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Имај ќи ја пред вид не о дам на про ја
ве на та за гри же ност на Спе ци јал
но то јав но об ви ни телс тво за на

ру шу ва ње то на тај но ста на по стап ки те 
што ги во ди, пред сѐ по ра ди опас но ста 
да им се на не се ште та на пред ме ти те и 
на ин вол ви ра ни те, ја ко ри стам мож но
ста да ѝ ука жам на Ка ти ца Ја не ва де ка 
ми на та та не де ла има ше нај мал ку два 
та кви слу чаи кои ве ру вам де ка ќе го 
прив ле чат неј зи ни от ин те рес, а се ка ко 
и де ка ќе ис про во ци ра ат со од вет ни ре
ак ции од неј зи на стра на. Со ог лед на тоа 
де ка до се га не срет нав во ме ди у ми те 
ва ков де мант, прет по ста ву вам де ка до 
неа не стиг на ле ин терв ју а та на пот пре
тсе да те лот на СДСМ, Але ксан дар Ки ра
цов ски, и на ад во ка тот на об ви не ти те 
во слу ча јот „Ди во На се ље“, На сер Ра у фи, 
иа ко се вред ни за вни ма ние од по ве ќе 
ас пе кти, не са мо по ра ди нив ни те из ја
ви со кои се ри оз но ја ди скре ди ти ра ат 
ра бо та та на Ја не ва и на СЈО. 

Име но, пот пре тсе да те лот на СДСМ, 
во уло га на порт па рол на СЈО, нај а ви 
„де ка на ско ро се ри оз ни пред ме ти на 
Спе ци јал но то јав но об ви ни телс тво ќе 
стиг нат во ра це те на су дии во скоп
ски от кри ви чен суд кои по зи тив но ќе 
од го во рат на ба ра ња та за мер ки про
тив ви со ки функ ци о не ри во вла ста“, 
а ад во ка тот Ра у фи, пак, на иден ти чен 
на чин откри де та ли од актив но сти те 
на СЈО за слу ча јот „Ди во На се ље“ (ка ко 
и за слу ча јот „Мон струм“). Бра ни те
лот на те ро ри сти те во ин терв ју то пр во 
откри ва де ка Ја не ва ра бо ти на пред
ме тот, по тоа де ка има ин фор ма ции за 
до ка зи те што ги при ба ви ла Ја не ва, а 
исто вре ме но изра зу ва уве ре ност де ка 
ќе го ре ше ла слу ча јот! По крај се то тоа, 
Ра у фи откри ва уште ед на тај на на СЈО – 
ед на од при чи ни те за упа дот на Ја не ва 
во УБК (мо же би) бил ток му овој слу чај!
Ако Ки ра цов ски ди рект но ја на ру шу ва 
тај но ста на по стап ки те и упа ту ва за ка
ни до функ ци о не ри од вла ста, Ра у фи 
оди че кор на та му и отво ра про стор за 

сом неж де ка СЈО и од бра на та на те ро
ри сти те од Ди во На се ље дејс тву ва ат 
ко ор ди ни ра но во овие пред ме ти. А 
при тоа, Ја не ва не се ни оби ду ва да ги 
отфр ли ваквите сом не ва ња. Вре ме то ќе 
по ка же да ли има не ка ква по вр за ност 
на твр де ња та на Ки ра цов ски со твр де
ња та на Ра у фи. Се пак, и ва ка об ја ве ни те 
ин фор ма ции оста ва ат до вол но про стор 
за сом неж де ка СЈО се ри оз но се зло у
по тре бу ва во пре диз бор на та кам па ња 
на СДСМ, но и де ка ра бо ти на ште та на 
др жа ва та, осо бе но во кон текст на ре а
ли за ци ја на пла нот за фе де ра ли за ци ја. 

Ако мал ку под ла бо ко се ана ли зи ра ин
терв ју то на Ра у фи, лес но мо же да се 
дој де до зак лу чок де ка Ка ти ца Ја не ва 
од про дол же на ра ка на СДСМ ста ну ва 
можеби клу чен дел од пла нот за ре де
фи ни ра ње на др жа ва та. 

Ко ја би би ла неј зи на та уло га? Пред сѐ, 
да ја по твр ди (од нос но да не ја ос по ри) 
не из др жа на та те за на Ра у фи де ка „на
ста ни те во Ку ма но во се ор га ни зи ра ни 
од ма ке дон ски те служ би за да ја де фо
ку си ра ат јав но ста од бом би те на За ев“. 
Со тоа, од ед на стра на, би се при кри ле 
тра ги те на ви стин ски те ор га ни за то ри, 
а, од дру га стра на, би се ди скре ди ти ра
ле без бед нос ни от си стем и акту ел на та 
власт. Во тој кон текст, те ро ри сти те ќе 
би дат прет ста ве ни ка ко жр тви, од

нос но ка ко бор ци за чо ве ко ви пра ва, а 
бра ни те ли те ка ко крв ни ци и агре со ри. 

Се пак, до кол ку се ис пол нат нај а ви те 
на ад во ка тот, Ја не ва мо ра да би де свес
на и де ка во исти от тој мо мент таа ќе 
ста не ди ре ктен учес ник во сце на ри о то 
за раз не би ту ва ње на др жа ва та. План 
кој се пров ле ку ва во те кот на це ла та 
по ли тич ка кри за, а јав но се про мо ви
ра ше не по сред но пред, за вре ме и по 
слу чу ва ња та во Ку ма но во! 

Се то тоа мо же да го утвр ди и Ја не ва, 
мно гу ед но став но, со кра тка ана ли за 
на на ста ни те и на по ли тич ки те на ста
пи на одре де ни по ли ти ча ри и јав ни 
лич но сти. 

Нај до бро би би ло да поч не со ана ли за 
на ин терв ју то на ад во ка тот Ра у фи во 
кое тој твр ди де ка во о ру же на та гру па 
не дош ла во Ку ма но во (со „еден тон“ 
оруж је) да во ју ва, ту ку да ис по ра ча 
по ли тич ки ба ра ња за нов Охрид ски 
до го вор! 

� Та кти ка та бе ше да се за зе ме одре-
де на те ри то ри ја, пра ктич но ту ка се 
ра бо те ше за не кол ку ули ци, во Ди во 
На се ље, ка де што ќе се обез бе ди те-
рен и ќе се дој де до не кои пре го во ри 
за Охрид ски от рам ко вен до го вор  
твр ди Ра у фи. 

Во обид да ги прет ста ви ка ко бор ци 
за чо ве ко ви пра ва, а не ка ко обич ни 
„ку чи ња на вој на та“, Ра у фи до да ва: 
„Не ма до ка зи де ка гру па та би ла 
пла те на за тоа“.

Пр ва та кон тра ди ктор ност што про
из ле гу ва од те зи те на од бра на та е 
след на ва: ако ма ке дон ски те вла сти ги 
ан га жи ра ле, а при тоа не им да ле па ри 
за да го спро ве дат сце на ри о то, то гаш 
ка ко ги убе ди ле да дој дат во Ку ма но
во? Вто ро, зо што ма ке дон ска та тај на 
служ ба за ва кво опас но сце на рио би 
ан га жи ра ла врв ни про фе си о нал ци, ве
те ра ни од бо и шта та на Бал ка нот и во 
Си ри ја, гру па ко ја ва же ше за нај о пас на 
во ре ги о нот? Не ли е по ло гич но исти от 
план да го из ве дат со пос ла бо обу че ни, 
не тол ку до бро опре ме ни и по е вти ни 
пла те ни ци, кои би мо же ле по лес но да 
се кон тро ли ра ат? И на кра јот, зо што 
ВМРОДПМНЕ би го отво ри ла пра ша
ње то за „нов Охрид ски рам ко вен до го
вор“ ко га е свес на де ка тоа не га тив но 
би вли ја е ло врз сопс тве ни от реј тинг? 
Од дру га стра на, не ли пла нот за дво ја
зич ност и ре де фи ни ра ње на др жа ва та 
се дел од про грам ска та по ну да на Зо
ран За ев и на СДСМ? Сле деј ќи го ова 
пра ша ње, мо же да се откри јат мно гу 
ло гич ни од го во ри. 

За да се оби де ме да до би е ме по ве ќе 
од го во ри на оваа те ма, ќе се вра ти ме 
на де нот ко га се слу чи ја на ста ни те во 
Ку ма но во. Ра у фи ве ли де ка „не кој ѝ дал 
га ран ции на гру па та де ка ќе би де во 
Ма ке до ни ја до де ка го об ја ви со оп ште
ни е то, а по тоа си те без бед но ќе из ле зат, 
исто ка ко што влег ле во др жа ва та“. Но, 
утро то на 9 мај во 4.30 ча сот поч ну ва ат 
бор бе ни  дејс тва. Очиг лед но, ту ка пла
нот трг ну ва во по гре шен пра вец. За 
не кол ку ча са те ро ри сти те поч ну ва ат 
да вр тат те ле фо ни и да ба ра ат по мош 
за изв ле ку ва ње и од функ ци о не ри на 
ДУИ и од ОБ СЕ. 

Спо ред све до че ње то на Али Ах ме ти, тој 
до бил по вик за по мош во 10.20 ча сот, 
но ги од бил. Пе де се ти на ми ну ти прет
ход но, во 9.31 ча сот, отка ко очиг лед но 
не кој сфа тил де ка овие лу ѓе не ма да 
мо жат да ја ис по ра ча ат на рач ка та, „дип
ло мат ски из во ри“ пре ку опо зи ци ски от 
пор тал „Ли бер тас“ точ но ги иден ти фи
ку ваа во да чи те на те ро ри стич ка та гру
па, но, ме сто за „пра ва на Ал бан ци те“, во 
тек стот ги опи шаа ка ко „пла те ни ци со 
де бе ли до си е ја кои тре ба ло да пра ват 
ин ци ден ти“:

„Две кри ми нал ни бан ди од Ко со во се 
пла те ни и до не се ни од пред не кој ден 

во Ку ма но во за да пра ват во о ру же ни 
ин ци ден ти, за да се ши ри па ни ка и 
страв ме ѓу жи те ли те на овој град, твр
дат дип ло мат ски из во ри за „Ли бер тас“. 
Ед на та кри ми нал на бан да спо ред на
ши те из во ри ја пред во де ле ко ман дант 
На то од УЧК ,по точ но из ве сен Мир сад 
Ндре цај од Ко со во, и Бек Риз вај, чо век 
бли зок на вли ја те лен функ ци о нер на 
ДУИ од Скоп је. Оваа гру па прет ход но 
не кол ку де на би ла во Слуп ча не оби ду
вај ќи се да при до бие жи те ли од се ло то 
да им се прик лу чат ну деј ќи им па ри, 
но на вод но ни кој од се ла ни те не са кал 
да им се прик лу чи. Од пред не кој ден 
бан да та на ко ман дант На то, ли ца со 
де бе ло кри ми нал но до сие на Ко со во, 
од оние што ги из нај ми ле и ги пла ти
ле да пра ват ин ци ден ти во ку ма нов
ски от ре ги он, до би ла за да ча след на 
цел да ѝ би дат стра те шки об је кти на 
гра дот, ме ѓу кои се, на вод но, и на пад 
на по ли ци ска та ста ни ца во гра дот и 
на згра да та на Оп шти на Ку ма но во“.

ден пре ку опо зи ци ски те ме ди у ми, пред 
сѐ за на вод ни ци вил ни жр тви, со што 
тре ба ше да се ди скре ди ти ра ат без бед
нос ни те си ли. 

Во овој текст (кој по доц на е из бри шан 
од вебсај тот на „Ли бер тас“) единс
тве на слич ност со вер зи ја та на Ра у
фи е де ка гру па та би ла ан га жи ра на 
од вла ста! Всуш ност, ва кви тек сто ви 
со не ви сти ни та или по лу ви сти ни та 
со др жи на за слу чу ва ња та во Ку ма но
во беа об ја ву ва ни во те кот на це ли от 

За вол ја на ви сти на та, на 9 мај, до де ка 
тра е ја бор би те во Ку ма но во, бе ше ис
пра те но со оп ште ние за јав но ста во кое 
се ба ра ше ре де фи ни ра ње на др жа ва та 
и нов охрид ски до го вор, но не од гру
па та на Мир сад Ндре цај и на Бег Ри зај 
(кои во пре стрел ка та со по ли ци ја та беа 
уби е ни), ту ку од из ве сен ко ман дант на 
„гар да та на Ре пуб ли ка Или ри да“, Хам ди 
Ндре цај Пан те ри кој, пак, не учес тву ва
ше во на ста ни те. Ова со оп ште ние по
ми на не за бе ле жа но во јав но ста и ни кој 
не го сфа ти се ри оз но. А, де ка гру па та 
пла ни ра ла да ба ра отво ра ње на Рам
ков ни от до го вор твр ди и еден од уап
се ни те, ко ман дант Ма ли ше ва, во пис мо 
ис пра те но од за тво рот во При леп, а кое 
бе ше об ја ве но во не кои ал бан ски ме ди
у ми не кол ку ме се ци по доц на. 

Ана ли зи рај ќи ги нив ни те све дош тва, 
се на мет ну ва ат пра ша ња кој ги ан га
жи рал те ро ри сти те да ба ра ат та кво 
не што и да ли тие тре ба ло да би дат 
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За ев на ли ни ја со ндре цај и со Бег ри Зај



иско ри сте ни за це лос но да се тур не 
Ма ке до ни ја на ко ле на со цел да би де 
при ну де на да при фа ти нов рам ко вен 
до го вор? Од го вор на овие пра ша ња 
оче ку вам да да де и истра га та на Ка
ти ца Ја не ва.

Се пак, ре де фи ни ра ње то на др жа ва та 
не се отво ри ка ко пра ша ње во Ку ма
но во, ту ку во Скоп је, и тоа од Бран ко 
Цр вен ков ски, кој слу чај но или на мер
но се по ја ви во ви стин ски мо мент во 
ин терв ју на „Тел ма“, пет де на пред на
ста ни те во Ку ма но во: 

� По де вет го дини еле мен тар на не-
по го да на ре че на пре род ба, на Ма ке-
до ни ја ѝ е не оп ход но ре ди зај ни ра-
ње, ре де фи ни ра ње на це ло куп ни от 
оп штес тве но-по ли тич ки и еко ном-
ски си стем. Тоа ќе би де ма ко трп на 
ра бо та, сло же на ра бо та. Но, пр ви от 
пре дус лов за да се соз да дат шан си 
за да поч не тој про цес е оваа власт 
да си за ми не! Оваа власт не мо же 
да би де дел од ре ше ни е то на по ли-
тич ка та кри за би деј ќи са ма та власт, 
по точ но Гру ев ски, е ар хи те ктот на 
овој си стем во др жа ва та  ќе ре че 
Цр вен ков ски во ин терв ју то. 

Да ли Цр вен ков ски имал ин фор ма ции 
де ка гру па та ќе ис по ра ча по ли тич ки 
ба ра ња? Зо што по тол ку вре ме молк, 
Па па та ре ши да се по ја ви со ва ква те за 
ток му пред ку ма нов ски те на ста ни? 
Мо же би Ја не ва ќе се ос ме ли да пра ша 
и да ја рас чи сти ди ле ма та.

Не тре ба да за бо ра ви ме и де ка два
на е сет де на по Ку ма но во, Зо ран За ев 
го да де фа моз но то ин терв ју за ко сов
ска та РТК1, во кое го нај а ви тоа што, 
ка ко што ве ли Ра у фи, тре ба ло да го 
ба ра ат те ро ри сти те од Ди во На се ље: 
ве ти про ши ру ва ње на Охрид ски от до
го вор, це лос на дво јаз нич ност, но и 
ре ша ва ње на спо рот за име то пре ку 
мул ти ет нич ност! 

От ту ка ми се на мет ну ва ат по ве ќе ди
ле ми: да ли е слу чај но тоа што За ев и 

Цр вен ков ски во рок од две не де ли 
из ле гоа со исти те зи за ре де фи ни ра
ње на др жа ва та и тоа ток му во екот 
на на ста ни те од Ку ма но во? Да ли и 
пред ко го ја сви ткаа по ло ви на та на 
ште та на ма ке дон ски от на род? Да ли 
е мож но нив на та ви зи ја за ид ни на та 
на Ма ке до ни ја слу чај но да се сов па ѓа 
со ви зи ја та на ко ман дант Ма ли ше ва, 
Мир сад Ндре цај, Бег Ри зај... од нос
но, со нив ни те на ло го да ва чи во чи
е што име тре ба ло да го ис по ра ча ат 
ба ра ње то за нов охрид ски до го вор? 
Нај пос ле, да ли е мож но си те овие да 
би ле ко ор ди ни ра ни од исто ме сто? 
Мож но ли е и За ев и Цр вен ков ски да 
би ле ма ни пу ли ра ни од ма ке дон ски те 
без бед нос ни си ли?
 
Од го во ри и на овие пра ша ња ба рам од 
Ка ти ца Ја не ва. Оче ку вам де ка ба рем во 
овој слу чај ќе по ста пи про фе си о нал но 
и об је ктив но, пред сѐ за ра ди неј зи на та 
об вр ска да ги шти ти ин те ре си те на др
жа ва та и на гра ѓа ни те, а не на пла те ни 
вој ни ци и по ли тич ки без р бет ни ци. Во 
спро тив но, мо ра да би де свес на де ка 
еден ден и таа ќе мо ра да од го ва ра за 
сво и те по стап ки и за ште ти те на пра
ве ни кон др жа ва та. �
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Мрачни ликови за 
мрачни сценарија

Пишува | Никола Србов

КОЈ ЈА ВОДи КАМПАњАТА НА СДСМ

Дел од овие проверени кадри во 
претходниот систем и во деве
десеттите години беа носите

ли на идејата за уништување на сè 
што значи ВМРО, а денес се последен 
бедем на СДСМ за одбрана на оваа 
седумдецениска мисија. 

Доколку ова не е доволно да сфатиме 
дека нешто не е здраво во македон
ската левица, која има полна уста „де
мократија“, можеби ќе ни отвори очи 
фактот дека 90 проценти од луѓето 
што ја водат кампањата на СДСМ се 
лустрирани. Да го тргнеме настрана 
различното толкување на процесот 
на лустрација во Р. Македонија и кој 
како гледа на тој процес, факт, не
побитен факт, е дека овие луѓе опе
ративно обработувале политички 
неистомисленици и ги затворале од 
идеолошки побуди.

За да ја сфатиме суштината на про
блемот ќе треба малку да се вратиме 
наназад во минатото и како тоа се 
одразува на денешната состојба. Тука 
станува збор за борбата меѓу двете 
струи во македонското ткиво, која 
почнала веднаш по создавањето на 

современата македонска држава, но 
сега нема да одиме толку далеку. 

Иван Бабамовски, кој веќе две години 
активно учествува во создавањето на 
кризата во македонското општество, 
својата кариера како оперативец на 
УДБ ја почнува со обработка на иле
гални групи во СР Македонија, кои 
носеле предзнак ВМРО, па така, една 
од жртвите на Бабамовски е Борислав 
Градишки, предводникот на орга
низацијата „Бунт“. Доколку мислите 
дека обработка на илегални групи 
била „логична“ за тој период и дека 
преку неа се чувал интегритетот на 
Федерацијата, можеби ќе ве разубе
ди фактот дека во богатата кариера 
на Иван Бабамовски како жртви ги 
наоѓаме и Анте Поповски и Гане Тодо
ровски, кои Бабамовски ги обработу
вал преку „Славјан“ – Славко Јаневски. 
Бабамовски бил активно вклучен и во 
обработката на македонскиот диси
дент Драган Богдановски, кој ја пред
водел ДООМ, а подоцна се јавува како 
еден од основачите на ВМРОДПМНЕ. 
Клопчето се одмотува кога на ова ќе 
го додадеме Јован Трпеновски, кој 
во тој момент бил јавен обвинител 

и ги водел случаите со вмровските 
групи во Македонија и во емигра
цијата. Денеска токму Трпеновски 
го гледаме како еден од најгласните 
поддржувачи на Специјалното јав
но обвинителство, кое е создадено 
да го изврши решавачкиот удар врз 
ВМРОДПМНЕ. Од документацијата 
врз чијашто основа беше лустриран 
Трпеновски наоѓаме дека од позиција 
на јавен обвинител на 26.3.1979 годи
на поднел обвинение против лице за, 
наводно, националистичко и сепара
тистичко држење. Во обвинението 
Трпеновски запишал: „Во периодот 
од 1977 година до март 1979 година 
постојано истапувал непријателски 
кон СФР Југославија. Во КПД ’Идризо
во‘ во спалната соба зборувал дека СР 
Македонија не е слободна туку е под 
ропство на Србите и на Југославија. 
Зборувал дека вистинските Македон
ци се наоѓале во странство и дека за 
него вистински раководители биле 
некојси Богдановски и Ченто, дека по
стоела македонска емигрантска орга
низација што се бори за ослободување 
и за отцепување на СР Македонија 
од СФРЈ и дека по излегувањето од 
затвор ќе замине во странство и ќе 
се вклучи во таа организација во која 
членувал и претходно“. Јован Трпенов
ски беше обвинител во случајот со 
Драган Богдановски во кој Богданов
ски беше осуден на затворска казна, а 
претходно беше киднапиран во Париз 
од страна на УДБ.

Веќе во осумдесеттите години во обра
ботката на, тогаш сè уште илегалните, 
вмровски групи се вклучува Слободан 

ски на ВМРОДПМНЕ преку аферата 
„Сина птица“, во која осомничен беше 
и врвот на партијата, беше само еден 
од обидите за растурање на оваа по
литичка партија. Богоевски издавал 
решенија за следење на сите повидни 
членови на ВМРОДПМНЕ, меѓу кои се 
и Маноил Јаковлевски и Иван Соколов, 
и на тој начин почнала да се создава 
аферата „Дувло“, која била вториот 
обид за растурање на ВМРОДПМНЕ.

Во натамошниот поход на Слобо
дан Богоевски за оцрнување на 
ВМРОДПМНЕ, која би требало да 
биде обвинета како милитантна ор
ганизација, се вклучува Љубомир Фрч
коски. Во тој момент се креира планот 
за последниот удар врз политичкиот 
противник, предводен од Томислав 
Чокревски. Почна следењето на цен
тралниот штаб на ВМРОДПМНЕ и 
на целото раководство на партијата. 
Од апартман во хотелот „Турист“, кој 
се наоѓа спроти тогашниот влез на 
штабот на ВМРОДПМНЕ, Службата за 
државна безбедност го почнува сле
дењето од кое подоцна ќе произлезе 
аферата „Темел“. 

Во 1998 година на политичката сцена 
се појавува најблискиот соработник 
на Слободан Богоевски, кој бил еден 
од „осумтемина“, Павле Трајанов. Во 
неодамнешното интервју на телеви
зија „Телма“, Богоевски посочи дека 
заедно со своите најблиски соработ
ници свесно го кршеле ембаргото 
кон Србија и тоа го правдаше со не
мање ингеренции да се спречи тоа 
од нивна страна и дека директивите 

Богоевски, кој подоцна прераснува во 
моќна фигура, која работи од длабока 
сенка. Богоевски е еден од осумтемина 
што во периодот септември – октом
ври 1989 година, тогаш како партиски 
секретари на СКМ во РСВР, ѝ откажаа 
послушност на централата во Белград. 
Интересно е дека тогашниот шеф на 
Секретаријатот Јован Трпеновски, 
со кој денес стојат заедно на некак
ви си барикади, донесе решение за 
суспендирање на осумтемина: Павле 
Трајанов, Слободан Богоевски, Алек
сандар Диневски, Гроздан Цветковски, 
Беџет Беџети, Јован Чамински, Станое 
Богев и Миле Илиевски. Кариерата 
на Слободан Богоевски го доживува 
зенитот по осамостојувањето на Ре
публика Македонија. Во март 1991 
година е именуван за шеф на СДБ и 
на таа функција ќе остане цели шест 
години. Евентуалниот поборник за 
самостојност на државата ја почнува 
најбруталната пресметка со вмровски
от елемент во Р. Македонија, кој тогаш 
веќе е легален и уставен, организиран 
во политичка партија ВМРОДПМНЕ. 
По осамостојувањето Гане Тодоровски 
и Анте Поповски ја основаат политич
ката партија МААК, додека тогашна
та служба ја продолжува дејноста на 
Иван Бабамовски и ги обработува овие 
двајца истакнати Македонци. Со цел 
да се отстрани политичкиот опонент 
на СКМ, тогаш веќе СДСМ, Богоевски 
ја креира аферата „Сина птица“ во 
која беа уапсени десетици членови 
на ВМРОДПМНЕ под обвинение за 
создавање паравојска или, поточно, 
„Заштитен комитет на Македонија“. 
Стапицата што му ја постави Богоев

Миле Зечевиќ Осми 
директор на УБК  
2006 г.—2008 г.

Владимир Пивоваров 
шеф на военото 
разузнавање  
2002 г.—2004 г.

Кире Наумов 
директор на 
Агенцијата за 
разузнавање  
2006 г.—2007 г. 

Иван Бабановски  
шеф на Третиот 
оддел во СДБ (УДБА)

Доколку некој сѐ уште 
не увидел кој ја води 
кампањата на СДСМ во 
пресрет на изборите на  
11 декември, ова е одлична 
можност да се потсетиме. 
Ударната тупаница на 
Зоран Заев во оваа 
кампања се старите кадри 
од Службата за државна 
безбедност и поранешни 
шефови на ДБК

Слободан Богоевски 
шеф на СДБ (УДБА) 
1991 г.—1997 г.

Љубомир Д. Фрчкоски 
министер за 
внатрешни работи 
1992 г.—1996 г.

Зоран Верушевски 
директор на ДБК 
(1997 г.—1998 г.) 
директор на УБК 
(2002 г.)

Павле Трајанов 
министер за 
внатрешни работи 
1998 г.—1999 г.
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пристигнувале од власта предводена 
СДСМ, на чело со Бранко Црвенков
ски. За Павле Трајанов е познато дека 
како министер за внатрешни работи 
во владата на Љупчо Георгиевски не 
извршил дерегистрација на лицата 
што биле следени од службата, а со 
кои седел на иста маса во Владата. Де
регистрација на врвот на ВМРОДПМ
НЕ беше извршена со доаѓањето на 
Доста Димовска на чело на МВР, кога 
беше донесен и Законот за досиејата 
со што требаше да се стави крај на уд
башките кадри и методи на дејству
вање во македонското демократско 
плуралистичко општество.

