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ВоВед

Катица потроши 4 милиони евра 
за политичка хајка

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Една година по формирањето 
на Специјалното јавно обви-
нителство граѓаните сѐ уште 

не добија ниту еден конкретен 
одговор ниту за начинот на кој 
обвинителството трошеше четири 
милиони евра народни пари, ниту 
за основната цел на постоењето-  
аферата со нелегално прислушу-
ваните разговори.  

Јанева еднаш веќе избегна да даде 
конкретни одговори во март го-
динава, одбивајќи да се појави 
пред Советот за јавни обвинители 
и во Собранието на Р. Македонија 
за да даде отчет за своето шест-
месечно работење. 

Одбиваше да се појави пред ин-
ституциите, не сакаше да им даде 
одговори ниту на граѓаните, но 
затоа, пак, немаше проблем целос-
но да се стави во служба на обви-
нетиот Зоран Заев и да изигрува 
продолжена рака на СДСМ.

Освен одлуката за итно ослобо-
дување од притвор на првоосом-
ничениот во аферата „Пуч“, Зо-
ран Верушевски, СЈО целосно го 
игнорира случајот со нелегално 
прислушуваните материјали - ос-
новната причина поради која беше 
формирана оваа институција. Ме-
сто да ја расчисти најголемата афе-
ра во Македонија, Јанева целосно 
се посвети на политички прогон 
на функционерите на ВМРО-ДПМ-
НЕ во обид да му ја олесни поли-
тичката битка на четвртоосомни-
чениот Зоран Заев. 

И по една година од формирање-
то на институцијата, јавноста сѐ 
уште чека официјално да чуе: кој 
прислушувал, по чија нарачка го 
правел тоа, за кого работел Веру-
шевски, кои биле надворешните 
пријатели на Заев, колку граѓа-
ни се опфатени со нелегалното 
прислушување...? Катица Јанева 
во годината што измина никако 
не се осмели да каже јавно дали 
е точно дека биле прислушувани 
20.000 македонски граѓани, а не 
се ни охрабри да ги извести оште-
тените. За жал, место одговори на 
овие клучни прашања, изминатата 
година јавноста беше труена со 
беспредметни прес-конференции 
и соопштенија во обид СЈО да при-
каже некаква активност.  

На Катица Јанева мора да ѝ е јасно 
дека јавноста нема да престане да 
прашува и да бара отчет за потро-
шените милиони евра народни пари. 

Ако специјалната, навистина, сака 
да се симне од врвот на листата 
на личности со најмала доверба, 
на која, според сите соодветни 
анкети, е дури и пред лидерот 
на опозицијата, место упорно да 
спроведува политичка хајка врз 
функционери на ВМРО-ДПМНЕ, 
прво што мора да направи е да 
го оправда своето постоење и 
целосно да го расчисти случајот 
со нелегалното прислушување. 
Обвинителите во СЈО имаат на 
располагање еден куп докази, 
стотици илјади нелегално при-
слушувани материјали и шест 

обвинети, од кои едниот сам ја 
призна вината. Веројатно тоа се 
сосема доволно докази дури и 
за лаик да сфати за што станува 
збор, а не, пак, за специјален јавен 
обвинител. Давањето одговор на 
прашањата кој и со која цел ги 
снимал разговорите и која била 
целта на Зоран Заев кога решил 
да ги објави е од исклучителна 
важност за сите натамошни ис-
траги на кои работи СЈО. 

Ако Јанева и нејзиниот тим пот-
фрлат во исполнувањето на при-
марната задача, никогаш нема да 
успеат да ја здобијат довербата кај 
граѓаните (во чие име и ја извршу-
ва функцијата), па место дел од 
решението, ќе останат запомнети 
како најголеми виновници за не-
расчистување на кризата. 

Веднаш по расчистувањето на 
главното прашање, СЈО има об-
врска да утврди колку нелегално 
снимени разговори сѐ уште се над-
вор од контрола на надлежните 
органи, колку луѓе биле и сѐ уште 
се во контакт со таквите материја-
ли и дали и колку од тие снимки 
се злоупотребувани за уцени и 
за рекетирање јавни личности, 
бизнисмени, обични граѓани? 
Последниот случај на совпаѓање 
на временскиот период на обнову-
вањето на хипотекарниот кредит 
на СДСМ во Комерцијална банка и 
објавувањето на приватен теле-
фонски разговор на директорот на 
банката Хари Костов е само едно 
од сомневањата за злоупотреба на 

За една година работа на СЈо

нелегалните снимки, кое СЈО 
мора да го расчисти.

Суштината на постоењето на 
СЈО, сепак, е да биде заштитник 
на правото и на интересите на 
граѓаните, а не на Зоран Заев 
и на неговите соработници. Ја-
нева има обврска да ја сервира 
вистината на маса, а не да ја 
манипулира јавноста и да води 
туѓи предизборни кампањи. 
Граѓаните имаат право да ја 
дознаат вистината, па затоа 
повеќе од сигурно е дека , по-
рано или подоцна, ќе ги добијат 
тие информации, сакале Заев и 
Јанева да откријат или не.



В о услови кога, пред сѐ 
поради „Брегзит“ и бе-
галската криза, Европ-

ската унија ќе мора темелно да 
се реструктурира економски и 
финансиски, а во исто време да 
се редефинира и идеолошки, 
односно политички, „брисел-
ските елитисти“ ни покажува-
ат дека на нас гледаат, пред сѐ, 
како на потенцијални попол-
нувачи на буџетската дупка 
која ќе се појави со замину-
вањето на Велика Британија.

Во исто време ни испраќаат по-
рака дека не само што нема да 
влеземе во клубот во наредни-
те десетина години, туку дека 
како регион сме безбедносна 
закана што само по себе под-
разбира дека на нас не гледаат 
како на идни сограѓани, туку 
како на опасни криминалци, 

слични на членовите на ИСИС 
и на Ал Каеда кои секојдневно 
ги ловат по германските и по 
француските градови. Всуш-
ност, најтрагично е тоа што ЕУ 
и нејзините членки воопшто 
не размислуваат какви пораки 
им испраќаат на земјите како 
Македонија, Србија, Албанија, 
Косово, Црна Гора и Босна 
Херцеговина. Граѓаните што 
токму европската импотент-
ност и шурувањето со Слобо-
дан Милошевиќ ги однесе во 
војни на почетокот на деведе-
сеттите години, при што беа 
убиени стотици илјади а не-
колку милиони беа раселени, 
сега ќе треба да ѝ плаќаат на 
ЕУ за влез.

Според бриселските медиуми 
што ги пренесуваат планови-
те на европските бирократи, 
целта не се меѓу 500 милиони 
и една милијарди евра што би 

биле прибрани со операцијата 
која слободно може да се на-
рече „Балканска казна“, туку 
целта е ЕУ да се обезбеди од 
туристите од регионот кои, 
според Европол, се опасни за 
европската безбедност. Колку 
овој план е спротивен на ев-
ропските принципи за слобод-
но и бесплатно движење на ка-
питалот, стоката и на луѓето 
може да се види од сугестиите 
што доаѓаат од Брисел кога се 
работи за регионалните кому-
никации. Европската унија со 
години инсистира да се олесни 
патувањето меѓу Македонија и 
Албанија, меѓу Србија и Хрват-
ска, меѓу Косово и Србија, меѓу 
сите земји во регионот. Благо-
дарение на инсистирањето на 
Брисел, на Балканот голем број 
земји овозможуваат патување 
преку граница само со лична 
карта, а во исто време ЕУ става 
ѕид за целиот регион.

Посебна тарифа за 
посета на остатоците 
од Берлинскиот ѕид
Според планот, парите, кои се 
движат меѓу 10 и 13 евра по чо-
век, ќе треба да ги уплатува секој 
балкански турист или бизнисмен 
при влезот во ЕУ за да се покријат 
трошоците за проверка на до-
кументите и на идентитетот на 
балканските патници. Практич-
но, секој Балканец при влезот во 
ЕУ ќе мора да добие безбедносен 
сертификат според кој тој не е 
опасен за безбедноста на Унијата. 
А пред воопшто да се дојде во 
ситуација да се плати тарифата, 
Балканците ќе мора да се најават 
дека ќе патуваат, и тоа најмалку 
од 48 до 72 часа пред влезот во ЕУ. 
Тоа значи дека ако некој партнер 
во ЕУ ви закаже средба задутре, 
таа ќе мора да биде одложена. 
Без разлика дали претходно сте 
влегувале во ЕУ со години без да 
направите некаков проблем, сега 
европските служби повторно ќе 
ве проверуваат дали можеби 

сте се помочале на остатоците 
од Берлинскиот ѕид, кој сега во 
виртуелна и во финансиска фор-
ма го креваат, не Русија и ДДР, тие 
на кои устите им се преполни со 
фрази со кои го нарекуваат ѕидот 
што го урна Хелмут Кол најголе-
ма грешка во Европа по Втората 
светска војна.

Дупки во безбедноста
Немоќната ЕУ е во ситуација во 
која, не можејќи да се справи со 
тероризмот во својот двор, се 
обидува на кој било начин пред 
јавноста да покаже дека се грижи 
за безбедноста на своите граѓани. 
И оттука за нив не е важно што го-
динава на земјите-членки, и тоа 
на Франција, Белгија и на Герма-
нија, им се случија напади во кои 
учествуваа и голем број европ-
ски граѓани што, патем, во многу 
случаи биле дел од проверките 
на безбедносните служби. Не е 
важно ни што меѓу сите напаѓачи 
во Париз, Брисел, Минхен немаше 
ниту еден балкански граѓанин. 
Колку планот е наивен од без-
бедносен аспект може да заклучи 
секој што ги следи трендовите 
во тероризмот. Со овој систем, 
доколку биде воведен, само ќе се 
наведат ИСИС и другите терорис-
тички мрежи да се фокусираат 
на лица што немаат криминални 
досиеја, кои речиси се невидливи 
за безбедносните служби и кои, 
откако ќе добијат безбедносен 
сертификат во ЕУ, ќе можат без 
никаков проблем да ги спроведу-
ваат своите мрачни сценарија. Во 
Брисел сега никој не размислу-
ва дека по само еден инцидент 
или терористички напад во кој ќе 
учествува „проверен Балканец“, 
ЕУ ќе мора повторно да го проме-
ни целиот систем и веројатно до 
новото „интелигентно“ решение 
да го блокира целиот систем за 
влез на Балканците во Унијата. 
Што, можеби, е и крајната цел на 
„најдемократската асоцијација на 
држави во историјата на светот“.

За ЕУ ќар, за Балканот 
зијан
За разлика од буџетот на ЕУ, кој 
со остварување на планот ќе се 
пополни со стотици милиони или 
можеби и со над милијарда евра, 

за земјите од Балканот трошоците 
за патување и за водење бизнис 
ќе пораснат значително. Покрај 
таксата, која за едно семејство ќе 
изнесува над 50 евра (сѐ уште не 
се знае дали ќе биде по влез или 
за цела година), ќе поскапат и ави-
обилетите затоа што во очекување 
на сертификатот од ЕУ нема да 
можете да купите порано билет, 
што, секако, добро ќе им дојде на 
авиокомпаниите од кои најголем 
дел се европски. Посебна приказна 
е цената од 10 до 13 евра што треба 
да ја плати секој што сака да патува 
во ЕУ. Како и сега, проверката на 
секој патник ќе се врши преку за-
едничката база на податоци на ЕУ 
во која проверката трае не повеќе 
од една минута, но сега за тоа не се 
плаќа. Зошто во иднина, дури и да 
се промени процедурата дури и да 
се изгради нова база на податоци 
за балканските граѓани, ЕУ треба 
да собира стотици милиони евра 
за нешто што кој било европски, 
а не пак балкански, софтвер кон-
трактор би го направил за стотина 
илјади евра.

ЕУ учи од Велика 
Британија 
За разлика од ЕУ која досега, на-
вистина, овозможуваше слободен 
и бесплатен влез за земјите-кан-
дидати, Велика Британија не само 
што не даде визна либерализација, 
туку до небеса ги крена цените за 
визи. Уште пострашно е тоа што 
дискрециското право за одлуката 
дали ќе добиете виза не може да 
се обжали со ниту една жалба, а 
парите што сте ги дале нема да ви 
се вратат кога сте одбиени, што е 
случај во огромен процент од ба-
рањата за виза. Па, така едно че-
тиричлено семејство за британски 
визи треба да даде над 700 евра, а 
визата најчесто трае до 6 месеци. 
Во споредба со Велика Британија, 
Европската унија е повеќе од фер 
кога се работи за финансиските ас-
пекти на проблемот, но, сепак, оста-
нува горчина од пораката дека ни 
цели 7 години откако Македонија 
и другите земји во регионот до-
бија визна либерализација, нашите 
партнери во ЕУ не ни веруваат дека 
сме достојни барем слободно да па-
туваме кај нив кога веќе не можеме 
да бидеме политички и економски 
на исто ниво. 

Балканот ќе ја плаќа сметката  
на Блискиот Исток

планот на европската 
комисија да воведе 
такса при влезот 
на граѓаните од 
балканските држави 
во еу е уште еден 
сигнал дека европа 
не гледа на регионот 
како на составен 
дел од континентот 
и доказ повеќе дека 
проширувањето 
со нови членки 
веќе не е ниту меѓу 
среднорочните 
приоритети на 
елитниот бриселски 
клуб

колумна

Пишува | Горан Момироски
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р ед но е СДСМ во по ли тич-
ка та про гра ма за из бо ри те 
за ка жа ни за 11 де кем ври 

да на ве де де ка ќе го ре ви ди ра ху-
мо рот и са ти ра та во ме ди у ми те. 
Ред но е отка ко ве ќе на сил но се 
оби ду ва ат исто то да го спро ве дат 
на те рен. И по крај хра бри те, но 
не у бед ли ви збо ро ви на За ев де ка 
„93 ли три во се кун да или ме три 
куб ни на час“ (но ви те 102,5 про-
цен ти) е си гу рен во по бе да та на 
прет стој ни те из бо ри, СДСМ по ка-
жу ва не ве ро јат на нер во за. Пар ти-
ја та се оби ду ва да на мет не став на 
страв и тре пет за си те што ќе се 

ос ме лат да ја кри ти ку ва ат и тоа, 
ни по ве ќе ни по мал ку, ди рект но 
врз ме ди у ми те што се и глав ни 
кри ти ча ри на неј зи на та ра бо та 
и на со стој би те што ги пре диз-
ви ку ва во др жа ва та.

Пос лед ни те ак ции во сти лот на 
спро ве ду ва ње зак лу чо ци од По-
лит би ро то во пог лед на ху мо рот 
и са ти ра та СДСМ ги на со чи кон 
„Ре пуб ли ка“. Пар ти ја та сме та де-
ка е де мо крат ски да се за ка ну ва, 
да об ја ву ва де ман ти и да уре ду ва 
кро мид-ве сти што не ѝ се по вол-
ја. Од нос но, оние ве сти кои пре ку 
ху мо рот и са ти ра та ги ва дат на по-
вр ши на бол ни те точ ки на СДСМ 

и дејс тву ва ње то на нив ни от ме-
наџ мент или, пре циз но, са ти ра та 
по све те на на пре ми ну ва ње то на 
„не за вис ни от и об је кти вен но ви-
нар“ Му ха мед Зе ки ри ди рект но на 
пла те на функ ци ја во нај ви со ки те 
пар ти ски те ла на СДСМ.

Ве ста на ко ја ре а ги ра СДСМ и са ти-
рич но ја отс ли ка таа но ва со стој ба 
но си нас лов: „Зе ки ри: Го од брав 
СДСМ би деј ќи има по до бра про-
гра ма од ИСИС“. Во неа е вмет на та 
(нор мал но, из мис ле на) из ја ва на 
Зе ки ри: „Знам де ка мно гу ми на 
оче ку ваа ка ри е ра та да ја про дол-
жам во ИСИС или не ко ја слич на 
ор га ни за ци ја, пред сѐ по ра ди 
мо е то искус тво со бом би те на 
За ев, ме ѓу тоа, се пак, се од лу чив 
за СДСМ би деј ќи има по до бра 
про гра ма од ИСИС. Пред сѐ, ка-
ко член на ИСИС ни ко гаш не ма да 
мо жам да по се ту вам фуд бал ски 

нат пре ва ри на Ко со во, Ал ба ни ја 
и на Шкен ди ја, не ма да мо жам да 
ба рам да се гла са за фе де ра ли за-
ци ја на Ма ке до ни ја, ни ту ќе мо-
жам да се бо рам за дво ја зич ност. 
Со пла тфор ма та на За ев и СДСМ 
си гу рен сум де ка ќе мо же ме да се 
из бо ри ме за ед но за си те овие ра-
бо ти“, а по тоа се до да ва: „Па та ка, 
ка ко иден пра те ник и по ли ти чар 
во оваа Ма ке до ни ја ќе мо же да ги 
ос тва рам си те це ли и иде а ли кои 
ка ко член на ИСИС не би мо жел да 
ги ос тва рам, од нос но зна е те ка ко 
е, ако учес тву вам во ед на ак ци ја 
на ИСИС за мо и те це ли, мож но е 
да не до че кам да ги ви дам ре зул-
та ти те од ак ци ја та. ва ка, со СДСМ 
и пра те нич ки от иден ти тет, гра-
ѓа ни те на Ма ке до ни ја мо жат да 
би дат мир ни де ка ќе би дам жив, 
здрав и ќе се бо рам за фе де ра-
ли за ци ја, дво ја зич ност, Ко со во, 
Ал ба ни ја и сѐ што го са ка мо јот 
на род“, и се до да ва из мис ле на па-
ра фра за: „Спо ред Зе ки ри, СДСМ 
по ле ка ста ну ва но ва та нај го ле ма 
ал бан ска пар ти ја во Ма ке до ни ја 
и зас лу жу ва да ја до бие под др-
шка та од си те гра ѓа ни за да ја ре-
а ли зи ра про гра ма та за ко ја мно-
гу ми на твр деа де ка не по стои”.

Што, всуш ност, го по го ди СДСМ од 
оваа из мис ле на, са ти рич на вест? 
Ве ро јат но, ре ак ци и те на јав но ста 
по ра ди ви сти ни ти те фа кти што 
се сов па ѓа ат со на ве де ни те во оваа 
по ве ќе- по мал ку фи ктив на вест. На 
при мер, ре ак ци и те на јав но ста по 
сел фи то на За ев ме ѓу ба ли сти те на 
нат пре ва рот на Шкен ди ја; ве ту ва-
ње то за во ве ду ва ње дво ја зич ност 
во др жа ва та, по твр де но од са ми от 
За ев во пос лед но то ин терв ју (да де-
но не кол ку не де ли по из мис ле на та 
вест ); или де ка „СДСМ по ле ка ста-
ну ва но ва та нај го ле ма ал бан ска 
пар ти ја во Ма ке до ни ја”, што За ев, 
исто та ка, на ви сти на го по со чи во 
тоа ин терв ју?

Са ка ле или не, СДСМ и нив ни от де-
мо крат ски ка па ци тет се соп наа на 
пр ви от че кор око лу нив ни те глав-
ни поплаки за раз би ра ње то на сло-
бо да та на ме ди у ми те и во оп што 
сло бо да та на изра зу ва ње. Гле да но 
од ас пект на ху мо рот и са ти ра та, 
кои, ра ка на ср це ко га е СДСМ во 
пра ша ње, нај че сто из ле гу ва ат на 
ви де ли на ка ко ви сти на, мо же би 
за след ни те из бо ри СДСМ ќе ба ра 
да се фор ми ра и те ло, ад хок или 
по сто ја на аген ци ја за одре ду ва ње 

што е смеш но и са ти рич но, а што 
не е? И ете но ва кро мид-вест нас ло-
ве на: „За ев: Ќе во ве де ме аген ци ја 
за одо бре ни сме шки и бур ле ски“. 
Да ли мо же да оче ку ва ме и пар ти-
ско-пар ти зан ска ра ди кал на ак ци ја 
ка ко таа про тив „Шар ли Еб до“?

Да се раз бе ре ме, во СДСМ има(ше) 
сил ни мом ци и де вој ки кои во ми-
на то то не са мо што ги раз би ра ат 
ху мо рот и са ти ра та ка ко по ли тич-
ка по ра ка, ту ку и ка ко на со ка ка ко 
да се по пра ват гре шки те. Но, ка ко 
и си те де мо крат ски си ли во таа 
пар ти ја, и тие се чув ству ва ат ка ко 
тур на ти под чер ги че по го ле ма та 
чис тка во пар ти ја та на за е ви сти те.

Зар во СДСМ сме та ат де ка нив ни те 
чле но ви не се сме ат на га фо ви те на 
За ев, изра зе ни во не го ви те но ви 
мер ни еди ни ци „93 ли тра во се кун-
да или ме три куб ни на час“? Или на 
не го ви те ла ги, кон тра ла ги и ста-
во ви кои по се кое не го во ин терв-
ју шта бот мо ра да ги пег ла? Или 
мис лат де ка на нив ни те чле но ви 
не им се пре вр ту ва ат цре ва та од 
лаж но то со чув ство на Ше ке рин ска 
кај лу ѓе то од поп ла ве ни те на сел-
би изра зе но со лаж но то до пи ра ње 
со ра ка врз ра мо кол ку да по ми не 
ре дот прос ле де но со над ме но то 
глу во „Се де те, не ста ну вај те“? Си те 
има ат „хе пи фејс“ по тие на ста пи на 
ра ко водс тво то? По треб ни ли им се 
уште при ме ри?

Спо ред пос лед ни те ре ак ции на 
СДСМ, еви дент но е де ка во пар-
ти ја та го раз би ра ат са мо „ви стин-
ски от“ ху мор кој оди на ште та на 
гра ѓа ни те и мор бид ни те оби ди за 
са ти ра од оние кои се којд нев но го 
на ре ку ва ат на ро дот „сто ка, ѓу бре, 
ов ци, без мо зоч на ма са“ и де ка тоа е 
де фи ни ци ја та за „смеш но“ во СДСМ. 
Смеш но им бе ше и ре об ја ву ва ње то 
на ста ри те пре ра ска жа ни ви це ви 
на К-15 ко га пре ку МТВ за тоа им 
пла ти ја ре чи си два ми ли о на евра 
за две го ди ни. И се га, ве ро јат но, 
им се нас мев ну ва ат на тие идеи, 
осо бе но по отво ре на та под др шка 
од еки па та. Но, во до го во рот би 
тре ба ло да се вмет не кла у зу ла за 
ре ви ди ра ње на ед но чин ки те во кои 
Агим се прет ста ву ва ка ко Зо ран, а 
и да ги „по пра ви“ за би те. Би деј ќи 
Зо ран, оној ви стин ски от, најм но-
гу сме та на ал бан ски те гла со ви, а 
и не за вис ни от но ви нар ски ка дар 
во Цен трал ни от и во Из врш ни от 
од бор мо же да му се на лу ти.

За дел од СДСМ, мо же би, бе ше смеш на 
и ху мо ри стич на и бле да та фран ши-
за на УСА ИД за ви де о про е кти во зад 
Ка вка зот и во зем ји те од цен трал на 
Ази ја. За по тсе ту ва ње, еми си ја та ми-
на без пред ви де ни от ефект и по шест 
проб ни епи зо ди и ни за та не ус пеш ни 
ге ри ла-мар ке тинг фин ти, до жи веа 
по топ. Важ но, па ри те од стран ски те 
фон да ции на ме не ти „за раз вој на ху-
мо рот и на са ти ра та“ се пре вр теа низ 
нев ла ди ни те ме ди ум чи ња и се ктор чи-
ња. Но, ток му во пи лот-епи зо да та на 
кон цеп тот „со ху мор про тив си сте мот“ 
бри тан ски от ам ба са дор го по со чи тоа 
што се га му се уди ра од гла ва на СДСМ, 
де ка по ли тич ки от ху мор е ва жен дел 
од де мо кра ти ја та.

Но, глав на та при чи на за тоа зо што ху-
мо рот не му оди од ра ка на СДСМ и му 
е бе ско рис но ору дие во по ли тич ка та 
бор ба е те шка та исто ри ска зад ни на. 
Си сте мот што идеј ни те нас лед ни ци 
на Ко му ни стич ка та пар ти ја го спро-
ве ду ваа(т) и што го но сат во се бе ка-
ко мо дел во оп што не им е сме шен на 
оние што оста наа без ни е ден „вра бо-
тен во се кое се мејс тво“; или на жр тви те 
на при ва ти за ци ја та за чи и што же ни 
Бран ко „не мо жел да по стиг не“.

Де но ви ве има нов при мер за „нес меш-
но“. СДСМ ве ту ва де ка не ма да се нап-
ла ќа ра ди о ди фуз на та кса. Всуш ност, 
СДСМ и на вре ме то не нап ла ќа ше 
РДТ, па ги ган тот оста на без драм ско 
сту дио и не кол ку ор ке стри, и бе ше 
све ден на ми ни мум лу ѓе со на со бра-
ни не исп ла те ни пла ти, кол ку да се 
ре че де ка има ја вен сер вис, заг ла вен 
во дол го ви и до ма и во странс тво. 
Па, ка ко МТВ ќе има па ри за ста ри те 
„ре ви ди ра ни“ ху мо ре ски на ве де ни 
по го ре? Ќе има - од кај Зо ки по си стем 
„ед но евро за МТВ“, па пре ку до на ции 
за сер ви сот, на зад во си сте мот „кај 
би шкар ни кот“. Ва ква ве ле леп на иде ја 
за еко ном ска про гра ма мо же да ми не 
са мо кај фи нан со ви от пар ти ски гу ру, 
ви со ко о це нет од За па дот, спо ред до-
ку мен ти те за „Те ле ком“.

По ли тич ка та бор ба во од нос на по ли-
тич ки те кам па њи до пр ва ќе зе ма за лет 
за из бо ри те на 11 де кем ври. До де ка од 
СДСМ се оби ду ва ат да на мет нат став 
де ка „со нив не ма зе за ње“, во овој про-
дол жен пре диз бо рен пер и од не за ста-
ну ва ат да би дат из вор на зас ме ју ва-
ње на на ро дот. Ху мо рот е нај моќ но то 
оруж је на на ро дот за за чу ву ва ње на 
здра ви от раз ум, а тоа СДСМ не ус пеа 
да го спре чи ни ту во зе ни тот на мо ќта, 
не ма ни ту се га. 

СДСМ е против  
хумор, а има 
лидер-комедијант

има сме шки и бур ле ски, ка ко 
што ве ли зо ран за ев за ра бо та
та на сдсм, ама ка ко што се га 
удри ја по ху мо рот, те шко де ка 
не кој ќе им се „нас мев не“ на из
бо ри те. до де ка се оби ду ва ат да 
на мет нат став де ка со нив не ма 
„зе за ње“, во овој про дол жен 
пре диз бо рен пер и од не за ста
ну ва ат да би дат из вор на зас
ме ју ва ње на на ро дот. Ху мо рот 
е нај моќ но то оруж је на на ро
дот за за чу ву ва ње на здра ви от 
раз ум, а тоа сдсм не ус пеа да 
го спре чи ни ту во зе ни тот на 
мо ќта, не ма ни ту се га

КоЈ Ќе МУ Го НАЈДе КрАЈот?!

