ НА ТА  
ЈА ОДРЕ ДУ ВА ЦЕ НА ТА  
НА КУ ќА ТА
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Ме ѓу ка кви цве ќи ња и спе ктар од бои ќе 
ужи ва те во топ ли те лет ни ве че ри, за ви
си од тоа ка кви рас те ни ја сте ре ши ле да 
за са ди те уште во про лет та. 

Та кво ко ло рит но цве ќе е бе го ни ја, ко ја на
ста на ла со вкр сту ва ње на по ве ќе ви до ви 
кои по тек ну ва ат од Бо ли ви ја и од Пе ру. 
Се одг ле ду ва нај че сто по ра ди круп ни те 
и мно гу уба ви дуп ли цве то ви во по ве ќе 
бои. Ина ку, во за вис ност од ви дот, цве то
ви те се со раз лич ни го ле ми ни и об ли ци, 
а ли сто ви те се го ле ми, со не пра ви лен 
об лик и свет ло зе ле на до тем но зе ле на 
бо ја. За ни ски бе го нии се сме та ат тие што 
до стиг ну ва ат ви си на од 20 до 30 сан ти
ме три, а преч ни кот на цве то ви те е ме ѓу 
4 и 6 сан ти ме три. Сред на та бе го ни ја е со 
ви си на од 25 до 30 сан ти ме три и преч ник 
на цве то ви од 6 до 8 сан ти ме три, до де
ка го ле ма та до стиг ну ва ви си на од 40 до 
60 сан ти ме три, па и по ве ќе, а цве то ви те 
има ат преч ник од 8 до 16 сан ти ме три. 

На бе го ни ја та најм но гу ѝ од го ва ра ме
сто за шти те но од ди рект но вли ја ние на 
сон це то, но со мно гу свет ли на. Таа са ка 
обил но по ле ва ње, но во да та не смее да се 
за др жу ва во са дот. Ра скош но цве та во те
кот на це ло то ле то, па ду ри и во есен ако 
ѝ се до да ва ми не рал но ѓу бри во на се кои 
14 де на. Ако бе го ни ја та се одг ле ду ва во 
за тво рен про стор, се слу чу ва да ѝ па ѓа
ат и ли сто ви те и цве то ви те. При чи на та 
за та ква та по ја ва е не до сти гот од свеж 
воз дух или не до вол но свет ли на. Ко га ќе 
поч нат да жол те ат ли сто ви те, тре ба да 
им се отсе че гор ни от дел, а лу ко ви ци те 
да се ста ват во кар тон ска ку ти ја на пол
не та со тре сет и да се чу ва ат на те мен 
про стор на тем пе ра ту ра не по ни ска од 
8 Цел зи у со ви сте пе ни. На по че то кот на 
фе вру а ри мо же да се за са дат во са ксии 
и да се одг ле ду ва ат во за тво рен про стор 
до кра јот на април, а по тоа да се из ва дат 
на бал кон или во двор. �

Ако про да ва те стан или ку ќа и са ка те да 
по стиг не те што по по вол на це на, тре ба 
да зна е те де ка нај исп лат ли ва бо ја за куј
на е жол та та, а нај не исп лат ли ва бе ла та. 
Ана ли зи рај ќи 50.000 про да де ни ку ќи во 
Аме ри ка, ди зај не ри те зак лу чи ле де ка 
ку ќи те со жол ти куј ни се про да ва ат по 
це на ко ја за 1.360 до ла ри ја над ми ну
ва ла оче ку ва на та.

Исто ка ко што е не оп ход
но да би де те си гур ни да ли 
пат ни ци те се вр за ни до де ка 
се во зат, та ка е важ но да ги 
за шти ти те и ва ши те ми ле ни
ци до де ка па ту ва те со нив. 
Нај важ но е ко га го пре ве
зу ва те ва ши от ми ле ник да 
го др жи те од во е но од вас. 
По сто јат раз лич ни на чи ни 
за тоа, ка ко што се ка фе
зи за ми ле ни ци, опре ма за 
ку чи ња што е по вр за на со 
си гур нос ни те по ја си и огра
да што го за др жу ва ва ши от 
ми ле ник во де лот за ба гаж 
кај те рен ски те во зи ла

