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ВОВед

Ме сто ре ше ние, Катица 
ста ну ва из вор на кри за

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

 сдсм го минира пржино

техничкатавладапосекојацена,а
сотоаиСДСМнавласт.Сотоакри
затаќесеодложувадонедоглед,ана
Катицаќеѝседадедополнително
времезадајаспроведуваинквизи
цијата.Платеницитеќеможатдасе
надеваатнановихонорари,акрими
налцитедауживаатвобезвластието
ивоблагодатитена„револуцијата“.

Оттука,слободноможедасезаклучи
декатретиотобидзапредвремени
изборипредпочетокотназиматамо
жедауспеесамоакомеѓународниот
фактореискренозаинтересиранда
сеставикрајнакризатаиакогоубе
диЗаевдеканемадругизборосвен
дасесоочисореалноста.

Заевинеговитесоработнициисо
ветницисекнигакојамногулесно
сечита.Нивнитеочајнипотезисе
многуочигледниилеснопредвидли
видуриизатиештонеседиректни
учесницивополитичкитепреговори
идоговори.Натоаштоќетребадасе
обрневниманиеедалиВМРОДПМ
НЕиграѓанитеќедозволатпотрет

патдабидатизмаменииќедозволат
кризатацелоснодајауништидржа
вата,односнодалимеѓународната
заедницаовојпатцврстоќеостане
назборотиискреноќепомогнеда

излеземеодќорсокакот.Заклучоци
поовиепрашањанемадаможемеда
донесемеможебиидосамиоткрај
нагодинава,дуриидасеслучатиз
боритена11декември.

КатицаЈаневабезсрамиперде
признадекаЕдмондТемелко
бил противправно лишен од

слободананејзинобарање.Според
неа,тоанебилоништострашноза
тоаштобило„самоедениполчас“.Во
истовреме,мошнелукаво,непропу
штиможностдасеоградиододговор
ност,авинатадајапрефрлинаМВР,
односнонагенералниотсекретарна
СДСМОливерСпасовски,којвотоа
времејавршешефункцијататехнич
киминистерзавнатрешниработи.
Еденден,многускоро,Спасовскиќе
морадаодговорипредсудотдали
тојнаредикиднапирањенаТемелко
набарањенаЈаневаилинекојдруг?

КатицаЈаневавоистотоинтервју
јасноигласнопризнавадекаос
новнатацелзакојаеформирана
институцијаташтојапретставувае
даоткриекојизоштоприслушувал.
Конечно!Сепак,несепритеснува
дакажеидекасѐуштеемногуда
лекуодтоадададеодговорнаова
прашање.Фактички,сѐштодосега
направилавоовојслучајеослобо
дувањенаВерушевскиодпритвор
(барањетогоподнесебезвоопшто
дасезапознаесослучајот).Значи,
поеднагодинаработаСпецијално
тојавнообвинителство,коебеше
формираносополитичкидоговор
задасеставикрајнакризата,асо
целдагирасчистидилемитеоколу
прислушувањето,признавадекане
сијаисполнилообврскатаиакоима
шеготовпредметзапроцесирање,
соеденкупсериознидокази.

Влегувајќиодгрешкавогрешка,
месторешение,Катицастанувапо
водзапродолжувањенакризата.
Двамесецадоизбори,когаконечни
властаиопозицијатазаедносодип

ломатитеписменопотврдијадекасе
исполнетиситеусловизапредвре
менипарламентарниизбори,Јанева
инсистиранановизаконскиизме
ниинановироковизаоправдува
њенасопственатанекадарност.За
потсетување,лани,когајапрезеде
функцијата,тааречедекаесвесна
запредизвикотидекаеспособнада
испорачарезултативопредвидени
терокови.Дуриседрзнадаизбрка
одтимотдвеобвинителкисообраз
ложениедекабилевишок,односно
декаОбвинителствотоможелоква
литетнодајазавршиработатаибез
нив.Лошапроценаилиевтинилаги?

Далиспецијалнатаобвинителкане
мапоимодобвинителскатаработа
(ипокрајтоаштотаазасебевели
декаималаодличниоценкизарабо
татаодколегите)инемакапацитет
даодговоринапредизвикотили,
пак,свесногизлоупотребувадовер
батаинароднитепариизвршувајќи
политичкаагенданаобвинетиот
кого,всушност,требадагогониво
„Пуч“.А,можебиидвете.

Уштепозагрижувачкоетоаштона
ситеовиенејзининедопустливигре
шкидипломатите,гарантитенаДо
говоротодПржино,сеправатглуви
ислепизагрозувајќигопроцесот
којтребададоведесосмирување
накризата.Предтримесеци,при
посетатанаМакедонија,Викторија
Нуландпобараеднаиединствена
работа:брздоговорсокојќесеобез
бедатусловизабрзиизбори,накои
ќесепојавииопозицијата.Тогаш,
иакоимавдилемадалиоптимизмот
наНуландзаизборинаесенереален,
сосемабевсигурендекапојавување
тонаЗаевпреднародотинаесени
вомартвгодинаќебидевистинска

катастрофазаопозицијата.Тоаго
покажуваа(т)ситемерењанајавно
томислење,асотоасезапознаении
партиитеимеѓународниотфактор.

Вомојатаколумнаод19јулигипо
ставивследниведилеми:ЗоштоЗа
евбараизборизакоиесвесендека
ќегизагубикогаидасеслучат?Што
епроменетоодпредеденмесец(ју
ни),освенштонееделодвласта?
Кадепрекуноќисчезнаа500.000
фантомскигласачиидалипоновиот
политичкидоговормедиумитеќе
бидат„ослободениодрежимот“?

ПопосетатанаНуландстанајасно
декаизборибарамеѓународниотфа
ктор,анеЗаев,паодтиепричини
предупредив:

Јавностатребадаимапредвиддека
–дуриидасепостигненекаковнов
договор,судејќиспоредпретходно
тоискуство,ЗаевиСДСМќенапра
ватсѐзадаспречатодржувањефер
идемократскиизбориизатоапо
вторноќејаобвинатВМРОДПМНЕ.
Завременапреговоритеќенапра
ват,дурииќеветат,сѐзаповторно
давлезатвонекаковвидтехничка
влада,нопрашањенавремеекога
повторноќесеповлечатоддогово
ренотоиќепочнатдагооспоруваат
одржувањетонаизборите.

Прватаопцијаетоадагонапра
ватпредпочетокотнаизборната
кампања,авторатаедарешатда
излезатнаизбори,нонаденотна
гласањетодапредизвикаатинци
денти,соштобигидискредитира
леизборнитерезултати.

Иводватаслучајацелтанаопози
цијатаедасепродолживекотна



интеРВју

Ќе го за шти там МВР од  
ма ни пу ла ци и те на Спа сов ски

 ОлИ ВеР Ан ДО нОВ, ДО пОл нИ Те лен зА Ме нИК-МИ нИ СТеР зА ВнА ТРеш нИ РА БО ТИ

оли вер ан до нов, до пол ни тел
ни от за ме никми ни стер во мвр, 
еден ден пред да до бие пис ме на 
за бра на од тех нич ки от ми ни стер 
оли вер спа сов ски за на ста пи во 
јав ност, ве ли де ка во оп што не ма 
ко му ни ка ци ја со спа сов ски, кој 
по ста вил на чал ни ци уна пре де ни 
и по 12 хи е рар хи ски ска ли ла

Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски

�за по че ток на ова ин терв ју, до ка де 
е истра га та за слу ча јот што го при-
ја ви „Ре пуб ли ка“во вр ска со на па дот 
врз фо то ре пор тер од обез бе ду ва ње то 
на СДСМ?
Ан ДО нОВ: Прво сакам да искажам
длабокожалењезанастанотпредсе
диштетонаСДСМконфоторепортерот
на„Република“.Морадаконстатирам

декасаматапријавадоцнешеиодтој
аспектсугерирамситеваквинемилина
стани,одкојабилостранадасесторени,
несамоконновинари,тукуконкојбило
одграѓаните,веднашдабидатпријаву
ваниводежурнитеслужбинаМВРза
даможепобрзодасеоткријатсторите
литеипобрзодасерасчистислучајот.
Конкретниотслучај,споредтоаштого

имамкакоинформацијаоддиректорот
наБЈБ,МиткоЧавков,едадендасерабо
ти.Имаеденотежнувачкифактор,атоа
едекаслучајотќегоработиСВРСкопје,
апопоследнитепромеништосеслучија
незнамдокадеќедојдецелиотслучај.
Знамдекаеналоженодасесработи,да
сеутврдатсторителитенаоваделои
дасепрезематмеркипротивнив.Се

www.republika.mk 7петок, 7 октомври 2016 година
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 интеРВју
надевамнаправнапозитивнаразреш
ницазатоаштосеработизакласичен
физичкинападинасилствоврзчовек
штосијавршелсвојатаработназадача.
Безразликанаполитичкитеставови
наеденилидругграѓанин,несмееме
дасеоднесувамевака,предсѐ,оваја
покажуванекултуратанаоднесување
иполитичкатанекултуранаобезбеду
вањетонаСДСМ.

�при прет ход нио т вла дин со ста в за 
спро ве ду ва ње из бо ри се слу чи пар-
ти за ци ја на МВР. Се га по втор но сме 
во иста со стој ба, но овој пат, со анекс 
на до го во рот, бе ше ста ве на рам ка во 
ко ја би се дви же ла таа пар ти за ци ја во 
по ли ци ја та. но по втор но до а ѓа ме до 
проб лем во тој дел.
Ан ДО нОВ: Проблематизирањетонаста
накакорезултатнаслободнототолку
вањенаЗаконотзавладаодстранана
Спасовскии,какоштољубидакаже,од
неговиоттимсокогоанализираштоќе
менуваикогоќеменува.Најнапредда
расчистиме,јассумубеденвотоадека
Спасовскиоднапредзнаешекогоишто
ќеменува.Накратко,воеднапригода
бешедециднопредупреденодменедека
јаснеманикогашдапотпишамрешение
запоставувањелицаштонегиисполну
ваатзаконскитеусловизадабидатпо
ставенинаопределениместа.Неговиот
коментарнатоабеше„Пакоготогашјас
ќепоставам?“.Тојсиимашепредвидено
илиналоженоодпартијатакоготреба
дагопостави,какодасеоднесуваисо
којацел.Таацелнаовојначинстана
толкупроѕирнаштовеќезнаемедека
сеправиисклучителносопартискацел,
анесоцелдасепридонесезафериде
мократскиизбори.

�Во ми на ти от слу чај има ше уна пре-
ду ва ње со пре скок ну ва ње од се дум 
ска ли ла спо ред си сте мот за ка ри е ра 
во МВР. Има ли и се га та кви при ме ри?
Ан ДО нОВ: Јасне знамштопланира
Спасовски,тојнеразговарасоменена
конкретнитетеми,дуриинамоитебара
њаоднапреддазнамкогопланирадаго
унапреди,накоиместа,зададоговараме
некоиработи,тојнесакадајаоткрива
кадровскатапоставеност,туку,напро
тив.Однашастранатоабешекоректно
даденосоофицијаленактдоставендо
негозапоставувањенадополнителни
тезаменици.Евесегаимамеистатаква
работакакваштоимавмеивопретход
ниотмандатнаСпасовски.Сегашниот
началникотнаСВРКумановоеунапре
денодполицаецвостаницазагранич
нообезбедувањезацели12скалила.Во
истовреме,противистиоттојчовексе
водипостапкадоСЈОзапрекршување

назаконотсоуснопрераспоредување
вработенивоСВРКуманово,коегона
правилвопрвиотмандатнаСпасовски;
ивторатапостапкаедисциплинскапо
радиодземање15кривичнидосиејаод
секторотзааналитика,коигидржелкај
себедвенедели.Ниенезнаемезоштоги
држел,сокојацел,далисекопиранитие
досиеја.Итретатаработа,веројатно,јас
набрзоќејапреземам,атоаеповедување
дисциплинскапостапказаради65дена
боледувањезанего.Овојчовек,откако
бешесменет,користелболедување,па
годишенодмор,папотоанепрекинато65
денаболедување,заодеднашдасепојави
наземањенарешениетозаначалникна
СВРКумановонејавувајќисевополици
скатастаницакадештоработизадасе
раздолжи,дагорегулирасвојотстатус
поболедувањето,задаможенормално
дапродолжинадругоместо.

�Очиг лед но, те шко Ви оди ко му ни ка-
ци ја та со Спа сов ски.
Ан ДО нОВ: Ворамкинанашатакомуни
кацијавокојајассеобидовдадојдеме
доеднасостојбанасогласностдекаќе
работимекоректноивоинтереснаРМ
инафункционирањетонаМВР,ниедој
довмевосудирпрвозатоакакоќеоди
потпишувањетонаактите,зададојдеме
дотојстепенкадештоСпасовскисамја
потпишаисистематизацијата,аисто
такаирешенијатадагидадесам,ба
рајќиоправданиенадваначина.Прво,
декајаснесоработувамидекаменувам
одлуки,штоецелоснадезинформација
инамерноставенатезавојавностаза
дамеприкажекаконепостојан.Второ,
сосемадезавуирајќијајавноста,повику
вајќисенаЗаконотзапривременавлада
ивелејќидекамудаваправонапромена
на15места,штоеполуинформација.
Да,тојЗаконотмудаваправоза15про
мениповертикалаи10процентиво
хоризонталаодпросекотво2013/2014
година,нодецидновели„восогласност
созакон“.Тоаимплициравосогласност
соЗаконотзавнатрешниработиисо
Законотзаполицијакадештоеточно
предвиденначинотзанапредувањево

МВР.Вонегосевелидекаеднолице
можеданапредуваеднододвеместа
вовертикалаитоаневоистатагодина,
акогиисполнуваусловитеиакопро
тивнегонемадисциплинскиизречена
меркаитаканатаму.Одтојаспект,и
когазборувавмезасистематизацијата,
Спасовскипредложи13места,носега
извршипроменана11.Притоаима10
поврединазаконот.Освенначалникот
наСВРСкопје,којдоаѓаодпозицијадр
жавенсоветниквокабинетотнамини
стеротинеманикаквоспорнопраша
њеприпреместувањетонатојчовек,
ситедругиначалницинасекториина
одделисепреместенивонзаконски,со
унапредувањеодчетиридо12скали
лавохиерархискотониво.Воделотна
хоризонталнитепреместувања,затие
10проценти,ниенемамеразговарано
водеталиштомислидаправи.

�Во овој пер и од тоа што е акту ел но 
се но ви ау ди ос ним ки од те ле фон ски 
раз го во ри на чел ни ци те на ДУИ, об-
ја ве ни на со ци јал ни те мре жи. што ќе 
пре зе ме МВР?
Ан ДО нОВ:Јасможамдакажамдека
МВРќепостапувапослужбенадолж
ност,односнопопријаванаоштетените.
Споредзаконот,забранетисеобјавува
њанатаквиснимки,нонесеисклучени
одпрактика,гогледаметоа.Мојаанали
заедекатоаштосеслучува,предсѐ,тре
бадавлијаеврзалбанскиотполитички
блок.ОчигледноЗаевгинемапредадено
снимкитенаедноместотукунаповеќе
местаитие,попотреба,сеактивираат
завршењепритисокврзполитичкото
водствонаДУИ.МВРпослужбенадолж
ностќеповедепостапка,ќепобараод
социјалнитемрежидагиблокираната
мошнитеемитувањанаснимките,аза
откривањеналицата,наАјПиадресите
одкадештосезакачениразговорите,ќе
требаподолгапостапка.Јассенадевам
декасорасчистувањетонамногуработи
поврзанисоприслушувањетоќеизлезе
накрајивојавноста,ноидекаќеима
судсказавршницаинаованелегално
објавувањеразговори.

�До а ѓа ат из бо ри во оваа ат мо сфе ра, 
по ми на ед на тре ти на од пер и о дот од 
фор мал ни те 100 де на на Вла да та. Има 
ли МВР ка па ци тет да спро ве де, ка ко 
што се наг ла су ва, фер, де мо крат ски и 
ве ро до стој ни из бо ри имај ќи ја пред-
вид ко му ни ка ци ја та на вр вот на МВР?
Ан ДО нОВ: Одтојаспект,првоморам
данаправамеднадистинкција.Едное
комуникацијатамеѓуменеиСпасовски
ивлијаниетоврзпомошницитенамини
стеротинадиректоритенаБЈБинаУБК
идржавниотсекретар,итоаепрвотои
второтонивонараководење,коепотоа
сепренесувапохиерархискатаструктура.
Штосеоднесувадосекторитезавна
трешнитеработииштосеоднесувадо
одделитеисекторитевоБЈБивоУБК,што
сеоднесувадополицискитестаници,до
колегитенатерен,убеденсумдекалуѓето
ќесијаодработатработата100процент
нопрофесионално.Секогашочекувам
исклучоциодтааработа,дуриимами
неколкупредвременисознанијазалица
вработенивополицискистаници,вораз
ниодделивоМВР,коисевеќеактивно
вклученивопартискитеактивностина
СДСМ.Делодниввидовмеинаконгресот
наСДСМ,нотоаенивниличенизбориза
тааработатребадасеоднесуваатвосог
ласностсозаконот,дапобараатдабидат
привременоослободени.Имаатправона
тоа,нонеможеидаработатидаоства
руваатпартискиактивности.

�Се „акти ви раа“ де мон стра ции и дру ги 
фор ми на кам па ња, по ли тич ка про мо-
ци ја и при ти сок, при што МВР тре ба да 
би де на ви си на на за да ча та.
Ан ДО нОВ: Затоаиспоменавдекаќе
имамеодделниситуациивокоивопар
тискитеактивностинаСДСМќебидат

вклученилуѓеодМВР,гонагласувамтоа
одаспектнаСДСМбидејќизнамдекаод
аспектнаВМРОДПМНЕтаквиактив
ностинитунекојгинаредилнитунекој
инсистиралвополицијатадагоправи
тоа.Сезнаенакоенивоќеседвижипар
тискатаактивност,тоасенивоанакаби
нети,нивоанаминистер,дополнителен
заменикминистеритуказавршуваат
ситеактивности.Дуриинадиректорите
наБЈБинаУБКстрогоиместавенодо
знаењедекаморапрофесионалностада
биденапрвоместоитокмузатоагоспо
динотЧавковепоставеннатоаместо
бидејќиБЈБнајмногуќепонесетоварза
спроведувањенаизборите,азнаемедека
тојеискусен,согодинибилполицаеци
директорнаБЈБ,знаекакодагоодра
ботитоа.ДржавниотсекретарвоМВР
работатајаводипрофесионално,пред
некојденимавмекоординацијавона
соканапроектиштосередовнивоМВР
итоаемногузначајнаработабидејќи
несмееМинистерствотодазастанесо
активностите.Спасовскиможедаводи
какваштосакакампањаиможедабиде
шизофрениченвосвојотоднос,еднашда
бидеминистер,адругпатдабидегене
раленсекретарнаСДСМ,нотоаенегова
работаитоаеполитичкатаактивност
штојаима.Вотааполитичкаактивност,
тојимаодноссамосоменеитоајавно
гокажувамбидејќијасвоМВРнедојдов
задасескријамзадпрофесионалните
службеницивоМВР,тукудазастанам
преднивидагизаштитамвоодносна
манипулациитештоќесеобидеСпасов
скидагиправиикоигивидовмевеќена
29септември.Затоавелам,јасстојами
предсите,исѐштоимаСпасовскидака
жетребадамигокаженаменеидабиде
насоченоконмене.Тиеситниигришто

гиправипоодноснапреместувањето,по
односналичниветувањананекоилуѓе,
тоаенеговличенставиставнанеговата
партијапоодноснаврбувањелуѓе,што
вомоментовнеможедасереализираи
ќебидепрекршувањеназаконотинема
даимаправнодејство.

�по сто јат и без бед нос ни те ри зи ци во 
це ла та оваа ат мо сфе ра, но кои до а ѓа ат 
од над вор, ка ко еми грант ски от бран 
што се нај а ву ва, по тоа Ко со во и за гре а-
на та со стој ба око лу не го ви те гра ни ци 
и спе ци јал ни от суд... 
Ан ДО нОВ: Сѐштонабројавтеитиери
зициизакаништонегинабројавте,вооп
што,сорегионалнаконотација,меѓусебно
сеповрзани,ноидисперзиранибидејќи
знаемедекаимаатвлијаниевоеденопре
деленмоментиопределенсектор,како
временски,такаибезбедносно,нараз
личнинивоаисоразличнотраење.Засега
одговорнотврдамдекабезбедносната
состојбавоРМестабилна,проценитеина
БЈБинаУБКседеканемасериозниризи
цизазагрозувањенабезбедноставоРМ.
Присменатанаунгарскиотконтингент
воБитолаистакнавдекасамовоеден
секторимамеспречено10.000илегални
минувањанаграницатавопоследните
шестмесеци.Големаеподдршкатаод
земјитеодсреднаЕвропапоодносна
персоналинатехничкаопрема.Да,по
стоиризикотодемигрантскатакриза,
ниетоабудногоследиме.Ситеслужби,
особенограничнатаполиција,работат
натоа,постојаносеследидвижењетона
емигрантите.Ниенеможемехерметички
дагизатворимеграницитеитоаефакт.
Ќеимамеилегалнипреминувањаиќе
сеобидемедагиспречиме.Особеносме
насочениконспречувањекриминално
организиранилуѓезашверцналуѓе,на
емигранти,такаштоМВРимашеактив
ности,каковоКумановско,заослободу
вањеемигрантиштобеадрженивозаро
беништво.Тоаштоможедаочекувамее
декаимаменајавизановиемигрантски
брановиодСевернаАфрика.