акТуелно

Пишува | Наум Стоилковски
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С коп је се тре се ше во се рии, а гра ѓа ни-
те и функ ци о не ри те од ИО и на ЦО на 
СДСМ беа во раз лич ни ди ле ми. Пр ви те 

се мис леа да ли да оста нат до ма или во пар-
ко ви те, а  вто ри те да ли да ја спо де лат „ше-
га та“ на  „Фејс бук“ или на „Тви тер“. И до де ка 
ил јад ни ци воз не ми ре ни гра ѓа ни над вор од 
до мо ви те до доц на во но ќта уп ла ше ни  дре меа 
по клу пи те во пар ко ви те, чле но ви те на вр ху-
шка та на СДСМ во си лен „тво реч ки не мир“ 
до жи ву ваа нап лив на „ху мор“ во удоб ни те 
фо тел ји и „дре меа“ и „ше ру ваа“ виц ка сти ста-
ту си на со ци јал ни те мре жи. Преп ла ше ни те 
гра ѓа ни се по тсе ту ваа на ка та стро фал ни от 
зем јо трес од 1963 го ди на во кој за ги наа 1.100 
лу ѓе, тра ге ди ја дла бо ко и тра ор но вре жа на во 
ко ле ктив на та ме мо ри ја, а чле но ви те на ЦО и 
на ИО заг ла ве ни во се ќа ва ња та од вре ме то на 
вла де е ње то и жел ни за не го во вра ќа ње, зем-
јо тре сот го про тол ку ваа ка ко про ме на, ка ква 
и да е, ма кар и те ктон ска, про ме на што во де ла 
кон дру ги про ме ни?!

Со цел да им се приб ли жат и да не оста нат 
по ку со во глу по ста, им се прик лу чи ја и ре ди ца 
но ви нар ски ју риш ни ци. По ве ро јат но, са каа 
пла та или до бит но ме сто на кан ди дат ски те 
ли сти. До се га имаа мно гу ва кви, на ста на ус-
пеш ни при ме ри, кои во ур ба ни от ма ке дон ски 
реч ник са мо на мет на та та фра за „про фе си о-
на лен но ви нар“ ја де фи ни раа ка ко „но ви нар 
со ла би лен ка ра ктер, кој од би ва да ра бо ти за 
пла та и са ка да ста не пра те ник“.

Зем јо тре си те не пре ста ну ваа, а во Скоп је се 
во деа не кол ку па ра лел ни, со се ма раз лич ни 
би тки. Од ед на стра на, по ве де ни од се ри ја та 
по тре си, гра ѓа ни те се бо реа со раз бир ли ви от 
страв од си лен зем јо трес и се пла шеа за суд би-
на та на најб ли ски те, факт што сил но го обре-
ме ни жи ве е ње то во глав ни от град, од дру га 
стра на, ин сти ту ци и те сми ру ваа и исто вре ме-
но се под го тву ваа да би дат „на го товс“ за, не 
дај Бо же, нај ло шо то, а од тре та екс по нен ти те 
од СДСМ во кој се во де ше со се ма по и на ков 
нат пре вар. Та му, кој од кој „по ду хо вит“, ду зи на 
нам ќо ри и чле но ви на вр ху шка та и исто тол ку 
„про фе си о нал ци“ се нат пре ва ру ваа чи ја ше га 
за зем јо тре сот ќе би де по до бра. Не сфа ќај ќи ја 
сопс тве на та бе до ти ја, не свес но ја по ка жу ваа 
це ла та сво ја праз но ти ја, а по ве де ни од одо-
бру ва ње то на грст ко ле ри ци и ми зан тро пи на 

ан ти со ци јал ни те мре жи, кои ја 
оди гра уло га та на ка та ли за то ри 
во со го ру ва ње то на скру пу ли те 
и на чо веч ко то, тие страс но ужи-
ваа во пре зен та ци ја та на лич на-
та гр до ти ја на ду хот. Ду зи на ли-
ко ви, кои ни ко гаш не ус пе а ле, а 
тол ку мно гу са ка ле да го сфа тат 
цр ни от ху мор на „Мон ти Пај тон“, 
се са мо заг ла ви ја и јав но со го ли-
ја. На стра на, по којз нае кој пат се 
ра бо те ше за исти те, не прес мет-
ли ви функ ци о не ри, кои ни ка ко 
да раз бе рат де ка ху мо рот, ед но-
став но, не им „ле жи“, а не шта та 
што не ги зна ат не тре ба да ги 
пра кти ку ва ат. Се пак, на ро дот, 
ка ко и се ко гаш, спро тив но од 
нив, ќе ја гле да до бра та стра на 
на не шта та. Да, ба рем не се хи-
рур зи. Ло ши от ху мор сѐ уште 
не убил ни ко го, освен, мо же би 
не чи ја ка ри е ра...

КОГА НАМЌОРЛАКОТ СТАНУВА 
ПАРТИСКА ДОБЛЕСТ

Во нор мал на пар ти ја, ко ја др жи 
до се бе и са ка да до пре до гра-
ѓа ни те, осо бе но пред из бо ри со 
алар ман тен и се ри о зен „ми нус“ 
кон по ли тич ки от опо нент, ва кви-
те ли ко ви уште исти от ден би би-
ле ек ско му ни ци ра ни и иск лу че ни 
од си те те ла, ка ко до бар при мер 
за дру ги те не до вет ни пар ти ски 
че да, или, во нај ма ла ра ка, цен-
тра ла та и членс тво то би се огра-
ди ле од нив ни те не про мис ле ни 
дејс тва. Тоа, се ка ко, би се слу чи-
ло са мо во нор мал на пар ти ја, не 
и во опо зи ци ја во ко ја на це на е 
омра за та и ка де што по зи ции се 
до би ва ат пре ку плу ка ње и ма ал-
ски ман гуп ски игри. Збо ру ва ме за 
пар ти ја во ко ја мо дел за по ли ти-
ча ри се Ши ле гов и Аде ми... А, ако 
не што не ви јас но око лу пар ти-
ски те кри те ри у ми и вред ну ва ње-
то на плу ка чи те, по тсе те те се на 
из бо рот на ли ко ви те за тех нич ки 
и за до пол ни тел ни ми ни стри. Не 
ед наш, два па ти по ред...

Се пак, до кол ку пр ви от дел од 
неј зи ни от ста тус ја ста ва на ви-
де ли на пар ти ска та опре дел ба, 
да ли спо ме ну ва ње то на Алах 
ука жу ва де ка тре ба да оче ку ва-
ме де ка не кој ќе ја сме ни и ве ра-
та са мо за да вле зе во СДСМ на 
го ле ма вра та? Ло гич но то пра-
ша ње во це ла та не ло гич ност 
на Ива е: Да ли ток му па тот на 
ра ди ка лот Му ки ѝ ги „отво ри“ 
очи те?  По таа ло ги ка, ста ри те 
и зас луж ни со ци јал де мо кра ти, 
кои и та ка одам на од со ро со и-
ди те и ша ре ни те не ма ат ни ка-
ков при стап до кан ди дат ски те 
ли сти, се га тре ба ос но ва но да се 
пла шат и од но ви на ри те и ра ди-
ка ли. Но не са мо но ва ма ка за 
ста ри те пар тиј ци, ва ка, СДСМ 
ста ну ва се по се ри оз на за ка на од 
го ле ма ка дров ска за гу ба за „про-
фе си о нал ни те“ ме ди у ми и за те-
ро ри стич ки те ор га ни за ции. Од 
дру га стра на, ва ка или та ка, но 
со но ви ов при стап за прв пат во 
по сто е ње то пар ти ја та ќе отво ри  
(или, по до бро ка жа но, ос ло бо ди) 
и не кое ра бот но ме сто...

ГРДОТИЈАТА НА 
НАМЕТНАТОТО НАЦИОНАЛНО 
САМОУНИШТУВАЊЕ

Во Ма ке до ни ја се слу чу ва ат не-
об јас ни ви фе но ме ни. Оваа кон-
ста та ци ја не ја оправ ду ва са мо 
по ја ва та на зем јо трес по го ле ми 
поп ла ви, на уч но це лос но кон-
тра ди ктор на, ба рем ка ко што 
твр дат се из мо ло зи те. Вто ри от 
не об јас нив фе но мен е не поз нат 
во по ли ти ко ло ги ја та и збо ру ва 
за кон стан тен изб лик на гр до-
ти ја од опо зи ци ја та по се ко ја 
вре мен ска и при род на не по го-
да во др жа ва та. Пред по мал ку 
од еден и пол ме сец, исто то се 
слу чи со поп ла ви те, а се га го 
по твр див ме со зем јо тре си те. 
И се га и то гаш, гра ѓа ни те не мо 
гле даа ка ко СДСМ ги зло у по тре-
бу ва тра ге ди и те.

ПОЛИТИЧКИ ПРИРАЧНИК: ШТО СЕ СЛУЧУВА КОГА  
МИЗАНТРОПИТЕ И НАМЌОРИТЕ ЌЕ ЗАВЛАДЕАТ СО ПАРТИЈА?

анализа

Скоп је се тре се ше. Исто вре ме но се тре се ше и дел од СДСМ. Глав
ни от град од се ри ја зем јо тре си, а ме во ви те на дел од функ ци о не ри

те на глав на та опо зи ци ска пар ти ја од сме е ње. Во исто вре ме ко га 
ил јад ни ци гра ѓа ни се чу деа ка ко и ка де ќе ја ми нат но ќта, ви со ки 
пар ти ски чел ни ци од Из врш ни от и од Цен трал ни от од бор на со

ци јал де мо кра ти те се мис леа ка ко и на ко ја со ци јал на мре жа да се 
потс ме ва ат со стра вот на со гра ѓа ни те. „Виц ка сти те“ ми зан тро пи 

си играа со чув ства та на скоп ја ни, а пар ти ја та со мол кот ги одо бри 
нив ни те дејс тва. И та ка, спо ред бед на та и воз љу бе на ка у за, не про
коп са ни те ше го биј ци си играа со чув ства та на „сто ка та“ и на „се ла

ни шта та“, ко ја не е нив на цел на гла сач ка гру па...

СКоПЈе Се треСеШе, СДСМ Се ПотСМевАШе

Пишува | Љупчо Цветановски

Пр вос по ме на ти те  мо де ли, 
кои, очиг лед но, ба рем спо-
ред ви си на та на функ ци и те 
во пар ти ја та и при сус тво то во 
нив ни те ме ди у ми, ги по се ду-
ва ат по треб ни те и по са ку ва-
ни ка ра кте ри сти ки спо ред кој 
е фор ми ран фо то ро бо тот на 
со вре ме ни от ма ке дон ски со-
ци јал де мо крат, уште пр ва та 
ве чер се над ми наа се бе си. Сла-
ва та, се пак, им тра е ше кра тко. 
Аде ми и Ши ле гов ги за се ни 
са мо ед на про фе си о нал на но-
ви нар ка, ко ја по Ши ле го во то 
„Не беше зем јо трес. Ми лен-
ко си играл фриз би со рам-
на та пло ча“ и кон тра у да рот 
на Аде ми „еко ном ски по раст 
од 3,9 по рих тер“, за си ле но 
со „тон чот“ на „Го лем од ѕив 
де нес од 7 на у тро“, двај ца-
та ги ста ви во ин стант сен ка 
со ста ту сот „Ни е ден зем јо-
трес не мо же да ме спре чи 
да пре жи ве ам, са мо да до-
жи ве ам Гру јо да пад не. По-
тоа сѐ е во ра це те на Алах“. 
Очиг лед но, кај неа единс тве на 
не ло гич ност не е што се ви ка 
Бил ја на - а си те (па и са ма та) 
ја ви ка ат Ива... Нај ве ро јат но, 
ло ги ка та е мно гу про ста и ста-
ну ва збор за са мо уште еден 
„про фе си о на лец“, кој со ну ва 
да ста не пра те ник. Тра ди ци ја 
си е тра ди ци ја. И та ка,  но во то 
ко му ни стич ко мо то гла си:  „И 
по ти то – Му ки...“
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За сре ќа на гра ѓа ни те, во вто ри от 
слу чај без жр тви, но за не сре ќа на 
пар ти ја та се га, нас про ти пр вич на та 
без о браз на зло у по тре ба на ме ди у-
ми те во поп ла ви те, кои имаа за цел 
да ја на со чат ви на та за при род на та 
не по го да кон вла ста, а вр ху шка та 
по пр вич ни те из ли ви на Ра да и на 
дру ги те се пов ле че во иле га ла, во 
но ва та не кро фил ска при ка ска со 
зем јо тре си те во деа функ ци о не ри те, 
чле но ви те и сим па ти зе ри те.

Вто ри те и тре ти те ду ри из ва ди ја 
и те о рии де ка зем јо тре сот имал за 
цел да ги из бр ка и рас тре се „се ла-
ни шта та“, кои се до се ли ле во „нив-
ни от“ град и де ка би ло до бро што 
се до се ли ле ток му на тра са та на 
нај го ле ми от те ктон ски рас цеп?! 
Дру га та, уште по не до вет на и не-
про мис ле на жел ба на чле но ви те и 
на сим па ти зе ри те на со ци јал ни те 
мре жи бе ше таа што на ла га ше де ка 
цел та на по тре си те би ла уни шту ва-
ње то на сти ро пор ни те зда ни ја на 
„Скоп је 2014“.

Ама во оп што не им пре че ше фа ктот 
што на за мис ле на та и по са ку ва на 
„се лан ска“ ли ни ја мо жеа да за ги-
нат ил јад ни ци со гра ѓа ни, ни ту де ка 
иста та прет по ста вка е уште по о-
чиг лед на во жел но то ури ва ње на 
об је кти те од про е ктот „Скоп је 2014“. 
Не, опе ри ра ни од скру пу ли, по при-
ме рот на сво и те виц ка сти „мо де ли“ 
и, очиг лед но, во де ни и за до е ни од 
пре ми са та на по чи ту ва ни от стра-
тег Пен да ров ски, во два та слу ча ја 
ќе за ги не ше са мо „сто ка“, а тие „со 
си на крв“, не до вет ни и пре до дре де-
ни за вла де е ње, ко неч но, ќе до би е-
ја шан са да дој дат до смис ла та на 
сопс тве но то по сто е ње. Ме ѓу на род-
на та за ед ни ца по којз нае кој пат ги 
из не ве ри со из бо ри те на 11 де кем-
ври, а СЈО до се га са мо дла бо ко ги 
раз о ча ра. Па зо што то гаш не би се 
кр сте ле во зем јо тре си и во поп ла ви? 
Та ка, сил но нав ле зе ни и убе де ни 
во па те тич на та спа си тел ска при-
ка ска на ли де рот, тие мал ку ми на 
спло те ни и за шти те ни на „За е ва та 
ар ка“ по бе до нос но би се вра ти ле 
ка ко единс тве ни вла де те ли на уни-
ште на та зем ја, пу ста, раз ур на та и 
про пад на та, ама без „ре жим“, не ли 
?! Грд и евтин филм, но ако цел та ги 
оправ ду ва средс тва та, ма кар би ле и 
Со ро со ви, зо што не би ги оправ да ла 
и поп ла ви те и зем јо тре си те? 

Како и секоја слободна недела во која об-
ично човек се лаже дека ќе поспие повеќе 
од вообичаено, така и во оваа „земјотресна 
недела“ најдов причина да станам во 6.15 
часот наутро. Запалив автомобил и отидов да 
пазарам нешто за јадење, па првата заушка 
на мајка природа кон Скопје ја пречекав в 

автомобил. Тресе дизелот и така, но одеднаш ме стресе малку посилно. Дури сфа-
тив дека е земјотрес, а не дефект на автомобилот - цело Скопје, кое, веројатно, по 
децении беше будно во 7.00 часот наутро во недела, веќе на големо на „Фејсбук“ 
реферираше за непријатното будење, па како афтершок-терапија на претрпениот 
стрес се шегуваше лесно со прераниот будилник на Земјината кора кој сакал-нејќел 
сите ги разбуди на „прво ѕвонење“. Не е дека отсуствуваа политички тумор-хумор 
статуси и утрото, но ајде, ќе речеш, не е страшно, имаше лесен потрес, па за луѓето 
што се опседнати со личната политичка битка веројатно можноста да појадуваат 
стотина „лајкови“ на „Фејсбук“ е премногу неодолива за да му простат на земјотресот 
и да не го политизираат.

Вториот, тој силниот земјотрес, еден на стотина години според учените, го пречекав 
„храбро“ - на нога, кај Томе во „Штала“. И - толку за храброста. Сè потоа беше по 
сценариото на умерена до значително облачна паника по сите улици на кои поминав 
на пат за дома и на кои излезените граѓани тивко во себе како да бараа покајание за 
шегите од утрото со кои имаа цел да го излекуваат утринското непријатно шок-бу-
дење. Сега веќе беше јасно дека ѓаволот ја однел и шегата и почвата под нозете. 
Ако утрината се шегувавме за да си го залекувме стресот, второто многу посилно 
„мавање“ со себе ја носеше следнава порака: „Момци, мислевте дека сте безбедни? 
Ако, само мислете така“. Затоа, ми беше совршено разбирлива сликата што ја видов: 
сите, буквално сите, старо, младо, машко, женско, подвижно и неподвижно, сите 
излезени на улица. Таму каде што се чувствуваат малку побезбедно отколку во 
сопствениот дом бидејќи моменти пред тоа истиот тој дом смртно ги преплашил.

И човек си мисли дека во тие моменти нема да се лекува паника со несолен хумор, 
туку дека сите ќе покажат малку повеќе чувство за новонастанатата ситуација, далеку 
од очекувана. Утрината сите беа погодени од мало земјотресче кое им го прекина 
сонот, попладнето сите беа здрвени од потрес „еден на сто години“, кој за неколку 
секунди ја одзеде сета животна радост во Скопје и ја киднапираше на неколку часа.

Но не. Дел од „смешковците“ од утрото продолжија со своите неоправдани обиди за 
т.н. духовитост, веројатно по шаблон обидувајќи се да мудруваат или да ги покажуваат 
сиот раскош на својот интелект и итрината, без оглед на тоа дали можноста ја бива 
за тоа или не. Немањето елементарно чувство за глобалната потреба од трезвеност 
како контратег на растечката паника не е ново, но обично е карактеристика на 
луѓе со одредени ролетни околу центрите за разумно размислување. А не кај луѓе 
што се не само политичари туку и гласни претенденти да бидат гласот и разумот 
на народот, да се грижат за луѓето и да им даваат потпора и помош, да бидат меѓу 
нив кога им е најтешко и да ги насочат и смират, кога граѓаните се во паника и „не 
знаат каде тераат“.

Во такви моменти еден политичар ако не апелира на смирување и на храбрење на 
луѓето што избегале од дома во панична страв од смрт под урнатини, туку ако гледа да 
си тера шеги по „Фејсбук“, можно е во моментот, на пример, да бил на друга планета, 
па не почувствувал што се случува во матичната земја, меѓу својот народ - иако тоа 
воопшто не е тешко да се почувствува на социјалните мрежи каде што паниката и 
стравот се детектираа лесно како растителен кашкавал во тост.

Другата можност е истите тие политичари, веројатно, да сме ги прецениле дури и со 
тоа што сме ги сметале барем за разумни човечки битија, а тие, реално, немале контакт 
со мозокот. Водени од омразата и од гневот кон политичкиот опонент загубиле осет 
за сè, дури и за својот народ, па единствен двигател им се сопствените фрустрации, 
охрабрени од чувството дека се препаметни и предуховити. Иако резултатот, во 
моменти како споменатиот, е целосно спротивен.

бетмен велит: Политичари 
паднати од Марс или 
паднати во лудило?

анализа
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 Ми ни стре Ми сај лов ски, пос-
лед ни те не кол ку го ди ни Ма ке-
до ни ја, бу квал но, е пре тво ре на 
во ед но огром но гра ди ли ште. 
Кол кав е ин ве сти ци ски от цик лус 
во пат на та и во же лез нич ка та 
ин фра стру кту ра?
МИ САЈ Лов СКИ: Точ но е тоа де ка 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е пре тво ре-
на во ед но огром но гра ди ли ште и 
тоа не го го во ри ме ту ку-та ка. Ако 
из ле зе те на те рен, ќе за бе ле жи те 
де ка се гра ди во си те ре ги о ни во 
зем ја ва. Ин ве сти ци ски от цик лус кој 
трае ве ќе не кол ку го ди ни кон ти ну-
и ра но над ми ну ва ед на ми ли јар да 
евра. Ту ка вле гу ва ат са мо ин ве сти-
ци и те во пат на та, же лез нич ка та и 
во ко му нал на та ин фра стру кту ра, 
од нос но ка пи тал ни те ин ве сти ции 
са мо во на ши от ре сор. Тоа по драз-
би ра из град ба на авто па ти шта, ре-
ги о нал ни па ти шта, пру ги, на ба вка 
на но ви во зо ви и не по мал ку важ но 
е из град ба та или ре кон струк ци ја-
та на ка на ли за ци ски и во до вод ни 
си сте ми се ка де ка де што има по-
тре ба од тоа. Ге не рал но, оста ну ва-
ме на исти от курс, ин ве сти ции во 
ин фра стру кту ра та мо ра да има и 
ќе има. Вла да та и ние ка ко ре сор но 
ми ни стерс тво, во со ра бо тка со ЈП за 
др жав ни па ти шта и ЈП „Ма ке до ни ја 
пат“, со кои има ме од лич на со ра бо-
тка и кои по сто ја но се на те рен, ќе 
про дол жи ме да вло жу ва ме во но ви 
про е кти би деј ќи тие се од огром-
но зна че ње за еко ном ски от раст 
на др жа ва та и за по до бру ва ње на 
ус ло ви те за жи вот на гра ѓа ни те. 

 Кол ку па ти шта, авто па ти шта, 
ре ги о нал ни и ло кал ни па ти шта 
се гра дат во мо мен тов?
МИ САЈ Лов СКИ: Актив но на те рен 
се ра бо ти на три е се ти на по го ле ми 
про е кти во де лот на пат на та мре жа, 
дел авто па ти шта, дел ре ги о нал ни 
и дел екс прес ни па ти шта. Ге не рал-

но сум за до во лен со кое тем по се 
од ви ва ат гра деж ни те ра бо ти иа ко 
ние би са ка ле и по бр зо, но тоа не 
за ви си се ко гаш од из ве ду ва чот. На 
Ко ри дор 10 не кол ку ме се ци се ра бо-
ти на ре кон струк ци ја на авто пат на-
та дел ни ца од Скоп је до Ку ма но во, 
ин ве сти ци ја од 6 ми ли о ни евра со 
средс тва обез бе де ни од ИПА; овој 
ме сец поч ну ва ме со ре кон струк ци ја 
на авто пат на та дел ни ца од Не го ти-
но до Де мир Ка пи ја, ин ве сти ци ја од 
око лу 5 ми ли о ни евра; ин тен зив но 
се ра бо ти на авто пат на та дел ни ца 
Де мир Ка пи ја – Смо кви ца, ин ве сти-
ци ја од 210 ми ли о ни евра, ка ко и 
на ре кон струк ци ја на  авто пат на та 
дел ни ца Смо кви ца – Ге вге ли ја, ин-
ве сти ци ја од 4,2 ми ли о ни евра, исто 
та ка средс тва обез бе де ни од ИПА. 
Во исто вре ме, актив но се гра дат 
и дру ги те два но ви авто па ти шта, 
Ми ла ди нов ци – Штип во вред ност 
од 206 ми ли о ни евра и од Ки че во до 
Охрид во вред ност до 374 ми ли о ни 
евра. Овој ме сец го рас пи шав ме тен-
де рот за ре кон струк ци ја на пат на та 
дел ни ца од Го сти вар до Ки че во. Во 
ме ѓу вре ме, поч на из град ба та на екс-
прес ни от пат од Град ско до При леп, 
а во за врш на фа за е из град ба та на 
екс прес ни от пат од Ве лес до Штип. 
Актив но ра бо ти ме и на ре ги о нал-
ни те па ти шта, и тоа: Би то ла – Ре-
сен - Бу ко во, Мо кри но – Смо ла ри, 
Бо шков мост (Жи ров ни ца) – Де бар, 
Дел че во – Го лак, Мел нич ки мост 
– Жу па, Кри во га шта ни - Обр ша ни 
– Во ѓа ни, Ко ча ни – Дел че во, Со пи-
ште – Го вр ле во, Сред но Вод но - с. 
Не ре зи, Скоп је - Сон чев Град, Опае 
– Бе ља ков це – Стан чиќ – гра ни ца 
со Ко со во, Град ско – Дре но во. Во за-
врш на фа за се пат ни те прав ци Но во 
Се ло – Ма вро во, Нов До јран – Ни-
ко лиќ, Те то во - Бр ве ни ца- Че гра не 
- Го сти вар и Ка ли шта – Стру га. Исто 
та ка, во нај ско ро вре ме ќе поч не ме 
да ги гра ди ме и екс прес ни те па ти-
шта од Штип до Ко ча ни и од Штип 
до Ра до виш, ка ко и од Ран ков ци до 
Кри ва Па лан ка.

Во од нос на ло кал на та пат на 
мре жа, за вр шив ме со про е-
ктот за об но ва на ло кал ни те 
па ти шта пре ку кој из гра див ме 
или ре кон стру и рав ме пре ку 
400 ло кал ни па ти шта. Има ме 
и дру ги па ти шта што ги ра-
бо ти ме пре ку ЈП „Ма ке до ни ја 
пат“, а, исто та ка, след на та го-
ди на пла ни ра ме да поч не ме 
со из град ба и на дру ги пат ни 
прав ци што сме ги ве ти ле во 
Про гра ма та за ра бо та.

 Се ин ве сти ра и во же лез ни-
ца та, не што што со де це нии 
прет ход но не бе ше до пре но, 
за кол ка ва ин ве сти ци ја се ра-
бо ти до се га, во кои сег мен ти 
и што е след но во тој дел? 
МИ САЈ Лов СКИ: Прв пат во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се ри-
оз но се при ста пи на овој сег-
мент. Же лез ни ца та е еден од 
важ ни те се кто ри би деј ќи низ 
зем ја ва тран зи ти ра го лем дел 
од со о бра ќа јот кон Евро па. Па, 
за тоа е мно гу важ но да има ме 
ква ли тет на же лез нич ка ин фра-
стру кту ра, ко ја ќе овоз мо жи брз 
и ква ли те тен транс порт. Збо ру-
ва ме за мо мен тал ни ин ве сти-
ции пре ку 200 ми ли о ни евра. 
Со ог лед на тоа де ка низ на ша та 
зем ја ми ну ва и Ко ри до рот 8, 
а тој е еден од важ ни те Па не-
вроп ски ко ри до ри, поч нав ме со 
нај го ле ми те ин ве сти ции ток му 
во из град ба на пру га ко ја ќе би-
де ал тер на ти ва на Ко ри дор 10. 
Во тек е из град ба на пру га та 
од Ку ма но во до Бе ља ков це во 
вред ност од 40 ми ли о ни евра, 
те че тен дер ска та по стап ка за 
из град ба на де лот од Бе ља ков-
це до Кри ва Па лан ка со про-
це не та вред ност за из град ба 
од 147 ми ли о ни евра, а во исто 
вре ме се вр ши про е кти ра ње и 
на де лот од Кри ва Па лан ка до 
гра ни ца та со Р. Бу га ри ја. За да 
го комп ле ти ра ме Ко ри дор 8, 
поч нав ме и со про е кти ра ње 
пру га кон Ал ба ни ја. Во де лот 
на со о бра ќа јот, на ба вив ме 6 но-
ви пат нич ки во за, прет ход но 
се на ба ви ја 150 то вар ни во зо-
ви, а во тек е тен дер за на ба-
вка и на 3 но ви ло ко мо ти ви. 
Со средс тва од ИПА, за вр шив ме 
со ре кон струк ци ја на 7 же лез-
нич ки ста ни ци на Ко ри дор 10, 
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вклу чу вај ќи ја и Ме ѓу на род на та 
же лез нич ка ста ни ца во Скоп је. 
Тие се се ри оз ни ин ве сти ции во 
же лез ни ца та со ог лед на тоа де-
ка де це нии на на зад ни што не се 
ин ве сти ра ло во тој дел.