Во моментот кога јавноста помисли 
дека Македонија, конечно, расчисту
ва со старите структури и сеништа 
од минатиот систем, се појави Зоран 
Верушевски. Во 2000 година Зоран 
Верушевски преку свои кадри во 
Службата за државна безбедност го 
почна прислушувањето на политич
киот противник ВМРОДПМНЕ. При 
крајот на 2000 година Бранко Црвен
ковски почна да излегува во јавност 
со прислушувани материјали со кои 
ја уценуваше тогашната власт предво
дена од ВМРОДПМНЕ. Почна аферата 
„Големото уво“. Бранко Црвенковски 
тогаш изјавуваше дека не верува во 
судската власт во Р. Македонија ниту 
во Јавното обвинителство. На неколку 
пресконференции Црвенковски поба
ра да се создаде нова институција, која 
би ги обработувала случаите што ќе 
произлезат од прислушуваните разго
вори. А на една од многуте пресконфе
ренции на кои читаше делови од при
слушуваните разговори, Црвенковски 
истакна дека изворот му предал уште 
разговори и дека би сведочел на суд, но 
доколку се измени Законот за зашти
тени сведоци и на изворот му се даде 
статус на заштитен сведок. Изворот 
беше Зоран Верушевски.

Додека македонската јавност беше 
забавувана со прислушувани разго
вори, беше извршен нападот над по
лициската станица во Теарце. И покрај 
најавите за војна во Македонија, СДСМ 
го одвлекуваше вниманието на јавнос
та пуштајќи прислушувани разговори. 
Почна престрелката во Танушевци, 
по што изби војната во 2001 година, 
која заврши со потпишување на Рам
ковниот договор со кој Македонците 
станаа само една од многуте етнички 
заедници во Македонија, им беше од
земена државотворноста.

Од 2006 година до денес на власт во 
Република Македонија е таа линија 
против која работеле безбедносните 
служби од создавањето на македон
ската држава. Другата струја во ма
кедонското општество, во минатото 
наречена пројугословенска, која стои 
наспроти промакедонската, денес не 
може да се помири со фактот дека во 
Македонија цели десет години се на 
власт луѓето што тие ги гонеле, за
творале, убивале, чиишто семејства 
ги зацрнувале. 

Во 2014 година Зоран Заев најави 
уривање на ВМРОДПМНЕ, која ќе 
си замине од власта за три дена. Во 
март почна објавувањето на неза
конски прислушуваните разговори 
од страна на СДСМ, кои на Заев му 
ги доставил Зоран Верушевски. Исто 
како и во 2001 година, додека ма
кедонската јавност се забавуваше 
со разговорите што ги пласираше 
Зоран Заев, во Диво Насеље навлезе 
терористичка група, која била сос
тавена од кремот на паравоените 
структури на Балканот. Планот бил 
оваа група да изврши симултани 
напади на неколку државни инсти
туции, да изврши неколку атентати 
и киднапирања и, според зборовите 
на адвокатот што ја брани групата, 
Насер Рауфи, тие требало да објават 
коминике со барања преку кои ќе 
се надгради Рамковниот договор. 
Македонските безбедносни служби 
предводени од тогашниот шеф на 
УБК, Сашо Мијалков, и министерот 
за внатрешни работи, Гордана Јан
куловска, ефективно ја девастираа 
терористичката група, при што беше 
спречена нова војна во Р. Македонија.

Од последното насилно уривање на 
државата преку прислушуваните 
разговори се здобивме со параин
ституција, каква што бараше Црвен
ковски во 2001 година, го добивме 
Специјалното јавно обвинителство. 
СЈО, покрај тоа што е поддржувано 

од сите личности што се наведени 
погоре, почнувајќи од Трпеновски, 
па сè до Богоевски, сега преку „ле
гален“ пат се обидува да го зададе 
последниот удар на тоа што го гонат 
веќе 70 години, на ВМРО. Интересно 
е тоа што се обидуваа да ѝ го на
прават службите на ВМРОДПМНЕ 
преку сите отворени афери, тоа што 
им успеа кај ПДП, која се подели на 
повеќе помали партии, додека дел 
од раководството беше и притво
рено, па така згасна таа партија, 
планот беше истото да се случи и 
со ВМРОДМНЕ.

На оваа структура што ја води кам
пањата на СДСМ се приклучија уште 
неколкумина поранешни шефови 
на тајната полиција, па така, во пр
вите редови на сите протести во 
организација на СДСМ го гледаме 
и Миле Зечевиќ, кој е поранешен 
директор на УБК во период од 2006 
година до 2008 година, а во 2013 
година Заев го враќа во СДСМ како 
организациски секретар. Во првите 
редови на протестите можеме да го 
видиме и Владимир Пивоваров, кој е 
поранешен шеф на военото разузна
вање од 2002 година до 2004 година. 
Поставувањето разузнавачки кадри 
во партијата социјалдемократите го 
заокружија со подавањето рака на 
Кире Наумов, директор на Агенција
та за разузнавање од 2006 година 
до 2007 година, кој, пак, атакуваше 
на лидерската позиција и беше про
тивкандидат на Заев. Денес, како 
награда ја врши функцијата допол
нителен заменик министер во Ми
нистерството за финансии.

Борбата меѓу двете струи во маке
донското ткиво денес го достигнува 
зенитот при што едната од нив го 
става на коцка постоењето на ма
кедонската држава. Во акцијата за 
уништување на ВМРО, всушност, се 
урива државата. Зоран Заев, зад кого 
стојат сите разузнавачи вклучени 
во кампањата на СДСМ, го постави 
прашањето што требало да биде 
објавено во коминикето во Диво На
сеље, Заев го поставува прашањето 
за двојазичност во Република Маке
донија. Идејата за уништување на 
Македонија старите разузнавачки 
кадри ја спроведуваат преку Зоран 
Заев во пресрет на изборите на 11 
декември, кои, на некој начин, прет
ставуваат референдум, дали ќе нè 
биде или не. �



П о зи ци ја та на Зо ран За
ев на ли ста та на но си
те ли на из бор ни еди

ни ци раз јас ни мно гу ди ле ми. 
Зна чи (што би рек ла Ка ти ца 
Ја не ва ко га не чи та) за тоа ли 
СДСМ дејс тву ва тол ку ин фан
тил но и без ком пас? Ве лат 
„ед на сли ка – мно гу збо ро ви“, 
а во „еден но си тел“, пак, ги 
има уште по ве ќе. Ете за тоа, 
со ци јал де мо кра ти те да ти 
др же ле прескон фе рен ции 
на не бит ни и смеш ни те ми 
и це лос но ја ко пи ра ле про
гра ма та и са мо до да ва ле на 
про е кти те на ВМРОДПМНЕ. 
Изг ле дот ла жел, тие не би
ле мрз ли ви. Не. Ед но став но, 
има ле ма ка. Го ле ма ма ка во 
на со ка та за тро ше ње енер
ги ја. А, ако се пра шу ва те ка
де ис чез наа па ри те на пар
ти ја та и чу му до не соа са мо 
тол ку мал ку авто бу си на 
пос лед ни от ми тинг, на ре
чен „марш“, ка та стро фа лен 

по по се те ност, од го во рот е 
уште по ед но ста вен. Ги по
тро ши ле спон зорс тва та на 
за бр за ни кур се ви за уче ње 
ал бан ски ја зик за ли де рот.  
Ќе му тре ба и мно гу по ве ќе 
од тоа, ве ро јат но и не ка ква 
ма ги ја, за да до пре до гла со
ви те на Ал бан ци те, но За ев 
тре ба да се со о чи со Ах ме ти 
и со Та чи од ед на та стра на, 
а од дру га та, ве ро јат но и по
важ на та, ќе го че ка но си тел 
на ли ста од ВМРОДПМНЕ. 
Во пре вод, Ал бан ци те ќе из
би ра ат ме ѓу Али, Мен дух и 
Зо ран, а Ма ке дон ци те ме ѓу 
Агим (Зо ран и Агим има ат 
исто оно ма стич ко зна че ње 
– ра ѓа ње на де нот) и не кој, 
кој и да е, ви стин ски Ма ке
до нец. Ве ро јат но ста за ус пех, 
бил Агим или Зо ран ста ну ва 
со се ма не бит но, и во две те 
би тки е ед на ква на ну ла. Но 
ко га фи на си е рот или „ча до
рот“ што ве др жи во жи вот, 
ба ра ак ци ја, очиг лед но не е 
лес но да ре че те „НЕ“.

ДВЕ оПЦИИ За ИнФанТИлноСТа  
на ПаРТИЈаТа
Об јас ну ва ње то за ин фан тил но то дејс тву
ва ње на пар ти ја та, пак, има две оп ции. 
Пр ва та е де ка пре за фа тен со из мис лу ва
ње то фин ти ка ко да им се доб ли жи на 
Ал бан ци те, СДСМ, ед но став но, за бо ра ви 
на Ма ке дон ци те. Учат ли си те во СДСМ 
ал бан ски ка ко За ев? Те шко, но мно гу 
ве ро јат но е де ка си те ре сур си на пар
ти ја та се на со че ни кон ба ра ње на чин за 
со би ра ње сим па тии кај Ал бан ци те. За тоа 
ве ро јат но и за бо ра ви ја на ед но од ос нов
ни те ве ту ва ња од 2014 го ди на, да де но 

пред из бо ри те што ги из гу би ја ка та стро фал но 
и не ги приз наа. На тие из бо ри, ед но од глав
ни те ве ту ва ња, да де но лич но од Ше ќе рин ска, 
е де ка во пр ви те 100 де на од вла де е ње то ќе 
спро ве дат по пис на на се ле ни е то. И, упс, по пи
сот го сне ма. За тоа што си те зна е ме зо што не се 
ни спро ве де. По ра ди исти те тие исе ле ни ци на 
чи и што се мејс тва се га ти пу ва СДСМ, а со по пис, 
мо же би, не би по сто ел ни Рам ков ни от до го вор. 
Пи шибри ши, не ли. Вто ра та оп ци ја зо што се 
тол ку не под го тве ни и без и деј ни е, исто та ка, 
ед но став на – ко га ви де ле што исп ла ни ра ле 
или, по ве ро јат но, што им исп ла ни рал не кој, 
до се гаш ни те стра те зи си за ми на ле без збор. 
Оста на ле са мо ај ва ни те, кои и не зна ат по и на ку. 
Ста ри те вол ци зна е ле што ги че ка (на стра на 
де ка по не ми нов ни от по раз не ма да им пла тат 
за ма ка та), за раз ли ка од вр ху шка та, ко ја знае, 
но се на де ва де ка гре ши, за тоа што, ре ал но, и 
не ма дру га оп ци ја…

ВТоР СТолБ: „ФРИЗИРаЈ“ ГИ ПРоЕКТИТЕ 
на ВМРо-ДПМнЕ

Иста та таа за нив по губ на 2014 го ди на СДСМ на
ста пи со про гра ма во, исто та ка, три стол ба. Ист е 
и ли де рот. За е ви от нов „План за Ма ке до ни ја“ це
лос но им па ри ра на то гаш ни те „Про ме ни за нов 
по че ток“. Не ин вен тив но и очиг лед но не е фект но, 
ама ед но став но и лес но за пре пи шу ва ње, ма кар 
што и то гаш два стол ба беа пре ко пи ра ни од 
пре тсе да тел ски те ко га „не за ви сен кан ди дат“ им 
бе ше гу бит ни кот и се га шен но си тел во пр ва та 
из бор на еди ни ца Сте во Пен да ров ски. Поз нат 
ка ко „не за ви сен екс перт“, кој ми лу ва на ро дот 
да си го на ре ку ва сто ка. Е се га, исти от тој лик 
од, де мек, „гра ѓан ски от се ктор“ ќе тре ба да му 
се спро тив ста ви на Гру ев ски. По втор но бур ле
ска та „гра ѓа ни те про тив ре жи мот“. Бе до ти ја, 
но ако то гаш беа стол бо ви те „Да ја вра ти ме 
сред на та кла са“, „Са ка ме сло бо да“ и „Ин ве сти
ра ме во ид ни на та“, се га стол бо ви се „Над гра ди 
ги про е кти те на ВМРОДПМНЕ“, „Ка ти це, аман, 
спа си нѐ!“ и „Ал ба ни за ци ја“. Се гаш на та краж ба 
и над град ба на про е кти те на ВМРОДПМНЕ би 
бил ста ри от „Да ја вра ти ме сред на та кла са“. 
Ал ба ни за ци ја та, пак, им е со вре мен пан дан на 
„Ин ве сти ра ме во ид ни на та“.

Ми на ти от ме сец се из нас лу шав ме ка ко ќе ги 
по до брат си те про е кти на вла де јач ка та пар ти ја. 
Та ка, За ев (чо век те жок 12 ми ли о ни евра, кој 
на сво и те вра бо те ни во Стру ми ца им исп ла ќа 
ми ни ма лец) се ри оз но се за гри жи за си ро ма
шти ја та, па лич но ве ти 30 про цен ти по ве ќе 
суб вен ции за гр ло и 20 про цен ти по ве ќе за 
хе ктар, ки ра џи ка та Рад ми ла ја диг на ми ни
мал на та пла та, ко ја во нив но вре ме ја не ма ше, 
а исти от тој За ев уште на кон гре сот со оп шти 
де ка ќе ја за си лат со ци јал на та по мош, ко ја од 
нив но то вла де е ње во 2006 го ди на по рас на за 
це ли 70 про цен ти. Ар но ама, СДСМ не за ста
на ту ка. Се ко ја прескон фе рен ци ја е на со че на 
кон проб ле мот  кол ку суб вен ции за пе ле ти 
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БЕЗиДЕЈНОСТА БЕЗ ГРАНици
анализа

Заев во кампања со 
проекти на  
ВМРо-ДПМнЕ

Про це на та на „Ре пуб ли ка“ во це лост ја по твр ду ва и по ли тич ки от 
ана ли ти чар Але ксан дар Пан дов, кој це ни де ка ако се су ди од 
до се гаш на та по ну да од из бор на та кам па ња на СДСМ мо же ме 
да зак лу чи ме де ка ќе ја по де лат на три де ла.

ПАНДОВ: Пр ви от е де лот во кој За ев се до ка жу ва со ал бан ски те по ли тич ки пр вен ци 
кој е по го лем Ал ба нец во Ма ке до ни ја. За оваа иде ја, под др жан и од не го ви те Со ро-
со ви пла те ни ци, нај бе срам но ли ци ти ра и ќе ли ци ти ра со ма ке дон ски те на ци о нал ни 
и др жав ни ин те ре си, ну деј ќи од про ме на на име то и влез во НАТО и во ЕУ за шест 
ме се ци, па пре ку ро ти рач ки пре ми ер на две го ди ни (Ал ба нец - Ма ке до нец), дво ја зич-
ност на це ла те ри то ри ја на Ма ке до ни ја, до фе де ра ли ца зи ја на та тко ви на та, а сѐ со 
на деж де ка на тој на чин ќе при до бие ал бан ски гла со ви. На оваа те ма, ве ќе поч наа 
да се над да ва ат ал бан ски те по ли тич ки ли де ри, со уште по го ле ми ба ра ња, но ве ру вам 
де ка наш За ев си те нив пред кра јот на кам па ња та ќе ги из не на ди со по ну ди од ти пот, 
30 про цен ти за ста пе ност на Ал бан ци те во јав на та ад ми ни стра ци ја или двој но по ма ли 
при до не си на пла та ако сте Ал ба нец по род и слич но. Во тоа име, ве ру вам, ќе ста ви 
на ли ста не кол ку Ал бан ци, кои ќе би дат и на до бит ни ме ста. И по крај се то ова, на 
се ко го му е јас но де ка За ев и СДСМ не ма што да ба ра ат кај ал бан ски те гла са чи, а 
ве ру вам де ка тоа му е јас но и на За ев. Но, зло ба та што го во ди во оваа по ли тич ка 
бор ба кај не го е по сил на и свес но оста ва ва кво ку ка ви чи но јај це, кое на ред на та 
вла да ќе тре ба да го ре ша ва.

Вто ри от е, мо же би, нај за бав ни от дел. Тоа е де лот во кој За ев се чув ству ва су пе ре-
ри ор но. Тре ба да ги упо тре би си те не го ви пре зе ме ни зна е ња од мен то рот Бран ко 
Цр вен ков ски. Па та ка, во Бран ков стил  „по еден вра бо тен од се ко ја фа ми ли ја”, За ев 
ну ди ми ни мал ни пла ти од 500 евра, на 140 гра дин ки про е кти ра ни од ВМРО, За ев ну ди 
300 гра дин ки, суб вен ции за зем јо дел ци те од 200 ми ли о ни евра или на сѐ на пра ве но 
и по ну де но од ВМРО-ДПМНЕ, За ев ну ди двој но. На пра ша ње од ка де па ри за тоа, 
од го во рот, по пра ви ло, се ко гаш е - од па ри те за па но рам ско то тр ка ло. Жал но е што 
црп на ти от мур ти нец мис ли де ка ма ке дон ски те гра ѓа ни па сат тре ва или де ка се кое 
утро пи е ме по ед на ча шка на фта, па ве ру ва де ка со ла ги мо же да ја до бие на ша та 
до вер ба и де ка не е одам на про чи тан. Си сте мот на де тал на из бор на про гра ма во 
ко ја за се кој по ну ден про ект има те пре ци зен да тум на поч ну ва ње и да тум на не го во 
за вр шу ва ње, це на на чи не ње, за дол же на ин сти ту ци ја што тре ба да го за вр ши тој про-
ект и, ко неч но, и нај важ но, а тоа е на кра јот от чет за за вр ше ни от про ект, е си стем на 
ра бо та на по ли ти ча ри те, кои ма ке дон ски от на род и ма ке дон ски те гра ѓа ни го има ат 
при фа те но ка ко свој. Ни ко ла Гру ев ски и ВМРО-ДПМНЕ се чо ве кот и пар ти ја та што го 
во ве доа тој си стем во Ма ке до ни ја, ра бо тат по не го и го ну дат ка ко на чин на ра бо те ње 
за во ид ни на. Гра ѓа ни те зна ат и про ве ре но им е и до ка жа но де ка тоа што го ве ту ва ат 
Гру ев ски и ВМРО ќе би де ис пол не то. От ту ка срам но и смеш но е ко га го гле да ме ка ко 
во сти лот на по ли ти чар од 90-ти те, За ев ну ди и тре се од ра кав на ко го што ќе му тек не.

Тре ти от дел од нив на та кам па ња е цр на та и не га тив на кам па ња, во ко ја, мо рам да 
приз на ам, се нај сил ни. Во овој дел, по крај СДСМ, со сво ја та стру кту ра и се ко гаш 
под го тве ни от Со ро сов нев ла ди но-ме дум ски кор пус вој ни ци, ве ќе по ве ќе од ед на 
го ди на им се при до да де ни Ка ти ца Ја не ва и СЈО. Ток му „до тич на ва“, де фи ни тив но, 
е, а ве ру вам и ќе би де пер ја ни ца и удар на ту па ни ца на нив на та про па ган да. Свес ни 
де ка во ре до ви те на нив на та пар ти ја се лу ѓе што се це лос ни ано ним ци, па ни кој ни ту 
ги за бе ле жу ва ни ту им ве ру ва или се ве ќе до ка жа ни ма ни пу ла то ри и лаж гов ци, па 
по втор но ни кој не им ве ру ва, Со ро со ви от се ктор им е, исто та ка, истро шен, ком про-
ми три ран, ко рум пи ран, а и по ра ди че сти те на вре ди де ка сме би ле глу па ви, тру по ви 
и ов ци, во го ле ма ме ра и омра зен, це ли от ак цент или нај го ле ми от дел на не га тив-
на та кам па ња сѐ по а гре сив но им ја во ди Ка ти ца. Таа не у став на па ра ин сти ту ци ја, 
ко ја ста на при мер за не по ти зам и во ко ја си вра бо ту ва ат вну ци, бра ту че ди и де ца, 
ка ра кте ри сти ка за не трас па рент ност и за тро ше ње на ши па ри без усул, а при тоа не 
ни се под не су ва ни сме тка, „ес де со ви за ци ја“ до ма кси мум од бур гии до кој сѐ не, е 
таа СЈО и таа Ка ти ца Ја не ва, кои ние во на ред ни от пер и од до из бо ри те ќе би де ме 
при ну де ни да ги гле да ме и слу ша ме ре чи си се кој ден, со но ви и но ви прес-кон фе-
рен ции, во кои нор мал но, по пра ви ло, ќе би дат про зи ва ни функ ци о не ри и чле но ви 
на ВМРО-ДПМНЕ и са мо на ВМРО-ДПМНЕ.

Цвр сто сум уве рен де ка ма ке дон ски те гра ѓа ни го зна ат се во ова и мно гу до бро го 
сфа ќа ат. Ма ке дон ци те мно гу до бро ја раз би ра ат по ли ти ка та и зна ат кој им ну ди 
ре ал ни про е кти и кои се лу ѓе то што ќе ги ре а ли зи ра ат тие про е кти, а кој им ну ди 
ша ре ни ла ги. Фа кту ра та ќе им би де ис по ра ча на ве чер та на 11 де кем ври и на СДСМ 
и на Со рос и на СЈО...

ПанДоВ: БРанКоВИоТ уЧЕнИК на СÈ 
ПонуДЕно оД ВМРо-ДПМнЕ, нуДИ ДВоЈно!

Во 2014 го ди на СДСМ на ста пи со про гра ма во три стол ба.  
Се га, но ви от За ев „План за Ма ке до ни ја“ це лос но им па ри ра 
на то гаш ни те „Про ме ни за нов по че ток“. Не ин вен тив но и 
очиг лед но не е фект но, ама ед но став но и лес но за пре пи -
шу ва ње, ма кар што и то гаш два стол ба беа пре ко пи ра ни 
од пре тсе да тел ски те из бо ри од 2013 го ди на ко га „не за ви сен 
кан ди дат“ им бе ше гу бит ни кот и се га шен но си тел во пр ва та 
из бор на еди ни ца Сте во Пен да ров ски - Сто ка. Но, ако то гаш беа 
стол бо ви те „Да ја вра ти ме сред на та кла са“, „Са ка ме сло бо да“ 
и „Ин ве сти ра ме во ид ни на та“, се га пан дан на тие стол бо ви се 
„Над гра ди ги про е кти те на ВМРО-ДПМНЕ“,  „Ка ти це, аман, 
спа си нѐ!“ и „Ал ба ни за ци ја“...
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би се до би ле од Па но рам ско то 
тр ка ло, кол ку до ма ќинс тва би се 
га си фи ку ва ле од Три ум фал на та 
пор та, кол ку гра дин ки има ло во 
„Скоп је 2014“?! За чу до, це ло вре
ме спо ред би те се со про е кти што 
ве ќе со го ди ни ги спро ве ду ва и ги 
„из мис ли“ ток му ВМРОДПМНЕ. 
За па ро ди ја та да би де уште по го
ле ма, спо ред ба та е ме ѓу два со се
ма раз лич ни про е кти на иста та 
таа ВМРОДПМНЕ. Ве ро јат но, 
СДСМ и не ма со што да спо ре ди 
од нив но вре ме, за тоа што то гаш 
не ма ше про е кти. Ах, да. Има ше. 
При ва ти за ци ја, ТАТ, про даж ба на 
Те ле ком, те ри то ри јал на та по дел
ба во по доц неж но то и пос лед но 
вла де е ње итн. Ду зи на про е кти 
што не се ни за спо ме ну ва ње. И 
та ка, ве ти ја се не што. Но ни кој не 
об јас ни од ка де па ри во бу џе тот 
за ва кво не што. Исти те тие што 
до вче ра ги ку деа суб вен ци и те 
ка ко гол по пу ли зам и „ку пу ва ње 
на на ро дот“ се га ве ту ва ат сѐ и се
што. Дру га ма ни ја и па си ја им се 
„на ду ва ни те број ки“. Се отсе ли ле 
640.000 лу ѓе, а тие се че ти ри па ти 
по мал ку, на стра на од ко ја на ци
о нал ност, зна е те. По пис, не ли. 
Суд би на та на „фан то ми те“ ја зна

е те, по нив и др жав ни от долг, па 
ве те ни те пла ти итн. Да, „тиктак, 
тиктак“, до из бо ри те има уште 
мал ку вре ме, а ма ке дон ски гла са
чи на кон то то на пар ти ја та уште 
троа по мал ку.

ТРЕТ СТолБ: КаТИЦа.  
И ТолКу...

Тре ти от столб е нај ед но ста
вен. Во 2014 го ди на се ви ка ше 
„Са ка ме сло бо да“. Се га по но во, 
ме сто со са мо мал до да ток да 
го но си име то „Ка ти це, са ка ме 
сло бо да“, тој  се ви ка „Ка ти це, 
аман, спа си нѐ!“ Пр во, ви стин
ски спас од „Пуч“, „По ткуп“ и 
ре ди ца дру ги пре кр шу ва ња на 
за ко нот, а вто ро спас за пар ти ја
та во да ва ње то крил ја од Ја не ва 
со из мис ле ни пред ме ти за по ли
тич ки те про тив ни ци за, ма кар 
под нос лив по раз во де кем ври. 
Де вал ва ци ја та на по ли тич ки те 
про тив ни ци и „не при ја те ли“ и 
та ка е сред но то име на пар ти
ја та, прин цип што го пра кти ку
ва це ли 25 го ди ни. И оп сто ју ва. 
Проб ле мот се ја ви во ме ѓу на
род на та за ед ни ца, ко ја по са ка 
Ја не ва да би де по мал ку вид ли ва 
во пре диз бо ри е то. Ште та, ну се
фект што пре диз ви ка нер воз на
та Ја не ва да се ка ра со су дии, по 
су до ви. И гре во та. Зна чи, де фин
тив но ште та, зна чи... 

анализа

 Jа минавте Македонија не-
колку пати заедно со ГДОМ, 
при што со тридецениското 
актерско искуство го чув-
ствувате пулсот на граѓани-
те. Какво е расположението 
на граѓаните? Кои емоции ги 
препознавате кај нив?
ЈОВАНОВСКи:  Време е за 
крај на кризата, која, навис
тина, предолго трае. Штетите 
од оваа криза ги чувствуваме 
сите, без разлика на нашата 
идеолошка ориентација. Јас 
лично мислам дека оваа кри

за е вешто смислено сценарио 
за да се дојде на власт по се
која цена. Главните актери на 
ова сценарио се изродите од 
СДСМ, невладините органи
зации финансирани од Сорос 
и од „чадорот“ од надвор. Тие 
заедно требаше да направат 
судир меѓу Македонците за да  
може „оправдано“ да интерве
нира надворешниот фактор. 
Точно поради ова граѓаните 
што доаѓаат на овие трибини 
се многу загрижени за својата 
иднина и за иднината на свои
те деца. Често можат да се ви
дат и солзи во нивните очи. 
Емоциите се присутни и човек 

не може да биде рамнодушен 
на сето тоа. Во моите настапи 
секогаш се трудам да ги најдам 
вистинските зборови, кои вле
ваат сигурност, надеж за по
добро утре на нашата држава. 
Би сакал дел од медиумите во 
целост да ги проследат моите 
говори, кои се соопштени со 
искрена намера, пред сѐ, ра
ководени од патриотски и од 
човечки причини. Моето иску
ство како актер многу ми пома
га во моите настапи. На ниеден 
настап досега не сум користел 
микрофон бидејќи не сакам да 
ме спречува да бидам дел од 
граѓаните и да сочувствувам 
со нив. Се надевам, дека избо
рите закажани на 11 декември 
2016 година ќе ѝ стават крај 
на оваа криза, ќе одговорат на 
многу поставени прашања за 
да може Македонија да тргне 
по патот на просперитетот и 
на благосостојбата.