ВоврскасоКосово,состојбататамуе
долгорочнонестабилнаиќепродолжи
дабидедолгорочнонестабилнакакоод
криминаленаспект,такаиодбезбед
носенаспект.Ниеможемедаочекуваме
движењенагрупипрекуграницатасо
Косово,тоаникогашнебиланитуисклу
ченаработавоМакедонијавопоследните
1520години.ИдодекабешеКосовопод
контроланаСрбијатоабешеистапојава,
нитувојскатанеможешедагиспречи
илегалнипреминувања,шверц,вооруже
нигрупииекстремистичкипојави,тоае
постојаназакана.�

�што по драз би ра Спа сов ски под ре он ски по ли ца ец?
Ан ДО нОВ: Многубисакал(Спасовски)дагообјаснитоакакомислидаговраќа
анахрононаназадМВР?Воденешниусловинабезбедноснипроцениисостојбиво
РМдаупатишреонскиполицаецдапатролира,многуедискутабилноштоможе
дамусеслучи.Колкуидауниформиранидаеовластенослужбенолицетоје
еден.ИзатоаМВРпреминаконноватактиканаработаволокалнатазаедница,а
тоаеприказнатанапатролитекадештонаинтервенцијаилипатролирањеодат
групиполицајци.Токмуконтактитесолокалнатазаедницасепреземениододде
лотзапревенција,којвоедна,условно,цивилнапроцедура,воеднаракаприбира
информациизасостојбатанатерен,аоддругастрана,враќаконнаселениетосо
едукација,упатстваисосоветикакодасеоднесуваатзарадисопственабезбедност.



М акедонија е една од
ретките земјиво све
тоткадештоинститу

тотзаистражувањенајавното
мислењеедотаамераруиниран
штопочнаадагоизбегнуваати
партиитеиагенциите,коипо
природананештататребадаго
нарачуваат,спроведуваатиобја
вуваат.Покатастрофалнитеме
рењанарејтинготнапартиите
во2011годинакога,предсѐ,дел
одпропозицискитеинститути,
маркетиншкитеагенции,екипи
тезамерењерејтингцелосноги
утнаарезултатитеодгласањето
награѓанитеицелосносепо
срамотија,останаасамоуште
неколку„храбри“истражувачи
најавнотомислењекоијавно
стојатзадсвојатаработа.

Причинатазатакватаситуација
еедноставна.Преголемотопо
литичковлијаниеикроењето
нарезултатитејауништијадо
вербатавотаквитеистражува
ња.Точноедекасекадевосветот
соовааалаткаможедасеправи
ситнаманипулација,односносо
„освежување“нарезултатитеда
сестимулираат,дасеохрабрат
гласачитепредизборите,нокога
тоасеправинадвороднајголе
матаможнастатистичкагрешка,
резултатотекатастрофалениза
агенциитеизаполитичкитесуб
јектиштогоправаттоа.

Тоаееднаодпричинитепоради
коимакедонскатаопозицијасега
необјавуваниедносвоеистра
жување.Првиотпроблемсело
шитерезултатизанивкои,ако
бидатобјавенибезинтервенции,
ќегообесхрабратопозицискиот
блокприштоголембројгласа
чивоопштонемадаизлезатна
гласањеакоејаснодекасесоо
ченисоуштееденпораз.Втори
отпроблемприобјавувањетона
резултатитеенеможностадасе
најдеагенцијаштоќесесогласи
соштимањенарезултатитепо
партисканарачкаијавноќеза
станезадтоа.Секојдебаклкако
тојодизборитево2011година
заагенциитезначипаднадовер
батакајбизнисот,којенајголем
корисникинајдобарплаќачна
нивнитеуслуги.

Логично би било СДСМ, како
партијакоја10годиниевоопо
зицијаикојапостојанопреку
медиумитеисоцијалнитемре
житврдидекаВМРОДПМНЕе
минато,сегасекојдневнодаја
бомбардирајавностасоанкети
вокоиќесетврдидека„трен
доткајопозицијатаеодличен,
декаимаатпредноствонекои
изборни единици, дека има
растнапартискиотрејтингво
Скопје“ислично,нотоанесе
случува.Причинатаеедностав
наразликатаоднајмалку100
илјадигласовииотсуствотона
новиполитичкирешенија,нови

проекти,новистратегискиви
зииипартнерстванеможатда
јасменатсостојбатавоперио
дотдо11декември.Затоаепо
добродасемолчиидасечекаат
подобриденови.

Власта, пак, си има други
проблеми со анкетите.Нео
фицијални информации од
владејачкатагарнитуравелат
дека последната анкета об
јавенаодИнститутот„Павел
Шатев“енајлошатаанкетаза
ВМРОДПМНЕ.Спореддруги,во
уштенајмалкудвеанкетина
рачаниоднајголематапартија
резултатитезаСДСМсеуште
полоши,нотиесекријатине
сеобјавуваатодстравопози
цијатаданеизбегаодизбори.

И, навистина, политичката
логикавелидекаакостесо
оченисоновкатастрофален
пораз во третото вонредно

зем ји ка ко Гер ма ни ја, сад или дру ги кон чи и што 
де мо кра тии се стре ми ме по сто ја но, а осо бе но во ме се ци те 
пред одр жу ва ње пар ла мен тар ни или пре тсе да тел ски 
из бо ри, ги бом бар ди ра ат гра ѓа ни те со ин фор ма ции за 
по пу лар но ста на пар ти и те и на по ли ти ча ри те. оваа 
ин фор ма тив на ала тка, ко ја со раз во јот на де мо крат ски те 
ме ха низ ми сѐ по ве ќе ста ну ва и на чин за да се из вр ши 
вли ја ние врз гла са чи те, кај нас сѐ по ве ќе кри зи ра. до де ка 
во сад два ме се ца пред из бо ри те ре чи си се кој ден има 
ре зул та ти од ан ке ти, а во Гер ма ни ја на ед на го ди на пред 
пар ла мен тар но то из јас ну ва ње мо же да се ви ди реј тин гот на 
пар ти и те не дел но, во ма ке до ни ја со стој ба та е по и на ква. 
Што е тоа што смр ди во ма ке дон ски те ан ке ти?

Ко га аген ци и те ќе стив нат

Кој е политичарот во кого имате  
најголема доверба?

Никола 
Груевски

Зоран 
Заев

28,2%

8,8%

Која политичка партија сметате  
дека би победила на наредните 

парламентарни избори?

ВМРО-ДПМНЕ
40,4%

СДСМ
15,6%

За која партија би гласале на предвремените 
парламентарни избори?

ВМРО-ДПМНЕ
25,9%

СДСМ
15,7%

Ја не ма ду ри и  
кон тро верз на та ИФИ МЕС

Кол ку е те шка си ту а ци ја та во ре до ви те на СДСМ 
по ка жу ва и фа ктот што, освен не кол ку пор та ли 
во Ср би ја под кон тро ла на нив ни те срп ски со-
вет ни ци кои со на ра ча ни тек сто ви ги хра брат 
Ма ке дон ци те да гла са ат за За ев, ги не ма и „екс-
пер ти те“ од ИФИ МЕС.

ИФИ МЕС е ин сти тут и лаж на аген ци ја за јав но 
мис ле ње со се ди ште во Сло ве ни ја, ос но ва на 
од бо сан ски и ирач ки та ка на ре че ни екс пер ти 
за Бал ка нот и за Бли ски от Исток. Се ра бо ти 
за еден од оние „пла ти-до биј“ ин сти ту ти, кои 
за не кол ку ил ја ди евра мо жат да ве прог ла сат 
за по бед ник на кои би ло из бо ри, што, се ка ко, 
не ма ни ка ква вр ска со из бо рот на гра ѓа ни те. 
Во Хр ват ска пред не кол ку го ди ни мар ги на та на 
гре шка им бе ше 40 про цен ти, а за неа ме ди у ми те 
во ре ги о нот уште во 2007 го ди на откри ја де ка 
во оп што не спро ве ду ва ан ке ти, ту ку од ра кав 
ста ва про цен ти во сво и те „про фе си о нал ни“ 
истра жу ва ња. Се га ду ри ни неа ја не ма да се 
по ја ви со реј тин зи те на пар ти и те.

Отка ко ли де рот на СДСМ ла ни оти де ду ри во 
Љуб ља на за да се срет не со прет став ни ци на 
„пре стиж ни от“ ин сти тут, а тие за воз врат во април 
об ја ви ја ана ли за во ко ја „ја сме ни ја ма ке дон ска та 
вла да“, ИФИ МЕС го не ма во ма ке дон ски от ме ди-
ум ски про стор. Ако не под го тву ва ат не ко ја ан ке та 
слич на на таа од 2011 ко га СДСМ има ше пред ност 
од 100 ил ја ди гла со ви, то гаш и на ди ре кто ри те на 
ИФИ МЕС, Зи јад Бе чи ро вич и Бах ти јар Али јаф, им 
ста на ло јас но де ка е вре ме да пре ста нат не зас-
лу же но да нап ла ту ва ат па ри од Зо ран За ев, а за 
воз врат да му да ва ат ни што. Тоа што дел од ме-
ди у ми те во ре ги о нот ги по вр зу ва ат со ек стрем ни 
ис ла ми стич ки стру кту ри не бе ше преч ка за За ев 
да одр жи пре да ва ње во Љуб ља на ор га ни зи ра но 
од са мо на ре че ни от ин сти тут.

ОпО зИ цИ СКИ Оп ТИ МИ зАМ Без Ан Ке ТИ

*Анкетата на институтот Павел Шатев е спроведена 
телефонски во периодот од 26 до 29 септември врз 
репрезентативен примерок од 1260 испитаници

парламентарноизјаснување,
апритоастранцитепотврдиле
декаимаусловизаферизбори,
невипреостануваништодру
гоосвендабаталитеанкети
икампањаидабаратеалиби
зановбојкотнаизборите.Во
ситуацијавокојалидеротна
опозицијатасеганеесоочува
самосопоразнаизбори,ту
куисоноваголемапобедана
ВМРОДПМНЕ,покојасонот
заголемакоалицијаќебиде
тешкоостварлив,единствено
випреостанувадагиубедите
сопартијцитедекаизборитене
седемократскииданеизлезе
тенанив.ВотојслучајЗаевќе
морадаизбирамеѓуцелосно
губењенадовербатакајграѓа
нитеикајстранцитеили,пак,
даизлезенаизбориипотоада
гинегирарезултатите.Секоја
одовиедвеопциизначиде
каМакедонијауштедолгоне
можедаизлезеодкризата.

„Тел ма“ го пре зе ма ри зи кот

Во отсус тво на ан ке ти на ра ча ни од СДСМ или спро ве де ни од 
фа кто ри бли ски на опо зи ци ја та и во си ту а ци ја ко га ду ри и 
Аме ри кан ски от ре пуб ли кан ски ин сти тут (ИРИ) се отка жа од 
ан ке ти во Ма ке до ни ја по ра ди при ти со ци од раз ни стру кту-
ри, на реј тинг-сце на та ста пу ва те ле ви зи ја та „Тел ма“. От та му 
нај а ви ја де ка ќе вр шат ан ке ти во со ра бо тка со пре стиж ни 
аген ции за ис пи ту ва ње на јав но то мис ле ње во пер и о дот 
пред из бо ри те.

За поз дра ву ва ње е тоа што „Тел ма“ вле зе хра бро во об ласт 
во ко ја по ли ти ка та пре че сто оста ва жр тви на јав на та аре на, а 
ни кој раз у мен не би са кал жр тва да би де ток му овој ме ди ум. 
Проб ле мот на „Тел ма“ е тоа што ако нив ни те ан ке ти би дат 
слич ни на тие што ги об ја ву ва ат пров ла ди ни те ин сти ту ти и 
аген ции, те ле ви зи ја та вед наш ќе би де прог ла се на за пи он 
во служ ба на ВМРО–ДПМНЕ, со што ќе за гу би дел од опо зи-
ци ски на стро е ни те гле да чи-гла са чи.

Ако, пак, не го из др жат при ти со кот од СДСМ и се сог ла сат 
да ги ште лу ва ат ан ке ти те, се кој ре зул тат на из бо ри те над-
вор од мар ги на та од 2 про цен та ќе би де ка та стро фа лен 
за те ле ви зи ја та, во ко ја во пос лед ни те две го ди ни мно гу 
се вло жу ва и во ка дар и во тех ни ка. Оби ду вај ќи се да им 
да де точ на сли ка на гра ѓа ни те за пар ти ски от реј тинг, а во 
исто вре ме бо реј ќи се за сопс тве ни от те ле ви зи ски реј тинг, 
„Тел ма“ из ле гу ва на бри шан про стор на кој до пол ни тел но 
мо же да ја за гу би до вер ба та кај гра ѓа ни те. За нив до бит на 
ва ри јан та би би ла за ед но со сво и те парт не ри-истра жу ва чи 
да пред ви дат по бе да на СДСМ и тоа на ви сти на да се слу чи, 
што, се пак, е ва ри јан та на ко ја во об ло жу вал ни ци те се до-
би ва мно гу мал ко е фи ци ент.

кОлумнА

Пишува | Го ран Мо ми ро ски
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П апатаповторногиизне
нади сите! Или, сепак,
небешебаштака?Дека

гизасени,тоада,нонеговото
откровениенаконгресотесамо
уштееднаевтинаепизодаодво
становенотопуштањеветерво
едрананедоветниотнаследник.
Далекуеодизненадувањеиве
ќепреминавокласика.Акосе
сеќавате,тојгонаправиистото
ипредкатастрофалнитеизбори
заСДСМво2014година.Тогаш
БЦизлезеодтешкаилегалапре
куинтервјувокоегоиспофали
Заев.Зажал,сетотоаимаката
наБлажевскабеазалудни.Мо
жеби,Заевбитребалодаизлезе
идамурече„аманнемебрани,
минатиотпатзагубивсо200.000
гласаразлика“,ноБранкоконтра
овајазасилиподдршката,собра
силииизлезевојавностзада
сепрошетасонапатениотшти
теник.Дали,сепак,собрасили
самозадагисоберелаворите?
Какоидае,едноесигурно–по
востановениот социјалдемо
кратскипарадокс,којпомина
вокласика,папатацелосного
засениспасителот.Пак.Покојз

Пишува | Љупчо Цветановски

Ако по бе ди, СДСМ има нов 
„План за Ма ке до ни ја“. Што би 
по мис ли ле ко га не кој би ви го 
ка жал ова? Нај ве ро јат но де ка 
де тал но ја исп ла ни ра ле дво ја
зич но ста, ре о тво ра ње то на Рам
ков ни от до го вор, ре ван шиз мот и 
ил јад ни ци те сме ни во си те мож
ни ин сти ту ции и де ка из веж ба ле 
нов на чин на ви тка ње „кич ма“ за 
про ме на на име то за влез во ЕУ 
и во НАТО. А тоа да ти би ла кам
па ња та (70 де на пред из бо ри и 
по раз), обе ло де не та на кон гре
сот на СДСМ од кој нај по уч на та 
вест бе ше де ка Пав ле Та ја нов 
и не го ви от Де мо крат ски со јуз 
би ле дес ни ца?! Ова, по крај до
а ѓа ње то на Цр вен ков ски, бе ше 
вест на де нот, но и Пав ле, ка ко и 
Зо ран, оста на за се нет од до а ѓа
ње то на Бран ко

АнАлИзА зАеВ ИМА нОВ „плАн зА МАКеДОнИјА“

Реваншизам, 
двојазичност  

и це лос на  
партизација

наекојпат.Долгонајавуваниот
конгрес,којтребашедаиги
отвориочитенанацијатадека
СДСМ,конечно,и,запромена,
сефатилозаработаинапра
вилопрограма,поминаречиси
незабележително.„Планотза
Македонија“сепокажапате
тичназбирштинанапрепиша
нииналошосклопенипопули

стичкимерки,асетоттажалки
наизбраните„комунисти“од
ситебраншисамогодополни
впечатокотзаконстантната
безидејност,голинеаргумен
тиранпопулизамилошобидза
затскривањенаочигледниот
елитизамсокој,едноставно,
зрачиврхушкатаначедатасо
синакрв.
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БЦ ВО нОВА „неВОЗМОЖнА 
МиСијА“ ЗА ПОДДРШКА нА 
„ЛиДеРОт“ ЗАеВ
Дуриисоцијалдемократите
денеска,најверојатно,несесе
ќаваатнапонудените„мерки“
восамобендисанонаречениот
„ПланзаМакедонија“,носите
уштедолгоќесенасмевнува
атиќевоздивнуваатпоради
еденпрекрасенмомент,којги
разнежнинивнитенапатени
душинаконгресот,.Верувале
илине,ги„изненади“исепоја
виБранкоЦрвенковски!Еуфо
ријанаеклектичнозадоволс
твоиизблицинавозвишена
инеконтролиранарадостги
озарилицатана539„конгрес
мени“(недостигаа„само“26
процентиодделегатите,но
акознаелезаБранко,сигур
ноќедошле)когатојфури
озноипобедничкивлетаво
салата.Настанатурканицаза
поздравувањесонего,апо
крајЦрвенковскипослушно
насмеанодешеЗаев.

Ноникој,зачудо,несепоз
дрависоспасителот?!Ситему
приоѓаасамонапапатаисо
широканасмевкаипокајнички
лицамусефрлаавпрегратка,а
Заев,тојсиостанасоотворена
уста,затоаштоитојбешедел
ододушевенататолпа(видео
тоесѐуштевооптек,слобод
нопроверете).Вотојмомент
ЗаевбешесамоеднаИванна,
„придружничка“налидерот.
ПојавувањетонаБранко,пак,
јаразбудиносталгијата.Насо
цијалнитемрежи,социјалде
мократитезаплакааизакукаа
понегоиотворијадебатаза
тоакојевистинскиотлидер.
ГидораспукаЛатассонасловот
„Безстарцанемаударца“,аГеро
умилносолошосоставентекст
ибедотијатаместонаслов„Че
ститкизаЗаевиЦрвенковски“
гитешешесозборовите„Еден
таковдухнасплотеностина
другарство,навистина,може
давнесепобедничкаенергија
воопозицијатапредпретстој
нитеизбори“?!Да,коганешто
еолкујасно,аморатедабра
ните,едноставно,сеприклу
чуватевопатетиката...

ФактедекаЦрвенковскивлезево
новобидзаподдршканасвојот
истрауматизираннаследник,ми
сијаштотраецели3,5годиниод
неговотозаминувањеодтронот
наСДСМ.Вистинскиотпроблем,
пак,ештоБранкоЦрвенковскине
еТомКруззадајарешиоваанеб
лагодарна„невозможнамисија“и
дамупомогненаЗаев,конечно,и
поситемакииискушенија,дадој
дедопобеда.Да,единственошто
гиповрзуваекслидеротсохоли
вудскатаѕвездаештосеврсници,
аверувалеилине,Бранкоетри
месеципомладодТом.Последните
анкети,пак,покажаа,декадури
идабешеКруз,појавувањетона
Црвенковскина70деновипред
изборитенеможедагосменисо
односотмеѓуСДСМиВМРОДПМ
НЕ,азаразликатамеѓунегоиГру
евскиданенизборуваме.Зажал
наопозицијата,иКатицаЈанева
вомеѓувремесипризнадекане
еСупермен...

еуРеКА! ВеРуВАЛе иЛи не  
- СДСМ иМА ПЛАн?!
Црнатакампањавокојапартијата
уживаибитисуваречисичетири
години,гонаправисвоето.НаЗа
евнемупомогнааниту„бомби“,
нитучадори,нитуЦрвенковски,
ниту,пак,„револуции“,СЈОислична

стокасоограниченрокнатрае
њеиенормноскапоодржување.
Сооченсоконстантностанасрам
ниотрејтинг,СДСМсерешида
заигранадруга,поинаквакарта.
Поверојатно,такамурекле,нели.
Иако,еденденполажниотпози
тивизам,Спасовски,очигледно,
негиразбралЗаевиШеќеринска,
памупишазабраназапрескон
ференциинаАндонов.Веројат
ноитојсезагубилвопреводот.
Каков?Одсрпскиилиодјазикот
начадоротсеовиеновинасоки
наСДСМдаигранапопулизам,
позитивизаминацелоснонеар
гументираниветувањазазголе
менаминималнаплата,задржу
вањенамладитесоновиработни
местаиштолиуштене?Барем
досега,скапитесрпскипродавачи
намаглаимнудеасамоомразаи
импродавааветви,босанскии
неуспешнишарени„револуции“,
такаштооваепоследенобидна
чадоротдагиизведена„вистин
скиот“пат.Сепак,којќегокупи
тоаодпартијаташтонаеконом
скипланостанапознатасамопо
катастрофалнатаприватизација,
бркањетона„Ауди“,приватиза
цијатанаЕСМ,„договорите“за
бркањеилјадницивработениод
„Телеком“инитуеднаконкрет
намерка.Сегасеизмачија,иско
пирааимодификуваанеколку

меркиодвласта,адругитеги
ветуваатбезникаквоиздржа
нообјаснувањеикаквоидае
покритие.