 Ма ке до ни ја е ка ко кр сто пат 
ме ѓу Исто кот и За па дот, ин тен-
зив но ра бо ти на по до бру ва ње  
на ин фра стру кту ра та, а во мо-
мен тов нај ва жен и нај го лем е 
про е ктот за град ба та на Де мир 
Ка пи ја - Смо кви ца. До ка де се 
актив но сти те, кол ку чи ни ин-
ве сти ци ја та и што зна чи таа за 
др жа ва та?
МИ САЈ Лов СКИ: Из град ба та 
на авто пат на та дел ни ца Де мир 
Ка пи ја - Смо кви ца е со полн ин-
тен зи тет. Спо ред нај а ви те на из-
ве ду ва чот, гра деж ни те ра бо ти 
оче ку ва ме да би дат за вр ше ни 
на кра јот од пр ви от квар тал во 
след на та го ди на, што зна чи де ка 
це ла та тра са од 28 ки ло ме три ќе 
би де из гра де на и асфал ти ра на, 
по ста ве на еле ктрич на енер ги ја, 
кон тро лен цен тар, ка ко и дру ги 
про прат ни еле мен ти. Вкуп на та 
ин ве сти ци ја е 210 ми ли о ни евра. 
Ме пра ша вте што ќе зна чи таа 
за др жа ва та. Из град ба та на оваа 
авто пат на дел ни ца е по си те ме-
ѓу на род ни стан дар ди. Прв пат ќе 
има ме авто пат но ре ше ние што ќе 
ги за до во лу ва си те стан дар ди од 

ас пект на без бед ност, со о бра ќај 
итн. До пол ни тел но ќе го по диг-
не ме ква ли те тот на со о бра ќај би-
деј ќи не са мо оваа дел ни ца, ту ку 
це ли от авто пат на Ко ри дор 10 е 
ре кон стру и ран или е во фа за на 
ре кон струк ци ја.

 Сли чен по зна че ње е и авто-
па тот Ки че во - охрид. До ка де 
е не го ва та из вед ба, ко га ќе би-
де го тов и кол ку чи ни?
МИ САЈ Лов СКИ: Из град ба та на 
авто па тот Ки че во - Охрид прет-
ста ву ва нај го ле ма та ка пи тал на 
ин ве сти ци ја во Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја, ко ја чи ни над 370 ми ли-
о ни евра. До овој мо мент се ре а-
ли зи ра ни по ве ќе од 30 про цен ти 
од вкуп ни те гра деж ни ра бо ти. Се 
ра бо ти на це ла та тра са на авто па-
тот, асфал ти ра ни се око лу 2.700 
ме три и во на ред ни от пер и од 
ин тен зив но ќе се про дол жи со 
асфал ти ра ње. Со до бра ди на ми ка 
се ра бо ти и на ту не лот кај Пре се-
ка, кој е про би ен око лу 45 про цен-
ти. Ту не лот, пра ктич но, ќе би де 
нај долг во зем ја ва, со дол жи на 
од око лу 2 ки ло ме три. Ин те рес но 
е тоа што та му е ста ци о ни ра на 
најм но гу број на ра бот на си ла што 
до се га е ан га жи ра на  на кој би ло 
ка пи та лен про ект или во број ки 
око лу 530 ма ши ни и око лу 1.200 
гра деж ни ра бот ни ци. Не го ва та 
из град ба е мно гу зна чај на би деј-

ќи са ка ме да го вр зе ме тој дел 
од Ма ке до ни ја пре ку авто пат, 
што е мно гу важ но од ас пект на 
ре ги о нал но то по вр зу ва ње ка ко 
дел од Па не вроп ски от ко ри дор. 
До пол ни тел но, рас пи шав ме 
тен дер за ре кон струк ци ја и на 
дел ни ца та од Го сти вар до Ки-
че во, но мо рам да спом нам де ка 
оста ну ва ме на пла нот да гра ди-
ме нов авто пат од Го сти вар до 

Ки че во и да на пра ви ме комп лет-
но по вр зу ва ње до Охрид пре ку 
авто пат, па по тоа и кон Стру га. 
Дру га ра бо та се еко ном ски те при-
до би вки и бе не фи тот што ќе го 
има ат гра ѓа ни те од ас пект на по-
брз и по ква ли те тен со о бра ќај на 
оваа тра са.

Мо рам да спом нам де ка актив-
но се ра бо ти и на авто па тот од 
Скоп је до Штип. Та му сме во по-
на пред на фа за, це ла та тра са е 
про би е на, на ед на тре ти на од 
авто па тот има по ста ве но асфалт, 
а ре чи си по ло ви на од гра деж ни-
те ра бо ти се за вр ше ни. Ста ну ва 
збор за се ри оз на ин ве сти ци ја од 
206 ми ли о ни евра, а оче ку ва ме 
тој да би де за вр шен на по че ток 
на 2018 го ди на.

 Ин ве сти ци и те во па ти шта та 
и во же лез ни ца та, освен по до-
бру ва ње на ин фра стру кту ра та, 
зна чат и ан га жи ра ње ра бо та 
си ла. Кол ку на ши гра ѓа ни се ан-
га жи ра ни на си те про е кти што 
се из ве ду ва ат во мо мен тов?
МИ САЈ Лов СКИ: Ге не рал но опе-
ри ра ме со број ка ме ѓу 2.500 и 
3.000 ра бот ни ци што актив но 
ра бо тат са мо на из град ба на па-
ти шта та. Ту ка не ги бро и ме ра-
бот ни ци те што ра бо тат во де лот 
на же лез ни ца та или во из град ба 

на ка на ли за ци ски и во до вод-
ни си сте ми. Овој ин ве сти ци ски 
цик лус, ге не рал но, мно гу при-
до не су ва за раз вој на гра деж ни-
от се ктор, не са мо од ас пект на 
ан га жи ра ње на ра бот на та си ла, 
ту ку и од ас пект на ко ри сте ње 
но ви тех но ло гии и пра кти ки 
во из град ба на об је кти те. Тоа 
е до пол ни тел но искус тво за 
до маш ни те ком па нии би деј ќи 
тие нај че сто се ја ву ва ат ка ко 
по диз ве ду ва чи на по го ле ми 
про е кти. Дру га ра бо та што са-
кам да ја спом нам е фа ктот што 
на јав ни те по ви ци се ја ву ва ат 
го лем број ком па нии што на 
не кој на чин ја на ма лу ва ат це-
на та што сме ја пла ни ра ле за 
одре ден про ект и со тоа обез бе-
ду ва ме до пол ни тел ни средс тва 
за но ви про е кти. Ин те ре сот од 
фир ми те по ка жу ва кол ку Ма-
ке до ни ја е се ри оз на зем ја во 
ре а ли за ци ја на ин фра стру ктур-
ни те про е кти.

 ед на од бол ни те точ ки на 
лу ѓе то ко га па ту ваа бе ше 
и сла бо о свет ле ни от ту нел 
пред Кат ла но во. Да ли е за вр-
ше но не го во то освет лу ва ње 
и ка ко  изг ле да тој се га?
МИ САЈ Лов СКИ: Ре кон струк-
ци ја та, за ед но со освет лу ва ње-
то на ту не лот пред Кат ла но во, 

на по те гот од Ве лес кон Скоп-
је е во тек. За вр ше на е ед на та 
лен та, а де но ви ве поч на да се 
ре кон стру и ра и дру га та стра на 
на ту не лот. Освет лу ва ње то на 
ту не лот се вр ши со ЛЕД-све тил-
ки во вна треш ни от дел, ка ко и 
треп кач ки све тил ки на над во-
реш ни от дел, со што зна чи тел но 
се зго ле му ва прег лед но ста на 
во за чи те. Прет ход но из вр шив-
ме и освет лу ва ње на ту не лот 
кај Кат ла но во на авто пат на та 
дел ни ца Скоп је – Ве лес, ка ко и 
на два та ту не ли пред Ве лес. До 
крај на го ди на ва ќе се из вр ши 
са на ци ја на уште три ту не ли, и 
тоа: ту нел Бла це, ту нел на па тот 
Град ско -При леп, ка ко и ту не лот 
на па тот Би то ла - При леп.

 Суб вен ци и те во ави о биз ни-
сот до не соа мно гу стран ски 
ту ри сти, но им овоз мо жи ја и 
на на ши те лу ѓе да го ви дат све-
тот? Да ли ќе про дол жи те со 
оваа пра кти ка и ко ја, спо ред 
вас, е при до би вка та од тоа?
МИ САЈ Лов СКИ: При до би вка-
та е вид ли ва, овоз мо жив ме 
34 ди рект ни ли нии, од кои 24 
ди рект ни ле то ви до европ ски 
де сти на ции со мно гу по вол ни 
це ни на би ле ти те. Еве ако на-
пра ви ме спо ред ба пред де се-
ти на го ди ни и се га, ре зул та тот 
е сле ден. Во 2005 имав ме са мо 
де се ти на до пет на е сет де сти-
на ции. Се га има ме ди рект ни 
ли нии кон Лон дон, Ве не ци-
ја, Мал ме, Ба зел (од Скоп је), 
Ајнд хо вен, Дорт мунд, Ми ла но, 
Мин хен Ме мин ген, Сток холм, 
Ге те борг, Бри сел, Фран кфурт, 
Келн, Па риз, Бра се ло на, Ос ло, 
Нирн берг, Хам бург, Фри дрихс ха-
фен, Ба зел (од Охрид), Бер лин, 
Ко пен ха ген, Бра тис ла ва, За греб, 
Же не ва, Пра га, Ду баи, Бел град, 
Љуб ља на, Рим, Истан бул, Ви е на, 
Ци рих. Од октом ври ќе поч не да 
се ле та од Скоп је до До ха, а од 
но ем ври од Скоп је до Ха но вер.

Пре го ва ра ме и со дру ги ави о-
ком па нии кои се за ин те ре си-
ра ни за влез на ма ке дон ски от 
па зар кои ќе по ну дат но ви де-
сти на ции. Са мо ка ко ре зул тат 
на ова, бро јот на пат ни ци од 
ме сец во ме сец се зго ле му ва, 
во про сек, за 20 про цен ти. 

вЛА До МИ САЈ Лов СКИ инТерВjуЕКОНОМИЈА
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Навистина, апсурдот во 
нашата татковина го 
допира најекстремниот 

досег што воопшто може да се 
замисли, но реалноста е пофан-
тастична од која било имаги-
нативна проекција на човека. 
Сите теории за конспирацијата 
или, пак, за криптоисторијата, 
личат на банални претстави од 
третокласните вести на некоја 
тенџере-телевизија, какви што 
се накотија многу во регионов, 
како печурки по дождот. 

Ете, Република Македонија поч-
на да личи на карикатурална 
композиција, слична на тие што 
ги создаваа Бош, Бројгел, Оно-
ре Домије, Гоја или Георг Грос 
(секако, со висок, би рекол, ге-
нијален стил), но претставите?

Тие се морбидни, застрашу-
вачки, гротескни, тие го слават 
ирационалното, ја прогонуваат 
етикетираноста, го уриваат гра-
цилното и префинетото. Сепак, 
вистината во ова творештво им-
понира, а возбудата од непред-
видливото и неочекуваното има 
огромен хипнотички ефект. 

И колку што пејзажот со сите 
тие фигури, како извајани од 
најскарадните соблазни, ста-
нува сѐ поужасен и сѐ подегу-
тантен, така слободата на ко-
ментарите и толкувањата на 
оваа застрашувачка дистопија 
се ограничува со закон.

Закон, протуркан од зајци и 
од рептили, што никогаш не 
сакале да ѝ погледнат на вис-
тината в очи. 

До каде ли ќе оди оваа меѓу-
народна алијанса на ситни би-
рократски пирани и нивните 
политички трабанти, што се-
којдневно го нарушуваат јав-
ниот ред и мир, и плукаат по 
сите цивилизациски и духовни 
достигнувања?

Големиот сега ќе ги замолчи на-
шите опоненти, тие неискапени 
селаништа, тие глупаци, кои не 
знаат што е тоа бидe, па дефе-
цираат во него!

Прво го создадоа „Златното 
теле“ на Јустиција, а сега под-
готвија одред за отстрел на тие 
што не сакаат да поминат низ 
системот за лоботомија. 

Значи, полека, од легалистич-
киот простор, узурпирајќи го 
максимално со својата ква-
зиинституција, сега преминаа 
во медиумските зони со новоф-
ормираното тело за цензура. Кон 
тоа, и да се потсетиме на субвер-
зивните импланти поставени во 
таканаречената „техничка вла-
да“ за реализација на изборите. 

Зар измамата повторно влегу-
ва во игра, овој пат, засилена со 
нови ингеренции?

Навистина, овој пат отидоа 
предалеку. Не дека нивните 
апетити за власт ќе бидат за-
доволени, тоа никогаш веќе 
нема да се случи. Но шокот од 
соочувањето со реалноста (по 
изборите) ќе биде толку голем, 
што веќе нема да има што да се 
прави, освен да се посегне кон 
најбруталниот терор. 

Ова и најзаслепените опозицио-
нери, на некој чудесен анимален 
начин го насетуваат. Затоа се 
прашуваат, како да се избегне 
прокобата?

Јанѕа ги јаде. Сомнеж ги дразни. 
Што со изборите во САД? Дали ќе 
победат нивните господари или 
ќе дојде гигантскиот мачор и ќе 
ги излапа како глувци од желе? 
Сето тоа не им дава сон. 

Но тука атмосферата е токсич-
на. Посебно, што се однесува до 
слободата на говорот. Телото 
за цензура треба да биде во да-
лечинскиот управувач, а не во 
дебилните желби на неколку 
истрошени политички фигури, 
кои по никоја цена не сакаат да 
се повлечат на ѓубришетето на 
историјата. �

КОЛУМНА

Пишува | Ацо Станковски

Како тоа, тие што клеветеа, 
кодошеа, навредуваа, се за-
кануваа и пцуеја, како тоа, 
овие невидени дегенерици и 
квислинзи, успеаја себе тол-
ку лесно и едноставно да се 
амнестираат од своите грево-
ви пред аудиториумот, барем 
пред тој со авторитет, а да ги 
обвинат за говор на омраза 
и политичка некоректност 
тие, што беа претежно жрт-
ви на нивната харанга? Како 
тоа, овие пајаци, закачени на 
мрежата со своите портали, 
слични на клоаки и ќенефи 
пазарски, успеаја пред хеге-
монот да се претстават како 
страдалници, а нивните жртви 
да ги прикажат како агресори 
и мачители?

Та, овие истите Јаговци и 
Јуди Искариотски, нели беа 
за слободата на говорот, за 
културниот натпревар, за 
интелектуалните дебати и за 
разумско решавање на кон-
фронтираните интересни 
концепти на општествената 
сцена? Одеднаш станаа лого-
рашки капои, скаути на ко-
лонијализмот, доушници на 
инквизицијата, воени подбу-
цнувачи. За пари, ли? – Сигурно 
не за шарените очи на кравата 
Пандорче од Долно Дупени. 

Ете, корифеите на слободно-
то новинарство од времето на 
транзицијата сега станаа жес-
токи заговорници и апологети 
на цензурата. 

Сигурно многу се труделе кај 
вујко Сем, а можеби и вујко 
Сем применил врз нив по не-
кој трик од својот трикстерски 
репертоар. 

Да живее цензурата! – врескаат 
веќе обработените лаборато-
риски стаорци, сега пуштени 
на теренот. 

Дегенерација

До каде ли 
ќе оди оваа 

меѓународна 
алијанса на 
ситни биро-
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секојдневно 

го нарушуваат 
јавниот ред и 
мир, и плукаат 
по сите циви-
лизациски и 
духовни дос-
тигнувања?



Ни Ко ла  
ГрУ ЕВ сКи

КЕН Дис  
Ми лЕр

Ма ке до ни ја е зем ја во 
ко ја раз лич но сти те на 
ве ри и кул ту ри се на ше-
то нај го ле мо бо гат ство. 

Со ве ко ви сме раз ви ва ле со жи вот и то ле ран ци ја, и 
тоа е наш ама нет кој тре ба да го оста ви ме за си те 
ид ни ге не ра ции да про дол жат да го не гу ва ат. Тоа 
се на ши те ос нов ни вред но сти и на ша тра ди ци ја, 
од нос но на ши от не сом не но огро мен при до нес кон 
гло бал но то оп штес тво кое за ед нич ки го гра ди ме и 
во кое си те жи ве е ме. По чит та кон дру ги от во ди кон 
раз би ра ње на не го ви те чув ства и тра ди ции. Ова е 
клу чот на на ша та за ед нич ка ми си ја, во гра де ње то 
прос пе ри тет и бла го со стој ба за си те гра ѓа ни на 
на ша та Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Од 2001 го ди на на ва му, 
Ма ке до ни ја е еден од 
нај вер ни те со јуз ни ци на 
Со е ди не ти те Аме ри кан-

ски Др жа ви во вој на та про тив те ро риз мот. Ма ке-
до ни ја бе ше че твр та др жа ва во све тот по бро јот на 
ис пра те ни тру пи по гла ва на жи тел во Авга ни стан. 
Ма ке дон ски тру пи, исто та ка, чу ваа аме ри кан ски 
тру пи во Бос на и на Ко со во. За др жа ва од не што 
по ве ќе од два ми ли о на жи те ли, Ма ке до ни ја има 
на пра ве но по ве ќе од до вол но за да би де дел од 
НА ТО. Па та ка, Ве по ви ку вам да ми се при дру жи те 
ме не и на 56  мои ко ле ги со кои ја спон зо ри ра ме 
Ре зо лу ци ја та 56 во Прет став нич ки от дом за при ем 
на Ма ке до ни ја во НА ТО што по ско ро.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Ѓор Ги  
иВа НоВ

Не ма при чи на за па ни ка 
од ас пект на тоа де ка си-
те овие зем јо тре си што се 
слу чу ваа не се вбро ју ва ат 
во сил ни зем јо тре си, та ка што не по стои ни ка ква шан-
са да би дат оште те ни кон струк ци и те на згра ди те од 
овие зем јо тре си. Си те ште ти што ни се при ја ве ни во 
Ин сти ту тот за зем јо трес но ин же нерс тво се од не су-
ва ат на пре град ни ѕи до ви. Не ма про стор за па ни ка и 
од друг ас пект. Збо ру вам за згра ди те кои се гра де ни 
по зем јо тре сот. Си те тие кои се про е кти ра ни по се из-
мич ки про пи си мно гу лес но ќе го под не сат скоп ски от 
зем јо трес. На ши те рас е ди, осо бе но овие ов де ка око лу 
скоп ско то епи цен трал но по драч је, не мо жат да про-
из ве дат маг ни ту да по го ле ма од 7 сте пе ни. 

Ми ха ил 
Га рЕВ сКи

На ме сто да се исто шту ва-
ме во по ли тич ки би тки за 
до ка жу ва ње на неј зи но то 
по тек ло и при сво ју ва ње 
на неј зи но то име, Мај ка Те ре за би нè упа ти ла да се уг-
ле да ме на неј зи ни от при мер. Да пра ви ме ма ли до бри 
де ла со го ле ма љу бов. А за тоа не мо ра да оди ме на 
кра јот од све тот би деј ќи, ка ко што таа ве ле ше, по чит-
та и љу бо вта за поч ну ва ат во на ши от дом, во на ше то 
ма а ло, во на ши от град, во на ша та др жа ва Ма ке до ни ја. 
Гле дај ќи нè по ли тич ки раз е ди не ти и по де ле ни, би 
по ба ра ла од нас да не се де ли ме и ка ра ме, ту ку да си 
про сти ме, да се по ми ри ме и да се по чи ту ва ме.

Ни Ко ла  
По По сКи

ЕУ е клуб на нај среќ ни 
и нај прос пе ри тет ни 
зем ји. Се ка ко е по до-
бро да сме дел од овој 

клуб откол ку над вор од не го. Не мам ди ле ма де ка 
ќе би де ме дел од ЕУ и НА ТО, но ни кој не ма да ни 
ка же пред вре ме ко га би би ло тоа. На ша та по ра ка 
бе ше де ка мо ра ат да по ста пу ва ат она ка ка ко што 
по ста пу ва ле по ра но. Би би ло до бро да има ед на 
ори ен та ци о на рам ка.

Не е до бро тоа што при-
каз на та за обе ди ну ва ње-
то во дел од ме ди у ми те 
и на со ци јал ни те мре жи 
поч на со же сто ки ка вги, со ли ци ти ра ња и „пре го во ри“ 
на отво ре на сце на, со оби ди на раз ни по ли тич ки и ме-
ди ум ски мар ги нал ци да ги дис цип ли ни ра ат и гру бо 
да ги ди скре ди ти ра ат „про тив ни ци те“ и со про мо ци ја 
на ста ро-но ви те по дел би на „за е ви сти“, „бран ко ви сти“, 
„буч ко ви сти“... Не ка про стат вре ва џи и те и ка вга џи и те, 
но не мо жат тие да збо ру ва ат за не ка кво обе ди ну ва ње, 
а ва му се којд нев но да ги на вре ду ва ат и да ги пцу јат 
лу ѓе то, да ги на ре ку ва ат пр де жи и со дру ги по грд ни 
збо ро ви и со тоа да соз да ва ат не мир и во членс тво то 
и кај сим па ти зе ри те на опо зи ци ски те пар тии.

БраН Ко  
ГЕ ро сКи

судбината на изборите на 
11 декември. Кога како сите 
нив не ги тресе, удира, исто 
како да не се тука.

�  „Не беше земјотрес. Ми-
ленко си играл фризби со 
рамната плоча...“

Што и да има да му порача 
на Миленко, не го избра мо-
ментот. И што е најлошо, 
тоа го знаат и граѓаните, 
кои треба да му го заокру-
жат името кога ќе дојде 
времето. А кога ги молиш, 
не е фино да ги лутиш.

„Не е место за глупави шеги. 
Вие во политиката изгледа 
со тек на време некоја де-
формација и ретардација 
доживувате, па оние надвор 
од политиката страдаат по-
ради вашиот поматен разум. 
Господ на помош“.

„Петре те пернал земјотре-
сот во глава. Луѓето се во 
страв, ти се мајтапиш како 
да си во бункерот на Тито“.
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ТРИАГОЛНИКОТ НА жИВОТОТ - ТРИТЕ СТАНА НА ШИЛЕГОВ

разностран триаголник
Стан А – 75.106 евра

Стан Б – 97.000 евра

Стан В – 84.494 евра

Се тресела земјата, чудо 
големо. Ќе ви се тресе кога 
ви се евтини становите, 
трошни куќите. Дали му се 
тресе на Петре станој купу-
ем? Колку што се потешки 
становите, толку ништо не 
ги помрднува. И фотелјата 
удобна, па нека тресе, удира!

Туку, да го фатиме од по-
четок.

Од неделата, речиси една не-
дела, Скопје го потресуваат 
низа земјотреси, кои посил-
ни, кои послаби, но сите со 
истата тежина во колектив-
ниот ужас на градот што се 
сеќава, во градот со лузната 
од 1963 година.

И додека граѓаните пани-
чат, стручњаците смиру-
ваат, Петре од СДСМ тера 

мајтап. Или, поточно, спро-
ведува нејасна предизбор-
на агенда, зашто во хумо-
рот (читај: глупоста) не е 
осамен. Функционерите на 
СДСМ се однесуваат како 
да не се од тука, како да не 
живеат во истиот град, во 
истата земја и како да не 
ги делат стравовите и суд-
бината на другите граѓани, 
туку се натпреваруваат во 
црнотилакот со кој ќе го 
зачинат хуморот. „Голема 
излезност денес од 7 наса-
бајле“, „Економски пораст 
од 3,9 по Рихтер“, „Ние-
ден земјотрес не може да 
ме спречи да преживеам, 
само да доживеам Гру-
јо да падне. Потоа сѐ е во 
рацете на Алах“ – сѐ е ова 
хумор со длабоко вграде-
на мистерија, која добива 
интензитет со ситнењето 
на предизборната стотка. 
Никому не му е јасно како 
очекуваат овие луѓе наро-
дот што го исмеваат кога 
му е тешко да им даде под-
дршка и да им ја довери 

„Ти нормален ли си? Се пи-
шува ли ова, јас без душа од 
четврти летав со дете в рака, 
се пореметивме комплет“. 

Но, Петре не слуша. 

�  „оп! Контраземјотрес!“

Колку што е посилен ударот, 
толку му е посилна смешката.

„И во оваа работа најде место 
за политика?“

„Шегиве се невкусни тотал. 
Со човечки страв и несреќа 
нема шега“.

„Баш ти е на место стату-
сов! Понекогаш молчењето 
е злато“.

„Жално и многу невообичае-
но за еден политичар, а пред 
сѐ и човек да се потсмева на 
временска непогода. Дали 
доколку ви настрадаше некој 
член од вашето семејство ќе 
ви беше исто толку смешно? 
Нас опасност нѐ демне, вие се 
смеете. Господине Шилегов, 
вака не се сака својот народ. 
Не потсмев, туку поддршка 
бара народов. Поддршка, 
план и програма“.

„Господине Шилегов, за жал, 
многу го променив мислење-
то за вас. Од природни непо-
годи и големи стресови как-
ви што доживеавме денес, 
гледате и се обидувате да 
добиете политички поени, 
Со вашиов статус изгубивте 
многу и како човек и како 
политичар. Жално“.

„Во ваков стресен ден за сите 
скопјани, нему му е до мајтап 
– срамота“.

„Тoа ли е вашиoт начин на 
пoддршка?“

Горенапишаното изгледа 
ја решава мистеријата на 
понорната политика - кога 
ќе дојде времето, ќе му биде 
пречкртано името. � (р.р.)

Петре Шилегов
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Зем јо тре си те не ги уби ва-
ат лу ѓе то, ту ку згра ди те - е 
поз на та ре че ни ца ко ја мно-

гу че сто ја ка жу ва ат екс пер ти те 
што се за ни ма ва ат со зем јо трес-
но ин же нерс тво. Из ми на ти те 
не кол ку де но ви око ли на та на 
Скоп је ја за фа ти ја се ри ја зем јо-
тре си кои ни ко го не го оста ви ја 
рам но ду шен. Екс пер ти те ве лат 
де ка зем јо тре си те не мо жат да 
се спре чат, ни ту, пак, мо же да 
се пред ви ди ко га ќе се по ја ват.
 
� Но, ние зна е ме ка де мо жат 
да се по ја ват и кол ку мо жат 
да би дат сил ни. Де неш на та 
на у ка по зем јо трес но ин же-
нерс тво овоз мо жу ва про е-
кти ра ње се из мич ки си гур ни 
об је кти, па за тоа единс твен 
на чин да се из бег не ужа сот е 
при ме на та на пра ви ла та од 
зем јо трес но то ин же нерс тво 
во про е кти ра ње то на згра-

ди те и по тоа це лос но спро-
ве ду ва ње на про е ктот при 
из вед ба та во пра кти ка – ве-
ли за „Ре пуб ли ка“ про фе сор д-р 
Ми ха ил Га рев ски, ди ре ктор на 
ма ке дон ски от Ин сти тут за зем-
јо трес но ин же нерс тво и ин же-
нер ска се из мо ло ги ја (ИЗИ ИС).  

При ро да та де но ви ве нѐ по тсе ти 
де ка не сме е ме да ја иг но ри ра-
ме и де ка за ко ни те на при ро-
да та, но и тие за град ба, ед но-
став но, мо ра да се по чи ту ва ат. 
Зем јо тре си те нѐ на те раа да се 
за пра ша ме да ли град би те што се 
гра дат и ста но ви те и ку ќи те во 
кои жи ве е ме се ква ли тет ни. По 
раз ор ни от зем јо трес во Скоп је 
во 1963 го ди на поч на ло да се 
про е кти ра и гра ди спо ред се-
из мич ки про пи си. Це лос но се 
на пу штил кла сич ни от си стем 
на град ба со но сеч ки ѕи до ви од 
ту ли и поч на ле да се при ме ну ва-

ат но ви ске лет ни тро ди мен зи о-
нал ни си сте ми, ка ко и ме шо ви ти 
си сте ми од ар ми ра но бе тон ски 
рам ки и ар ми ра но бе тон ски ѕи-
до ви, та ка на ре че ни плат на.