Секој вистински  
Македонец  
треба со љубов  
да ја брани  
татковината

КРСТЕ ЈОВАНОВСКи, ГДОМ

Граѓаните што доаѓаат на нашите трибини се многу 
загрижени за својата иднина и за иднината на своите деца. 
често можат да се видат и солзи во нивните очи. емоциите 
се присутни и човек не може да биде рамнодушен на сето 
тоа. се надевам дека изборите закажани на 11 декември 
2016 година ќе ѝ стават крај на оваа криза, ќе одговорат на 
многу поставени прашања за да може македонија да тргне 
по патот на просперитетот и благосостојбата, вели актерот и 
активист на ГДОМ, Крсте јовановски

Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски

интерВjу
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 Главниот адут на опозиција-
та за овие избори, се чини, се 
ветувањата за двојазичност 
и обидот СДСМ да се претво-
ри во „најголема партија на 
Албанците во Македонија“. 
Како Вие лично го разбирате 
тоа, роден велешанец, „нату-
рализиран“ струмичанец, а 
сега скопјанец, како што Ве 
носеше кариерата?
ЈОВАНОВСКи:  Главниот адут, 
според мене, беа незаконски 
здобиените прислушувани 
разговори, кои, во основа, 
имаа цел да направат пуч и 
да ја соборат Владата на РМ. 
Доказ за ова е јавно соопште
ната изјава на Зоран Заев 
дека оваа Влада ќе падне за 
три дена. Бидејќи не се случи 
тоа, тие почнаа да ги објаву
ваат незаконски здобиените 
телефонски разговори, кои 
требаше морално да ги дискре
дитираат и уништат водечките 
луѓе на ВМРО – ДПМНЕ. Кога и 
тоа не успеа, за што сведочат 
рејтинзите, тогаш се вмешаа 
странците и го создадоа Пржи
но, каде што, меѓу другото, се 
формираше и СЈО, кое требаше 
да процесуира обвиненија гра
дени врз основа на незаконски 
здобиените прислушувани те
лефонски разговори. Ова до 
некаде требаше да ја смири 
опозицијата, но обвиненијата 
од СЈО беа без факти и аргу
менти и судот ги одби. Тогаш 
дојдоа на ред „шарените рево
луционери“, кои требаше да ја 
обезличат нашата татковина 
со бојадисување и до уништу
вање на сѐ што е македонско, а 
посебно спомениците и инсти
туциите. Во недостиг од идеи, 
нивниот лидер вети двојазич
ност на целата територија на 
РМ. Ова за мене е предавство 
на сопствената татковина и 
на граѓаните од кои СДСМ без 
никаков срам бара гласови за 
да дојде на власт. „Човекот’’ 
што се фалеше дека ќе јаде 
живи луѓе и дека ќе брка од 
работа сѐ од чистачка, па на
горе, „човекот’’ што лажеше 
дека има 500.000 фантомски 
гласачи, „човекот’’ што е або
лиран криминалец, фатен како 
бара поткуп, „човекот’’ што се 

дистанцираше од „шарените 
револуционери’’, а заедно со 
нив фрлаше боја врз светите 
македонски споменици и ин
ституциите на нашата држава, 
„човекот’’ што се сликаше со 
терористите во Куманово, „чо
векот’’ што го има за пријател 
прислушувачот и монтажер на 
незаконски здобиените снима
ни разговори, „човекот’’ што 
го има за другар Чаушот, нема 
право да бара глас од маке
донските граѓани. Ова, со еден 
збор, е перверзија.

 Културата е цел на постоја-
ни напади од изградбата на 
театарот во Скопје, заедно 
со целиот проект „Скопје 
2014“, за сега да дојдеме и 
до директен напад од СЈО 
кон Министерството за кул-
тура за градбата на Музејот 
на македонската борба. Во 
демонстрациите настрада 
и Театар Комедија, вашиот 
втор дом. Што препознавате 
во овој континуиран напад 
врз институциите на култу-
рата?
ЈОВАНОВСКи:  Главниот столб 
на постоењето на еден народ 
е во неговите традиции и 
културни вредности. Проек
тот „Скопје 2014“ ги содржи 
сите овие елементи затоа на
падите се и најжестоки таму. 
Се прашувам какво „човечко 
суштество“ е тоа што го урива, 
уништува тоа по што треба да 
нѐ препознаваат во светот. Тоа 
е исто како да прават фацијал
на хирургија на своето лице со 
изглед на изрод – монструм. 
Театарот Комедија е еден од 
успешните проекти на Минис
терството за култура и како 
таков и тој мора да се уништи 
и да се фрли в канта за отпа
доци. Со еден збор, треба да 
се сатанизира сѐ што е добро и 
успешно во оваа држава.

 Театарските штици ги „пре-
селивте“ меѓу граѓаните, на 
народните собири, заедно со 
другите од ГДОМ, каде што 
порачувате да не се сата-
низира направеното и дека 
имаме ум сами да ја решиме 
кризата. имаме ли, нависти-

на, ум сами да ја решиме кри-
зата, ако во овие две години 
бевме сведоци на повеќе на-
силни протести, а ништо не 
ги премисли двата, условно, 
„табори“ на политички опре-
делени?
ЈОВАНОВСКи:  ГДОМ, во ос
нова, е здружение за одбрана 
на Македонија. Врз основа на 
кажаното, мислам дека секој 
вистински Македонец со ин
телектуален багаж треба да 
ја брани својата татковина со 
позитивна енергија и со љубов.

Кога кај нас не би имало из
роди и предавници да нѐ ко
дошат кај странците, сигурен 
сум дека можевме сами да си 

ја решиме кризата. Мотивите 
на изродите се неосновани и 
нечовечки, затоа дојдовме до 
оваа ситуација. Протестите на 
изродите и на предавниците 
беа договарани и добро плате
ни во лабораториите на Сорос 
и на „чадорот“. Многубројните 
снимки на телевизиите све
дочат за тоа, како и со што се 
служеа и какви закани упату
ваа на припадниците на МВР, 
кои имаа задача да ги чуваат 
светите македонски обележја и 
институциите без кои не може 
да се замисли ни една држа
ва. Тие никогаш не применија 
сила за да ги спречат вандали
те во нивниот налет кон нив
ната цел. Нека одговорат што 

ќе се случи со нив ако истото 
тоа го правеа во демократ
ските земји од старата дама 
 Европа. Нашите настапи се 
карактеризираат со позитивна 
енергија и со љубов. Ова се две 
спротивставени идеологии и 
вистини што немаат никаква 
споредба. Вистината е на стра
на на народот и граѓаните и 
вистината и правдата секогаш 
победуваат.

 Што по изборите? Вие и Ва-
шите колеги - театарски ра-
ботници, некако политички 
се „поделивте“. Се чувствува 
ли тоа во работата, во теата-
рот? Можно ли е ладење на 
суетите по изборите?

ЈОВАНОВСКи:  По изборите 
многу работи ќе си дојдат на 
свое место доколку „опозиција
та“ ги признае и му честита на 
победникот. Тогаш, сите обви
нувања ќе паднат во вода како 
што видовме досега дека сѐ 
што беше изречено како мотив 
за непризнавање на претход
ните избори е неточно, неар
гументирано, невистинито и 
лажно. Во контекст на ова, а 
со цел да се дознае вистината, 
која лидерот на опозицијата 
многу често ја употребува, 
сакам да го потсетам на вис
тината:

• Кој беше против формирање
то македонска држава;

• Кој беше тој што го смени 
името на нашата татковина;

• Кој беше тој што го смени 
знамето на нашата татко
вина;

• Кој беше тој што ги ограби, 
уништи и се збогати од на
шите фабрики;

• Кој беше тој што остави 
200.000 илјади работници 
на улица;

• Кој беше тој што продаде 
повеќе од 150.000 државјан
ства на Албанци од надвор;

• Кој беше тој што направи 
срамна територијална по
делба; 

• Кој беше тој што му ги даде 
прислушуваните разговори 
за да може да го сопира раз
војот на нашата татковина 
и да ја уценува речиси две 
години со голема поддрш
ка на чадорот, кој во свое
то портфолио не знам дали 
знае дека има подвлечено 
 по употреба да се фрли или 
уништи...

Кога ќе одговори на сето на
ведено, точно и прецизно, 
тогаш можеме да зборуваме 
за вистината за Македонија. 
Ако Зоран Заев одговори на 
овие прашања, тогаш белки ќе 
сфати колку години ќе ѝ треба
ат на нашата татковина за да 
тргне по патот на вистината.

... Со почит и бог да е со нас. 

интерВjуКРСТЕ ЈОВАНОВСКи
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И з би рач ки от спи сок 
во Ма ке до ни ја брои 
1.783.715 гла са чи. Оваа 

офи ци јал на број ка на гла са чи 
од Др жав на та из бор на ко ми си ја 
ги за ко па си те твр де ња на СДСМ 
и на неј зи ни от ли дер Зо ран За
ев из не се ни вед наш по из бо
ри те во 2014 го ди на, твр де ња 
со кои ја за поч наа нај дол га та 
по ли тич ка кри за во др жа ва та. 
По ли тич ка та кри за сѐ уште ја 
тре се др жа ва та и, се ка ко, не се 
за др жа са мо на ос по ру ва ње то 
на из бо ри те по ра ди „фан том
ски гла са чи“, но тоа не ги ра ње 
оди гра огром на уло га во кре
и ра ње то сли ка и не до вер ба во 
на во ден не де мо крат ски си стем 
на вла де е ње на ВМРОДПМНЕ. 
За тоа оваа број ка на гла са чи, 
ко ја по си те про чи сту ва ња со 
ме то до ло ги ја при фа те на и од 
СДСМ, а ко ја е за 3.000 гла са
чи по го ле ма од ос по ру ва ни от 
спи сок со на вод ни по ло ви на 
ми ли он „фан то ми“, фр ла но во 

свет ло кон ви сти на та за бор ба
та за „сло бо да и за де мо кра ти ја“ 
на За ев.

За по тсе ту ва ње, За ев не до че ка 
ни ту да поч не пре бро ју ва ње то 
на гла сач ки те лив чи ња, а об ви
ни за из бо рен гра беж, за не де мо
крат ски из бо ри, за фал си фи кат на 
из бо ри те и за по сто е ње „фан том
ски гла са чи“. ДИК, се пак, прес ме та 
де ка раз ли ка та ме ѓу гла со ви те за 
СДСМ и за ВМРОДПМНЕ со ко а
ли ци и те би ла 200.000 гла са. Тоа 
беа и 200.000 при чи ни За ев две 
го ди ни да ма ни пу ли ра со број ка та 
на „фан то ми“. И не са мо за по ра зот 
во 2014 го ди на, СДСМ по тоа вле
зе во не ги ра ње на си те из бор ни 
по ра зи во де се ти на та со о чу ва ња 
со на ро дот и со ВМРОДПМНЕ. Из
би рач ки от спи сок се га ми на низ 
си те фил три на про чи сту ва ње, 
а тоа не мо жат да го не ги ра ат 
ни ту од СДСМ. Се пак, спи со кот 
два па ти бе ше глав на при чи на за 
од ло жу ва ње на из бо ри те, а со тоа 
и до пол ни тел но про дол жу ва ње 
на кри за та.

Не мо же ме да не се на вра ти ме 
на си те пре бро ју ва ња на „фан
то ми те“ из не се ни од СДСМ. На 
по че то кот на кри за та доз нав ме 
де ка За ев, кој во кам па ња та во 
2014 го ди на се прог ла су ва ше за 
иден пре ми ер, бил све сен де ка 
СДСМ ќе ги за гу би из бо ри те. Јав
но ста пр во го ви де раз го во рот со 
ли де рот на ВМРОДПМНЕ, Ни
ко ла Гру ев ски, во кој приз на ва 
де ка и ан ке ти те што ги спро
ве ду вал СДСМ по ка жу ва ле де
ка ќе за гу би со „78 про цен ти“, 
што ста ти стич ки на те рен зна чи 
раз ли ка од око лу 150.000 гла са. 
За ев по тоа во ин терв ју приз на
ва де ка бил све сен де ка го че ка 
по раз, па поч наа ма ни пу ла ци и те 
со евен ту ал на раз ли ка од 20 до 
30 ил ја ди гла са.

И трг на во зот со ли ци ти ра ње со 
„фан то ми“. Рад ми ла Ше ке рин ска, 
дес на та ра ка на За ев, јав но по со чи 
на 330.000 „сом ни тел ни гла са чи“, 
по тоа зго ле ми на 500.000 ими ња 
од спи со кот. За ев, пак, на ста пу ва
ше со број ка 200300.000 гла со ви 

кои се вмет ну ва ле во ку ти и те, па 
се на вра ќа ше на по ло ви на ми
ли он, за по не кол ку бр зи ма те
ма тич ки опе ра ции да прес ме та 
де ка „372.000 оста ну ва ат спор
ни и сом ни тел ни“. И пар ти ски от 
ге не ра лен се кре тар, акту е лен 
тех нич ки ми ни стер во МВР, Оли
вер Спа сов ски, кал ку ли ра ше со 
„фан то ми“ и број ка та на „ре ал ни“ 
гла са чи, ко ја ја за о кру жу ва ше на 
1.500.000. Се пак, тој оди гра не
кол ку се ри оз ни уло ги во „фан
то ми зи ра ње то“. Пр во, за ед но со 
прв чо век на ДИК, Але ксан дар 
Чи ча ков ски од СДСМ, кре и раа 
ат мо сфе ра за „лов на ве штер ки“ 
об ја ву вај ќи спи сок во „су ро ва 
фор ма“ од МВР, на ја вен увид на 
вебстра ни ца та на ДИК, што ду ри 
и прет ход ни ци те на Чи ча ков ски 
го оце ни ја ка ко на мер но кре и
ра ње ха ос во пре диз бо ри е то за 
за ка жа ни те, па од ло же ни из бо ри 
на 24 април.

- Оваа ап ли ка ци ја, ако ве ќе ја 
об ја ву ва, тре ба ше да ја об ја ви 
вед наш ко га ги до би ле по да то-

ци те – а тоа е 1.12.2015 го ди на. 
Би деј ќи не стои зад по да то ци-
те во оваа ап ли ка ци ја, освен 
тоа што ка жу ва де ка тоа се 
по да то ци ажу ри ра ни од За во-
дот за ста ти сти ка, не ка жу ва 
де ка се неј зи ни. Зна чи, ДиК 
се вклу чу ва ди рект но во ха-
о сот – оце ни во март Але ксан
дар Но ва ков ски, до де ка Ни ко ла 
Рил ков ски иско мен ти ра де ка се 
кре и ра не до вер ба во Из би рач
ки от спи сок:

– На пра ви кон фу зи ја, еви-
дент но е де ка на пра ви за тоа 
што мно гу ми на се за ин три-
ги раа... Со ва ква та си ту а ци ја 
не до вер ба та е по рас на та  до
да де Рил ков ски.

Спа сов ски во мај го ди на ва со по
е ди неч ни пис ма од чле но ви те 
на ДИК по ба ра да би дат из бри
ша ни по ве ќе од 138.000 гла са чи 
 пол но лет ни гра ѓа ни, би деј ќи 
има ле ва лид ни пат ни ис пра ви, 
но не ма ле ва жеч ка лич на кар та. 
Ко ми си ја та го од би и во ко ле
ктив но пис мо му го об јас ни Из
бор ни от за ко ник, во кој пи шу ва 
де ка „во Из би рач ки от спи сок се 
за пи шу ва ат си те гра ѓа ни со на
пол не ти 18 го ди ни жи вот кои 
има ат жи ве а ли ште на те ри то ри
ја та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а 
кои има ат ва жеч ка лич на кар та 
или пат на ис пра ва“.

Лич ни кар ти, ка ко до ку мент, во 
оваа кри за не кол ку па ти беа во 
игра. Не смее да се за бо ра ви де ка 
око лу 10.000 гра ѓа ни не мо же ле 
да си ги по диг нат изра бо те ни те 
до ку мен ти од МВР за тоа што би
ле од зе ме ни од СЈО, по на во ди од 
СДСМ за на вод на зло у по тре ба 
во из бор ни це ли. Но, опре ма за 
про из водс тво фал си фи ку ва ни 
лич ни кар ти за ед но со Из би рач
ки от спи сок на Оп шти на Цен тар 
и 120 ил ја ди лич ни по да то ци на 
гра ѓа ни, беа нај де ни и во им про
ви зи ра на та фа бри ка на со пар ти
е цот на За ев и Спа сов ски, За хир 
Бе ки ри – Ча уш. От то гаш, се чи ни, 
„фал си фи ку ва ни до ку мен ти зло
у по тре бе ни во из бор ни це ли“ 
ис чез на од реч ни кот на СДСМ.

Во це ло то про чи сту ва ње на 
спи со кот по мер ка на СДСМ, 

мо ра да се наг ла си и цир ку сот 
што го пре диз ви ка јав ни от увид 
на не кон зи стент ни за пи си во 
Из би рач ки от спи сок, од нос но 
оние кои по ме то до ло ги ја та на 
чи сте ње од „фан то ми те“ тре
баа(т) да спро ве дат фор ма на 
актив на ре ги стра ци ја. По го де
ни од тоа што се по со че ни ка ко 
„фан то ми“, го лем број чле но ви, 
акти ви сти, јав ни под др жу ва чи 
и чле но ви на нив ни те по ши ро
ки се мејс тва бли ски до  СДСМ, 
ду ри и од би ваа(т) да се при ја
ват во спи со кот и да ја ис пра ват 
„исто ри ска та гре шка“. Ту ка по
тсе ту ва ме на „фан том ска та“ се
стра на Ше ке рин ска, на Мир ја на 
Нај чев ска, на Гор дан Ге ор ги ев, 
Ја ни Ма кра ду ли, Бла гој Хан џи
ски, се мејс тво то Ца нов ски, Ерол 
Ри за ов, Ида Про ту ѓер... Но, се то 
тоа про из ле зе од ме то до ло ги
ја та при фа те на со на ме ра да се 
по ка же де ка не ма „фан то ми“.

- ДиК со ме ѓу на род ни те екс-
пер ти од иФЕС соз да де и ус-
вои 32 пра ша ња ка ко да се 
про ве рат гра ѓа ни те. Не кои од 
пра ша ња та мо же би беа не ло-
гич ни, но ги при фа тив ме за 
да мо же да го ис цр пи ме пра-
ша ње то де ка во Ма ке до ни ја 
по сто јат фан том ски гла са чи 
 по со чу ва Суб хи Ја ку пи, член 
на ДИК.

Ма ке до ни ја со ос по ру ва ње то 
на Из би рач ки от спи сок ми на 
мно гу тур бу лен тен пер и од. И 
про чи сту ва ње то, но и до ка жу
ва ње то де ка „фан то ми те“ беа 
са мо уште ед на из мис ли ца на 
СДСМ, се га се са мо дел од ре
ше ни е то за из лез од кри за та, 
а тоа се кре ди бил ни из бо ри со 
про чи стен Из би рач ки спи сок. 
Се га на СДСМ оста ну ва пред из
бо ри те јав но да за ста не и да ја 
вра ќа до вер ба та на јав но ста во 
Из би рач ки от спи сок по две го
ди ни не го во ос по ру ва ње. Но, и 
да об јас нат при тоа за ос по ру ва
ње то на 200.000 гла са раз ли ка 
од 2014 го ди на, за „фан то ми те“, 
на пу шта ње то на пар ла мен тот, 
оста вки те, иде ја та за бри ше
ње то на 138.000 из би ра чи, па 
и што ба ра ле Из би рач ки от спи
сок и лич ни те по да то ци на цен
тар ци кај Ча у шот... 

„Фан то ми“ не ма,  
спи со кот по го лем за 
3.000 гла са чи

ДИК ПРЕ СЕ ЧЕ

Ќе има ли маж или же на од СДСМ што ќе приз нае де ка 
се та бла ма жа со Из би рач ки от спи сок бе ше смис ле на за 
да се за се ни по ра зот од 200.000 гла са, а по тоа и за да 
пос лу жи два па ти да се из бе га од из бо ри и да се одол жи 
кри за та? Ќе се из ви ни ли Спа сов ски за мол ба та до ДИК 
да се из бри шат 138.000 гла са чи? Ќе има ли доб лест 
пре тсе да те лот на ДИК, Але ксан дар Чи ча ков ски, јав но да 
ка же чие мас ло бе ше ма ни пу ли ра ње то со об ја ву ва ње то 
на не це лос ни от спи сок во март? Ед но, се пак, е си гур но, 
„фан том ско то“ пог лав је од уни шту ва ње то на др жа ва та се 
за тво ри со Из би рач ки спи сок по го лем од ос по ру ва ни от

актуелно
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КолуМна

ИМ ПЕ РИ Ја

Пишува | Ацо Станковски

По ме ѓу мај сто ри те на ес на
фи те од вре ме то на го ле
ми от гра ди тел ски бум во 

пер и о дот на го ти ка та во се ве ро
за пад на Евро па, кру же ше ед на 
изре ка – „Се ко ја ту ла са ка да ста
не ка те дра ла“, а оваа му дрост го 
ка ра кте ри зи ра ре не санс ни от дух, 
кој ќе сле ду ва во след ни те ве ко ви 
и ќе поч не да ја офор му ва европ
ска та ци ви ли за ци ја ста ну вај ќи 
еден си лен кул ту ро ло шки агенс, 
еден син хро ни ци тет во гра де ње
то на уни вер зал ни от европ ски 
(па и свет ски све тог лед, пре ку 
ко ло ни ја лиз мот) ка ра ктер, со
ста вен од не ве ро ја тен мо за ик на 
на ро ди и мен та ли те ти, но овој
пат ин те гри ра ни пре ку хри сти
јан ска та ве ра и но во о ткри е ни те 
естет ски и на уч ни вред ност на 
ан ти ка та, кои си те овие кул ту ри 
ги спо де лу ва ле под ка па та на ил
ја да го диш на та Рим ска Им пе ри ја. 

Се га, во тој фас ци нан тен „чин кве
чен то“, Евро па и неј зи ни те нај по
тент ни кралс тва до би ја не ви де ни 
перс пе кти ви, шан са да пре рас нат 
во им пе рии. 

„Се ко ја др жа ва са ка да ста не им
пе ри ја, се кој вој во да – им пе ра
тор“, па ра фра за за не ве ро јат ни те 
ка па ци те ти на по ли тич ки и осво
ју вач ки план, кои се соз да доа за 
не кол ку те европ ски мо нар хии, 
пред сѐ, за оние кои имаа раз ви
е но мо реп лов ство, со кое поч наа 
да ап сор би ра ат под сво ја власт 
не прег лед ни ко ло нии на но во
о ткри е ни те кон ти нен ти бла
го да реј ќи ѝ на тех но ло ги ја та и 
истра жу ваш тво то, кои во 15 и 16 

век на пра ви ја че кор, кој до то гаш 
Евро пеј ци те не го беа на пра ви ле 
во сво ја та пи ша на исто ри ја. 

Одед наш, за бре вта на та и ам би
ци оз на европ ска ци ви ли за ци ја 
во но ви те про сто ри се су дри со 
при ми тив ни за ед ни ци, кои ка ко 
да дош ле од пра и сто ри ја та. 

Во име то на ве ра та, а уште по ве ќе 
во име то на про фи тот, европ ски
те осво ју ва чи лес но ги истре би ја 
оние до мо род ци кои си ги бра неа 
те ри то ри ја та и кул ту ра та, и за
ца ру ваа со не о че ку ва но го ле ми 
ре сур си и про странс тва. 
Про сто е шо кант но ка ко не кол
ку европ ски кралс тва син хро но 
се пре тво раа во им пе рии, и по
крај нив ни те ме ѓу себ ни су ди ри. 
Анг ли ја, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја, 
Фран ци ја и Хо лан ди ја оку пи раа 
та ка го ле ми про сто ри што до би ја 
ге о граф ски га ба рит на им пе рии 
– еги пет ска та, пер си ска та, ма ке
дон ска та или, пак, рим ска та. 

Не кои од овие су пер раз ви вач ки 
кралс тва се ши реа те ри то ри јал но 
со та ков про грес што и во да чот 
на Мон гол ци те, Џин гискан, би 
им по за ви дел. 

Не на и ду вај ќи на ни ка ков от пор 
од лу ѓе то, кои беа тол ку да ле ку 
од мо ќта на во е на та тех но ло ги ја 
на европ ски те осво ју ва чи, бе
ли от чо век поч на да за фа ќа сѐ 
по ве ќе и по ве ќе, а до ско ро сло
бод ни те и сро де ни со при ро да та 
до мо род ци го ви доа пе ко лот на 
ропс тво то. Од 15, па до 17 век, 
од но ви те све то ви до а ѓаа огром

ни бо гат ства. Глав ни те гра до ви 
на овие но ви им пе рии, од ма ли 
па лан ки со го ле ми ка те дра ли, 
се пре тво ри ја во бо га ти ме га
ло по ли си со сто ти ци ил ја ди, па 
и ми ли о ни лу ѓе. Во вре ме то на 
ба ро кот – кул ту рен стил, кој ја 
одра зи европ ска та су пе ри ор
ност и рас кош, а кој се про ши ри 
и по ко ло ни и те, фер ти ли зи рај ќи 
го све тот со кул тот на бе ско неч
на та на деж во свет ла та ид ни на, 
Евро пеј ци те од овие им пе рии 
поч наа ве ќе да го мо де ли ра ат 
спо ред сво и те па ра диг ми по го
ле ми от дел од све тот. 

Тоа беа ви стин ски им пе рии, по
ли тич ки и еко ном ски си сте ми, 
кои кон тро ли раа де се ти ци ми
ли о ни ква драт ни ки ло ме три 
и сто ти ци ми ли о ни жи те ли на 
пла не та ва. 

Во ви кто ри јан ска до ба, про свет
ле но то вре ме на кра ли ца та Ви
кто ри ја, Бри тан ска та Им пе ри ја 
ста на тол ку го ле ма што се соз да
де по го вор ка де ка во ова царс тво 
сон це то ни ко гаш не за о ѓа. 

Во тоа вре ме Бри тан ска та Им пе
ри ја кон тро ли ра ше те ри то ри ја 
по го ле ма од 44 ми ли о ни ква
драт ни ки ло ме три, што би би ло 
ре чи си про стор, во кој би мо же ле 
да се сме стат две по вр ши ни на 
по доц неж на та ко му ни стич ка 
им пе ри ја – Со вет ски от Со јуз, 
кој пред па дот на ре жи мот на 
бол ше ви ци те има ше око лу 22 
ми ли о ни ква драт ни ки ло ме три 
и бе ше нес по ред ли во нај про
стра на та др жа ва во све тот. Но, 
иа ко оваа ка та стро фа на СССР, 
кој се рас пад на пред 25 го ди ни, 
ре зул ти ра ше и со те ри то ри јал на 
ди со лу ци ја, Ру ска та Фе де ра ци
ја е сѐ уште нај го ле ма та по по
вр ши на др жа ва на све тот со 18 
ми ли о ни ква драт ни ки ло ме три. 