да ли ќе му би де ло шо. Кол ку е 
по на пред, тол ку по мал ку ќе се 
дви жи и не ма да му се ло ши.
Ве те ри нар мо же да ви да де лек 
што ќе му го олес ни па ту ва ње
то на ва ши от ми ле ник. Ко га во
ди те ми ле ник на па ту ва ње во 
дру га др жа ва, се пре по ра чу ва 
но се ње уве ре ние за здрав стве
на та со стој ба и за вак ци ни ра
ње то про тив бес ни ло. Мно гу е 
важ но и да го на хра ни те ко га 
трг ну ва те на дол го па ту ва ње. 
По не се те со се бе во да во ши
ше за тоа што е мож но ва ши от 
ми ле ник, по ра ди про ме на на 
кли ма та и ба кте ри о ло шки раз
лич на та во да, да има проб ле ми 
со же луд ни кот. Из ба њај те го 
и ис чеш лај те ми ле ни че то за 
да би де при фат ли во за си те. 
Но се те не го ви играч ки, хра на 
и опре ма, та ка ќе се чув ству ва 
ка ко да е до ма. �

Не мој те да доз во ли те ва
ше то ми ле ни че да ше та 
сло бод но во во зи ло то во 

те кот на во зе ње то. Ду ри и ако 
ва ше то ку че е вр за но, не мој
те да му доз во ли те да ја ва ди 
гла ва та над вор од во зи ло то 
би деј ќи во тој слу чај по стои 
опас ност да би де по вре де но.

Зе ме те со се бе и ќе бен це за 
ми ле ни кот, и тре ти рај те го 
ка ко нор ма лен пат ник, ко му 
мо же да му би де сту де но или, 
пак, топ ло, па за тоа по че сто 
ре гу ли рај те ја кли ма та во 
авто мо би лот.

Ко га за ста ну ва те да се од
мо ри те, тоа се од не су ва и за 
ва ши от ми ле ник, со тоа што 
не му ќе му тре ба двој но по
ве ќе вре ме откол ку вам. До
кол ку за ста не те по крај не кој 
ре сто ран и ре ши те да сед не те 
да ја де те, пр во мал ку про ше
тај те го.

И до маш ни те ми ле ни ци мо же 
да има ат проб ле ми при па
ту ва ње то. Не ко гаш и ме сто
то ка де ќе се ди вли јае на тоа 

Бе ла та куј на им ја спу шта ла це на та на 
ку ќи те и на ста но ви те за 1.400 до ла ри, 
ве ро јат но по ра ди прет по ста вка та де ка 
е по те шка за одр жу ва ње. По пу лар ни бои 
се и си ва та и мас ли не ста та, а на ли ста та 
не по жел ни се тем ни те ни јан си на си ва 
и те ра ко та. �
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БЕ ГО НИ ЈА

Ка ко да  
па ту ва те  
со до ма шен 
ми ле ник?



п ред по че то кот на но ви от 
цик лус ква ли фи ка ции за 
Свет ско то пр венс тво во 

фуд бал ка пи те нот и нај и скус
ни от фуд ба лер во ма ке дон ска та 
ре пре зен та ци ја та, го ран Пан дев, 
во вре ме то на под го то вки од вои 
вре ме за „Ре пуб ли ка“ да го да де 
сво е то ви ду ва ње за се лек ци ја та 
под водс тво на се ле кто рот Игор 
Ан ге лов ски. Тој се освр на и на 
ква ли те тот на подм ла де на та ре
пре зен та ци ја, со ко ја ќе се оби де 
да на пра ви со лид ни ре зул та ти во 
овие ква ли фи ка ции во гру па со 
два европ ски и свет ски шам пи
о ни со кои ма ке дон ска та јав ност 
ќе мо же да се на де ва на по свет ла 
ид ни на на ма ке дон ски от ре пре
зен та ти вен фуд бал.