Којќегокупиовојплан,веќе
одамнарешилдагокупи,но
намнозинствотоинатамупри
споменувањенановиот„План
заМакедонија“наСДСМпрвона
умќемупаднатдвојазичноста,
реотворањетонаРамковниот
договор,реваншизмот,којвеќе
наголемогопромовираатех
ничкитеминистриичетири
прстапројавенатаотвореност
завиткање„кичма“ипромена
наимето.„Да“завлезвоНАТОи
воЕУ,ноитукаМакедонцитево
претходнитеанкетигидеман
тираасоповеќеод80проценти
противсличнидејства.Засите
тиештонесесимпатизерина
СДСМисосамототоаспаѓаат
восоцијалдемократскатагрупа
на„стока,селаниинемиени“
оваепрватасликазапланот
наСДСМзаМакедонија.Штое
право,избраавистинскоимеза
кампањата.Засреќа,имаат70
деновинарасполагањезадаго
сменат.Истокакоифлоскулата
„Секојчовекеважен“во„Секој
човексосинакрвеважен“.„Сто
ката“нее,амапожелноедагла
сазанив.Тоаеинајкусиотопис
наочекувањатаод„Планотза
Македонија.“

ДООБјАСнуВАЊе: СДСМ  
Се ОБеДини СО ЦентАРОт,  
т.е. ЗАеВ СО ПОПОВСКА
ВестанаСДСМодконгресотеде
ка,конечно,сеформиралеопози
цискитекоалиции.Нејсештонее
точноиштоделоднивкакоЛеви
ца,ВМРОНПидругисѐуштекал
кулираат,нокогаситеочекуваа
одЗаевдакажедеканастапувасо
Беса,СелаилимакарсоУнитети,
тојгизамолчисовестадека„леви
цата“сеобединиласо„центарот“,а
„десницата“ќеоделасамостојно?!
Небадијаласитесевонаводници.
Арноштоимсветналодекасоал
банскитепартииќеседозакопаа,
ноприказотнаЛилеинаПавле
зацентаризанекаквасидесница
бешеуштепоочаенипобезобразен.
Настрана,акоСДСМелевицатаво
Македонија,некојтукамногусе
шегувасонародот.Милионерии
елитистиневодатлевица.Барем
никадевосветот.„Центарот“да
тибилДОМнапревртливатаЛи
леПоповска,којаесекогашотво
реназасоработкасопобедникот.
Просперирашекако сателитна
вратотнаВМРОДПМНЕивоме
ѓувременаправикатастрофално
лошапроценадека„бомбите“ќе
годонесатЗаевнавласт.Илошо
процени.Сигурноиденескамно
гусекае,нобаремпакќевлезево
парламентот.Занеанемазима.Се
пак,најпоучнатавестодКонгресот

ештоПавлеТрајановинеговиот
ДемократскиСојузбиледесница?!
Ова,покрајдоаѓањетонаЦрвен
ковски,бешевестнаденот,нои
ПавлеостаназасенетодБранко.
Фиксни,сегазасега,мубилема
лоумнитепатриотиодФРОДЕМи
активиститенаДЕМОС.Идветесе
далекуодпартијаинемаатника
кваструктура,паПавлеиЈовесега
секрстатвовлезотнаВМРОНПи
наОбединетизаМакедонијазасо
ЉубеисоЉубчодаму„украдат“
набегањенекојгласнаГруевски
изадаму„направатуслуга“наЗа
еввоматематикатасоДонтовиот
модел.Веројатно,иПавле,какои
Лиле,страшносекаезалошатама
тематикаипроценасо„бомбите“и
соСЈО.Вакасамостанаштетниксо
Јове,анаДЕМОСитаканикојнесе
сеќава.Акодоконгресотпрашавте
когобилокаквапроминенцијае
Демократскиотсојуз,ситеќеви
одговореанадваначини.Првиот
бибил„сателитскаориентација“,а
вториотодговорбибил„зарДСима
политичкапроминенција?“Шаре
нитенемалодаодаткакопартија,
амаќебиленалисти,разбирливо,
декасеедносоСДСМитоанеени
штоново,воопштонеизненади
нивестадекавошестатаизборна
единицаќеодатсоМукиисоАдеми
налиста,ноете,освендекаБранко
еживиздрав,придобивкаешто
дознавмедекаДСбиледесничари.
Мошнепоученконгрес...

ЗАеВ ДА јА ДООБјАСни „ПуПКАтА“
Заевсеизначитапразнифлоскулиипатетични
ветувања.Сепак,запромена(какоиКатицаво
антологискотоинтервјувоМТВ)тојчиташеипо
радитоаштонеупотребувашесвоизборовинесе
прослависоновалапсуслингва.Далиебаштака?
Надвородситеветувањаод„ПланотзаМакедо
нија“,коиќетребадагидообјаснисоиздржани
аргументикакоќегооствараттоа,Заевтребада
објаснииштомислешесозборовите„Чес но е ко га 
се отво ри сѐ ка ко пуп ка, се га да се по ста ват па-
ти шта та и на ви стин ска дес ни ца, за тоа што на 
Ма ке до ни ја ѝ тре ба ви стин ска дес ни ца“.Арно
ама,пупката,какоштознаатсите,паинеебаш
отворена.Пупкатаседефиниракакозатворенцвет
илизачетокнацвет,аможедабидеиделодженски
градиилитркалезнообреднолепчезараздавање
нагробишта.Отворенавоникојслучајисигурно
нее,паочекувамепо11декемврииотворањето
нанародотнаизбори,лидеротдасеотвории,меѓу
другото,дадообјасниизапупката...

АнАлИзА
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Ка ТИ ца  
Ја нЕ ва

цвЕТИн 
ЧИлИМанов

Билбесправноли
шенодслобода.За
информација на
граѓанитенаРепу

бликаМакедонија,неговотобесправнолишу
вањеодслободатраешечасиполовина.Ние
негилишувамеодслобода,полицијатаврз
основананашебарањеголишиодслобода
господинотЕдмондТемелко.

Сегледадеказабе
лешкитеза„Сител“
произлегуваат од
критикаташтобила

упатенаодоваателевизијаконАгенцијата,
конрегулирањетонаработатанамедиумите.
Телевизијатазабележаладекасевоведувацен
зуравоМакедонија,тоадеталносеобјаснува
ивлијаенаизрекувањеодлуказапрекршочна
постапка.Секазнувателевизијатазаштопро
говорила,заштогокритикувалазаконотшто
едонесенирегулирањетонамедиумите,што
сметамедекаеапсолутноправонамедиумот.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
нИКола 
ГруЕвСКИ

Овојдокументедоста
венодСпасовскилично
доменеивокојСпасов
скимеизвестувадека
засекојавакваактивносткакоденешнава,која
подразбирајавеннастапиобраќањедограѓани
тенаРепубликаМакедонија,ќеморамдабарам
исклучивопретходнасогласностнанеговиотка
бинет.Колкуидазвучисмешно,ова,предсѐ,прет
ставуванавредалична,намојотличендигнитет,
навредаконграѓанитенаРепубликаМакедонија
коннивнотоправодабидатинформирани,даги
слушнатситестрани,навредакондемократијата
бидејќисеработизаобидзавоведувањецензура.

олИвЕр 
андонов

Непостоиземјакојане
езасегнатаодкризаод
најразличнаприрода.
Зажал,Македонијадве
годиниевтурнатавокризапорадиемитување
незаконскистекнатиимонтиранителефонски
повици.Двегодинидржаватаимаблокиранире
форми,анародотможедајавидинаделодестру
ктивнатаполитиканаопозицијата.Благодарение
напријателитеодмеѓународнатазаедницаимавме
можностдаизнајдемемоделзаизлезодкризата.

ИлИЈа  
дИМовСКИ

Првата причина е
деканеприфаќаме
никакви нови до
говарања, предого

варања,проширувањенаопфатотирокови
надвородтоаштобешеворамкитенапро
цесотнаречен„Пржино“.Тоабезсогласност
одВМРОДПМНЕнеможедасеслучи,аод
ВМРОДПМНЕнемасогласностзатакварабо
та,порадитоаштосѐштобешепоставенокако
приоритетипотребаодстрананаситесубјекти
вклученивотиеразговори,сѐбешеовозможено.

СДСМзнаедекасеближи
11декемвриисеближи
датумотнакојштотие
ќетребадасесоочатсо
граѓанитеивоСДСМсесвесникојадовербајаимаат
односнојанемаатпомеѓуграѓанитенаРепублика
Македонија.Знаатдекаизборотна11декемврие
дасеодберепомеѓудеструктивнаполитика,шпио
нирање,нелегалниматеријали,правењенасекакви
сопкииизговорииизборотдасеодберестабилна
политика,остварувања,проектииреалнапрограма
можедабиденаголемаштетанаСДСМ,авоинтерес
награѓанитенаРепубликаМакедонија.ЗатоаСДСМ
бараначинкакодаизбегаодзакажанитеизбори
иликакоданајдеизговородржанитеизбори,тие
коиштобигиимале,данегипризнаекаковалидни.

анТонИо 
МИлошоСКИ

и за со ци јал на прав да. Глас 
за СДСМ на овие из бо ри е 
глас за здрав стве на гри жа, 
глас за обра зо ва ние, глас 
за ра бот ни ме ста, за јав ни 
сер ви си, глас за по ви сок 
жи во тен стан дард за си те 
што жи ве ат во Ма ке до ни ја
речеХовитдополнувајќи
декаегорднаначинотна
којлидерствотонаСДСМсе
справило сополитичката
кризавоМакедонија.

Прво што научил Ховит
когадошолвоМакедони
ја,аковоопштокажалдома
кадеоди,едекаприштќе
муизлезенајазикотакоре
чеМакедонија.Ичовекот
нитувелешенитупишува
ше.Тојдурииотворитема
задвојазичност,онашто
сегаотвореногопропагира
Заев.ВоПредлогрезолуци
јатазаМакедонијазатаа
годинапрво гоизбриша
македонскиотјазик,сека
коодстраводприштот,па
сеобидедавметнедвоја

|ЛИЧНОСТНАНЕДЕЛАТА| |ЛИЧНОСТНАНЕДЕЛАТА|

ПРиШт нА ДОЛ ги От јА ЗиК ЗА МА Ке ДО ни јА

БританецотРичардХо
вит, член на Прогре
сивнатагрупанасоци

јалиститеидемократитево
Европскиотпарламент(ЕП),
бешеназначензановизве
стувачзаМакедонијавомај
2011година.Тогашбомба
стичнојапрезедефункци
јатаодТалерсоверувањеи
уверувањедека„занереше
нитебилатералнипрашања
соГрцијакакоизвестувачќе
придонесевоградењетодо
верба,солидарностиодго
ворностсоцелдаовозможи
земјатадаседвижинапред,
анаЕвропскиотсоветќему
гипренесепрепоракитена
Комисијатазаотворањена
пристапнитепреговорисо
Македонија“.

Нитуверувавменитупак
нѐуверидекаќебидетака
–секаконебеше,аизошто
бибилокогаповерасоци
јалистХовитодсрцевината
застаназадСДСМнаместо
задМакедонија.

Иакосесеќаватенаизве
штаите,ониенеповолните
заМакедонија–тоаесамо
долгиотјазикнаСДСМво
седиштетонаЕвропа.

Искористувајќијапозиција
такојајаимакакоизвесту
вачвоЕПзанапредокотна
Македонија,аворамкина
прошталнатапосета,Ховит
отворенозастаназадполи
тикатанаСДСМвомакедон
скотопредизборие.Збору
вајќинапартискиотконгрес,
тојотвореноимпосакауспех
наизборите,беззадршкана
сочувајќисепротивконзер
вативнитепартии.

�Чест ми е да збо ру вам на 
овој кон грес и да му по-
са кам на СДСМ ус пех на 
из бо ри те што сле дат. 
Кон зер ва тив ни те пар тии 
во евро па по тфр ла ат. на-
ша та и ва ша по ли тич ка 
ми си ја е да ги на те ра ме 
лу ѓе то да гла са ат за еко-
ном ска транс па рент ност 

зичностпрекупромовира
њеинклузивнодвојазично
образование,апоострите
реакцииХовитсеоправду
вашедеканебилразбран.

Икојќегоразберекогане
зборувамакедонски.

Туку,нејсе.Онаштопосеб
нотребадасеобележие
неговатапоследнасредба
сопартискатаспецијалка
КатицаЈанева.Гопречекала
безфризура,новообезбе
денатасоба.

„Сесретнавсоспецијалната
обвинителкаибеввосил
нообезбеденатапросторија,
кадештоматеријалитеод
прислушувањетобезбедно
сечуваат“,напишаХовитна
профилотна„Твитер“.

Морадаѝечовекодсилна
довербаилиодистапарти
ја.Аможебитаасобаѝеза
гости,најчистаипразна.
�(Р.Р.)

Ри чард Хо вит

Ро ден на: 
5 април 1961 го ди на

Образование: 
Уни вер зи тет „Ок сфорд“

Професија: 
Пришт за Ма ке до ни ја
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удар врз невработеноста и поддршка на бизнисот
еКОнОМијА

Владинитемеркизаподобру
вање на економскиот амби
ент се засилуваат. Со двете

последнимеркизавработување,
заотворањесвојбизниссеовозмо
жувадобивањеидо17илјадиевра
кредитподповолниуслови,што,
секако,ќепридонесезадополните
ленпаднаневработеноста,авоедно
ќебидеподдршказапочнувањеи
заширењенабизнисот.Итукане

запираподдршкатазадомашните
компании.Освенштодржаватана
компаниитеимставанарасполагање
поволникредити,даноцитесени
скииповолнизастопанствениците,
сезголемуваизносотзакапитални
инвестицииштогораздвижуваат
градежништвотоидругитестопан
скигранкиповрзанисонего,преку
активнитемеркисестимулирапро
ширувањенадејностаиотворање
новиработниместа,финансиски
сестимулираиновативноста.Сето
овадавадополнителенстимулна
граѓаните,бизнисот,економијатаи
надеждекапоставенитеекономски
основисеспособнидагииздржат
актуелнитеполитичкитурбуленции.

�Мерките помагаат во отворањето 
нови работни места и намалување 

на невработеноста, за отворањето 
нови компании, раздвижување на 
македонската економија. на по-
стојните компании им се дава мож-
ност да искористат поволен кре-
дит за средства што ќе помогнат за 
отворање нови работни места и за 
проширување на дејноста–смета
дополнителниотзаменик–минис
терзатрудизасоцијалнаполитика,
ДимеСпасов.

Последнитеобјавенимеркиупату
ваатнатоадекавонареднитедве
неделиситеневработенилицашто
сакаатдаотворатсопственбизнис
идаотворатдотриработниместа
вопомалидејностиилидопетво
дејностиодпоголемобемилипо
стојникомпанииштосакаатдаго
зголематбројотнавработени,можат
дааплицираатвоАгенцијатазавра
ботувањенаРепубликаМакедонија
заповоленкредитсокаматнастапка
одеденпроцентнагодишнониво,со
грејспериододеднагодинаирокна
отплатаодтригодини.

Сопрватамерказасамовработување
сокредитирањесекоеневработено
лицеможедаискористикредитво
висинаодтриилјадиевразасамо
вработување и дополнително по

триилјадиевразаотворањедотри
работниместаводејностиодпомал
обемипетилјадиевразасамовра
ботувањеипотриилјадиевраза
отворањедопетработниместаво
дејностиодпоголемобем.

Меркатазакредитирањекомпании
зановиработниместаовозможува
отворањедотриновивработувања
иливкупно9.000евра.

�Мерките се однесуваат на само-
вработување со кредитирање и 
кредитирање правни субјекти - 
компании за отворање нови работ-
ни места. Тие се спроведуваат од 
2008 година и досега резултираа 
со отворени 7.000 нови работни 
места, со 3.200 новоформирани 
компании. за годинава се обезбе-
дени 724 илјади евра за спроведу-
вање на овие две мерки, кои нудат 
поволни услови за водење бизнис 
–објаснуваСпасов.

ЗаминистеротзафинансииКирил
Миноскисамосокреирањеефек
тивенсистемзаразвојнаприват
ниотсектор,прекумикро,малии
среднипретпријатија,можедасе
дојдедогенерирањеновиработни
места.

�Двете програми за вработување 
за кои се објавени огласи се во на-
сока на поддршка на сегментот на 
микро, мали и средни претприја-
тија. Со овие програми можат да 
се добијат средства и до 17 илјади 
евра кредит за развој на бизнис и 
за отворање нови работни места 
под исклучително поволни услови
–нагласуваМиноски.

СпореддиректоротнаАВРМ,Влатко
Поповски,многуодкомпаниитешто
гикористелемеркитевоизминатиот
периодсѐуштеработатнапазарот
натрудот,сѐуштебараатновира
ботницииевтинисредстваштосе
обезбедуваатсоовиемерки.

Продолжуваподдршкатаизаинова
тивност.Докрајотнамесецовќесе
знааткомпаниитештоќегидобијат
паритеодФондотзаиновации.Ми
кро,малиисреднипретпријатија,
какоиспинофкомпанииќераспре
делатмеѓусебе450илјадиевраод
третиотповик.

�Во моментов, Фондот за иновации 
има 33 корисници, дел од нив веќе 
ги завршуваат проектите и, навис-
тина, сме горди на продуктите што 
излегоа од грантовите шеми. Досе-
га се доделени 1,3 милион евра, а 
до крајот на октомври очекуваме 
да имаме нови корисници. Третиот 
повик изнесува 450 илјади евра за 
15 стартап-претпријатија –вели
директоркатанаФондотзаинова
цииизатехнолошкиразвој,Јасмина
Поповска.

Државатапродолжувасоподдршката
надомашниотприватенсектор,пре
купроектот„Македонијавработува
2“сестимулирааткомпаниитедаго
проширатбизнисотидаотворатнови
работниместа.Акопрекупроектот
„Македонијавработува1“севрабо
тијаречиси19илјадилуѓе(18.923
заеднагодина),„Македонијаврабо
тува2“веќепочнададаварезултати.
Досегасеотворениповеќеод1.500
работниместавоповеќеод1.100
компании.Заштедатанакомпании
тесоновитевработувањаеголемаи
изнесува1.500евразаеднолице.�

ВлАДИнИ МеРКИ ВО ОФАзнИВА зА пОДОБРУВАње нА еКОнОМИјАТА
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во наредните две недели сите невработени 
лица што сакаат да отворат сопствен бизнис 
и да отворат до три работни места во помали 
дејности или до пет во дејности од поголем обем 
или постојни компании што сакаат да го зголемат 
бројот на вработени, можат да аплицираат 
за поволен кредит со каматна стапка од еден 
процент на годишно ниво, со грејспериод од 
една година и со рок на отплата од три години

Пишува | Александрија Стевковска 
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Бизнисот оваа недела

секторотпреработувачкаиндустријае
резултат,предсѐ,назголеменотопро
изводствонаситевидовипроизводи.

Споредглавнитеиндустрискигрупи,
производствотовоавгуст2016година,
воодноснаавгуст2015година,бележи
порасткајинтермедијарнипроизводи,
освененергијазаеденотсто,капитал
нипроизводиза60,8отстоитрајни
производизаширокапотрошувачка
за69,9отсто,додекаопаѓањебележи
кајенергијаза2,3отстоинетрајни
производизаширокапотрошувачка
за11,6отсто.

македонија

Расте трговијата со храна, 
непрехранбени продукти и  
со горива
Вотрговијатанамало,воавгустго
динава,воспоредбасоавгустлани
имазголемувањенапрометоткај
трговијатасохрана,пијалациисо
тутун,сонепрехранбенипродукти
ивотрговијатасогорива.

СпоредподатоцитенаДржавниот
заводзастатистика,кајтрговијата
сохрана,пијалациисотутунима
зголемувањеза11,4процентино
минално,ареалноза11,8проценти,
вотрговијатанамалосонепрехран
бенипродукти,освенгориво,номи
налноза25,ареалноза24проценти
ивотрговијатанамало,освентрго
вијасогорива,номиналноза18,6,а
реалноза18,4проценти.

индустриското производство со пораст од 5,2 отсто

 „Стандард и Пурс“ го потврди кредитниот рејтинг на земјава

ММФ: годинава 2,2 отсто 
пораст на македонската 
економија
МисијатанаМеѓународниотмо
нетаренфонд(ММФ)возавршна
изјавапопосетатанаМакедонија
проектирапорастнаБДПод2,2от
стогодинава,којбисезголемилна
3,2вгодина,подпретпоставкадасе
одржатзакажанитепарламентарни
избориводекемвриидаследува
периоднастабилизација.

�по засилувањето во 2015 годи-
на, реалниот пораст на БДп се 
проектира да забави на 2,2 от-
сто во 2016 година одразувајќи 
го застојот на инвестициите и 
на умерениот кредитен пораст 
поради политичката несигур-
ност. претпоставувајќи дека ќе 
се случат избори во декември, 
по што би следувал период на 
стабилизација, порастот се про-
ектира да се зголеми на 3,2 отсто 
во 2017 година, со постепена на-
горна линија на среден рок како 
резултат од инвестициите во ин-
фраструктурата, континуирано-
то подобрување на пазарот на 
трудот и одредено засилување 
на кредитниот порастстоиво
завршнатаизјава.

Индустрискотопроизводствовоавгуст
годинавабележипорастод5,2отстово
односнаавгустлани,аодпочетокотна
годинатазаклучносоавгустимазголе
мувањеза5,5отсто,објавиДржавниот
заводзастатистика.Споредобјавените
податоци,индустрискотопроизвод
ствовоавгустгодинава,воодносна
августланивосекторотрударствои
вадењекаменбележиопаѓањеод10,5
отсто,восекторотпреработувачкаин
дустријабележипорастод8,4отсто,а
восекторотснабдувањесоелектрична
енергија,гас,пареаиклиматизација
порастод0,9отсто.Зголемувањетово

Агенцијатазаопределувањерејтинг
„СтандардиПурс“повторпатгодинава
гопотврдикредитниотрејтингнаРе
публикаМакедонијаББ–состабилен
изглед.

