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Збор 
на уредникот

МОБИЛНОСТ
УВОДНИК
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почитувани членови на мобилност маке-
донија и читатели на нашето гласило „феникс 
86“ кое од овој број, а согласно Статутот на 
мобилност македонија и одлуката на уреду-
вачкиот одбор на гласилото се нарекува „мо-
билноСт“. промената на називот на нашето 
гласило е логичен редослед на ребрендирање-
то на мобилност македонија и статутарно 
впишана обврска уште со усогласување на на-
шиот Статутот со новиот закон за здруженија 
и фондации.

Со излегувањето на овој број во печат, за-
вршува мојата должност на главен и одговорен 
уредник на гласилото. заради тоа, сакам овој 
простор да го искористам за обраќање кон вас 
повеќе како претседател на сојузот, а не како 
уредник, во обид да дадам некои свои виду-
вања и објаснувања на одредени состојби кои 
се почесто се случуваат и кои најверојатно се 
плод на недоволна информираност на дел од 
членовите и подржувачите на мобилност ма-
кедонија.

во последно време преку социјални мрежи, 
писма, или непосредни контакти, добивам по-
раки кои најпросто кажано не соодвествуваат 
со функцијата претседател на мобилност ма-
кедонија. како намерно, или од недоволна ин-
формираност, се пропушта фактот дека претсе-
дателот е само еден од еднаквите кој има право 
на само еден глас во носењето на одлуките, кој 
има за задача да ја координира работата, да се 
посветува на подготовка на текстови кои во 
форма на писмо или преку усна презентација 
ќе бидат алатка во комуникација со институ-
циите на државата. во мојот случај, јас само 
ги застапувам ставовите и одлуките кои ги 
носи управниот одбор, а кои се сублимирани 
иницијативи покренати од здруженијата преку 
своите членови. тоа така функционира. Соју-
зот, а најмалку јас, нема волшебно стапче и со 
еден замав да ги реши сите прашањата на лица-
та со инвалидност. Сојузот, а најмалку јас, нема 
моќ да донесува нови закони, или измени и до-
полненија на старите. 

Сите ние заедно имаме моќ да предлагаме, об-
разложиме, компарираме со законодавството на 
еу, да делуваме со сите демократски алатки во 
лобирањето, меѓутоа законите ги носат пратени-
ците во законодавниот дом, Собранието на рм.

Со најдобра намера сакам да дадам неколку 
примери и нека не ми се налутат именувани-
те. добринка ристеска, згрижена во заводот во 
банско, во врска со изгубеното право на додаток 
за мобилност ми се обраќа со следните зборо-
ви:„ вашата општествена положба ви дава мож-
ност вие да одлучувате за нашето саекојдневие, 
вие да ни го креирате нашиот животот. може-
би тоа ве прави супериорни да решавате нечии 
судбини од птичја перспектива, но знаете ли 
дека човекот може да види подалеку низ една 
солза отколку низ телескоп, а жалоста е ин-
структор на мудрите....не сакаме сожалување, 
туку коректен однос према нас нашите нозе и 
раце повеќе или помалку функционираат или 
не, седиме криво, се движиме на тркала но на-
шите души ни ги дал господ имаме срца полни 
со љубов, луциден ум кој бара интелектуално 
надградување, социјализација како и секој друг 
човек надградување. “ почитувана добринка, 
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мојата положба воопшто не ми дава можност 
да одлучувам туку само да ги заСтапу-
вам вашите потреби, а уште помалку ми дава 
моќ да креирам било чиј живот, па и вашиот. 
мојата препознатливост во општеството која 
ми ја донесе титулата освоена во барцелона, 
високите дострели од областа на спортот, како 
и триесетгодишната активност на полето на 
борбата за подобрување на правата на лицата 
со инвалидност, е мојата алатка со која се оби-
дувам (и успевам) да ги отворам вратите на ин-
ституциите надлежните да ги слушнат нашите 
(воедно и вашите) потреби и со својата умеш-
ност во конверзацијата им го презентирам тоа. 
токму кај нив, министерствата, владата на рм 
и Собранието на рм е обврската да одлучуваат 
и да го креираат нашиот живот. верувајте ми 
дека својата обврска ја извршувам максимално, 
во рамките на надлежностите кои ги имам.

веле димовски, родител и придружник на 
биљана димовска која осум пати учествувала 
на републичкиот квиз натпревар пишува: „....
претседателе ти и генералниот секретар на 
Сојузот сте главни и единствени протагонисти 
за убавината или грдоста на квизот на знаење 
на телесните инвалиди на македонија. и ако 
доби некои нови содржини (што е добро), тој 
се уште е под лупа на вашите субјективности, 
влијание можеби и самоволие, за тој да биде 
исклучиво по ваш терк....“ господине димов-
ски, јавно кажувам дека, нити сум имал, ниту 
ќе имам некакво субјективно влијание или 
самоволие во однос на квизот. прашањата ги 
составува надворешен соработник - експерт од 
таа област. грешки се можни и согласно пропо-
зициите се исправаат на начин кој е јасно дефи-
ниран, фер и кој важи за сите. она што повеќе 
простор зафаќа во твоето писмо во кој ме на-
рекуваш со секакви погрдни зборови е зошто 
од минатата година нема поединечни награди 
за квизаџиите!!! заради тоа г.димовски што 
натпреварот е екипен и што управниот одбор 
донесе одлука на екипните победници кои го 
претставуваат здружението (одбрани по спрове-
дени квалификациски натпревари како екипа) и 
кои ќе освојат едно од првите три места на овој 
натпревар да им додели уметничка слика која 

ќе ги краси просториите на нивното здружение. 
значи дописот кој ми го пративте мене, треба-
ше да му го пратите на управниот одбор (што 
јас и ќе го сторам) па тие да преиспитат дали 
треба, или можеби не треба, да ја преиначат 
својата одлука за годинашново издание на квиз-
от. а тоа што ме навредуваш, нека ви служи на 
честа и годините. јас уште со прифаќањето на 
функцијата претседател на Сојузот бев свесен 
дека ќе бидам под лупа, озборувања, навреди, 
инсинуации и што се уште не, како од дел од 
членовите и подржувачите на Сојузот, така и 
од општата јавност, меѓутоа „цацко не е вино-
вен за се“. особено што за ништо не одлучувам 
самостојно или како што ти љубиш да кажеш 
субјективно, самоволно и по сопствен терк. по-
читувани членови на мобилност македонија, 
во екот на лобирањата за имплементацијата на 
мерките од конвенцијата на оон за правата на 
лицата со инвалидност, ете и со ова се соочува 
вашиот претседател, сигурно со слични нешта 
се соочувал и претходниот претседател, а со си-
гурност ќе се соочува и следниот. ние претсе-
дателите сме минлива и менлива категорија, и 
јас ќе останам на оваа функција се додека Со-
бранието ми дава мандат и за цело време ќе 
го застапувам Сојузот чесно и достоинствено 
во активностите за подобрувањето на правата 
и положбата на нашите членови. озборувања 
имало и ќе има, меѓутоа сите треба да разбе-
реме дека Сојузот „не е ничија мама или тато“. 
не е доволно „да се заплаче“ или само да се 
побара нешто, и да се добие се!!! Сојузот под-
разбира сите, без исклучок, со заеднички сили, 
со делување во рамките на законските овласту-
вања, да се бориме за подобрување на правата и 
положбата на здружените членови. понекогаш 
се носат и неблагодарни и непопуларни одлу-
ки, меѓутоа и тоа е дел од работењето и обид да 
се стабилизира и зацврсти за подолг временски 
период функционирањето на Сојузот. 

јас лично, а и членовите на управниот одбор 
на нашиот Сојуз максимално се вложуваме во 
креирањето на политиките за развој на нашето 
движење, афирмацијата на мобилност македо-
нија и подобрувањето на правата на лицата со 
телесен инвалидитет. бројните приеми кај ми-

МОБИЛНОСТ
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нистри од повеќе министерства и директори на 
институции го потврдуваат тоа. За сите наши 
активности можете и можевте да прочитате на 
страниците на нашето гласило, а во нашата ар-
хива се сочувани сите наши иницијативи и суб-
лимирани активности. 

Сите одлуки на Мобилност Македонија се 
носат демократски, со гласање, а пред гласа-
њето се отвара исцрпна конструктивна диску-
сија во која секој си го кажува своето мислење 
или ставот на здружението кое го застапува. 
Согласно Законот за здруженија на граѓани и 
фондации и согласно нашиот Статут, при гласа-
њето секој член на Управниот одбор има право 
на еден глас, а одлуката се носи со мнозинство 
од гласови од единаесетте членови на Управни-
от одбор. Избегната е секаква субјективност во 
одлучувањето и зад сите одлуки под кривична, 
материјална и морална одговорност стојат сите 
оние кои гласале „за“ при носењето на одлука-
та. Патетично е да се каже „јас гласав така само 
заради тоа што останатите гласаа за“, бидејќи 
тоа никого не амнестира од вина.

Ве уверувам дека ништо не е, ниту пак било 
оставено на случај. Сме покренале лавина од 
иницијативи за измени и дополнувања на од-
редени законски одредби кои се однесуваат на 
подобрување на правата и положбата на лицата 
со телесен инвалидитет, некои од нив дури и во 
форма на готови амандмани, меѓутоа мал дел од 
нив го видоа светлото на денот, во позитивна 
смисла на зборот. А знаете ли зошто? Не заради 
тоа што јас или моите колеги од Управниот од-
бор не сме се залагале доволно, или неумешно 
сме ги презентирале заложбите. Напротив, сите 
биле проткаени со длабоки и сериозни анализи 
за состојбите на лицата со телесен инвалидитет 
во РМ, со компаративна анализа како тие пра-
ва се решени во државите од регионот и поши-
роко. Проблемот е во тоа што нашите права и 
потреби институциите на Државата ги гледаат 
низ призма на Буџет, и од тука се почеста реши-
телност институциите негативно да одговорат 
на нашите барања, или пак воопшто да не одго-
вараат на истите. 

Во услови на криза, рецесија, постојани за-
еми и тешко одржлив Буџет, мораме да бидеме 
свесни и трезвени дека дел од нашите права и 
потреби ќе треба да почекаат „подобри вре-
миња“. Едноставно, Буџетот не може да издржи 

поголеми зафаќања. Ова постојано ни го кажу-
ваат во институциите, и истото го слушнале из-
ворно сите оние наши претставници кои биле 
во составот на делегациите. Од моја гледна точ-
ка, жално е што тоа е така, и што остварување-
то на правата зависи од анализата колку тоа ќе 
ја кошта државата, а не колкава придобивка од 
тие права ќе имаат лицата со телесен инвалиди-
тет. Ова сум го потенцирал пред министирите 
многу пати во преговорите. Од друга страна, не 
сите наши барања иницираат големи зафаќања 
од Буџетот, туку зависат од добрата волја и раз-
виеноста на општата свест за потребите на ли-
цата со инвалидност. Спуштените рабници на 
пешачките премини, паркинг просторите пред 
институциите, адаптиран пристап со рампи 
и платформи (особено во фаза на изградба на 
објектите) не бараат дополнителни средства и 
ние постојано посочуваме на тоа.