Гра ди ме се лек ци ја  
со ква ли тет ко ја до пр ва  
ќе се до ка жу ва

по ра ди 
ка та стро фал ни те игри што 

ги имав ме во пос лед ни те два цик лу
са, сим па ти зе ри те и на ви ва чи те се раз о

ча раа од ре пре зен та ци ја та, мо жам да ка жам 
со пра во, и во мно гу мал број ги сле дат нат

пре ва ри те, осо бе но на до ма шен те рен. са кам 
да го пре не сам ста вот на си те ре пре зен та тив ци 
де ка сме под го тве ни за нов по че ток. пол ни сме 
со елан за до ка жу ва ње за до бри ре зул та ти. се 
чув ству ва од лич но дру гарс тво ме ѓу нас, и тоа е 
до бра пој дов на точ ка за из диг ну ва ње на ма ке
дон ски от фуд бал на ме сто то на кое при па ѓа. 

са кам си те за ед но да до не се ме но ви до
бри ре зул та ти и но ви ра до сти за ма ке

до ни ја, ве ли Пан дев во ин терв ју 
за „ре пуб ли ка“

спОРТ интерВjуГО РАн ПАн ДЕв 

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски

Летна забава

Подготви | Бојан Момировски

РекРеативно  
нуРкање како дел  

од летните активности

Р екративното нуркање спаѓа во ка-
тегоријата летни активности кои 
најчесто се одвиваат во месеците 

на годишните одмори.

Сѐ повеќе рекративци сакаат да се обидат 
да навлезат во морските или езерските 
длабочини со цел да го видат подводниот 
свет и што подобро да се запознаат со 
нешто што не им било познато.

Нуркањето е дисциплина која датира од 
минатиот век. Прво луѓето се обидувале 
без никаква опрема да се задржат што 
подолго под површината на водата. Како 
се развивала свеста кај луѓето, дел од нив 
се обиделе да нуркаат со цевка преку која 
дишеле, но поради атмосферскиот прити-
сок и притисокот на водата, не успавале 
да нурнат и да дишат на длабочини под 
три метри.

Сега веќе нуркањето се одвива со со-
фистицирана опрема или таканаречено 
СКУПА. Тоа нуркање подразбира можност 

за нуркање на поголеми длабочини и 
задржување под водата подолго вре-
ме бидејќи главната опрема е боца со 
компримиран кислород, која е закачена 
на грбот. Преку цевка боцата е врзана 
со устата на човекот, додека носот е 
затворен со маска која истовремено ги 
штити и очите и овозможува бистро гле-
дање во водата. Како дел од опремата 
е и комбинезон кој го штити нуркачот 
од ладните и нечисти води за да не 
дојде до некои несакани последници. 
На нозете нуркачот може да носи и 
перки, кои можат да бидат одвоени, 
но неретко може да се видат и нуркачи 
со споени стапала и една перка како 
задната перка на големите риби.

Во Македонија сѐ повеќе е застапено 
рекреативното нуркање, и тоа најчесто 
се одвива во Охридско Езеро бидејќи 
тоа дава идеални услови за уживање и 
разгледување на езерското дно, пред 
сѐ, поради бистрината што ја има и по-
ради температурата. Веќе се отворени 

и многу школи што кои им овозможуваат на 
рекративците да се обидат да нуркаат во дла-
бочините со претходна обука за користење на 
опремата, начинот на нуркање, декомпресијата 
и другите составни елементи.