Де нес сме све до ци на по сто е ње
то на са мо три им пе рии. Оние, 
европ ски те ко ло ни јал ни им пе
рии во вре ме то на мо дер низ мот 
и по две те свет ски вој ни оти доа 
во ми на то то. САД, Ру си ја и Ки на 
се тие три им пе рии, кои де нес и 
во дог лед на ид ни на ќе се бо рат 
за сво и те ин те ре си и до ми на ци ја 
на свет ска та ге о стра те ги ска и 
ге о по ли тич ка ша хов ска таб ла. 

Тоа што иде о ло шки те прин ци
пи во си те овие др жа ви ка ко да 
се пок ло пу ва ат низ приз ма та на 
ли бе рал ни от ка пи та ли зам, се пак 
во нив има го ле ми кул тур ни и 
мен та ли тет ски раз ли ки, тол ку 
автен тич ни и ори ги нал ни, што 
се ко ја од овие им пе рии, всуш ност, 
зра чи ка ко ци ви ли за ци ја – ка жа
но во ду хот на Хан тин гтон. 

Им пе рии се по ја ву ва ле низ це ла
та исто ри ја на свет ска та сце на, од 
оние ми то ло шки те, ка ко царс
тво то Му или Ат лан ти да, па до 
исто ри ски те, ка ко еги пет ска та, 
аси рова ви лон ска та, пер си ска та, 
ма ке дон ска та, ки не ска та, рим
ска та, мон гол ска та, ви зан ти ска та 
(Источ но то Рим ско Пра вос лав
но Царс тво), ру ска та, тур ска та, 
бри тан ска та, ав строун гар ска
та, фран цу ска та, шпан ска та, гер
ман ска та (во вре ме то на Хит лер), 
ко му ни стич ка та (од вре ме то на 
Ле нин и на Ста лин, па сѐ до Гор ба
чов), аме ри кан ска та (ли бе рал на 
им пе ри ја, ко ја е сѐ уште нај моќ
на та во свет ски рам ки, но во фа за 
на про па ѓа ње) и ја пон ска та до 
пред кра јот на Вто ра та свет ска 
вој на ко га е уни ште на со атом ски 
бом би од стра на на САД. 

Се пак, нај по ет ска и нај о пе а на 
по сво е то ве ли чие и фас ци нант
ност е Ма ке дон ска та Им пе ри ја, 
соз да де на од нај го ле ми от вој
ско во дец на си те вре ми ња и, 
во ед но, нај ха риз ма тич ни от цар 
во исто ри ја та на чо веш тво то – 
Але ксан дар Тре ти Ма ке дон ски, 
на ре чен уште и Ве ли ки.

Таа им пе ри ја ќе трае це ли три 
ве ка, и по крај кра тки от жи вот на 
ца рот над ца ре ви те – Але ксан дар 
Ве ли ки, кој по чи на на 33 го ди ни 
во Ва ви лон, да ле ку од сво ја та род
на Ма ке до ни ја. Иа ко све тот тол ку 
мно гу го сла ви овој не ве ро ја тен 
лик, од кој се инс пи ри раа мно гу 
умет ни ци, по е ти, исто ри ча ри, но 
и нај го ле ми те твор ци во умет
но ста на ро ке нро лот, ка ко Џим 
Мо ри сон, Ро берт Плант или Деј
вид Бо у ви, зо што ние, Ма ке дон
ци те, кои сме не го ви исто ри ски 
по том ци, не би го сла ве ле и не би 
по ка жу ва ле по чит кон не го во то 
исто ри ско ве ли чие, кое е не сом
не но и нес по ред ли во, ду ри и во 
свет ски рам ки. �



Вработува повеќе од 15.000 лица,  
создава 20 отсто од БДП

ЕКоноМИЈаиНВЕСТиТОРиТЕ ОД АВТОМОБилСКиОТ СЕКТОР ЈА КРЕНАА МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМиЈА

Катализатори за автомобили, 
седишта, навлаки, воздуш
ни перничиња за автомо

били, електроника, автобуси, се 
само дел од производствените 
програми на фабриките од ав
томобилската индустрија што 
работат во земјава. Македонија 
последниве години стана вис
тинска мека на странските ин
веститори од овој сектор, па во 
земјава веќе има голем голем 
број присутни компании, а се 
најавува и влегување нови. Ос
вен отварањето многу работни 
места, овој сектор ја смени це
лата структура на побарувачка 
на квалификувани кадри на 
пазарот на труд. Компаниите 
од автомобилската индустрија 
веќе имаат проблем со наоѓање 
работна сила, поради што почну
ваат соработка со образовните 
институции на сите нивоа за 
во иднина и странските и до

машните компании да не губат 
и време и пари за да ги донесат 
квалификациите на вработени
те на нивото што им е потреб
но. Целта на претставниците на 
автомобилската индустрија во 
претстојниот период е домаш
ните компании да го зголемат 
процентот во репроматеријали, 
а со тоа да се зголеми и учеството 
во извозот, затоа што овие ком
пании се 100 проценти извозно 
ориентирани. Со постигнување
то на оваа цел содржината на 
извозот во поголем процент ќе 
биде македонска.

Според податоците од Дирек
цијата за технолошки и индус
триски развојни зони, кои во 
посебна анализа ги наведува и 
Светска банка, вкупните инвес
тиции на овие компании се про
ценети на 235 милиони евра. Во 
последните пет години, според 

нив, само автомобилскиот извоз 
се зголемил речиси шестпати 
и стасал до 1,7 милијарда евра 
во 2015 година, што е 20 отсто 
од БДП. Производството на ав
томобили и на автомобилски 
делови во Македонија расте 
најмногу со влезот на странски
те компании што инвестираа во 
зоните. „Џонсон мети“, „Џонсон 
контролс“, „Ван Хол“, „Дрексел
маер“, „Kромберг и Шуберт“ се 
меѓу најактивните странски 
компании. Во анализата на 
Светска банка стои дека само 
„Џонсон мети“ има повеќе од 40 
отсто од извозот на странските 
компании и речиси 20 отсто од 
вкупниот извоз. Во официјал
ната државна статистика нема 
податоци за извозот што се од
несува само на автомобилскиот 
сектор. Од Дирекцијата сметаат 
дека, всушност, станува збор за 
вкупниот извоз од зоните, кој 
најмногу се поврзува со авто
мобилскиот сектор. 

�Денеска, ако споредуваме со 
ситуацијата од пред неколку 
години, имаме значајна раз-
лика во структурата на изво-
зот, но и зголемена додадена 
вредност. Сепак, најголем дел 
од работата на компаниите во 
зоните се концентрирани и се 
околу автомобилскиот сектор, 

како што се катализатори, 
електроника, автобуси, воз-
душни перничиња, навлаки за 
седишта. Но, од друга страна, 
има и неколку компании што 
не се во зоните, а работат за 
автомобилската индустрија и 
нивниот придонес во извозот, 
иако е значајно помал, сепак, 
не е занемарлив  вели Мизо. 

Инаку, извозот од слободните 
зони во 2015 година изнесу
вал 1,5 милијарда евра и е 36 
проценти од вкупниот извоз 
во земјата, а во 2009 година 
извозот бил 22 милиона евра. 
Во 2014 година извозот од зо
ните изнесувал 1,170 милијарда 
евра. Во прилогот на Светска 
банка пишува дека Македонија 
има динамичен автомобилски 
сектор. 

�Во комбинација овие компа-
нии од 2011 година создадоа 
околу 15.000 работни места, 
околу 20 проценти од сите 
нови работни места, од кои 
една третина се квалифику-
вани и две третини се нискок-
валификувани работници. 
иако овој сегмент на директни 
странски инвестиции созда-
де прелевање во транспортот, 
логистиката, обработката и 
помошните услужни дејности 
(вклучувајќи ги и градежните 
услуги), кој се проценува во 
вредност од 50 милиони евра 
во 2014 година, врските со ло-
калната економија остануваат 
ограничени  стои во прилогот.
Промените на подобро допрва 
треба да дојдат.

� Во автомобилскиот сектор 
во Македонија веќе имаат ин-
вестирано 20 компании, што е 
повисока стапка во однос на 
соседните држави. Осумдесет 
проценти од компаниите во 
слободните економски зони 
работат во автомобилската 
индустрија и вработуваат по-
веќе од 13.000 лица во држа-
вава и во овој сектор допрва 
треба да дојдат новите работи 
 смета Штефан Петер, претсе
дател на Советот на странски 
инвеститори.

Политичката криза во држава
та, според Петер, не влијае врз 
автомобилскиот сектор, на што 
укажувал и зголемениот промет 
во изминатите години. Показател 
за тоа, како што рече, е и извозот, 
кој во 2015 година изнесуваше 
повеќе од 380 милиони евра, што 
е 20 проценти повеќе во споредба 
со претходната година.

Со странските инвеститори од 
автомобилската индустрија 
присутни во зоните и надвор 
од нив веќе соработуваат повеќе 
од 500 домашни фирми, како 
снабдувачи со услуги, домашни 
материјали, репроматеријали.

Кои сѐ компании од автомобил
ската индустрија работат во Ма
кедонија? 

Американската корпорација 
„Леар“ официјално почнува со 
работа во зоната во Тетово. Ги
гантот од автомобилскиот сектор 
„Џонсон контролс“ прави навла
ки за автомобилски седишта 
во Штип, а гради фабрика и во 
Струмица. Во исто време, во Бу
нарџик со полн капацитет работи 
британската компанија „Џонсон 
мети“. Компанијата е светски 
лидер за производство на ка
тализатори за автомобилската 
индустрија и по само неколку го
дини стана најголем извозник од 
Македонија. Автомобилски цен
тар стана и Кичево, откако амери
канската КСС, глобален снабдувач 
на сигурносни компоненти и сис
теми отвори фабрика во слобод
ната зона за производство на 
воздушни перничиња. Во Охрид 
работат германските „Костал“ и 
„ОДВ електрик“. Електронските и 

електротехничките производи 
на „Костал“ одат за потребите на 
„Мерцедес“, БМВ, „Ауди“, „Порше“, 
„Форд“. Белгиската „Ван Хол“ во 
„Бунарџик 2“ го врати имиџот на 
Македонија како голем произво
дител на автобуси. Во Бунарџик 
работи и „Кемет“, американска 
компанија за производство на 
кондензатори за автомобилска
та индустрија, додека во Прилеп 
годинава се отвори фабриката 
на американската „Гентерм“. Во 
Прилеп гради и германската 
„Акомпласт“, компанија за про
изводство на пластични делови 
за автомобилската индустрија. 
Во „Бунарџик“, пак, гради и 
американската „Делфај“. Во 
Штип се отвори фабиката на 
„Техникал текстајлс“, чиишто 
производи се користат и во ав
томобилската, авионската и во 
електроиндустријата. �
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освен отвoрањето многу работни места, овој сектор ја смени целата 
структура на побарувачка на квалификувани кадри на пазарот на 
труд. компаниите од автомобилската индустрија веќе имаат проблем 
со наоѓање работна сила, поради што почнуваат соработка со 
образовните институции на сите нивоа за во иднина и странските 
и домашните компании да не губат и време и пари за да ги донесат 
квалификациите на вработените на нивото што им е потребно
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НИКола 
ГруеВСКИ

елИЗаБеТа 
КаНчеСКа-
МИлеВСКа

Граѓаните знаат дека ние 
нашиот збор го оствару
ваме и дека може да ни 
веруваат. Заедно ќе на

правиме многу повеќе. Нашата борба за напредок 
во секое поле продолжува. На овие избори граѓаните 
ќе одлучуваат помеѓу оние кои даваат лажни и нере
ални ветувања, кои шират манипулации, деструкција 
и секој ден се натпреваруваат во тоа која поголема 
лага и невистина ќе ја објават, и нам кому граѓаните 
може да ни веруваат, кои имаме програма, цел и 
принципи до кои се држиме. Но, и минат труд кој 
е гаранција дека ќе оствариме многу повеќе. Затоа 
нашата визија е патот за напредок. Заедничкиот пат 
за нашата Македонија.

Сакам да истакнам дека 
ова е чисто политички 
театар, кој е организи

ран од страна на СДСМ, каде што СЈО се вклучува во 
ова политичко дејствување, сè со цел да даде силна 
поддршка на СДСМ во овој период сè до изборите 
на 11 декември.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ВлаДИМИр 
БожИНоВСКИ

Првпат една земја од на
шиот регион и една земја 
со големина како Македо
нија успеа да биде директ
но со некои од најразвиените светски држави бидејќи 
тука се наоѓаат и Нов Зеланд, Шведска, Америка, Велика 
Британија и Јужна Кореја. Перцепцијата за Република 
Македонија сега ќе биде поинаква бидејќи секој што 
ќе го гледа извештајот ќе ја споредува нашата земја со 
останатите најуспешни земји кои се најдоа на врвот на 
извештајот „Дуинг бизнис“ на Светска банка.

ВИКТор  
МИЗо

Личности коишто биле 
обвинети и осудени за 
измами, кражби, крими
нал итн. се разбира дека 
секогаш ќе бидат против државата, која ги нашла, ги 
фатила и ги ставила во затвор. Мислам дека е многу зна
чајно за самата опозиција да се деатачира, да се оттргне 
од такви личности бидејќи си создава проблеми сама 
на себе. Тогаш, едноставно граѓаните можат да имаат 
избор помеѓу одредена политичка партија којашто нуди 
некаква програма, платформа итн. и друга политичка 
партија, каде што главните политички претставници 
– лицата на таа политичка партија ќе бидат некои 
обвинувани и осудувани криминалци.

аНТоНИо 
МИлошоСКИ

Специјалното јавно обви
нителство тргна во уште 
поотворена кампања про
тив ВМРО ДПМНЕ. Како 

што наближуваат изборите, паниката и стравот на 
аболицираниот криминалец Зоран Заев се зголему
ваат. Како што се зголемуваат паниката и стравот, 
така раснат барањата од СЈО. Затоа Катица Јанева 
изминатиот период почна со засилено темпо да 
врши притисоци врз поголем број членови. Вакви
те нејзини обиди имаат една цел, да ги заплашат и 
пасивизираат членовите на ВМРО.

Моето мислење за Слобо
дан Богоевски е дека е 
еден од најмрачните ли
кови на севкупната маке
донска транзиција и мене ми е жал што сега, во ова 
време на критика на актуелната власт, која заслужува 
и треба да се критикува, им се дава шанса на секакви 
луѓе кои просто не заслужуваат ништо друго освен 
да бидат игнорирани од времето. Што се однесува на 
делот за Кондоминас, сакам да ја потсетам македон
ската јавноста на неколку работи  дека ако некој му е 
познаник, да не речам пријател на Кондоминас, тоа е 
господинот Слободан Богоевски и, според моја инфор
мација, нивното познанство датира од времето кога 
министер беше Фрчковски и онаа фамозна приказна 
за доаѓањето на некој грчки генерал кој го криеле овде 
во Македонија, а за тоа наплатиле пари.

ЉуБчо 
ГеорГИеВСКИ

Во жи во тот ка ко по ли ца ец 
Бо го ев ски ни ко гаш не дал 
на ред ба за сле де ње ли ца кои 
се бо ре ле за ма ке дон ска та 
ка у за. Ди мов ски си за мис
лу ва де ка бил сле ден, Јор дан 
Ми јал ков бил уд баш и сле
дел вмров ци, а Ја ков лев ски, 
иа ко е искомп ле кси ран, са
ми от не ка сфа ти кој го то
ва ри за те ро ри зам.

Час по доц на исти от тој Ди
мов ски што си за мис лу ва 
де ка бил фа ктор, па уште и 
сле ден, ќе об ја ви до ку мент 
мно гу по ве ќе ства рен откол
ку за мис лен.

„Ако ба ба ла же, трап не 
ла же! Еве дел од до ку мен
та ци ја на ДБК – Ве лес од 
05.06.1997 го ди на (ко га 
сум имал 16 го ди ни) од кои 
јас но се гле да де ка мо е то 
твр де ње де ка сум сле ден е 
точ но. Во еден дел во до ку
мен тот ка де што стои и мо
е то име пи шу ва: Оваа гру па 
бе ше пред во де на од нај ек
стрем ни те при пад ни ци на 
ова пар ти ја, ОП ФА ТЕ НИ И 
СО МЕР КИ И АКТИВ НО СТИ 
НА ДБК по оваа ли ни ја на 
ра бо та, ме ѓу кои беа…. Ди
мов ски Или ја и дру ги ли ца“.

„Ова е до ку мен та ци ја од 
„Си на пти ца“ ко га Сло бо дан 
Бо го ев ски се оби ду ва ше да 
ја по де ли ВМРОДПМНЕ со 
под мет на ти на вод ни цр ни 
трој ки кои тре ба ле да вр
шат ли кви да ции и на во ден 
внес на оруж је од странс тво. 
Ова е до ку мент за прис лу
шу ва ње на Ма не Ја ков лев
ски. Вни ма вај те што е ста
ве но на ли ни ја: „те ро ри зам“, 
кла си чен обид за рас ту ра ње 
на по ли тич ки от опо нент“, 
на пи ша исто ри ча рот Ни ко
ла Ср бов и, се ка ко, по ка жа 
до ку мент.

Во па ра лел ни от жи вот, жи
во тот на биз нис мен, Бо го ев
ски ни ко гаш не учес тву вал 
во те жок кри ми нал. Ни ко
гаш не по твр дил де ка бил 
вклу чен ка ко по сред ник во 
ко рум пи ра ње то и не ги обез
бе дил клуч ни те до ку мен ти 
и еле ктрон ски по ра ки. 

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Пре диз бор но то лу ди ло 
во СДСМ ќе кул ми ни
ра во се на род на ши зо

фре ни ја ко га во „Топ те ма“ 
Чо мов ски ќе го вик не Бран
ко Цр вен ков ски за да ка же: 
„На Зај ко тол ку му се че, ама 
Ве ру шев ски е про фи“. Уште 
тоа оста на, а и са мо тол ку му 
тре ба на СДСМ за по раз во 
очај на игра. До бро е, тес но 
е, две сте ил ја ди се.

Та ка бе ше пред две го ди ни 
– за За ев да за гу би до сто инс
тве но со ми ни мал на раз ли ка 
од две сте ил ја ди, по тре бен 
му е Бран ко. А, до де ка да дој
де вре ме за џо ке рот, тој и Ве
ру шев ски ќе ги ва дат сли ки
те. И не са мо на те ле ви зи ја, 
ту ку кој за ка де има дар ба 
– ед ни за по дру ми, дру ги за 
дру мо ви, тре ти за ка ме ри.

На ми на та та не де ла по се бен 
пе чат ѝ оста ви еден од тре
ти ве. Со би о гра фи ја мрач на 
ка ко таа на ѓа во лот, дла бо ко 
од тем ни на та исп ли ва не ко
гаш ни от раз уз на вач Сло бо
дан Бо го ев ски. Со бла же на 
по лу нас ме вка „ни што не 
ми мо же те“, со ед вај чу ен 
глас ка ко на стра дал ник, и 
со пре ци зен рас ка жу вач ки 
тон изг на си ко го стиг на – и 
жи ви и мр тви.

Но, ка ков авто ри тет е Сло
бо дан Бо го ев ски за тоа да 
го пра ви?

Ра зуз на вач. Сен ка. Уво во 
се кое уво, око во нив ни те 
очи, ра ка во на ши те џе бо
ви. Мал ку по ли ца ец, мал ку 
биз нис мен. 

Во не го ви те пос лед ни пет 
ми ну ти сла ва из на ка жа 
што из на ка жа, а сѐ се све де 
на пла нот што тре ба ше да 
го спро ве ду ва Ка ти ца. Но, 
изг ле да тол ку се во тес но 
што СЈО не е до вол но. За тоа, 
ју риш кон дно то и ко пај по 
мрач ни те ли ко ви од тран зи
ци ја та. А Бо го ев ски не сом
не но е тоа. 

„Сло бо дан Бо го ев ски, по
ра не шен се кре тар на по ра
неш на та Служ ба за др жав на 
без бед ност (се га УБК), бил 
уап сен утри на ва по ра ди 
мал вер за ци ја со про даж ба 
на зем ји ште кај спорт ска
та са ла „Бо рис Трај ков ски“ 
во Скоп је, ка де што бе ше 
пла ни ра но да се из гра ди 
тр гов ски цен тар на поз на
та сло ве неч ка ком па ни ја. 
Кри вич ни те де ла за кои се 
то ва ри Бо го ев ски се пер е ње 
па ри, фал си фи ку ва ње ис
пра ви и ко ри сте ње ис пра ви 
со лаж ни со др жи ни“, за пи
ша но е во бил те нот на МВР 
во април 2013 го ди на. 

За 132.000 евра се ра бо ти.

„Во све дош тво то да де но 
под зак ле тва и под це лос на 
кри вич на од го вор ност, Бо
го ев ски све до чел де ка тој ги 
до го во рил пр ви те кон та кти 
око лу „здел ка та“, а ини ци ја
тор бил не го ви от при ја тел, 
грч ки от маг нат Ди ми трис 
Кон до ми нас, при што во те
кот на 2005 и 2006 го ди на 
би ло до го во ре но ми то за 
ви со ки ма ке дон ски функ
ци о не ри за да ја за шти тат 
при ви ле ги ра на та по зи ци ја 
на „Ма ѓар те ле ком“. Глав на
та цел би ла, спо ред све до
че ње то, да се спре чат ефек
ти те од но ви от За кон за 
еле ктрон ски ко му ни ка ции 
со кој тре ба ше да се ли бе ра
ли зи ра па за рот и да се олес
ни вле зот на Ма ке до ни ја во 
ЕУ“, стои во офи ци јал ни от 
до ку мент на ту жи те лот во 
слу ча јот „Ма ѓар те ле ком“, 
Аме ри кан ска та ко ми си ја за 
хар тии од вред ност. 

Бо го ев ски по твр ди де ка 
бил вклу чен ка ко по сред
ник во ко рум пи ра ње то и 
при тоа ги обез бе дил клуч
ни те до ку мен ти и еле к
трон  ски по ра ки, а де нес 
из ле гу ва на те ле ви зи ја да 
фр ла кал врз по ли тич ки те 
опо нен ти на За ев.

За биз нис ли се ра бо ти овој 
пат или за по ли ци ски мај
мун ла ци, ми стер Бо го ев
ски? � (Р.Р.)

Сло бо дан Бо го ев ски

Ро ден на:  
4 март 1953 го ди на,  
со по тек ло од Вев ча ни

Хо ро скоп:  
Ве шта ри ба во мат ни во ди

Про фе си ја:   
Чеп ни ов де, чеп ни он де

Џан ДаР Ка Ро оД Ра Ка ВоТ  
на ВЕ Ру шЕВ СКИ
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Маките на Хилари, чиишто 
соработници и таа самата 
беа фатени „ин флагран

ти“ како прават незаконски 
и неморални дела, не можат 
да ги спасат ни големите „ли
берални“ медиуми во САД и во 
Велика Британија (само иди
отите не можат да видат дека 
дури и британскиот јавен сер
вис „БиБиСи“ под превезот на 
неутралноста речиси отворено 
влезе во кампањата на страната 
на Клинтон). 

Се покажа дека еден обичен про
фил на „Твитер“, колку и да е „Ви
киликс“ необична организација, 
објавувајќи ги електронските 
пораки за кои ФБИ по својата 
прва истрага рече дека не се 
причина за кривично гонење 
на Клинтон, може да им парира 
на моќните американски корпо
ративни медиуми како „СиЕн

Ен“, „ЕјБиСи“, „Њујорк тајмс“ и 
сите други големи телевизии 
и весници, кои стотина години 
наназад го креираат американ
ското јавно мислење. 

Се покажа дека премолчување
то на информациите за нова
та истрага на ФБИ за Хилари 
Клинтон од страна на меди
умите од таборот на Клинтон 
не може да ја спречи амери
канската јавност да сфати дека 
нешто не е во ред со првата 
жена, која има реални шанси да 
стане претседателка на САД. Во 
комбинација со информациите 
дека семејството Клинтон пре
ку фондацијата „Клинтон гло
бална иницијатива“ добивало 
огромни пари од фирми што не 
донираат често во добротвор
ни цели и од земји што го под
држуваат ИСИС, истрагата на 
ФБИ може да биде пресудна во 

изборот за претседател на САД. 
На сето тоа треба да се додадат 
и вестите за хонорарите за го
ворите на Бил Клинтон, вредни 
стотици илјади долари, доби
ени од финансиските могули 
на „Волстрит“, што се ветер 
во грбот на конзервативните 
приврзаниците на Трамп, кои 
либерална Америка погрдно 
ги нарекува „Red Neck“ или 
„црвен тил“. 

Ако победи Трамп, отстрану
вањето на Хума Абедин, најблис
ката соработничка на Хилари 
од кампањата, еден ден ќе биде 
славено како почеток на крајот 
на ерата на Клинтонови во аме
риканската политика. Сопругот 
на Абедин, ексконгресменот од 
Њујорк, Антони Вајвер, немал 
никакво право во својот компју
тер да има доверливи и строго 
доверливи пораки, кои ги до
бивала или примала Клинтон 

во времето кога беше државна 
секретарка на САД. Сепак, тоа 
се случи и допрва, најверојат
но по изборите, ќе се утврдува 
дали за тоа е виновна Абедин, 
и, најважното, дали Клинтон и 
нејзината соработничка лажеле 
под заклетва кога тврделе дека 
нема друг компјутер или теле
фон на кој има други електрон
ски пораки. 

Повторното отворање на истра
гата од страна на ФБИ, чиишто 
истражители во компјутерот на 
сопругот на Хума најдоа десети
ци илјади електронски пораки 
за кои допрва ќе се утврдува 
дали се криминално поврзани 
со Клинтон, не значеше само 
промена на односот на сили
те во претседателската трка, 
туку значеше целосен пораз 
на американскиот медиумски 
естаблишмент, тесно поврзан 
со центрите на политичка моќ 

и со финансиските кругови што 
ја водат Америка.  

Новата истрага за електрон
ските пораки на Клинтон 
нема да заврши до 8 ноември, 
но самата информација дека е 
можно Клинтон да лажела под 
заклетва е доволна за како кула 
од карти да се урне предноста 
од десетина поени што ја има
ше во однос на својот ривал и 
политички непријател. 