Има барања зад кои никогаш нема да напра-
виме чекор наназад, без оглед на тоа колкави за-
фаќања во Буџетот тие ќе предизвикаат. Некои 
од нив се: креирање на општество без бариери 
во опкружувањето, со посебен акцент за адап-
тирање на влезови, тоалети, лифтови и просто-
рии за престој на децата и младите со телесен 
инвалидитет во образовните објекти, од преду-
чилишни, преку основни и средни училишта, па 
се до високонаучните институции. Повисокиот 
степен на едукација, на лицата со телесен инва-
лидитет им отвора широки перспективи за вра-
ботување и обезбедување на егзистенција, и на 
мислење сум дека секој треба да го изучува она 
за кое има желба, талент и предиспозиции. Само 
на тој начин може да се направат предуслови на-
шите членови да се едуцираат до крајни грани-
ци. Потоа барањата за квалитетни, ефикасни и 
со модерен дизајн ортопедски помагала, барања 
за зголемување на примањата на соодветни на-
доместоци кои произлегуваат од инвалидноста, 
здравствени услуги, рехабилитација....

Стојам зад определбата дека не треба да се 
плашиме од покренување на конструктивен 
разговор за проблемите со кои се соочуваме, 
бидејќи само преку разговор можеме да дојде-
ме до решенијата на истите. Меѓутоа институ-
ционално.

Сепак, „Цацко не е виновен за се“. Или мо-
жеби е !!?

Бранимир Јовановски
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2. општинските здруженија да изготват допис до 
„мобилност македонија“ кој ќе ги содржи следните по-
датоци:

- дали здружението има сопствен простор за работа 
или користи простор под закуп;

- колкава е квадратурата на просторот, цената на за-
куп и важност на договорот (со кого е склучен, име и 
презиме на приватно лице или назив на установа);

- што поседува здруже-
нието од техничка опрема и 
приклучоци (телефон, факс, 
компјутер, печатач, скенер, 
фотокопир, интернет...), и

- дали во здружението 
стручните работи ги извршу-
ва постојано вработено лице 
или волонтери.

3. „мобилност маке-
донија“ да формира тим за 
целосна анализа на одредби-
те од законите во македон-
ската легислатива кои се од-
несуваат на лицата со телесна 
инвалидност, како и анализа 
на тоа како одредени права 
се регулирани во регионот и 
пошироко. анализата треба 
да биде целосна и издржа-

на студија, а не ад хок нафрлени парцијални решенија. 
прифатливо е ангажирање на експерти од разни области 
доколку се утврди потреба од тоа.

4. во однос на проблемот со пристапност, да се 
фотографираат пристапите (влез, тоалети, пристап до 
канцеларии, кабинети и училници на горни катови) во 
основните и средните училишта, потоа подрачните еди-
ници на фзом, пиом, завод за вработување, центри 
за социјални работи, болници, здравствени домови, ап-
теки, полиција (општа служба, матично, лични карти, 
државјанства, изводи на родени и умрени...), судови, 
катастар, банки, кина, театри, домови на култура, тр-
говски центри, продажни центри на „оне“, „вип“, „т-

на 25 март 2013 година во хотелот „цар Самуил“ 
во банско - Струмица се одржа тркалезна маса на која 
учествуваа претставници од сите 17 здруженија на лица 
со телесен инвалидитет, здружени во „мобилност маке-
донија“. Со истата како медијатор раководеше претсе-
дателот бранимир јовановски. тој изнесе повеќе идеи 
за збогатување на активноста на „мобилност македо-
нија“ и здружените членки. потоа беше отворена дис-
кусија во однос на изнесените идеи и по завршување на 
дискусијата беа донесени следните заклучоци:

1. општинските здруженија да покажат зголемени 
активности на локално ниво и да организираат најмалку 
по една тркалезна маса (самостојно или со инвалидските 
здруженија од територијата на која дејствуваат) на секои 
три-четири месеци на актуелна тема која ќе ја одберат. во 
рамките на своите надлежности и средствата со кои распо-
лагаат може да организираат и регионални тркалезни маси 
меѓу здруженијата на „мобилност македонија“. за актив-
носта која ќе ја спроведат се задолжуваат да составуваат 
месечен извештај и до крајот на месецот во електронска 
форма да го достават до „мобилност македонија“. из-
вештајот може, а и пожелно е, да биде со слики од актив-
ностите во резолуција најмалку 800х600 пиксели.

Одржана тркалезна маса на здружените членки  
на „Мобилност Македонија“
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на 26 март 2013 година во хотелот „цар Самуил“ во 
банско - Струмица се одржа 10-тата седница на управ-
ниот одбор на „мобилност македонија“. на седницата 
беа поставени 15 точки на дневниот ред и беа дадени 
многу информации и донесени повеќе одлуки и заклу-
чоци меѓу кои:

1. беше усвоен записникот од претходната седница 
на управниот одбор одржана на 9.2.2013 година и беа 
дадени информации за преземените активности меѓу 
двете седници на управниот одбор како што се: барање-
то за обновителна рехабилитација, барањето за толку-
вање на Статутарна одлука на уким, барање до јп 

„градски паркинг“ за паркирање на возилата на лицата 
со инвалидност од внатрешноста на република македо-
нија, барање на донација компјутери и друга техничка 
апаратура за здруженијата упатено до министерство 
за информатичко општество и администрација, како и 
други информации од интерес на членовите и здруже-
ните членки.

2. беа донесени повеќе одлуки меѓу кои:
- одлука за распределба на апартмани за оздра-

вување и рехабилитација во охрид. во 2013 година, 
како и во претходните години, ќе се плаќа превоз на 
членовите од местото на живеење до охрид и назад во 
висина на автобуска карта. Средства за исхрана во из-
нос од 3.000,00 денари ќе се исплаќаат само на најран-
ливите категории на нашите членови кои примаат 
социјална помош или постојана парична помош. ова 
од причина што во изминатите дванаесет години сите 
инвалидски организации (со нив и нашиот сојуз) доби-
ваат ист номинален износ на средства, а во меѓувреме 
сите животни трошоци се зголемија двојно (некои и 
тројно). во такви услови на управување со средства, 

мобиле“, како и пристап до здруженијата. врз основа на 
добиената состојба, да се изработи елаборат за премос-
тување на архитектонските бариери и да се побара над-
минување на состојбата преку локалната самоуправа и 
институциите на државата.

5. во однос на паркинг-простор, да се фотографира-
ат обележани паркинг-простори за лица со инвалидност, 
да се опише колку се на број, каде се лоцирани, дали ги 
задоволуваат потребите на членовите, дали има обележа-
ни места пред горенаведените институции (непосредно, а 
доколку не, на која најблиска оддалеченост се од истите).

6. во однос на можноста за самостојно движење на 
лицата со телесен инвалидитет да се фотографираат пе-
шачките премини во центарот на градовите и пред горе-
наведените институции, да се даде описно на која улица 
и колку од рабниците се спуштени (пристапни), а на кои 
локации е потребна итна интервенција за спуштање на 
рабниците и овозможување на непречен премин преку 
улица. многу е важно да се истакнат и позитивните и 
негативните примери во ова насока. позитивните во 
смисла кој ги направил, кога, со чии средства (ако се 
знае)... негативните во смисла доколку имало поднесе-
ни барања од здруженијата, а локалната самоуправа не 
постапила по истите.

7. Со оглед на тоа дека десет години не е зголемен 
номиналниот износ на средства од игри на среќа со 
кои се финансираат националните инвалидски органи-
зации, меѓу кои и „мобилност македонија“, можно е 
во иднина, доколку не се зголеми износот на масата на 
средства, да се пристапи кон намалено финансирање на 
здруженијата. всушност има потреба од целосно пре-
испитување на целокупното работење на здруженијата, 
како и поставување на приоритети и активности кои ќе 
бидат финансирани од здруженијата.

Б. Јовановски

Одржана 10-тата седница  
на Управниот одбор  
на „Мобилност Македонија“
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неиздржливо е, и невозможно да се исполни оваа про-
грамска задача која анимира преку 350 лица годишно. 
исто така, „мобилност македонија“ има дополнител-
ни финансиски трошоци кои не се така мали за одр-
жување на апартманите. имено, за осумнаесет години 
ништо не е реновирано во гарсониерите и од минатата 
година започнавме со промена на душеци на кревети-
те кои беа тотално амортизирани, редовно чистење на 
пареа и дезинфекција, дератизација и деинсектизација 
на сите апартмани, набавивме нови завеси, греалки за 
секој апартман, ситен инвентар, тв-апарати. плаќаме 
струја, вода, ѓубрарина и други комунални трошоци 
во неколкукратно зголемен износ за разлика од пре-
тходните годни. воведовме кабелска тв-мрежа, а од 
оваа година воведуваме и безжичен интернет, се пла-
нира поставување на метални решетки на прозорците 
за заштита од кражби кои особено се интензивираа во 

последните две-три години, ќе поставиме ракохвати 
над креветите во четири апартмани за полесно легну-
вање и станување од кревет за нашите членови со по-
тешка инвалидност, набавивме една нова гарсониера 
која треба комплетно да се опреми со мебел и да се 
стави во функција, и уште многу работи од корист на 
нашите членови. значи, средствата ги пренаменуваме 
за одржување на гарсониерите и удобноста на нашите 
членови во десетдневно користење на апартманите. во 
рамките на оваа активност се донесоа одлуки за ан-
гажирање на лице кое ќе ја извршува активноста до-
маќин и хаузмајстор на апартманите, како и за целосно 
внатрешно опремување на новиот апартман;

- одлука за одржување на 4-тата меѓународна ли-
ковна колонија од 20.4.2013 до 27.4.2013 година во ох-
рид за која „мобилност македонија“ ќе финансира пат-
ни трошоци за учесниците на колонијата, пансионско 
сместување, сликарски материјали и други потребни 
трошоци. одборот за организација на ликовната коло-
нија ќе направи листа на уметници кои ќе бидат покане-
ти за учесто на колонијата;

- одлука за одржување на 25-тите републички игри 
во Струга од 6.6.2013 до 9.6.2013 година со учество на 
преку 80 спортисти. на игрите да се покани пингпон-
гарската репрезентација на хрватска, како и класифи-
катор за атлетика;

- одлука за одржување на 19-тиот републички квиз-
натпревар и на 19-тите музички средби на лицата со 
телесен инвалидитет кои ќе се одржат од 8.11.2013 до 
10.11.2013 година во Струмица. во рамките на ова ма-
нифестација, на 9.11.2013 година ќе се одржи и 16-тата 
„тортијада“ за која со дел на средства партиципира и 
„мобилност македонија“;

- одлука за распишување на конкурс за одбележу-
вање на 4 декември - ден на лицата со телесен инвали-
дитет на македонија. во рамките на ова одбележување 
ќе се организираат и 19-тите литературни средби на ли-
цата со телесен инвалидитет;

- беа донесени одлуки за одржување на 25-то др-
жавно првенство на лица со телесен инвалидитет на 
македонија по викенд-правила, потоа првата темат-
ска средба да се одржи во дебар во рамките на истата 
да се одбележи и јубилеј 20 години од формирањето и 
дејствувањето на здружението на лица со телесен инва-
лидитет на дебар.