Ова лето на охридското крајбрежје, покрај ре-
довните професионални нуркања, се изведени 
повеќе од 500 обуки за почетници што првпат 
се обиделе да нуркаат рекреативно. 
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 По по дол га па у за се вра ќаш во 
ма ке дон ска та ре пре зен та ци ја. 
што бе ше пре суд но за та ква та 
од лу ка?
ПАн ДЕв: По наз на чу ва ње то на 
Игор Ан ге лов ски за нов се ле ктор 
на се ни ор ска та фуд бал ска ре пре
зен та ци ја на Ма ке до ни ја, вед наш 
ста пив ме во кон такт, ме по ба ра и 
по са ка да има ме сред ба во Ита ли ја. 
Без раз мис лу ва ње ја при фа тив по
ка на та за со ста нок, ко ја се одр жа во 
Џе но ва. На тој со ста нок Ан ге лов ски 
искре но и со отво ре ни кар ти, што 
би се рек ло, ми ја прет ста ви не го
ва та за мис ла за ре пре зен та ци ја та 
и мо ја та уло га во неа во слу чај да 
се од лу чам да се вра там. Мо рам да 
ка жам де ка јас ни ко гаш не сум се 
отка жал од оваа се лек ци ја би деј
ќи ја са кам мо ја та зем ја, са кам да 
играм во дре сот со ма ке дон ски грб. 
Се ле кто рот по кра тко вре ме на тој 
со ста нок ми влеа са мо до вер ба и 
ми ука жа де ка са ка да из ме ни не
кои ра бо ти од ко рен, да ги по ста
ви на здра ви но зе и да поч не нов 
цик лус со подм ла ден со став и со 
игра чи што се но си те ли на игра та 
во сво и те клу бо ви. Му да дов збор, 
му ве тив де ка ќе се вра там во ре
пре зен та ци ја та, но од лу чив ме да 
ми да де вре ме за ма кси мал но да се 
под го твам во Џе но ва за да мо жам 
со мо и те игри сто про цент но да ѝ 
се ста вам на рас по ла га ње на ма ке
дон ска та ре пре зен та ци ја.

 Ка ко те чат под го то вки те и ка-
ква е ат мо сфе ра та пред по че то-
кот на но ви от цик лус ква ли фи-
ка ции за свет ско то пр венс тво?
ПАн ДЕв: Мо рам да истак нам де ка 
овој со став на ре пре зен та ци ја та е 
подм ла ден и де ка поч ну ва ме од ну
ла да гра ди ме ед на се лек ци ја, ко ја 
има ква ли тет и ко ја до пр ва тре ба 
да се до ка жу ва во европ ски от и во 
свет ски от фуд бал. Се ле кто рот Ан
ге лов ски на пра ви еден спој на мла
ди и ква ли тет ни фуд ба ле ри и на 
искус ни и до ка жа ни игра чи, и тоа 
мо же да зна чи мно гу за ид ни на та 
на ре пре зен та ци ја та. Ат мо сфе ра та 
е фан та стич на, се кој фуд ба лер на 
овие кра тки под го то вки го да ва 
ма кси му мот и ја знае сво ја та уло га 
во ти мот. Функ ци о ни ра ме од лич но 
и искре но се на де вам де ка мо же ме 
да на пра ви ме до бар ре зул тат. Си
те зна е ме де ка ква ли те тот и вло
жу ва ња та во ре пре зен та ци ја та не 
со од вет ству ва ат со реј тин гот што 
го има ме во свет ски от фуд бал, но 
мо ра ме да го до ка же ме тоа и на 

те рен и со до бри игри да се вра
ти ме на ме сто то што ни при па ѓа. 
Очај ни те ре зул та ти од ми на ти те 
два цик лу са си го на пра ви ја сво е то, 
но ве ру вам во оваа но ва ре пре зен
та ци ја, ко ја, на ви сти на, има ква ли
тет да се но си со да ле ку по сил ни те 
европ ски се лек ции.

 во ми на то то игра та на ма ке дон-
ска та ре пре зен та ци ја ја кра се ла 
цвр ста игра во од бра на та. се пак, 
но ви от бран мла ди и ква ли тет ни 
игра чи, кои игра ат во сре ди на та 
на те ре нот и во на па дот, ве ту ва ат 
де ка Ма ке до ни ја мо же да игра 
и да ле ку по о фан зи вен фуд бал.
ПАн ДЕв: Во пос лед ни те не кол ку 
го ди ни на ша та ре пре зен та ци ја ја 
кра се ла игра со цвр ста и со ква ли
тет на од бра на. На ви сти на имав
ме ре пре зен та тив ци ка ко Но ве ски, 
Ми тре ски, Сед лов ски и дру ги кои 
се од лич ни де фан зив ци и кои беа 
ли де ри и стол бо ви на од бра на та во 
сво и те клу бо ви. Со те кот на вре ме
то се про ме ни и на чи нот на игра ње 
фуд бал. Та ка е и во ма ке дон ска та 
ре пре зен та ци ја. Се ле кто рот е на 
до бар пат да по ста ви да ле ку по
о фан зив на игра би деј ќи но ви те 
игра чи се тех нич ки до бро под го
тве ни. Са ка ат да игра ат фуд бал, 
да ја кон тро ли ра ат топ ка та и да ја 
има ат кон тро ла та на те ре нот. Тоа 
ве ту ва де ка Ма ке до ни ја мо же да 

игра до пад лив фуд бал со по ве ќе 
оби ди кон про тив нич ки от гол 
и соз да ва ње шан си за гол по ве
ќе од про тив ни кот. Со та кви от 
при стап на игра и ан га жи ра ње 
на си те ре пре зен та тив ци нѐ оче
ку ва ат да ле ку по до бри де но ви за 
ма ке дон ски от фуд бал.