Га рев ски об јас ну ва де ка по скоп-
ски от зем јо трес, во 1964 го ди на 
би ле до не се ни пр ви те про пи-
си за се из мич ко про е кти ра ње 
во по ра неш на Ју гос ла ви ја. Во 
Скоп је во 1964 го ди на е зач на та 
иде ја та за фор ми ра ње европ ска 
асо ци ја ци ја по зем јо трес но ин-
же нерс тво, со што се по ста ве ни 
те ме ли те на мо дер но то европ-
ско зем јо трес но ин же нерс тво. 

� во 1965 го ди на се фор ми ра и 
Ин сти ту тот по зем јо трес но ин-
же нерс тво и ин же нер ска се из-
мо ло ги ја (ИЗИ ИС), кој оди гра 
клуч на уло га во се из мич ка та 
град ба на об је кти те во Скоп је. 
По фор ми ра ње то на ИЗИ ИС, 
по ра ди уред ба та на град Скоп-
је (со ра бо тка та бе ше осо бе но 
го ле ма со Јав но то прет при ја-
тие за до му ва ње на град Скоп-
је), про е кти те на си те об је кти 
што ги гра де ше Гра дот до а-
ѓаа во ИЗИ ИС или на про вер ка 
или, пак, бе ше спро ве ду ва на 
ди на мич ка ана ли за, а за не кој 
од тип ски те згра ди или поз на-
чај ни те беа пра ве ни и до пол-
ни тел ни про вер ки со тех ни-
ка та на ве штач ки зем јо тре си. 
во Скоп је поч на да се гра ди 
се из мич ки, со што се соз да де 
и еден нов од нос кај гра ѓа ни те 
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новите згради се безбедни, ризични  
се надградбите на старите објекти

при ро да та де но ви ве нѐ по тсе ти де ка не сме е ме да ја иг но ри ра ме и 
де ка за ко ни те на при ро да та, но и тие за град ба, ед но став но, мо ра 
да се по чи ту ва ат. зем јо тре си те нѐ на те раа да се за пра ша ме да ли 
град би те што се гра дат и ста но ви те и ку ќи те во кои жи ве е ме се ква
ли тет ни. по раз ор ни от зем јо трес во скоп је во 1963 го ди на поч на ло 
да се про е кти ра и гра ди спо ред се из мич ки про пи си. Це лос но се 
на пу штил кла сич ни от си стем на град ба со но сеч ки ѕи до ви од ту ли и 
поч на ле да се при ме ну ва ат но ви ске лет ни тро ди мен зи о нал ни си сте
ми, ка ко и ме шо ви ти си сте ми од ар ми ра но бе тон ски рам ки и ар ми ра
но бе тон ски ѕи до ви, та ка на ре че ни плат на

СтрАв И СоМНежИ По СерИЈАтА ЗеМЈотреСИ

Пишува | Але ксан дра М. Бун да лев ска

АКТУЕЛНО

Во Скоп је во 
1964 го ди на 

е зач на та 
иде ја та за 

фор ми ра ње 
европ ска асо-

ци ја ци ја по 
зем јо трес но 

ин же нерс тво, 
со што се по-
ста ве ни те ме-

ли те на мо дер-
но то европ ско 

зем јо трес но 
ин же нерс тво



при што при о ри тет им ста на 
се из мич ка та си гур ност на ста-
нот што го ку пу ва ат, а по тоа 
беа оста на ти те кри те ри у ми за 
ста нот – об јас ну ва пр ви от чо век 
на ИЗИ ИС.

Пред три го ди ни на де нот на од-
бе ле жу ва ње то на 50-го диш ни-
на та од раз ор ни от зем јо трес во 
Скоп је, не дел ни кот „Ре пуб ли ка“ 
раз го ва ра ше со Га рев ски ток му 
на те ма та за град би те и кол ку 
тие се си гур ни. То гаш пи шу вав-
ме де ка ре тко кој ин ве сти тор ги 
но си сво и те про е кти на ре ви зи ја 
во ИЗИ ИС. По пи шу ва ња та, се 
из ме ни и За ко нот за град ба.

� од пред две и пол го ди ни 
вла да та до да де член во 
За ко нот за град ба со 
кој си те про е кти за 
град ба на те ри то-
ри ја та на ре пуб-
ли ка Ма ке до-
ни ја, а не са мо 
на Скоп је, мо-
сто ви, бра ни, 
згра ди, мо ра 
да се до не сат 
во ИЗИ ИС. За-
ко нот пред ви-
ду ва де ка ако 
ИЗИ ИС не да-

де по зи тив но мис ле ње, не ма 
да им би де из да де на гра деж на 
доз во ла. Спо ред тој член, ед-
наш се пра ви ре ви зи ја за об је-
кти до 300 ква драт ни ме три. За 
по го ле ми об је кти, над 300 ква-
драт ни ме три, еки па на ИЗИ ИС 
два па ти из ле гу ва на те рен. Нас 
нѐ ин те ре си ра кон струк ци ја та, 
не нѐ ин те ре си ра ат плоч ки те 
и пар ке тот. Има ме апа ра ти со 
кои го про ве ру ва ме со ста вот 
на бе то нот, ар ма ту ра та да ли 
е ста ве на спо ред про е ктот. За 
ИЗИ ИС е важ но да ли из ве ду ва-
чот по ста пу ва спо ред про е ктот 
и не смее да има из ме ни. ва кви 
про вер ки се пра ват два па ти – 
до де ка про е ктот е во град ба, на 
50 про цен ти - и на крај ко га ќе 

би де го тов. За тоа сло бод но 
мо жам да ка жам де ка во 

пос лед ни те две и пол 
го ди ни си те об је кти 

што се гра дат се 
кон тро ли ра ни од 

ИЗИ ИС. Кон тро-
ли ра ни се ме-
ѓу пет и шест 
ми ли о ни ква-
драт ни ме-
три. Мо жам 
сло бод но да 
ка жам де ка 

кон тро ла та на об је кти те е 
нај сил на во це ли от ре ги он – 
об јас ну ва ди ре кто рот на ИЗИ ИС.

Тој не са ка да ко мен ти ра ка де 
е нај кри тич но да се гра ди во 
Скоп је.  

� За гра дот Скоп је по стои ма-
па на се из мич ко ми кро ре о-
ни ра ње и има раз лич ни зо ни 
во Скоп је ка де што мо же да се 
оче ку ва ат по го ле ми и по ма ли 
за бр зу ва ње на тло то. Ме ѓу тоа, 
за жи те ли те на Скоп је тоа во-
оп што не тре ба да би де важ но. 
единс тве но за што тре ба да се 
гри жат жи те ли те на Скоп је 
е да ли тоа ста нот што го ку-
пи ле е про пис но се из мич ки 
про е кти ран и из ве ден – ве ли 
Га рев ски, кој им су ге ри ра на 
гра ѓа ни те, ако им е ме ро дав на 
ре ви зи ја та на ИЗИ ИС, при ку-
пу ва ње стан да ја по ба ра ат и да 
ви дат ко ја ку ќа е ре ви дент на 
нив ни от иден стан. 

� Се пак, ќе се ос ме лам да ка-
жам де ка нај го ле ми от број од 
об је кти те што се из гра де ни по 
зем јо тре сот, вклу чу вај ќи ги и 
тие што се из гра де ни по 1990 
го ди на, лес но би мо же ле да го 
из др жат скоп ски от ка та стро-
фа лен зем јо трес. ова мое твр-
де ње го ба зи рам врз ос но ва на 
ана ли за та на об је кти те што се 
гра дат и ги гле дам при мо и те 
про ше тки во град. Мо жам да 
зак лу чам де ка кон стру ктив-
ни те си сте ми ре чи си кај си-
те но во из гра де ни об је кти се 
асе из мич ки. Мо же да се за бе-

ле жи де ка се до бро из бра ни 
ди мен зи и те на стол бо ви те и 
на плат на та и де ка до ми ни-
ра нај до бри от си стем, т.е. 
до ми ни ра ком би на ци ја 
на рам ки и на плат на. 
Де лум но, но ви зу ел но, 
мо же да се зак лу чи де-
ка и бе то нот е ква ли-
те тен, но тоа нај до бро 
го знае ин ве сти то рот 
и за ви си од со вес но ста 

на ин ве сти то ри те и од 
над зо рот што ги кон тро-

ли ра вгра де ни от бе тон и 
же ле зо то – ве ли Га рев ски.

Пр ви от чо век на Ин сти ту тот за 
зем јо трес но ин же нерс тво апе ли-
ра да не се над гра ду ва ат об је кти-

те од пред зем јо тре сот би деј ќи 
тие се нај о пас ни за жи ве е ње. 

�  Иа ко мно гу е мал бро јот на 
об је кти те кај кои има кон-
стру ктив ни гре шки, по сто-
јат и та кви, и тие се ри зич ни. 
Најри зич ни те об је кти се над-
гра де ни те об је кти од пред 
зем јо тре сот и не мо жам да не 
го по вто рам мо е то мис ле ње 
де ка со еден па ра граф во За ко-
нот за град ба тре ба да се во ве-
де за бра на за над гра ду ва ње на 
си те об је кти што се из гра де ни 
пред 1963 го ди на – апе ли ра до 
над леж ни те Га рев ски. 

За скоп ја ни, осо бе но за тие што 
би ле све до ци и што го пре жи-
ве а ле ка та стро фал ни от зем јо-
трес во 1963 го ди на, и по 53 
го ди ни се све жи сли ки те и се-
ќа ва ња та од тој 26 ју ли. Спо ред 
екс пер ти те, ка та стро фа та на 
тој зем јо трес не про из ле гу ва 
од не го ви от ин тен зи тет, ту ку 
иск лу чи тел но од сла би от ква-
ли тет на град би те. Не ква ли тет-
на град ба е до ка жан ма со вен 
уби ец, а тоа го зна ат си те, осо-
бе но тие што ги по чув ству ва ле 
стра вот, бол ка та и стра да ња та 
од таа нај ра зор на при род на ка-
та стро фа. Зем јо тре си со маг-
ни ту да ме ѓу 5,5 и 6 сте пе ни се 
кла си фи ци ра ат во гру па та на 
сред ни до сил ни зем јо тре си. 

�  Сил ни те зем јо тре си се по вр-
за ни со те кто ни ка та на пло-
чи те и со ос ло бо ду ва ње то на 
енер ги ја та на актив ни те рас-
е ди при нив но то прид ви жу ва-
ње. Има 17 те ктон ски пло чи 
кои се дви жат и се во ко ли зи ја 
ед ни со дру ги. На при мер, во 
Ав стра ли ја не ма при ти сок и 
та му не ма опас ност од зем јо-
тре си. тоа е на гло бал но ни во 
– об јас ну ва Га рев ски. 

Со ве ко ви лу ѓе то се пра шу ва ле 
што ја пре диз ви ку ва Зем ја та да 
се тре се. Во 1960 го ди на на уч ни-
ци те, ко неч но, се сог ла си ле за 
те о ри ја та на те ктон ски те пло чи, 
ко ја прет по ста ву ва де ка по вр-
ши на та на Зем ја та е из гра де на 
од пло чи - цвр сти ка ме ни пло чи 
- кои се по ме сту ва ат ре ла тив-
но ед на на дру га врз по топ ли от, 
рас то пен ма те ри јал од над во-
реш но то ја дро. До де ка пло чи те 

се дви жат, тие се лиз га ат и се 
уди ра ат ед на во дру га; на ра-
бо ви те на пло чи те има раседи, 
т.е. рам нин ски пук на ти ни, кои 
има ат не рам ни ра бо ви и се 
„сле пе ни“ еден за друг, до де ка 
оста то кот од пло ча та по сто ја но 
се дви жи. Ко га се слу чу ва зем јо-
трес, енер ги ја та што во о би ча е но 
би пре диз ви ка ла пло чи те да се 
раз ми нат се на со би ра, сè до де ка 
си ла та на под виж ни те пло чи не 
го над ми не три е ње то на остри-
те ра бо ви на рас е дот. Ра се дот 
се од ле пу ва и ја ос ло бо ду ва таа 
енер ги ја, ко ја во бра но ви зра чи 
на над вор низ Зем ја та, пре диз-
ви ку вај ќи зем јо трес ко га бра но-
ви те ќе стиг нат до по вр ши на та.

За да го нај дат епи цен та рот на 
зем јо тре сот - ме сто то на по вр-
ши на та на Зем ја та што е ди-
рект но над хи по цен та рот, ка де 
што поч ну ва зем јо тре сот - на-
уч ни ци те тре ба да ги истра жат 
бра но ви те про из ве де ни од зем-
јо тре сот. П-бра но ви те па ту ва ат 
по бр зо и пр ви ја тре сат Зем ја-
та (при мар ни); по тоа до а ѓа ат 
С-бра но ви те (се кун дар ни). Кол-
ку сте поб ли ску до епи цен та рот 
на зем јо тре сот, тол ку поб ли ску 
еден до друг ќе ве по го дат овие 
два бра на. Со ме ре ње на вре ме то 
по ме ѓу бра но ви те на три се из-

Рих те ро ва та се из мич ка ска ла опре-
де лу ва еден број, од 1 до 10, за да 
ја кван ти фи ку ва ко ли чи на та на се-
из мич ка та енер ги ја ос ло бо де на при 
зем јо трес. Бро јот од ска ла та се до би ва 
ка ко ло га ри там со ос но ва 10 од хо ри-
зон тал на та амп ли ту да на нај го ле мо-
то по ме сту ва ње на Вуд-Ан дер со но ви-
от тор зи ски се из мо граф. Енер ги ја та 
што се ос ло бо ду ва од зем јо тре сот е 
ед на ква на амп ли ту да та на тре се-
ње то на сте пен 3⁄2, па, спо ред тоа, 
раз ли ка та од 1 сте пен на Рих те ро-
ва та ска ла е екви ва лент на на 31,6 
па ти по го ле ма ос ло бо де на енер ги ја, а 
раз ли ка та од 2 сте пе ни со од вет ству-
ва на 1.000 па ти по го ле ма енер ги ја. 
По ра ди фи зич ки те огра ни чу ва ња на 
Вуд-Ан дер со но ви от се из мо ме тар што 
се ко ри сти во прес ме тка та на ска ла та, 
си ла та на зем јо тре сот не мо же да се 
одре ди точ но за по тре си по го ле ми 
од око лу 6,8. За по сил ни по тре си се 

ко ри сти ска ла што се зас но ва на прес-
ме тка на се из мич ки от мо мент ме сто 
на се из мич ко то дви же ње и се на ре ку-
ва Ска ла на маг ни ту да на мо мен тот.

Рих те ро ва та маг ни ту да на зем јо тре-
сот се опре де лу ва од ло га ри та мот 
на амп ли ту да та на бра но ви те сни-
ме ни од се из мо гра фи те, при што се 
ко ри сти прис по со бу ва ње за да се 
ком пен зи ра за ва ри ја ци и те во рас-
то ја ни е то ме ѓу раз ни се из мо гра фи и 
епи цен та рот на зем јо тре сот. По ра ди 
ло га ри там ска та прес ме тка, се кој еден 
сте пен на ска ла та зна чи де сет па ти 
по го ле мо по ме сту ва ње на Зем ја та. 
Ин тен зи те тот и ефе ктот на зем јо тре-
сот за ви си не са мо од маг ни ту да та, 
ту ку и од рас то ја ни е то од епи цен та-
рот, дла бо чи на та на хи по цен та рот, 
ге о ло шки те ус ло ви на поч ва та (не кои 
зем ји шта мо жат да го за си лат се из-
мич ки от бран) итн.

Ка ко се ме ри спо ред Рих те ро ва та ска ла?

мо гра фи, на уч ни ци те мо жат да 
ја одре дат ло ка ци ја та на епи цен-
та рот на зем јо тре сот.

Бал кан ско то тло не пре ста ну ва 
да се тре се. По скоп ски те зем јо-
тре си, беа ре ги стри ра ни по тре си 
и во со сед ни те зем ји – на За кин-
тос во Гр ци ја со ја чи на од 4,2 сте-
пе ни спо ред Рих те ро ва та ска ла, 
по тоа во Бу га ри ја кај Драј но во 
со ја чи на од 2,5 сте пе ни спо ред 
Рих те ро ва та ска ла. Најм но гу 
зем јо тре си се ре ги стри ра ни во 
Тур ци ја и во Гр ци ја, глав но со 
по ма ли маг ни ту ди ме ѓу 2 и 3 
сте пе ни спо ред Рих те ро ва та ска-
ла, а по тре си има ше и во Ср би ја, 
Ро ма ни ја, Бос на и Хер це го ви на.

По зем јо трес со маг ни ту да од 
5,3 сте пе ни, нор мал но е да сле-
ду ва афтер шо ко ва актив ност од 
пос ла би зем јо тре си. Афтер шо ко-
ви те мо же да тра ат од два де на 
до по ве ќе од 10 де на, ве лат од 
Се из мо ло шка та оп сер ва то ри ја 
при При род но-ма те ма тич ки от 
фа кул тет во Скоп је. Искус тво-
то по ка жу ва де ка во скоп ски от 
ре ги он зем јо тре си до маг ни ту да 
че ти ри се слу чу ва ат на де се ти на 
го ди ни, оние со маг ни ту да 5 на 
сто ти на го ди ни, до де ка, пак, тие 
со маг ни ту да шест се слу чу ва ат 
на 500 го ди ни. �
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АКТУЕЛНО

Најри зич ни те 
об је кти се 

над гра де ни те 
об је кти од 

пред зем јо тре-
сот и не мо-
жам да не го 
по вто рам мо-
е то мис ле ње 
де ка со еден 
па ра граф во 
За ко нот за 

град ба тре ба 
да се во ве де 
за бра на за 

над гра ду ва-
ње на си те 

об  јекти што 
се из гра де ни 

пред 1963 
го ди на

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4


в о си ту а ции ко га се на па ѓа 
су ве ре ни те тот и ин те гри-
те тот на Бос на и Хер це-

го ви на и ко га ста ну ва збор за 
се е ње страв и па ни ка во јав но-
ста, важ но е се ко гаш да се има ат 
пред вид две ра бо ти:

1. Бос на и Хер це го ви на, ка ко су-
ве ре на и ме ѓу на род но приз на е на 
др жа ва, не мо же да се рас ту ри 
без сог лас ност од тие што ја са-
ка ат зем ја та и што има ат прет-
став ни ци во ин сти ту ци и те. Тие 
прет став ни ци има ат по ли тич ка, 
и се ка ква дру га, моќ да ги спре-
чат сла бе е ње то на зем ја та и неј-
зи но то рас ту ра ње. Тие се нај важ-
ни те по ли тич ки бра ни те ли на 

Бос на и Хер це го ви на би деј ќи 
во Пар ла мен тар но то со бра ние 
ги бра нат Уста вот и устав ни от 
по ре док, на кој мно гу ми на се 
по ви ку ва ат овие де но ви.

2. За жал, се ко гаш по стои опас-
ност де ка во Пар ла мен тар но то 
со бра ние мо же да се дат прет-
став ни ци што не се свес ни за 
сво ја та уло га и од го вор ност, 
и кои мо жат да се сог ла сат за 
не што што не е до бро за Бос на 
и Хер це го ви на. Тоа е по о пас но 
од си те при ти со ци од стра на и 
од си те пла но ви што се ко ва ат 
во раз лич ни цен три на моќ кои 
не ѝ мис лат до бро на Бос на и 
Хер це го ви на.

 Ве тер во грб

Овие де но ви се слу чу ва ат мно-
гу чуд ни ра бо ти ко га ста ну ва 
збор за ис цр ту ва ње но ва вна-
треш на ма па на Бос на и Хер-
це го ви на, а след ни те не кол ку 
ме се ци ќе би дат мно гу важ ни 
за за чу ву ва ње на неј зи ни от су-
ве ре ни тет и ин те гри тет. Очиг-
лед но е де ка се па ра ти стич ка та 
актив ност во Ба ња Лу ка има 
ве тер во гр бот и со се ма е јас-
но де ка тоа не мо же да се слу-
чи без под др шка од одре де ни 
цен три на моќ над вор од на-
ши те гра ни ци.

На ја ве ни от ре фе рен дум до а ѓа 
во вре ме на из бо ри, а во ед но 
е и опи пу ва ње на пул сот на 
„дру га та стра на“ и пре диз ви-
ку ва ње не ста бил ност во зем-
ја та, а мо же би и во ре ги о нот. 
Не ги ра ње то на Устав ни от суд 
на Бос на и Хер це го ви на и ба-
ра ње то од пре тсе да те лот на 
Ре пуб ли ка Срп ска Устав ни от 
суд да се по кае се мно гу по о-
па сен на пад врз ин сти ту ци и те 
на Бос на и Хер це го ви на од са-
ми от ре фе рен дум. Не сме е ме 
да го пре ви ди ме тоа би деј ќи 
тоа е ди рект но ури ва ње на 
устав ни от по ре док на Бос на 
и Хер це го ви на и на неј зи ни те 
ин сти ту ции.

Ми ло рад До диќ и Дра ган Чо-
виќ, член на Пре тсе да телс-
тво то на Бос на и Хер це го ви-
на, син хро ни зи ра но ра бо тат 
на де ста би ли за ци ја на Бос на 
и Хер це го ви на, а по твр да за 
тоа беа не о дам неш ни те из ја ви 
на Чо виќ и Хр ват ска та де мо-

крат ска за ед ни ца на Бос на и 
Хер це го ви на, ка ко и из ја ви те 
на не прин ци пи ел ни от и не ве-
ро до сто ен Бо жо Љу биќ, кои 
прв пат по вој на та отво ре но по-
ви ку ва ат на т.н. Хер цег-Бос на 
и неј зи но то зна че ње за за чу-
ву ва ње на Хр ва ти те во Бос на 
и Хер це го ви на. Иа ко е јас но 
де ка мно гу ми на за вр ши ја во 
Хаг по ра ди та ква та по ли ти ка, 
не кои по втор но по тсе ту ва ат 
на вре ме то ко га во Бос на и Хер-
це го ви на вла де е ше ха ос.

На ви дум би се рек ло де ка тоа 
е чуд на ре то ри ка, осо бе но ко га 
Чо виќ се оби де да се прет ста ви 
ка ко ми ро тво рец и ста би ли-
за тор на по ли тич ка та сце на 
во БиХ. Се пак, се то тоа е до-
бро исп ла ни ра но би деј ќи Чо-
виќ-ми ро тво ре цот ја за ла жу ва 
јав но ста се ко гаш ко га са ка да 
до бие не што. Ако го до да де ме 
и јав ни от на стап на пре тсе да-
те лот на Со ци јал де мо крат ска-
та пар ти ја, Зо ран Ми ла но виќ, 
во Хр ват ска, кој по твр ди сѐ ве-
леј ќи де ка не ма да ги на пу шти 
Хр ва ти те во пре гра тки те на 
Бош ња ци те во слу чај на от це-
пу ва ње на Ре пуб ли ка Срп ска, 
то гаш са мо за по ли тич ки не-
пис ме ни те лу ѓе и на та му оста-
ну ва не поз на то што се слу чу ва 
зад ри дот. А се под го тву ва ат 
но ви вна треш ни ма пи.

 Пра ви ла на игра

Во че кор со под го тву ва ње то на 
јав но ста за но ви устав ни про ме ни 
и пре кро ју ва ње на Бос на и Хер це-
го ви на, оди и по сто ја на кам па ња 
за уки ну ва ње на Кан це ла ри ја та 
на ви со ки от прет став ник, во обид 
да се не у тра ли зи ра ат ов ла сту ва-
ња та на ви со ки от прет став ник 
на ме ѓу на род на та за ед ни ца во 
Бос на и Хер це го ви на. Без раз ли ка 
да ли тие ов ла сту ва ње во мо мен-
тов се ко ри стат или не, сѐ до мо-
мен тот до де ка не се вос по ста ви 
функ ци о нал на Бос на и Хер це го-
ви на, ОХР тре ба да се со чу ва во 
полн ка па ци тет ка ко га рант на 
спро ве ду ва ње то и по чи ту ва ње-
то на Деј тон ски от до го вор. По-
ли ти ча ри те во Бос на и Хер це го-
ви на, осо бе но тие со отво ре ни 
и се па ра ти стич ки тен ден ции и, 
сло бод но мо же да се ка же, омра за 
кон Бос на и Хер це го ви на, мо ра да 
зна ат де ка по стои те ло ка ко ОХР, 
што има моќ да ги спре чи та кви те 
дејс тву ва ња.

На спро тив на та стра на од таа за 
сла бе е ње и рас ту ра ње на Бос-
на и Хер це го ви на би тре ба ло да 
сто јат па три о ти те, кои ги са ка ат 
др жа ва та, неј зи ни те ин сти ту ции, 
Пар ла мен тар но то со бра ние и кои 
ги прет ста ву ва ат сво и те се ла, гра-
до ви, ре ги о ни, гра ѓа ни те и на ро-
ди те од кои до а ѓа ат. Уста вот на 

Бос на и Хер це го ви на мо же да се 
ме ну ва са мо во Пар ла мен тар но-
то со бра ние на Бос на и Хер це го-
ви на, а важ но е да се знае де ка 
из бра ни те пра те ни ци се су ве ре-
ни во сво и те од лу ки, што прет-
ста ву ва по себ на од го вор ност и 
чест би деј ќи тие се ди рект но 
из бра ни од нив ни те ба зи.

На ји де ал на си ту а ци ја е ко га се 
сов па ѓа ат по ли ти ка та на пар-
ти ја та од ко ја до а ѓа ат и нив ни-
от ин ди ви ду а лен па три о ти зам. 
То гаш во Пар ла мен тар но то со-
бра ние не мо же да се про ме ни 
ни што на ште та на др жа ва та 
и на гра ѓа ни те. По сто јат си-
ту а ции ко га тие ра бо ти не се 
сов па ѓа ат, но се ко гаш сѐ е во 
ра це те на пра те ни ци те. Пра ви-
ла та на игра кои се од не су ва ат 
на ни во на др жа ва та Бос на и 
Хер це го ви на, ва жат и на ни во 
на ен ти те тот Фе де ра ци ја на 
Бос на и Хер це го ви на, ако не-
кој пла ни ра да го пре крои тој 
ен ти тет. Да ли ќе доз во лат, на 
при мер, жи те ли те на Мо стар, 
Бу гој но, Трав ник, Биш ча ни 
или Те шањ да би дат дел од 
тре ти от ен ти тет во нај го ле ма 
ме ра ќе за ви си од прет став-
ни ци те што ги из бра ле да ги 
прет ста ву ва ат во Пар ла мен тот 
на Фе де ра ци ја та или во Пар ла-
мен тар но то со бра ние на Бос на 
и Хер це го ви на. Цр та ње то но ви 
на ци о нал ни гра ни ци е мно гу 
опас но за си те нас.

До де ка дру ги те зем ји во Евро-
па и во све тот се за ни ма ва ат со 
раз вој на тех но ло ги ја та и со по-
до бру ва ње на еко но ми ја та, ние, 
за жал, сме за ро бе ни со бол ни 
умо ви по све те ни на ми то ло гии 
и ре тро град ни идеи. Единс тве-
ни от со од ве тен од го вор на мо-
мен тал на та си ту а ци ја и ас пи ра-
ци и те за по дел ба е де ка Бос на 
и Хер це го ви на тре ба да би де 
прис по со бе на на се кој гра ѓа нин. 
Тоа во пре вод зна чи уре ду ва ње 
на Бос на и Хер це го ви на во пет 
при род ни еко ном ски ре ги о ни 
кои се фор ми ра ни со ве ко ви 
со се ди ште во Ба ња Лу ка, Туз-
ла, Зе ни ца, Са ра е во и Мо стар. 
Европ ска та уни ја, на ко ја  БиХ 
тре ба да ста не член ка, се зас но-
ва на раз во јот на под др шка та 

Овие де но ви се слу чу
ва ат мно гу чуд ни ра бо
ти ко га ста ну ва збор за 
ис цр ту ва ње но ва вна
треш на ма па на Бос на и 
Хер це го ви на, а след ни те 
не кол ку ме се ци ќе би дат 
мно гу важ ни за за чу ву ва
ње на неј зи ни от су ве ре
ни тет и ин те гри тет

Се пре кро ју ва ат  
ли вна треш ни те  
гра ни ци на БиХ?