- други тековни одлуки во интерес на членовите на 
„мобилност македонија“ и здружените членки.

Б. Јовановски
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во организација на „мобилност македонија“, 
во апартманите во населбата охридати во охрид од 
20.4.2013 до 27.4.2013 година беше одржана четвртата 
меѓународна ликовна колонија „охрид 2013“ на која 
настапија 14 ликовни уметници од земјата и странство.

организацискиот одбор на ликовната колонија при 
„мобилност македонија“ за учество на годинашното 
четврто издание ги селектира следните уметници: проф. 
димитар малиданов од Скопје, проф. зоран јакимовски 
од куманово, проф. ибрахим беди од Скопје, потоа ака-
демските сликари димитар мајанов од Скопје, богоја 
мојсоски од охрид, Спасе перовски од велес, вален-

тина илиевска од куманово, намдагжанчивин литов од 
монголија кој живее во Скопје, јанко лацо од зрења-
нин - Србија, клара касаш-томиќ од нови Сад - Ср-
бија, како и уметниците со инвалидност тома димовски 
од Скопје, роза мојсовска од банско - Струмица, војко 
гашперут од Седло - Словенија и метод закотник од 
Шкофја лока - Словенија. гостинка на колонијата беше 
Славица зориќ од нови кнежевац, претседател на здру-
жението за заболени од мултиплекс склероза на Север-

нобанатски округ - Србија.
„мобилност македонија“ обезбеди платна, акрилни 

и водени бои, штафелаи, палети и друг сликарски ма-
теријал за учесницте на колонијата, полн пансион кој 
подразбираше сместување во гарсониерите во охрида-
ти, исхрана и пијалаци во ресторанот „орфеј“, како и 
транспорт на учесниците во македонија од местото на 
живеење до охрид и назад. за војко гашперут, уметник 
кој како и нашата роза слика со уста, согласно со тежи-
ната на неговиот инвалидитет, беше обезбеден превоз со 
специјално адаптирано возило од аеродромот во Скопје 
до охрид и обратно. 

уметниците твореа во просторот пред и во самите 
гарсониери. атмосферата беше работна, на моменти 
шегобијна, во секој случај деновите одминуваа во на-
плив на позитивна енергија, дружење и творење. на 
крај, зад нив останаа триесетина дела кои „мобилност 
македонија“ дополнително ќе ги врами во соодветни 
рамки и ќе организира изложба на делата на 3 декември 
во рамките на одбележувањето на меѓународниот ден 
на лицата со инвалидност.

Четврта меѓународна ликовна колонија „Охрид 2013“



- метод закотник: „Само продолжете во овој стил. 
моите впечатоци се одлични, атмосферата е пријатна, 
организаторите љубезни и полни со позитивна енер-
гија“.

во сопственост на „мобилност македонија“ се на-
оѓаат повеќе од 130 уметнички слики создадени во из-
минатите четири изданија на ликовната колонија. мора 
да се најде начин како тие да се оттуѓат и тоа од две при-
чини: прво, немаме повеќе простор за складирање на де-
лата, и, второ, треба да се направи обид да се продадат 
делата и средствата да се употребат за збогатување на 
содржините на следните ликовни колонии. изминатите 

години покажаа дека тешко се продаваат делата, дека 
иако со симболична цена нема изразен интерес за ку-
пување од страна на институциите, бизнис-секторот 
или поединци. Се надеваме дека во најскоро време ќе 
се најде модел со кој успешно ќе се реализира и оваа 
активност.

Б. Јовановски

учесниците на колонијата пополнија прашалници 
во кои го искажаа своето мислење во однос на условите 
за работа, сместувањето, исхраната, дружењето...

еве што изјавија учесниците од странство:
- клара касаш-томиќ: „останете исти, ништо не ме-

нувајте. опуштената атмосфера, без притисок од страна 
на организаторот, придонесува позитивно во голема 
мера на инспирацијата на уметниците и успешноста на 
нивните дела“;

- војко гашперут: „чувствувам големо задоволство 
што творам во охрид со останатите уметници. охрид 
е прекрасен, организацијата на колонијата исто така“;

- јанко лацо: „многу сум задоволен од условите на 
одржување на колонијата, љубезноста на организатори-
те, па дури и од љубезноста на келнерите од ресторанот 
„орфеј“, што секако не е во надлежност на организато-
рот. немам никакви сугестии за иднина, напротив сакам 
да го истакнам напорот на организаторите да не запоз-
наат со културно-историските споменици и природните 
убавини. домаќините на други колонии тоа често го за-
немаруваат и го забораваат“;

МОБИЛНОСТ
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на 15.6.2013 година на просторот на спортско-
рекреативниот центар „треска“ во Скопје се одржа вто-
рата масовна рекреативна средба на лицата со телесен 
инвалидитет на македонија во организација на „мобил-
ност македонија“, на која учествуваа околу 400 лица со 
телесен инвалидитет и нивни придружници. 

„мобилност македонија“ сака да им изрази најдла-
бока благодарност на лицата, институциите и фирмите 
кои со сопствени средства или со вложен ангажман го 
потпомогнаа овој настан, и тоа на: градоначалникот на 
град Скопје, г. коце трајановски и Советот на град Ско-
пје кои обезбедија три автобуси за бесплатен превоз на 
нашите членови од внатрешноста на македонија, како и 

бесплатен превоз за преку 100 лица со телесен инвали-
дитет од територијата на градот Скопје, потоа на факул-
тетот за физичка култура и федерацијата за рекреативен 
спорт претставувани од проф. д-р горан никовски кој 
со неколку свои студенти и во координација со маке-
донскиот параолимписки комитет претставуван од гене-

ралниот секретар драган дојчиноски, се погрижија за 
рекреативните содржини на настанот, на „лука д трејд“ 
која донира минерална вода и сокови за учесниците на 
средбата, на полициска станица „ѓорче петров“ кои се 
грижеа за безбедноста на настанот, на медицинскиот 
персонал од итна медицинска помош кој се грижеше за 

здравјето на учесниците на средбата, на јп „паркови и 
зеленило“ кои поставија 40 канти за отпадоци и се гри-
жеа за хигиената на просторот, на центарот за ортоти-
ка и протетика „Славеј“ кои имаа свој изложбен штанд 
на ортопедски помагала, на персоналот на ресторанот 
во кој организиравме скромен ручек за учесниците на 
средбата, како и на сите учесници и нивни придружни-

ци без чие присуство во толкав број оваа средба немаше 
да биде така успешна.

времето беше сончево, дури и претопло, но не 
претставуваше пречка за раздвиженост на учесниците 
на средбата, за нивната желба да се рекреираат на по-
веќе поставени сегменти. за истите се погрижија проф. 

Втора масовна рекреативна средба на лица со телесен инвалидитет    во СРЦ „Треска“ - Скопје



д-р горан никовски и неговите асистенти – студенти на 
факултетот за физичка култура кои постојано беа парт-
нери во игрите. овојпат, покрај пикадото и шахот, беа 
застапени нови содржини, и тоа: бочање, бадминтон, ви-
сечка куглана... Средбата помина во прекрасен амбиент, 
дружење, размена на искуства, поставување на прашања 

и давање на одговори во врска со правата на лицата со 
телесен инвалидитет, а во рамките на одржувањето на 
средбата од страна на преку 310 наши членови и нивни 
придружници беше потпишана петиција. куриозитет 
е што петицијата од страна на учесниците на средбата 
беше потпишана за помалку од еден час.

причина за да се одлучи на ваков чекор е што на-

ционалниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на 
македонија – мобилност македонија постојано со 
најразлични дописи се обраќа до надлежните институ-
ции на република македонија за подобрување на права-
та и положбата на лицата со телесен инвалидитет. нана-
зад повеќе години на некои наши барања институциите 
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до кои биле упатени воопшто не ни одговориле што го 
покажува игнорантскиот однос кон нашите барања, на 
други ни одговориле со големо задоцнување, а на дел 
од нив иако ветиле некои измени и подобрувања не го 
остварле тоа преку законската регулатива, што ја дока-
жува нивната бавност и неефикасност. поради тоа, а 

поттикната од се почестите јавувања на незадоволните 
членови во канцеларијата на сојузот, „мобилност ма-
кедонија“ ги повика членовите кои се незадоволни од 
бавноста и неефикасноста на институциите на држава-
та, како и од игнорантскиот однос при решавањето на 
нашите барања за подобрување на правата и положба-
та на лицата со телесен инвалидитет на македонија да 
пристапат кон потпишување на петиција со која ќе го 
изразат своето незадоволство и ќе ја овластат „мобил-
ност македонија“ порадикално да се бори за нивните 
права, не исклучувајќи ја како можност опцијата од 
организиран мирен протест пред владата на република 
македонија.

втората масовна рекреативна средба на лицата со 
телесен инвалидитет заврши со скромен ручек за учес-
ниците на средбата кој со свои средства го финансира-
ше „мобилност македонија“. исто така „мобилност 
македонија“ се погрижи и за покривање на трошоците 
за бензин за учесниците кои поради тежината на инва-
лидитетот на средбата допатуваа со свои возила. орга-
низаторите на средбата и помагачите на истата задо-
волни од масовноста и успешната организација, ветија 
дека на следната средба ќе има уште побогати содржини 
и настани. останува „мобилност македонија“ да си го 
исполни ветувањето.

Б. Јовановски

Втора масовна рекреативна средба на лица со телесен инвалидитет    во СРЦ „Треска“ - Скопје
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Остварен прием  
кај новиот министер  
за труд и социјална политика 
Диме Спасов

на покана на министерот за труд и социјална поли-
тика, диме Спасов, делегација на „мобилност македо-
нија“ во состав: бранимир јовановски - претседател, Со-
фка прчева - генерален секретар, христина просковска, 
александар јовановски и томислав попов - членови, на 
18.6.2013 година оствари работна средба со министерот 
во неговиот кабинет.

министерот Спасов, поттикнат од потпишаната пе-
тиција од страна на лицата со телесен инвалидитет, но и 
во рамките на својата определба да стапи во непосреден 
контакт со претставниците на националните инвалид-
ски организации, покани претставници од „мобилност 
македонија“ за да ги слушне приоритетните барања и да 
се обидеме, во услови на партнерски однос и разбирање, 
да најдеме решение за реализација на нашите барања, 
со напомена дека треба да бидеме свесни за економска-
та состојба во која се наоѓа република македонија, што 
директно се рефлектира и на можностите на буџетот на 
република македонија. 