 До се га го лем проб лем бе ше и 
ми ну та жа та на ре пре зен та тив-
ци те во нив ни те клу бо ви. со 
но ви от бран до а ѓа ат фуд ба ле ри 
што се ли де ри во сво и те еки пи 
и при се кој со бир на ре пре зен-
та ци ја та ќе до а ѓа ат ма кси мал-
но под го тве ни.
ПАн ДЕв: Тоа е точ но. Во ми на то
то имав ме проб лем да со ста ви ме 
ре пре зен та ци ја од игра чи што 
има ат ми ну та жа во клу бо ви те. 
Имаа проб лем со под го тве но
ста и по ра ди ма ла та ми ну та жа 
во клу бо ви те, имаа и на ру ше на 
са мо до вер ба. Се ле кто рот Ан ге
лов ски на пра ви до бар из бор од 
игра чи што се под го тве ни и има
ат мно гу нат пре ва ри во сво и те 
но зе, што би се рек ло, во те кот на 
ед на се зо на. Тоа овоз мо жу ва да го 
да дат ма кси му мот за ре пре зен
та ци ја та и на те рен да истр ча ат 
со пол на са мо до вер ба. Се га ве ќе 
има ме око лу 15 фуд ба ле ри што 
ре дов но на ста пу ва ат за сво и те 
клу бо ви. Ко га би ус пе а ле да го 

по до бри ме и реј тин гот на ли ста та 
на ФИ ФА, то гаш мно гу лес но мо же 
да се слу чи да се на пра ват и транс
фе ри на не кои од овие фуд ба ле ри 
во ед на од че ти ри те нај сил ни ли
ги во све тот, што ќе овоз мо жи и 
по го лем ква ли тет и искус тво кое 
тие игра чи ќе го до не сат во ре пре
зен та ци ја та.

 Да се вра ти ме на ква ли фи ка-
ци и те. Гру па та е из во нред но те-
шка и ако се ка же де ка Ита ли ја 
и шпа ни ја се на са ми от свет ски 
врв, кол ку Ма ке до ни ја мо же да 
се но си со оста на ти те ре пре зен-
та ции?
ПАн ДЕв: Мое лич но мис ле ње е де
ка на ша та гру па е нај те шка во овој 
цик лус ква ли фи ка ции за Свет ско
то пр венс тво. Има ме две ре пре
зен та ции, Ита ли ја и Шпа ни ја, што 
би ле свет ски и европ ски шам пи о
ни, вклу чу вај ќи ја и Ал ба ни ја и три 
учес ни ци на пос лед но то Европ ско 
пр венс тво во Шпа ни ја. Мо рам да 
ка жам де ка ние ка ко ре пре зен та
ци ја поч ну ва ме од ну ла. Ни ко гаш 
не тре ба да се пре да ва ме од на пред 
и да се пла ши ме од ими ња та на 
оста на ти те ре пре зен та ции. Ако 
оди гра ме ка ко зна е ме и уме е ме, 
тре ба да се но си ме ра мо до ра мо 
со се лек ци и те на Ал ба ни ја и на 
Изра ел и, се ка ко, да се оби де ме 
да осво и ме не кој бод со Ита ли ја 