Практично, Америка на 8 ноем
ври избира меѓу Клинтон, која 
со 30годишно искуство и низа 
скандали зад себе има капаци
тет, но не и морална чистота 
да ја води земјата, и политички 
неискусниот и контроверзен 
шоумен, кој освен во односот со 
жените, има проблем и со позна
вањето на реалната политика 
во која предизборните говори 
што сега ги држи низ Амери
ка се важни колку и ланскиот 
снег. Еден негов претходник 
своевремено од холивудски ак
тер стана претседател што во 
два мандата ја водеше Америка. 
Сепак, републиканецот Роналд 
Реган, кој по филмската кариера 
ја презеде Белата куќа, во свое 
време ја имаше поддршката од 
својата партија, а бројот на „Бела 
Америка“, односно соодносот на 
белците и на другите граѓани на 
земјата во 1981 година, кога тој 
стана претседател, беше сосема 
различен од сегашниот.  

В среда САД ќе го добијат својот 
45. претседател, дали тогаш 
ќе слави „корпоративна“ или 
„ентертејмент“ Америка зависи 
од резервниот контингент на 
навреди што за финалето го 
имаат штабовите на двајцата 
претседателски кандидати. Тоа 
што уште сега е сигурно е дека 
САД ќе го добијат најнепопу
ларниот претседател во своја
та историја, а со мала „среќа“ 
можат да го добијат и првиот 
кандидат за претседател што 
нема да го признае поразот и ќе 
побара следбениците да почнат 
„револуција“. �

америка го избира најнепопуларниот претседател во историјата

битката меѓу двајцата 
претставници на најголемите 
американски партии Хилари 
родам клинтон и доналд 
трамп, освен што се претвори 
во најголемиот срам во 
историјата на американската 
политика, се заканува да 
предизвика сериозни внатрешни 
и надворешни реперкусии, 
кои можат да доведат до 
сериозна меѓународна криза. 
обвинувањата во кои Хилари го 
поврзува трамп со русија може 
да се читаат како порака дека ако 
победат демократите заканата од 
нов голем конфликт и евентуална 
трета светска војна се во доменот 
на реалноста

СВЕТОТ ВО СТРАВ и ВО иСчЕКуВАњЕ
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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 V - Еми гра ци ја та - др жа вен не при ја тел број еден
Фељтон: црните страници на уДБА

п ро го не ти те Ма ке дон ци, од нос но еми гра ци ја та, 
се прет ста ве ни во два де ла, на 1671 стра ни
ца, со 13 до си е ја. Пет ти от том е до каз де ка 

не е точ но тоа што нѐ учеа оти не ма ме по ли тич ка 
еми гра ци ја. Исти от до ка жу ва де ка еми гра ци ја та не 
са мо што дејс тву ва ла по ли тич ки, ту ку би ла актив но 
сле де на и цел на тај ни те служ би.

Вла ди мир По пов ски 
 све ште ник, со фор ми ра но до сие во 
1978 го ди на, по ли ни ја на ал бан ска 
еми гра ци ја. Еми грант во Ав стра ли ја.

Ван чо До нев 
 ро дум од с. Кук лиш  Стру ми ца, 
еми грант во Бра зил. До сие фор
ми ра но во 1960 го ди на. Еви ден ти
ран од служ би те ка ко при пад ник 
на след ни те ка те го рии: ек стре мен 
еми грант на За пад, со ра бот ник на 
стран ска раз уз на вач ка служ ба, учес
ник во ди вер зии, де зер тер од ЈНА.

Дел 1

Бран ко Смич ков 
 до сие фор ми ра но во 
1960 го ди на по ра ди ма
ке дон ска еми гра ци ја. 
При пад ник на ка те го ри
и те ек стре мен еми грант 
на За пад и ра ко во ди тел 
(член на ра ко водс тво) на 
еми гра ци ски ор га ни за
ции/гру пи. За ми нал во 
Бел ги ја, ка де што го 
во де ле ка ко ор га ни за
тор на ор га ни за ци ја та 
„То дор Але ксан дров“ до 
1971 го ди на. Дејс тву вал 
од ван чо ми хај ло ви стич
ки по зи ции.
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Писма, документи и сведоштва

Ни ко ла Ми хај лов 
 еми грант во Нов Зе ланд, ли ни ја на 
ра бо та: ал бан ска еми гра ци ја. Ап сен, 
осу ден на шест го ди ни за твор. Член 
на МПО.

Стој че На у мов 
 псев до ним То рон то, ли ни ја на ра
бо та: ма ке дон ски ек стре ми зам и 
вр хо ви зам. За ве ден за обра бо тка 
во 1995 го ди на. Од 1989 го ди на со 
жи ве а ли ште во То рон то, Ка на да.

Пе цо Та лев ски 
 вра бо тен во фа бри ка 
за пре ра бо тка на ме
со, во Сид неј, Ав стра
ли ја, ка де што за ми
нал во 1985 го ди на. 
За ве ден во обра бо тка 
во 1995 го ди на, по ли
ни ја на ма ке дон ски 
ек стре ми зам.

Ми лан Ба ка лов ски 
 ра бот ник во То рон то, Ка на да. Служ
би те го во де ле по ли ни ја на еми гра
ци ја и ма ке дон ски на ци о на ли зам и 
шо ви ни зам. Се ја ву ва ка ко при пад
ник на ра ко во ди тел  ор га ни за тор 
на ма ке дон ска та еми гра ци ја, автор 
(учес ник) во пи шу ва ње на пи си во 
стран ски и еми гра ци ски пе чат, ка ко 
и ли це што по ми на ло низ ло гор за 
бе гал ци (Ла ври он, Гр ци ја).

Сте ван До нев ски 
 ин же нер, за ми нал на спе ци
ја ли за ци ја во Со јуз на Ре пуб ли
ка Гер ма ни ја. Ста нал член на 
ДО ОМ, а во не го ви от ре сто ран 
ста нал со би ра ли ште за не при
ја тел ски ори ен ти ра на та еми
гра ци ја. До сие фор ми ра но во 
1976 го ди на, по ли ни ја: ма ке
дон ска еми гра ци ја.

Не шков Те мел ко 
 бо ја џи ја, ро дум од При леп. Се то ва
рел за дејс тву ва ње од ван чо ми хај
ло ви стич ки по зи ции. При тво ру ван, 
осу ду ван два па ти и од ле жал каз на 
за твор 19481955 и 19581962.

Але ксан дар Ду пе шов ски 
 еми грант во Сид неј, Ав стра ли
ја, гра де жен ра бот ник. Ли ни ја: 
ма ке дон ски ек стре ми зам, за ве
ден во обра бо тка во 1996 го ди
на, под псев до ним Еми грант. 
По ве ќе па ти наз на чу ван за 
пре тсе да тел на зад гра нич ни

от ко ми тет на 
ВМРОДПМНЕ 
и во раз лич ни 
пер и о ди бла
гај ник и пре
тсе да тел во 
ц р  к о в  н а  т а 
оп шти на „Св. 
Пе тка“ во Рог
дајл  Сид неј.

Во соработка со Државен архив на Република Македонија

Стручен консултант: Д-р Филип Петровски

Ви дој ка Бо е ва 
 по по тек ло од Охрид, со до сие фор ми
ра но во 1961 го ди на, ка ко по ли тич ки 
еми грант. Дол го го диш на се кре тар ка 
на Ван чо Ми хај лов. Неј зи на та фа ми ли
ја ја сме та ле за бу га ро фил ска. 

Дел 2

Шам бев ски Бла го ја 
 би тол ча нец, еми грант во Мин хен, 
Гер ма ни ја, отка ко прет ход но пре
сто ју вал во по ве ќе европ ски зем
ји, САД и во Ка на да. Ра бот ник без 
по сто ја но за ни ма ње. Се кре тар и 
пот пре тсе да тел на ДО ОМ сѐ до не
го ва та смрт во 1974 го ди на.

Кон стан тин Смич ков ски 
 ле кар од При леп. До сие фор
ми ра но во 1947 го ди на, ли ни ја 
на ра бо та: ма ке дон ски на ци о
на ли зам и шо ви ни зам. Се на о
ѓал на при вре ме на ра бо та во 
Швај ца ри ја. Не го ви от брат е 
еви ден ти ран ка ко ек стре мен 
еми грант во Бел ги ја.
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н а 18 но ем ври се од бе ле жу ва Европ
ски от ден за ра ци о нал на упо тре ба 
на ан ти би о ти ци. На 18 и на 19 но ем

ври Здру же ни е то на до кто ри во при мар на 
здрав стве на за шти та, рес пи ра тор на гру па 
за ед но со Цен та рот за се меј на ме ди ци на 
ќе ор га ни зи ра втор сим по зи ум, на кој ќе 
се прет ста ват ре зул та ти те од истра жу ва
ње то за ко ри сте ње то на ан ти би о ти ци те 
во при мар на та за шти та.

Цел та е од си те ин сти ту ции што се важ ни 
да про из ле зат кон крет ни пред ло зи ка ко 
се кој од нас во на ред ни от пер и од да пре
зе ме не што за да при до не се во по ра ци о
нал но то пре пи шу ва ње ан ти би о ти ци. Мо ра 
да го на пра ви ме тоа. Тоа ни е долж ност 
би деј ќи ја гу би ме би тка та со ан ти би о ти
ци те. Ре зи стен ци ја та е го ле ма. Не ма но ви 
ан ти би о ти ци. Да не доз во ли ме да дој де
ме во си ту а ци ја по втор но да ни уми ра ат 
па ци ен ти од ин фек ции. Ова не е проб лем 
са мо на Ма ке до ни ја, проб ле мот е гло ба лен, 
ве ли до цент до ктор Ка та ри на Ста вриќ од 
Цен та рот за се меј на ме ди ци на при Ме ди
цин ски от фа кул тет во Скоп је.

пре пи шан ан ти би о тик. Се ка ко, 
тоа ба ра вре ме, да се раз го ва ра 
со па ци ен тот. Де нес, во ус ло ви 
ко га ма тич ни те ле ка ри во про
сек има ат се дум ми ну ти за еден 
па ци ент, тоа е те шко из вод ли
во. Оче ку ва ња та на па ци ен ти те 
симп то ми те на бо ле ста бр зо да 
ис чез нат, се не ре ал ни. Ту ка тре
ба да се ра бо ти на еду ка ци ја на 
па ци ен ти те. Се ко ја бо лест има 
свој тек. Тем пе ра ту ра та по три
че ти ри де на ќе пад не, ме ѓу тоа 
проб ле ми те со се кре тот од но сот 
мо же да тра ат и по де се ти на де
на. Каш ли ца та мо же да трае и две 
не де ли. Нај чест симп том за што 
па ци ен ти те до а ѓа ат во ле кар
ски те ор ди на ции е каш ли ца та. 
Тоа е тоа што ги за гри жу ва. На 
па ци ен ти те тре ба да им се об
јас ни те кот на симп то ми те, што 
да оче ку ва ат.

 Во кои слу чаи се пре пи шу ва 
ан ти би о тик?
СТАВ РиЌ: Истра жу ва ње то по ка
жа де ка ан ти би о ти ци те најм но гу 
се зло у по тре бу ва ат во проб ле ми
те со гр ло то. Тоа е најм но гу по
ра ди стра вот од стреп то ко ка, таа 
да не оште ти не што. Но, са мо 20 
про цен ти се стреп то кок ни ан ги
ни. Нај че сто пре диз ви ку вач е ви
рус. Проб ле мот кој го во о чив ме е 
што до кто ри те мо же да по ста ват 
ди јаг но за да ли ста ну ва збор за 
ви рус или за ин фек ци ја, но ту ка 
се де фи ци тар ни со до пол ни тел
ни ди јаг но стич ки ис пи ту ва ња 
кои мо же да им по мог нат во 
по ста ву ва ње то на ди јаг но за та. 
Ре зул та ти те од „бри се ви те“, кои 
се зла тен стан дард, се че ка ат по 
дватри де на во Скоп је. Во по ма
ли те ме ста се зе ма ат при ме ро ци 
два па ти во не де ла та. Тоа зна чи 
де ка не се пра ктич ни за при мар
но ни во. Бр зи от стрептест е тој 
што мо же да по мог не, но тој не 
е на то вар на Фон дот. Тоа за па
ци ен ти те е еден тро шок. Вкуп

но 88 про цен ти од па ци ен ти те 
со проб ле ми со гр ло то при ма ат 
ан ти би о тик, а ре ал но 2030 про
цен ти тре ба да ко ри стат ан ти би
о тик. Ту ка има го лем про стор да 
дејс тву ва ме и ан ти би о ти ци те да 
се пре пи шу ва ра ци о нал но. Вто
ра та бо лест за ко ја најм но гу се 
пре пи шу ва ат ан ти би о ти ци те е 
брон хи тис.

 Со го ди ни се го во ри де ка ан-
ти би о ти ци те се зло у по тре бу-
ва ат, па ци ен ти те ин си сти ра ат 
на ан ти би о тик ко га се бол ни. 
Што ве лат број ки те од ва ши-
те истра жу ва ња? Се на ма лу ва 
ли бро јот?
СТАВ РиЌ: Истра жу ва ња ве лат 
де ка во Ма ке до ни ја 58 про цен ти 
од бол ни те со рес пи ра тор ни бо
ле сти се ле ку ва ат со ан ти би о тик. 
Да ле ку сме од скан ди нав ски те 
зем ји, ка де што тој про цент се 
дви жи ме ѓу пет и се дум про цен
ти, но, на при мер, во Гр ци ја тој 
про цент е 8090. Сту ди ја та што 
ја на пра ви ме на те ри то ри ја на 
це ла Ма ке до ни ја, а во ко ја беа 
вклу че ни 100 ма тич ни ле ка ри, 
ни по мог на да ги во о чи ме по ли
ња та на кои тре ба да дејс тву ва ме 
во след ни от пер и од за да вли ја е
ме врз на ма лу ва ње то на бро јот 
на упо тре ба на ан ти би о ти ци те. 
Тре ба да се еду ци ра ат ле ка ри те, 
но по треб на е и спе ци фич на еду
ка ци ја на па ци ен ти те. Ту ка тре ба 
да се вклу чат и ин сти ту ци и те, 
да се овоз мо жат ла бо ра то ри ски 
ис пи ту ва ња, да им се по мог не 
на до кто ри те. Кај нас мно гу се 
ко ри стат ан ти би о ти ци со ши
рок спе ктар, а тоа во оп што не 
е до бро. Ед на од при чи ни те за 
на ста ну ва ње на ан ти ба кте ри
ска та ре зи стен ци ја е ток му ко ри
сте ње то ан ти би о ти ци со ши рок 
спе ктар. Факт е де ка, ге не рал но, 
мно гу се зло у по тре бу ва ат ан ти
би о ти ци те и на се кун дар но и на 
тер ци јар но ни во. И не са мо во 

ме ди ци на та, ту ку и во ве те ри
на та, зем јо делс тво то. Не ја зна
е ме ло кал на та ре зи стен ци ја на 
нај че сти те пре диз ви ку ва чи на 
рес пи ра тор ни бо ле сти во но сот 
и во гр ло то.

 18 но ем ври е Европ ски ден 
за ра ци о нал на упо тре ба на 
ан ти би о ти ци. Ка ко ќе се од-
бе ле жи кај нас?
СТАВ РиЌ: На 18 и на 19 но ем
ври за ед но со Здру же ни е то на 
до кто ри во при мар на здрав
стве на за шти та, рес пи ра тор на 
гру па пла ни ра ме да ор га ни зи
ра ме втор сим по зи ум, на кој ќе 
се прет ста ват ре зул та ти те од 
ова истра жу ва ње. Има ме го сти 
и од странс тво. Цел та е од си
те ин сти ту ции што се важ ни да 
про из ле зат кон крет ни пред ло зи 
ка ко се кој до нас во на ред ни от 
пер и од да пре зе ме не што за да 
при до не се во по ра ци о нал но то 
пре пи шу ва ње ан ти би о ти ци. 
Мо ра да го на пра ви ме тоа. Тоа 
ни е долж ност би деј ќи ја гу би
ме би тка та со ан ти би о ти ци те. 
Ре зи стен ци ја та е го ле ма. Не ма 
но ви ан ти би о ти ци. Да не доз во
ли ме да дој де ме во си ту а ци ја по
втор но да ни уми ра ат па ци ен ти 
од ин фек ции. Тоа не е проб лем 
са мо на Ма ке до ни ја, ту ку е гло
ба лен проб лем.

 Ка ко да се обез бе ди ви со ко-
ква ли тет на гри жа за здрав је-
то на па ци ен ти те?
СТАВ РиЌ: Во ос но ва е пре вен
ци ја та. На се ле ни е то тре ба да 
во ди сме тка да се за шти ти од 
ин фек ции. На е сен и на про лет 
ин фек ци и те се нај че сти. Ос нов но 
е ми е ње то ра це. Со влаж ни те ма
рам чи ња го за бо ра вив ме ос нов
но то пра ви ло за пре вен ци ја од 
ши ре ње ин фек ции, а тоа е ми е ње 
ра це и ко ри сте ње ма рам че. Че сто 
да се про ве тру ва ат про сто ри и те 
ка де што се пре сто ју ва и се кој 
сло бо ден миг да се ко ри сти за 
про ше тка на чист воз дух. За бо
ра вив ме да оди ме на про ше тки 
по пла ни ни, де ца та ги но си ме во 
игро те ки и во тр гов ски цен три, 
ка де што има го ле ма кон цен тра
ци ја на лу ѓе. Про ше тки, здра ва 
хра на, фи зич ка актив ност – тоа 
се на чи ни те ка ко да го по до бри
ме иму ни те тот. 

ед на од при чи ни те за на ста ну ва ње на  
ан ти ба кте ри ска та ре зи стен ци ја е ток му  
ко ри сте ње то ан ти би о ти ци со ши рок спе ктар. 
Факт е де ка, ге не рал но, мно гу се зло у по тре бу ва ат 
ан ти би о ти ци те, и на се кун дар но и на тер ци јар но 
ни во. и не са мо во ме ди ци на та, ту ку и во ве те ри на та, 
зем јо делс тво то, ве ли до цент д-р Ста вриќ

Кај нас мно гу се ко ри стат ан ти би о ти ци  
со ши рок спе ктар, а тоа во оп што не е до бро

здраВjеДО цЕНТ Д-Р КА ТЕ Ри НА СТАВ РиЌ,  
ЦЕН ТАР ЗА СЕ МЕЈ НА МЕ ДИ ЦИ НА ПРИ МЕ ДИ ЦИН СКИ ОТ ФА КУЛ ТЕТ ВО СКОП ЈЕ

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Де јан Стан чев ски

Со влаж ни те 
ма рам-
чи ња го 

за бо ра вив ме 
ос нов но то 
пра ви ло за 
пре вен ци ја 
од ши ре ње 
ин фек ции, 
а тоа е ми-
е ње ра це и 
ко ри сте ње 
ма рам че

 Да ли па ци ен ти те поч наа да му ве-
ру ва ат на ле ка рот што не пре пи шу ва 
ан ти би о ти ци? Да ли поч на да се ме ну-
ва све ста на ма ке дон ски от па ци ент?
СТАВ РиЌ: Да, све ста на ма ке дон ски от 
па ци ен ти поч на да се ме ну ва. Со истра
жу ва ње то кое го спро ве дов ме ви дов ме 
ка де ле жат проб ле ми те и кај до кто ри те 
и кај па ци ен ти те. Па ци ен ти те му ве ру
ва ат на до кто рот што не пре пи шу ва 
ан ти би о ти ци. Истра жу ва ње то по ка жа 
де ка 4,4 про цен ти од па ци ен ти те вр шат 
при ти сок да до би ја ан ти би о тик. Тоа е 
ре ла тив но мал про цент. Пер цеп ци ја та 
на до кто рот е де ка ко га до а ѓа па ци ент 
со рес пи ра тор ни ин фек ции, ба ра ан
ти би о тик. Но, тоа не е та ка. Па ци ен тот 
ба ра олес ну ва ње на симп то ми те. Тоа не 
зна чи пре пи шу ва ње ан ти би о тик. И кај 
до кто ри те тре ба да ја сме ни ме пер цеп
ци ја та де ка ко га па ци ен тот вле гу ва во 
ор ди на ци ја, не са ка вед наш да му би де 
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Разговараше |  Не ве на По пов ска 

ТЕ РЕ ЗА САл Гу Е и РО - ГлАВ НА ѕВЕЗ ДА НА  
„ФЕ СТи ВАл НА Му Зи КА ТА ОД СВЕ ТОТ“ ВО Би ТО лА

КулТуРа

Ко га ја до бив по ка на та да 
на ста пам во Ма ке до ни ја, се 

за ин те ре си рав и по ба рав 
ма ке дон ски тан ци и му зи ка 

на ин тер нет, но не мо жам 
да ка жам де ка ги поз на вам. 
Би са ка ла да имам мож ност 
да се за поз нам со тра ди ци-
ја та, кул ту ра та и со тра ди-

ци о нал ни те тан ци на зем ја-
ва, ве ли Те ре за Сал гу е и ро

Му зи ка та е 
мо јот жи вот

Цен та рот за кул ту ра во Би то ла по ос
ми пат го ор га ни зи ра „Фе сти вал на 
му зи ка та од све тот“. Ор га ни за то ри

те ја нај а ви ја пор ту гал ска та пе јач ка Те ре
за Сал гу е и ро, ко ја ќе би де глав на му зич ка 
ѕвез да на фе сти ва лот и на 5 октом ври ќе 
ја отво ри ма ни фе ста ци ја та.

Пор ту гал ска та му зи чар ка, ко ја до се га на
ста пу ва ла на си те кон ти нен ти и во без

број свет ски гра до ви, до а ѓа во Би то ла. 
Во све тот е поз на та ка ко во кал на „Ма
дре де ус“, а на ста пи и ка ко гла вен ју нак 
во фил мот на Вим Вен дерс „Ли са бон ска 
при каз на“. На Акро пол на ста пи со му зи
ка та на поз на ти от пол ски автор Збиг нев 
Прајс нер, но по тоа и во Па риз, Лон дон, 
Њу јорк... Со Те ре за раз го ва рав ме за му зи
ка та, што зна чи таа за неа, на ста пи те, жи
во тот на му зи ча ри те, на ста пот во Би то ла...

� Го ди на ва Вие сте глав на му-
зич ка ѕвез да на 8. „Фе сти вал 
на му зи ка та од све тот“, кој се 
одр жу ва во Би то ла. Се из не-
на ди вте ли од по ка на та? Ка ко 
те чеа пре го во ри те за Ва ши от 
на стап во Би то ла? 
САл Гу Е и РО: Би са ка ла да истак
нам де ка бев мно гу среќ на. Не 
бев из не на де на од по ка на та би
деј ќи му зи ка та е мо јот жи вот и 
јас по сто ја но па ту вам низ све тот 
и ја из ве ду вам мо ја та му зи ка. Но, 
са кам да истак нам де ка за ме не 
прет ста ву ва ше го ле ма ра дост и 
чест што бев по ка не та по втор но 
да дој дам во Ма ке до ни ја, ка де 
што ќе на ста пам на 5 октом ври 
во Би то ла на „Фе сти вал на му
зи ка од све тот“, за ед но со мо и те 
ко ле гиму зи ча ри и да ја прет ста
вам мо ја та му зи ка. Пре го во ри те 
за мо јот на стап ги пра веа ме на
џе ри те, та ка што мис лам де ка не 
сум ви стин ска та лич ност ко ја ќе 
ви ка же ка ко е до го во рен на ста
пот во Би то ла.

� Да ли по ра но има вте слуш на-
то за Ма ке до ни ја и за ма ке дон-
ска та му зи ка? Поз на ва те ли 
не кои ма ке дон ски му зи ча ри?
САл Гу Е и РО: Всуш ност, не ги 
поз на вам ма ке дон ска та му зи
ка и ма ке дон ски те му зи ча ри. За 

Ма ке до ни ја знам мно гу мал ку, 
за жал. На при мер, знам ка де се 
на о ѓа, се за поз нав со еден дел 
од исто ри ја та на зем ја та. Ко га ја 
до бив по ка на та да на ста пам во 
Ма ке до ни ја, се за ин те ре си рав и 
по ба рав ма ке дон ски тан ци и му
зи ка на ин тер нет, но не мо жам 
да ка жам де ка ги поз на вам. Би 
са ка ла да имам мож ност да се 
за поз нам со тра ди ци ја та, кул ту
ра та и со тра ди ци о нал ни те тан
ци на зем ја ва. Се на де вам де ка ќе 
ви дам или ќе слуш нам тра ди ци
о нал на ма ке дон ска му зи ка или 
тра ди ци о нал ни ма ке дон ски ора.

� На сце на та сте 30 го ди ни, 
по точ но оваа го ди на прос ла-
ву ва те пре кра сен ју би леј - 30 
го ди ни му зич ка ка ри е ра. Што 
е нај важ но, спо ред Вас, за еден 
му зи чар да ус пее?
САл Гу Е и РО: Спо ред ме не, за 
еден му зи чар да ус пее на сце
на та, пред сѐ, тре ба да би де 
искрен кон сво ја та му зи ка, да е 
све сен де ка му зи ка та е нај го ле
ми от пре диз вик, де ка е вре ме 
да поч не ме да пра ви ме не што 
би деј ќи ние до а ѓа ме од ти ши
на та и тре ба комп лет но да се 
пре да де ме се бе си на она што 
го ра бо ти ме. Му зи ка та е мно гу 
се ри оз на ра бо та и тре ба да се 
по чи ту ва. Тре ба да се по чи ту
ва до бра та му зи ка и ра бо та та 
ко ја тре ба да ја за вр ши ме, да ги 
по чи ту ва ме му зи ча ри те со кои 
на ста пу ва ме и се ко гаш тре ба 
да има ме на ум де ка му зи ка та е 
мно гу по го ле ма од се кој од нас 
кој се за ни ма ва со оваа ра бо та. 
Си те ние по сто ја но се оби ду ва ме 
да по стиг не ме мно гу во му зи ка
та. За ме не е при ви ле ги ја и чест 
да би дам му зи чар тол ку мно гу 
го ди ни на сце на та и се ко гаш се 
тру дам да ја по до брам, да откри
вам но ви прав ци... За ме не му зи
ка та е нај го ле ма инс пи ра ци ја и 
са кам што сум му зи чар се кој ден 
сѐ по ве ќе и по ве ќе.