сВеТ

Дра ган Чо виќ  и Ми ло рад До диќ
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Се оБ Но вУ вА НАЈ Не ПрИ СтАП Но то И НАЈ СКрИ е Но Све тИ ЛИ Ште во МА Ке До НИ ЈА

Ма на сти рот „Тре ска вец“  
по ле ка го до би ва сво јот лик
Цр ква та, тр пе за ри ја та и ма ѓер ни ца та се нај ста
ри те и нај а втен тич ни град би за чу ва ни во ма на
стир ски от комп лекс. по из вр ше ни те истра жу ва
ња во рам ки те на ар хе о ло ги ја та, ар хи те кту ра та 
и ѕид но то сли карс тво во цр ква та и во тр пе за
ри ја та, ма ѓер ни ца та, струч ни те еки пи за за вод 
и му зеј  – при леп, ќе при ста пат кон изра бо тка 
на про ект за нив на пре вен тив на за шти та, ве лат 
струч ња ци те од за вод и му зеј  при леп
Пишува | Не ве на По пов ска

За ма на сти рот „Тре ска вец“ се 
ве ли де ка е нај не при стап-
но то и нај скри е но све ти ли-

ште во Ма ке до ни ја за тоа што 
до не го мо же да се стиг не са мо 
со пе ша че ње по тес на, кри ву ле-
ста па те ка, ко ја по ми ну ва по крај 
не ве ро јат ни кар пи. Ма на сти рот 
Тре ска вец е еден од нај у ба ви те 
ма на сти ри во Ма ке до ни ја и зна-
ча ен мо на шки и ду хо вен цен тар 
на Охрид ска та ар хи е пи ско пи ја.

Во мо мен тов та му се во тек 
актив но сти те на струч ни те 
служ би на За во дот за за шти та 
на спо ме ни ци те на кул ту ра та 
и му зеј - При леп за за шти та на 
ма на сти рот „Тре ска вец“ во При-
леп, кој е спо ме ник на кул ту ра-
та од 14 век. За ми ну ва ме кон 
При леп со цел да го по се ти ме 

ма на сти рот, кој до се га во сво ја-
та исто ри ја три па ти стра дал од 
ка та стро фал ни по жа ри. 

� Пр ви от бил во 1867 го ди на, 
ко га из го ре ле са мо ко на ци те. 
вто ри от се слу чи на 9 ја ну а ри 
1990 го ди на, ко га це лос но из-
го реа ко на ци те, а по тоа со до-
на ции беа об но ве ни во автен-
ти чен стил. Пос лед ни от трет 
по жар на ста на на 4 фе вру а ри 
2013 го ди на, ко га по ра ди де-
фект на гре ал ка це лос но из го-
реа ма на стир ски те ко на ци - ни 
рас ка жаа при леп ча ни.

Ма на сти рот е сме стен во 
об ла ста Пе ла го-
ни ја, на 10 
ки ло ме три 
од гра  дот 

При  леп, на над мор ска ви со чи-
на од 1.280 ме три, ме ѓу кар-
пи те под  Зла то врв (1.422 м). 
Ко га ќе се иска чи те до та му во 
рам ки те на ма на сти рот ќе ги 
ви ди те уште и цр ква та „Ус пе-
ние на пре све та Бо го ро ди ца“. 
Из диг нат ви со ко над кар пи те 
во пла ни на та, да ва пре крас на 
гле тка на окол ни те пла-
ни ни Ба ба, Ба бу на 
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на ло кал на та за ед ни ца и на ре-
ги о нал на та ор га ни за ци ја на др-
жа ва та. То гаш, стан дар дот на 
гра ѓа ни те енорм но ќе се зго ле-
ми, зем ја та ќе вле зе во си лен и 
брз раз во ен цик лус и за се ко гаш 
ќе ги на пу шти тен зи и те што не 
во дат на зад кон ми на то то.

 Цел та е прос пе ри тет,  
а не по дел ба
Зо што Бос на и Хер це го ви на 
би би ла иск лу чок? По треб но е 
уре ду ва ње на де мо крат ски те 
прин ци пи, ка де што се кој чо век 
е ед на ков пред за ко нот и ка де 
што си те од лу ки се де мо крат-
ски, ка ко што се до не су ва ат и 
во дру ги те зем ји од ре ги о нот и 
во Евро па. Цел та тре ба да би де 
еко ном ски прос пе ри тет, а не на-
ци о нал на по дел ба. Тоа е единс-
тве ни от по ли тич ки од го вор на 
се па ра ти стич ки те и по да нич ки 
раз мис лу ва ња. Се кој глас на се-
кој по е ди нец мо ра да има иста 
вред ност и ни ту еден по е ди нец 
не тре ба да би де над дру ги те. 
Зар тоа не е иде а лот на ОН и на 

Кон вен ци ја та за чо ве ко ви пра-
ва на ЕУ, иде а лот на Уста вот на 
САД и на мно гу дру ги раз ви е ни 
зем ји? Се ка де ка де што се та ка 
по ста ве ни ра бо ти те, на пре до кот 
е очиг ле ден. Ако не мо же ме да 
го по стиг не ме тоа се га, зо што 
то гаш се сог ла су ва ме за уре ду ва-
ња спо ред Деј тон ски от до го вор?

Бос на и Хер це го ви на, очиг лед-
но, за бр за но вле гу ва во про цес 
на обид за про ме ни во Уста вот, 
кои ќе сле ду ва ат по из бо ри те 
во октом ври. Мо ра да се знае 
де ка по ли ти ча ри те и пар ти-

и те се мин ли ви, а исто ри ја та ќе 
нѐ за пам ти по тоа да ли не кој ја 
пре дал Бос на или не. Пар ти ска та 
при пад ност е се кун дар на во од-
нос на ин те ре си те на др жа ва та и 
на гра ѓа ни те на оваа зем ја кои ги 
из би ра ат сво и те прет став ни ци.

Се то тоа не мо же да се про ме ни 
без па три о ти, кои има ат вли ја ние 
во пар ла мен тот за да се за прат та-
кви те оби ди. По крај си те ин три ги 
и си те пла но ви, ние тре ба да на-
у чи ме де ка сѐ за ви си од нас, кои 
ја са ка ме на ша та зем ја. Дру ги те 
си пла ни ра ат свои пла но ви, а ние 
се ко гаш мо ра да има ме еден план, 
а тоа е за чу ву ва ње су ве ре на и не де-
ли ва Бос на и Хер це го ви на, чи ја што 
моќ тре ба да се реф ле кти ра на гра-
ѓа ни те на оваа др жа ва и нив ни те 
прет став ни ци во вла ди ни те ин-
сти ту ции. Зна е ме де ка нѐ има во 
до во лен број за та кви пре диз ви ци, 
по треб но е са мо мал ку свест за нас 
са ми те, на ши те сопс тве ни си ли и 
сопс тве ни ин те ре си. 

 
Превод |  Ана Цветаноска

Извор |  „Ал Џа зи ра“ 
Пи шу ва |  Ад нан Ка по
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и Кај мак ча лан, на рам ни на та 
Пе ла го ни ја, ка ко и на гра до ви-
те При леп, Би то ла и Кру ше во.

� Ма на сти рот „тре ска вец“, по-
крај ду хов ни те вред но сти, 
прет ста ву ва иск лу чи тел но 
атра ктив на ту ри стич ка де-
сти на ци ја. Се на о ѓа на пре-
у ба ви от пла нин ски пеј заж 
под вр вот Зла то врв од ка де 
што има пре кра сен пог лед на 
до ли на та Пе ла го ни ја. од да-
ле чен е око лу 10 ки ло ме три 
од При леп. Из гра ден е во 7 
век на оста то ци те од древ-
ни от град, кој бил уни штен. 
Ма на сти рот е по све тен на 
ус пе ни е то на пре све та Бо-
го ро ди ца, ве ли еден ту рист 
од Ср би ја. 

Тре ска вец има свои ко на ци и 
тр пе за ри ја. 

� Цр ква та, тр пе за ри ја та и ма-
ѓер ни ца та се нај ста ри те и нај-
а втен тич ни град би за чу ва ни 
во ма на стир ски от комп лекс. 
По из вр ше ни те истра жу ва ња 
во рам ки те на ар хе о ло ги ја-
та, ар хи те кту ра та и ѕид но то 
сли карс тво во цр ква та и во 
тр пе за ри ја та, ма ѓер ни ца та, 
струч ни те еки пи на За вод и 
му зеј –При леп, ќе при ста пат 
кон изра бо тка на про ект за 
нив на пре вен тив на за шти та 
- ве лат струч ња ци те од За вој и 
му зеј - При леп.

Пред из вес но вре ме поч наа 
актив но сти те за кон зер ва ци ја, 

ре кон струк ци ја и за ре ста вра-
ци ја на опо жа ре ни те ко на ци на  
ма на сти рот „Тре ска вец“. За ра-
ди по бр за ре а ли за ци ја на си те 
актив но сти, бе ше из гра ден и 
па тот до ма на сти рот.

� Ма на стир ски от комп лекс 
„тре ска вец“ е зна ча ен кул тур-
но-исто ри ски спо ме ник из гра-
ден под Зла то врв. Комп ле ксот, 
кој е по диг нат врз по ста ро 
култ но ме сто, го со чи ну ва ат 
цр ква та „Ус пе ние на пре све та 
Бо го ро ди ца“, ко ја е из гра де на 
врз те ме ли те на ра но хри сти-
јан ска ба зи ли ка, ста ра та тр-
пе за ри ја, ко на ци те со ку ла та, 
кам ба на ри ја та над вле зот и 
дру ги по мош ни згра ди - рас-
ка жу ва ат тие.

Но, и на род на та тра ди ци ја го за-
чу ва ла спо ме нот за из град ба та 
на ма на сти рот „Тре ска вец“. Ва ка 
ни го рас ка жаа пре да ни е то.

� Ме сто то Све тец е ед на ши-
рин ка на за пад ко ќе одиш од 
Мар ко ви ку ли, пред Цр ве ни 
Сте ни пред да дој диш, ши ро ка 
ле ди на поз на та ка ко Све тец. 
та му са ка ле ме шта ни ве да го 
гра дат ма на сти ров, цр ква ва. 
Спо ред пре да ни е то ту ка мај-
сто ри ве ра бо те ле де ње, но 
но ќе се за бе ле жу ва ла не ко-
ја не о бич на свет ли на ко ја се 
дви же ла не ка де око лу пол ноќ, 
ка ко да по ми ну ва не ко ја не-
вид ли ва си ла, не кој све тец кој 
све ти, ќе треп ка, ќе за ми ни и 
оди кон Бо го рој ца. И та му ги 
нај ду ва ле ала ти те оста е ни, кај 
шо е „тре ска вец“ се га ма на сти-
ро. Утро то пак ги зе ма ле, пак 
гра де ле, не ли за поч на та град-
ба, но пак исто то се слу чу ва до 
ве чер та гра де ле, од ве чер та 

се по ја ву ва свет ли на, утро то 
ала ти те ги не ма, на два-три 
па ти то се слу чи ло, ете бож-
ја вол ја е ту ка да не се гра ди 
и ото гаш та ја свет ли на не се 
по ја ви ла. Се ве ру ва де ка во 
одре ден пер и од во го ди на та, 
обич но во лет но вре ме при 
пол на ме се чи на ко ќе би ди, 
не ка де пред праз ни ко Све ти 
Или ја ако би диш бу ден че мо-
жиш да ја ви диш таа свет ли на, 
све те цо ка ко вр ви, са мо тре ба 
да оста ниш бу ден во то вре ме, 
ако би диш та му на тоа ме сто - 
рас ка жу ва ат при леп ча ни.

На род но то пре да ние нед вос мис-
ле но го во ри де ка са мо то име на 
ма на сти рот „Тре ска вец“ прет-
ста ву ва еден од атри бу ти те со 
кој се изра зу ва ми то ло шки от 
Гро мов ник, кој со оте ло тво рен 
во ли кот на про ро кот Или ја. Вр-
ска та на са ма та ме сто по лож ба 
на ма на сти рот со тре ска ње то 
на Гро мов ни кот ја за бе ле жа ла 

и на род на та ме те о ро ло ги ја на 
опит ни те ва ро ша ни, кои би ле 
зем јо дел ци и сто ча ри и кои до-
кол ку се по ја ват тем ни об ла ци 
од стра на та на Зла то врв, ве лат: 
„еве го иди све ти Или ја - си гур-
но ќе гр ми и тре ска!“

За тре ска ње то на гро мот од кое 
се раз ур на ла ед на та ку по ла по 
што ма на сти рот го до бил сво е-
то име за пи шал и ма ке дон ски от 
ре во лу ци о нер Ѓор че Пе тров во 
сво ја та кни га „Ма те ри ја ли по 
изу чу ва ње то на Ма ке до ни ја“ 
од 1896 го ди на.

Тре ска ње то е ме мо ри ра но и во 
ед но дру го на род но пре да ние, 
за пи ша но од Ј. Ха џи-Ва си ље виќ. 
Спо ред ова пре да ние, пак, отка-
ко ца ри ца та Ка ла Ма ри ја (Еле-
на), же на та на Ба ја зит по са ка ла 
да се при че сти во ма на сти рот, 
а тоа не ѝ би ло доз во ле но од 
стра на на вла ди ка та, тол ку се 
на лу ти ла што на ре ди ла да се 
за ко лат си те ка лу ѓе ри (300 на 
број). По овој чин од кр вта на ка-
лу ѓе ри те из ле гол стра шен ѕвер, 
кој вла де ел со ма на сти рот це ли 
160 го ди ни, сѐ до де ка еден ден 
Бог не пу штил гром на го ле мо то 
цр ков но ку бе, кое пад на ло врз 
зме јот и го уби ло. 

� До овој мо мент,  ве ли пре да-
ни е то, и ма на сти рот и це ла та 
пла ни на се ви ка ле Зла то врв, 
а од то гаш на се ле ни е то ги 
на рек ло тре ска ец, по збо рот 
тре ска - ка ко што се на ре ку ва 
гро мот во овој крај. �



Л имфомот е малигно заболу-
вање на клетките на лимф-
ното ткиво - лимфоцитите. 

Тие почнуваат неконтролирано да 
растат и да се размножуваат, а кога 
треба да изумрат, остануваат живи 
во циркулацијата. Овие промене-
ти лимфоцити се насобираат во 
лимфните јазли, на пример околу 
вратот или под пазувите, кои пора-
ди тоа се зголемуваат. Бидејќи лим-
фоцитите кружат по целото тело, 
лимфомот може да се јави во еден 
лимфен јазол, во група лимфни 
јазли или во некој друг орган што 
содржи лимфно ткиво. Лимфоните 
се делат на Хочкинови лимфоми и 
нехочкинови. Нехочкинов лимфом 
(НХЛ) најчесто се јавува кај луѓе-
то повозрасни од 60 години. Иако 
двата пола заболуваат од нехоч-
кинов лимфон, болеста почесто 
се јавува кај мажите. Зачестената 
појава на НХЛ е карактеристич-
на во последните години. Поради 
тоа, од релативно ретка болест, 
лимфомот станал петто малигно 
заболување во светот. Сѐ уште не 
се познати причините за појава на 
ова заболување и за зголемување 
на бројот на заболени.

Првите симптоми на НХЛ се нес-
пецифични и го отежнуваат по-
ставувањето на дијагнозата. Ис-
тите симптоми можат да се јават 
кај други, помалку сериозни забо-
лувања, како грип или други вирус-
ни и бактериски инфекции. Многу 
често, кај пациенти што немаат 
никакви симптоми се дијагности-
цира НХЛ. Лекарот што се сомнева 
дека пациентот има НХЛ треба да 
направи целосен преглед на паци-
ентот и дополнителни испитувања. 

Лекувањето на НХЛ зависи од по-
веќе фактори, а постојат различни 
опции на терапија: хемотерапија, 
моноклонирани антитела, зрачна 
терапија, трансплантација и опсер-
вација.

 Мора да продолжиме активно 
да работиме и континуирано да 
ги подобруваме дијагностиката 
и третманот на оваа малигна 
хематолошка болест, а со цел на 
пациентите да им се воспостави 
дијагноза во поран стадиум на 
болеста и да имаат колку што 
е можно подобар исход во те-
рапијата – вели во интервју за 
„Република“ професор д-р Лидија 
Чевреска, специјалист интернист, 
супспецијалист хематолог на Кли-
никата за хематологија.

Петнаесетти септември е Светски 
ден за подигање на свесноста за 
лимфом. Клиниката за хемато-
логија заедно со Здружението за 
борба против рак „Борка“ заедно 
го одбележуваат овој ден.

 Како ќе се одбележи Светскиот 
ден за подигнување на свеснос-
та на лимфомите?
ЧевреСКА: Светскиот ден за по-
дигнување на свесноста на лим-
фомите е глобален настан, кој се 
одбележува секоја година. Целта 
е сите заедно да застанеме пред 
овој предизвик и да ја подигне-
ме свесноста и нашата подготве-
ност за борба против малигните 
лимфоми. Малигните лимфоми 
со својот најчест тип, нехочкино-
виот лимфом (НХЛ), претставува-
ат сериозен здравствен проблем 
на секое општество во светот. 
Симптомите на НХЛ се многу не-
специфични: зголемени лимфни 
јазли (лимфаденопатија), ноќно 
потење, зголемена телесна тем-
пература, кашлица и задушување, 
нагло слабеење, замор и чешање 
по телото.

 Колку пациенти заболени од 
НХЛ се дијагностицираат во Ма-
кедонија?
ЧевреСКА: Во Република Маке-
донија годишно се дијагности-
цираат околу 140 нови пациенти 
заболени од НХЛ и овој број е во 
постојан пораст. Инциденцијата 
денес е двојно зголемена споре-
дено со инциденцијата од пред 
една деценија. Во 2003 година, на 
пример, имало 61 пациент со НХЛ 

регистриран во Македонија. Се-
пак, во споредба со земјите од ЕУ 
и од САД, Македонија има многу 
пониска инциденција на НХЛ. На 
пример, дијагностицирани нови 
случаи на еден милион жители 
изгледа вака: Македонија има 70 
нови случаи, Словенија 129, Запад-
на Европа 166 и САД 212 нови слу-
чаи на еден милион жители. Овој 
податок ни укажува дека мора да 
продолжиме активно да работиме 
и континуирано да ги подобрува-
ме дијагностиката и третманот на 
оваа малигна болест, а со цел на 
пациентите да им се воспостави 
дијагноза во поран стадиум на бо-
леста и да имаат колку што е мож-
но подобар исход од терапијата.

 Како да се работи на подо-
брување на дијагностиката и 
на третманот на болните од 
лимфом?
ЧевреСКА: Клиниката за хема-
тологија и другите здравствени 
установи, здруженијата на паци-
ентите заедно со здравствените 
власти во Македонија мора заед-
нички да работиме за подобру-
вање на дијагностиката и на трет-
манот на овие болни. Со цел да ја 
подобриме раната дијагностика и 
исходот од третманот на болните 
со НХЛ, нашата Клиника презеде 
активна улога во едукација на 
матичните лекари и интернисти, 
создавање мрежа на лекари на Ма-
кедонија, лица за контакт за лим-
фоми во локалната средина каде 
што живеат  и работат, кои своето 
знаење го пренесуваат на своите 
колеги и активно се вклучени во 
процесот на рана дијагностика 
на пациентите со лимфаденопа-
тија, изработка и промоција на 
брошури за пациенти заболени 
од НХЛ и хронична лимфоцитна 
леукемија (ХЛЛ), како и брошури 
за стручната јавност, публикација 

и промоција на прирачник за рана 
детекција, дијагностика и третман 
на нехочкиновите лимфоми. Овој 
прирачник беше подготвен заедно 
со колегите од Институтот за пато-
логија и Клиниката за пластична 
и реконструктивна хирургија про-
мовиран во 2014 година.

 Каде се лекуваат болните од 
НХЛ?
ЧевреСКА: Лекувањето на па-
циенти повозрасни од 14 години 
се изведува на Клиниката за хе-
матологија. Со години наназад 
правевме едукација на лекарите 
низ цела Македонија. Болните со 
НХЛ што се во подобра здравстве-
на состојба хемоимунотерпијата 
ја примаат во Дневната болница 
на Клиниката за хематологија, 
која е комплетно реновирана. 
Кај болните со агресивен НХЛ со 
дадената терапија се постигну-
ва повлекување на болеста до 
85 проценти. На Клиниката има 
лекови за прволиниска, второли-
ниска и за третолиниска терапија 
и можност од 2009 година со те-
рапија на хематопоетски матични 
клетки. Во медицината, посебно 
во хематологијата, науката мно-
гу оди напред во однос на нови 
препарати како што е поткожната 
формула на анти CD 20 монокло-
налното антитело Rituximab со 
што значително се подобри ком-
форот и третманското искуство 
на болните со НХЛ.

 Каква е вашата соработка со 
„Борка“ – здружението за борба 
против рак?
ЧевреСКА: Клиниката за хемато-
логија заедно со „Борка“ активно 
учествува во унапредувањето на 
состојбите на пациентите болни 
од рак и на нивните семејства, 
во одржување на настанот за по-
дигање на свесноста на хемато-
лошките малигни заболувања. На 
нашата клиника беше поставено 
дрво на импресии на кое паци-
ентите ќе можат да ги искажат 
своите предлози, препораки и 
мислења со цел да се подобри 
нивното искуство во борбата со 
оваа болест. Нашата препорака до 
сите фактори во здравствениот 
систем на Македонија е сите заед-
но да помогнеме во подобрување 
на раната дијагностика и третма-
нот на пациентите со лимфоми 
и други хематолошки малигни 
заболувања. 

Во Македонија годишно  
се дијагностицираат  
околу 140 нови пациенти 
заболени од лимфом

здраВjеПрофеСор Д-р ЛИДИЈА ЧевреСКА,  ДИРЕКТОРКА НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

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

зачестената појава на нХл е карактеристична во последните 
години. поради тоа, од релативно ретка болест, лимфомот  
станал петто малигно заболување во светот. сѐ уште не се 
познати причините за појава на ова заболување и за  
зголемување на бројот на заболени

Кај болните 
со агресивен 

НХЛ со 
дадената 

терапија се 
постигнува 

повлекување 
на болеста до 
85 проценти
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ИсториJа

МАКРОНИСОС:

Т ешко беше да гледаш човек 
во својата седма или осма де-
ценија од животот како болно 

плаче, како сѐ уште да има отворена 
рана! Јас, пак, не сакав дополнително 
да дотурам сол на таа рана. Неговата 
приказна почнуваше од регрутирање-
то во редовната грчка армија, потоа 
испраќањето во Тракија, каде што тре-
баше да го служи воениот рок, но тука 
настанаа првите проблеми. Имено, по 
некое непишано правило Македонците 
што служеа во грчката армија беа етике-
тирани како комунисти, па оттаму и беа 
принудувани да потпишуваат изјави 
дека се откажуваат од комунизмот и 
од Комунистичката партија на Грција 
(КПГ). Дедо ми секако дека не потпиша, 
не затоа што беше комунист, туку затоа 
што неговата гордост и тврдоглавост не 
му дозволуваа, како што велеше, да го 
понижат на таков начин. Беше затворен 
од грчката воена полиција и испратен 
во воен затвор во Солун, каде што во 
една ќелија од 20 квадратни метри беа 
сместени и по повеќе од 50 затворе-
ници. Тука беа првите измачувања, но 
најтешкото допрва следуваше. По из-
весно време затворениците ги качија на 

брод, чијашто крајна дестинација беше 
островот Макронисос... Во тие моменти 
погледот прво му се замаглуваше, потоа 
две-три минути му стануваше вкочанет, 
за веднаш потоа да ја ослободеше цела 
болка, која сѐ уште силно ја чувству-
ваше. И тука неговото раскажување 
прекинуваше, едноставно, не можеше 
понатаму...!

Сигурен сум дека многумина во Репу-
блика Македонија го гледале култниот 
филм на режисерот Кирил Ценевски, по 
сценарио на Ташко Георгиевски, – „Црно 
семе“, снимен во далечната 1971 годи-
на. Филмот, во кој играа легендарните 
македонски актери: Дарко Дамески, Ацо 
Јовановски, Ристо Шишков, Мите Гроз-
данов и други, имаше за цел да прикаже 
мал дел од голготата на македонскиот 
народ во Грција во текот на Граѓанската 
војна (1946-49). Имено, главните прота-
гонисти, Македонци и Грци, како дел од 
редовната грчка армија беа депортира-
ни на еден од грчките острови поради 
своите, но и евентуалните, левичарски 
(комунистички) идеолошки убедувања. 
Филмот на сликовит начин ги прикажу-
ва патешествијата, страдањата, изма-
чувањата, понижувањата, средбите со 
смртта, како и искушенијата што ги 
доживеа затворениците за време на 
нивниот престој на островот. Вакви 
острови имаше во значителен број не 
само во текот на Граѓанската војна, туку 
и во периодот пред тоа (меѓу двете свет-
ски војни, особено за време на Метакса-
совата диктатура), но и по завршување-
то на војната, сѐ до крајот на воената 
диктатура (Хунта) во Грција во 1974 
година. Во нив, пред сѐ, беа затворани 

или депортирани идеолошко-политич-
ки неподобни личности, луѓе што биле 
закана за „националната безбедност“ на 
грчката држава, како и поединци што 
чувствувале различна етничка припад-
ност од грчката. Се разбира, најпознат 
од овие острови – затвори и/или логори 
беше Макронисос.

Макронисос е остров што се наоѓа во 
Егејско Море, во непосредна близи-
на на грчкото копно, т.е. до брегот на 
Атика. Островот е долг околу 13 ки-
лометри во правец север-југ и широк 
само 500 метри во правец исток-запад. 
Со декрет на Генерал-штабот (ГШ) на 
грчката армија од 19 февруари 1947 
година се предвидуваше формирање 
воен логор на ненаселениот остров. 
Декретот беше усвоен на 14 март ис-
тата година, додека првите војници 
без оружје (затвореници) пристигнаа 
на островот на 26 мај 1947 година. 
„Гости“ на логорот најчесто беа ко-
мунисти, левичари, прогресивни луѓе 
и припадници на непризнаените, од 
грчка страна, етнички и религиозни 
групи во грчкото општество, односно 
сите тие што имаа за цел да ги сменат 
своите националистички сограѓани 
и инструменти на десничарскиот, а 
потоа и диктаторски режим во грчката 
држава. Истовремено, Макронисос слу-
жеше како „сигурно место за престој“ 
за политички затвореници, посебно за 
„најопасните“ за власта, а приоритет 
имаа тие што беа во близина на вое-
ните зони. Всушност во Макронисос 
постоеја два дела, едниот дел беше 
воениот затвор, а другиот беше кон-
центрацискиот логор.

Интересен е и податокот дека целата 
документација во ГШ поврзан со кам-
пот е уништена. Сепак, дел од грчките 
историчари сметаат дека овој проект 
е создаден со помош и иницијатива 
на западните сојузници, т.е. Америка 
и Британија, за време на Студената 
војна. Оттука, до денес архивскиот 
материјал поврзан настаните околу 
Макронисос сѐ уште не е достапен.