и со Шпа ни ја. Тре ба да оди гра ме 
ма кси мал но од го вор но, фи зич ки и 
тех нич ки под го тве ни и ед но став
но да го оста ви ме ср це то на те рен. 
Пр ви от нат пре вар ќе би де те жок 
би деј ќи Ал ба ни ја е со ста ве на од 
ин тер на ци о нал ци што игра ат во 
нај сил ни те ли ги во Евро па и се 
пол ни со са мо до вер ба по при ка
жа ни те игри во пос лед ни те ква ли
фи ка ции за Европ ско то пр венс тво 
и на са ми от европ ски шам пи о нат. 
Се пак, во овие ква ли фи ка ции во 
на ша та гру па се пра шу ва ме и ние 
би деј ќи си те поч ну ва ме од ну ла и 
си те ја гле да ме шан са та за осво ју
ва ње бо до ви. По втор но ќе ка жам 
де ка ат мо сфе ра та во ре пре зен та
ци ја та е на нај ви со ко ни во и тоа 
ни да ва на деж де ка мо же ме да ги 
поч не ме овие ква ли фи ка ции со 
до бри ре зул та ти.

 лет ни те нат пре ва ри на дел од 
ре пре зен та тив ци те во ква ли фи-
ка ции за ли га та на шам пи о ни те 
и за ли га та на Евро па по ка жаа 
де ка го лем дел од тво и те со и-
гра чи во се лек ци ја та игра ат на 
нај ви со ко ни во и се ли де ри во 
сво и те клу бо ви.
ПАн ДЕв: Дел од ре пре зен та тив
ци те имаа од лич ни на ста пи за 
сво и те клу бо ви во ква ли фи ка ци
и те за ЛШ и за ЛЕ. Шкен ди ја ни 
е нај до бар при мер де ка со до бра 
ра бо та мо же да се на пра ват од
лич ни ре зул та ти. Трич ков ски со 
АЕК Лар на ка, Ха са ни и Ибра и ми 
со Шкен ди ја оди граа фан та стич
но, ре а ли за тор ски те спо соб но сти 
се на нај ви со ко ни во и се га ве
ќе има ме игра чи што мо жат да 
по стиг ну ва ат го ло ви. Тре ба да 
раз мис лу ва ме на тим ска игра и 
со ма кси мал на ан га жи ра ност во 
си те 90 ми ну ти, осо бе но во ме чот 
со Ал ба ни ја, мо же ме да се на де ва
ме на по стиг ну ва ње го ло ви кои 
ќе ни но сат бо до ви и ќе би дат од 
осо бе но зна че ње во на та мош ни от 
тек од ква ли фи ка ци и те. Се ка ко 
ќе ни не до сти га ат и Але ксан дар 
Трај ков ски од Па лер мо и Агим 
Ибра и ми од Аста на, кои се врв
ни игра чи, од лич ни ко ле ктив ни 
фуд ба ле ри, но на нив ќе сме та ме 
во ид ни на отка ко ќе ги над ми нат 
по вре ди те и ќе би дат се ри оз ни 
кон ку рен ти за пр ви от со став. Ако 
во ми на то то имав ме проб лем со 
ре а ли за ци ја та во на па дот, се га 
ве ќе не би тре ба ло да би де та ка 
би деј ќи има ме 67 из во нред ни 
на па ѓа чи.

 се ка ко ги сле диш и пом ла ди те 
ге не ра ции. Ре пре зен та ци ја та на 
игра чи до 21 го ди на е на пра гот 
на исто ри ски ус пех и плас ман 
на ед но го ле мо нат пре ва ру ва-
ње. Кол ку се ри оз но мо же да се 
сме та на дел од тие ре пре зен-
та тив ци во ид ни на за на стап во 
се ни ор ски от со став? Гле даш ли 
не кој свој нас лед ник што мо же 
да би де ли дер во на ци о нал ни-
от со став?
ПАн ДЕв: Мла ди те се лек ции се ид
ни на та на ма ке дон ски от фуд бал 
не сом не но. Таа ге не ра ци ја фуд
ба ле ри, кои се во се лек ци ја та до 
21 го ди ни, па и пом ла ди те, има ат 
ква ли тет. Има мла ди игра чи што 
ве ќе се зре ли за на стап и во се ни
ор ски от со став. Мно гу од нив ве ќе 
на ста пу ва ат во странс тво. Има ат 
из во нред ни ре зул та ти во ква ли фи
ка ци и те за Европ ско то пр венс тво и 
искре но по са ку вам да го ос тва рат 
тоа што го за цр та ле и да се пла си
ра ат на го ле мо нат пре ва ру ва ње. 
Та лен тот и ква ли те тот што ги по
се ду ва ат, ве ту ва ат свет ла ид ни на 
за ма ке дон ски от фуд бал. Еден што 
мо же да го по не се то ва рот на ли дер 
во се ни ор ски от со став е Але ксан
дар Трај ков ски, кој, за жал, не мо же 
да ни по мог не на стар тот од ква
ли фи ка ци и те по ра ди по вре да, но 
тој во ид ни на мо же да би де ли дер 
кој тре ба да ги по вр зе си те кон ци 
на те ре нот.