Сте ја де ле ле сце на та со Хо зе 
Ка ре рас, игра вте и во филм на 
Вим Вен дерс, сте на ста пу ва-
ле во мно гу европ ски гра до-
ви, сте со ра бо ту ва ле со мно гу 
звуч ни ими ња од об ла ста на 
му зи ка та... Ва ша та по ве ќе го-
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Култура
Книжарницата „антолог“ 

препорачува:

4
емаус

 Алесандро  
Барико

100 НАЈуБАВи СлиКи НА СиТЕ ВРЕМињА

  

Бу! ноќта на  
вештерКите на Мадеа

Boo! A MAdeA HAlloween

Заработка: 17.200.000 $

жанр: трилер
режија: Тајлер Пери

актери: Тајлер Пери,  
Каси Дејвис,  

Патрис Ловли

инферно
Inferno

Заработка: 14.900.000 $

жанр: акција
режија: Рон Хауард
актери: Том Хенкс,  

Фелисити Џонс,  
Ирфан Кан

ЏеК ричер: неМа враќање
JAck reAcHer:  

never go BAck

Заработка: 9.600.000 $

жанр: акција
режија: Едвард Цвик

актери: Том Круз,  
Алдис Хоџи,  

Коби Смолдерс

СМетКоводител
THe AccounTAnT

Заработка: 8.500.000 $

жанр: акција
режија: Гевин О’Конор

актери: Бен Афлек,  
Ана Кендрик,  
Џ.К. Симонс

потеКлото на Злото
ouIJA: orIgIn of evIl

Заработка: 7.100.000 $

жанр: хорор
режија: Мајк Фланиген

актери: Елизабет Рејзер,  
Лулу Вилсон,  
Аналис Басо

ТоП 5 НајГлеДаНИ ФИлМа  
          во САД викендов

„олим пи ја“ од еду ар Ма не

„Олим пи ја“ е сли ка на фран цу
ски от сли кар Еду ар Ма не, не по
сре ден прет ход ник на им пре
си о ни сти те. „Олим пи ја“ прв пат 
би ла из ло же на во 1865 го ди на 
во са лон во Па риз.

Ма не нај че сто сли кал во мас ло, 
и тоа пор тре ти, но ед на од нај
о ми ле ни те те ми му би ла сли
ка ње то при ро да.Де нес сли ка та 
е из ло же на во му зе јот „Ор сеј“ 
во Па риз. �

1
Свршеничката  
на Бруно шулц
Агата  
Тушињска

3
оксфордски 
убиства
Гилјермо  
Мартинес

5
ова е моето 
последно 
молчење
Елена Пренџова и 
Оливера Доцевска

2
елиза на 

единаесет  
години

Дојна  
Рушти

диш на по све те ност на му зи-
ка та кул ми ни ра со пи шу ва ње 
на сти хо ви те за Ва ши те пес ни 
и со ра бо тка со му зи ча ри кои 
са ми ги од би ра те... Ка же те ни 
има ше ли мо мен ти ко га са ка-
вте да се отка же те?
САл Гу Е и РО: Всуш ност, имам 
на ста пу ва но на мно гу ме ста низ 
све тот, не са мо во Евро па. Ми на
та та не де ла што ту ку се вра тив 
од Тај ван, ка де што на ста пу вав 

со мо јот бенд. И сѐ уште мно гу 
па ту вам... во Се вер на Аме ри ка, 
Ла тин ска Аме ри ка, Афри ка. Не 
мо жам точ но да на бро јам, прем
но гу зем ји сум по се ти ла пре ку 
му зи ка та, и тоа е го ле ма при ви
ле ги ја. Исто та ка, при ви ле ги ја е 
тоа што пре ку му зи ка та за поз
нав пре крас ни лу ѓе, од лич ни 
му зи ча ри кои ме по ка ни ле да 
на ста пу вам со нив или да ја из
ве ду вам нив на та му зи ка, ка ко 
што бе ше при ме рот со гос по
ди нот Збиг нев Прајс нер, кој ме 
по ка ни да ги сни ми ме ал бу ми те 
„Silence night“ и „Deams“. По тоа 
дој де мо е то пи шу ва ње сти хо ви 
и му зи ка за мо и те пес ни. На ви
сти на е за до волс тво и при ви ле
ги ја да се про нај дат му зи ча ри те 
што на ста пу ва ат се га со ме не и 
кои са ма та ги од би рав за за ед
но да ја раз ви е ме иде ја та да ѝ 
слу жи ме на му зи ка та и да соз
да ва ме му зи ка. Мис лам де ка ова 
е на ви сти на мно гу важ но. Ова 
го пра вам це ли от мој жи вот  
из ве ду вам ори ги нал на му зи ка 
на пра ве на за ме не, но не и од ме

не и се га, ко неч но, пра вам мо ја 
сопс тве на му зи ка, и тоа е не што 
на ви сти на спе ци јал но. Пи шу вам 
му зи ка за ме не од 2012 го ди на 
ко га бев на тур не ја за мо јот нов 
ал бум, и тоа е, всуш ност, ре ал
но ста, се којд не ви е то на мно гу
ми на му зи ча ри, тех ни ча ри, про
ду цен ти кои ра бо тат со ме не. 
Се раз би ра де ка на мо мен ти е 
мно гу те шко, но не раз мис лу
вам да се отка жам. Се ко гаш сум 
инс пи ри ра на и се ко гаш са кам 
да одам на пред, да рас там, да 
на у чам по ве ќе и да се усо вр шам 
со што ќе пра вам по до бра и по
раз лич на му зи ка. Јас се ко гаш 
со ну вам за но ви му зич ки идеи 
кои тре ба да ги ре а ли зи рам. 
Што ту ку за вр шив со сни ма ње
то на ал бу мот и бев на тур не ја, 
но ве ќе имам во гла ва та мно гу 
пес ни кои ќе ги сни мам на бр гу. 
Не раз мис лу вам за пов ле ку ва
ње, единс тве но се на де вам де ка 
здрав је то ќе ме слу жи до вол но 
дол го за да мо жам да пе ам и да 
соз да вам му зи ка и сти хо ви уште 
дол го вре ме. �
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МРТВ не е фирмичка, 
соопштението на 
ЗаМП е навредливо
ЗАМП се огласи со нејасно соопштение во кое ни дозволува одржување на 
фестивалот, со едно емитување, што сметаме дека е многу навредливо! 
МРТ не е „фирмичка“, која го продуцира Скопскиот фестивал за да 
заработи од продажба на билети, а за такво нешто - ниту баравме дозвола 
од нив ниту е потребна, вели Попова

Пишува | Марина Костовска

МЕРи ПОПОВА, уРЕДНиК НА КулТуРНО-уМЕТНичКАТА ПРОГРАМА НА МРТВ

и во услови на војна. Со своите 
проекти, кои се често со меѓуна
родна димензија, а поради акту
елната забрана од ЗАМП – преку 
МРТ се огледуваат сите наши 
внатрешни проблеми, кои сме
там дека треба да останат „дома“. 
Зашто, нашите проблеми не го 
интересираат никого во светот, 
освен што оддаваме впечаток 
на несериозност. Од тој аспект, 
сметам дека Македонската ра
диотелевизија требаше да биде 
изоставена од забраната.

� Колку оваа забрана влијаеше 
и врз подготовките и учество-
то на Мартија за Детскиот из-
бор за песна на „Евровизија“?
ПОПОВА: МРТ како долгогo
дишна активна членка на Ев
ропската радиодифузна унија го 
потпиша договорот за учество 
на Јуниорската „Евровизија“ со 
ЕБУ уште во јули годинава. Про
цесот на подготовки и избор на 
песна веќе течеше кога во сеп
тември стапи на сила забраната 
од ЗАМП за емитување македон
ска музика. Со оглед на фактот 
што целиот проект има точно 
утврдени правила и термини 
за реализација, се обративме до 
ЗАМП со писмо во кое бараме да 
го разгледаат овој посебен слу
чај од национален интерес и да 
направат исклучок, со тоа што 
ќе дозволат две емитувања на 
песната – прво јавно емитување, 
промоција  за територија на Р. 
Македонија и второ емитување 
на самиот директен пренос на 
Јуниорската „Евровизија“. Но, 20 
ноември се наближува... денот 
кога цела Европа ги слави му
зиката и еднаквоста на децата 
и нивните права, а сѐ уште нема 
одговор од ЗАМП!

� До каде се подготовките за 
настапот? Каква промоција 
добија Мартија и Македонија?

ПОПОВА: И покрај забраната од 
ЗАМП, промоцијата на песната 
што ќе ја претставува Македо
нија на Јуниорската „Еврови
зија“ ја направи ЕБУ, на својата 
официјална интернетстраница, 
каде што засега најмногу прегле
дувања и позитивни коментари 
има токму нашата песна созда
дена од Александар Масевски, 
со видеоспот во реализација на 
Александар Ристовски  Принс. 
Многу е жално што, можеби, за 
првпат Македонија има олку 
успешен музички пакет, кој, 
од една страна, е толку многу 
фален од целата европска јав
ност и од медиумите, а, од друга 
страна, го следи дамка со така
наречената забрана за нејзино 
емитување, нешто што е сосема 
нејасно за 21 век!

� Значи ли забраната дека 
Детскиот избор за песна на 
„Евровизија“ нема да се еми-
тува на МРТВ или, пак, дека 
како македонска музика, би 
се цензурирал само настапот 
на Мартија?
ПОПОВА: Според правилата на 
ЕБУ, Јуниорската „Евровизија“ 
мора да се емитува на програ
мите на Македонска телевизија 
и на Македонско радио,  но, на
вистина, не сакам да верувам 
дека настапот на Македонија и 
на Мартија ќе биде цензуриран. 
Во тој случај, не знам какви ќе 
бидат консеквенциите од ЕБУ, 
кои, де факто, ќе се одразат врз 
сите инволвирани во случајот.

� Поради забраната на ЗАМП 
донесовте одлука годинава 
да биде откажан и „Скопски 
фестивал“. Постои ли можност 
да се промени тоа?
ПОПОВА: Неодамна МРТ ја 
информираше јавноста за от
кажување на реализацијата и на 
одржувањето на годинашното 

издание на „Скопскиот фести
вал“ токму поради актуелната 
состојба во земјава, произлезена 
од забраната за емитување ма
кедонска музика. Македонска
та радиотелевизија, по својата 
структура и задача во општест
вото е да продуцира програма 
што потоа ќе ја емитува на 
своите програми за најширо
киот аудиториум. Во случајот 
со „Скопскиот фестивал“, МРТ 
секоја година одвојува многу го
лем буџет, за фестивалот да има 
таков гламурозен изглед како 
што заслужува. Тоа значи дека 
треба да се отштетат сите авто
ри и изведувачи на избраните 
композиции, оркестар, награди 
за најдобрите, да се обезбеди со
одветна сала за одржување на 
фестивалот, сценографија, свет
ло, озвучување и уште милион 
други детали што се составен 
дел од целиот проект. Во сето тоа 
вложуваме многу посветеност 
и труд, за потоа истите компо
зиции да бидат составен дел од 
вкупната редовна ТВ и радиопо
нуда на МРТ, па, ако сакате, и на 
сите други радиодифузери во 
земјава. Имено, ЗАМП се огласи 
со нејасно соопштение во кое ни 
дозволува одржување со едно 
емитување на фестивалот, кое 
го сметаме за многу навредли
во! МРТ не е „фирмичка“ што го 
продуцира Скопскиот фестивал 
за да заработи од продажба на 
билети, а за такво нешто  ниту 
баравме дозвола од нив, ниту  е 
потребна! �

� Како забраната за емиту-
вање македонска музика 
влијаеше на Македонската 
радио-телевизија?
ПОПОВА: Како што одминува 
времето, имам чувство дека ос
вен  јавноста, Македонската ра
диотелевизија е единствениот 
засегнат субјект што по своја
та структура на јавен сервис е 
должен да емитува најразлична 
програма и да ги афирмира кул
турните вредности на нашето 
општество во земјава и во све
тот, вклучително и музичката 
програма, која според законот, 
треба секојдневно да ја емитува
ме на своите програми, па дури 

Доколку забраната на 
Здружението за зашти
та на авторски музички 

права (ЗАМП) не биде отпови
кана, на 20 ноември ќе се навр
шат два месецa од штамата на 
македонска музика на која се 
пикнати в ќош македонските 
телевизии и радиостаници. На 
20 ноември и 12годишната 
Мартија Станојковиќ ќе наста
пи за Македонија на 14. Детски 
избор за песна на „Евровизија“ 
во Малта. 

Дали нејзиниот настап ќе 
биде цензуриран и дали ма
кедонската песна ќе ја има со
одветната промоција на Ма

кедонската радиотелевизија, 
како што налагаат правилата 
на Европската радиодифузна 
унија (ЕБУ), до овој момент 
никој нема одговор.

Уредникот на културноумет
ничката програма на нацио
налниот сервис Мери Попова 
вели дека многу е жално што 
овој проект го следи таква дам
ка наречена забрана, а пробле
мите со кои како национална 
телевизија се соочуваат по 
одлуката на ЗАМП да се сотре 
емитувањето на македонска 
музика во медиумскиот етер, 
нѐ прикажуваат пред светот 
како несериозни.

Разговорот со Мери Попова беше направен 
пред Министерството за култура да донесе 
Решение за запирање извршување на Одлуката 
на собранието на ЗАМП со која се забранува 
емитување авторски музички дела по пат на 
радиодифузно емитување, но и пред ЗАМП 
да се изјасни кој е нивниот следен чекор за 
ова решение.

www.republika.mk38 петок, 4 ноември 2016 година www.republika.mk 39петок, 4 ноември 2016 година



БРЕнД КонЦЕПТИ | иКО Ни НА СТи лОТ

Кон ТРо ВЕРЗ на  
ПР Ва Да Ма на СаД
Пишува |  Сотир Костов 

Не по стои лич ност на пла не та та што 
не слуш на ла за Џе ки Ке не ди. Ка ко 
пр ва да ма, огро мен број гра ѓа ни на 

САД ја рес пе кти раа, уште по го лем број ја 
обо жа ваа иа ко не кои ја ос по ру ваа. Има
ше и та кви што не по ка жу ваа сим па тии 
кон неа, а бо га ми не кои ѝ беа љу бо мор ни 
и ѝ за ви ду ваа. Но, ни кој ни ко гаш не по
рек ну ва ше де ка таа жи вее спо ред ви со ки 
и по себ ни стан дар ди и де ка се од не су ва 
спо ред пра ви ла што са ма та ги соз да ва 
и на мет ну ва. 

Неј зи на та жи вот на при каз на е фас ци
нант на во се кој пог лед. И не е слу чај но 
што мо дер но то вре ме сла ви от ме ни, 
еле гант ни, ка ра ктер ни, сло бо до ум ни 
и до бро об ле че ни же ни. А, кра ли ца на 
си те нив бе ше и сè уште е Жак лин Бу вие 
Ке не ди Она зис. Иа ко кра тко пре сто ју ва
ше во Бе ла та ку ќа, по ра ди со фи сти ци
ра ни от изг лед, ми ли о ни же ни са каа да 
изг ле да ат ка ко неа, а неј зи ни от на чин на 
об ле ку ва ње, фри зу ра та, го ле ми те очи
ла и би се ри те што ги но се ше со ма ли те 
фу ста ни без ра ка ви и де нес се поз на
ти ка ко „Џе ки О стил“. Ед но став но, таа 
вне се гла мур во Бе ла та ку ќа, кој бе ше 
пре поз на ен, но и при фа тен. Иа ко мно
гу ми на ѝ при го ва раа што ја пре фе ри ра 
фран цу ска та мо да, таа се ко гаш се об ле
ку ва ше спо ред при го ди те. На по че то кот 
нај зас лу жен за тоа бе ше поз на ти от и 
ле ген да рен аме ри кан ски кре а тор Олег 
Ка си ниј. Во не го таа про нај де иде а лен 
со јуз ник со кој нес ме та но за поч на да го 

ве чер ни фу ста ни со ма ли еле гант ни 
жен ски чан ти и очи ла за сон це со го ле
ми цр ни рам ки. Атра ктив но и дос лед но 
го жи ве е ше сво јот стил, без раз ли ка 
да ли се од не су ва ше на об ле ку ва ње, 
вос пи ту ва ње на де ца та, од но си те во 
ви со ко то аме ри кан ско оп штес тво или, 
пак, при ма ње ни ски уда ри и не верс тва 
од жи вот ни от парт нер. Но, зна е ла и да 
вра ти на ни ски те уда ри за да де ни од 
со пру гот. Се збо ру ва де ка ус пе а ла да го 
за ве де еле гант ни от Ви ли јам Хол ден, би
ла во вр ска со мла ди от Мар лон Бран до, 
а со хо ли вуд ски от уба вец Во рен Би ти 
има ла страс тве на афе ра. Френк Си на тра 
ѝ бил бли зок при ја тел, ко му ни ка ци ја та 
со ита ли јан ски от ин ду стри ја лец Џа ни 
Ање ли би ла пол на со пре диз ви ци, а пос
лед ни те го ди ни од жи во тот ги по ми на

ла со бел ги ски от тр го вец на ди ја ман ти 
Мо рис Тем пелс ман. Поз на та е неј зи на та 
из ја ва де ка же ни те пр ви от пат се же нат 
од љу бов, вто ри от за па ри, а тре ти от за 
при ја телс тво. Ка ко и да е, впе ча то кот 
што го оста ва ше се ко гаш бе ше кон траст 
по ме ѓу, од ед на стра на, ул трас ми ре но, 
веч но нас ме а но и по мал ку за ба ве но од
не су ва ње, ка ко не над ми на та уба ви ца на 
но ќта, и си лен ин те лект и не за вис ност, 
од дру га стра на. Не бе ше са мо оп штес
тве но актив на шмин кер ка ко ја са мо 
се сли ка ше на за ба ви те и изи гру ва ше 
бо жи ца, ка ко што не кои са ка ат да ја 
прет ста ват де нес, ту ку и же на со ши
ро ка ле пе за на ин те ре си и поз на ва ња, 
од ин те рес за фо то гра фи ја и сли ка ње, 
пре ку пи шу ва ње по е зи ја и јав но чи та ње 
про за, до ра бо та во ху ма ни тар ни ми
сии и  ин сти ту ции. Ка ра ктер но сил на 
и се ко гаш гор да со ви со ко по диг на та 
гла ва. Да ма до пос ле ден здив, ко ја гор
до и со од важ ност ги но се ше кре а ци и те 
на мно гу мод ни кре а то ри и ди зај не ри. 
За ме не нај е ле гант на бе ше во кре а
ци и те на Ко ко Ша нел и на Жи ван ши. 
Де нес сти лот на Џе ки нај ус пеш но и 
нај сен зу ал но го про дол жу ва мод на та 
и филм ска ико на Ни кол Кид ман. Џе ки 
Ке не ди бе ше и оста на ико на на шар
мот, пре фи не ти от стил и од не су ва ње 
што осво ју ва. Же ни те са ка ле и сѐ уште 
са ка ат да изг ле да ат, да се об ле ку ва ат и 
да се од не су ва ат ка ко неа. 

Ка ко што ве ќе е из не се но, таа се со о чу
ва ше со лич ни тра ге дии, со по ли тич ки те 
про тив ни ци на Ке не ди е ви, со љу бов ни те 
и се ксу ал ни аван ту ри на не вер ни от со
пруг, но се ко гаш, спо ред не кое не пи ша но 
пра ви ло, ус пе ва ше се то тоа ус пеш но да 
го ме на џи ра, да се из диг не над си ту
а ци ја та на нај до бар мо жен на чин, да 
би де при фа те на и да слу жи за при мер. 
По точ но, таа соз да де стан дар ди на кои 
се ко гаш и во се ко ја при го да се при др
жу ва ше – стан дар ди кои и до денде нес 
се по чи ту ва ат во све тот на мо да та и во 
јав ни от жи вот во оп што. Мо же ме да зак
лу чи ме де ка во 60ти те го ди ни од ми на
ти от век Жак лин Бу вие Ке не ди из вр ши 
го ле мо вли ја ние во све тот на мо да та. 
Вле гу вај ќи во Бе ла та ку ќа ка ко со пру га 
на три е сет и пет ти от пре тсе да тел на САД 
и имај ќи са мо три е сет и ед на го ди на, во 
до мот на аве ни ја та Пен сил ва ни ја 1600 
не вне се са мо мла дост, ту ку и све жи на, 
по зи тив на енер ги ја, стил и гла мур. Та
ка при јат но ги из не на ди гра ѓа ни те на 
САД, но и го во о ду ше ви це ли от свет. За 
се ко гаш ќе ја па ме ти ме ка ко гор да и од
важ на со пру га, гриж ли ва и неж на мај ка, 
от ме на пр ва да ма на САД и ед но став на и 
шар мант на ико на на сти лот. �

гра ди сво јот сопс твен стил. Тој за неа 
екск лу зив но из би ра ше и ди зај ни ра ше 
гар де ро ба, иа ко таа точ но зна е ше ка ко 
са ка да изг ле да и има ше јас на прет ста ва 
што нај до бро ѝ стои. Се ка де ка де и да се 
по ја ве ше, прив ле ку ва ше го ле мо вни ма
ние. Најм но гу по ра ди тоа што, од ед на 
стра на, бе ше по себ на и ори ги нал на, а, од 
дру га стра на, ед но став на. Пре ку де нот 
но се ше пан та ло ни и блу зи, што бе ше 
пра ктич на об ле ка за се ко ја мла да мај
ка, но со од не су ва ње то по стиг ну ва ше 
да изг ле да тол ку со фи сти ци ра но, што 
си те се чу деа ка ко се то тоа ѝ ус пе ва. За 
офи ци јал ни и про то ко лар ни при го ди 
Џе ки са ка ше фу ста ни без ра ка ви или 
ед но став ни, еле гант ни ко сти ми. Во ве
чер ни те ча со ви на офи ци јал ни те при е ми 
об ле ку ва ше то а ле та ко ја ја истак ну ва ше 
неј зи на та со вр ше на фи гу ра. 

Мо же со пра во да се кон ста ти ра де ка, 
спо ред тоа ка ко се об ле ку ва ше, ка ко 
се од не су ва ше, ка ко ко му ни ци ра ше со 
јав но ста и кој стил го на мет на, неј зин 
при мер и инс пи ра ци ја бе ше и до кра
јот оста на актер ка та Одри Хеп берн, 
неј зи на та без вре мен ска еле ган ци ја и 
кла сич ни от изг лед. Ток му по ра ди тој 
не по би тен факт, таа ста на си но ним за 
ори ги нал ност, еле ган ци ја и по себ ност 
на же на та. И по ве ќе од тоа: ви стин ска 
да ма, но и нај от ме на пр ва да ма на САД 
на си те вре ми ња. Уба ва, шар мант на и 
еле гант на. Неж на, чув стви тел на и ми ле
нич ка на це ла та на ци ја. Слав на, поз на та 
и обо жа ва на. Уни кат на ико на на сти лот 
и на уба ви на та. Же на чиј што жи вот бе ше 
ис пол нет со љу бов, сла ва, ра дост, страст, 
тра ге ди ја и бол ка. Са ка ше и во де ше удо
бен и рас ко шен жи вот. Жи вот ис пол нет 
со бо гат ство, гла мур, рас кош, моќ и вли
ја ние. Нај пр вин  бе ше нај моќ на же на на 
све тот, со Џон Ке не ди, а по тоа и нај бо га та 
же на на све тот, со на фте ни от маг нат 
Она зис. Но, се ко гаш не по сред на во ко
му ни ка ци и те, со еле ган ци ја што зра чи 
и стил што осво ју ва. Неј зи но то пе ди гре, 
став и брак со пре тсе да те лот на САД, 
Џек Ке не ди, уште по ве ќе при до не соа 
да ста не ико на на сти лот. Тој ста тус го 
по стиг на со еле гант ни те ко сти ми, пре
крас ни те и пре ди мен зи о ни ра ни очи ла 
за сон це, кои го до би ја име то ток му по 
неа. Соз да де ни от дам ски стил – Џе ки 
О – бе ше стил на ед но став на еле ган ци ја 
што же ни те го при фа ти ја и сле деа. Бе ше 
и оста на сим бол на же на со пре фи нет 
вкус и до де нес е не над ми на та пр ва да ма 
во еле ган ци ја та и сти лот. 

Сти лот на Џе ки оп фа ќа ше ед но став ни 
фу ста ни до ко ле на, еле гант ни ко сти ми, 
рам ни пан та ло ни со т.н. крој „ци га ра”, 
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СТРАНци ВО МАКЕДОНиЈА

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

� Ко га за прв пат дој до вте во Ма-
ке до ни ја?
АКА ТА: Mојот прв ден во Ма ке до ни ја 
бе ше 8 ја ну а ри 2013 го ди на. Пр вич но 
дој дов ов де за да ра бо там на про ект, 

кој тре ба ше да трае шест до осум 
ме се ци ме се ци, но бе ше по треб но 
по ве ќе вре ме и оста нав во Скоп је. 
Искре но, мно гу сум сре ќен што сум 
ов де и ни ко гаш не раз мис лу вам да 

се вра там во Тур ци ја. Ова е гра дот 
во кој жи ве ам.

� До а ѓа те од зем ја со по и на ква кул ту-
ра и тра ди ци ја од таа во Ма ке до ни ја. 
� Ка ко ус пе а вте да се адап ти ра те на 
жи во тот ов де?
АКА ТА: Всуш ност и не е тол ку раз лич
но од Тур ци ја и од тур ска та кул ту ра. 
Тур ци те и Ма ке дон ци те спо де лу ва
ле иста кул ту ра и тра ди ци ја сто ти ци 
го ди ни и во де неш на та  се којд нев на 
ру ти на, мен та ли те тот, ја зи кот мо же те 
мно гу лес но да про нај де те до ка зи за 
тоа. Ма ке до ни ја е нај до бро то ме сто 
во све тот во кое мо жеш да жи ве еш 
ка ко Тур чин. Бев на ви сти на из не на ден 
ко га на у чив де ка има ме тол ку мно
гу исти збо ро ви ка ко, пен џер, кај си ја, 
мер де вен, ру швет и сл. Бал кан ски от 
мен та ли тет или на ви ки те се слич ни 
на оваа те ри то ри ја. По ра ди тоа не ми 
тре ба ше дол го за да се на вик нам на 
жи во тот во Скоп је. Ми тре ба ше вре ме 
да се на вик нам на но ва та по зи ци ја и 
од го вор но сти те што ги до бив. 

� Да ли Ма ке дон ци те Ви по ма га ат 
ко га Ви е по треб но?
АКА ТА: Ап со лут но! Тие се глав на та 
при чи на по ра ди ко ја ус пе ав да се адап
ти рам на жи во тот во зем ја та. Лу ѓе то 
што ги поз на вам се, на ви сти на, отво
ре ни и се ко гаш ги чув ству вам нив
ни те по зи тив ни мис ли. Ко га и да ми 
е по треб но, или ду ри и ко га не ми е 
по треб но или не сфа ќам де ка ми е по
треб но тие се ко гаш се по крај ме не. 
По себ но ко га ве лам де ка сум од Тур
ци ја тие се за ин те ре си ра ни за на ша та 
кул ту ра, тур ски те се рии, тра ди ци ја та, 
Истан бул и сѐ дру го. Тоа е, на ви сти на, 
до бро чув ство ко га сте да ле ку од до ма. 
 