Како и да е, Макронисос не беше само 
место за прогонство и за депортација. 
Островот претставуваше локација на 
посебна тортура и суровост со крајна 
цел - организирано истребување. Под 
изговор дека затворениците треба да 
бидат „превоспитани“, властите спро-
ведуваа физичко и психичко насилство 
настојувајќи да дејствуваат и да влијаат 
врз совеста и моралот на индивидуите, 
со крајна цел да исползуваат „изјави 
на покајание“. Ако затвореникот пот-
пишеше таква изјава, следуваше ис-
праќања писмо до местото на негово 
раѓање, преку кое се рехабилитираше 
во заедницата во која живееше, потвр-
дувајќи ја својата вера во идеалите на 
татковината.

Според некои податоци само до сре-
дината на 1948 година на Макронисос 
беа депортирани околу 15.000 војници. 
За време на постоењето, концентраци-

скиот логор до 1957 година, а воениот 
затвор до 1960 година, на островот беа 
затворени меѓу 50.000 до 100.000 грч-
ки државјани. Сепак, точниот број на 
сите тие што поминаа низ тортурата 
на островот е тешко да се одреди, исто 
како што е невозможно и да се одреди 
вистинскиот број на загинатите.

Масакрот на војниците 
од Првиот пешадиски 
баталјон
Уште на самото отворање на логорот, во 
март 1947 година, имало обид од страна 
на седум затвореници да побегнат од 
островот. Меѓутоа тие биле фатени од 
стражарите и веднаш потоа погубени. 
Сепак, вистинскиот масакр се случил 
по речиси една година. На 29 февруари 
1948 година, во текот на Граѓанската 
војна, околу 4.500 новодојдени затво-
реници (војници) од Првиот пешадиски 
баталјон добија покана да се соберат во 
чест на кревањето на грчкото знаме. 
По подигнувањето на знамето на вој-
ниците им беше наредено да заминат 
кон театарот каде што требаше да го 
слушнат религиозниот говор. Во мо-
ментот, додека војниците/затвореници 
се распоредуваа во театарот настана 
турканица, при што дел од чуварите 
истрелаа предупредувачки рафали во 

воздух, што според некои, пак, беше 
сигнал за почеток на крвопролевањето. 
Веднаш потоа одредот за безбедност 
почна да пука во насобраната толпа. 
Логорот се претвори во вистински пе-
кол. Мртви и ранети имаше насекаде, 
легната во купчиња, еден врз друг. Тие 
што беа ранети или, пак, не беа погоде-
ни со куршуми се обидуваа да се спасат 
криејќи се меѓу телата на загинатите.

Наредниот ден, први март, драмата 
продолжи. Првиот пешадиски баталјон 
беше опколен и од копно и од море со 
пристигнувањето на еден воен брод. 
Масакрот продолжи. Истата слика од 
претходниот ден. Овој пат некои од 
затворениците се обидоа да се бранат, 
напаѓајќи ги со камења тие што пукаа 
кон нив. Затворениците постепено беа 
потиснати кон морето, дел од нив вле-
гоа во морската вода со цел да се спасат. 
Но и таму немаше спас. Во тие моменти 
беше отворен оган од воениот брод. 
Крајот не се гледаше на страдањата на 
затворениците. Преживеаните беа ма-
чени, тепани и понижувани. Вкупниот 
број убиени беше повеќе од 300 вој-
ници/затвореници и неколку стотини 
ранети. Официјално, нивниот број беше 
неколку пати намален (17 мртви и 61 
ранет). Меѓу убиените имаше и голем 
број Македонци. 

ГРЧКИОТ ГОЛИ ОТОК
неколку пати додека беше 
жив дедо ми успевав, барем 
донекаде, да му ја отворам 
темата  макронисос, но, за 
жал, неговите доживувања 
никогаш не ги слушнав до 
крај. можеби сте забележале 
дека сите тие што ги имаа 
доживеано страдањата на 
затворите и/или логорите, 
едноставно, многу тешко 
можат да говорат на оваа 
тема. па така, секогаш ќе го 
чуев почетокот, и толку...

Пишува | д-р Димитар Љоровски Вамваковски

www.republika.mk34 петок, 16 септември 2016 година www.republika.mk 35петок, 16 септември 2016 година



Ни ту еден град во ре ги о нот не мо же да се по фа ли со тол ку 
го лем број фе сти ва ли ка ко Скоп је. Из ми на ти ве го ди ни до не
сов ме пре поз нат ли ви ими ња од свет ска та му зич ка сце на, од 
кои не кои се до бит ни ци на на гра ди те „Гре ми“, па та ка не ма 
да би де иск лу чок ни ту го ди наш но то из да ние, чи ја што при
каз на поч на во да леч на та 1996 го ди на, ве ли Вас ја Ива нов ски

На го ди наш ни от „Блуз и со-
ул-фе сти вал“ („Blues&soul 
festival“), кој ќе се одр жи од 

18 до 21 сеп тем ври во Скоп је, ќе 
на ста пат аме ри кан ски от блуз и 
со ул-во ка лист Те ри Еванс, еден од 
нај ста ри те блуз-гру пи во ре ги о-
нот „Рау хајд“ (Raw Hide), блуз и 
рок-ги та ри стот Би ли Мер зи о тис 
и еден од нај а тра ктив ни те мла ди 
ги та ри сти на аме ри кан ска та блуз 
и рок-сце на Ра јан Ме кгар ви...

Фе сти ва лот е во ор га ни за ци ја 
на Ди рек ци ја та за кул ту ра и за 
умет ност Скоп је, a oтво ра ње то 
е за ка жа но за 18 сеп тем ври во 
„Си ти хол“.

Про грам ски от се ле ктор Вас ја 
Ива нов ски истак на де ка фе сти ва-
лот ну ди ин те рес на, раз но вид на 
и, пред сѐ, ка ко што ре че, ква ли-
тет на про гра ма во ко ја мо же да 

Ју би леј но 20. из да ние на  
„Блуз и со ул-фе сти вал“

се про нај де се кој љу би тел на оваа 
му зи ка.

�  фе сти ва лот сла ви 20 го ди ни 
по сто е ње и ни ту еден град во 
ре ги о нот не мо же да се по фа ли 
со тол ку го лем број фе сти ва ли 
ка ко Скоп је. Из ми на ти ве го ди ни 
до не сов ме пре поз нат ли ви ими-
ња од свет ска та му зич ка сце на, 
од кои не кои се до бит ни ци на 
на гра ди те „Гре ми“, па та ка не-
ма да би де иск лу чок ни ту го ди-
наш но то 21. из да ние, чи ја што 
при каз на поч на да леч на та 1996 
го ди на - из ја ви Ива нов ски.

На го ди наш ни от фе сти вал, за 
раз ли ка од прет ход ни те из да ни-
ја, не ма ма ке дон ски из ве ду ва чи. 
Фе сти ва лот е под др жан од Ми ни-
стерс тво то за кул ту ра, Град Скоп је 
и од Аме ри кан ска та ам ба са да во 
Скоп је. � (Н.П.)

Култура

1
Невидливи  

љубови
Владимир  
Јанковски

2
Слепиот  
убиец
Маргарет  
Атвуд

3
Зуење во  

главата
Драго  

Јанчар

4
Змија
Стиг 
Дагерман

 5
Чик

Волфганг  
Херндорф

КНижарНицата „аНтолог“ 
препораЧува:

100 НАЈУБАвИ СЛИКИ НА СИте вреМИЊА
[  АНтоЛоГИЈА  ]

  

Sully
Чудото од ХадСоН

Заработка: 35.000.000 $

жанр: драма
режија: Клинт Иствуд

актери: Том Хенкс,  
Арон Екхарт,  

Лора Лини

Кога граНКата ќе Се СКрши
When the bough breakS

Заработка: 14.200.000 $

жанр: драма
режија: Џон Касар

актери: Морис Честнут,  
Реџина Хол,  

Романи Малко

Don't breathe
Не диши

Заработка: 8.300.000 $

жанр: хорор
режија: Феде Алварез

актери: Стивен Ланг,  
Џејн Леви,  

Дилан Минет

одредот На отпишаНите
SuiciDe SquaD

Заработка: 5.700.000 $

жанр: акција
режија: Дејвид Ајер

актери: Вил Смит,  
Џаред Лето,  

Маргот Роби

дивиот Свет
the WilD life

Заработка: 3.300.000 $

жанр: авантура
режија: Винсент Кастелут

актери: Матијас Швајгахофер, 
Каја Јанар, Илка Бесин

ТоП 5 НајГлЕДаНи филМа  
          во САД викендов

„Магична риба“ од Пол Кле

ДОПИРА ЛИ СОНЦЕТО 
ДО ТЕБЕ

Личиш ли на еден  

од благите бранови 

И се губиш ли 

Како нив 

Примирени во песокта 

Кога си без мене

Личиш ли 

На вревата од плажата 

И како неа 

Ветрееш ли 

Со првата квечерина 

Кога си без мене

Кога си без мене 

Те гледаат ли 

Пипалките 

На подводните растенија 

Под скршените карпи 

Над ова 

Сино езеро 

Надвиснати  

Како мојата голема грижа 

За тебе

Ти си скриена од моиве очи 

Допира ли барем 

Допира ли сонцето до тебе

„Магична риба“ е дело на швајцарскиот експресионист Пол Кле 
(1879 – 1940). На неговата работа влијаеле неколку правци од со-
времената уметност: експресионизам, кубизам и надреализам. Кле 
и неговиот пријател Василиј Кандински се познати по педагошката 
работа во школата „Баухаус“. �во СКоП Је Ќе НА СтА ПАт ѕвеЗ ДИ НА АМе рИ КАН СКА тА  

БЛУЗ И роК-СЦе НА

александар поповски (1932)
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Х р ват ски те ме ди у ми из ве сти ја де ка на ме сто то на 
Дин ко Бог да ниќ, кој до се га бе ше вр ши тел на долж-
ност ди ре ктор на Ба ле тот на ХНК - Сплит, до а ѓа 

Ма ке до не цот Игор Ки ров. Ки ров за та мош ни те ме ди у ми 
из ја ви де ка не ма збо ро ви со кои би ја опи шал ра до ста, 
за до волс тво то и сре ќа та што има ан самбл ка ков што е 
сплит ски от. Го за те ков ме Игор до де ка се од мо ра ше во 
Скоп је, не кол ку де на пред да за ми не за Бел град, па по-
доц на и во Сплит, па по раз го ва рав ме за но ва та функ ци ја, 
пла но ви те, го сту ва ња та, ка ри е ра та…

спу шта ше. Во ме ѓу вре ме, 
поч нав да се за ни ма вам и 
со пе да го шка ра бо та, та ка 
што из гра див ка ри е ра што 
ме но се ше од ед но на дру-
го ни во и на кра јот ста нав 
ди ре ктор на Ба ле тот на 
ХНК - Сплит. Уба во е ко га 
во про фе си о нал ни от жи вот 
сѐ ќе дој де по ле ка, ска ли ло 
по ска ли ло, а не одед наш да 
скок неш три ска ли ла на го-
ре. Дра го ми е за се то тоа 
што сум го на пра вил до се га, 
поч ну вај ќи од пр ви те че ко-
ри во Пи о нер ски от дом во 
Штип, па сѐ до де не ска, тоа 
сум го пра вел го ле ма страст 
кон ра бо та та.

Овој из бор за ме не прет ста ву ва 
ед но го ле мо приз на ние би деј ќи 
сме там де ка на пор но и вред но 
ја ра бо тев сво ја та ра бо та, со го-
ле ма љу бов и со жел ба, и за тоа 
сме там де ка ус пе хот е не из бе жен. 
Се на де вам де ка ќе би дам до бар 
ди ре ктор би деј ќи не се ко гаш ва-
жи пра ви ло то де ка ако си до бар 
ко ре о граф или тан чар, ќе би деш 
и до бар ди ре ктор. Сме там де ка 
мо е то 20-го диш но ко ре о граф ско 
искус тво, ра бо та та со по ве ќе ди ре-
кто ри и ко ре о гра фи ќе ми по мог не 
да ра бо там та ка ка ко што са кам. 
Би деј ќи ова е по ве ќе ме на џер ска 
ра бо та, ко ја се за ни ма ва со тоа на 
кој на чин ќе ја по ста виш се зо на та, 
на кој на чин ќе се ор га ни зи ра ат 
тур не и те, го сту ва ња та, ќе но сиш 
но ви пе да го зи итн. Сме там де ка 
со мо е то 20-го диш но искус тво, и 
пре ку ра бо та та со „Бал кан денс 
про џект“ и „Ки ров денс ком па ни“ 
со кои ус пе ав ме да го сту ва ме во 
Па на ма, Ко ре ја, Гер ма ни ја, со лу ѓе-
то низ све тот со кои со ра бо ту вам, 
ќе го по диг нам уште по ве ќе ни во-
то на сплит ски от ба лет.

 Из ве сен пер и од ра бо ти те со ан-
самб лот на Ба ле тот во Сплит. 
Ги зна е те игра чи те, нив ни от 
та лент, мож но сти те... Ка ко прв 
чо век на оваа ку ќа, ка ква про-
гра ма има те на ум? Ќе има ли не-
ка кви но ви ни во ре пер то а рот?
КИров: ХНК - Сплит е на ци о нал-
на ку ќа и та ка ќе оста не во пог лед 
на про гра ма та. Се ко ја та ква ку-
ќа пра кти ку ва кла си ка и кла си-
ка та ќе оста не број еден, но ако 
ги сле ди ме за пад но е вроп ски те 
трен до ви, се ка де ве ќе на За пад 
ед на на ци о нал на ку ќа не игра 
са мо кла си ка за тоа што зна еш 
што да оче ку ваш во „Ле бе до во 
езе ро“, во „Жи зел“ или во “Ро мео 
и Ју ли ја“, но ко га ста ну ва збор за 
мо дер но, то гаш не мо же да се знае 
од на пред што да се оче ку ва. Ако 
пуб ли ка та са ка да ви ди не што 
дру го, да открие не ко ја но ва сфе-
ра на по сто е ње, на има ги на ци ја, 
тоа е дру го, та ка што ре пер то-
а рот се ка ко ќе би де по де лен на 
по ло ви на. Тоа се по ка жа и пре ку 
мо ја та прет ста ва „5 до 12“, ко ја 
ус пеа два е сет па ти да ги на пол ни 
са ли те, и тоа се дум на е сет па ти во 
згра да та на ба ле тот и три го сту-
ва ња над вор.

Ре пер то а рот на Ба ле тот ќе 
оста не кла си чен, ни ко гаш не-
ма да го пре пра вам во мо де рен,  
не са кам да го ме ну вам, ни ту, 
пак, тоа ми е цел та, но ќе ги 
сле ди ме и за пад но е вроп ски те 
трен до ви. Еве мо ја пр ва ба лет-
ска прет ста ва ка ко ди ре ктор 
та му ќе би де „Сел фи да“, пре ми-
е ра та е за ка жа на во март, а за 
за тво ра ње на се зо на та пред ви-
ду вам „тројна про гра ма“, ко ја 
се ви ка „Исток – За пад“ би деј ќи 
ќе учес тву ва ат еден ко ре о граф 
од источ на Евро па и еден ко ре-
о граф од за пад на Евро па и јас, 
та ка што на овој на чин са кам 
да по ка жам ка ко се ра бо ти на 
За пад, со вклу чу ва ње на три 
раз лич ни сти ло ви на игра, што 
за игра чи те е пре диз вик, а пуб-
ли ка та мо же да из би ра и на тој 
на чин се еду ци ра.

 во из ми на ти ов пер и од ра-
бо те вте во Ср би ја, Хр ват ска, 
Гер ма ни ја, Швај ца ри ја, Хо-
лан ди ја, Ав стри ја... Ма ке дон-
ска та пуб ли ка на „охрид ско 
ле то“ и на сце на та на Ма ке-
дон ска та опе ра и ба лет ги 
ви де ва ши те прет ста ви : „5 
до 12“, „Цр ве на та со ба“... Ќе 
има ме ли мож ност на бр гу по-
втор но да гле да ме не ко ја од 
ва ши те ко ре о гра фии? Или 
мо же би го сту ва ње со ан самб-
лот од Сплит?
КИров: Јас лич но са кам да дој-
дам во Скоп је. Се га сѐ уште сум 

Игор Ки ров: 

во пре го во ри, не ма да откри вам 
де та ли, но са кам да дој дам во 
Скоп је и во Штип. Осо бе но отка-
ко доз нав де ка Штип и Сплит 
се збра ти ме ни гра до ви, а јас 
по тек ну вам од Штип, та ка што 
се га уште по ве ќе са кам да ѝ да-
дам на пуб ли ка та не што но во и 
би бил сре ќен до кол ку ус пе е ме 
да го сту ва ме и во Ве лес, Би то ла 
и во не кои дру ги гра до ви за тоа 
што сме там де ка пуб ли ка та тре-
ба да ви ди и не што по и на кво. 
Мо ја жел ба е до кол ку дој дам 
со ХНК - Сплит во Ма ке до ни ја, 
да се го сту ва не са мо во Скоп је, 
ту ку и во дру ги те гра до ви.

 Нај го лем дел ра бо ти те ка-
ко тан чар, по тоа ко ре о граф, 
па про фе сор и еве се га ди ре-
ктор на Ба ле тот во Сплит. Ка-
де Игор Ки ров, при ват но, се 
чув ству ва ка ко на свој те рен?
КИров: Ни ка де. Ка ри е ра та 
се ко гаш ми би ла број еден во 
жи во тот. Уште ко га поч нав да 
ра бо там при о ри тет ми бе ше 
мо ја та ка ри е ра и мис лам де-
ка за се га ќе оста не та ка. Се га 
сум во Сплит, а та му уште ко га 
вле гов во гра дот и го вди шав 
ми ри сот на мо ре то ме об зе де 
не кое спо којс тво, уба ви на... 
и до вол но ми е да про ше там 
по крај бре гот за да се сми рам. 
Мис лам де ка ќе ми би де уба во 
та му и де ка ќе се чув ству вам 
ка ко до ма, иа ко до ма се ко гаш 
ќе би де Штип. 

 Наз на чен сте за ди ре ктор 
на Ба ле тот на ХНК - Сплит. 
Ка ко ја до че ка вте оваа ин-
фор ма ци ја? И што зна чи 
за вас оваа функ ци ја?
КИров: Се кој од нас ка ко 
чо век и ка ко умет ник има 
не што за што со ну ва. Са кав 
да би дам играч, да ус пе ам во 
тоа што го пра вам и ус пе ав 
да стиг нам до не кое ни во, 
да на пра вам ка ри е ра од 18 
го ди ни, но до де ка ја гра дев 
ка ри е ра та ка ко играч зна-
ев де ка имам по тен ци јал и 
пра вев и ко ре о гра фи ја во 
исто вре ме. Та ка што до де-
ка ед на та ка ри е ра оде ше во 
на гор на ли ни ја, дру га та се 

ре пер то а рот на Ба ле тот во сплит ќе оста не 
кла си чен, ни ко гаш не ма да го пре пра вам во 
мо де рен,  не са кам да го ме ну вам, ни ту, пак, 
тоа ми е цел та, но ќе ги сле ди ме и за пад но  
е вроп ски те трен до ви, ве ли Ки ров

Ка ри е ра та се ко гаш  
ми би ла број еден  

во жи во тот!

МА КЕ ДОН СКИ ОТ УМЕТ НИК СТА НА ПРВ ЧО ВЕК НА БА ЛЕ ТОТ НА ХНК - СПЛИТ

Разговараше | Не ве на По пов ска Фо то | Але ксан дар Ива нов ски
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„Јон Вардар против галаксијата“ е досега најзабавен проект на кој сум работел

во македонија имаме мошне квалитетни и успешни студија 
за 3д анимација, но претпоставувам дека, едноставно, не им 
се ризикува да потрошат дветри години на проект, чијашто 
судбина и комерцијален успех не може да се предвидат. 
досега не е изработен долгометражен анимиран филм затоа 
што, едноставно, не се нашол некој доволно луд за да се 
нафати на тоа, вели Цветановски

ГоЦе ЦветАНовСКИ, режИСер И СЦеНАрИСт НА ПрвИот ДоЛГоМетрАжеН АНИМИрАН МАКеДоНСКИ фИЛМ

�  Каква е приказната во ани-
мираниот филм „Јон вардар 
против галаксијата?“
ЦветАНовСКИ: Филмот е 
пародија на сите научно-фан-
тастични филмови од моето 
детство, како „Војна на ѕвез-
дите“, „Одисеја во вселената“, 
„Sвездени патеки“. Главниот 
протагонист Јон Вардар е со-
сема обичен човек, кој еден ден 
ќе биде киднапиран од сосема 
необичен и малку налудничав 
робот, Зарк. Зарк шета по галак-
сијата и киднапира припадни-
ци на интелигентни и не толку 
интелигентни облици на жи-
вот за својата интергалактичка 
зоолошка градина. Но, бидејќи 
Јон е многу смотан, ќе успее по 
грешка да го зашрафи олабаве-

жИВОТ

Разговараше |  Александра М. Бундалевска 
Фото | Александар Ивановски  

ниот шраф во матичната плоча на Зарк, 
по што тие двајцата ќе станат најдо-
бри пријатели. Но, нивната авантура 
штотуку почнува бидејќи се покажува 
дека галаксијата е во опасност од все-
ленските пирати – Брутосите. Со здру-
жени сили, Јон и Зарк ќе се обидат да 
ја спасат ситуацијата и да бидат херои 
на денот. Притоа ќе патуваат на многу 
различни планети, ќе паднат во многу 
неволји, меѓу кои и љубовни. Би можел 
да кажам дека понекогаш, навистина, 
ми е жал за нив (се смее).  

�  Која е екипата што работеше на 
филмот?
ЦветАНовСКИ: Целата приказна да-
тира од пред шест години, кога умет-
ничкиот директорот Тхе Мичо (некои 
го знаат и под неговото цело име Ми-
хајло Димитриевски) почна да црта 
една серија илустрации на вонземјани 
и на чудовишта, секој ден по едно, за за-
гревање пред да почне со работа. Мене 
овие цртежи ме инспирираа и почнав 
да пишувам приказна во соработка 
со Александар Ефтимов, косценарист 
на мојот прв краток анимиран филм, 
„Вистинската приказна за Хансел и за 
Гретел“. Приказната прво беше многу 
мрачна и наменета за повозрасна пуб-
лика. Но како што поминуваше вре-
мето, сфатив дека треба да се смени 
жанрот за филмот да го доживее својот 
целосен потенцијал. Така што би можел 
со сигурност да кажам дека ова е досега 

мојот најдолг проект како сценарист и 
режисер. Уметнички директор, дизајн 
на ликови и на заднина е Тхе Мичо, 
најпознат по работата на „Петко“ и на 
„Еднооки“, инаку прилично познат и 
успешен илустратор во светски рам-
ки. Има илустрирано игра со карти за 
„Игра на тронови” и уште многу други 
успешни игри за издавачи од целиот 
свет. Директорот на анимација, Фран-
цузинот Бенжамин Хотон е голем вљу-
беник во Македонија. Главен продуцент 
е Алан Кастиљо, бизнисмен школуван 
на познатиот Универзитет „Вебстер“ во 
Виена, а засега имаме преддоговори за 
копродукција со уште неколку држави, 
меѓу кои Германија, Франција, Украина 
и Бугарија. Се разбира, тука е и целиот 
тим на „Линкс студио“, прекрасни луѓе 
со кои една година ми помина како еден 
миг на апсолутна среќа. Секој од нив 
со својата работа придонесе да имаме 
квалитетно спакуван производ и да 
стигнеме до моментот на почеток на 
продукцијата. Премиерата е планирана 
за декември 2019 година.

�  вие сте, практично, пионери би-
дејќи вашето студио за анимација 
го работи првиот македонски ани-
миран долгометражен филм. Зошто 
досега не се снимале анимирани 
филмови во Македонија?
ЦветАНовСКИ: Работата на ани-
миран филм, без разлика од тоа за 
која техника на анимација се рабо-

ти, е долга и макотрпна. Екипата на 
Волт Дизни, која се состоеше од 19 
аниматори, го работеше „Снежана и 
седумте џуџиња“ околу три години. 
Без оглед на тоа што многу работи се 
поедноставиле оттогаш, без оглед на 
огромната помош од модерните ком-
пјутерски софтвери, анимацијата сѐ 
уште е екстремно бавен процес. Треба 
многу луѓе да работат долго време за 
да може да се направи долгометражен 
анимиран филм. Затоа и целиот про-
цес е многу скап. Уште еден проблем 
е тоа што во целава држава имаме 
само една катедра специјализирана 
за анимација. Во студиото имаме ин-
терен систем за обука на заинтереси-
раните кандидати за вработување, но 
предуслов е да имаат силни цртачки 
способности. Во Македонија имаме 
мошне квалитетни и успешни студија 
за 3Д анимација, но претпоставувам 
дека, едноставно, не им се ризикува да 
потрошат две-три години на проект, 
чијашто судбина и комерцијален успех 
не може да се предвидат ни под разно. 
Мислам дека досега не е изработен 
долгометражен анимиран филм затоа 
што, едноставно, не се нашол некој 
доволно луд за да се нафати на тоа 
(се смее). 

�  Неодамна вашата компанија прос-
лави една година од постоењето и во 
таа чест беше објавен и рекламниот 
спот за „Јон вардар против галаксија-
та“. Дали работите и други проекти?
ЦветАНовСКИ: Да, уште од почето-
кот имавме три проекти во фаза на 
разработка. Следната недела одам за 
Тулуз , Франција  каде што ќе го пре-
зентираме проектот за анимирана 
ТВ-серија „Змејска градинка”. Наста-
нот се вика „Картун форум“, а е орга-
низиран од европската асоцијација на 
продуценти на анимација и е најголем 
пазар специјализиран за финанси-
рање ТВ-серии во подготовка. Засега 
има пријавени 260 купувачи од целиот 
свет и горд сум не само затоа што вле-
говме во конкуренција со најсилните 
европски студија за анимација, туку и 
затоа што сме прва македонска ком-
панија што била селектирана на овој 
пазар. Инаку, имаме и мал оддел за 
видеоигри. Досега објавивме две игри, 
а имаме уште четири што ќе излезат 
во наредните месеци. Исто така, про-

дуциравме два кратки играни филма, 
кои веќе беа прикажани на повеќе од 
10 фестивали, и копродуциравме еден 
краток игран, кој наскоро ќе излезе 
во јавноста. Работиме и за клиенти, 
најчесто странски. Досега сме рабо-
теле за Австралија, Америка, Англија, 
Хрватска, Данска и за уште неколку 
други земји. Во средината на септем-
ври ќе биде објавен музички спот за 
многу позната американска група на 
кој бевме копродуценти, но засега не 
смеам да кажам повеќе.  

�  Колку е забавно да се пишува сце-
нарио и да се режира детски филм?
ЦветАНовСКИ: Максимално е забавно, 
но и тешко и полно со предизвици. Цело 
време тестираме со различни групи 
деца, дали им се допаѓа приказната, 
дали им се смешни геговите и слично. 
Потоа внимаваме на секој детаљ, да 
нема агресивни шеги, да нема вулгар-
ности и други несоодветни елементи. 
Помага и тоа дека сите вработени во 
„Линкс студио“ сѐ уште го имаат тој 
детски дух што го имаат повеќето умет-
ници, така што тие се првиот филтер за 
подобрување на сценариото. 

�  За која возраст е наменет „Јон вар-
дар против галаксијата“? 
ЦветАНовСКИ: За целата фамилија. 
Децата ќе се смеат на физичкиот хумор 
и на честите претерувања во однос на 
акциите и на реакциите на ликовите, 
додека родителите ќе препознаат и 
посуптилен хумор и референции од 
светските филмски класици на науч-
ната фантастика. 