 За крај, што са каш да им по ра-
чаш на искре ни те сим па ти зе ри 
и на ви ва чи на ма ке дон ски от 
фуд бал?
ПАн ДЕв: За да се ос тва рат до бри 
ре зул та ти и да има ус пех оваа ре
пре зен та ци ја и, се ка ко, на ша та 
др жа ва, по треб на е под др шка од 
се ко го. По ра ди ка та стро фал ни те 
игри што ги имав ме во пос лед
ни те два цик лу са, сим па ти зе ри те 
и на ви ва чи те се раз о ча раа од ре
пре зен та ци ја та, мо жам да ка жам 
со пра во, и во мно гу мал број ги 
сле дат нат пре ва ри те, осо бе но на 
до ма шен те рен. Са кам да го пре
не сам ста вот на си те ре пре зен
та тив ци де ка сме под го тве ни за 
нов по че ток. Пол ни сме со елан за 
до ка жу ва ње за до бри ре зул та ти. 
Се чув ству ва од лич но дру гарс тво 
ме ѓу нас, и тоа е до бра пој дов на 
точ ка за из диг ну ва ње на ма ке
дон ски от фуд бал на ме сто то на 
кое при па ѓа. Са кам си те за ед но да 
до не се ме но ви до бри ре зул та ти и 
но ви ра до сти за Ма ке до ни ја. 

спОРТ интерВjуГО РАн ПАн ДЕв 
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– Не се ожени за Мими?
– Не! Ја запросив, но таа ме одби.

Сум бил сиромав.
– Не ѝ кажа дека имаш богат 

дедо?
– Ѝ кажав!
– И?
– Сега ми е баба.

– Леле колку убаво куче, ваше е?
– Не посвоено е... Јас и жена ми 

не можевме да имаме куче!

– Бабино, сакаш кафе?
– Не , бабо. Ретко пијам кафе.
– Е па ретко ќе ти го сварам, де...

ден

Здраво, телефанатици. Ако првиот ден на работа по одмор  
би можел да биде опишан како дел од телото, тогаш тоа би бил колено. 

Колено во препони.
Тоа ти е како сите понеделници да се здружиле заедно и  

те чекаат само тебе. Конференција на понеделници на резорт во Хаваи 
(за никој да не ни помисли да не дојде).

Тоа ти е како веќе напишана теветека зачувана во компјутер кој  
баш денеска, на затворање на број, не сака да се вклучи. Тоа ти е  

како пишување нова теветека.
Ако беше телевизиска програма, овој ден би бил по грешка  

пуштена епизода од вчера. Би бил облеката на Ирена Спировска.  
Речникот на Лила. Емисијата на Вучиќ.

Многу работи би бил овој ден, ама како и сите пред него, еве си помина...

Малиот брат 

тВтека

�  2 септември 1944 година
 Еден месец по Првото заседа-

ние на АСНОМ, Президиумот на 
АСНОМ донел одлука за осно-
вање Телеграфска агенција на 
Македонија - ТАМ. Оваа аген-
ција одиграла мошне важна уло-
га во ширењето на вистината за 
праведната борба на македон-
скиот народ за национално и 
социјално ослободување. 

�  2 септември 1941 година
 Дваесет дена по објавувањето 

на збирката песни „Пеш по све-
тот“, полицијата го открила Коле 
Неделковски како разнесувач на 
летоци и ја блокирала зградата 
во која живеел. Неделковски ус-
пеал да го уништи компромити-
рачкиот материјал и им пружил 
вооружен отпор на преследува-
чите, а кога било јасно дека ќе 
падне во нивни раце, поетот се 
фрлил од прозорецот на својата 
мансарда. Постојат сомневања 
дали бил фрлен од полицајците 
или самиот скокнал преку про-
зорецот на неговата соба.