� Кое е Ва ше то мис ле ње за лу ѓе то 
во Ма ке до ни ја?
АКА ТА: Тие, на ви сти на, се лу ѓе што са
ка ат да по мог нат, се ко гаш по зи тив ни 

Ма ке до ни ја ја 
чув ству вам ка ко 
род на зем ја

ји гит ака та е тур чин, кој пред три го ди ни за прв пат до шол во ма ке
до ни ја. не го ва та про фе си ја е при чи на да се пре се ли во скоп је. ве ли 
де ка ужи ва во жи во тот ов де, ја са ка ма ке дон ска та хра на и му го ди 
вни ма ни е то што го до би ва од при ја те ли те во ма ке до ни ја. ји гит е 
вљу бен во охрид и ве ли де ка охрид ско езе ро е пр во то во кое пли вал. 
до пол ни тел на при чи на за уба ви от жи вот во ма ке до ни ја е и љу бо вта. 
ји гит од не о дам на е ма ке дон ски зет

и уч ти ви. Ка ко стра нец, мо же би, имам 
по го ле мо вни ма ние, но, на ви сти на, ова 
е мо е то ви стин ско чув ство за лу ѓе то во 
Ма ке до ни ја. Тие се се ко гаш по зи тив ни 
и не сум до бил не га ти вен впе ча ток за 
нив. Мо жам са мо да ка жам де ка са ка ат 
да ужи ва ат во мо мен ти те и во жи во
тот. Не сум си гу рен да ли тоа е не што 
по зи тив но или не га тив но, но лу ѓе то 
во Тур ци ја се мно гу по ве ќе пре о ку
пи ра ни со сво ја та ра бо та. Ние, мо же
би, ќе про пу шти ме не што од жи во тот 
или ќе се фо ку си ра ме на про фе си ја та, 
но, ка ко што мо жев да за бе ле жам, за 

Ма ке дон ци те при ват ни от жи вот е на 
пр во ме сто, а по тоа сѐ дру го. 
 
� Кол ку има те сло бод но вре ме за да 
па ту ва те низ Ма ке до ни ја?
АКА ТА: По ра ди мо ја та про фе си ја мно
гу па ту вам низ Ма ке до ни ја. Те то во, 
Го сти вар, Охрид, Би то ла, Ки че во, Ге
вге ли ја, Штип, Стру ми ца, Ве лес и др. 
Ре чи си сум бил во се кој град во Ма ке
до ни ја. Ја са кам при род на та уба ви на 
во оваа зем ја. По пат е ка ко да сте на 
те ра пи ја до де ка да стиг не те до не кој 
од гра до ви те. За жал, мо же да се за бе
ле жи не пра вед ни от раз вој во зем ја та 
ка ко што е и во Тур ци ја. Истан бул е 
цен та рот на сѐ и за тоа сто ти ци ил ја
ди лу ѓе до а ѓа ат од дру ги те гра до ви. 
Слич но е и во Скоп је. 

� Спо ред Вас, кои се нај до бри те ме-
ста за по се та во Ма ке до ни ја?
АКА ТА: Де фи ни тив но, Охрид. Тоа е 
нај до бра та де сти на ци ја во про лет и 

во ле то. Ни ко гаш не мав пли ва но во 
езе ро, до де ка не оти дов во Охрид. Ми 
бе ше мал ку чуд но на по че то кот, но 
мно гу ми се до па ѓа. Ка де што за вр
шу ва шу ма та, поч ну ва езе ро то и тоа 
е пре крас на гле тка. 
 
� Ви се до па ѓа ли хра на та и ма ке-
дон ски те ре цеп ти?
АКА ТА: Са кам ме со, ќе бап че, ај вар, 
пин џур, бу рек, пи та. За тоа ка чив ки
ло гра ми отка ко се пре се лив во Скоп је. 
Спо ред ме не, пе кар ски те про из во ди 
се нај до бри. Тра ди ци ја та кон хра на та 
е мно гу слич на со на ша та, освен по ја
до кот. За лу ѓе то во Тур ци ја по ја до кот 
е нај ва жен и по се бен оброк во те кот 
на де нот. Ги пол ни ме чи ни и те кол ку 
мо же ме по ве ќе и са ка ме да има ме 
раз лич на хра на. 
 
� Ви не до сти га ли Ва ша та зем ја?
АКА ТА: Ми не до сти га ат са мо мо е
то се мејс тво и при ја те ли те. Мо ја та 
е зем ја е та му ка де што жи ве ам и 
чув ству вам де ка при па ѓам. Во Ма
ке до ни ја ги имам и две те и за тоа 
чув ству вам де ка е мо ја род на зем ја. 
Се пак, и мо е то се мејс тво ми е сла ба 
стра на. Ми не до сти га ат мно гу, а и 
јас им не до сти гам мно гу. Но, до бро 
е што со ави он ви е по тре бен са мо 
еден час и не ви е по треб на ви за та ка 
што лес но мо же ме да па ту ва ме со 
мо е то се мејс тво. 

� Кои се Ва ши те пла но ви, ќе оста-
не те ли во Ма ке до ни ја?
АКА ТА: Да, кол ку што знам и мо ја та 
ком па ни ја до не се од лу ка да оста нам 
во Ма ке до ни ја и јас сум сре ќен за тоа. 
Но, ка ко што спо ме нав прет ход но, јас 
сум Тур чин и јас сум фо ку си ран на 
мо ја та про фе си ја. Та ка што ако мо
ја та ком па ни ја ми да де дру га за да ча 
на дру га ло ка ци ја, ќе за ми нам. Ка ко и 
да е, ќе мо ра пр во да ја кон сул ти рам 
и мо ја та со пру га. Што ту ку се оже нив 
за Ма ке дон ка и тоа е до пол ни тел на 
при чи на по ра ди ко ја би са кал да жи
ве ам во Ма ке до ни ја. �
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Бар се ло на – гра дот со уба ва ар хи те кту ра, хра на и со уба ви лу ѓе
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Ве лат де ка есен та е нај до бра та се зо на за по се та на 
Бар се ло на. Мо же те хра бро да се втур не те кон истра-
жу ва ње на неј зи на та фас ци нант ност, во удоб но ста на 
да ле ку по по вол на тем пе ра ту ра (ме ѓу 18 и 24 сте пе ни, 
ду ри во но ем ври) и це ни на ле то ви те од око лу 70 евра

Оваа се зо на гра дот ќе пул си ра 
во ри та мот на џе зот и на хип
хо пот, ќе рас цу ти за но ви ку ли

нар ски нас ла ди и фуд бал ски стра сти 
на „Камп ноу“. Бар се ло на е соз да де на 
за оние што ужи ва ат во уба во то. Уба
ва та ар хи те кту ра, хра на та, уба ви те 
лу ѓе. Бар се ло на е де фи ни тив но град 
во кој дла бо ко го вди шу ва те жи во тот, 
а енер ги ја та на е ле ктри зи ра на со ка
та лон ски от тем пе ра мент од пр ви от 
миг ви се вов ле ку ва под ко жа и ве 
но си низ лу ди те пре де ли од гра дот.
Штом ќе сле та те на ае ро дро мот во 
Бар се ло на, зе ме те та кси, па ако сте 
че тво ри ца, до цен та рот на гра дот ќе 
тре ба да пла ти те око лу 30 евра. Тоа 
не е ска по би деј ки ќе ве  до не се точ но 
пред вра та та на ва ше то сме сту ва ње.

Му зе јот на Пи ка со, ули ца та „Ла Рамб
ла“, глав ни от пло штад „Пла за Ка та
лу ња“, Са гра да фа ми ли ја, ку ќи те на 
Ан то нио Га у ди, Ла Пе дре ра и Ка за 
Батл јо, ста ди о нот „Камп ноу“, пар
кот „Гу елј“, гот ски от кварт, па за рот 
„Ла Бо ке ри ја“ се ме ста та кои тре ба 
да би дат на ва ша та ли ста за по се
та. Овој пер и од, иа ко не е вре ме за 
ка пе ње, не за бо ра вај те да ужи ва те 
и во уба ви ни те на пре крас ни те пе
соч ни пла жи.

За да би де те ма кси мал но от пу ште
ни фи нан си ски, сме сту ва ње то мо же 
да си го доз во ли те пре ку вебсај то
ви за ре зер ви ра ње на кои мо же да 
се нај де при сто ен хо тел со две или 
три ѕвез дич ки, со вклу чен по ја док. 

Се ка ко, мо ра да има те пред вид де ка 
не ма да би де бли ску до цен та рот, но 
ќе би де со при фат ли ва це на. Исто 
та ка, мо же те да ги зе ме те пред вид 
и по ну ди те за из нај му ва ње стан со 
две со би и две ба њи, куј на со ин вен
тар, 10 ме три од ме тро то, на до бра 
ло ка ци ја. Се дум но ќе ва ња за че тво
ри ца чи нат 730 евра. Ва ква мож ност 
ну дат аген ци и те и до го вор за ва ков 
тип аранж ман оди пре ку нив, без 
до пол ни те лен кон такт со сопс тве
ни кот на ста нот.

Мно гу е ед но став но да се снај де те 
при про ше тка низ Бар се ло на за тоа 
што ули ци те, глав но, се вкр сту ва ат 
под прав агол во на со ка се верјуг и 
истокза пад.

Ме тро то е до бро ор га ни зи ра но и до
а ѓа на се кои три ми ну ти. Кар ти те за 
ме тро то чи нат 2 евра и се ку пу ва ат 
на се ко ја ста ни ца. Се пак, ку пе те си 
кар та за 10 во зе ња, ко ја чи ни 8,50 
евра и ќе ви трае ре чи си 5 де на. Но, 
во Бар се ло на има и из во нре ден авто
бу ски пре воз, та ка што авто бу ски те 
ста ни ци ќе ги срет не те на се кој че кор, 
а за нив ва жат исти те би ле ти. На ста
ни ци те има по пис на ли ни и те и ма па 
со точ ка ка де сте и има те прег лед 
ка де со ко ја ли ни ја ќе стиг не те. Ако 
ги ко ри сти те ста ни ци те на „Пла за 
Ка та лу ња“ и „Пла за Ес па ња“, ќе се во
зи те мал ку по дол го, ама и ќе ви ди те 
дел од уба ви ни те на гра дот, што, пак, 
е не воз мож но да го ви ди те во зеј ќи се 
во ту нел. Ако за тал ка те, љу без ни те 

до ма ќи ни ќе ви по мог нат да стиг не
те до ме сто то ка де што сте на у ми ле.

Ако оди те да ја гле да те Са гра да фа ми
ли ја, има те две оп ции, или да ја гле да те 
са мо од над вор или да че ка те во ред за 
да вле зе те вна тре и да пла ти те за ли
фтот што ќе ве од ве зе до ед на од ку ли
те за да ја ви ди те Бар се ло на одоз го ра. 

Од Са гра да фа ми ли ја ви тре ба ат око лу 
20 ми ну ти пе шки до Га у ди е ва та „Ла 
Пе дре ра“, ка де што тре ба да пла ти те 
влез ни ца 16 евра. За поз на та та „Ка за 
Батл јо“, ин те рес на но по ма ла од „Ла 
Пе дре ра“, влез ни ца та ќе ве чи ни 18 
евра. Во и око лу нив мо же те да си на
пра ви те пре крас ни фо то гра фии.

Всуш ност, си те ку ќи на оваа ули ца се 
пре крас ни, до вол но е са мо да го кре не
те пог ле дот и да ужи ва те во нив ни те 
уба ви ни.

Од „Ка за Батл јо“ за пет на е се ти на ми ну
ти стиг ну ва те до пло шта дот „Ка та лу
ња“, од ка де што вле гу ва те во ули ца та 
„Ла Рамб ла“, ко ја во ди кон мо ре то.

„Ла Рамб ла“ е ши ро ка ули ца со го лем 
др во ред, во сре ди на та е пе шач ка зо на. 
На оваа ули ца ќе слуш не те мно гу свет
ски ја зи ци, ме ѓу кои и ма ке дон ски. По 
дол жи на та на ули ца та се про сти ра ат 
штан до ви со су ве ни ри и раз но раз ни 
га стро ном ски по ну ди, пан то ми ми ча ри 
и улич ни за ба ву ва чи...

Не сте би ле во Бар се ло на ако не сте 
го по се ти ле „Камп ноу“. За да гле да
те тре нинг на фуд ба ле ри те тре ба да 
пла ти те 30 евра.

Вкус на та хра на, исто та ка, е мно гу 
убав бе лег на овој град. Ме сто кое 
ни ка ко не сме е те да про пу ши те да 
го по се ти те е па за рот „Ла Бо ке ри ја“, 
кој спа ѓа во нај поз на ти те па за ри во 
све тот. Ту ка се про да ва сѐ што сте 
ви де ле и што не сте го ви де ле од 
овош је и од зе лен чук. Бо га та по ну да 
на ри би, ме со, су во мес ни про из во ди, 
за чи ни, си ре ња, све жи со ко ви, раз ни 
сла тки и џе мо ви...Ту ка мо же да се ја
де и да се пие евти но. Во Бар се ло на 
не ма мно гу ме ста ка де што се ну ди 
ме ни на де нот ка ко во Ма дрид. На је
вти на та ва ри јан та поч ну ва од око лу 
8,5 евра. Се пак, по пре по рач ли во е да 
од во и те мал ку по ве ќе па ри, од нос
но од 15 до 18 евра, ако са ка те да се 
нај а де те по о бил но.

Во Бар се ло на се поз на ти и вкус ни те 
сенд ви чи со пр шу та кои чи нат три 
евра, а до кол ку сте љу би тел на мор
ска хра на, про бај те па ел ја, це на та е 
око лу 16 евра. Се ка де има огро мен 
из бор на ви на и се ка де го то чат во 
ча ши (око лу 2 евра). Во Бар се ло на 
че сто се пие и шам пањ.

Бар се ло на е град што вре ди да се 
по се ти, да се наг ле да те уба ви на и да 
ја вку си те уба ви на та на хра на та. �
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Ка пу ти те и јак ни те што ќе до ми ни ра ат оваа есен и зи ма се ком фор ни, 
ефект ни и има ат шик изг лед. Оваа се зо на кла сич ни те сти ло ви се 
осве же ни, но има и но ви мо де ли, ка ко ка пу ти од со мот со ка чул ка.

Бо и те што ни ги ну дат ди зај не ри те 
за оваа есен и зи ма се сил ни, впе чат
ли ви, а мо де ли те се скро е ни за да 
ја сле дат ли ни ја та на те ло то. Та ка, 
освен ка пут, ќе ви би дат по треб ни 
са мо ед на ма и ца и фар мер ки и ќе 
би де те шик!

Спо ред ви дот на ма те ри ја лот, до
ми ни ра ат ка пу ти те од со мот, ком
би на ци ја од ма те ри ја ли и тие со 
наг ла се на тек сту ра.

Ко га е во пра ша ње кро јот, на пр во 
ме сто е из ме не та та и на до пол не та 
вер зи ја на кла си чен ка пут со наг
ла се ни де та ли, а бо и те се па стел
ни и сил ни, впе чат ли ви. Во тренд е 
пач ворк, кој ,обично, е со ста вен од 
раз но бој ни пар чи ња ко жа.

Во тренд се ка пу ти те со дво ред но за
коп чу ва ње, но и спорт ски јак ни во 
ком би на ци ја со не кол ку бои. �
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Мо де ли на 
ка пу ти и на 
јак ни што ќе  
до ми ни ра ат 
оваа есен

ТРЕНД

оваа се зо на ди зај не ри
те ни по да ру ва ат три во 
ед но ко га ста ну ва збор 
за ка пу ти те: ком фор, 
ефе ктен изг лед и шик. 
нам ни оста ну ва са мо 
да го из бе ре ме ви стин
ски от мо дел
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Г о ди на ва „Ама зон“ ја прет
ста ви иде ја та за ис по ра ка 
на нив ни те про из во ди со 

по мош на бес пи лот ни ле та ла 
или дро но ви и, ус лов но ка жа
но, нај а ви де ка има план да 
зав ла дее со воз душ ни от про
стор, а „Ролс ројс“ не че ка ше 
мно гу и нај а ви де ка пла ни ра 
да го сто ри исто то на по ле то 
на по мор ски от транс порт. Спо
ред нив ни те пла но ви, пр ви от 
то ва рен брод без еки паж би 
тре ба ло да зап ло ви нај доц на 
до 2020 го ди на.

- Тоа ќе се слу чи. Пра ша ње-
то ве ќе не е да ли, ту ку са мо 
ко га ќе се слу чи  из ја вил пот
пре тсе да те лот на про е ктот од 
„Ролс ројс“ на еден ја вен со бир 
убе ден де ка ре а ли за ци ја та е 
са мо пра ша ње на вре ме.

Име но, оваа ком па ни ја, поз
на та по про из водс тво на лу
ксуз ни авто мо би ли, пла ни ра 
да про из ве ду ва авто ном ни то
вар ни бро до ви, а на про е ктот 
од са ми от по че ток ра бо тат 

и ин же не ри те од Тех нич ки
от истра жу вач ки цен тар ВТТ 
од Фин ска. Тие ве ру ва ат де
ка бро до ви тедро но ви ќе би
дат пу ште ни во ко мер ци јал на 
упо тре ба нај доц на до кра јот на 
оваа де ка да.

Ка ко клу чен еле мент на ре во
лу ци о нер ни от про ект, ком па
ни ја та ве ќе ин тен зив но ра бо
ти на раз во јот на „вир ту ел на 
па лу ба” ко ја ќе би де ло ци ра на 
во Нор ве шка и ќе слу жи ка ко 
цен тар за да ле чин ско упра ву
ва ње со бро до ви те на се ка де по 
све тот. Авто ном ни те бро до ви 
ќе мо жат да се упра ву ва ат со 
по мош на ГПС си стем, а со тоа 
ќе се овоз мо жи про е кти ра ње 
на по е ко но мич ни и по без бед
ни ру ти. До пол ни тел но, тие ќе 
би дат опре ме ни со ка ме ри кои 
на опе ра то ри те на вир ту ел на
та па лу ба ќе им овоз мо жат пог
лед од 360 сте пе ни.

- Авто ном но ста на овие бро-
до ви не ма да зна чи де ка чо-
ве кот це лос но ќе би де исфр-
лен од сли ка та за нив но то 
функ ци о ни ра ње. Овие бро-
до ви ќе би дат наб љу ду ва ни 
и кон тро ли ра ни во се ко ја ми-
ну та од нив но то па ту ва ње, но 
уло га та на чо веч ки от фа ктор 
ќе би де про ме не та, кој ќе 
има по и на кви за да чи. Кон-
цеп тот на ид ни от ко ман ден 
цен тар, мо зо кот на це ла та 
опе ра ци ја, е ди зај ни ран спо-
ред ба ра ња та и искус тва та 

на опе ра то ри те кои ќе би дат 
за дол же ни за кон тро ла на 
бро до ви те. Фо ку си рај ќи се 
на глед на та точ ка на опе ра-
то рот и тоа што тие сме та ат 
де ка е по треб но, мо же да во-
ве де ме но ви зна чај ни уло ги 
за про фе си о нал ци те кои ќе 
би дат вклу че ни на „вир ту ел-
на па лу ба“  ве ли Еја Ка си нен, 
еден од во деч ки те ин же не ри 
на Тех нич ки от истра жу вач ки 
цен тар ВТТ.

Бро до ви-дро но ви без еки паж ќе пре не су ва ат то вар пре ку мо ри ња та и оке а ни те
НАуКА и ТЕХНОлОГиЈА

Во шест ми нут на ви де о пре зен
та ци ја, ко ја ја об ја ви ле ком па
ни и те што ра бо тат на про е
ктот, вир ту ел на та па лу ба би ла 
прет ста ве на ка ко ко му ни ка
ци ски цен тар во кој ра бо тат 
714 лу ѓе и ги кон тро ли ра ат 
тра си те на бро до ви те пре ку 
ин те ра ктив ни па мет ни екра ни 
кои ќе мо жат и да ги пре поз на
ва ат нив ни те гла со ви.

Оскар Ле ван дер, ди ре ктор на 
Од де лот за по мор ски ино ва
ции при „Ролс ројс“, во ин терв ју 
за „Фај неншл тајмс“ ве ли де ка 
оваа иде ја за авто ном нода ле
чин ско упра ву ва ни кар го бро
до ви не е но ва и по стои приб

лиж но ед на де це ни ја, ме ѓу тоа 
на пре до кот во тех но ло ги ја та 
е тоа што ја пра ви оваа иде ја 
из вод ли ва де нес.

Про цен ки те ве лат де ка де нес 
око лу 90 от сто од гло бал на та 
тр го ви ја се од ви ва со по мош на 
то вар ни бро до ви. Оваа кар го
брод ска ин ду стри ја се про це
ну ва на 375 ми ли јар ди до ла ри 
на го диш но ни во. Та кви от на
чин на тр го ви ја ба ра го ле ма 
ло ги сти ка, чо веч ки ре сур си 
и во не кои слу чаи ду ри и ан
ти пи рат ска од бра на, а но ви от 
кон цепт на авто ном ни бро до
ви би ја на ма лил по тре ба та од 
чо веч ки труд во про це сот на 
транс порт. Про це ни те ве лат 
де ка око лу 45 от сто од опе ра
тив ни те тро шо ци се пре пи шу
ва ат ток му на тро шо ци те за 
еки паж.

Оче ку ва ња та од овој про ект се 
де ка ино ва тив ни те кар го бро
до ви ќе мо жат да пре не су ва ат 
по ве ќе то вар, ќе би дат по без
бед ни, а тро шо ци те зна чи тел
но по ма ли. Оче ку ва ња та се де
ка за де се ти на го ди ни ва кви те 
бро до ви ќе пре ов ла ду ва ат во 
оваа ин ду стри ја. 

Спо ред мно гу ми на, ова е ид ни на та на вод ни от транс порт  
- то вар ни бро до ви без еки паж кои ќе би дат кон тро ли ра ни  
од коп но. Ме ѓу дру ги те што ра бо тат на ва кви и слич ни про е кти  
е и свет ски поз на та та ком па ни ја „ролс ројс“, ко ја ве ќе ги об ја ви 
пла но ви те за нив ни те дро но ви-бро до ви што ќе пре не су ва ат то вар 
низ це ли от свет кон тро ли ра ни од цен трал на вир ту ел на па лу ба од 
ка де што ќе се из вр шу ва и надг ле ду ва нив но то дви же ње
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градинадом

Ова рас те ние има сјај ни, свет ло зе ле ни 
ли сто ви и цве то ви со 5 лив чи ња, кои 
мо же да би дат ед но бој ни, во си те ни
јан си од бе ла до ви о ле то ва, а по не ко гаш 
има ат и сре ди шен дел во дру га бо ја. 
Ра сте ка ко гр му шка, со ви си на око лу 
35 сан ти ме три, и тоа мно гу бр зо. Ако 
тем пе ра ту ра та е под 12 сте пе ни Цел зи
у со ви, тре ба да го чу ва те на за тво ре но, а 
ко га ќе се за топ ли, из ва де те го над вор. 

Нај до бро е да стои на ме сто ка де што 
не ма да би де из ло же но на ја ко сон це. 
Во пер и о дот до де ка рас те и цве та, тре
ба да го по ле ва те ре дов но и обил но. На 
се кои две не де ли пре хра ну вај те го со 
теч но ѓу бри во за рас те ни ја што цве та
ат. До де ка го чу ва те вна тре, за ле вај те 
го по ре тко и не пре хра ну вај те го. �
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ВИн Ка

Де таљ над де та ли те – те пих
Те пи хот е еден од но сеч ки те еле
мен ти на сти лот во до мот, де таљ 
над де та ли те, а освен тоа тој е нај
пра ктич на, се стра на и мо дер на 
оп ци ја за пре кри ва ње на по дот. 
Од пра ктич на стра на, те пи хот 
овоз мо жу ва од лич на тер мо и зо
ла ци ја и звуч на изо ла ци ја, па е 
со вр ше но ре ше ние за ста но ви во 
ко ле ктив ни до мо ви. Од уба ва та 
стра на, из бо рот на те пих игра 
го ле ма уло га за крај ни от изг лед 
на ен те ри е рот. За тоа тре ба да се 
обр не го ле мо вни ма ние на ни јан
си те, де зе нот, го ле ми на та, со ста
вот на ма те ри ја лот...

Ко га се ра бо ти за ни јан си те, ди
зај не ри те пред ла га ат кон траст
ни бои во од нос на ѕи до ви те и 
на ме бе лот. До кол ку сѐ е во ист 
тон, про сто рот мо же да изг ле да 
здо дев но.

Нај до бро е да ку пи те те пи си 
изра бо те ни од вол на би деј ќи се 
нај лес ни за одр жу ва ње, но до

кол ку не мо же те да си доз во ли те, 
опре де ле те се за син те ти ка.

Во мо дер ни от ен те ри ер те пи хот 
го по кри ва це лос но по дот. Во го
ле ми со би тре ба да би де по ста вен 
на 40 сан ти ме три од ѕи дот, а во 
ма ли на 20 сан ти ме три. По ра ди 
пра ктич ност, се пре по ра чу ва ход
ни кот це лос но да е по кри ен со 
те пих.

Во днев на та со ба уло га та на те
пи хот е да го обе ле жи про сто рот 
ка де што се дат го сти. Ди зај не
ри те со ве ту ва ат пред ни от дел 
на ме бе лот да би де по ста вен на 
те пи хот, до де ка зад ни от мо же да 
е на са ми от раб на те пи хот.

Во тр пе за ри ја та нај до бро е те
пи хот да би де до вол но го лем за 
сто ло ви те око лу ма са та да сто јат 
на не го со че ти ри те но гал ки и да 
не го гре бат по дот.

Не кои ди зај не ри со ве ту ва ат де ка 
при уре ду ва ње то на ен те ри е рот 
нај до бро е пр во да се поч не со 
из бо рот на те пи хот, ме бе лот, за
ве си те…

Ако, пак, поч не те обрат но, мож но 
е да по ми нат ме се ци до де ка да 
го нај де те иде ал ни от те пих за 
про сто рот што го уре ду ва те. �
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Ховерборд, 

Н е кол ку ком па нии во све тот пред две го ди ни 
поч наа да про из ве ду ва ат хо вер борд. Тоа е 
еле ктрон ска на пра ва или, мо же да се ка же, 

играч ка ко ја мно гу по тсе ту ва на леб деч ки от ски рол 
од фил мо ви те „Вра ќа ње то во ид ни на та“. Ва кви от 
тим за ба ва или ре кре а ци ја ја по са ку ва ат си те, од 
се дум до 77 го ди ни.

По сто јат раз лич ни ти по ви хо вер бор ди, во за вис-
ност од на чи нот на упра ву ва ње, изг ле дот, на ме на-
та. Нај важ но е, ка ко и кај кла сич ни те ски ро ли или 
скејт бор ди, ба лан си ра ње то на те ло то во од нос на 
Зем ји на та те жа.

Пр ви те хо вер бор ди би ле на ме не ти за раз о но да, но со 
раз во јот на тех но ло ги ја та и вгра ду ва ње то еле ктрон-
ски де ло ви и моќ ни ба те рии де неш ни те хо вер бор ди 
поч на ле да слу жат и ка ко еден вид ре кре а ци ја и ка ко 
пре воз но средс тво.