Какоштонаведувакредитнатааген
цијавоизвештајот,потврдатанареј
тинготседолжинапотенцијалотза
развојнамакедонскатаекономијапод
влијаниенаинвестицискиотприлив.
„СтандардиПурс“забележувадека
извозотпродолжувадарастесоза
силенадинамика,какорезултатна
проширувањетонапроизводствените
капацитетиивлезотнановистрански
инвестициивослободнитееконом
скизони.Заразликаодстранските
компании,домашнитекомпаниисе

прудентникогастанувазборзанови
инвестицииичекаатдапоминатпар
ламентарнитеизбориидасеразреши
политичкатакриза.Какоштосевели
воизвештајотнаагенцијата,доколку
сеодржатизборитеводекември,тие
очекуваатзасиленаинвестицискаак
тивноствоследнитенеколкугодини,
штозаеднососилниотпорастнаиз
возотќебидезначајнаподдршкана
економскиотразвој.

Расте понудата на станови, цените во блага надолна корекција

ЦенитенанедвиженимотвоМаке
донијаостануваатстабилнисоблага
надолнакорекција.Понудатанаста
новибележипораст,анаселението
преферирадаимасопственоживеа
лиште,наспротиизнајмено,ноида
негоменуваместотонаживеење.
Овиеподатоцибеаизнесенинапр
ватаконференцијазаинвестиции
вонедвиженимотвоМакедонија,во

организацијанааукцискатакуќаза
недвиженимотнаинтернет„Еаук
ција“иконсултантскатакомпанија
„Нолиџцентар“.Еденодклучните
факторинастранатанапобарувачката,
покрајдоходотштоенарасполагање,е
икредитнатаподдршка,којавоцелиот
посткризенпериодостанувасолидна
благодарениенацврстинатаинасол
вентностанабанкарскиотсистем,но
инастимулотштодоаѓаодмонетар
натаполитикапоттикнувајќисолиден
тренд.СпоредпроценатанаНБРМ,по
нудатанастановивопоследните13
годинивоМакедонијабележисолиден
порастод10проценти.Најсиленпо
растнапонудатаимавоскопскиоти
вополошкиотрегион.
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Кид на пи ра ње на СДСМ 
или вра ќа ње на ста ри те 
вред но сти?

Пишува | Никола Србов

Биднауштееден,јубилеен,
конгреснаСКМ,илиСКМ
ПДП,илиСДСМ,којкако

милуватака,немадазгрешиво
никојслучај.Изнесенотонакон
гресотличешеналицитациско
наддавање,навеќеспроведени
проектиЗаевдодаваплусуште
еднацифра,акоГруевскикажал
ќенаправам100градинки,Заев
викајасќенаправам101гра
динка,акоГруевскикажалќе
изградамавтопатоддо,Заев
викајасќеизградамавтопатод
доиплуседенсокак.Безидејно
евоСојузот,самополитикант
ство,аматерско.

Настранатривијалнитеконгрес
нифразиналидерот,јубилеј
ниовконгреснаСДСМкајмене
отворидилемакојаќесеобидам
дасијаразјаснамвопродолже
ние.Дилематамиедалипар
тијатаецелоснокиднапирана
илиевратенананејзинитеста
ривредности,вредностивоста
новенипредседумдесетиедна
година,поточнона16.04.1945
година?Наконгресотмененајв
печатливмибешесимболотло
готонаменетозанастанотна
Заев,одтаму,всушност,мипро
излегувадилемата.Симболот
наСДСМежолтапетокракасо

црвенароза,којапоследните
годинијамодифицирааивмет
наастиснататупаница.Након
гресотсимболотнаСДСМбеше
обвиенсонеколкупоголемипе
токракиитиебеашарени.Од
партијатасоопштијадекатоа
биловочестна„Шаренатаре
волуција“.Оттукапроизлегуваи
прашањетокојкогоконтроли
ра.ДалиСДСМидефактостана
марионетаворацетена„Шаре
натареволуција“,којаееднаод
многутеинсталациинаСорос?
Дали„шаренитереволуционе
ри“јакиднапираапартијатаод
членствотонаСДСМ?

Старотоилојалночленствона
СДСМ,коесогодиниработелоза
партијата,сегаеконтролирано
иводеноод„шарениреволуци
онери“коиимдефилираатниз
штабот.Членството,коеработе
лоодљубовиоднекакваидео
логија,сегастоивопоследните
редовизадразнипрофитери,
самопрогласениинтелектуалци
иексперти.Лојалноточленство,
коенасекаквивременскиусло
виработелонатерен,агитирало,
оделопомитинзиипротести,
сегаезаменетосо„елоквент
ни“костумирани„експерти“кои
дебатираатсодватопахарти
јапреднив.Членството,коеод
љубовработелозапартијата

безникаковнадомест, сегае
засенетоодновиликовисого
лемигрантови.Тоачленствосо
годиниплаќалочленаринаво
СДСМ,одтаачленаринасегасе
делиплатананововработените
„револуционери“вопартијата.
Останатиотделод„револуцио
нерите“,тиештонесевработија
воорганитенапартијата,рако
водствотонаСДСМговдомиво
СЈО.Згоранасевоова,добитни
теместанапратеничкителисти
занареднитепарламентарни
изборигидобијаплатенитечле
новина„Шаренатареволуција“,
ачленствотодобиедноголе
моништо.Двегодиничленс
твотонаСДСМбешеваденона
насилнипротестипредводено
од„револуционери“соинкаси
ранидесетициилјадиеврапо
„револуционер“.

Дарезимирамзапрвиотделод
дилемата,какосекиднапира
партијапрекугазењеначленс
твото.Војавностсекриешдека
сисимпатизернаСДСМ,додека
членствотогинезапартијата,

тебесамодоматезнаат;влегу
вашвоеднаодорганизациитена
Сорос;договарашдобаргрантза
праватанаптицитепреселници
коипрелетуваатнадМакедони
ја;одишнапротестиво18часот
откакоубавоќесенаспиеш;веж
башбицепспрекуфрлањебоја
поспоменици;севработувашво
партијатаиливоСЈО;сеставаш
надобитноместонапратеничка
листа;влегувашвопарламент
какопратеник.Чистпрофит.За
еднагодинасикиднапиралпар
тијаисигидевастиралситешто
согодиниработелезапартијата,
тиесегаќеработатзатебе.Сето
тоасоеднагодинаплатенара
ботавопартијата,којапонекои
правилатребадабидеволонтер
ска.Мисламдекасиодговорив
напрвиотдел.Да,киднапирана
е,тоавеќегознаеицелатајав
ност,нотоадагооставимена
членствотодасигорешиниз
органитенаСојузот.

Другиотделоддилематамибе
шевраќањетонавредностите
одтемнатадобанаСКМ.Помеѓу

новодојдените„револуционери“
воСДСМпровејуварадикалната
левичарскаидеологија.Револу
ционери,атеистиштосекрстат,
комунистишто се крстат во
берзанскишпекулант,контра
дикторностиколкусакате.Па
когавеќејаодземаапартијата
одрацетеначленството,редно
етемелнодајаврататнастари
тепатекиидасеиграпонивни
правила.Потојповод,ЗоранЗа
евво2016година,водемократ
скоопштествокоесенаоѓана
европскотло,наконгресоткон
присутнитесеобраќашесо„дру
гариидругарки“,недостигаше
уштеговорницитедагиосло
вувасо„политичкикомесари“.

ВоСоцијалдемократскиотсојуз
наМакедонијанаголемаврата
влегоарадикалникомунистич
киелементи,итоанеевоопшто
наивно,припадницитена„Леви
ца“,чиишточленовивлегоаво
СДСМ,госквернавеаспоменикот
сокојсеоддавапочитнаПрвото
заседаниенаАСНОМ.Речисиси
теличностиштосепретставени

натојспоменикпоукинувањето
наАСНОМ,одстрананаСојузот
чијштонаследникеСДСМ,завр
шијапојугословенскитезатво
риилогори.Линијатанакоја
сераспосланиидеологиитене
еправа,тааекружна,најгоре
се спојуваат двете тоталита
ристичкиидеологии,комуни
стичкатаифашистичкатапо
меѓукоиимаравенство.Исто
каколинијататакаипартијата,
небележипрогрес,севртиво
круг,којсегагозатвора.Датумот
штогоспомнавнапочетокот
исквернавењетонаспомени
котнаАСНОМодстрананара
дикалнитеелементивоСДСМ
имаатнештозаедничко.Натој
датум,16.04.1945година,еуки
натПрезидиумотнаАСНОМиво
Македонијаевоспоставенанова
властиспраќајќијастаратаво
логор,поштопочнамрачниот
периоднакомунистичкиотре
жим.Истокакоштотогашбес
правногизатворалечленовите
наПрезидиумотнаАСНОМ,така
денесКатицаЈаневабесправно
голишиодслободаединствени
отмакедонскиградоначалник
воАлбанија,ЕдмондТемелко,
тоа Јаневагопризнаи јавно.
„Револуционерите“ во СДСМ,
коисквернавеаспоменициисе
повикуваатнастаритекомуни
стичкитрадиции,сегагообви
ткаасимболотнапартијата.Да,
севратијанастаритевредности.

Заеводпозицијанапредводник
нарадикалнилевичаризборува
шезапоединецотвоопштество
то.Претпоставувамдекакомуни
ститевонеговатапартијанему
објасниледекатиепоединецот
гомножатсонула,декајауби
ваатсетаиндивидуалнаиници
јатива,декаверуваатвочопор,
директивиипослушност.�

Симбол на  
СКМ ПДП - 
1990  г.

Симбол на СДСМ - 1991 г. ( се менува на  
20 април 1991 година на XI Конгрес)

Симбол на  
КПМ

Симбол на СДСМ - 
24.05.2009 г.

Симбол на 
20. Конгрес на 
СДСМ - 
02.10.2016 г.
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Пишува | Ацо Станковски

Маска 

Уштевопраисторијата,
восамитемугринаци
вилизацијата, луѓето

почналеда создаваатраз
ниритуалнипредмети, со
коигиспроведувалесвоите
обреди.Маските,секако,би
лееденмногузначаендел
одовиедревникултови,кои
сосамототоаштовлеглево
еднасосемапретпоставена,
халуцинантнаиливиртуелна
реалност,воеднастихиска
метафизика или верба во
нештонатприродно,нешто
штоеневообичаеноили,пак,
скриено,а,сепак,дејствено,
значи,сосамиотваковек
скурсвонеименливото,овие
луѓевеќепокажуваатсвест
воогромнамерапоиздигна
таодкоебилодругоживо
суштествонапланетава.Би
дејќисамоначовекамуеда
денаспособностатолкуви
сокодасеиздигневосвоите
поимањаисосвоитемисли
дасоздавацелипаралелни
светови,асосвоитезамисли,
пак,даиницирачудесниили,
пак,чудовишнипромениво
светотвокојживее.

Маските, впрочем, се сим
болнаовиемоќиначове
кот,дасевидоизмени,даго
изменипросторотипоредо

котоколусебе,давлијаесо
авторитетотнасвојатане
вообичаеност,падуриисо
својатамонструозност,која
еинкарниранавозастрашу
вачкотоалтерлице,атоае
саматамаска.

Маскатаискажуванештошто
доаѓаоддругиотсвет,онојна
духовите,светотодкојдоа
ѓаатновороденитеисветво
којодатмртвите.

Наовојпат,којводивопост
хумнитеобласти,имамно
гулошидухови,сибилински
суштества,коисакаатдаја
заробатдушатанатојшто
патува.А,тојштопоаѓана
тојризиченизастрашувачки
пат,етокмушаманот,прими
тивниотсвештеник,тојшто
гиослушнувапулсирањетои
волјатанаголемиотдухили,
акосакате,наБога.

Маските сведочат за една
многу интензивна и ди
ректна комуникација на
праисторискиот човек со
неименливотобитиенасе
постоењето.Делодоваатра
дицијананосењемаскисе
одржалавопримитивните
деловинасветот,онамука
дештоновитеидеологии,

светогледиитехнологиисѐ
уштенепродрелезадагоко
лонизираат,асимилираати
дегенерираатовојдевствен
свет со својот глобализа
цискипоход.Но,овааанти
природнамашинананово
вековнатацивилизацијаги
јадеприроднитересурсии,
воедно,животниотпростор
наовиечовечкизаедници,
коивеќеилјадницигодини
живеатвочудеснахармонија
сонатуралнитепринципина
постоењето,прикоисвеста
засекојсегментодживотот
имаважности,штоенајзна
чајно,светост.

И,така,самиотконцептна
маската,одзаштитанашама
нотилижрецотприпатува
њетонизсветотнадуховите,
дагипрестрашизлитесилии
дасевратинеповреденотта
му,еволуираилидеградира,
инволвиравотеатарскиили
карневалскиреквизитсона
малена,чистосимболична
силаизначење,вопредмет
заприкривањенареални
отликнапротагонистоти
вообиддасеизразицелиот
психолошкинабој, кој ли
цетонаактеротнеможеда
годолови,тукупотребнае
многупоекспресивна,помон
струозна,покарикатурална
илипогротескнаприказна,
факторнавнатрешнотопси
холошкодоживување.

Сепак,маската,оддругастра
на,воопштонејазагубила
својатаефикасноствосло
женитеструктурина„свет
скиоттеатар“,вокомплици
ранатасуперигранамоќи,
коијавообличуваатопштес
твенатахиерархија,чиишто
структурисевопостојано
движењеипромена.

Наовојпланмаскатапопри
мамногупосуптилнисвојс
тваодтиештогиималаво
праисторијатакакомагиски
предмет.Денесмаскатанесе
вообличуваодматеријалните
ресурси,освензатеатарската,

карневалскатаилидетската
игра,денесмаскатасесоздава
одкарактернитепотенцијали
наодреденаличност.

Маската секогаш е дел од
хтонскитестратегииналу
ѓето,посебнонаониекоија
применуваатхипокризијата
какосредствозаодредени
опортунистички дејности.
Речисинепостоиличност
штоеимунанашизофрени
тесостојби,коигинаметнува
современиотживотсосите
своипредизвициизакани.
Маскатаезаштита,тааееко
номиченагенсвоопштество
то,коесекогашдемнеи,до
колкустепремногуотворени
исамототоанаивни,набрзо
ќе завршитекакопленна
мноштвотодобромаскира
нипредатори,коидемнатод
секаде,одситескриенизони
назаедницата.

Колкусте,пак,погоревопи
рамидалноструктурираната
хиерархијанамоќизначење
воопштеството,толкумаски
тестануваатпософистицира
ниипосложени.Акостечо
вексоодреденавторитет,кој
зрачисополитичкахаризма,
произлезенаодпозицијата
восистемот,тогашморада
сеизградиеднамногуувер
ливамаска,којаќегипокрие
ситенедостатоцинакаракте
рот,коиможедавеиском
промитираатидавефрлат
воужасотнабезначајноста
иирелевантноста,нопрет
ходнодаведемаскираат,де
конструираатимасакрираат.

Затоа,најдоброподготвени
темаскисетокмувополи
тиката,создаваниодсамите
протагонистинаигритена
моќта.

Некоимаскиодовојтипкај
нассетокмувопроцеснарас
кринкувањеидеструирање.
Тоасемаскитеналажната
добродетелихуманизам,ма
скитенанедокваканатама
кедонскаопозиција.�
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СВет

  зА 10-ГО ДИш нИ нА ТА нА „ВИ КИ лИКС“

Асанж ќе об ја ви до ку мен ти за 
„гугл“ и за из бо ри те во САД

Обра ќај ќи им се на но ви на ри те на прескон фе рен ци
ја та во Бер лин пре ку ви де о вр ска, Асанж ве ти де ка ќе 
соз да де „ар ми ја“ за да го од бра ни „Ви ки ликс“ од над
во ре шни от при ти сок

Контроверзнатавебстрани
ца„Викиликс“веќе10годи
ниобелоденуватајнииќе

продолжидагоправитоа.Во
нареднитенедели„Викиликс“
ќеобјавидокументиповрзани
со„Гугл“,сопретседателските
изборивоСАДимногуповеќе.

Видеоснимкаоднајзначајните
10обелоденувањавојавноставо
вторникотјаотворипрескон
ференцијатапоповододбеле
жувањетона10годишнината
на „Викиликс“. Од нејзиното
основање,„Викиликс“имаоб
јавено10милионидокументи.
КонтроверзниотосновачЏули

јанАсанжветидекасекојане
делавоследните10неделиќе
објавувадокументиповрзанисо
„Гугл“,воениоперации,трговија
сооружјеисомасовеннадзор.
Тој,истотака,ветидекасите
документиштосеоднесуваат
напретседателскитеизбориво
САДќебидатобјавенинепосред
нопредизборитена8ноември.

Асанжгинегирашенаводите
декаиманамерадаѝнаште
тинакампањатанакандида
ткатанадемократитеХилари
Клинтон, иако тој ја опиша
реакцијатазапротекувањето
наелектронскитепоракина

демократитекако„неомакар
тистичкахистерија“.

Запрашан дали има некакви
симпатии кон републикан
скиривалнаКлинтон,Доналд
Трамп,Асанжрече:„Жалмиеи
заХилариКлинтонизаДоналд
Трамп.Тиеседвелицаштосе
измачуваниодсвоитеамбиции“.
Непрофитабилнатавебстрани
цастанапознатасообјавување
токласификуванидокументи
поврзанисопритворотназа
твореницитеодГвантанамоод
странанаСАД,военитеопера
циивоАвганистанисонадзорот
штоговршелаНСАврзсветски
телидери.Документитеобјаве
ниод„Викиликс“гивклучуваат
имилионитевоениидипломат
скидокументиштогиобелоде
ниамериканскивојникЧелси
Менинг,којвомоментовслужи
35годишназатворскаказназа
обелоденувањето.

„Викиликс“,истотака,објавии
илјаднициелектронскипораки
одамериканскатаДемократ
скапартијаштосеоднесуваат
насегашнитепретседателски
избори.

Обраќајќиимсенановинари
тенапресконференцијатаво
Берлинпрекувидеоврска,Асанж
ветидекаќесоздаде„армија“
задагоодбрани„Викиликс“од
надворешниотпритисок.

�„Ви ки ликс“ тре ба да се про-
ме ни за да пре жи вее и да на-
пре ду ва. поч нав ме нов про ект 
за ре гру ти ра ње лу ѓе од це ли от 
свет за да ги бра ни ме на ши те 
об ја ви... за тоа ни е по треб на 
це ла ар ми ја речетој.

Асанжживеевоеквадорската
амбасадавоЛондонод2012го
дина.Тојјаизбегнуваекстради
цијатавоШведска,кадештосе
соочувасообвинувањазасексу
алназлоупотреба,какоипотен
цијалногонењеодСАДвоврска
сообјавитена„Викиликс“.Прав

ниотзастапникна„Викиликс“го
опишуваАсанжкакотрнвооко
заамериканскитеполитичари,
тврдејќидекатојнемадабиде
третираннепристрасноакоја
напуштиамбасадата.

ИакоКомисијатанаОНзачо
вековиправанеодамнапобара
неговоослободување,Асанж,
најверојатно,ќеостаневоам
басадата.

Запрашанзанеговатаздрав
ственасостојбапочетириго
динипоминативозградатана
амбасадата,Асанжречедекаќе
станепредметнаинтересна
студијаприистражувањетоза
лишувањеодвитаминотД.�

Из вор: „Си нет“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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Писма, документи и сведоштва

„Црните страници на УДБА“ е сведоштво 
за едно време, бурно време. Период во кој 
била супресирана каква било мисла што 
излегувала надвор од „дозволеното“ мислење 
на номенклатурата на власт. Дали се 
работело за политичко несогласување 
на лево, или за тоа како се практикувала 
тогашната идеологија на КПЈ или, многу 
почесто за чиста македонска промисла, 
сеедно, сите биле цел. И најголем дел од 
нив имале формирани досиеја од тајната 
југословенска/македонска полиција. Од тие 
досиеја подоцна се ваделе материјали за 
прогон, кој завршувал со политичка, а често 
и со физичка ликвидација. Воопшто не било 
благопријатно да се биде неистомисленик

ТОМ I - елиминацијата на ВМРО по 1945 година
О ваатабутемасеотворипо

демократизацијатанаМа
кедонија, односно по на

пуштањетонаЈугославија.Воде
ведесеттитегодининаминатиот
вексèпогласносеговорешезазлос
торстватанаУДБАконмакедонската
промисла.Но,немашепоконкретна
акција.Сèуштебеасилниинститу
ционалнитевклештувањанасекаде,
коигибешеразвилапаратусотво
периодподолгодчетиридецении.

ДоволноедасепогледнеИзвештајот
накомисијатанаИзвршниотсовет
наСобраниетонаСРМод1966годи
на(објавенвоТомIЕлиминацијата
наВМРОпо1945година)заиспи
тувањенасостојбатавоорганите
надржавнатабезбедностворепу
бликатазадасесфатиголемината
напроблемот.Имено,вотоавреме,
саматавластутврдилапотребадаја
контролираработатанадржавната
безбедност.Какоштосамитенавеле
воовојкруцијалендокумент,које
сведоштвозаголеминатаназлос
торствотоконсопственатанација,

билопотребнодасеиспита
состојбатавоорганизацијата
(семислинаденешноМВР),
содржината и методите на
дејствувањетонаорганитена
СекретаријатотнаМВР,посеб
нодржавнатабезбедност,во
односназадачитеинацелите
наполитиката...идасеутвр
дидаливодејствувањетона
овиеорганинарепубличката
управаималопојаванаполи
тичкиинадругизлоупотреби
идеформации.