�  Се забавувате ли додека се работе-
ше филмот? Каква е пораката што ја 
носи „Јон вардар...“?
ЦветАНовСКИ: Морам да признаам 
дека ова ми е досега најзабавен проект 
на кој сум работел. И покрај целата те-
жина и перипетии низ кои поминавме 
досега, а имаме уште речиси три години 
продукција додека да го завршиме. 

Во однос на пораката, зад целата коме-
дија, сепак, се кријат неколку сериозни 
пораки, за важноста на пријателството, 
како и на меѓусебната интергалактич-
ка толеранција, односно дека љубовта 
и толеранцијата се секогаш подобра 
опција од војна. �

Македонската компанија за ани-
мација „Линкс студио“ неодам-
на ја прослави првата година од 

постоењето со објавување рекламен 
спот за првиот долгометражен маке-
донски анимиран филм „Јон Вардар 
против галаксијата“. Премиерата на 
филмот се најавува за декември 2019 

година. Гоце Цветановски, филмски-
от режисер, е и автор на сценариото 
за филмот. Во интервју за „Републи-
ка“ раскажува зошто толку долго се 
работи долгометражен анимиран 
филм, како настанала приказната и 
за идните планови на „Линкс студио“.
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Ова се нашите најверни пријатели
Џамбазов ја има Емилија, Билбилов, пак, Максимус, 
а Атос е среќата на Сара и на Димитар. Познатите не 
се имуни на витаминот на среќа, кој се прима само со 
мавтање на опашката
Пишува | Maрина Костовска

„Пет на е сет ми ну ти пред да здр-
ма, мо е то ку че ме мо ле ше и ме 
те ра ше да из ле зе ме над вор. Не ка 
ре че пос ле не кој де ка не се из во-
нред ни“. Све дош тво то на оваа мла да 
скоп јан ка во овие стрес ни де но ви  
са мо нѐ по тсе ту ва кол ку жи во тот ни 
е по до бар и по бо гат би деј ќи по крај 
нас ги има ме нив – ми ле ни чи ња та 
од се кој вид, об лик, го ле ми на.

пинч. Ма кси мус е по крај Ро берт и 
ко га тој е бо лен, а Ср на најм но гу са ка 
ко га се га ли со сво јот Ди ме.

Во се мејс тво то То дев ски жи вот ни-
те отсе ко гаш има ле важ но ме сто. 
Та ма ра е љу би тел и на мач ки и на 
ку чи ња, а неј зи на та по ста ра се стра 
Ти ја на ве ќе три го ди ни го има Лу ле.

Иа ко ку чи ња та, мач ки те, ри би те, па-
па га ли те се нај че сти от из бор за до-
маш но ми ле ни че, не кои лу ѓе са ка ат 
не што по и на кво и не ти пич но, па се 
од лу чу ва ат да чу ва ат по ег зо тич ни 
жи вот ни ка ко ми ле ни чи ња. По ве ќе-
то хо ли вуд ски ѕвез ди чу ва ат ку чи ња, 
но по сто јат и по не кон вен ци о нал ни.

Ве ру ва ле или не, Ри си Ви терс пун 
има сво ја фар ма со ма га ри ња, до-
де ка Ни ко лас Кејџ, пак, во аква ри ум 
чу ва окто под. 

Бе ка мо ви чу ва ат две пра си ња, кои 
до би ле ими ња по нив ни те при ја-
те ли Ел тон Џон и не го ви от со пруг 
Деј вид Фур ниш. 

До бро е поз на то де ка бо ксер ска-
та ле ген да Мајк Тај сон поч нал да 
при би ра гу ла би уште пред да поч не 
да ја гра ди сво ја та ка ри е ра. Де нес 
има по ве ќе од ил ја да гу ла би за кои 
се гри жи и про фе си о на лен тре нер. 

Хју Хеф нер во сво јот рас ко шен 
двор има па у ни, фла мин го си и мај-
му ни, а Чар ли Шин, пак, е љу би тел 
на гу ште ри.

Тони Зен и 
неговиот Чичо

Игор и 
не го ва та 
Еми ли ја

Жи вот ни те се кој ден сѐ по ве ќе и 
по ве ќе нѐ из не на ду ва ат и нѐ пра-
ват бла го дар ни што по сто јат.

Ни поз на ти те не се иму ни на овој 
ви та мин на сре ќа. По ве ќе то од нив 
по рас на ле со жи вот ни те ка ко нај-
вер ни при ја те ли, а мно гу ми на сѐ 
уште не мо жат да го за мис лат жи-
во тот без ва ков жи во тен со пат ник.

По ве ќе од де це ни ја Игор Џам ба зов 
ни ка де не оде ше без сво јот Бо шко, 
де нес акте рот има со се ма раз лич но 
друш тво. Мач ка та Еми ли ја Џам ба-
зо ва Бав чан ска има и свој про фил на 
„Фејс бук“ и из да де но „сво ја кни га“.

Во љу бов но то гнез до на Са ра Мејс и 
Ди ми тар Ата на сов ски жи вее уште 
еден ци мер. Атос е гор до ста на пе-
јач ка та и на во ди те лот, кои се кој миг 
од сло бод но то вре ме го по ми ну ва ат 
со сво е то ку че. Атос оди на тур не ја 
со Са ра, а на про ше тка со Ди ми тар.

Ра пе рот То ни Зен, исто та ка, со се-
бе на се ка де го но си сво е то вер но 
дру гар че, ку че то Чи чо. 

Ро берт Бил би лов и Ди ми тар Ан до-
нов ски има ат иста љу бов –џу џест 

Атос ве рен 
со пат ник на 
Са ра Мејс

Ди ми тар со 
дру га рот Атос

Мар ја на  
Ста ној ков ска

Ро берт Бил би лов 
и Ма кси мус

Во до мот на Вес на Пе тру шев ска се-
ко гаш се слу ша ат среќ ни ла е жи на 
не кол ку среќ ни ку чен ца. Ве рен че ти-
ри но жен при ја тел има ат и Ка ли о пи, 
Еле на Ри сте ска, Мар ја на Ста ној ко вска, 
Ма ја Ву ки че виќ, Игор Ми тро виќ... �

Вес на и 
Аце

Еле на  
Ри сте ска

Та ма ра и Це зар
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Националниот парк се посетува во текот на целата 
година, сепак, доколку се решите да го посетите, 
најубаво е тоа да биде во текот на сончево и суво време 
за да можете да уживате во природните убавини 

Пи
ш

ув
а 

|  К
ри

ст
ин

а 
Ни

ко
ло

ва
 К

уз
м

ан
ов

ск
и

Плитвички Езера, 
идеална дестинација  
за последната недела 
од ова лето

нала достапна за повеќе посетители 
откако Јосип Мовчан, кој тогаш бил 
раководител на управата на паркот, 
изградил мостови од дрво и на тој 
начин не само што полесно се стигну-
вало до езерата, туку се зголемиле 
и самите приходи од туристите што 
доаѓале да го посетат ова прекрасно 
и незаборавно место. Езерата, кои се 
формирани од природни брани, се 
поделени во горни и во долни езера, 
додека, пак, патеките за туристите 
се наоѓаат на надморска височина 
помеѓу 503 и 636 метри. Највисока 
точка во паркот е Селишкиот Врв, кој 
се издига на 1.279 метри надморска 
височина, додека најниската точка 
е кањонот на реката Корана, на 367 
метри надморска височина. Народски, 
пак, овој парк се нарекува Ѓаволска 
Градина. Легендата вели дека на ова 
подрачје некогаш во минатото имало 
страшна суша, а очајните луѓе се мо-
леле за помош. Тогаш нивните молби 
ги слушнала Црната Кралица и испра-
тила дожд, кој паѓал со денови и на тој 
начин се создале езерата.

Националниот парк се посетува во те-
кот на целата година, сепак доколку се 
решите да го посетите, најубаво е тоа 
да биде во текот на сончево и суво вре-
ме за да можете да уживате во природ-
ните убавини. На располагање имате 
и сместувачки капацитети, односно 
во централната зона на паркот околу 
најголемото езеро Козјак е сместен хо-
телот „Језеро“ со 210 соби и 19 апартма-
ни. Можете да преспиете и во хотелот 
„Плитвице“ со 51 сместувачка единица. 
Хотелот „Грабовац“, пак, е помал хотел, 
на северната страна на приодот во пар-
кот. Во рамките на националниот парк 
може да преспиете и во автокамповите 
„Корана“ и „Борје“, а има и приватни 
сместувања . Агенциите во своите па-
кети за посета на Плитвички Езера и 
за разгледување на Загреб нудат аран-
жмани со вклучен превоз и ноќевање 
во хотел за три до пет дена, кои чинат 
од 200 до 250 евра. Важно е да знаете 
и дека цените на влезници во паркот 
се во зависност од тоа во кој период 
од годината ќе го посетите. Најскапа 
е картата во текот на летната сезона, 
односно од 1 јули до 31 август, кога 
изнесува 180 куни (1.480 денари) за 
возрасни, 1.10 куни (900 денари) за 
студенти и 80 куни (660 денари) за 
деца до 18 години. Од есен, па до про-

лет влезниците се најевтини, а цената 
тогаш изнесува 55 куни (550 денари) 
за возрасни, 45 (370 денари) куни за 
студенти, а за деца од седум до 18 годи-
ни цената е 35 куни (290 денари). Од 1 
септември до 31 октомври, пак, цените 
се 110 куни (900 денари) за возрасни, 
80 куни (660 денари) за студенти, како 
и 50 куни (410 денари) за деца од седум 
до 18 години. За децата до седум години 
влезница не се наплаќа, а поволности 
во цената за влезница има и за пензи-
онери, кои паркот би го посетиле во 
група од најмалку 15 лица. Во цената 
на влезниците е вклучено употреба 
на електричен брод на езерото Козјак 
и панорамски воз во рамките на избра-
ната програма за разгледување, како и 
осигурување за посетителите. И по 60 
години откако бил основан како на-
ционален парк, „Плитвички Езера“ се 
голема инспирација за посетителите, 
кои, без разлика од каде доаѓаат, не 
пропуштаат да го посетат паркот. По-
ради тоа денес паркот се смета за една 
од најголемите туристички атракции 
во Хрватска. Без разлика дали е лето, 
есен или зима, одделете време за ова 
прекрасно место каде што ќе искусите 
нешто сосема поинакво и барем накрат-
ко ќе се одморите од напорниот и брз 
„градски“ живот. �

Се простира на 29.685 хектари низ 
Личко-сењската и Карловачката 
жупанија, Националниот парк 

„Плитвички Езера“ е место што го 
посетуваат милиони туристи. Пого-
лемиот дел од паркот е составен од 
шумовит планински крај, а тука се 
и 16 езера, кои се простираат на 200 
хектари. Од 1979 година бил вклучен 
во списокот на УНЕСКО на светското 
наследство. Во овој парк можете да 
забележите многу водопади. Највисо-
киот водопад е околу 70 метри, доде-
ка, пак, езерата се познати по своите 
специфични бои, кои се движат од 
небесносина, светлозелена, па сè до 
уникатно сива боја. Боите се мену-
ваат во зависност од количината на 
минералите и на организмите што се 
наоѓаат во водата, како и од аголот под 
кој паѓа сончевата светлина. До 1958 
година, регионот кај езерата не бил 
достапен, односно до нив се доаѓало 
само  преку гората. Ова се сметало дека 
била и една од причините поради која 
овие езера дотогаш биле многу малку 
посетувани. Убавината на паркот ста-
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Со ревијата на Том Форд 
почна Модната недела во 
Њујорк. Новата колекција 

есен-зима 2016 година е ин-
спирирана од модата во седум-
десеттите години. Доминираа 
јакни со ремени на половината, 
долги здолништа и кошули со 
високи јаки, кожени чизми.

Модната недела, која почна во 
Њујорк, би требало да ги прет-
стави колекции за пролет и за 
лето 2017 година, но со оглед 
на новиот концепт што го по-
чна „Барбери“, колекцијата е 
наменета за зимската сезона.

Со тоа ќе се смени начинот на 
прикажување на колекциите, 
но и самите изданија на мод-
ниот викенд.

Колекцијата на Форд за оваа есен 
и зима изобилува со кожа, крзно, 
сомот и тоа во вистинска „зимска“ 
палета на бои од црна и сива до 
зелена и сите нијанси на кафена. 
Форд кожата ја обоил со техника 
омбре, моделите имаат детали 
од крзно, има капути од штоф со 
розово крзно, а здолништата се 
збогатени со ремени.

Исто така, многу се интерес-
ни и убаво скроени палтата со 
тесна половина и со нагласени 
колкови.

Во последниот дел од колек-
цијата Форд понуди и неколку 
вечерни фустани од кадифе, ук-
расени со светки во метални 
тонови во сребрена или тем-
носина боја. 

За крај на оваа колекција, Форд 
претстави и неколку машки 
модели. �
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Том Форд 
ја отвори 
модната 
недела во 
Њујорк
Колекцијата на Форд за оваа есен 
и зима изобилува со кожа, крзно, 
сомот и тоа во вистинска „зимска“ 
палета на бои од црна и сива до 
зелена и сите нијанси на кафена. 
Форд кожата ја обоил со техника 
омбре, моделите имаат детали 
од крзно, има капути од штоф со 
розово крзно, а здолништата се 
збогатени со ремени

АТРАКТИВНОПоЧНА СеЗоНАтА НА ПрИКАжУвАЊе НовИ МоДеЛИ
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Родена:  
10 но ем ври 1969 го ди на, 
Еве рет, Ма са чу сетс
Професија:  
актерка
Со пруг:  
Кри сто фер Ај ве ри

Елен Пом пео е аме ри-
кан ска актер ка. До се га 
не кол ку па ти е но ми-

ни ра на за „Зла тен гло бус“, 
а е до бит нич ка на не кол ку 
САГА на гра ди. Елен е поз-
на та по уло га та на не си-
гур на та ста жис тка Ме ре-
дит Греј во ме ди цин ска та 
дра ма на „Еј-Би-Си“ „во вед 
во ана то ми ја“. 

Пом пео е ро де на во Еве рет, 
Ма са чу сетс. Таа е од ир ско 
и од итал јан ско по тек ло и 
е израс на та и вос пи ту ва на 
ка ко ка то лик. По ве ќе од две 
го ди ни слу же ла ко кте ли во 
Ма ја ми ка де што го за поз на-
ла то гаш но то мом че, мод ни-
от фо то граф Ен дру Ро зен тал. 
Во 1996 го ди на таа ра бо те ла 
во бар ко га еден агент ѝ по-
ну дил да се по ја ву ва во не-
кои рек ла ми. По оваа по ну да, 
таа поч ну ва да се по ја ву ва 
во рек ла ми на Си ти банк и 
на „Ло ре ал“. Ка ри е ра та ка ко 

актер ка ја поч на ла со ма ла 
уло га во се ри ја та „За кон и 
ред“. Елен била но ми ни ра на 
за „Зла тен гло бус“ за нај до-
бра глу ми ца во драм ска се-
ри ја. Со про ду цент ска та ку ќа 
за сни ма ња та на „во вед во 
ана то ми ја“ пот пи шала до-
го вор за по ка чу ва ње на пла-
та та, ко ја из не су ва 200.000 
до ла ри за ед на епи зо да. Таа 
има пот пи ша но до го вор за 
це ли се дум се зо ни. 

Пом пео е ма жeна за му зич-
ки от про ду цент Крис Ај ве ри. 
Нив во 2003 го ди на ги запоз-
нале нив ни за ед нич ки при-
ја те ли, а поч на ле вр ска шест 
ме се ци по доц на. Тие по доц-
на откри ва ат де ка двај ца та 
по рас на ле во Бо стон на са мо 
10 мил ји од да ле че ност. Мо-
мент но жи ве ат во Лос Ан џе-
лес. На 15 сеп тем ври 2009 
го ди на е ро де но и пр во то 
де те на двој ка та, Сте ла Лу-
на Пом пео Ај ве ри. �

ЕЛЕН  
ПОМ ПЕО
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ЦР НО, БЕ ЛО, ЦР ВЕ НО
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Има зелени, набрани листови, кои се 
густо собрани, а од средината излегу-
ваат стебленца со по еден голем или со 
повеќе ситни цветови. Во зависност од 
видот, цветот јаглика, може да се чува 
дома, но и во градина.

Кога ќе ја купувате внимавајте да има 
здрави зелени листови, без кафени 
дамки, и многу цветни пупки.

Ако ја чувате внатре не смее да биде 
во многу топла просторија бидејќи 
кратко ќе цвета или, едноставно, ќе 
овене. На ова цвеќе му е потребно 
многу светлина и влага.

Ако го чувате цвеќето во саксија на 
балконот, нека не биде на директно 
пладневно сонце, овозможете доволно 
влага и прихранувајте го со течно ѓубри-
во за растенија што цветаат на секои 
две седмици. Кога ќе престане да цвета, 
може да го посадите во градината. �

Ка ко што бе ли от фу стан со вр ше но при-
ле га со цр ни сан да ли, цр на чан та и со 
цр ве но са ко и ни ко гаш не ма да из ле зе од 
мо да, та ка и цр но-бе ла та ком би на ци ја со 
цр ве ни де та ли во до мот се ко гаш ќе би де 
акту ел на. Ова кла сич но, а, се пак, воз буд-
ли во трио на бои ну ди мно гу  мож но сти за 
игра. Се пак, не пре те ру вај те со цр ве на та 
за што мо же да би де агре сив на и да на пра-
ви да се чув ству ва те нер воз но. 

Имај те пред вид де ка цр ве на та и цр на та 
се ви зу ел но на пад ни и те шки бои и де ка 
бе ла та е таа што ги сми ру ва. Со дру ги 
збо ро ви, ако не сте до вол но ве шти во 
уре ду ва ње то на ен те ри е рот и има те ди-
ле ма, из бе ре те бе ла. Не са мо што не ма 
да по гре ши те, ту ку и цр ве ни те и цр ни те 
де та ли на тој на чин по ве ќе ќе се из де лат 
и ќе до би е те по го лем ефект.

Во днев на та со ба, цр ве на та бо ја мо же да 
се нај де на сли ки, фо то гра фии, за ве си, 
те пи си или на пер ни чи ња. Во тр пе за ри-
ја та цр ве ни сто ло ви да ва ат шик изг лед. 
Куј на та уре де те ја та ка што сѐ ќе би де 
бе ло и цр но, а ак цен тот ќе го ста ви те со 
са мо еден цр вен де таљ, на при мер шпо рет 
или ра бот на по вр ши на. Не за бо ра вај те 
де ка оваа ком би на ци ја во куј на та ба ра да 
обр не те вни ма ние на освет лу ва ње то, кое 
не смее да би де са мо функ ци о нал но, ту ку 
мо ра да го за до во ли и естет ски от мо мент.

Бо ја та на љу бо вта и стра ста со вр ше но ќе 
се вкло пи во спал на та. Иско ри сте те ја за 
пер ни чи ња, пре кри вки, па ду ри и за еден 
ѕид. Со го ле ми фо то гра фии од поз на ти 
лич но сти, на при мер, од филм ски ди ви, 
ва ша та спал на ќе асо ци ра на злат на та 
до ба на Хо ли вуд. 

Овој тренд мо же те да го иско ри сти те ду-
ри и за ба ња, и тоа со цр ве ни плоч ки или 
со дру ги де та ли. �
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До маш но то ми ле ни че тре ба да се чу ва во двор 
Ид ни те ро ди те ли мно гу 

че сто се пра шу ва ат да ли 
е по греш но ако нив но то 

до маш но ми ле ни че и бе бе пре-
сто ју ва ат во иста про сто ри ја. 
Пе ди ја три те нај че сто оваа ди-
ле ма ја ре ша ва ат со од го во рот 
де ка ма ли те де ца и ми ле ни ци те 
не тре ба да де лат ист про стор. 
Спо ред нив, иа ко жи вот но то е 
вак ци ни ра но и око лу не го се 
пре зе ме ни си те хи ги ен ски мер-
ки, има не га тив ни пос ле ди ци 
од не го во то при сус тво. 

Нај ло шо то не што што ро ди те-
ли те не мо жат да го спре чат е 
ле та ње то на влак нен ца та од 
жи вот ни те, кои де те то мно гу 

лес но мо же да ги вди ши. Со са-
мо то тоа мо же да на ста не мно-
гу го лем проб лем и да се раз-
вие про цес во бе ли те дро бо ви 
кој те шко мо же да се до ка же и 
утвр ди би деј ќи влак нен ца та 
се мно гу ма ли и не вид ли ви. 
По ра ди таа со стој ба, де те то 
мо же да каш ла и мо же да се 
раз вие про цес на вос па ле ние, а 
при чи на та за каш ли ца та мно-
гу те шко се утвр ду ва. До кол ку 
се утвр ди при чи на та, то гаш 
сле ду ва ин ван зив на ме то да за 
чи сте ње на диш но то стеб ло. 

Дру га зна чај на при чи на е по ја-
ва та на алер ги ја ко ја мо же да 
пре диз ви ка и брон хи тис. Ехи-

но ко ку сот, гли сти те, црев ни те 
па ра зи ти, исто та ка, се мно гу 
опас ни, а де ца та мо жат да ги 

до би јат до кол ку се игра ат со 
ма чи ња или со ку чи ња та. Пе-
ди ја три те со ве ту ва ат, до кол ку 
по стои мож ност, жи вот но то да 
се чу ва во двор би деј ќи е ри-
зич но ми ле ни че то и де те то 
по сто ја но да се за ед но и да го 
ди шат исти от воз дух. Важ но е 
и да се спом не де ка чу ва ње то 
ку че или ма че во ку ќа има и 
ед на мно гу уба ва осо би на, а 
тоа е фа ктот де ка ми ле ни кот 
му по ма га во по до бру ва ње на 
пси хо ло шки от раз вој на де те-
то ко га ќе по рас не. Друж ба та 
по ме ѓу де те то и до маш ни от 
ми ле ник тре ба да поч не по на-
вр шу ва ње на тре та та го ди на 
на де те то. �



Д о де лу ва ње то на др жав на та 
на гра да „8 Сеп тем ври“ на 
пет еми нент ни ма ке дон ски 

спорт ски ра бот ни ци и за вр шу ва-
ње то на Олим пи ски те игри во Рио 
де Жа не и ро беа по вод за ин терв-
ју со ди ре кто рот на Аген ци ја та за 
мла ди и спорт, Мар јан Спа се ски. 

иа ко има ше се ри оз но те шка за да ча, 
со мно гу под не се ни ап ли ка ции, осо-
бе но во ка те го ри ја та за ос тва ру ва ње 
и до де лу ва ње на гра да за жи вот но де-
ло, пра ктич но ги из бра нај до бри те. 
Иа ко во Ма ке до ни ја по сто јат го лем 
број спор ти сти, спорт ски ра бот ни ци, 
спорт ски ле ген ди кои по дед на кво ја 
зас лу жу ва ат оваа на гра да. Со во ве ду-
ва ње то на др жав на та на гра да „8 Сеп-
тем ври“ за ос тва ру ва ња во об ла ста 
на спор тот, пра ктич но им се од да ва 
по чит и приз на ние на лу ѓе то што се 
во сен ка на спор ти сти те, но не се по-
мал ку важ ни за ос тва ре ни те врв ни 
ре зул та ти низ ка ри е ра та. Во прв ред 
се тре не ри те, се ле кто ри те, чле но ви те 
на струч ни те шта бо ви, ме ди цин ски-
от пер со нал, но и, се ка ко, спорт ски те 
но ви на ри, кои ди рект но при до не ле 

за ос тва ру ва ње врв ни спорт ски ре-
зул та ти за ед но со спорт ски те акте ри 
на бо ри ли шта та.

На мое го ле мо за до волс тво го ди-
на ва на гра да та за жи вот но де ло ја 
до би на ши от еми нен тен фуд бал ски 
струч њак, прв се ле ктор на ре пре зен-
та ци ја та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
тре нер на ФК Вар дар во прос ла ве ни-
те го ди ни од ми на ти от век, Ан дон 
Дон чев ски. Мис лам де ка чич ко Дон-
чо со се ма зас лу же но е до бит ник на 
на гра да та за жи вот но де ло би деј ќи 
со це ло куп ни от спорт ски ба гаж, и 
ка ко спор тист и ка ко тре нер и ка ко 
се ле ктор, што го но си со се бе, на ви-
сти на, на пра ви мно гу за про мо ци ја 
на фуд ба лот и на спор тот во оп што, 
и се ка ко и на Ма ке до ни ја на ме ѓу на-
род на та спорт ска сце на.

Се ка ко не се за пот це ну ва ње ни ту ре-
зул та ти те на оста на ти те че тво ри ца 
но си те ли на др жав на та на гра да, впро-
чем за тоа и се во ова од бра но друш-
тво. До бре Ма рин ков, Фо ти Ѓа ков ски и 
Агим Еју пи се од на ши от нај по пу ла рен 
спорт во ми на то то, се ка ко и нај тро фе-
ен, а тоа е бо ре ње то. Ка ко до бит ник 
го има ме и по ра неш ни от се ле ктор и 
убед ли во нај до бар ва тер по лист од 
на ша та зем ја, Са шо По пов ски.

за да се ос тва рат врв ни спорт ски ре зул та ти,  
по треб но е да се фор ми ра ат три клуч ни  
стол ба. нај ва жен е те ме лот, ба за та, од нос но 
спорт ска та ин фра стру кту ра за да се  
овоз мо жат бес пре кор ни ус ло ви за тре ни ра ње  
и за нат пре ва ру ва ње. вто ри от но сеч ки столб  
е струч на та под го тве ност на ка да рот што ги  
ра бо ти под го то вки те, кој ра бо ти на те рен со 
та лен ти ра ни мла ди спор ти сти и ги пре не су ва 
сво е то зна е ње и искус тво, и, се ка ко, важ на  
ал ка е и ма сов но ста

Др жа ва та се ко гаш  
ќе се гри жи за  
спор ти сти те

спОРТ инТерВjуМАр ЈАН СПА Се СКИ 
ди ре ктор на Аген ци ја за мла ди и спорт

По крај од го во ри те на мно гу акту-
ел ни пра ша ња по вр за ни со спор тот 
во Ма ке до ни ја, це лос на та стра те-
ги ја за но ви от олим пи ски цик лус 
до Олим пи ски те игри во То кио во 
2020 го ди на,  Спа се ски се освр на и 
на со ра бо тка та со фе де ра ци и те, осо-
бе но во ко ле ктив ни те спор то ви, и 
на про е кти те што се за поч на ти и се 
за цр та ни во про гра ма та на АМС во 
след ни те не кол ку го ди ни.

 вра че на е др жав на та на гра да „8 
Сеп тем ври“ на пет на ши еми нент ни 
спорт ски ра бот ни ци. Ме ѓу нив нај-
и стак на то име е Ан дон Дон чев ски, 
кој до би на гра да за жи вот но де ло.
СПА Се СКИ: Во ве ду ва ње то на др-
жав на та на гра да „8 Сеп тем ври“, се-
ка ко за ед но со нај ви со ко то спорт ско 
приз на ние или по пу лар но на ре че на та 
спорт ска пен зи ја, пра ктич но е еден 
вид ва ло ри за ци ја и вред ну ва ње на 
тру дот на си те спорт ски ра бот ни ци 
што це ли от свој жи вот го по све ти ле 
на спор тот, но исто вре ме но при до не-
ле и за афир ма ци ја и за про мо ци ја на 
Ма ке до ни ја на ме ѓу на род на та спорт-
ска сце на. Тоа е еден вид до сто ен на-
чин за др жа ва та да им се од дол жи за 
сѐ што на пра ви ле во спор тот. Од бо рот 
за до де лу ва ње на др жав на та на гра да, 

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски

рекреациjа

Подготви | Бојан Момировски

Зголемен  
адреналин  
од височините

Ж елбата и мечтата за летање е при-
сутна речиси кај секој човек. Уште 
од времето на Икар и на Дедал, 

првите митски летачи, луѓето се стремеле 
да се вивнат во височините.