претседателот на „мобилност македонија“ во 
кратки црти образложи дека петицијата е потпишана 
како резултат на бавноста, неефикасноста, па дури и 
игнорантскиот однос на институциите на државата кон 
дел од нашите барања, кои всушност и не се нови права, 
туку обид да се вратат назад еродираните права кои ни 
ги направи системот. Свесни дека времето за разговор 
со министерот е ограничено и дека за половина час не 

можат да се анализираат сите наши барања, побаравме 
министерот да задолжи лице од министерството за труд 
и социјална политика со кое ќе ги разработиме во дета-
ли прашањата наведени во концепт за разговор што го 
состави претседателот јовановски.

темите и барањата за кои разговаравме со минис-
терот беа:

- Преиспитување на измената за додаток за мо-
билност: Со најновите измени на законот за социјална 
заштита од 29.5.2013 година, во член 84 кој се однесува 
на додатокот за слепило и додатокот за мобилност беше 
вметнат нов став 4 кој гласи: „правото на додаток за сле-
пило или мобилност престанува ако корисникот со ре-
шение на центарот е сместен во установа, загрижувачко 
семејство, мал групен дом или организирано живеење 
со поддршка“. Сите наши реакции не вродија со плод и 
амандманската иницијатива да се избрише овој став не 
помина на собраниската комисија за труд и социјална 

политика. „мобилност македонија“, согласно со Ста-
тутот и законите, ги застапува и претставува лицата со 
телесен инвалидитет пред институциите на државата и 
затоа бараме да се преиспита одлуката и да се поведе 
постапка за укинување на истата за лицата со телесен 
инвалидитет и зачувани ментални способности, згриже-
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ни во ју завод за згрижување, воспитување и образова-
ние на деца и младинци банско, Струмица. најнапред 
бидејќи нивниот број е симболичен, а од друга страна 
додатокот за мобилност многу им значи за непречено 
движење, социјализација и инклузија, бидејќи тие не се 
само биолошки, туку и социјални битија. треба да се 
направи јасна дистинкција помеѓу лица со телесна ин-
валидност од 100% и зачувани интелектуални способно-
сти на кои им е потребна поддршка во однос на превоз 
и мобилност, со лица сместени во институции врз кои 
службата мора да има целодневен надзор. исто така, со 
оглед на тоа дека се наоѓа во рамките на надлежностите 
на министерството, да се наложи на раководните лица 
од ју завод за згрижување, воспитување и образование 
на деца и младинци банско, Струмица, да го вратат во 
функција адаптираното возило и да ги задоволат потре-
бите на згрижените лица со телесен инвалидитет преку 
соодветни програми за следење на културно-забавни, 
спортски и други општествени активности во градот 
Струмица и пошироко. не е доволно само да се живее, 
важен е и квалитетот на животот.

- Зголемување на износ на нега и помош и вове-
дување на нова категорија: дел од лицата со телесна 
инвалидност кои се неподвижни имаат потреба од це-
лодневна нега и помош. многумина од нив, поради не-
можноста да ја движат инвалидската количка самостојно 
немаат право на додаток за мобилност. на овие лица им 
е потребен зголемен износ на нега и помош бидејќи не е 
иста грижата за еден квадриплегичар со целосно одземе-
ни четири екстремитети кој ниту може сам да се храни, 
да се облекува, да се грижи за лична хигиена, да се сврти 
во кревет... за сума од 4.200 денари, не може да се најде 
стручно лице кое адекватно ќе се грижи за здравјето на 
овие наши членови, граѓани на република македонија. 
неконтролираните физиолошки потреби и ненавремено-
то третирање може да доведе до инфекции, ненавреме-
ната ротација доведува до отворање на декубитуси кои 
може да предизвикаат сепса и директно да го загрозат 
нивниот живот, а постапката на лекување на истите е ис-
клучиво болничка, долготрајна и мошне скапа. 

во република Словенија има три вида на нега и по-
мош кои се во износ на просечна плата: -26,5% за лица 
кои не можат да извршуваат некои најосновни потреби 
или за делумно слепи лица; -53% за лица кои не можат 
да ги извршуваат сите основни потреби, како што се не-
подвижни лица, лица во инвалидски колички или слепи 
лица; и -76% за лица на кои им е потребен 24-часовен 
надзор од роднина или стручно лице, и се бара профе-
сионална помош (најмалку од здравствен техничар) за 
постојана здравствена нега.

бараме министерството за труд и социјална полити-
ка преку своите стручни служби да направи анализа, под-
готви текст и да поведе иницијатива за донесување на из-
мени и дополненија на законот со кој ќе се регулира оваа 
материја. Сметаме дека бројот на лицата кои користат 
нега и помош е доста голем и дека е потребно да се извр-
ши ревизија за да се утврди бројот на лицата кои имаат 
вистинска потреба. од друга страна, износот на негата 
е најнизок во регионот и неадекватен на својата намена. 

- Воведување на право на обновителна рехаби-
литација: лицата со телесен инвалидитет над 80% по-
ради оштетувањето се подложни на минимално одење, 
подолго седење и на атрофирање на преостанатата мус-
кулатура. тие не можат да трчаат, да возат велосипед, 
односно не можат да практикуваат циклични аеробни 
вежби, па со самото тоа се изложени на зголемен ризик 
од кардиоваскуларни и респираторни заболувања. од 
една страна, тешкотиите со степенот на инвалидноста, 

а од друга страна, зголемен ризик од сериозни заболу-
вања кои директно влијаат врз квалитетот и должината 
на животот. единствено решение за ублажување на оваа 
состојба е обновителна рехабилитација која би се спро-
ведувала во некој од бањско-климатските центри со кои 
министерството има склучено договор, а за оние што 
можат да пливаат, најадекватен е „цар Самуил“ во бан-
ско, Струмица. тоа е третата можност (покрај трчањето 
и возењето велосипед) за аеробна циклична активност 
која за среќа повеќето лица со потежок телесен инвали-
дитет можат да ја практикуваат. на нашето барање до 
владата на република македонија по урнекот на пензи-
онерите и на лицата со телесен инвалидитет да им се до-
делува за 400 лица и 50 придружници годишно од 10 до 
14 дена обновителна рехабилитација во бањско-климат-
ските центри, ни беше одговорено дека во рамките на 
нашата програма министерството одвојува средства. да, 
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но тие средства се за 360 членови кои користат можност 
во адаптирани гарсониери за најтежок вид на телесен 
инвалидитет да престојуваат десет дена во охрид. ох-
рид не е бањско-климатски центар и не е адекватна за-
мена за нашето барање за обновителна рехабилитација, 
бидејќи нема можност за користење на термални води и 
стручна медицинска физикална терапија. на одговорот 
од министерството упативме повторен допис со кој го 
објаснуваме погоре напишаното, меѓутоа до ден-денес 
немаме никаков одговор.

- Да се назначи Комисија за оценка на процент на 
инвалидност: дел од правата за лицата со телесен ин-
валидитет во македонската легислатива произлегуваат 
и зависат од процентот на инвалидност. во република 
македонија нема комисија која определува процент на 
телесно оштетување. бараме најитно да се формира ко-
мисија за оценување на процент на телесен инвалидитет.

- Набавка на возило со повраток на ДДВ и цари-
на: ова е тема на која во изминатите неколку години се 
допишуваме со министерството за финансии, а најин-
тензивни преписки се одвиваа во периодот помеѓу 2009 
и 2011 година. најчесто не добивавме одговор на наше-
то барање за набавка на моторно возило со враќање на 
ддв, а и кога добивавме, некои одговори беа навред-
ливи, како на пример дека со тоа би се направила по-
вреда на член 9 од уставот на република македонија 
во кој се вели дека граѓаните на република македонија 
се еднакви пред уставот и законите!? Со оглед на тоа 
дека се работи за лица кои не можат да се движат и на 
кои моторното возило им е буквално ортопедско пома-
гало, не станува збор за каква било повреда на устав. 
ниту еден од делегацијата од четири члена на лица со 
телесен инвалидитет која присуствуваше на средбата со 
министерот Спасов, поради тежината на инвалидитетот 
немаше да ги застапува потребите на лицата со телесен 
инвалидитет доколку не допатуваа со моторно возило. 
баравме да се врати ддв до 2.500 евра за набавка на 
моторно возило, кое би го управувало лице со телесен 
инвалидитет со најмалку 80% оштетување на долни екс-

тремитети кое практич-
но не може да користи 
средства на јавен превоз 
за задоволување на свои 
здравствени, образовни, 
културни и други пот-
реби со силен механи-
зам на заштита и 
неможност на от-
туѓување од нај-
малку пет години. 
напоменавме дека 
во сите држави од 
регионот ова прашање е регули-
рано, а пред донесувањето на за-
конот за данок на додадена вредност, до 1999 година во 
република македонија лицата со телесно оштетување 
на долните екстремитети од најмалку 70% и тотално 
слепите лица имаа право на набавка на моторно возило 
без плаќање на данок и царина. ние само бараме да ни 
се врати правото кое ни е одземено од страна на држа-
вата.

- Да се врати правото на набавка на ортопедски 
помагала со доплата на цената над определената 
референтна цена: оваа измена (која би претставувала 
враќање на укинатото право за нашите корисници) НЕ 
ГО ОПТОВАРУВА ФИНАНСИСКИ ФЗОМ бидејќи 
фондот секако на нашиот член, корисник на ортопед-
ското помагало му дава потврда за ортопедско помага-
ло, ја исплатува утврдената референтна цена. корисни-
кот доколку има потреба и е во финансиска можност 
се определува за набавка на друго, поквалитетно, по-
лесно, пофункционално, со помодерен дизајн... орто-
педско помагало со сопствена доплата (а не од средства 
на фзом) на средства и со самото тоа со ништо не го 
оптоварува буџетот на фзом. треба да се има предвид 
дека техниката и технологијата за изработка на орто-
педските помагала постојано оди напред и секојдневно 
се достапни нови помагала кои овозможуваат поголема 
мобилност и независност на лицата со телесен инвали-
дитет, што е една од основните определби на конвен-
цијата на он за правата на лицата со инвалидност која 
Собранието на република македонија ја ратификува на 
5.12.2011 година. „мобилност македонија“ има члено-
ви (корисници на протези, ортози, инвалидски колич-
ки) кои се млади, активни, се школуваат, спортуваат, 
или пак секојдневно се со работни обврски а фзом им 
го нуди истиот стандард како и на неактивни возрас-
ни осигуреници над 65 години. нашите членови бараат 
фзом да им даде можност за користење на помодерни 
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и пофункционални помагала (хидраулика, пневматика, 
активни стопала, активни спортски колички) дури и во 
прв момент доплатата во разлика на цената да биде на 
нивен трошок. ваков тип на доплата функционира во 
рамките на фзом кога се во прашање лекарствата, каде 
што осигуреникот може да изврши доплата за одредни 
лекови кои се од друг производител над референтната 
цена утврдена од фзом. 