Вооваакомисијаќеучеству
ваатпретставнициодповеќе
разниинституцииинејзини
тезаклучоцисеповеќеодин
дикативни,какоипрецизна
сликазатогашнотоопштество.
Тоаштоезначајноедасена
гласидекаоваседокументи
штодосегајанемаатздогле
даносветлинатанаденоти,
нанекојначин,дискретнобеа
препуштениназаборав.Аод
самиотсоставнакомисијата

можедасезаклучидекадоаѓа
атоднајвисокодржавнониво,
што за случајотимплицира
декабилодголемаважност.
Комисијатавосвојотизвештај
навеладекасезадржалесамо

Фељтон: црните страници на УДБА

на последните четирипет
години,односнонадекадата
одшеесеттите.Врзоснована
својатаистрагакомисијатаќе
поднесеизвештајдоИзврш
ниотсовет(владата)наСРМ.

202 досиеја на 13.450 страници
Едицијата„ЦрнитестраницинаУДБА“,подготвенаодДржавниотархивна
РепубликаМакедонија,којабешепромовирананеделава,есоставенаод
деветтома,поделенаво16книги.Вонивсеобјавени202досиејана13.450
страници.Оваанеделавигопретставувамепрвиоттомодедицијата,насло
вен„елиминацијата на ВМРО по 1945 година“,којсодрживкупно1.263
страници,поделениводвадела.Вопрвиоттомсеобјавени34досиејаи
еденИзвештајнакомисијатанаИзвршниотсоветнаСобраниетонаСРМ,
заиспитувањенасостојбатавоорганитенадржавнатабезбедноствоРе
публиката.првиот том јасно го покажува континуитетот на ВМРО, кој 
е задржан и по 1945 година. Сите 34 лица, чиишто досиеја се објавени 
во овој том, се осудени поради тоа што биле дел од организацијата. Од 
друга страна, сето ова јасно говори за идеите и за концептот на Маке-
донците за време и по Втората светска војна. едицијата во целост го 
покажува тој концепт и обидите да се уништат македонскиот народ, 
мисла, држава, историја.Воследнитедеветнеделинеделникот„Репу
блика“,восоработкасоДржавниотархив,ќевигипретставиидругите
деловиодедицијата,која,несомнено,ќепредизвикаголеминтересво
македонскатајавност.
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Писма, документи и сведоштва

Занасеособенозначајнакон
статацијата дека државната
безбедностеприкажанакако
органштоработелкакодржа
ваводржава.Комисијатаоваа
службасликовитојаопишала
какоцентрализиранаструкту
ра,којасеизолираласамасебе
истоеланаспротизаедницатаи
општеството.Запотоадаиско
ристиуштепосилнитермини,
каконапримердекаслужбата
низгодинитесемистификувала
исипрезелаединственаулога

Во соработка со Државен архив на Република Македонија
Стручен консултант: Д-р Филип Петровски

дагоштитисистемот,какои
декапотоасаматапочналада
дејствуванадвородопределе
нитенадлежностиисеслужела
сометодиштонебиледозволе
нинитутогаш,запресметкасо
неистомислениците.Серазби
ра,тоазатогашнатакомисија
било„бирократска“тенденција.
Но,деталнотоанализирањена
овојизвештајнидаваувидза
тоаколкавпроблемзацело
тоопштествобиловојапарат,
дуриизасемоќниотЦКнаСКМ.

Комисијатаќеконстатирадекадржавнатабезбедностсе
претворилавомеханизамзаполитичкаизаидејнакон
троланадопштествотоидекапостепеногопроширувала
доменотнасвојотувидиевиденцијавопоголемиотделод
општествениотживотдосфератанадвижењатавоумет
ностаивонауката.

Овае,практично,потврдадекацелотоопштествобилоподло
женонаконтроланатајнатаполиција.Сизелезаправодасе
мешаатидаимаатувидвоситепоринаопштеството,небила
поштеденанитууметностаилинауката.Нотоанеесè.Ната
мошноточитањенаовојизвештајпокажувадекаистражната
комисијаутврдиладеканекоиактивностинаовааслужбане
биленормиранисонитуеденактилиправилник,штоќерече
тиеработелекакоштосакаат,безникаквасопирачка.Отсу
ствотонарегулацијадаломожностнапоединци,подизговор
декаработатнадоверливаакција,всушност,даработатина
личниагендиилинерегуларницели.Содругизборови,се
потврдувауштееднашдеканепостоиникакваконтролана
акциитештосепреземаниодстрананатајнатаполиција.И
истите,констатиракомисијата,севоспротивностсоУставот.За
дапродолжиуштеподиректно,констатирајќидека„системот
иметодотнаработатанаСлужбатазадржавнабезбедност
претставуваленајфлагрантниповрединауставностаина
законитоста,целоснаконтроланадопштеството,узурпирање
науставнитеиназаконскитеправанаграѓаните,наработните
организацииинаорганитенасамоуправувањето“.
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и нститутотзајавноздравјевосо
работкасоЕвропскиотнадзорен
центарзадрогиизависностиод

дроги(ЕСПАД)спроведеистражувањево
врскасонавикитена16годишнитети
нејџеривоМакедонија.Истражувањето
билоспроведеново82средниучилишта
во31населеномесово220одделенија
одпрваивторагодинаиливкупнобиле
анкетирани4.739ученици.Резултати
тепокажуваатдекаопаѓакористењето
нацигаритеинаалкохолотвоодносна
1999година,нозагрижувапроцентотна
користењетоседативи.

 Вкуп но, бро јот на мла ди на 16-го диш-
на во зраст што ко ри сте ле се да ти ви 
из не су ва око лу 11 про цен ти. зна чи, 
збо ру ва ме за се да ти ви што не се пре-
пи ша ни од ле кар. Тоа е ви сок про цент. 
прет ход но то истра жу ва ње по ка жу ва-
ше де ка 10 про цен ти од мла ди те на 
16 го ди ни ко ри стат се да ти ви. европ -

ски от про сек е шест про цен ти,
веливоинтервјуза„Република“
дрСилванаОнчева,специјалист

посоцијалнамедицинаво
Институтотзајавноздравје.

 што по ка жаа истра жу ва ња-
та? Ка кви се на ви ки те во кон-
су ми ра ње то ал ко хол, ци га ри 
и дро га?
Он Че ВА: Сеработизаистражу
вањекоесереализиранасекои
четиригодинипочнувајќиод
1995година.РепубликаМаке
донијасевклучивоистражува
њетово1999година,следното
истражувањебешенаправено
во2008година,аво2012го
динасереализирашесамона
територијата на град Скопје.
Последнотоистражувањеена
правеново2015година.Тоае
таканареченоистражувањена
ЕСПАД,коештосеспроведува
воголембројевропскидржави,
повеќеод40.Истражувањетово
2015годинабешеспроведеново
35држави.Тоаеистражување
коесереализирасоунифици
ранпрашалникинајголемиот
делодпрашањатасеоднесуваат
токмунаовиесупстанции.Имаи
можностзадополнителнипра
шања.Истражувањетосеспро
ведувасоученицинавозраст
од15до16годинииидејатае
даимамеспоредливиподато
цивоодноснатоакаконисе
движаттрендовитевонашата
земјаидасенаправиспоредба
содругитеевропскидржавии
соевропскиотпросек.

Воодноснацигарите,можамда
кажамдекасмегордибидејќи
имападнабројотнамладишто
ималеискуствосоцигаритево
односна1999година.Од56,7
проценти,бројотпаднална38
процентивоодносна1999го
дина.Тоаемногудобарподаток
зарадитоашто,најверојатно,
ситекампањиштосеодвивале
придонеледаопаднебројотна
младиштоималеискуствосоци
гарите.Но,загрижувачкиетоа
штовеќеимамееднапопулација
којапушелацигаривотекотна
последниотмесец(околу24про
центи),аимамеипопулацијаод
двапроцентиштопушиповеќе
одеднакутијацигаридневно.

Воодноснаалкохолот,истота
ка,опаѓање.Во2015година,57
процентиодмладитевотекотна
живототималеискуствосоалко
хол,аво1999годинатојпроцент
бил67.Интересноедасеспомне
декавоодноснаупотребатана
алкохолимаголемиразликиво

погледнаетничкатаприпадност.
Кајмладитеодмуслиманскаве
роисповедезначителенбројот
натиештонемалеискуствосо
алкохолотитојбројседвижиду
риинад80проценти,заразлика
одМакедонцитекајкоибројот
изнесува19проценти.Податоци
тепокажуваатдекакајРомитесе
зголемувабројотнамладиштоне
пијаталкохол.Загрижуватоашто
сѐпочестоимамемладиштово
текотнапоследниотмесец,дури
ипоследнатанедела,интензив
нокористаталкохол.Воодносна
последнатанеделаимамевисоки
24процентинамладиштопијат.
Уштепозагрижувачкиетоашто
сѐповеќесеконсумираатповеќе
одпетпијалацивоеднапригода.

Воодноснамарихуаната,може
дакажемедекаразликитемеѓу
1999и2015годинанесеголеми.
Животнатапреваленцијакајмла
дитена16годиниизнесуваоколу
петпроцентиво2015година,а
претходноседвижешеоколуосум
проценти.Македонијанеемеѓу
земјитештосеводечкивооднос
набројотнамладиштокористат
марихуана.Воодноснадругите
супстанции,нивниотбројседви
жиоколудвапроцентизаекстази.

Воодноснаситеостанатисуп
станции (кокаин, крек, ЛСД,
хероин)процентотеподеден.
Стагнираилисенамалувабројот
намладиштогикористатовие
супстанции.Единственозагри
жувамалиотпорастналицашто
употребувааткокаин.

 Број ки те по ка жу ва ат де ка 
опа ѓа бро јот на ти неј џе ри што 
пу шат ци га ри или пи јат ал ко-
хол. на што се дол жи тоа?
Он Че ВА: Најверојатноседолжи
насвесностанамладитезаштет
ностаодупотребатанаовиесуп
станции.Иакопостојатинфор
мациизатоаколкусештетни
цигарите,алкохолотидрогите,
тиетребадасеинтензивираат
затоаштомладитепрекујавни
тегласилаиинтернетотдобива
атинформацииштонекогаш,за
жал,сеидезинформации.Огра
ничувањетонапродажбатана
алкохолотможебипридонесе
дасенамалибројотнамладите
штопијат,нотоанезначидека
подоцнанемадапочнатдакон
сумирааталкохол.

 Ка де е Ма ке до ни ја во од нос на 
евро па со овие на ви ки?
Он Че ВА: Воодноснаупотребата
надрогиМакедонијаемногуни
сконаскалилото.Например,во
Европаупотребатанамарихуанае
16проценти,акајнасепет.Општо,
заситедругивидовидрогикајнас
еседумпроценти,аевропскиот
просеке18проценти.Најголема
употребанамарихуанатаезабеле
жанавоЧешка.Кајнас,употребата
нацигаривопоследните30дена
енадевропскиотпросек(24про
центинаспроти21процент).Во
односнаалкохолот,Македонија
еподевропскиотпросек.

 што по ка жу ва ат истра жу ва-
ња та, кол ку се ко ри сти ин тер-
не тот?
Он Че ВА: Интернетотемногуза
стапенкајнашатапопулација.Се
сметадекаоколу85процентиод
младитесесекојдневнонаинтер
нет.Немаголемаразликавооднос
наработниденовиивикенди.Нај
големдел,повеќеод20проценти,
семинимумдвадотричасасекојд
невнонаинтернет.

 Во ис пи ту ва ње то бе ше оп фа-
те но и ко ри сте ње то се да ти ви.
Он Че ВА: Користењетонаседати
витеенештоштонѐзагрижува.Во
споредбасодругитесупстанции,
кадештодоминираупотребата
напсихоактивнисупстанцииод
странанамашкатапопулација
воспоредбасоженската,кајсе
дативитеенајголемпроцентот
кајженскатапопулација.Вкупно,
бројотнамладина16годишна
возрастштокористелеседативи
изнесуваоколу11проценти.Зна
чи,зборувамезаседативиштоне
сепрепишаниодлекар.Тоаевисок
процент.Претходнотоистражува
њепокажувашедека10проценти
одмладитена16годиникори
статседативи.Европскиотпросек
ешестпроценти.

кај упо тре ба та на се да ти ви е по го лем про цен тот 
на жен ска та по пу ла ци ја ко ја пие се да ти ви на 

сво ја ра ка, без да би дат пре пи ша ни од до ктор. 
прет ход но то истра жу ва ње по ка жу ва ше де ка 
10 про цен ти од 16го диш на та по пу ла ци ја во 
ма ке до ни ја ко ри стат се да ти ви. европ ски от 

про сек е шест про цен ти, по ка жу ва 
истра жу ва ње то на европ ски от над зо рен 

цен тар за дро ги и за вис ност од дро ги

За гри жу вач ки  
11 про цен ти од мла ди те  

на 16 го ди ни земаат  
се да ти ви на сво ја ра ка

здрАВjеД-Р СИл ВА нА Он Че ВА,ИНСТИТУТЗАЈАВНОЗДРАВЈЕ

во Евро па 
упо тре ба та 

на ма ри
ху а на е 16 
про цен ти, 
а кај нас е 

пет. оп што, 
за си те дру
ги ви до ви 
дро ги кај 

нас е се дум 
про цен ти, а 
европ ски от 
про сек е 18 
про цен ти

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски
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те ма та за „Злат на пе тор ка“ ја но сам 
од мо јот со как од дет ство то

Пишува |  Не ве на По пов ска 

па ра до ксал ни от слу чај со сту ден ти те не мал офи ци јал но 
об јас не ние за нив на та „чис тка“ по кра тка по стап ка од стра
на на то гаш ни от ре жим. мно гу тра ги би ле на мер но и свес но 
из бри ша ни. но, се пак, не кол ку крун ски до ка зи оста на ле до 
денде нес. за пре та ни те спо ме ни и ре трос пек ции на трој ца 
пре жи ве а ни (ала ван тие, ка та и Џи џи), кои им би ле бли ски на 
„пет те ми на“, нѐ во деа це ло вре ме во те кот на на ша та филм
ска сто ри ја, ве ли трен чов ски

Ин ТеРВ јУ | ГО РАн ТРен ЧОВ СКИ, Ре жИ Се Р нА ФИл МОТ „злАТ нА ТА пе ТОР КА“
�Ва ши от филм „злат на пе-
тор ка“ оваа го ди на го за тво-
ри фе сти ва лот на филм ска 
ка ме ра „Бра ќа Ма на ки“. Фил-
мот бе ше пре ми ер но при-
ка жан пред ма ке дон ска та 
пуб ли ка. што зна чи за Вас 
при ка жу ва ње то на „Бра ќа 
Ма на ки“? Осо бе но че ста да 
се за тво ри Фе сти ва лот со 
Ваш филм?
ТРен ЧОВ СКИ:Мојатафилм
скавизијаза„Златнапеторка“
јаносевсосебеуштепредвра
ќањетоодстудискиотпрестој
воЧешка,во1999година.Но,
тогашимавсамосинопсис.Во
меѓувремеработевфилмови
одситежанровивоМакедон
скатателевизија,разговарав
сомногуписатели,нониеден
несезафатисоекранизација
натематаштојаносамодмо
јотсокакуштеоддетството.
Дуринекадево2003година
напишавтритментсокојкон
курираввоМинистерството
закултура,нобеводбиен.Ре
чисиситесокоиразговарав
дотогашвелеа„уштеерано“,
или„нечепкајтука“,номенесѐ
повеќемеинспирирашефилм
скиотконцептзатојфилм.Во
2013годинапакѝсенавратив
наидејата,новеќесосигурен
продуцент  „Револушн“,кој
храбросакашедаинвестира
вонамератадаснимамфилм
базиран по „вистинитиот“
настан запеттеминамлади
струмичаниод1951година,
пофикционалнимотивина
БратиславТашковски.Конку
риравмеидобивмеподдршка
одАгенцијатазафилм,нотаа
бешесразмернопомалавоод
носнаобемотнаработаташто
нѐочекуваше.Јасбевпрогла
сензадебитант,афилмотбеше
третиранкаконискобуџетен.
Ненипреостанувашеништо
друго:илидасеоткажеме,или
дасеобидемедагонаправи
меневозможното.Гоодбравме
второто.Сметамдекачестада
јаимамепроекцијатанасамо
тозатворањенафестивалот,
чесноипрофесионалносмеја
заслужилекакофилмскаеки
па,посебноипорадифактот
штофилмотмуседопаднана
селекторотидиректорБла

ГоранТренчовскиимадип
ломиранорежијанаАкаде
мијатазауметностивоНо

виСадвокласатанапроф.др
БороДрашковиќина21годи
настанaеденоднајмладитеи
најплоднирежисеринаБал
канот.Тренчовскибешеумет
ничкикоординаторнаАкадем
скататеатарскалабораторија
идраматургнаНародниотте
атар„АнтонПанов“,работеше
вомакедонскатателевизија
какопостојанрежисер,абеше
иселекториуметничкидире
кторнаIXинаXизданиена
Фестивалотнакамерентеатар
„РистоШишков“.

Досегарежиралвоситедрам
скимедиуми,потписникена
100професионалниуметнич
китеатарскиифилмскипро
екти,какоинаповеќеод500
ТВпроекти.Напишалоколу
300 текстови објавени низ
списанијатаивесниците.Има
плодноискуствоикакопроду
цент,организаторииздавач.
Иницијаторе,основачиме
наџернаинтернационалниот
филмскифестивал„Астерфест“
ирезидентенрежисервоНУЦК
„АнтонПанов“.Неговитережи
раниделабилеприкажанина
повеќефестиваливостранс
тво,режиралповеќефилмски
иТВпроективоразличнижа

нрови(серии,документарци,
документарнидрами,драми,
игранипроекти),какоипове
ќетеатарскипретстависпоред
класичниимодернидрами.
Неодамнагозавршидолгоме
тражниотигранфилм„Златна
петорка“,помотивинадрамаи
напрозаодБратиславТашков
ски,инспирираноднастанот
запеттеминаструмичкисту
дентиво1951годинаипотој
поводпоразговаравмесонего.

гојаКуновски.Затоазамене
проекцијатанаовојфилмпред
големотоплатновоБитола,со
емоциитеисосетасвојанепо
средност,бешемигштосоне
трпениеивозбудагоочекував.

�Свет ска та пре ми е ра на фил-
мот бе ше на 29 сеп тем ври во 
офи ци јал на та про гра ма на 
Ин тер на ци о нал ни от филм-
ски фе сти вал „Ре ин денс“ 
во лон дон. про ек ци ја та на 
фил мот се одр жа во ки но то 
„Вју“ на „пи ка ди ли сир кус“ 
во цен та рот на лон дон. Ка ко 
ус пе а вте да се нај де те на нај-
го ле ми от европ ски фе сти вал 
за не за ви сен филм, кој е под 
по кро ви телс тво на поз на ти-
те ре жи се ри Те ри Ги ли јам и 
Мајкл Вин тер бо том?
ТРен ЧОВ СКИ: Филмот го
правевмебездакоментира
меилида заземаме страна,
тукусоцврстестетскистав,
оставајќигогледачотсамиот
дапресудизапостапкитена
ликовите.Заобликотнаконеч
натаверзијанасценариото,во
драматуршкасмисла,многуни
помогнакосценаристкатаБил
јанаГарванлиева.Сесложивме
даправимефилмштоќебиде
наш,македонски,носоуни
верзалнапоента,штобидо
прелодосекојсовременгледач

одкоебилопотекло.Филмот
гоправевмесоеднаодмере
надистанца,бездабраниме
некогоилиповторнодапра
вимененаковотстрел.Сепак,
сосвежавторскипечатиниз
еднахиперреалнапоетикана
(раз)откривањенагревовите
излосторот.Фактедекасту
дентитебиленевиниицелата
интригаоколунивенехумана.
Симболикатанаприказнатае
содржанаивоеднарепликана
едниотодстудентите,којво
еденмоментизустува:„Сонце
тоќеогрееизанас“.Тоаетоа
„златносонце“наслободата,
коепетминатагоочекувалека
конормаленисхододнивните
младешкиидеали,ворасчекор
меѓуИстокотиЗападот.Тукае
испреплетенеденљубовенмо
тивнакојнаведуваиплакатот,
приштоеприкажанкадарсо
петженскипрставрзоружје
иБиблија,сосетасвојаубави
наижестина.Претпоставувам
декапорадиситеовиенешта
филмотвлезевопрограматана
британскиот„Реинденс“,каде
штоќејапретставувамеМа
кедонијавоофицијалнатафе
стивалскаселекција.Анабргу
филмотќепатуваивоТоронто,
Сиднеј,инадругифестивали.