Сега, со развојот на технологијата и на 
идејата, тоа е сѐ поблиску до тие луѓе што 
сакаат зголемена адреналинска забава од 
небото бидејќи е измислен параглајдерот. 
Параглајдерството е еден од најмладите 
воздушни спортови и е најлесен начин за 
остварување на сонот за летање.

Летањето со параглајдер, всушност, прет-
ставува едрење по небото со падобран. 
Параглајдерот е ултралесно летало, кое е 
составено од падобран за едрење или та-
канаречено крило, седиште за корисникот 
и од систем за поврзување, резервен падо-
бран, заштитна опрема (кацига, ракавици, 
облека) и од систем за навигација.

Освен натпреварувачкиот карактер, кој 
зема сѐ поголем замав и во нашата држава, 
тоа е и рекреативен спорт, кој може да го 
користат и повеќе луѓе за летање во тандем.

Крилото е направено од материјал, чијашто 
пропустливост на воздухот треба да биде 
колку што е можно помала. Поради УВ-зра-
чењето, кое е штетно за материјалот, жи-
вотниот век му е од 200 до 300 часа лет. 
Потоа порозноста се зголемува, носивоста 
и брзината се намалуваат и се зголемува 
ризикот од нарушување на правилниот 
облик. Притисокот меѓу коморите, кој се 
намалува, може да доведе до ризичен лет 
и до пад од големи височини.

Во зависност од бројот на летачи на еден 
параглајдер и нивната тежина, големината 
на крилото е различна, но најчесто изнесува 
22 квадратни метри.

Седиштето и системот за поврзување се ко-
ристат за удобен лет на пилотот. Големината 
е речиси колку едно столче и овозможува 
пријатен лет. Скроено е од синтетички лесни 
материјали и во зависност од намената на 
летањето и самиот систем е различен.

Резервниот падобран се користи во исклучи-
телни ситуации, кога сигурноста на летачот 
е доведена во прашање. Тој е сместен во 
посебен џеб од опремата и се активира со 
повлекување на само една рачка.

Заштитната опрема се користи за заштита 
на пилотот од удари, временски неприлики, 
ветер и од УВ-зрачење. Во секој лет оваа 
опрема е задолжителна бидејќи летот може 
да трае и неколку часа.

Во Македонија во овој период од годината 
на небото сѐ почесто може да видиме аван-
туристи што летаат со параглајдер. Освен во 
Крушево, каде што се организираат натпре-
вари од Светскиот куп во параглајдерство, 
планините Водно во Скопје и Галичица кај 
Охрид се идеални за рекреативни летови. 
За тие што веќе летале со параглајдер, тоа 
претставува вистинска адреналинска летна 
забава и можност да се чувствуваат слобод-
но на небото и, секако, да направат голем 
број на фотографии од своето искуство. 
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Мо рам да истак нам де ка но си те лот на 
на гра да та за жи вот но де ло пра ктич-
но е до бит ник на спорт ска пен зи ја до 
кра јот на сво јот жи вот, а на оста на ти те 
че тво ри ца но си те ли на др жав ни те 
на гра ди за ос тва ру ва ња во об ла ста 
на спор тот им се до де лу ва ед но крат-
на па рич на на гра да во ви си на од де-
сет про сеч ни пла ти. Тоа, на ви сти на, 
прет ста ву ва се ри о зен сти мул и пот тик 
за нив но на та мош но дејс тву ва ње во 
спор тот. Мо же би на гра да та е еден вид 
знак на по чи ту ва ње, но таа не тре ба 
да ве спре чи и по на та му да при до-
не су ва те за раз во јот на спор тот во 
на ша та др жа ва.

 АМС им да ва под др шка на мла ди-
те та лен ти ра ни спор ти сти пре ку 
сти пен дии. 
СПА Се СКИ: Ап со лут но, во фо ку сот на 
Вла да та во из ми на ти те не кол ку го ди-
ни се спор тот, пред сѐ ма ке дон ски от 
спорт, и ос тва ру ва ња та на врв ни те 
спор ти сти на ме ѓу на род на та сце на. Не 
слу чај но уште пред де вет-де сет го ди-
ни се во ве доа ни за мер ки, ме ха низ ми 
со кои тре ба да се сти му ли ра ат мла ди-
те лу ѓе да спор ту ва ат, но исто вре ме но 
се во ве доа и мер ки со кои фи нан си ски 
се под др жу ва ат спор ти сти те што ве ќе 
ос тва ри ле врв ни спорт ски ре зул та-
ти. Во таа на со ка АМС до де лу ва 500 
сти пен дии за мла ди и та лен ти ра ни 
спор ти сти, по пу лар но та ка на ре че на 
сти пен ди ја „Спорт ска на деж“ со ко ја 
на еден на чин ги охра бру ва ме мла-
ди те и та лен ти ра ни спор ти сти, кои 
па тем се и ре пре зен та тив ци во со-
од вет ни те спор то ви, да про дол жат 
и про фе си о нал но во ид ни на да се за-
ни ма ва ат со спорт и, се ка ко, до стој но 
да ја прет ста ву ва ат Ма ке до ни ја во 
ме ѓу на род ни рам ки. Во овој склоп фи-
нан си ска по мош за спор ти сти те се и 
сти пен ди и те за ка те го ри за ци ја пре ку 
кои пра ктич но им од да ва ме фи нан-
си ска под др шка на спор ти сти те што 
ве ќе ос тва ри ле врв ни спорт ски ре зул-
та ти на ме ѓу на род на та сце на. Сти пен-
ди ја та од ме ѓу на род на ка те го ри ја се 
исп ла ту ва па рич но во вре ме тра е ње 
од две го ди ни, во про сек 1,5 про сеч-
на пла та, до де ка, пак, сти пен ди ја та 
од свет ска ка те го ри ја се исп ла ту ва 
че ти ри го ди ни и е во ви си на од две 
про сеч ни пла ти, што на ви сти на е до-
пол ни тел на фи нан си ска под др шка за 
се кој спор тист што ќе ос тва ри вр вен 
спорт ски ре зул тат.

По крај овие сти пен дии, Вла да та го 
до де лу ва и нај ви со ко то на ци о нал но 
спорт ско приз на ние или по пу лар но 
на ре че на та спорт ска пен зи ја, ко ја 
се до де лу ва на спор ти сти што ве ќе 

на пра ви ле врв ни спорт ски ре зул та-
ти. Цел та на ва ква та под др шка кон 
истак на ти те спор ти сти е да се да де 
до пол ни те лен сти мул за си те оста-
на ти за до стој но да ја прет ста ву ва-
ат сво ја та др жа ва на ме ѓу на род на та 
спорт ска сце на и во нај ма ла ра ка да 
ги по вто рат исти те ре зул та ти ка ко 
нив ни те спорт ски идо ли.

 Сле ду ва ат про ме ни на ге не ра-
ции во по ве ќе спор то ви, па ко ја е 
стра те ги ја та на АМС да се оста не 
на па те ка та за учес тво на го ле ми 
нат пре ва ру ва ња?
СПА Се СКИ: Мо рам да ја истак нам од-
лич на та со ра бо тка со по го лем дел од 
на ци о нал ни те спорт ски фе де ра ции, 
кои во сог лас ност со За ко нот за спорт 
се тие што тре ба да ја кре и ра ат стра-
те ги ја та на на ци о нал ни те се лек ции и 
на на ци о нал ни те ли ги. Ту ка спа ѓа ат 
под го то вки те и учес тва та на си те 
ре пре зен та ции во ква ли фи ка ци и те и 
са ми те за врш ни ци на го ле ми те нат-
пре ва ру ва ња, ка ко што европ ски те и 
свет ски те пр венс тва и Олим пи ски те 
игри. Се ка ко, АМС се ко гаш е ту ка за 
да обез бе ди со од вет на фи нан си ска 
под др шка осо бе но во де лот на на-
ци о нал ни те се лек ции во оние ко ле-
ктив ни спор то ви во кои во из ми на-
ти те не кол ку го ди ни во кон ти ну и тет 
из бо ру ва ме плас ман на за врш ни ци те 
на го ле ми те нат пре ва ру ва ња. Збо-
ру вам за ко шар ка та и за ра ко ме тот 
кои ка ко ко ле ктив ни спор то ви ре-
дов но се учес ни ци на европ ски те и 
на свет ски те пр венс тва. Осо бе но ме 
ра ду ва што ве ќе и во фуд ба лот, по-
точ но ре пре зен та ци ја та до 21 го ди на, 
има од лич ни ре зул та ти. Прв пат во 
фуд ба лот се на о ѓа ме во ед на си ту а-
ци ја са ми да од лу чу ва ме за на ша та 
спорт ска суд би на. Има ме ед на со лид-
на ба за во мла дин ски те ка те го рии, 
со пра вил на и ма ко трп на ра бо та на 
спорт ски те ра бот ни ци ве ру вам де ка 
не се оче ку ва да се по чув ству ва не-
ко ја праз ни на во на до пол ну ва ње на 
ко сту рот на се ни ор ски те ре пре зен та-
ции. Еден од на ши те клуч ни про е кти 
со кој са ка ме да им по мог не ме, пред 
сѐ,, на на ци о нал ни те спорт ски фе-
де ра ции е струч на спе ци ја ли за ци ја 
на ма ке дон ски тре не ри во странс-
тво. Спорт ски ра бот ни ци ре дов но 
се пра ќа ат во ре но ми ра ни стран ски 
спорт ски цен три за до о бу ка на нив-
но то зна е ње. Од 2015 го ди на, ко га 
прв пат го во ве дов ме овој про ект, на 
мо ја лич на ини ци ја ти ва има ме ве ќе 
10 струч ни тре не ри што по се ти ле 
обу ка во врв ни спорт ски цен три, и 
тоа во се дум ин ди ви ду ал ни и ко ле-
ктив ни спор то ви.

За да се ос тва рат врв ни спорт ски 
ре зул та ти, по треб но е да се фор ми-
ра ат три клуч ни стол ба. Нај ва жен е 
те ме лот, ба за та, од нос но спорт ска та 
ин фра стру кту ра за да се овоз мо жат 
бес пре кор ни ус ло ви за тре ни ра ње и 
за нат пре ва ру ва ње. Вто ри от но сеч ки 
столб е струч на та под го тве ност на 
ка да рот што ги ра бо ти под го то вки-
те, кој ра бо ти на те рен со та лен ти ра-
ни мла ди спор ти сти и ги пре не су ва 
сво е то зна е ње и искус тво, и, се ка ко, 
важ на ал ка е и ма сов но ста. Мо ра да 
има ме кван ти тет за да се из дејс тву ва 
ква ли тет. Ток му во тој пра вец е и на-
ша та стра те ги ја, ко ја тре ба да ги да де 
ре зул та ти те во на ред ни те не кол ку 
го ди ни. За тоа е по ве ќе од по треб на 
од лич на та со ра бо тка со на ци о нал ни-
те спорт ски фе де ра ции. Ние ка ко АМС 
им сто и ме на рас по ла га ње не са мо од 
фи нан си ски ас пект, ту ку и во де лот 
на струч на та под др шка, во де лот на 
под го то вка та, во де лот на кон та кти те 
со нив ни те ко ле ги во ме ѓу на род ни те 
спорт ски асо ци ја ции. Јас ве ру вам де ка 
ан гаж ма нот што ќе го да дат чле но ви-
те на управ ни те од бо ри на на ци о нал-
ни те спорт ски фе де ра ции, ви зи ја та 
што ќе ја има ат, на долг рок тре ба да 
вро ди со плод.

 Со одр жу ва ње то на олим пи ски те 
игри во рио за вр ши еден цик лус 
од че ти ри го ди ни. Се апе ли ра во 
нај бр зо вре ме да се на пра ви стра-
те ги ја за след ни те Игри што ќе се 
одр жат во то кио во 2020 го ди на.
СПА Се СКИ: Ра зо ча ру вач ки и де при-
ми рач ки е фа ктот што на пос лед ни те 
Олим пи ски игри Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја бе ше прет ста ве на со спор ти сти 
што не маа обез бе де но нор ма, ед но-
став но беа учес ни ци на по ка на на 
Ин тер на ци о нал ни от олим пи ски ко-
ми тет со цел по го ле ма за ста пе ност 
на зем ји-учес нич ки. Ма ке дон ски от 
олим пи ски ко ми тет за ед но со АМС и 
со на ци о нал ни те спорт ски фе де ра ции 
тре ба да на пра ви се ри оз на ана ли за 
на со стој би те во со од вет ни те спор-
то ви. За мно гу кра тко вре ме тре ба 
да на пра ват и сред но ро чен план и 
про гра ма за ра бо та ка ко под го то вка 
за след ни те че ти ри го ди ни, од нос но 
до по че то кот на след ни те Олим пи-
ски игри. Ма ке до ни ја има тра ди ци ја 
во одре де ни спор то ви да би де ме ѓу 
нај до бри те во све тот. Пред сѐ ту ка 
ќе го спом нам бо ре ње то би деј ќи не-
сом не но има ме нај до бри ре зул та ти 
со осво е ни че ти ри олим пи ски ме-
да ли во исто ри ја та. Тоа што тре ба 
да се по ста ви ка ко при о ри тет е да 
се искри ста ли зи ра ат спор то ви те во 
кои е ре ал но ние ка ко др жа ва да има-

ме ус пех. Јас не ве лам де ка тре ба да 
се за не ма рат ко ле ктив ни те спор то ви, 
се ка ко де ка мо же да се ука же иста та-
ква мож ност и за след ни те игри, но 
тре ба да се зе мат пред вид и ин ди ви-
ду ал ни те спор то ви. Искре но, по ла гам 
на де жи во ка ра те то би деј ќи зна е ме 
де ка од след на та олим пи ја да и овој 
спорт ќе би де за ста пен на нај ма сов-
ни от спорт ски на стан во све тот. Ние 
во из ми на ти те се дум-осум го ди ни 
има ме осво е но вкуп но 11 ме да ли од 
европ ски и свет ски пр венс тва во се-
ни ор ска кон ку рен ци ја. Тоа се ре зул-
та ти ка ко ни ко гаш до се га на пра ве-
ни во одре ден ин ди ви ду а лен спорт. 
Оче ку вам и си гу рен сум де ка Ка ра те 
фе де ра ци ја та на Ма ке до ни ја, со под-
др шка од АМС и од МОК, ќе на пра ви 
та ква про гра ма и план за ра бо та со 
кои оваа ге не ра ци ја ка ра ти сти што ги 
има ме се га, во нај ма ла ра ка, ќе стиг-
нат до То кио пре ку ква ли фи ка ции, а 
зо што да не да се бо ри ме и за ме дал. 
По втор но ќе ка жам, мо ра ме да се на-
со чи ме кон спор то ви те со кои има ме 
до бра тра ди ци ја, од лич на ме ѓу на род-
на пре зен та ци ја, врв ни ре зул та ти и 
фан та сти чен ка дар. Мо ра да се поч не 
уште се га за да мо же ме да би де ме 
во че кор со по го ле ми те и по бо га ти 
др жа ви кои ве ќе се поч на ти со под-
го то вки те за след на та олим пи ја да.

 Кои се пла но ви те на АМС во бли ска 
ид ни на око лу из град ба та на спорт-
ски об је кти, ор га ни зи ра ње то ме ѓу-
на род ни тур ни ри и пр венс тва?
СПА Се СКИ: Јас мис лам де ка АМС во 
из ми на ти те не кол ку го ди ни на пра ви 
мно гу на тој план. Пра ктич но ста на 
поз на та во спорт ска та јав ност, но и 
во по ши ро ка та јав ност, осо бе но во 
де лот на про мо ци ја та на ма сов ност и 
учес тво на се кое де те во не кој спорт, 
а тоа, пред сѐ, е пре ку из град ба та на 
ка пи тал на та спорт ска ин фра стру кту-
ра. Вла да та, не са мо пре ку АМС, ту ку 
и пре ку ре сор ни ин сти ту ции, пред 
сѐ пре ку Ми ни стерс тво то за обра зо-
ва ние и на у ка, ин ве сти ра ше мно гу 
во по до бру ва ње на по стој на та и во 
из град ба на но ва спорт ска ин фра стру-
кту ра. Ма ке дон ски от спорт, клу бо ви-
те, фе де ра ци и те ве ќе има ат ми ни мал-
ни и до стој ни ус ло ви за ра бо та. Се га 
тре ба да се пре ми не во след на фа за и 
да се поч не нов кон цепт, од нос но да 
се оби де ме да прив ле че ме што по ве ќе 
мла ди де ца и да се соз да де ма сов ност 
за да во ид ни на пре ку по го ле ма кон-
ку рен ци ја да се стиг не и до по го лем 
ква ли тет. Се ка ко е вред но да се спом-
не де ка са мо пре ку АМС се из гра де ни 
пре ку 220 спорт ски об је кти во це ла та 
зем ја во пос лед ни те се дум-осум го-

ди ни. Пра ктич но, не по стои оп шти-
на или на се ле но ме сто ка де што не 
е ин ве сти ра но во спорт ска ин фра-
стру кту ра, дел ка ко ре кон струк ци ја, 
но по го лем дел и ка ко со се ма но ви 
спорт ски бо ри ли шта, за што до се-
га се ин ве сти ра ни над 43 ми ли о ни 
евра. До се га са мо пре ку АМС има ме 
из гра де но 34 спорт ски са ли, а за ед но 
со Ми ни стерс тво то за обра зо ва ние и 
на у ка по ве ќе од 90. Во ид ни на пла ни-
ра ме и из град ба на но ви. Из гра де ни 
се по ве ќе од 80 те ни ски те ре ни, од 
вкуп но 120, кол ку што се пред ви де ни 
со про е ктот, и пре ку 65 по ве ќе на мен-
ски игра ли шта и уште 15 кои се во 
за врш на фа за на град ба. За вр ше ни 
се си те фуд бал ски игра ли шта кои беа 
до се га пред ви де ни, а ве ќе е на пра вен 
план за ре кон струк ци ја на по стој ни 
фуд бал ски ста ди о ни. Ту ка од го ле ма 
по мош е и ра бо та та и ре а ли за ци ја та 
на про е кти те на ФФМ, ко ја пре ку УЕ-
ФА до би ва до на ции за по ста ву ва ње 
ве штач ка тре ва на дел од те ре ни те. 
Освен за тво ре ни от пли вач ки ба зен 
во Охрид, кој е од ка пи тал но зна че-
ње, се пра ват пла но ви и за из град ба 
на по ма ли та кви об је кти во дру ги те 
гра до ви низ зем ја ва. Ка ко дел од СЦ 
„Бо рис Трај ков ски“ е пред ви де на из-

град ба на мул ти функ ци о нал на аре на 
за бо рач ки спор то ви, гим на сти ка и 
за те нис. Ин ве сти ци и те во спор тот 
се спро ве ду ва ат во кон ти ну и тет. Во 
след ни от пер и од нај а ву вам де ка ќе 
има се ри оз на ди на ми ка. Про е ктот 
кој тре ба ше да стар ту ва во октом ври 
за из град ба на 20 фит нес зо ни, ве ќе 
е поч нат и до сре ди на та на след ни от 
ме сец ќе би де ре а ли зи ран 50 про цен-
ти во оп шти ни те низ це ла та зем ја. 
Оче ку вам до кра јот на го ди на та да 
се за о кру жи и овој го лем про ект. Во 
2017 го ди на се пла ни ра стар ту ва ње 
на но ви те про е кти кои се пред ви де ни. 
Из град ба на шест но ви скејт-пар ко ви, 
из град ба на 150 игра ли шта за ба скет, 
спорт кој прет ста ву ва суп кул ту ра во 
се кој град, во се кое ма а ло. За тоа при-
до не се исто ри ско то че твр то ме сто на 
Европ ско то пр венс тво во Ли тва ни ја 
во 2011 го ди на. Ве ру вам де ка пре-
ку из град ба та и спо ре ду ва ње то на 
овие про е кти ќе до пре ме, пред сѐ, до 
мла ди те лу ѓе. Со ова тре ба да ги сти-
му ли ра ме да се вра тат на спорт ски те 
те ре ни, да се трг нат од комп ју те ри те, 
ка фе а ни те, ули ци те. Тре ба да во дат 
и да пра кти ку ва ат здрав на чин на 
жи вот и јас искре но сум убе ден де ка 
ре зул та ти те ќе дој дат.

спОРТ инТерВjуМАр ЈАН СПА Се СКИ
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– Да ви гледам на кафе?
– Да.
– Имате талог во филџанот,  

треба да го измиете.

– Tелефоно закачи ми вирус. 
Што да правам?

– -Стај го у ракија.

 При укочување на компјутерот, 
еве што треба да направите

– панично мрдајте со маусот
– викајте ШТО ТИ Е БЕ!!!
– заканувајте се со ЌЕ ТЕ  

ИСКРШАМ!!!

– Бабо, земјотрес!
– Каков земјотрес бе, ти се стре-

се снагата од шо си гладен.

МЕДи(о, КрЕТЕН!) УМ

Здраво телефанатици. Ако се сомневате на кој медиум да му верувате,  
во овие кризни времиња сѐ ви станува појасно. 

Дали е тоа портал што по два посилни земјотреси ви пишува наслов дека  
следуваат уште многу земјотреси? Не, затоа што внатре во текстот Институтот за 

сеизмологија предупредува само на послаби афтершокови.
Дали е тоа порталот што ви пишува наслов дека има 20 загинати и  

203 повредени лица во земјотресот со интензитет од 5,7 степени? Не, бидејќи 
внатре во текстот читате дека тоа се случило во Танзанија.

Дали е тоа портал што пишува наслов дека има 100 загинати,  
но им плаќаат на блиските да молчат? Не, затоа што внатре во текстот гледате 

дека е тоа само параноичен статус земен од „Фејсбук“.
Дали во моментот на таа паника ви е битно дали земјотресот е од  

поплавите или од нуклеарната проба на Ким Јонг Ун? Не, во моментот е  
најбитно да се чуете со најблиските и заедно да си ја ублажите паниката. 

До следната паника, кога и Миле Паника е понепаничен од  некои „медиуми“.

Малиот брат 

ТВТека

�  16 септември 1925 година
 Во Ми си си пи е ро ден Рај ли Б. 

Кинг, поз нат по сцен ско то име 
Би Би Кинг, аме ри кан ски блуз-
ги та рист, пејач и текстописец. 
Ма га зи нот „Ро линг сто ун“ го 
ран ги ра на ше сто то ме сто на 
ли ста та „100 нај до бри ги та ри сти 
на си те вре ми ња“. 

�  18 септември 1938 година
 Бо шко Сма ќо ски, ма ке дон ски 

поет, раскажувач, романсиер и 
драмски писател, е ро ден во с. 
Мо дрич, Стру шко. За збир ка та 
„Еден багрем и че ти ри де ца“ ја 
до бил на гра да та на Струш ките 
вечери на поезијата за нај до-
бра дет ска книга на го ди на та. 
Во 1966 го ди на, за ро ма нот за 
де ца „Големи и мали“ ја до бил 
пр ва та на гра да на кон кур сот на 
„Детска радост“. Сма ќо ски по чи-
на во 1998 го ди на, во Скопје.

�  20 септември 331 пр. н. е.
 На ре ка та Тигар, во Месопота-

мија, вој ска та на Александар 
Македонски се су дри ла со глав-
ни на та на пер си ска та вој ска на 
ца рот Дариј III. Пер сиј ци те има ле 
око лу ми ли он вој ни ци, а Але к-
сан дар Ма ке дон ски по мал ку од 
50.000. Овој су дир во исто ри ја та 
е поз нат ка ко Битка кај Гавгамела

�  21 септември 1908 година
 Во Ќу стен дил по чи нал Атанас 

Бадев, македонски композитор, 
хор ски и музички теоретичар и 
пе да гог, еден од пр ви те шко лу ва-
ни ма ке дон ски ком по зи то ри. Ро-
ден е во При леп во 1860 го ди на.
По себ но е зна чај на ра бо та та на 
Ба дев врз про у чу ва ње то на ма ке-
дон ски от му зич ки фолк лор. Тој е 
еден од пр ви те те о ре ти ча ри кој 
ука жу ва на по сто е ње то сло же ни, 
аси ме трич ни ме трич ки гру па ции 
во ма ке дон ска та на род на му зи ка.

�  22 септември 2009 го ди на

 Во Скоп је по чи на Ко ле Ча шу ле, 
ма ке дон ски ро ман си ер, драм ски 
пи са тел, пуб ли цист, ре во лу ци-
о нер-пр во бо рец, по ли ти чар и 
дип ло мат.Ед на од нај поз на ти те 
дра ми на Ко ле Ча шу ле е „Црнила“ 
и во неа ста ну ва збор за убис тво-
то на поз на ти от ма ке дон ски ре-
во лу ци о нер Ѓорче Петров, де до 
на Ко ле Ча шу ле. 

ВремеПлоВ

Тај филтеро шо ја заматува сликата ако не се вика  
"5 ракии", многу ќе се разочарам.

Зборот снајка сигурно потекнува од англискиот 
збор snake.

Земјотресот го сруши митот дека на жената и е потребно 
најмалку 30 минути за да се спреми за  излегвање!

Го излажав дедо ми дека ако го пушти гласот на 
телевизорот гласно повеќе троши струја. Сега раат 
сме дома.

Абе а зашто на рекламиве за прашок за перење откако 
децата ќе се напраат лом, родителите се смеат, а го 
нема делот со тепањето?

www.republika.mk56 петок, 16 септември 2016 година www.republika.mk 57петок, 16 септември 2016 година

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%87
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B5%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%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%D1%82%D0%B5_%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%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/1966
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/1998
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98_III
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%98_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%83%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


•			200	грама	печено	
мисиркино месо

•			50	грама	сувa	брусницa

•			8	долги	ленти	сланина

•			2	јајца

•			100	грама	стопен	путер

•			1	мала	главица	 
црвен кромид

•			1	лажичка	лук	во	прав

•			100	грама	лебни	трошки

•			1	лажичка	сол

•			1	лажичка	црн	пипер

# Ова е навистина едноставен ре-
цепт. Почнете со сечкање на кро-
мидот. Исечкајте го многу ситно. 
Ако сакате поинаков вкус, можете 
малку и да го испржите.

# Исечкајте ги и брусниците, а потоа 
мисиркиното месо. Исечкајте ги 
ситно.

# Измешајте ги сите состојки за-
едно. Ставете сѐ во длабок сад и 
додајте две јајца. Потоа и стопен 
или омекнат путер, зачини и уба-
во измешајте ги состојките. Пот-
рудете се тие убаво да се спојат за 
да се добие рамномерна текстура 
и вкус низ целото јадење.

# Земете го силиконскиот калап 
за векни и почнете да ги редите 
лентите сланина наизменично на 
ѕидовите. Потрудете се дното да 
биде убаво покриено.

# Ставете ја смесата со мисиркиното 
месо и силно притиснете за рола-
тот да биде компактен во среди-

ната. Продолжете да притискате 
со додавањето на секој слој. Ако 
имате време, можете да ставите 
нешто тешко озгора.

# Преклопете ги лентите сланина 
и со нив поклопете ја смесата и 
ставете ја во рерна загреана на 
температура од 150 степени да 
се пече 30 минути.

# Извадете го јадењето од рерна 
и оставете го да се излади пред 
да го сервирате. Превртете го на 
подлога за сечкање и исечете го.

# Сервирајте неколку парчиња на 
чинијата и прелејте ги со богат 
софт или сос. Тоа може да остави 
подобар впечаток од самото ми-
сиркино месо!

# Менувајте ги состојките во рецеп-
тот така што ќе додадете коскесто 
овошје или билки. Можете да го 
јадете топло од рерна или да го 
оставите да се излади преку ноќ 
во фрижидер.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

www.republika.mk58 петок, 16 септември 2016 година

КуJнски тефтер

Ролат од  
остатоци од месо