- Да се ревидираат роковите за набавка на про-
тези за долни екстремитети и на чевли: за наши чле-
нови, корисници на протези кои се на возраст од 18 до 
65 години да се намали периодот на користење од 36 на 
24 месеци. убедени сме дека некои од фондовите во ре-
ферентните земји како репер имаат воспоставено такви 
рокови, но исто така дозволуваат помагала со повисок 
стандард за активни и помлади корисници. активните 
корисници, поради обврските, постојано се во протезата 
(12-14 часови во текот на денот), добар дел од нив се 
во работен однос или на школување, што доведува до 
значително побрза амортизација на ортопедското пома-
гало и тоа е единствената причина поради која самите 
(потврдено во практика) сметаат дека рокот треба да се 
скрати од 36 на 24 месеци.

- Право на инвалидска количка на електромото-
рен погон да не се врзува со редовно школување или 
работен однос, туку со дијагноза и степен на инва-
лидитет: еден дел од нашите членови кои не можат да 
управуваат инвалидска количка на рачен погон и има-
ат потреба од инвалидска количка на електромоторен 
погон или го завршиле своето школување, или како и 
многумина граѓани на република македонија од разни 
причини не засновале работен однос, но со самото тоа 
не им престанала потребата да се движат, дружат, да по-
сетуваат манифестации, едноставно не им престанала 
потребата да живеат нормално и самостојно во своето 
опкружување. беше даден пример како ова право е регу-
лирано во република Србија. 

- Право на активна инвалидска количка: дел од 
лицата кои користат инвалидска количка имаат возачка 
дозвола и секојдневна потреба од внесување и изнесу-
вање на количката од сопственото возило. во република 
Србија на лица постари од 18 години со параплегија на-
станата од која било причина, вклучувајќи и ретки бо-
лести под услов да има сопствено адаптирано моторно 
возило и возачка дозвола има право на набавка на лесна 
активна инвалидска количка на 84 месеци. бараме ова 
право да се воведе и за македонските осигуреници. 

- Право на ортопедски чевли: за дел од ортопедски-
те чевли фзом нема потпишано договор со ниту еден 
изработувач на ортопедски чевли. нашите членови се из-

ложени на дополнителни трошоци бидејќи посебен вид 
на чевли (рачно изработени по гипсан модел со големи 
повишувања 6-10 см или над 10 см) чинат 6.700,00 дена-
ри, односно 7.800,00 де-
нари. нашите членови 
се принудени да го пла-
тат целосниот износ, 
а можат да повратат 
средства во износ од 
1.800,00 денари. не 
е нивна вина што 
фзом нема потпи-
шано договор и ба-
раме рефундирање 
на целосен износ на 
цената на ортопедските 
чевли за повишувања над че-
тири сантиметри, за кои фзом нема потпишано договор 
со ниту еден изработувач на таков вид на чевли.

- Изработка и дистрибуција на посебен знак за 
обележување на моторно возило со кое управува 
лице со телесен инвалидитет: голем дел од нашите 
членови, лица со телесен инвалидитет, се возачи од „б“ 
категорија, меѓутоа не можат да ги обележат своите ав-
томобили со посебен знак (меѓународниот знак за лица 
со инвалидност во кружна форма со стилизирано лице 
во количка во бела боја на сина подлога) бидејќи наши-
от сојуз нема право да печати такви налепници (забра-
нето со закон), а согласно со законот за безбедност во 
сообраќај во член 20, став 3 стои дека посебниот знак 
го изработува правно лице овластено од министерот за 
транспорт и врски. бараме министерството за транс-
порт и врски да преземе активности да изготви правил-
ник за критериуми за посебниот знак, а подоцна и да се 
премине на печатење и пуштање во дистрибуција преку 
станици за технички преглед на моторните возила. во 
правилникот, како и во известувањето за издавање на 
налепниците што ќе се даде до станиците за технички 
преглед, да се предвиди користење на правото само за 
возила на лицата со дијагнозите опишани во член 65 од 
законот за јавните патишта.

- Пристапни рампи за влез во водите на Охрид-
ското Езеро: „мобилност македонија“, во населбата 
охридати во охрид, за користење на право на оздраву-
вање и рехабилитација на своите членови има набавено 
12 приспособени гарсониери во кои лицата со најтешка 
телесна инвалидност можат самостојно или со мала по-
мош да престојуваат и да го користат ова право. меѓу-
тоа, голема пречка е немање на адекватна рампа со ра-
кохвати за влез во водите на езерото со инвалидска ко-
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личка, како и недостаток на адаптирани тоалети и туш 
кабина на плажите за лицата кои користат инвалидска 
количка. министерот јанакиески вети дека ќе се заложи 

на четири поголеми плажи, меѓу кои и на најблиската 
плажа до нашите гарсониери која се наоѓа покрај по-
лициската станица на излезот од каналот на билјанини 
извори, да се адаптира пристапот во езерото со соодвет-
ни рампи и ракохвати, како и тоалети и туш кабини во 
кои непречено ќе можат да ги користат нашите членови 
кои користат инвалидска количка, патерици и други ор-
топедски помагала, меѓутоа до денес нема реализација 
на ветувањето.

- Доследно почитување на Правилникот за на-
чинот на обезбедување непречен пристап, движење, 
престој и работа на лицата со инвалидност до и во 
градбите: еден од поголемите, ако не и најголемиот 
проблем со кој се соочуваат лицата со телесен инвали-
дитет во секојдневното живеење се бариерите во фи-
зичкиот пристап до и во градбите, како и во поширо-
ката околина која ги опкружува. министерот за транс-
порт и врски, врз основа на законот за градење донесе 
правилник за начинот на обезбедување непречен 
пристап, движење, престој и работа на лицата со инва-
лидност до и во градбите, кој влезе во сила на 20.2.2010 
година. Со правилникот се пропишува начинот на не-
пречен пристап, движење, престој и работа на лицата со 
инвалидност и смалена подвижност до и во градбите за 
јавна, деловна, станбена и станбено-деловна намена, со 
десет и повеќе станови, и наедно со истиот се поста-
вија современи стандарди за пристапност, меѓутоа во 
практика малку или воопшто не се применува, како при 
адаптација на постојните градби, така и при градењето 
на нови градби. тука секако спаѓаат и неприспособени-
те јавни површини со високи рабници, неприспособени 
пешачки премини, тротоари, паркинг-места, пристап до 
автобуски постојки, адаптирани тоалети за корисници 

на инвалидски колички... непочитувањето на одредбите 
од овој правилник и архитектонските бариери со кои 
се соочуваат лицата со најтежок телесен инвалидитет 
двојно ги хендикепираат овие лица, прво, како ужива-
тели на услуги и, второ, како можност да се вработат во 
тие установи и да даваат услуги. бараме министерство-
то за транспорт и врски, преку своите ресорни служби, 
да преземе потребни активности за доследна и целосна 
примена на одредбите од правилникот за начинот на 
обезбедување непречен пристап, движење, престој и ра-
бота на лицата со инвалидност до и во градбите.

читајќи го горново, сигурно претпоставувате дека 
средбата со министерот Спасов наместо половина, тра-
еше подолго од еден час. на излегување од кабинетот 
на министерот, во холот се сретнавме со вршителот на 
должноста амбасадор на катар во република македо-
нија, неговата екселенција мохамед рашид х. Субах, кој 
откако ја виде нашата делегација, во разговорот со ми-
нистерот предложил сите национални инвалидски орга-
низации да достават список на средства и помагала кои 
би ги финансирал катар. Списокот го доставивме, дали 
ќе добиеме некаква помош, останува да видиме.

два дена по одржувањето на средбата, министерот 
Спасов за одговорно лице за натамошна соработка и ко-
муникација по горните барања ја назначи Слободанка 
лазова-здравковска, раководител на сектор за вработу-
вање на лица со инвалидност при министерството, со 
која веќе остваривме една работна средба.

активноста на „мобилност македонија“ за подоб-
рување на правата на лицата со телесен инвалидитет во 
македонија продолжува со исто темпо и во периодот кој 
е пред нас.

Б. Јовановски
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мобилност македонија како партнер организација 
на центарот за одржлив развој „алка“ од Скопје, до 
канцеларијата на европската комисија во македонија, 
аплицираше со проект на тема „обезбедување на ус-
лови за инклузивно образование на лицата со телесен 
инвалидитет“. нашата констатација дека бариерите на 
физичката средина се основна пречка за целосна инклу-
зија на лицата со телесен инвалидитет во општеството, 
и основна пречка во процесот на едукација бидејќи не 
можат да го бираат своето образование во сите степени, 
туку се принудени да користат услуги во образованието 
во училишта кои се колку-толку адаптирани и прист-
апни. тоа доведува до извесен степен на неквалитетно 
образование и прекунување на натамошна едукација кај 
младите лица со телесен инвалидитет по завршување на 
основно или евентуално средно училиште. цел на про-
ектот е изработка на публикувана студија за состојба-
та во предучилишните установи, основните и средните 
училишта во македонија во однос на архитектонските 
односно физичките бариери за лицата со телесен инва-
лидитет. друга цел на проектот е подигнување на свеста 
кај образовниот кадар, родителите и општата јавност за 
потребите на децата со телесен инвалидитет во образов-
ните институции.во рамките на проектот ќе бидат изра-
ботени акциски планови за подобрување на условите за 
инклузивно образование на локално и национално ниво 
и истиот „тежи“ преку 100.000 евра.

за жал, непосредно пред излегување на овој број 
на нашето гласило добивме информација од „алка“ 
дека нашиот проект не ја поминал првата фаза. од 50 
можни, нашиот проект добил 46 поени, но сепак тоа не 
било доволно да се најде меѓу оние проект кои ќе бидат 
финансирани од еропската комисија. како и да е, мо-
билност македонија ќе ги искористи своите ресурси по 

градовите за да започне активност со која ќе се детек-
тираат бариерите и ќе се пристапи кон поднесување на 
конкретни барања во локалните замоуправи и до обра-
зовните институции оваа состојба во најитен можен рок 
да се подобри.

вториот проект во кој нашиот сојуз се позиционира 
како партнер организација на бСц еСтек е од областа 
на ефективното вработување на лицата со телесен ин-
валидитет. мобилност македонија преку бСц еСтек, 
до канцеларијата на европската комисија аплицираше 

со проект од областа на ефективно вработување на ли-
цата со телесен инвалидитет, во прва фаза преку утвр-
дување на креативни способности и креативна заинте-
ресираност на лицата со телесен инвалидитет, а потоа 
со организирање на креативни работилници и обука за 
вклучување на пазарот на трудот. за овој проект се уште 
немаме информација дали ја поминал првата селектив-
на фаза од страна на европската комисија. доколку ја 
помине, ќе се пристапи кон пишување на детален про-
ект во кој, според првичниот договор со бСц еСтек, 
ќе бидат опфатени лица со телесен инвалидитет од не-
колку градови од република македонија.

Б.Јовановски

Мобилност Македонија аплицирање за проекти финансирани  
од Европска комисија



атлетика. во соработка со параолимпискиот комитет на 
хрватска, за таа цел ја поканивме д-р марија кораче-
виќ, национален класификатор за атлетика.