Подготви | Бојан Момировски

кои имаа ба те ри ја со не ве ро јат на моќ ност 
од 10.000 ми ли ам пер–ча са, што зна чи де ка 
рас то ја ни е то кое мо же да се по ми не е двој но 
по го ле мо. Овие ба те рии прид ви жу ва ат два 
еле ктро мо то ри, кои слу жат за прид ви жу ва ње 
на гу ми те, со го ле ми на од се дум ин чи и се со 
моќ ност по го ле ма од 350 ва ти. Це ли от си стем 
се пол ни на адап тер од 42 вол ти на до маш на 

Тр ка ла та се кла сич ни, об ло же ни со гу ма. 
На гор ни от дел е вгра ден ма те ри јал кој 
не доз во лу ва лиз га ње на ста па ло то, а 
на пред ни от дел има и ЛЕД-свет ла кои 
овоз мо жу ва ат освет лу ва ње на па тот и 
со тоа хо вер бор дот мо же да е ко ри сти 
и во ноќ ни ус ло ви.

По ули ци те низ на ша та зем ја, а осо бе-
но во Скоп је, сѐ по ве ќе мо жат да се 
за бе ле жат мла ди лу ѓе што во зат ва кви 
еле ктрон ски на пра ви, кои, се пак, за по-
че ток ги ко ри стат са мо ка ко ре кре а ци ја. 
По ве ќе фир ми поч наа да ги уве зу ва ат во 
Ма ке до ни ја, а по ра ди тоа што се мно гу 
атра ктив ни во овој пер и од, сѐ по че сто 
мо жат да се до би јат и на на град на игра.

Во за вис ност од про из во ди те лот и од 
ква ли те тот, а ту ка вклу чу вај ќи ја и га-
ран ци ја та ко ја мо же и да ја не ма или, 
пак, да из не су ва и по ве ќе го ди ни, це на та 
е ди ја ме трал но раз лич на, од нос но се 
дви жи од 200 евра, па до не кол ку ил ја-
ди. Сѐ до де ка це на та не би де до стап на 
за ма ке дон ски от гра ѓа нин, ва кви от тип 
транс порт или за ба ва ре тко ќе се гле да 
во жи во.

Нај стро го е за бра не то дви же ње по ко-
ло воз, а од до пол ни тел на опре ма се 
пре по ра чу ва за штит на ка ци га, штит ни ци 
на ла кти те и на ко ле на та, слич но ка ко 
опре ма та за во зе ње ро ле ри и скејт бор-
ди. Исто та ка, се пред ви ду ва и ко ри сте-
ње свет лос ни уре ди за од бе ле жу ва ње на 
чо ве кот ко га се во зи но ќе.. 

Моќ но ста на ба те ри ја та из не су ва по ве ќе од 4.500 ми-
ли ам пер-ча са и ра бо ти на 36 вол ти, што зна чи де ка, 
спо ред ка па ци те тот и пра вил но то упра ву ва ње, со ед но 
пол не ње мо же се по ми нат и по ве ќе од 25 ки ло ме три, 
од нос но еден до бро обу чен и из веж бан ко рис ник 
мо же да го ко ри сти за из вр шу ва ње на се којд нев ни-
те по тре би. По сто јат и по но ви ти по ви хо вер бор ди 

мре жа на на по ју ва ње со еле ктрич на енер ги ја 
и за тоа е по треб но око лу еден и пол час.

Бр зи на та со ко ја мо же да се дви жи еден чо век, 
кој тре ба да има те жи на во оп сег од 20 до 100 
ки ло гра ми за да функ ци о ни ра це ли от си стем, 
мо же да из не су ва и до 15 ки ло ме три на час.

љубовна
првпоглед
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З а овој под виг на мла дин ци те, 
ко ја бе ше нив на та тај на фор му
ла за ус пе хот и за тоа што оче

ку ва ат од Европ ско то пр венс тво во 
Пол ска 2017, „Ре пуб ли ка“ раз го ва ра ше 
со ре пре зен та тив ци те до 21 го ди на, 
стан дард ни от пр во ти мец на ун гар ски 
Уј пешт, Енис Бар ди, и со игра чот за 
вр ска на срп ски от шам пи он Цр ве на 
звез да, Да вид Ба бун ски.

 Со обез бе ду ва ње то плас ман на 
Европ ско то пр венс тво за фуд ба ле-
ри до 21 го ди на во Пол ска ус пе а вте 
да ос тва ри те исто ри ски ус пех и на-
пра ви вте не што што до се га не ѝ ус-

пе а ло на ни ту ед на на ша фуд бал ска 
ре пре зен та ци ја. Ко га ја пог лед на вте 
гру па та со ед на Фран ци ја пред по-
че то кот на ква ли фи ка ци и те, да ли 
оче ку ва вте ва ков ре зул тат?

ДА ВиД БА БуН СКи: Нај важ ни сме ние 
и на ши от тим. Тоа, мо же би, бе ше клуч
но за ус пе хот што го по стиг нав ме. Не 
се оп то ва ру вав ме со дру ги те ре пре
зен та ции. Гру па та бе ше иск лу чи тел но 
сил на, но ве ру вав ме во се бе, во на ши от 
ква ли тет, а тоа е мно гу важ но да го 
има те на сво ја стра на. Мен тал но бев ме 
под го тве ни за се кој ду ел, па ду ри и по 
по ра зот од Ис ланд не ја за гу бив ме гла
ва та. Оста нав ме цвр сти во на ме ра та 
ко ја јас но ка ко тим си ја по ста вив ме 

пред по че то кот на ква ли фи ка ци и те 
 да на пра ви ме го лем ре зул тат и да 
ис пи ше ме но ва стра ни ца во исто ри ја та 
на ма ке дон ски от фуд бал. Од пр ви от 
ден по бед нич ки от мен та ли тет бе ше 
при су тен во на ша та еки па, а тоа са мо 
по се бе зна чи де ка раз мис лу ва ме на 
по бе да без раз ли ка на про тив ни ци те.

ЕНиС БАР Ди: Во мо дер ни от фуд бал не 
по сто јат од на пред до би е ни нат пре ва ри. 
Се кој се бо ри за се бе, за сво јот реј тинг 
и на пре док. Енер ги ја та во на ши от тим 
бе ше по себ на. Со не тр пе ние и ра дост го 
че кав ме се кој на ре ден по вик и нат пре
вар на ре пре зен та ци ја та. Се ко ја но ва 
по бе да ни да ва ше до пол ни тел на са мо
до вер ба и пот тик. Се ко ја коц ка во мо за

и кот на се ле кто рот Ми лев ски до би ва ше 
на те жи на на раз ли чен нат пре вар. Но, 
си те се бо рев ме и по бе ду вав ме за ед но. 
Имав ме те шки нат пре ва ри, но зна ев ме 
де ка мо же ме да ус пе е ме. Дра го ни е 
што и јав но ста го пре поз на тоа и што 
ни да де до пол ни те лен мо тив за ус пех.

 Гле дај ќи на на зад на овие ква ли фи-
ка ции, кои нат пре ва ри ви беа нај те-
шки и да ли ова исто ри ско спорт ско 
ос тва ру ва ње на на ци о нал но ни во 
мо же да се ка же де ка е ваш нај го лем 
спорт ски ус пех до се га?

ДА ВиД БА БуН СКи: Мис лам де ка со 
Фран ци ја се истро шив ме фи зич ки, но 
до бив ме пси хо ло шка ста бил ност и са
мо до вер ба. По нат пре ва рот во Скоп је и 
по себ но во Ле Ман ни бе ше јас но де ка 
мо же ме сил но до крај за ко неч на по бе да 
во ква ли фи ка ци и те. Иа ко на пос лед
ни те нат пре ва ри и дру ги те ре пре зен
та ции нѐ гле даа со по и на кви очи, ние 
оста нав ме фо ку си ра ни на сво е то – да 
се бо ри ме и да по бе ду ва ме, да по бе ду
ва ме и да се бо ри ме. Ус пе хот со ре пре
зен та ци ја та на Ма ке до ни ја за ме не е 
нај го ле ми от ус пех во мо ја та ка ри е ра.

ЕНиС БАР Ди: Бе ше те шко по пр ви от 
по раз на го сту ва ње то во Ис ланд. За гу
бив ме, а зна ев ме де ка по ра зот е од на
ша та гла ва. Не бев ме на ди гра ни. Бе ше 
те шко да се изд во ју ва по бе да про тив 
Укра и на на до ма шен те рен и на го сту
ва ње во Ки ев. Со мно гу труд за пи шав ме 

по бе да про тив Шкот ска во Един бург, 
нат пре вар кој ни ги отво ри вра ти те за 
до бар плас ман и, ко неч но, пос лед ни
те два до маш ни нат пре ва ри. Ја на вик
нав ме јав но ста на ус пех, а нај те шко е 
да по бе диш ко га си те оче ку ва ат тоа 
лес но да го на пра виш. На ша сре ќа е 
што струч ни от штаб нѐ под го тву ва ше 
на нај до бар на чин за се кој нат пре вар 
и на ви сти на изг ле даа лес ни по бе ди
те про тив Шкот ска и Се вер на Ир ска 
во Скоп је. Плас ма нот на Европ ско то 
пр венс тво е ос тва ру ва ње на еден наш 
сон и нај го лем ус пех во до се гаш на та 
ка ри е ра. Но, ние сме спор ти сти, се ко
гаш мо ра да нај де ме на чин од но во да 
ја кре не ме „ле твич ка та“ на ус пе хот. Се
га таа е по ста ве на на нат пре ва ри те од 
Европ ски от шам пи о нат.

 Ко ја осо би на ќе ја изд во и те ка ко 
клуч на или што е тоа што го има 
овој тим, а што ви по мог на да го ос-
тва ри те овој исто ри ски ре зул тат?

ДА ВиД БА БуН СКи: По чит, скром ност, 
тим ска ра бо та, дис цип ли на, при ја телс
тво, ве ли ко душ ност... мо жам да на бро
ју вам и на та му, но нај бит но е што ние 
се од не су ва ме ка ко ед но се мејс тво. А, 
ако ги има те тие вред но сти на сво ја 
стра на, не мо же да би де ло шо. Па, ду ри 
и да за гу би те не кој нат пре вар.

ЕНиС БАР Ди: Зна е ме де ка да ва ме сѐ 
од се бе на се кој ду ел, зна е ме де ка по
чит та ме ѓу нас е иск лу чи тел на, а се

ле кто рот на мет на прин ци пи кои нѐ 
на пра ви ја по сил ни. Та лен тот го ста
вив ме во функ ци ја на еки па та. Зна е те, 
ин ди ви ду ал ни от ква ли тет мо же да ви 
до не се по бе да на еден нат пре вар, но 
не мо же да ви до не се плас ман на ед но 
го ле мо нат пре ва ру ва ње. Ние имав ме 
тим и ин ди ви ду ал ни ква ли те ти по
дре де ни на ти мот.

 Да вид, по исто ри ски от под виг из-
ја ви де ка тој мо же да би де не што 
мно гу по ве ќе од са мо спорт ско до-
стиг ну ва ње. Мис лиш ли де ка ва-
кви от ус пех мо же да се одра зи врз 
це ло то оп штес тво?
ДА ВиД БА БуН СКи: Се на де вам де ка 
ќе би де та ка. На ви сти на ни тре ба ше 
ва ков ре зул тат, не са мо на оваа ре пре
зен та ци ја, ту ку и на јав но ста. За ед нич
ки да се изра ду ва ме и да по твр ди ме 
де ка има ме ква ли тет и цвр сти на да 
се бо ри ме со нај до бри те. Во фуд ба лот 
е мно гу те шко да по стиг неш ва ков 
ре зул тат, по себ но за ма ла др жа ва и 
фе де ра ци ја ка ко на ша та.

 Пр во то ме сто во гру па та во ква-
ли фи ка ци и те до не се уште по го лем 
пре диз вик, Европ ско то пр венс тво 
во Пол ска след на та го ди на. Кои се 
тво и те жел би и оче ку ва ња од овој 
ме ѓу на ро ден тур нир, кој ќе ги со-
бе ре нај та лен ти ра ни те европ ски 
мла дин ци?
ДА ВиД БА БуН СКи: Оди ме да го осво
и ме Европ ско то пр венс тво! 

Енер ги ја та во ти мот бе ше по себ на, Полска е шанса за нов успех
ДА ВиД БА БуН СКи и ЕНиС БАР Ди ЗА ИСТО РИ СКИ ОТ УС ПЕХ НА МЛА ДИН СКА ТА ФУД БАЛ СКА РЕП РЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА

Ма ке дон ска та фуд бал ска ре пре зен-
та ци ја до 21 го ди на ус пеа да ос тва-
ри исто ри ски ре зул тат и ди рект но 
да обез бе ди плас ман на Европ ско то 
пр венс тво, кое ќе се игра след на та 
го ди на во Пол ска. Мла ди те фуд бал-
ски та лен ти во сво ја та ква ли фи ка ци-
ска гру па го осво и ја пр во то ме сто, се 
пла си раа пред ми ли он ски от со став на 
Фран ци ја, ја на пра ви ја на ци ја та гор да 
и со сво ја та игра ги со браа сим па ти и те 
на до маш на та јав ност

Разговараше | Горан Зивчевски

спорт интерВjу
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�  5 ноември 1492 година
 Кристофер Колумбо во својот 

дневник запишал дека прона-
шол „едно вкусно растение од 
кое живеат луѓето“. Тоа беше прв 
пишан документ во кој се спомну-
ва пченката (царевката).

�  6 ноември 1909 година
 Во Куманово е роден Трајко Про-

копиев, композитор на класична 
музика, диригент и автор на филм-
ска музика. Познат е по употребата 
на историски, митолошки и народ-
ни мотиви од културната ризница 
на македонскиот народ. Починал 
на 21 јануари 1979 година.

�  7 ноември 1829 година
 Роден е Марко Костов Цепен-

ков, најголемиот собирач на 
македонски народни умотвор-
би, кои имаат непроценливо 
значење за македонската фолк-
лористика, за етнографијата, за 
лингвистиката, за националната 
историја, за правото и за мо-
ралот на Македонците. Тој е 
автор на неколку публикации 
напишани на македонски јазик. 
Целокупната оставина на Марко 
Цепенков се чува во Архивниот 
институт на Бугарската акаде-
мија на науките во Софија. Во 
современа Македонија неговите 
дела првпат биле реиздадени во 
1954 година од Блаже Конески 
во „Сказни и сторенија“. 

�  8 ноември 1878 година
 Во Кукуш е роден Димитар Вла-

хов,  револуционер, општестве-
ник и државник. Бил деец на 
МРО, Народната федеративна 
партија, Солунската социјалис-
тичка федерација, ВМРО (Авто-
номистичка), ВМРО (Обединета), 
Бугарската комунистичка пар-
тија, Комитерната и КПЈ. Умрел 
во Белград на 7 април 1953 го-
дина.

�  8 ноември 1906 година
 Во штипско Ново Село е роден 

Михајло Апостолски, партизан, 
генерал, командант на НОВ и 
ПОМ, воен теоретичар, полити-
чар, историчар и народен херој. 
Во февруари 1945 година бил 
назначен за началник на Врхов-
ниот штаб на НОВ. Починал во 
Дојран на 7 август 1987 година.

ВремеПлоВ

д в о г л е д
аМ Ба Са Да Та на За Мун Да Со ху Ма на аК ЦИ Ја Во  

ПРЕ ДИЗ Бо РИ Е То: ЌЕ ИМ Го ДР жИ МЕ Ча До РоТ на ВЕ Ру шЕВ СКИ 
И на За ЕВ на МИ ТИн ЗИ За Да нЕ на СТИ наТ

Ам ба са да на Ре пуб ли ка За мун да 
во Ма ке до ни ја пре ку офи ци јал но 
со оп ште ние из ја ви де ка не ма да 

учес тву ва со сво ја кан ди дат ска ли ста 
на пар ла мен тар ни те из бо ри за ка жа
ни за 11 де кем ври, ту ку де ка пла ни ра 
ху ма на ак ци ја за про мо ци ја на европ
ски те вред но сти, ко ја не ма ни ка ква 
вр ска со по ли ти ка.

Во со оп ште ни е то пот пи ша но од но ви от 
ам ба са дор на За мун да во Ма ке до ни ја, 
Сар го Нумп си, стои:

� „По долг пер и од на ин тен зив но, ис
црп но ана ли зи ра ње и раз мис лу ва ње, 
од лу чив ме де ка на ша та ам ба са да во 
Ма ке до ни ја, се пак, не ма да под не се сво
ја кан ди дат ска ли ста на из бо ри те за 
на род ни пра те ни ци во де кем ври 2016 
го ди на. Ам ба са да та има пред вид де ка 
нај до бро ед на зем ја се упра ву ва до кол ку 
ди рект но се зе ме под свое за ко но дав
на та и из врш на та власт, ме ѓу тоа тоа 
не е ра бо та та на ед на ам ба са да, не ли, 
океј? Плус, за тоа во Ма ке до ни ја не ма 
ни ка ква по тре ба би деј ќи ка ко што ни 
ка жаа ко ле ги те ам ба са до ри од за пад
ни те зем ји, на ли сти те на не кои пар тии 
има топ, бон бо на кан ди да ти со ши ро ко 
ср це и до бар слух за на ши те при ја тел
ски су ге стии и мол би“.

Тој до да ва: „На ше то ди рект но учес тво 
на из бо ри те пре ку ли ста со кан ди да ти 
за пра те ни ци не ма да го има, и тоа е 
де фи ни тив но, но тоа не зна чи де ка не
ма да го за др жи ме пра во то да пра ви ме 
спон та ни ху ма ни ак ции кои ни ка ко не
ма да вли ја ат на де мо крат ски те про це си 
во зем ја та и на ре зул та тот на из бо ри те. 
Што впро чем ни ко гаш не ни би ло на ша 
опре дел ба, да вли ја е ме на по ли тич ка та 

сце на. Пу пу скра ја“, ре че ам ба са до рот 
Нумп си лес но поп лу ку вај ќи и до да де: 
„На про тив, ние се ко гаш сме би ле за
ин те ре си ра ни стро го за про мо ви ра ње 
на европ ски те вред но сти, а Евро па пра
ќа по ра ки на ху ма ност и ја про мо ви ра 
чо веч но ста. Ток му за тоа ре шив ме да 
спро ве де ме ху ма на кам па ња“.

� „Ху ма на та кам па ња ко ја Ам ба са да та 
на За мун да ќе ја спро ве ду ва за вре ме на 
пре диз бор на та кам па ња ќе се ви ка „По
др жи им го ча до рот за да не на сти нат“ 
и ќе има за цел на ми тин зи те на кои ќе 
вр не дожд, на ши прет став ни ци да им 
др жат ча до ри над гла ви те на двај ца 
по ли ти ча ри од Ма ке до ни ја кои слу чај
но ис пад наа да се За ев и Ве ру шев ски. 
Цел та на ак ци ја та е За мун да да по ка же 
де ка се гри жи за здрав је то и ими џот 
на по ли ти ча ри те во Ма ке до ни ја и ќе 
сто ри сѐ за да по ка же ка ко тре ба да се 
вни ма ва да не им се на ква сат гла ви те и 
да на сти нат, а во ед но и да има ат ло ши 
фри зу ри, па да изг ле да ат ло шо. Плус, до
кол ку на сти нат, ќе збо ру ва ат „на нос“ и 
тоа до пол ни тел но ќе го отеж ни нив но то 
пра ќа ње по ли тич ки по ра ки за вре ме на 
ми тин зи те“, об ја ви ам ба са до рот.

Тој по со чи де ка За ев и Ве ру шев ски се 
из бра ни во окол но сти на не ве ро јат на 
слу чај ност:

� „На ша иде ја бе ше на кој би ло ЕДЕН 
по ли ти чар во Ма ке до ни ја да му др жи ме 
ча дор на ми тин зи за да пра ти ме по ра ка 
де ка Евро па се гри жи за здрав је то на 
Ма ке дон ци те и за здра ва та по ли тич
ка сце на. Зна чи, бу квал но на кој би ло 
по ли ти чар, мо же ше тоа да е кој би ло 
пра те ник, ми ни стер, ди ре ктор... Но, за 
да е фер, на пра вив ме ло та ри ја ко ја се 

одр жа во мо јот ка би нет и бев при су тен 
јас и ста ри от ам ба са дор Кло ша ро Гре ви
ли. И од си те, ама зна чи од си те ими ња 
на по ли ти ча ри од Ма ке до ни ја, мис лам 
де ка беа око лу 1760, ете со се ма слу чај но 
та ка ис пад на да се изв ле че ед но лив че, 
кое, всуш ност, на се бе има ше ка ко за
ле пе но уште ед но лив че“, воз бу де но ја 
рас ка жу ва адре на лин ска та си ту а ци ја 
во ко ја се слу чил овој не се којд не вен 
слу ча ен ло та ри ја из бор на по ли ти ча ри 
за под ча до рот на за мун дан ци те.

� „За мис ле те, тоа беа лив чи ња та на Зо
ран За ев и на Зо ран Ве ру шев ски. Ка ко 
се за ле пи ле ток му тие лив чи ња, та ка 
слу чај но и ма гич но, не зна е ме, но би
деј ќи имав ме сре ќа да се обај ца та од 
иста пар ти ја и да одат на исти ми тин зи, 
од лу чив ме да го при фа ти ме овој не се
којд не вен ре зул тат би деј ќи ќе по ми
не ме со еден ча дор за две гла ви“, ве ли 
ам ба са до рот.

� „Не ве ро јат но е ка ква сре ќа имаа овие 
двај ца гос по да кои јас лич но ду ри и не 
ги ни поз на вам, ду ри не ни зна ев ме ни
кој од нас во ам ба са да та, не зна е ше ни 
ста ри от ам ба са дор, кои се овие Зо ра ни 
ко га беа изв ле че ни нив ни те ими ња. Се 
чу дев ме, па пос ле доз нав ме кои се и со 
што кон крет но се за ни ма ва ат. Фи ни, 
га лант ни гос по да. Јас са кам во ед но да 
им че сти там, да им по са кам сре ќа во 
кам па ња та на из бо ри те, на ши от ча дор 
ќе ги сле ди без проб лем“, ве ли на кра
јот на сво ја та из ја ва ам ба са до рот на 
За мун да. �

Кромиди Запад
*** Целта на „двоглед“ е да се сврти вниманието на 

одредени појави во општеството. Секоја сличност 
со вистинските луѓе и институции е случајна.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E_(%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E_(%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E_(%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Во ова пред ја де ње се вклу че ни  
пет ре цеп ти:

За КОЛ БА СИ ВО ЦР ВЕ НО ВИ НО

# 2 го ле ми кол ба си 

# 1 ма ло ши ше цр ве но ви но 

За УР МИ ВО СЛА НИ НА СО МЕД

# 1 па ку ва ње све жи ур ми 

# 8 пар чи ња сла ни на

# 2 ла жи ци мед 

За МА КА ЛО

# 1 го лем ком пир, 

# 10 чеш ни ња лук, 

# 1 ла жи ца лут цр вен пи пер, 

# 3 ла жи ци топ ла во да, 

# 1 ла жи ца мас ли но во мас ло 

За ЛЕП ЧИ ЊА

# 3 шол ји браш но 

# 1 ла жи ца сол, 

# 1 шол ја во да

За РА ЖЕН ЧИ ЊА ОД БИ Е НО СИ РЕ ЊЕ И 
МО ДАР ПАТ ЛИ ЏАН

# 300 гра ма би е но си ре ње, 

# по ло ви на го лем мо дар пат ли џан

Ќе ви тре ба и: сол, црн пи пер и  
мас ли но во мас ло

# Кол ба си во цр ве но ви но – 
ова е шпан ско пред ја де ње. 
Од кол ба си те се ос ло бо ду
ва ат си те со ко ви до де ка ги 
ва ри те или пе че те со цр ве
но ви но. Од бе ре те по сил но 
ви но за вку сот на кол ба си те 
да не се за гу би во за чи ни те. 
За под го то вка на овој ре
цепт ние ко ри сти ме ча де ни 
кол ба си.

# ур ми во сла ни на со мед – ова 
пред ја де ње, исто та ка, по
тек ну ва од Се вил ја, јуж ни от 
дел од Шпа ни ја. Исеч кај те ја 
сла ни на та на лен ти и со нив 
об ви ткај те ги ур ми те и при
ка че те ги уба во со чеп кал ки 
за за би. Та ка при го тве ни те 
ур ми на ре де те ги во ог но от
по рен сад и врз нив ста ве те 
мед, па пе че те ги око лу 20 
ми ну ти на 150 сте пе ни.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт: Пред ја де ње без пр же ни со стој ки – здра во, за бав но и 
раз но бој но - кое е ком би на ци ја од ре цеп ти од раз лич ни кул ту-
ри. Овој вид пред ја де ње тре ба да би де сла ве ње на нај до бро то 
од хра на та и од кул ту ра та – мож ност да про ба те не што но во 
со при ја те ли те и со се мејс тво то!

# Ма ка ло од ва ре ни ком пи
ри и лук – из лу пе те ги и 
исеч кај те ги ком пи ри те и 
ста ве те ги да се ва рат. До
кол ку са ка те, ком пи ри те 
мо же те да ги ва ри те и со 
луш па та. Сит но исеч кај те 
го лу кот. Ко га ком пи ри те 
ќе се сва рат, до бро изг ме
че те ги и по ме шај те ги со 
лу кот, цр ве ни от пи пер, 
мас ли но во то мас ло и топ
ла та во да.

# леп чи ња – овие ед но став ни 
леп чи ња се инс пи ри ра ни 
од куј на та на Бли ски от Ис
ток, ка де што се при го тву
ва ат на пре вр те на за гре а
на та ва. На ра бот на та ма са 
исту ре те 3 шол ји браш но, 
до дај те сол и во да и за ме
се те те сто. Ме се те до де ка 
да до би е те ед на ква сме са. 
Не ма по тре ба да го оста ва
те да стои дол го, ту ку са
мо на кра тко. Исе че те го на 
лен ти и од нив на пра ве те 
круж ни фор ми. Пе че те на 
прет ход но за гре а на та ва 
– ги пре вр ту ва ме ко га ќе 
поч нат да фа ќа ат ко ра од 
ед на та стра на.

# ра жен чи ња од би е но си ре
ње и мо дар пат ли џан – исеч
кај те ги си ре ње то и мо дри
от пат ли џан на по ма ли 
пар чи ња и на ре де те ги на 
др ве ни стап чи ња. Пре мач
кај те ги со мас ло и по тоа 
ста ве те ги да се пе чат во 
та ва. По вре ме но пре вр ту
вај те ги и пе че те ги до де ка 
да до би јат злат на бо ја.

# Би де те кре а тив ни во ре
де ње то на при го тве ни те 
ра бо ти и ком би ни рај те ги 
спо ред бо и те на со стој ки
те. Ние до да ва ме зе ле ни и 
цр ни мас лин ки во слу чај 
да не до сти га хра на!
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Ме зе за ужи ва ње  
со при ја те ли те