�Гла вен мо тив во фил мот е 
ап сурд ни от на стан од 1951 
го ди на ко га су ро во се ли кви-
ди ра ни пет ми на про гре сив-
ни сту ден ти од Стру ми ца. 
што прет ста ву ва филм ска та 
сто ри ја?
ТРен ЧОВ СКИ: Секојоднасмо
рашедавложиречисинатчо
вечкиангажманзадасереали
зираовојфилм.Тојеправенсо
големамеранаентузијазам,но
споредвисокопрофесионални
стандарди.Притоаимавмош
несложеназадачадарежирам
филмштоќебидерастоварен
одлокалнитемуабети,адасе
зацврстинаративнотојадро,
коеќепочиваврзморалнаи
љубовначовечкадрама,соиз
веснинавраќањавоминато
то,носојасноигласноехово
сегашноста.Пристапивмекон
материјатананајкреативен
моженначин,бездокумента
ризам,избегнувајќијастапи

КуЛтуРА

Фил мот вле зе 
во про гра-

ма та на 
бри тан ски от 
„Ре ин денс“, 
ка де што ќе 
ја прет ста ву-
ва ме Ма ке до-
ни ја во офи-

ци јал на та 
фе сти вал ска 
се лек ци ја. А 
на бр гу фил-

мот ќе па ту ва 
и во То рон то, 
Сид неј, и на 
дру ги фе сти-

ва ли
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КуЛтуРА
цатадаобработувамехроники
илибиографии.Едноставно,се
впуштивмевосоздавањефилм
содинамичнаигранаструкту
раодаспектнаавторскаеки
пароденаво70итегодинии
затоасметамдекапојаватана
овојфилм,меѓудругото,имаи
генерацискозначење.Парадо
ксалниотслучајсостудентите
немалофицијалнообјаснение
занивната„чистка“пократка
постапкаодстрананатогаш
ниотрежим.Многутрагибиле
намерноисвесноизбришани.
Но,сепак,неколкукрунскидо
казиостаналедоденденес.За
претанитеспоменииретрос
пекциинатројцапреживеани
(Алавантие,КатаиЏиџи),кои
имбилеблискинапетмината,
нѐводеацеловремевотекот
нанашатафилмскасторија.

�Има те впе чат ли ва актер ска 
еки па со ста ве на од истак на ти 
ими ња од по ста ра та, но и од 
мла да та ге не ра ци ја, но не по-

мал ку зна чај на е мон та жа та 
на Ан дри ја за фра но виќ, кој 
е мон та жер на фил мо ви те на 
Ку сту ри ца „Та тко на служ бен 
пат“, „Дом за бе се ње“, „Ари-
зо на дрим“ и на уште 80-ина 
фил мо ви, ди ре кто рот на фо-
то гра фи ја е Апо стол Тр пе-
ски..., но и дру ги от дел од ти-
мот што ра бо те ше на фил мот. 
Со ог лед на тоа де ка ста ну ва 
збор за суп тил на те ма сме сте-
на во ед но мил је во ми на то то 
и ед но мил је во се гаш но ста, 

кол ку сте Вие за до во лен од 
по стиг на то то? 
ТРен ЧОВ СКИ:Вомоетодосе
гашноискуствоинизработата
воситедрамскимедиуми,се
стремамконперфекционали
замиморамдапризнаамдека
сумзадоволенодконечниот
филмскипродукт.„Златнапе
торка“еедноновофилмскови
дувањезаинтимниоткопнеж
наспротикомунистичкиотте
рор,штонемадавеоставирам
нодушни.Иматукавпечатли
висеквенцикоганадљубовта
надвиснувапредавствотопри
штоаудиовизуелниотпредз
накидијалоготсевоеднапри
родна,ненаметливахармонија.
Одличнапоткрепанибешеи
успешносклопениоткастинг,
којдонесуваактерскипробле
социнаеднадокажанафилмска
генерација,ноипромовирање
наеднановаплејадафилмски
лица,чииштоауридопрваќе
зрачатводомашнатаивосвет
скатакинематографија.�
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Македонија е толку убава 
што ти недостига
Разговараше | Александра М. Бундалевска

�наталја, колку години сте 
актерка? Дали глумите во те-
атар или, пак, имате повеќе 
филмски улоги?
АлТХАУзеР: Моите корени,
дефинитивно, лежат во теа
тарот.Тамусеобразувавиод
тамудоаѓам.Но,вопоследните
годиниимавнеколкуфлерто
висофилмскатаиндустријаво
коиуживав.Штосеоднесува
дофизичкиотнапор,театарот
барамногуповеќе.Морадаја
убедуватепубликатасекојаноќ
коганастапувате.Филмотепо
веќетехничкaработа,вклучени
семногулуѓеиможедабидат
потребниденовизадасена
прависценататакакакошто
сакатеикакоштозамислувате
дабиде.Тоаепоинаковпроцес
насоздавањеијасбисакала
дапродолжамдаработамиво
дватасвета.

�Колку ја познавате Маке-
донија? Често сте тука? што 

Ви се допаѓа најмногу во 
Македонија? Кои се Вашите 
омилени места?
АлТХАУзеР: Доаѓамчесто,но
сѐуштенемампосебноомилено
место.Секако,Охридепрекрасен
налето,ноимаимногудруги
месташтовредидасевидат.Ми
седопаѓатоаштоМакедонијае
различна.Природатае,едностав
но,прекрасна.Предеденмесец
сомајкамибевмесокајакна
рекатаМаткаибешеодлично.
Ниеднаоднаспоранонемаземе
новесловраце,нонакрајтолку
сезабавувавмештопоминавме
часовитаму.

Општо,живототтукаепомалку
строготколкувоГерманијаи
луѓетосемногугостопримли
ви.Кадеидаодишнекојќети
понудипијалакилипрекрасна,
вкуснахрана.Мисечинидека
тукалуѓето знаатповеќеда
уживаатвоживотототколку
вомојатаземја.

�запознаени сте со филмската 
уметност во Македонија? Ако 
сте, дали имате некој омилен 
филм? Или, пак, актер?
АлТХАУзеР: Секако дека го
имамгледано„Преддождот“на
МилчоМанчевски,којеодличен
филм.Навистинамиседопаѓа
атфилмовите,ноособеномисе
допаѓадокументарниотфилм
наМаријаЏиџева„Гледајгожи
вототпрекумоитеочи“.Таасака
дапридонесесонештоновово
македонскиотфилминеостану
ванаистататааточкаследните
дваесетгодини.Верувамдека
тукаимамногуприказништо
вредатдасераскажат,нопроце
сотебавен.Сенадевамдекалуѓе
тоќепрепознаатколкувредат
филмовите,односноуметноста
воопштоидекаќејазачуваат
својатасопственаисторијаиќе
гоподдржатнејзиниотразвој.

�Годинава Вие сте заштитното 
лице на плакатот на Фестива-
лот на новиот германски филм, 
кој се одржува во Македонија. 
Дали ќе Ве видиме и во некој од 
филмовите што ќе бидат при-
кажани на Фестивалот?
АлТХАУзеР: Не,вогодинашна
тапрограманемадамевидите
вониеденодфилмовите,но,се
како,ованемадабидепоследен
германскифилмскифестивалво
Македонија.Какоидае,јасќе
дојдамповторновоМакедонија,
толкуеубаваштотинедостига.

�Кој филм од фестивалот би ни 
го препорачале да го гледаме?
АлТХАУзеР: О,тоаетешко
прашање.Еденодмоитеоми
ление„ЛуѓетопротивФриц

КуЛтуРА

Бауер“.Повеќееполитички,
отколкуфилмзазабаваиби
требало да сте запознаени
со германскатаполитикаи
општествоодтоавреме.Спо
редмене,БургхартКлауснер
еизвонреденактер.Прису
теневеќетриесетгодиниво
германскатафилмскаиндус
трија,асепаксѐуштеуспева
даизненадисонеговиотфин
ипристоенначиннадолову
вањенакарактерот.Тоје„ста
ракоска“когастанувазборза
неговитеактерскивештини.
Но,имаимногудругиодлич
нифилмови,коинеможамда
гиопишамводетали,но,де
финитивно,вредатдасегле
даат.Мојаопштапрепоракае
дасегледаколкуштосеможе.
Тоаеодличенначиндасеза
познаегерманскатакултура
иначинотнаразмислување
идасенадминеклишетоза
здодевнитеГерманци.Здоде
внисме,номожемедабидеме
исмешни.Понекогаш.

�што работите во моментов? 
Можно ли е да се изроди некој 
македонско-германски филм 
во кој би биле вклучени на кој 
било начин?
АлТХАУзеР:Тукуштосепре
селиввоЛондон,кадештоќе
гидовршаммагистерските
студиипоприменетаумет
ностследнотолето.Дотогаш
ќебидаммногузафатена,но
јасјасакамовааработа,таа
есупер.Засеганемапланови
затаквасоработка,нонеби
јаисклучиламожностазаво
иднина.Никогашневелини
когаш,нели?�

НаталјаАлтхаузерегерман
скаактерка,чиештолицее
наплакатотнагодинашни

отФестивалнановиотгермански
филм,којод5до10октомвриќе
сеодрживоСкопје,вокиното„Ми
лениум“ивокиното„Фросина“во
Младинскиот културен центар
(МКЦ).Иаконеодамнасепресели
воЛондон,кадештоќегидоврши
магистерскитестудиипопримене
тауметност,Алтхаузеречестово
Македонијаизанашатаземјавели
декаетолкуубаваштотинедос
тига.Алтхаузернемадајавидиме
вонитуеденфилмштоќебиде
прикажан,нотаанигопрепора
чува„ЛуѓетопротивФрицБауер“.
Фестивалотќесеотворисо„Мед

воглавата“на5октомври,апуб
ликатаможедагивидиуштеи„За
еднадевојка“,„Волетоживеедолу“,
„Викторија“,„Куќатанакрокоди
лите“,„Туранаживотот“,„Лагите
напобедниците“,„Хедермеѓудва
света“,аФестивалотзавршувана
9октомврисо„Волавиринтотна
молчењето“.

�Моја општа препорака е да се 
гледа колку што се може. Тоа е од-
личен начин да се запознае гер-
манската култура и начинот на 
размислување и да се надмине 
кли шето за здодевните Германци. 
здодевни сме, но можеме да бидеме 
и смешни. понекогаш–велиАлт
хаузервоинтервјуза„Република“.

 нАТАлјА АлТХАУзеР, ГеРМАнСКА АКТеРКА

доаѓам често, но сѐ уште немам посебно омилено 
место. секако, охрид е прекрасен на лето, но има и 

многу други места што вредат да се видат. ми се допаѓа 
тоа што македонија е различна. пред еден месец 

со мајка ми бевме со кајак на реката матка и беше 
одлично. ниедна од нас порано нема земено весло в 

раце, но на крај толку се забавувавме што поминавме 
часови таму. општо, животот тука е помалку строг 

отколку во Германија и луѓето се многу гостопримливи, 
вели германската актерка

Општо, 
животот тука 

е помалку 
строг отколку 
во Германија 
и луѓето се 
многу гос-

топримливи. 
Каде и да 

одиш некој 
ќе ти понуди 
пијалак или 
прекрасна, 

вкусна храна. 
Ми се чини 
дека тука 

луѓето знаат 
повеќе да 
уживаат во 

животот 
отколку во 

мојата земја
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БРенД КОнЦеПти | ИКО нИ нА СТИ лОТ
Филмовите и автомобилите на Џејмс Дин:  
од љубов, преку пасија, до зависност

Човекот што го 
промени светот

Сонувај дека ќе 
живееш вечно, 
живеј небаре утре 
ќе умреш.

Џејмс Дин

Вопедесеттитегодиниод20век
жителитенаСАДбеаопиениод
стопанскиотнапредокнадржава

тапоВторатасветскавојнаиуживааво
општествениотживотзалуланвоуспех
ипросперитет.Сотекотнавремето,
материјалнитедобрасезголемуваадо
невидениразмери,адуховнитевред
ностиисчезнуваавоматеријалното
изобилство,такашто,накрајот,беа
истиснатиоднагонотзахедонизам.
Тогашсепојависимболотнановата
генерација–бунтовник,бунтовник
којстрчешевобогатотоиснобовско
општество.Тојбунтовниксевикаше
ЏејмсДин.Инапочетокотведнашпра
шањетокојеЏејмсДин.Згоденмладич,
созамисленпоглед,сериознолице,
залижанакоса,вополураскопчанацр
венајакнаисонеизбежнацигараво
рацете...култнафотографијанаЏејмс
Динодплакатотзафилмот„Бунтовник
безпричина”.Оваафотографијаеиско
ристеназапечатењемаициијакниие
првавизуелнаасоцијацијавонашето
колективнопаметењезанеговиотлик.
Таасликасенаоѓаинатинејџерските
постерисимболизирајќигипобуната
иотпоротнамладитеконавторитетот
настаритегенерацииолицетворени
водржавниотбирократскиестаблиш
мент.Динбешеисèуштееотелотво
рениенадухотна50титегодиниод
минатиотвексодржанводевизата:
„Живејбрзо,умримлад,бидиубав
труп’’.Тојепрвиотпознатипризнат
вистинскибунтовникбезпричина.
Деновитегиживеешекакодамусе
броени,последни.Живеешебрзоиза
гинамлад,премлад.Имашеедвај24

сепретворијавомаргинализирани
суштестванаопштественатаперифе
рија.Таасостојбанајдобросеотсли
кувавомислатанаЏејмсДинвокоја
тојвелидекаактеротенајосаменото
суштествонасветот.Тојесамсосебе
исосвојатафантазија.Динзборуваза
актер,авосуштинамислинамладо
точовечкосуштествокоееосамено.
Декаетакасепотврдуваоднеговото
интервјуза„Њујорктајмс“,вокое,меѓу
другото,ќекажедекаактерствотое
најлогиченметоднаизразувањена
чувствителниотчовек.Неговатафи
лозофијазаактероткакочовекилич
ностсенадополнуваизаокружувасо
мислатадекатребадасесонувадека
ќесеживеевечно,адасеживеекако
декаќесеумреутре.Неговиотстав
конживототилипоточностилотна
живеењебезусловнобешеприфатен
одмладинатанаСАД,којабешезаси
тенаодзачмаенотоопштество,патака
серодибунтовништвотобезпричина.

Неговиотстилиставконживототне
сеогледуваасамовонеговатапоја
ваивооблекувањето.Многубитно,
најбитнобешенеговотодејствување
вореалниотживот,однесувањетокон
останатите,т.е.какоимсеобраќаше
налуѓето.Сонеговотооднесувањеи
зборувањетојсоздадеголемаенер
гија,којаподоцна,ворамкитенахи
пидвижењето,прераснавоогромна
активирачкасинергијаодкојасеизро
димладешкиотбунтвоСАДипоши

роковосветот,бунткојѝдадепоттик
намладатагенерацијадаусвоинов
светоглед,вочијаштоосновабеаса
мостојноста,независноста,слободата,
храбростаиодлучностаживототдаго
градатспоредсвоисфаќања,потреби
ижелби.Така,инатојначин,тој,Џејмс
Дин,младотомомчеодпериферија
танаопштеството,одмаргиналец,
прераснавобунтовник,предводник
намладатагенерација,којапрвинго
восприемашекакофилмскаѕвезда,
којапрераснавохаризматичнаикона,
апоненадејнатаипреранасмрт,стана
легенда.Легендакојаеветраеиденес,
повеќеодшеесетгодини.Тоаеедна
малавечност,која,најверојатно,ќе
станеголемаитрајна.Далиетака?Ќе
сеобидамдаодговорампрекуспоред
батасоистотакаеденголемец–Мар
лонБрандо.ИБрандодоброглумеше
ибешеодличенвоулогатанамлад
бунтовник.Но,разликатасоДине
вотоаштотој,заразликаодБрандо,
неглумеше.Неговотоактерствово
филмовитебешесликазанегосамиот
–осаменаиизгубеналичност.Вотоае
разликатавоодноснаМарлонБрандо.
ЗатоаможемедакажемедекаЏејмс
Дине,акакоштостојатработитеи
вечноќеостане,вистински,реален
иуверливпортретнанесфатената
генерација.Изакрај,единствениот
точенодговорнапрашањетокоје
ЏејмсДин,енеодоливиотбунтов
никбезпричина,бунтовникотшто
гопроменисветот.�

Пишува |  Сотир Костов 

години.Бешејунак,херојнавреметово
коеживеешеултимативно.Емотивени
чувствителенантихеројсоекстремно
бунтовничкотинејџерскооднесување.
Мистериозен,нескротлив,помалку
див.Соубавинаташтојапоседуваше,
привлекувашеиосвојуваше,асоод
несувањетонаграницанаексцессе
обидувашедагиодбивалуѓетооколу
него.Знаешедасеискаразаништои
дасеистепабезпричина.Најверојатно
тоамубешеодбранбенмеханизамод
луѓетонакоинеимверуваше.Своеглав
итврдоглав.Дуриизагинапосвое.
Сепак,Динтрајноезапаметенкако
убавецсосовршеницртиналицето,кој
сомолскавичнабрзинастанаиконана
холивудскиотфилминапопкултурата
на20век.

Воштоеголеминатаизначењето
наЏејмсДин?Тоамладо,повлечено
момчесотаженпоглед,какоштовеќе
напишав,вобелакошула,фармеркии
црвенајакна,првостанаидолнацела
танеговагенерација,аподоцнаина
многудругигенерациипонеговата.
Денес,одоваадистанцијаодшеесет
години,можемесоправодаконста
тирамедекаакоМарлонБрандого
променимоделотпокојсеглумеше,
тогашЏејмсДинцелосногосменина
чинотнаживеење.Ајдеуштееднашда
видимекакоживеешетој?Буквално
какобунтовникбезпричина,акако
таковидолзамногумладивоСАДиво
светот,иконанастилот,иконачијшто
животзгаснакогаимашесамо24го
дини.Ситезнаемедекатоаепериод
когаживототнамногуминаземасè
поголемзамав.Зажал,неговиоттогаш
згасна.Почина,ностанајунак,херој
навреметовокоеживеешеултима
тивно.Инаку,важешезаемотивно,
чувствителномомчештосекаракте
ризирашесотинејџерскооднесување.
Нетипичнокаквоштоимаамногуте
тинејџериодтоавреме,тукукрајно
нескротливоитрајнонепомирливо
сотогашнитеправиланаопштеството
штосèповеќегизадушувашемладите,
коипрекусвоитеавантурисијазе
мааслободаташтоповозраснитеим
јаограничувааилиодземаа.Прангите,
стегитеиклишеатазатоакакодасе
живеемирно,послушно,дисципли
нираносодржанивоправилатана
возрасните,ноинаметнатинамла
дитеоднив,првиннаправијамладите
данебидатсфатениодродителитеи
одопштествотовоцелост.Одтоасе
изродинепослушностапорадикоја
најчестомладитебеапрекорувани,
осудувани,отфрлени.Натојначинтие

Восвојоткратокживотодглуми
самотриглавниулогивофилмо
вите„Бунтовникбезпричина”,„Ис
точноодрајот”и„Џин”.Воовие
трифилматојоствариневиден
перформанс, без разлика дали
станувазборзапривлечностана
авантуратаижелбатазаслобода
во„Бунтовникбезпричина”,ра
ботатаиодговорностаконнеаи
конживототво„Источноодрајот”
ибогатствотоипомешаниотсис
темнавредностиво„Џин”.Покрај
љубовтаконфилмот,имашеуште
еднаголемаљубовконубавите
автомобилиибрзотовозење.Не
говотоживотномото„Живејбрзо,
умримладибидиубавтруп”го
чинешеиживотбидејќизагина
восообраќајнанесреќасосвоето
„порше“само15минутиоткако
добииплатиказназапребрзо

возење.Неговатасмртфрливоочај
илјадницинеговиобожавателкиниз
светот.Познататасценаод„Бунтов
никбезпричина”,вокојаЏејмсДин
потпреннамотор,палицигараине
заинтересираногледавокамератасо
подигнатавеѓаворокабилифазон,
заслуженовлезеиостанавоантоло
гијатанасветскиотфилм.
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Повеќе сум Македонец во срцето отколку Африканец
СТРАнцИ ВО МАКеДОнИјА

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

симон поликарп – Џими од нигерија во македонија за првпат дошол есента 
1977 година заедно со уште 1.000 млади нигеријци, кои биле примени во 
средните училишта во тогашна југославија. од нив 42 запишале текстилно 
училиште во Штип, а 18, меѓу кои и Џими, рударско во пробиштип. по 
завршеното средно образование, сите се вратиле и останале во нигерија, 
освен Џими. во јола, градот од кој потекнува и кој има речиси два 
милиона жители, каде што му се браќата и сестрите, се вратил само на 
една година за да ги одработи задолжителните 12 месеци како владин 
стипендист. потоа се вратил и засекогаш останал во Штип. оженет е со 
скопјанката билјана, со која има два сина. прекарот Џими го добил уште 
првата година во пробиштип, поради маицата што најчесто ја носел, со 
лик на неговиот омилен регепејач Џими Kлиф од јамајка. соучениците 
мислеле дека самиот си ги отпечатил името и ликот на маицата, па затоа го 
завикале Џими. ја сака малешевијата и ужива да јаде тавчегравче. тој за 
„република“ открива дека повеќе се чувствува како македонец отколку како 
африканец, а дали ќе се врати назад, Џими вели: „само господ знае“

�Од кога сте во Македонија?
ЏИМИ: ВоМакедонијадојдов
во1977годинавооктомври.
Тукадојдовпрекупрограмата
разменанаученицисоневр
заниземји.БевзапишанвоРу
дарскогеолошкотоучилиште
воПробиштип.Овдезавршив
среднообразование,севратив
повторновоАфрика,бидејќи
тоа беше главниот условна
програмата, односнооткако
ќегозавршитеобразованието
севраќатевоматичнатаземја
итамуработитееднагодина.
Сепак,моетоработноискуство
воАфриканебешетоаштооче
кував,одговорнитетамунеја
покажуваапотребнатапочит
кон вработените, тоа мене,
навистина,немиседопаѓаше,
порадитоа,свесензасвојотка
пацитет,решивдаседообразу
вам,севративвоМакедонијаза
дазавршамфакултет.