учесниците на 25-тите републички спортски игри 
и поканетите гости беа сместени во хотел „галеб“ во 
Струга, а во Струга се одржаа и натпреварите во пинг-
понг. на спортските терени во охрид се одржа стрелаш-
тво и атлетика. во оваа пригода упатуваме најсрдечна 
благодарност до Советот на општина охрид и до јав-

МОБИЛНОСТ
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ОД АКТИВНОСТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

од 6.6.2013 до 9.6.2013 година на спортските бо-
рилишта во охрид и Струга беа одржани 25-тите репу-
блички спортски игри на лица со телесен инвалидитет 
на македонија. на игрите настапија 80 натпреварувачи 
од „мобилност македонија“. овие игри имаа и меѓуна-
роден карактер, бидејќи во рамките на игрите се одржа 
двомеч меѓу пингпонгарските репрезентации на лицата 
со инвалидност на македонија и хрватска. поради об-
врските и учество на меѓународни турнири, првиот тим 
на хрватска во пинг-понг не беше во можност да одго-
вори на нашата покана за учество. на наше задоволство, 
селекторот на хрватска во пинг-понг, емил губица, ус-
пеа да обезбеди двајца играчи од вториот тим на хрват-
ска и заедно со еден тренер и двајца придружници допа-
туваа во македонија. пингпонгарскиот тим на хрват-
ска го сочинуваа: емил губица – селектор и спортист, 
ивица вугринец и велибор јозиќ – спортисти, мирела 
Шикороња – тренер и антон ѓерек – асистент. 

оваа година се погриживме да обезбедиме класи-
фикатор во атлетика за да изврши рекласификација на 
поранешните и класификација на новите спортисти во 

Одржани 25-тите Републички спортски игри на лица со телесен     инвалидитет на Македонија
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СТРЕЛАШТВО:
Воздушна пушка микс – СХ2

реден бр. име и презиме град 1 2 3 4 збир
Дејан Танески Охрид 89 92 89 94 364
Снежана Танеска Охрид 83 85 83 80 331
никола ѓуровски битола 79 76 78 80 313
александар талески гевгелија 79 67 71 60 277

Воздушна пушка жени – СХ1
реден бр. име и презиме град 1 2 3 4 збир

Елизабета Тодоровска Куманово 54 69 74 76 273
наташа црвенковска битола 78 58 69 66 271
олга ристовска Скопје 58 53 55 58 224

Воздушна пушка мажи – СХ1
 реден бр. име и презиме град 1 2 3 4 збир

Новча Тодоровски Куманово 82 89 79 79 329
Николче Станојевски Битола 79 75 86 82 322
Зоран Јовановски Струмица 77 80 78 80 315
Васко Стефановски Битола 74 76 81 81 312

александар јовановски Скопје 75 69 75 68 287

имер Сефери Скопје 76 73 73 65 287

ѓорѓи здравески прилеп 79 71 59 72 281

авдо исмаилов Струмица 68 60 66 64 258

Стеван ангелески прилеп 72 67 40 67 246

тони митровски Скопје 51 42 66 75 234

илчо кангов гевгелија 40 46 50 47 183

ала белкија Струга 31 30 49 45 155

гури Сулејмановски Струга 40 38 32 35 145

Воздушен пиштол микс – СХ1
реден бр. име и презиме град 1 2 3 4 5 6 збир

Оливера Наковска-Бикова Битола 94 95 95 94 96 94 568
Ванчо Каранфилов Скопје 93 89 96 92 93 91 554
александар Стојановски Скопје 87 87 89 93 89 82 527
тони митровски Скопје 73 79 82 89 87 79 489

ното претпријатие за спорт „билјанини извори“ кои 
овозможија бесплатно користење на градскиот стадион 
за одржување на натпреварите во атлетика. исто така, 
голема благодарност и до раководството на спортската 
сала во охрид која овозможи претпладневен тренинг 
на пингпонгарската репрезентација на македонија на 
7.6.2013 година.

Одржани 25-тите Републички спортски игри на лица со телесен     инвалидитет на Македонија



АТЛЕТИКА
Мажи стоење класи 37, 38, 42-46 и општа

име и презиме класа мобилност ѓуле диск копје поени
1. Александар Талески Ф46 Гевгелија 10,30 23,14 36,31 1652
2. Митко Орданов Ф44 Кавадарци 8,99 24,20 30,91 1576
3. Димче Алексовски Ф46 Штип 9,30 22,76 28,65 1462
4. Николчо Пеев Ф37 Гевгелија 7,75 20,97 25,60 1454
5. Марјан Зафировски Ф37 Скопје 7,97 23,37 21,89 1439
6. Дејан Ѓорѓиевски општа Скопје 8,27 25,80 24,55 1388
7. Имер Сефери Ф44 Скопје 7,82 22,17 22,57 1312
8. Савре Бојковиќ Ф44 Куманово 8,30 22,70 19,50 1296
9. Авни Љата Ф38 Дебар 7,38 18,26 17,33 1258
10. Горан Димчевски Ф42 Битола 6,44 14,79 21,03 1231
11. Сашо ристов општа радовиш 6,80 19,02 28,18 1230
12. ацо петровски општа Скопје 7,51 20,60 22,46 1211
13. али јакупов општа радовиш 7,36 18,23 24,54 1191
14. иван георгиев ф37 Штип 6,70 17,90 19,06 1189
15. ванчо иванов општа кочани 7,76 16,39 24,02 1174
16. васко тушевски општа Скопје 6,82 19,74 22,47 1152
17. влатко панов општа Штип 7,40 18,57 21,55 1152
18. зоран ѓорѓиевски ф42 куманово 5,96 13,33 15,09 1043
19. драге марковски ф44 тетово 6,48 15,64 16,87 1003
20. ала белкија ф44 Струга 5,95 13,67 19,98 991
21. драги Стефановски ф44 куманово 5,93 14,26 15,82 924
22. илче јоноски ф42 охрид 5,32 11,07 12,35 890
23. гури Сулејмановски ф42 Струга 4,32 10,04 9,70 740
24. марко лазаров ф42 гевгелија 4,31 9,39 10,29 736
25. душко димчевски ф37 кочани 4,36 11,5 7,72 674
26. тодорче гиноски општа велес 5,59 12,14 0 573

Жени стоење класи 42-46 и општа
име и презиме класа мобилност ѓуле диск копје поени

1. Нада Цветковска Ф46 Куманово 7,58 16,56 16,61 1470
2. Љиљана Мицовска Ф46 Кочани 6,90 16,43 14,33 1348
3. Силвана Трајковска општа Скопје 6,50 14,31 16,44 1323
4. Наташа Црвенковска општа Битола 6,85 14,44 14,14 1292
5. Нада Илиоска Ф44 Кичево 6,16 14,81 13,88 1277
6. Јулијана Димитриева Ф42 Штип 4,47 11,65 11,17 1242
7. Росана Ефремова општа Скопје 5,73 14,83 13,53 1192
8. Лидија Успрцова Ф42 Штип 4,30 11,91 9,44 1173
9. Љубинка крстеска општа прилеп 5,05 12,73 12,08 1047
10. мерита арслани ф42 Струга 3,99 8,93 7,94 991
11. зорица гочевска општа Скопје 5,11 11,25 11,13 991
12. Љубица манчева ф44 радовиш 4,90 12,91 7,54 950
13. иванка колева општа велес 4,38 10,53 10,40 894
14. ивона грујоска ф42 тетово 3,16 6,16 8,14 818
15. јулијана ристеска општа кичево 3,83 9,39 8,72 776
16. мара ошавковска општа дебар 3,71 8,73 5,88 673



ПИНГ-ПОНГ
Жени класа 9-10

1. Лилe Мицовска  Кочани
2. Наташа Црвенковска  Битола
3. Олга Ристовска  Скопје 
4. Каролина Богоеска  Прилеп
5. мара ошавковска  дебар
6. магдалена делова  кавадарци

Микс (мажи и жени) класи 3-5

1. Муштеба Амети  Охрид
2. Трајче Стојановски  Скопје
3. Ристо Фотевски  Скопје
4. Илчо Кангов   Гевгелија
5. зоран јовановски  Струмица
6. живка мицева    кочани
7. игор димитров   радовиш

Мажи класи 6-8

1. Рубинчо Ристески  Прилеп
2. Марјан Зафировски  Скопје
3. Томи Јаневски   Скопје
4. Ванчо Каранфилов  Скопје
5. васко Стефановски  битола
6. горан димчевски  битола
7. ѓоко костов   кавадарци
8. николчо делов   кавадарци
9. душко димчевски  кочани

Мажи класи 9-10

1. Страшко Коцевски  Куманово
2. Небојша Ташиќ  Куманово
3. Дејан Ѓорѓиевски  Скопје
4. Александар Димоски  Прилеп
5. дејан алексовски  Скопје
6. енвер Шерифовски  кичево
7. ванчо иванов   кочани

во согласност со пропозициите за да се освои сет 
медали треба во конкуренција да има најмалку пет нат-
преварувачи. доколку има помалку натпреварувачи, за 
да се додели медал треба да има најмалку двајца натпре-
варувачи послабо пласирани од медалистот. Со болди-
рани букви се обележани носителите на медали, како и 
директно пласираните спортисти за следното првенство.

како и секогаш, игрите завршија со свечено доделу-
вање на медали и дипломи за најуспешните. претседателот 
на „мобилност македонија“ и додели благодарница на д-р 
марија корачевиќ за нејзиниот труд и класификација на 
спортистите во атлетика, додека селекторот Страшко ко-
цевски му додели благодарница на пингпонгарскиот тим 
на хрватска за прифатената покана за одржување на дво-
меч која ја прими нивниот селектор емил губица. 

Со ова беше ставена точка на дваесет и петтото из-
дание на републичките спортски игри на лицата со те-
лесен инвалидитет на македонија.

Б. Јовановски

Жени седење класи 55 и 56
 име и презиме класа мобилност ѓуле  диск  копје поени

1. Елена Давитковска Ф55 Кратово 4,00 8,91 6,65 1195
2. Елизабета Тодоровска Ф55 Куманово 3,45 6,60 6,66 1041
3. живка мицова ф56 кочани 3,63 7,14 5,91 1005
4. Славица Стојановска ф55 Скопје 2,10 5,71 5,02 752

Мажи седење класи 54-56
име и презиме класа мобилност ѓуле диск копје поени

1. Зоран Јовановски Ф55 Струмица 5,45 12,90 12,52 1202
2. Александар Јовановски Ф54 Скопје 3,64 9,18 10,10 1091
3. Муштеба Амети Ф55 Охрид 4,79 10,38 11,97 1060
4. Спасе коцев ф55 радовиш 4,27 10,05 9,22 922
5. игор димитриевски ф56 Струмица 4,80 9,94 9,13 922

Мажи тркачки (ревијално) класи 52-54
име и презиме класа мобилност 100 м 200 м
зоран јовановски ф54 Струмица 23,89 48,07
муштеба амети ф54 охрид 23,89 49,35
игор димитриевски ф54 Струмица 28,66 1:04,27
александар јовановски ф53 Скопје 35,49 1:12,32
ристо фотевски ф52 Скопје 40,13 1:28,77
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на 11.5.2013 година, согласно со одлуката на уп-
равниот одбор на „мобилност македонија“ во дебар се 
одржа првата пo ред тематска работилницa во рамките 
на која пригодно беше одбележан и јубилејот 20 години 
успешно работење и дејствување на „мобилност де-

бар“. во присуство на членови на скоро сите здруже-
нија на „мобилност македонија“, гости од невладини 
организации на дебар, претставници на подрачни едни-
ци на одделни министерства, соработници и пријатели, 
како и претставници од инвалидските организации на 
република албанија, атли горенца, претседателот на 
„мобилност дебар“ им се обрати на присутните и им се 
заблагодари за нивното присуство на одбележувањето 
на нивниот јубилеј. 