�  4 септември 1996 година
 Во Народната банка на Републи-

ка Македонија се промовирани 
новите македонски пари, со нов 
дизајн, кои беа пуштени во оптек 
на 8 септември 1996 година.

�  5 септември 1919 година
 Во Струга е роден Владо Ма-

лески, револуционер, општест-
вено-политички работник и 
писател. Автор е на текстот на 
македонската химна „Денес над 
Македонија“. Исто така, автор е 
на сценариото за првиот маке-
донски игран филм „Фросина“.

�  6 септември 1962 го ди на
 Во Струга почна првата поетска 

манифестација Струшки вечери 
на поезијата. Најзначајната на-
града на Струшките вечери на 
поезијата е „Златниот венец“, 
која првпат му е доделена на со-
ветскиот поет Роберт Иванович 
Рождественски во 1966 година за 
најдобра песна. Од 1971 година 
„Златниот венец“ се доделува за 
целокупен поетски опус.

ВремеПлоВ

Кога жената врие, мажот треба да испари.

Од успеси у животов, успеав само да се здебелам.

Mислам дека малиот прст на ногата треба да се прогласи 
за великомаченик.

На мобилниов му фали апликација "Пази бандера".

Според Фенг Шуи, во ПМС фрижидерот со вратата 
треба да биде свртен накај ѕид.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%9C
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%88_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%88_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%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%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%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%B0%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%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%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%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%B5%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%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%A4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1966
https://mk.wikipedia.org/wiki/1971


 За првото тесто  
ќе ви треба:

•	 	3	јајца
•		2	лажици	масло
•		1	лажица	кисела	

павлака
•	 	1/2	лажица	прашок	 

за печиво
•	 	1	лажиче	црвен	пипер
•		300	гр	попарен	спанаќ
•		половина	китка	

магдонос

 За второто тесто  
ќе ви треба:

•	 	3	јајца
•		2	лажици	масло
•		1	лажица	кисела	

павлака
•	 		3	лажици	брашно
•		1/2	лажица	прашок	 

за печиво
•	 	1	лажичка	црвен	пипер

 За салата за фил  
ќе ви треба:

•	 	150	гр	урда
•		150	гр	кисела	павлака
•		100	гр	кајмак
•		1	варен	морков
•		кисели	краставички
•		100	гр	шунка
•		100	гр	кашкавал
•		сол	и	црн	пипер
•		2	варени	јајца

 За декорација  
ќе ви треба:

•	200	гр	кисела	павлака
   маслинки и магдонос  

по желба

# Прво попарете го спанаќот и сварете ги 
морковите и јајцата за филот.

# Со миксер изматете ги јајцата за првото тесто, 
заедно со маслото, павлаката и со прашокот за 
печиво. Исечкајте ги спанаќот и магдоносот, 
додајте ги во смесата и добро промешајте. 
Печете го 10 минути во загреана рерна на 180 
степени. Извадете го печеното тесто и оставете 
го да се олади.

# Повторете ја постапката со второто тесто, каде 
што ќе додадете црвен пипер или 1 голема 
лажица ајвар.

# Од изладените теста вадете кругови со голе
мина по желба. Нам ни излегоа 10 тортички.

# За подготовка на филот исечкајте ги ситно 
шунката, кашкавалот, морковот и јајцата. 
Изматете ги урдата, кајмакот и павлаката, па 
додајте ги другите состојки и зачинете по вкус.

# Филот нанесете го на зеленото тесто, па 
поклопете со црвеното тесто и израмнете.

# горниот дел декорирајте го со павлака, маслин
ки и магдонос, или само премачкајте го тестото 
со павлаката за да не се суши. Сервирајте!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СОвЕт: Доколку сакате, може 
да ги направите тортичките 
на три ката, со светло тесто 
во кое ќе ставите рендано 
сирење место спанаќ, 
магдонос или црвен пипер. 
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КуJнски тефтер

Сoлени тортички  
за кетеринг