�Дојдовте од место што, на-
вистина, многу се разликува 
од нашата земја, имавте ли 
тешкотии да се приспособи-
те на животот овде? 
ЏИМИ:КогадојдовмеодНи
геријабевме1.000луѓерас
пределенинизЈугославија.Па
од40степенидојдовмена–7,
македонскиотјазикбеше,на
вистина,тешкодасенаучи,по
тоаразличноститесохраната.
Наскоротиеразликивратија
околу700Африканциназад.
Нојасрешивдаостанамида
сеизборамсоситепредизвици.
Споредстандардите,странски
јазиктребадасенаучиодшест
доседуммесеци,јасодзортисо
личенпритисокмакедонскиот
јазикгонаучивзатримесеци.
Научивдачитам,зборувами
дапишувам.Одевнакурсво
центарзастранскијазиципо
четиричаса.Вослободновре
ме,пак,одеводкуќавокуќа,
имтропавнавратаналуѓе
тозапрекукомуникацијасо
нивданаучамштоподоброда
зборувам.Однекоиимавраз
бирање,топломепримааво
својотдом,прекуразговорме
учеадазборувам,јаспишував
штозначисекојзбор.

�Вие сте женет за Македонка 
и заедно имате две деца, како 
ја запознавте Вашата сопруга? 
ЏИМИ:Студентскитезабависе
виновнизанашатасредба.Кога
севративдастудирамовде,
какоисекојстудент,сакавдаги
посетувамизабавитекадешто

имашемногудружење,посеб
нозабавитештобеавочестна
студентиоддругидржави.На
еднатаквазабавајазапознави
мојатасопруга.Нашатакомуни
кацијапродолжиипрераснаво
големаљубов.

ДенесјасиБибасмегордиро
дителинадвајцапрекрасни
синови.

�Кога почнавте да работите 
во Македонија? 
ЏИМИ:Откакосеродимојот
првсинморавдагипрекинам
студиитеидапочнамдасегри
жамзасемејството,такапочна
имојатапотрагапоработа.Прво
отворивкафуле,коеработеше
еднагодина,подоцнаресторан
ипонатамусендвичарница,сето
овасеодвивашедо2000година.
Од2000година,пак,јарегис
триравмефондацијата„Галилеј
балканс“воШтипзаподдршка
изапомошнаинституциите
штоработатсолуѓесопосеб
нипотреби,аизаостварување
директниконтактисолуѓесо
таквосемејство.Помагамево
најсиромашнитенаселенимес
та.Овдедоаѓаатстручнитимови
одИрска,Англија,Америка.Се
вршатбесплатнипрегледиисе
даваатлекови.Помагамеиини
цирамедасепомага,секадекаде
штоепотребнопомош.

�Вие овде сте повеќе од 30 
години, Ви беше ли тешко да 
остварите пријателства? 
ЏИМИ:Реакциите на луѓето
на почетокот беа интересни
бидејќимногуминаоднивпр
впатгледаацрномуренчовек.
Сегатоаепоинакубидејќијас
сумкомуникативналичности
неоставампросторлуѓетода
одбијатдамезапознаат,имам
многупријателии,навистина,
сумсреќенпорадитоа.

�што Ви се допаѓа најмно-
гу овде? постои ли место во 
земјата каде што посебно сака-
те да поминувате време?

ЏИМИ:Малешевијата,според
мене,енајубавделнаМакедо
нија,тааеголемоприроднобо
гатствонаовааземја,аакоѝсе
посветиповеќевнимание,може
дабидееднооднајубавитемес
танаБалканот.Когадоаѓаат
моипријателиоддругиземји,
когаимамможностгиносам
токмувоовојкрај.Секако,са
камдајавидатиуникатноста
намакедонскитеманастири,а
морамдаистакнамидекане
сумединствениотштоохрид
скиотбисергооставабезздив.
Најчестоправамспоредбада
севидикакоживеатлуѓетоод
источниотиодзападниотдел
наземјата,нозаклучокотесе
когашист,народотесплотен
исекогашрасположензаново
добредојде.

�Веќе добро ги знаете кул-
туртата, традицијата, начинот 
на живот во оваа земја. што 
Ви остави најсилен впечаток? 
ЏИМИ:Видетејассакамкога
околуменеиманасмеанилица,
сакамдружењеимузика,затоа
највозбудливимисепанаѓу
рите.„Гајдафест“воПехчево
икарневалите,истотака,се
интересенбелегнаовааземја.
Споредмене,тоасенастанина
коијадобивашцелатаприказ
назаеденнарод.Ситеслоеви
нагенерацииможатдасеви
даттаму.

�Ви недостига ли Африка?
ЏИМИ:Напочетокотда,најм
ногупорадиразликитевоја
зикот,храната,тоабешетежок
периодзапривикнување.Јас
боранијаиграшокпрвпатја
деввоМакедонија.Икашка
валисирењенеетипичноза
Африка.Мибешечудноикако
луѓетојадаткиселазелка,по
радимирисотмислевдекае
расипана.Асегауживамкога
јадамтавчегравче.Јасповеќе
сумМакедонецвосрцето,от
колкуАфриканец.Ситезнаат
којеЏими,вомоментовподо
броедасеживеетука.

�Дали ова размислување го 
делат со Вас и Вашите деца? 
ја посетиле ли тие Африка? 
ЏИМИ:Адамсеапсолвентна
Филолошкиотфакултет.Тој
сакапобрзодастаненезави
сениработивоаптека,има
многупријатели,љубовина
вистинагосаканачинотна
животвоовааземја.Помлади
отсин,пак,есосемаспротив
но,тојсакамногудапатува,на
краткипериодипрестојувал
вонеколкуевропскиземји.
Тојеголемавантурист.Голе
мажелбамуедајапосетии
мојатародназемја.�
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Злат на Пра га во октом ври

Во си те де ло ви на гра дот 
сте си гур ни, тоа е она што 
прет ста ву ва го ле ма пред-

ност во од нос на не кои дру-
ги го ле ми гра до ви
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Прага е сместенаво срцетона
Европа.Воминатотоовојград
претставувалдестинацијашто

несмеедасеизостави.

Прагаеградсобогатаисторијаикул
тураисесметазаеденоднајубавите
европскиградови,посетуваноднајго
лембројтуристивотекотнагодина
та.Од1992годинацентарот,односно
историскиотделнаградот,еподза
штитанаУНЕСКО.

Денесградотброиоколу1,2милион
жители.Сопрвитечекоринаплошта
дотвостариотделодградотќепо
чувствуватекакодасевраќатеназад
вовреметозаоколу600700години.
Состаратаархитектураипрекрас
нитецркви,тојееднаоднајубавите
историскиглеткивоЕвропа.Уштево
раниот12век,никналкакоцентра
ленпазарвоПрага.

Вонареднитенеколкувекови,мно
гузградиодроманскиот,барокниот
иготскиотстилсеизградилеоколу
пазарот,секојаоднивносејќисвоја
приказна,богатитрговцииинтриги.
Овојплоштадсеспомнувавомногу
значајнинастанивоисторијатана
овојград.

Еднаоднајубавитеинајатрактивни
градбиеКарловиотмостнареката
В’лтава,којеизграденво1357година.
Туриститемногучестосеодлучуваати
напанорамскокрстосувањепореката.
Оддругитеимпозантниместаштомо
жатдасевидатвоовојградеипло
штадотВенцелсаснакојсеслучуваат
големиградскипрослави,музички
концертиинастани.

ТукасенаоѓаиНационалниотмузеј
наПрага.

Најинтереснитеградбинаплоштадот
востариотделодградотсеЦркватана
НашатаГосподарка,Салатанастари
отградсоастрономскиотчасовники
црквата„Св.Никола“.Воцентаротна
плоштадотсенаоѓастатуатанаре
форматоротЈанХус,изграденаво1915
година,соцелдаозначи500годиниод
неговатасмрт.

СалатанастариотградвоПрагапрет
ставувасамомалделодголемиот
комплексназгради,коидатираатод
13досрединатана20век.Тааеизгра
денаво1338годинаиевидливсим
болнаавтономијатанаградототкако
кралотЏонодЛуксембургимодобрил
награѓанитеодПрагадаимаатсвој
локаленградскисовет.

КулатанастариотградвоПрагае
отвореназајавностапрекуцеланеде
ла,адонејзиниотврвпосетителите
сеискачуваатсолифт,одкадешто
можатдадоживеатпрекраснаглетка
надцелиотград.

Црквата„Св.Никола“,којасенаоѓана
плоштадотвостариотделодградот,
биладизајниранаодКилијанИгнац
икомплетиранаво1735година,аја
заменилапоранешнатаопштинска
црква,којабилаизграденадуриво
1273година.„Св.Никола“ебарокна
црква,декориранасоскулптуриод
АнтоинБраун.Тааеволшебнаградба
иеглавенобјектзаконцертитена
класичнамузика.

Акостеавантурист,воПрагаможете
данаправитевозењенизградотво
кочијаилисоолдтајмер.

Воситеделовинаградотстесигур
ни,тоаеонаштопретставуваголема
предноствоодноснанекоидругиго
лемиградови.

Ценитеворесторанитеивокафулиња
тасепристојни.Насекојчекорможете
данајдетепивници,местатакадешто
сеслужипивоикоиредовносеполни.

Пивотоесопонискаценасоогледна
голематапонуда.Воодноснатранс
портот,најдоброинајбрзофункцио
нираметрото,кое,предсѐ,есредено
иимаголемапокриеностнаградот.
Таксивозилатасескапиисесметаат
залуксуз.

КогабисеодлучиледајапосетитеПра
гавотекотнаовојмесец,агенциите

нудатаранжманисоавионскипревоз,
односнодвеноќевањасопојадокво
хотелсотриѕвездичкивоцентарот
наградот.Престојотважизапеток
исабота,додеканеделаевремеза
краткииндивидуалниактивностии
завраќање.Местаташтонајчестосе
нудатзапосетасе:Карловиотмост,
Плоштадотнамалтешкитевитези,
Споменикотнамалтешкитевитези,
СпоменикотнаКарлоЧетврти,Крал
скиотпат,Еврејскиоткварт,Париска
таулица,Староградскиотплоштад
сопознатиотастрономскичасовник
Орлој,Градскатакуќа,Тунскатацр
ква,споменикотнаЈанХус,Куќатана
ФранцКафка,УниверзитетотнаКарло
Четврти,Националниотмузеј,Горниот
град:ДворецотХрадчани,Катедралата
„Св.Вито“,Златнатаулица.

Ценатанаваквиотаранжманнајчесто
еоколу300евра,авонеасевклуче
ниавионскиотпревозСкопје–Прага

–Скопје,трансфераеродром–хотел
аеродром,професионалнаоргани
зацијаипридружникнапатувањето.
Сепак,важноедазнаетедекавоце
натанесевклучениаеродромските
такси,коибивечинелеоколу2000
денари.Патничкотоосигурувањеиз
несува150денари.

Когафакултативнобисеодлучиле
заизлетдоКарловиВари,требада
знаетедеказатоабиплатиле40евра,
крстосувањепоВ’лтавае15евра,аво
буџетоттребадавибидатиспланира
ниивлезницизамузеитеизакултур
ноисторискитеспоменици.

Прагапретставуваеденоднајголе
митенесамокултурницентри,туку
иопштоцентарнарегионотвокој
сенаоѓа.Затоапосетатанаовојград
доколкустевоможностќебидеви
стинскиотизборзавас,којнемадаве
оставирамнодушни.�
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Оваа есен  
об ле че те се  
во бор до

АТРАКТИВНО
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бо га та, ми сте ри оз на, еле гант на... 
бор до е бо ја та што мо ра да ја има те 
оваа се зо на во ва ши от ор ман

ТРенД

Акопреднеколкусезонибојатанавиното,уште
познатакакомарсела,споредИнститутотза
бои„Пантон“,бешехит,сегабордоебојата

штоморадајаиматевовашиоторман.

Во2015годиназемјенатакафеноцрвенабојабеше
бојанагодината.Потемнаодглина,апомалкуин
тензивнаодбојатанациглите,очигледномаѓепса
многудизајнерибидејќитиесѐуштенаоѓаатинс
пирацијавотаараскошнабојанаубавоцрновино.

Ситедизајнери,безисклучок,
вопретесенскатаколекцијапо
нудијамоделивоцрвена,тем
нопортокаловаикафенабоја.

Оваејаснаалузијанаседумде
сетитегодининаминатиотвек,
анекоиоднивјапродлабочија
инспирацијатаодтаадекада
додавајќиуштеелементи.

Дизајнеритепокажаадекаоваа
бојасовршеноодговоранараз
личниткаенини,павомодели
тезаовааесенвобордоможеда
најдетеикрзно,кожа,тантела.
Раскошнифустанизасвечени
пригодидополнетисодетали
илинекојвез,истотака,оста
ваатодличенвпечаток.�



н аовааидејадошлепора
дихаотичниотсообраќај
штовладеенаулицитево

најголемитеградовивоКина,
какоеднаодопциитештоби
можелабаремдонекојстепен
дагорастовариголемиотметеж
воеднаоднајгустонаселените
земјивосветот.

Оваареволуционернаидејаод
една мала макета прераснала
вовистинскимоделнановав
тобус,којпреднеколкумесеци
билпретставенвојавностанаИн
тернационалниотсаемзависока
технологијавоКинаиведнаш
станалглавнаатракција.

Сеработизаавтобусиштосенаправе
нидабидатзначителноповисоки,од
носноплатформитекадештоќеседат
патницитесепроектиранитакашто
сепоставенинаддругиотсообраќај,а
поднивимадоволнопросторзаавто
мобилитедаможатнепреченодаво
зат.Автобуситеќеседвижатпошини,
коиќебидатпоставенинаулиците,со
штоќејаоставатслободназавозење
целатасообраќајница,бездазафатат
нитуедналетна.

Автобуситеќеработатнаелектрична
енергијаи,какоштосенајавува,освен
вонамалувањетонаметежот,значител
ноќевлијаативонамалувањеназага
дувањетонавоздухот.Овојтранспортен

нАУКА И ТеХнОлОГИјА

Пред околу 
шест години 

група кинески 
иноватори дошле 

до една луда 
идеја, да направат 
автобус со висока 

платформа под 
кој ќе можат 
да минуваат 

автомобилите што 
ќе се движат низ 
градските улици

Патниците во новите 
кинески автобуси ќе се 

возат над автомобилите

систем,истотака,битребалодаја
зголемипопуларностанајавниот
превозвоКина.

Неговитекреаториистакнуваат
декаовојсистемќебидемногу
поисплатливодизградбанаме
тро(наониеместавоКинакаде
штогонема)порадитоаштоза
негоќенемапотребадасекопаат
огромнитунелиподземја,пада
сеградат,опрематсошиниида
сеповрзатсосѐштоепотребно
занивнофункционирање.Зараз
ликаодовиеголемиидолгигра
дежнизафатизакоисепотребни
години,потребнатаинфраструк
туразаовавозилодаможедавози
еструјаимонтажанашини,кои
требадасепоставатпотрасата
кадештоќесообраќа.

Одконцепт,овојавтобусвеќепре
раснавовозилосореалнаголе
минакакопрвдемомоделшто
ќеслужизатестирање.Според
плановите,ќепоминеуштенај
малкуеднагодинаворазвивање
иусовршувањенаавтобусотдо
декадабидепуштенвоупотреба,
ноинтересноедасевидидекасе
работинанеговатареализацијаи
изгледа,навистина,одлично.

Завременанеговатапрвапре
зентација,којасеслучигодина
ва,автобусотбилпридвиженна
патекадолгаоколу300метрина
којавозелсобрзинапомалаод50
километриначас.Морадасепри
знаедекаованесеимпресивни
бројки,но,сепак,целтанатество
зењетобиласамодасепокаже
декаавтобусотеизграденидека
можедафункционира.

Првиотмоделнаавтобусотеди
зајнирансокапацитетза300пат
ници,долге22метри,широк8
(покривадвесообраќајнилетни)
ивисоке4,8метри.Тојемалкупо
високодстандарднитедвокатни
автобуси,атребадасеспомене
декаподнегоќеможатдапоминат
возилависокидодваметра.

СонгЈоЗоу,изумителотиглавен
инженернаавтобусот,притес
тирањетоизјавилдекадоколку
првичнитетестирањасепокажат
какоуспешни,ќеимтребаоколу
еднагодиназадагипласираат
овиевозиланапазарот.Вослед
нитемесецисенајавениповеќе
тестови и градење на првите
трасисокрајнацелпуштањена
автобусотвојавнаупотреба.
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ПОБеДете јА ДеПРеСијАтА, 
ПРегРнете гО  ДОМАШнОтО  
МиЛениче

мИленИцИ
По

дг
от

ви
 |  

К.
Н.

К

грАдИнАдОм

Ова отпорно едногодишно растение 
потекнува од Мексико. Во зависност 
од големината на цветовите, може 
да се подели на три различни групи

Африканскитеџунџулињасесонајго
лемицветниглавички,сомногулив
чињаиличатнатопчиња.Еднобој
нисе,воситетоновинажолтаина
портокаловабоја.Францускитеимаат
помалицветниглавички,ногиимаво
повеќебои.Постоиитретагрупа,во
којаспаѓааттиесоеднослојни,ситни
цветови.Гиимавомногукомбинации
набоикакоифранцуските.

Можедасесадатвоградинатаили
восандачињаивосаксии.Цветаатод
мај,падодоцнаесен.Задолжително
морадабидатнасаденинасонце,а
успеваатинасиромашназемја.Сепо
леваатредовнодотрипатиседмично.
Серазмножуваатсосеме.Когаќепре
цветаат,задолжителноискинетеги
цветнитеглавичкизадасестимулира
натамошноцветањеирастениетода
серашириштоповеќе.�

Домашните миленичиња можат да 
им помогнат на луѓето при ублажу-
вање на депресијата и да придоне-
сат да се чувствуваат подобро. Aкo 
сте депримирани, еве како домаш-
ното милениче може да ви помогне

Eдноставна љубов:Миленичетоможе
дабидевистинскиотпротивотров.Со
негоможетесамодачувствувате,не
морадасегрижитедекаќегиповредите
неговитечувства,ниту,пак,ќедобивате
непосакуванисовети.

Одговорност:Можебинемислитедека
моментностевосостојбадасегрижите
замилениче.Доволновиетоаштотреба
дасегрижитезасебе.Ностручњаците
тврдатдекадодавањетомалаодговор
ностможедапомогне.

Активност: Деновивеедвајсепомрдну
ватеодкаучот?Потребнавиепоголема
активност,потребитенамиленичетоќе
венатераатнатоа,бездапочувству
ватенапор.

Допир: Иманештоштоприродновеус
покојувадодекајамилуватевашатамач
ка.Истотака,истражувањатапокажале
декамилувањетонавашетокучеможе
давигисмирисрцевитеотчукувања.
Подоброздравје:Докажаноедекапосе
дувањетокучеможедагонамаликрв
ниотпритисок,дагиредуцирастресни
техормониидагозголеминивотона
пријатночувство.�
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ЏунЏуЛеБе ли ѕи до ви и  
ко мо да та од ба ба 
за дом уре ден во  
скан ди нав ски стил
Во последната деценија

скандинавскиот стил е
еденоднапопуларните

начининауредувањенапро
сторотзатоаштосовршеносе
вклопувавосовремениотам
биентипокрајтоаштојаследи
традиционалнатаформа.

Основата јасочинуваатбела
боја,многудрвоиприродни
материјали,коисовремените
ентериеристигизбогатуваат

сомодернидеталивосилнибои
штосовршеносевклопуваат
сокласичнитепарчињамебел.

Севернитенародикористат
светлоилитемнодрво,коего
бојосуваатвобелабојаиливо
бежованијанса.Посебеншарм
надомотмудавамебелотод
необработенодрвозатоашто
потсетуванаромантичнипла
нинскивикендкуќи.Сканди
навцитегибојосуваатвобела

бојадуриипаркетот,вратите
икасите,штовизуелногозго
лемувапросторотигоправи
покомфорен.

Воопштатабелинасоврше
носевклопуваатразнобојни
перничиња,вазивосилнибои,
лустериодшареникристали,
поднипрекривкивовеселито
нови,дурииживописникера
мичкиплочкивокујната.

Аковиседопаѓаовојстил,ак
центотставетегонаголема
трпезарискамасаоддрвои
удобнагарнитуразаседење
вобелаиливобежовабоја.На
масичкитеилинакомодите
ставетевазисосвежоцвеќе.

Во традиционалниот скан
динавскистилмаситенесе
прекриваатсодекоративни
чаршафи,анапрозорцитене
мазавесизадапродреповеќе
светлинаводомот.�



Подготви|Бојан Момировски

рекреациjа

ЕдЕн дЕн  
на пла ни на

Ф ас ци нант но е што сѐ мо же да по ну ди при ро да та. 
Ка ков дла бок бе лег мо же да оста ви во ду ша та 
на по е ди не цот и со огром на си ла да прив ле че 

го лем број љу би те ли во неј зи ни те пре гра тки.