на присутните им се обрати и генералниот секре-
тар на „мобилност македонија“, Софка прчева, која 
истакна дека од самиот почеток, и покрај минималните 

просторни и материјални услови за работа, иако струч-
но-административните работи се вршеа волонтерски, 
благодарение на извонредните активисти, кои работеа 
со голем ентузијазам, елан и желба за успех, ова здру-
жение е многу активно и успешно во остварувањето на 
програмските активности и воопшто целите и задачите. 

првиот претседател на „мобилност дебар“, ос-
ман машкули, говореше за сите членови, активисти, 
организации и институции кои дале свој придонес и 
оставиле траги во успешното 20-годишно работење на 
здружението.

вториот претседател на „мобилност дебар“, бу-
ран бала, преку видеопрезентација ги претстави сите 
позначајни активности на здружението во изминатите 
20 години.

на крајот од официјалниот дел, актуелниот претсе-
дател на „мобилност дебар“, атли горенца, додели бла-
годарници на истакнати поединци и здруженија.

во работниот дел на тематската работилница свое 
предавање имаше професорот од државниот универ-
зитет во тетово д-р наим иса, специјалист физијатар, 
на тема „церебрална парализа и ендопротези на колк“ 
како прва тема и „ампутација“ - втора тема. преда-
вањето на д-р наим иса беше разбирливо за присутни-
те, со толкување на медицинските изрази, достапен и 
приспособен за присутната публика. темите предизви-
каа голема заинтересираност кај присутните членови, 
кои по предавањето поставија бројни прашања од го-
ренаведените теми.

С. Прчева

ОДРЖАНА ПРВАТА ТЕМАТСКА РАБОТИЛНИЦА  
И ОДБЕЛЕЖАН 20-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА „МОБИЛНОСТ ДЕБАР“ 

ОД АКТИВНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
МОБИЛНОСТ



рачката е ергономски обработена така што дланката 
и прстите не се во присилна положба. има можност да 
се подесува по висина и кон или од воланот, во рачка-
та има вграден федер кој ја враќа рачката во првобитна 
положба. материјал од кој се направени командите е 
елоксиран алуминиум и полиран челик кој не ’рѓосува, 
се произведуваат во повеќе бои: црна, природна боја на 
алуминиум, златна, сина, зелена, црвена, а по желба на 
нарачaтелот, иако справата има 20 делови, може да се 
префарба во која било боја или комбинација на бои. 
автомобилот може непречено да го управува и здрава 
индивидуа без никакви приспособувања.

заводот за ортотика и протетика „Славеј“ од Скопје 
е во постојана комуникација со јоже песјак во однос 
на обезбедување на потребна документација за увоз, 

хомологација и атестирање на рачните команди во ма-
кедонија и доколку се постигне согласност, во најскоро 
време можеби ќе се најдат и на нашиот пазар. цената на 
командите во Словенија изнесува 1.100 евра. колку тие 
би чинеле во македонија, останува да се види по завр-
шување на преговорите и калкулирање на трошоците за 
увоз, хомологација, атест, монтажа...

Б. Јовановски

МОБИЛНОСТ
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во просториите на „мобилност македонија“ во 
присуство на повеќе лица со телесен инвалидитет кои 
управуваат моторни возила беше организирана презен-
тација на рачни команди за управување на моторни во-
зила со автоматски менувач на брзини. презентер беше 
иноваторот и идејниот автор, г. јожа песјак од Слове-
нија, кој истакна дека имаат лиценца за изработка на 
рачни команди за управување со моторни возила и дека 
истите се атестирани, хомологирани и одобрени за упо-
треба во државите на европската унија. покрај лицата 
со телесен инвалидитет, на презентацијата беше прису-
тен и претставник од заводот за ортотика и протетика 
„Славеј“ од Скопје, во функција на идни можни вграду-
вачи на рачни команди за управување на моторни вози-
ла со автоматски менувач на брзини.

во својата презентација, јожа песјак истакна 
дека командите се наменети за лицата со телесен ин-
валидитет кои имаат непречено движење на рацете. 
тие се состојат од една рачка која е прицврстена на 
посебна конзола, која, пак, е прицврстена на патосот 
на возилото на кое е прицврстено и седиштето на во-
зачот. кога рачката ќе ја турнеме нанапред, започнува 
кочењето на автомобилот. во зависност од јачината 
на притисокот, зависи и ефектот на кочењето. кога 
рачката ќе ја повлечеме наназад, кон себе, се дода-
ва гас. во однос на безбедноста, најважно е дека во 
исто време не можеме да кочиме и да додаваме гас, 
односно да се користат истовремено двете функции 
на рачката. вградувањето е направено на таков начин 
што доколку се демонтира уредот, нема никакви тра-
ги на бушење, стружење, заварување и слично и вози-
лото се враќа во првобитна положба. 

Презентација на рачни команди за автомобил со автоматски менувач на брзини
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традиционално и оваа година е одржана средбата за 
членовите од понежниот пол на „мобилност Скопје“ по 
повод меѓународниот ден на жената - 8 март, на 5. 3. 
2013 година во ресторанот „бисера“ во населбата аеро-
дром кој е со најадаптирани услови за лицата со телесен 
инвалидитет. во пријатна атмосфера и со добра музика 
на веќе докажаната група „до-ре-ми“ се гледаше задо-
волството на лицата на присутните на одбележувањето 
на меѓународниот ден на жената - 8 март. годинава на 
оваа манифестација присуствуваа околу 80-ина членки 

ОД АКТИВНОСТИТЕ НА „МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ“ ОСМОМАРТОВСКА СРЕДБА 

на нашето здружение, како и неколку членови на „мо-
билност куманово“, со што се овозможи и поголема 
дружба меѓу членовите на двете здруженија. на средба-
та беа присутни и претседателот на „мобилност маке-
донија“, господин бранимир јовановски и генералниот 
секретар на „мобилност македонија“, госпоѓа Софче 
прчева, како и генералниот секретар на националната 
федерација за спорт и рекреација на инвалиди на маке-
донија, господин драган дојчиноски.

Сите членки на здружението кои присуствуваа на 
осмомартовската средба добија рачно изработени oбет-
ки од членовите на „мобилност Скопје“ кои изработу-
ваат накит во креативната работилница на „мобилност 
Скопје“ кои впрочем беа подарок од „мобилност Ско-
пје“ како гест на почит и внимание кон припадничките 
на понежниот пол.

заради определбата за штедење и оваа година беше 
решено во трошокот да учествуваат сите членови кои 
сакаа да присуствуваат на прославата.

веселата атмосфера и убавото расположение меѓу 
присутните и овој пат не изостана. ведриот дух на сите 
присутни лица говореше дека традицијата треба да про-
должи, а меѓусебното дружење никогаш да не згасне.

ова е пример како со малку повеќе труд може 
да се одржи една добра традиција. ваквите сред-
би како дел од програмските активности на здру-
жението имаат своја добра функција, која многу 
придонесува за социјализација на нашите членови. 
во прилог на напишаното говорат фотографиите од оваа 
средба.

Елена Ѓурчиноска
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во рамките на проектот на дневниот центар за стари 
лица и центарот за давање услуги во домашни услови, 
кои се во рамки на црвениот крст на град Скопје, црве-
ниот крст на град Скопје организираше шаховски тур-
нир за корисниците на дневниот центар за стари лица.

благодарение на соработката на „мобилност Ско-

пје“ со црвениот крст на град Скопје тројца членови на 
„мобилност Скопје“ учествуваа на турнирот и тоа наум 
абов, мирослав бучевски и ристо фотевски.

турнирот се одржа на 1 март 2013 во просториите 
на дневниот центар за стари лица. на турнирот учеству-
ваа 20 натпреварувачи меѓу кои, освен корисниците на 

днавниот центар и членовите на „мобилност Скопје“, 
имаше и волонтери на црвениот крст на град Скопје. 

почетокот на турнирот беше во 10.00 часот, а пред 
присутните се обрати катерина јанковска, која е една од 
одговорните за проектот. Судија на шаховскиот турнир 
беше Славољуб зафировски. победник на овој мал ша-
ховски турнир беше мирослав бучевски од „мобилност 
Скопје“.

на крајот најдобрите тројца на турнирот добија бла-
годарници и подароци од црвениот крст на град Скопје.

Елена Ѓурчиноска

ОД АКТИВНОСТИТЕ НА „МОБИЛНОСТ СКОПЈЕ“ МАЛ ШАХОВСКИ ТУРНИР
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вторник и петок се денови кога членовите на „мо-
билност битола“ ги користат клупските простории и 
спортската сала. вообичаено присутни 10-15 членови, 
некогаш и повеќе, а некогаш помалку, но секогаш не-
колку. изборните активности зазедоа голем простор и 
ние бевме на две закажани трибини. покрај ова, мора да 
се споменат и неколку позначајни настани.

на 6.2.2013 година, со почеток во 9.30 часот, во 
просториите на хотелот „епинал“ во битола, делегација 
на „мобилност битола“ составена од: Фанче Ѓоргиев-
ска, Димче Христов и Виолета Настевска зема учест-
во во работилницата организирана од центарот за развој 
на пелагонискиот плански регион и „преда плус“, со 
поддршка на уСаид. оваа работилница е дел од про-
ектот чија цел е развивање на јавно-приватен и регио-
нален дијалог и партнерство со поддршка. иако целта е 
подигање на капацитетот на мали бизниси, искуствата 
се драгоцени, а познанствата значајни за поддршка и 
разбирање на нашата проблематика. Со други зборови, 

ваквите настани се и тоа како значајни во градењето на 
имиџот на нашето здружение и запознавање на што по-
голем број луѓе, можеби идни големи бизнисмени. 

на работилницата како модератори се појавија лич-
ности од државните органи, Стопанската комора, бан-
ки и др. значајно е тоа што се расправаше и за ипа/
ипард-програми за прекугранична соработка. раз-
мената и слушањето на нашите и идеите на другите е 
толку значајно што нашето здружение во програмата 
предвиде проширување и ангажмани на повеќе членови 
и помагачи за изработка и реализација на проекти.