Во оп штес тво во кое се жи вее со бр зо тем по, се кој сло-
бо ден мо мент за по се та и за оби кол ка на при ро да та е 
до бре дој ден. По се та на пла ни на, иска чу ва ње на не кој 
врв, ужи ва ње во из лет нич ко ме сто, ма кар и еден ден во 
не де ла та, е пре крас но чув ство.  Пла ни на та се чув ству ва 
ка ко не што свое, ка ко не што од ка де што по тек ну ваш, од 
ка де што до а ѓаш. Ужи ва ње то во уба ви на та е пре крас но 
чув ство со огром на воз бу да, сре де шу ма, во пе ште ра или 
ви со ко на вр вот со пог лед на хо ри зонт во да ле чи ни те. Тоа 
е ви стин ска та ма ги ја на пла ни на та. Ужи ва ње то е по сил но 
од на по рот, те жи на та и од ис цр пе но ста. Ка ко не ко ја цел, 
ка ко не кој спор тист кој тре ба да до стиг не врв ни ре зул та-
ти. Ма ми ви си на та, пре диз ви кот да се стиг не до вр вот, да 
се освои точ ка та ко ја гор де ли во пр ко си. На пла ни на се 
учи ка ко да се по бе ди сопс тве на та не си гур ност. Оби дот 
да се со бе ре до пол ни тел на хра брост за да се осоз нае 
ре ши тел но ста, гор де ли во ста.

Пла ни нар ски от со јуз на Ма ке до ни ја 
е из не на ду вач ки ор га ни зи ран. До бро 
ги зна ат жел би те и по тре би те на вљу-
бе ни ци те во пла ни на та, па се тру дат 
на се кој на чин да им по мог нат, да им 
се доб ли жат. Под го тве ни се без број 
бро шу ри во кои де тал но и прег лед но 
мо же да се за поз на ат со уба ви ни те на 
пла нин ски те ма си ви и со ус ло ви те што 
ги ну дат. Во нив мо же да се од бе ре не-
ко ја од по ну де ни те мар шру ти, нај че сто 
ед нод нев ни, но има и та кви што оп фа-
ќа ат це ли ви кен ди или по ве ќе де но ви. 
Тие до а ѓа ат ка ко ви стин ски од мор од 
се којд не ви е то и ви стин ско ужи ва ње 
во зе ле ни ло то, не до пре на та при ро да, 
пе ша че ње то, жи ве е ње то здрав жи вот.

Се кој вљу бе ник на при ро да та, пла ни-
нар или ре кре а ти вец до бро знае ка-
ква опре ма му е по треб на за од на пред 
одре де на та ту ра. По ра ди на по рот, ор-
га низ мот при дол го пе ша че ње тро ши 
мно гу енер ги ја, што ус ло ву ва пра вил-
на ис хра на за вре ме на дви же ње то. 
Хра на та не смее да се кон су ми ра при 
дви же ње, тоа е пре по рач ли во са мо за 
вре ме на кра тки те па у зи. Во тие вре-
мен ски ин тер ва ли, хра на та мо ра да е 
лес но свар ли ва, да се зе ма во ма ли ко-
ли чи ни, во ма ли за ла ци, а во исто вре ме 
да ос ло бо ду ва до вол но ко ли чес тво 
енер ги ја. Та ква хра на се чо ко ла до то, 
сла тки те, овош је то и слич но. При пе-
ша че ње то, зго ле ме на е по тро шу вач-

ка та на теч но сти, па и тие тре ба да се 
на до пол нат. Теч но сти те се зе ма ат во 
ма ли гол тки за вре ме на од мо ри те, од-
нос но отка ко ќе за пре дви же ње то и ќе 
се сми ри ра бо та та на ср це то. Ни ка ко не 
тре ба да се пие за вре ме на дви же ње. 
Ча е ви те и со ко ви те се по до бри за на-
до пол ну ва ње на из гу бе ни те теч но сти 
откол ку чи ста та во да за тоа што со нив 
вне су ва ме и ми не ра ли и ше ќе ри.

По крај хра на та, до бро е да се знае 
и за из бо рот на об ле ка. Отка ко ќе се 
исп ла ни ра ту ра та, вед наш е по треб но 
да се под го тви и опре ма та. Об ле ка та 
има за да ча да го шти ти те ло то од студ, 
од сон це, од греб на тин ки и од слич ни 
по вре ди. За тоа тре ба да се вни ма ва 
при из бо рот, об ле ка та да е лес на, да 
не го отеж ну ва дви же ње то, а во исто 
вре ме да шти ти од ве тер. Об ле ка та не 
смее да пре диз ви ку ва пре го ле мо по те-
ње за тоа што тоа ќе ус ло ви зго ле ме на 
по тро шу вач ка на теч но сти. Де бе ли јак-
ни се но сат са мо во ус ло ви на ни ска 
тем пе ра ту ра и на го ле ми ви со чи ни. 
Очи ла та за сон це ви се за дол жи тел ни 
во си те ус ло ви. Во пла ни на тие не се 
са мо мо ден де кор ту ку и нуж на по тре-
ба. Ре чи си се кој пла ни нар со се бе но си 
и по мош но стап че, а тоа нај че сто се 
ста по ви за ски ја ње. Со нив на по мош 
до пол ни тел но си по ма га те да сов ла-
да те не ко ја угор ни на, а во тој слу чај 
ра бо тат и ра це те. 
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М ладинскатафудбалскарепре
зентацијанаМакедонијадо
21годинасенаоѓапредисто

рискиуспех,пласманнаЕвропското
првенство.Нашитеталентинасамо
едноколопредкрајотнаквалифика
циитеселидеривогрупататризаза
вршниоттурнирвоПолскавгодина.

ПобеданадШкотскана11октомври
ќезначизагарантирановтороместо
вогрупата,исфрлањенафаворитот
Францијаинајмалкувтороместо
натабелата,авослучајнакиксна
Исландвоеденоднивнитепреоста
натидванатпревара,нашатарепре
зентацијадиректноќесепласирана
меѓународниоттурнир.

Вопресретнапоследниотиреша
вачкидуелпротивселекцијатана
Шкотска,којќесеодигранаарената
„ФилипВтори“воСкопје,„Република“
разговарашесоселекторотнамла
динскиоттимдо21година,Благоја
Милевски,којсеосврнанаигритеи
надосегашниотуспешеннастапна
младинскитерепрезентативциина
решавачкиотдуелштогиочекува.

 Во ситуација кога на само 
неколку натпревари пред 
крајот на квалификацискиот 
циклус сме на врвот на табе-
лата во нашата група, пред 
една Франција, дали кога ја 
видовте ждрепката очеку-
вавте да оствариме ваков 
резултат и на што се должи 
овој успех?
МИлеВСКИ: Веднашпождреп
катабевсвесендекасеработи
заисклучителнотешкагрупа,
сопротивницисоизедначен
квалитет,кадештосеиздвоју
ваФранцијакакоапсолутен
фаворитспоредквалитетот
наиграчитесокоирасполага.
Сепак,вотекотнаквалифика
циитепокажавмедекаможе
медабидемеконкурентнии
дасеносимеисонајдобрите,
штонидавазаправодабиде
меоптимистизаиднинатана
македонскиотфудбал.Вомо
ментовсмелидеривонашата
група,асотоамисламдекаи
најголемитекритичарикајнас
ќебидатзадоволнисоовојре
зултатиќедадатподдршкаи
еднаголемобравозамомците
штовоцелостгозаслужуваат
тоаисосвоитеигриисосвојот
односконмакедонскиотдрес.
Мисламдекасменадобарпат
ипонатамудабидемеконку
рентниидаостварувамедобри
резултати.

 Селекторите најчесто не 
сакаат да го менуваат драс-
тично тимот во тек на ква-
лификацискиот циклус. Кој 
беше Вашиот критериум при 
селекцијата на овие млади 
играчи?
МИлеВСКИ: Напочетокотна
квалификациитеинамојата
работа,односнонаработата
наовој струченштаб, осно
венкритериумбешеиграчот
да биде стандарден и еден
односителитенаигратана
својот клуб, за даможатда
конкурираатворепрезента

цијатадо21година.Ситешто
беаселектираниичленовина
оваарепрезентацијанапоче
токотнаквалификациитебеа
стандарднивосвоитетимови.Во
текотнациклусотнекоиоднив
гозагубијасвојотпрвотимски
статус,нотоаеделодклупска
таполитикавокојанитусакам,
нитуимамправодасемешамво
работатанаклубовите.Замене
еосновенпоказателнивниот
односинивнитеигрикогана
стапуваатворепрезентацијата
итакаќебидедокрај.

 Тренерите имаат различни 
тактики, но и различен прис-
тап кон своите играчи. Каков 
е Вашиот пристап кон овие 
млади спортисти, кои допрва 
се развиваат како играчи, и 
како ги мотивирате?
МИлеВСКИ: Можамдакажам
декасекојоднивемаксимално
почитуванодовојструченштаб

 шкотските фудбалски репре-
зентации важат за тврди про-
тивници и бележат солидни 
резултати на фудбалската сце-
на. Со оглед на тоа што веќе ги 
добивме на гостински терен, 
која е нивната најсилна стра-
на, нивните слабости и каква 
ќе биде нашата стратегија во 
решавачкиот натпревар про-
тив нив?
МИлеВСКИ: Какоштовидовме
на нашиот прв натпревар во
Шкотска,сеработизарепрезен
тацијасоставенаодфудбалери
штосечленовинанајдобрите
клубовивоАнглијакакоЧелси,
Њукасл,Свонси,паиРединг,а
самиоттојфакткажувадекасе
квалитетни. Форсираат една
играсомногутрчањеисоголема
брзина,паможамдакажамдека
нипретстоитежокнатпревари,
акосакамедагоповторимеуспе
хотодШкотска,требадабидеме
максималноконцентрираниина
уштеповисоконивоотколкуна
првиотнатпревар.

 европските фудбалски гиган-
ти имаат исклучително силна 
репрезентација до 21 година, 
со играчи што настапуваат 
во најсилните фудбалски пр-
венства, а дел од нив играат 
и во лигата на шампионите. 
Мислите ли дека може да се 
носиме со нив на репрезента-
тивно ниво доколку стигнеме 
до европското првенство?
МИлеВСКИ: Самиотфактшто
одигравмедванатпреварасо
еднаФранција,којавосвојот
составимаиграчиштосево
саматаелитаисестандардни
тамуиизвлековмепозитивни
резултативодватамеча,говори
многу.Ниенадватанатпревара
годиктиравметемпотоинадо
машентерен,ноинагостински
воЛеМанитоајаснопокажу
вадекасменанајдобарпатда
бидемеконкурентниидасе
носимесонајдобрите.

 Со ваков настап на млади-
те репрезентативци може 
да се каже дека А-тимот ќе 
има светла перспектива и ќе 
може да смета на одлични 
засилувања од младинските 
рангови. Со оглед на тоа што 
многумина од нив ќе немаат 
право за настап на следниот 
циклус, кој е следниот чекор 
за младинската репрезента-
ција до 21 година?
МИлеВСКИ: Момците,ситетие
штонемаатправонанастапза
репрезентацијатадо21година
наследниотквалификациски
циклус,покажаадекаимаатта
лент,потенцијалидекаимаат
квалитетдабидатконкурент
низаАрепрезентацијата.Што
сеоднесувадоиграчитешто
имаатправозанастап,веќеи
восоставотизаовојнатпревар
имамеседумиграчи,коисесо
правозанастапивоследниот
циклуснаквалификации,така
даполекагивоведувамеиво
начинотнаработаивоатмос
фератадо21.

спОРТ ИнтерВjу

во моментов сме 
лидери во нашата 
група, а со тоа мислам 
дека и најголемите 
критичари кај нас 
ќе бидат задоволни 
со овој резултат и ќе 
дадат поддршка и 
едно големо браво за 
момците, кои во целост 
го заслужуваат тоа 
како со своите игри 
така и со својот однос 
кон македонскиот дрес

Овој тим може да се носи и со најдобрите

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Дејан Станчевски

БлАГОјА МИлеВСКИ,СЕЛЕКТОРНАМАКЕДОНСКАТАФУДБАЛСКАРЕПРЕЗЕНТАЦИЈАДО21ГОДИНА
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�7 октом ври 1910 година
 Во Дојран е роден Ѓорѓи Абаџиев, 

писател, публицист и историчар. 
Работел во Институтот за нацио-
нална историја, а бил и член на 
Друштвото на писателите на Ма-
кедонија. Добитник е на повеќе 
награди и признанија. Автор е 
на сценариото за филмот „Мис 
Стон“ (1958). 

�8 октом ври 1967 година
 Во Боливија е убиен Ернесто 

Че Гевара де ла Серна, марк-
систички револуционер и еден 
од водачите на Кубанската ре-
волуција. Магазинот „Тајм“ го 
прогласил Че Гевара за една од 
20 најголеми светски икони и 
херои на топ 100 највлијателни 
луѓе во светот во 20 век

�10 октом ври 1946 година
 Со сите државни почести и пред 

повеќе илјади граѓани од цела 
Македонија, во црквата „Свети 
Спас“ во Скопје беа положени 
моштите на Гоце Делчев, кои два 
дена претходно македонска де-
легација ги донела од Софија.

�10 октом ври 1967 година
 Во Скопје, на свечената седница 

на Собранието на СР Македонија 
е извршено свечено отворање 
на Македонската академија на 
науките и уметностите (МАНУ).

�11 октом ври 1941 го ди на
 Борците на Првиот прилепски 

партизански одред во Прилеп 
извршиле напад на бугарската 
полициска станица во градот, на 
прилепскиот затвор и на теле-
фонско-телеграфската мрежа. 
Овој напад се смета за почеток 
на востанието на македонскиот 
народ против бугарскиот окупа-
тор, а со цел конечно ослободу-
вање на земјата.

�11 октом ври 1910 го ди на
 Во Прилеп е роден Љубен Лапе, 

историчар и универзитетски 
професор и член на МАНУ. Тој 
е основоположник на Филозоф-
скиот факултет (1946), на Кате-
драта и семинарот по историја 
(1948), Архивот на Македонија, 
Друштвото на историчарите. Од-
ликуван е со „Орден на трудот II 
ред“, „Орден на Републиката со 
златен венец“ (1978) и др.

ВремеПлОВ

д В О г л е д
не ВиД Ли ВА ОКу ПА Ци јА:

СјО гО ОтВО Ри СЛу чА јОт „тег ЛА“

Абе неможете вие да 
дадете толку акции и  
попусти, колку шо ја 
можам да немам пари...

Конечно нешто да ми 
погодат во хороскоп..
ми пишале не јадете 
навечер!

Ич немам среќа у карти. 
Кога и да се возам без 
карта каче се контролор.

Тешко на кучето ако 
човекот му е најдобар 
пријател.

Ако новчаникот ти е 
празен сети се на тоа 
дека можеш во секое 
време да си ставиш 
слика од матура.

КатицаЈаневаденесодржапрескон
ференцијанакојасоопштиуштеед
ноголемооткритиенаСпецијалното

обвинителствокоеќејавративербатаво
правниотпоредокиќегиотстранисите
сомнежидекаСЈОработеловокористна
СДСМ,поточнокакопиарагенцијанаЗаев
инаопозицијата.

СпецијалнатаЈаневаденескасоопштидека
СЈОјаотвораистрагатавослучајот„Тегла“,
кој,какоиситеслучаидосега,енасловен
созборкојзапочнуванаомиленатабуква
наЈанева,Т.

Катицанатеченмакедонскијазикизјави
декаиакообвинителкатаФатимеФетаи
веќеподолговремебараладајакористат
ибукватаК,мнозинствотообвинители
билесогласнисошефицатаЈанева,пошто
Фетаигиинформираладекатаасекоја
истраганаСЈОќесијаводиинтимносо
помошнабукватаК.

Јаневајаинформирашејавностадекапо
спектакуларнитеуспесисоакциитеТита
ник,Тврдина,ТНТ,Транспортер,Тупење,
ТатлијаиТориноларингологија,СЈОпре
куслучајот„Тврдина“ќеразоткриекако
припадницинапоблискатафамилијана
членовинавластапрекузлосторничко
здружувањепечелепиперкизаајварна
јавноместо,асѐпонаредбаивоинтерес
нафункционеринаВМРОДПМНЕ.

„Ко неч но ќе се, ќе се доз нае ко неч но 
ка ко овие ли ца нај бру тал но ги злоу.. 
зло у по тре.. зло у по тре-бу-ва-ле зна чи 
сво и те род нин ски вр ски за да ос тва рат 
лич на при до би вка во вид на ај вар во 
тег ли и зна чи да ја дат и ни ко му да не 
да дат од ај ва рот, зна чи“, из ја ви ја не-
ва. „Си те пи пер ки кои ги пе че ле со цел 
про тив пра а а ав но да се при до би јат со 
ај вар, исто та ка, и за ду шу ва ле гра ѓа ни 

и зна чи за ду шев на бол ка зна чи тре ба 
да од го ва ра ат функ ци о не ри те на вла ста 
зна чи“,додадетаа.

Сосвојкоментарзановиотслучај„Тегла“на
СЈОсејавиилидеротнаопозицијатаЗоран
Заев: „Рес пект зна чи го лем за оваа не за-
вис на ин сти ту ци ја што се ви ка не ли СјО. 
пре ку овој слу чај зна чи се при до бив ме 
со уште еден до каз ка ко вла ста бру тал но 
ја ста ви ла сво ја та ра ка во се ко ја по ра 
на пе че ње то пи пер ки, ова е не ви ден 
кри ми нал и, дај бо же, СјО да ги уап си и 
при тво ри вмров ци те, да не мо же да ни 
го ја дат ај ва рот“,велиЗаев.

Спореднего,запленетитетеглиајварод
странанаКатицаЈанева,коивомоментов
севоголемиотсефнаСЈО,најпрвоќебидат
пробаниличноодКатицананејзинобара
њесоцелдасепроверидалисеквалитетни
преддаимсеврататнаграѓаните.

„Оли вер Спа сов ски и МВР на ја не ва ѝ 
пре да доа 1.050.000 тег ли ај вар кои таа 
са мо ќе ги про ве ре, не ма да ги на ла па и 
пос ле ќе ги вра ти на гра ѓа не те по ме то-
до ед на тег ла за на ро до ед на за Ви це то, 
та ва и го пред ло жив јас и сум мно гу за-
до во лен што и ја не ва об ви ни тел ка та 
зна чи што е ја при фа ти мо ја та иде ја“,
коментирашеЗаев.

СодемантзаовојисказнаЗаевсејавијаод
СЈО:„не е точ но де ка Оли вер Спа сов ски 
ни до ста вил 1.050.000 тег ли ај вар, ту ку 
са мо 546.000... ка де се дру ги те не зна е ме, 
но Ка ти ца ја не ва не ги изе ла“,велатод
Обвинителството.

Независнитеграѓаникоисесопнааипад
нааволиститенаСДСМзаизборитеод
„Шаренатареволуција“сосемаспонтано
најавијаипротествоподдршканаслучајот
„Тегла“подмотото„Немаајвар,немамир“.

Кромиди Запад

*** Целта на „Двоглед“ е да се 
сврти вниманието на одредени 
појави во општеството. Секоја 

сличност со вистинските луѓе и 
институции е случајна.

„Ве ру ва ме де ка на ја не ва тре ба да се 
да де по го лем рок за про бу ва ње на 
тег ли те за да знае да ли тие се до бри 
за на ро дот. 546.000 тег ли не мо же 
да се про ба ат за 18 ме се ци и ја не ва 
мо ра да има рок ба рем до на ред на та 
ту ра ај вар за да ја из вр ши сво ја та 
бла го род на и лу то род на ми си ја“,ве
лат„шарените“.

Јаневаодсудотпобарадаобезбедимер
кизаприсуствона7пекариодСкопје
соцелподобродагоистражислучајот
„Тегла“,еднашоткакогоотвори.�
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC)
https://mk.wikipedia.org/wiki/1958
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A3
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A3
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4_%E2%80%9E%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%E2%80%9C
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4_%E2%80%9E%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%E2%80%9C
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0


# 4 ла жи ци мас ло

# 1 ла жич ка  
сем ки од ко ри јан дер

# 1 ла жич ка  
чи ли во прав

# 1 ла жич ка  
кур ку ма во прав

# 4 го ле ми ком пи ри

# Сол 

# Црн пи пер

# Излупетегикомпирите.Заподготовканаовојрецептможетедаги
употребитеречисиситевидовикомпир.Потоаисечкајтегинасредни
парчињаиставетегидасеваратвозовриенасоленавода.

# Варетегинајмногу10минутидодекадаомекнат,новнимавајтеда
негипреваритебидејќиеважнодајазадржатформата.

# Возагреанататавадодавамеедналажицамаслоинеколкузрнца
коријандер.Когаќепочнатдапукаатзрнцата,маслотоедоволно
загреанозадагопржитекомпирот.Истотака,додајтегоиостатокот
одсемките(доколкусакате,коријандеротможетедагозамените
сосемкиодсинап).Додадетегичилитоикуркуматазамаслотода
добиебоја,какоисолтаицрниотпипер.Ставетегикомпиритеи
пржетеги1до2минути,додекадастанатмалкукрцкави.Додека
гипржитекомпирите,убавомешајтегизаподеднакводасерас
пределатвкусовите.

# Подготвенитекомпирипослужетегиводлабокачинијакакогарнир.
Ниеќедодадемеиисечканвласецималкујогурт.

ПОДгОтОвкА: СОСтОJкИ:

СО вЕт: Ком пи ри те мо же те да ги ва ри те и по дол го, но тие ќе се рас пад-
нат и ќе ја за гу бат фор ма та. Мо же би вку сот ќе би де по бо гат, но изг ле дот 
на ја де ње то не ма да би де прив ле чен. Оби де те се да ја за тво ри те та ва та 
со ка пак и да ја трг не те од оган оста вај ќи ком пи рот да се до ва ри со по-
мош на па ре а та.
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КуJнски тефтер

Бомбај компири