на 24.2.2013 година, со почеток во 11.00 часот, во 
ресторанот „корзо“ се одржа редовното годишно Со-
брание на „мобилност битола“, на кое присуствуваа 
и учествуваа 24 делегати, додека тројца беа оправдано 
отсутни. на Собранието се расправаше за преземени-
те активности и резултати од работата во 2012 година. 
исто така се проследија и препораките на управниот и 
надзорниот одбор. надзорниот одбор во два наврати ја 
прегледа целата документација на „мобилност битола“. 

нивната препорака до управниот одбор и Собра-
нието беше дека работењето е во законските норми и 
е домаќинско. во разгледувањето на материјалите на 
седницата имаше богата и плодотворна дискусија од по-
веќе членови на Собранието. Сите дискусии беа умесни 
и плодотворни во функција на збогатување на актив-
носта и што поделотворна евалвација во практика. Се 
потврдија насоките кои ги спроведуваше раководниот 
тим, особено оние што ја преферираат работата на про-
екти. беа дадени одредени сугестии за приоритети кои 
беа опфатени и инкорпорирани во програмата. Со еден 
збор добро организирана и изведена седница со респек-
тибилни заклучоци.

Активности на „Мобилност Битола“
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како и сите други, така и оваа година се дискутира-
ше за дружење со повод, а тој повод е меѓународниот 
ден на жената – 8 март. во изминатите години од целос-
на организација и финансиска поддршка постепено ло-
гистиката ја сведи на организација, а финансирањето во 
последните три години е целосно самофинансирачко. 
Се разбира дека некои жалат за минатите времиња, но 
практиката покажа дека поважно е дружењето и добри-
от помин. така и годинава, на познатата дестинација – 
ресторанот „котле“ кај кубурот, бени и николче, беше 
организирано дружење. домаќините вообичаено пону-
дија квалитет, луѓето релаксирани и задоволни. 

бројот на гости постепено се зголемуваше и веќе 
стигна до четириесет. Со жива музика и Соте на хармо-
ника, се направи многу добра атмосфера на смеа, вице-
ви и релаксираност. членовите од ресен, иако се „зака-
нуваа“ дека ќе прослават во просториите на здружение-
то, сепак дојдоа. нашите размислувања се дека форми-
те покажаа прогрес, финансиски се пристапни, нашите 
пријатели и сега покажаа благодарност кон лицата со 
инвалидност, со што се зголеми пријатното чувство дека 
надежта секогаш треба да биде присутна, а резултатите 
ќе си дојдат сами по себе. доброто расположение трае-
ше до полноќ, кога задоволни и духовно релаксирани 
си ветивме дека ќе ја користиме секоја можност како 
повод за дружење со што поголем број на наши членови.

на 29.3.2013 година во Струга беше организиран 
информативен семинар од македонската канцеларија на 
такСо во изведба на „конект“ и финансиран од европ-
ската унија. на семинарот учествуваше делегација од 
„мобилност битола“ составена од Нико Јанков, Фан-
че Георгиевска, Сотир Јоновски од битола и Кочо 
Настевски од ресен. темата беше „Соработка и моби-

лизирање на ресурси од бизнис-секторот“, постапка за 
реализирање на даночни ослободувања при донирање 
или спонзорирање. Семинарот беше организиран во два 
дела, претпладне и попладне со пауза за ручек. го от-
вори и претстави претставникот за такСо - Сунчица 
Саздовска, а успешно го водеше извршниот директор на 
„конект“ – Никица Кусиникова. беа претставени цели-
те на семинарот и идентификација на почетни прашања 
со дискусија. потоа се пристапи кон значењето на при-
бирање на средства, потенцијалот за мобилизирање на 
ресурси и состојбата на корпоративната филантропија. 

претставниците од нашата екипа активно учествуваа 
во дискусијата. по паузата се разговараше за искуствата 
на македонските граѓански организации во прибирање-
то на средства од бизнис-секторот, нивната перцепција 
за го, клучните елементи за успешното прибирање на 
средства и одговори низ дискусија на конкретни пра-
шања поврзани со мобилизирањето на ресурси. беше 
разгледан и законот за донации и за спонзорства, како 
и дел од анкетата за спроведување на истиот од 2007 до 
2011 година. во завршните забелешки нашиот тим има-
ше забележителни дискусии. нашата перцепција е дека и 
досегашниот пристап кон оваа проблематика беше пра-
вилен, а овој тип на семинар само ќе ги збогатува нашите 
знаења и преземање правилни чекори кон добивање на 
ресурси со кои би ја олесниле реализацијата на програм-
ските и статутарни цели преку проекти.

на 16.3.2013 година по завршувањето на конкурсот, 
комисијата изврши распределба на местата. тони, дим-
че и фанче професионално си ја завршија работата. во-
обичаено листата има минимални измени (неможност 
или спреченост). другите активности следат. 

прим. д-р Нико Јанков
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организацијата му припадна на нашиот претседател 
дејан ѓорѓиевски, така што сè беше на ниво, секој ден 
испланиран и спроведен во најдобар ред. по првото ут-
ринско кафе работниот ден го почнувавме со носење на 
материјалот за продажба на плоштадот во центарот на 
охрид каде што задолжени беа ангела трпковска и то-
мислав попов, а потоа за продажбата свој труд вложија 
гоце миновски и христина просковска потпомогнати од 
други членови од „мобилност Скопје“.

потоа следеше подготовката за ручек, а останати-
те во своите апартмани подготвувавме материјал за ра-
ботилницата и неуморно секој ден учевме нови шеми 
- креации. по ручекот се упатувавме во работилницата 

која беше предводена од Славица Стојановска, секој ден 
по четири часа дружење работевме неуморно, учевме 
и изработувавме накит нови креации и нашите досе-
гашни изработки ги покажувавме на нашите гости, во 
опуштена атмосфера работно поминуваше попладнето 
а задоволството беше обострано. Славица Стојановска 
ги подучуваше гостите а хајни Шимон ни го пренесе 
своето знаење кое е од големо значење за нас и кое ќе го 
пренесеме на нашите членови во „мобилност Скопје“ 
на следната работилница.

 по вечерата со кафе си раскажувавме импресии 
од денот задоволни од сè, проследено со шеги и смеа 
ни завршуваше денот. големо изненадување ни прире-
дија господинот бранимир јовановски, претседател на 
„мобилност македонија“, Секретарот на „мобилност 
македонија“, госпоѓата Софче прчева и генералниот 
секретар на националната федерација за спорт и рекре-
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почитувани читатели, во еден од минатите броеви 
на гласилото „феникс 86“ ви ја претставивме нашата 
креативна работилница. Сега сакаме да ги споделиме 
новостите со вас. „мобилност Скопје“ организираше 
прва меѓународна креативна работилница за накит кој 
го изработуваа лица со телесен инвалидитет членови на 
„мобилност Скопје“. на работилницата беа поканети 
членови од здружението на лица заболени од мулти-
плекс склероза од нови кнежевац - Србија кој поче-
стија со своето присуство.

првата меѓународна креативна работилница траеше 
од 12.4.2013 до 19.4.2013 година во охрид. упорноста, 
желбата и истрајноста на нашите членови придонесе да 

создадеме можност за проширување на работилницата 
и надвор од Скопје, односно да формираме меѓународна 
креативна работилница за да ги здружиме силите со на-
шите збратимени членови од нови кнежевац и да созда-
деме досега најголема работилница со големи искуства 
кои резултираа благодарение на вештите раце на нашите 
членови како едни прекрасни уникатни рачни креации.

работилницата се одвиваше во просториите на „мо-
билност охрид“ и му се заблагодаруваме на претсед-
ателот на „мобилност охрид“, господинот венко го-
лабоски, за срдечноста, соработката и за гостоприм-
ливоста на нашите членови, освен тоа ни обезбеди и 
екипа од локалната тв-куќа твм каде што снимивме 
материјал покажувајќи ја нашата креативност, а сниме-
ниот материјал беше презентиран на вестите. веста се 
прошири, па и членовите на „мобилност охрид“ не по-
сетија и зедоа учество во изработката на накит.

Прва меѓународна креативна работилница во Охрид во организација   на „Мобилност Скопје“
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ација на инвалиди на македонија, господинот драган 
дојчиноски, кои ни дојдоа во посета и поминаа неколку 
часа дружејќи се со нас што секако ни беше од голема 
важност и задоволство.

Секојдневните обврски ни го исполнуваа денот, па 
едвај да имавме време да прошетаме, благодарение на 
претседателот и неговата организираност еден ден го по-
сетивме плаошник, ја разгледавме црквата и се восхи-
тувавме на убавините на охридското езеро. за разлика 
од нас, нашите гости имаа повеќе време, па беа во по-
сета на „Св. наум“, билјанини извори и на музејскиот 
град на вода – залив на коските. нивното задоволство 
беше преголемо.

учество во оваа меѓународна креативна работил-
ница имаа членовите од „мобилност Скопје“ и тоа: 
дејан ѓорѓиевски, томислав попов, Славица Стојанов-
ска, христина просковска, марина Сурловска, иво-
на грујоска, александар јовановски, рашо талунџиќ, 
живка талунџиќ, ангела трпковска, гоце миновски и 
добрила Сурловска. гости ни беа Славица зориќ, Ши-
мон хајни, наги рожа, фехер илдика, гизела Сарнаи и 
ева фејош. голема благодарност до госпоѓата живка и 
госпоѓата добрила кои вложија несебичен труд околу 
подготовката на ручекот и вечерата.

претпоследната вечер имавме забава која помина 
весело, расположено со песна и некое оро, а господинот 
венко ни приреди изненадување рецитирајќи ни поезија 
од врвни писатели каде што бевме трогнати до солзи. 
учесниците на креативната работилница беа сместени 
во апартманите во населбата охридати кои се во соп-

Прва меѓународна креативна работилница во Охрид во организација   на „Мобилност Скопје“

ственост на националниот сојуз на лицата со телесен 
инвалидитет на македонија - мобилност македонија 
кој многу ни помогна за да може удобно да се сместат 
сите учесници. „мобилност Скопје“ од сè срце им се 
заблагодарува за несебичната помош и поддршка на 

претседателот на „мобилност македонија“, бранимир 
јовановски и секретарот на „мобилност македонија“, 
Софче прчева. исто така сакаме да се заблагодариме 
и на неколкуте донации кои ја помогнаа оваа органи-
зација со донација на свои производи од нивниот асор-
тиман, и тоа: „мега“, „еСз тигар“, „здравје радово“ и 
„Сити вендинг“ дооел - Скопје. Со вложен труд и работа 
ќе се потрудиме и се надеваме на успех, за да може оваа 
креативна работилница да прерасне во традиција и од 
година на година да биде сè поуспешна и помасовна. 

наедно ги покануваме сите заинтересирани членови 
на „мобилност Скопје“ кои сакаат да се дружат а наед-
но и да научат да изработуваат накит да ни се придружат 
секој четврток од 16.00 до 20.00 часот во просториите на 
дхо „даре Џамбаз“.

Славица Стојановска



Вештачка рака

научниците првпат направија роботска рака, со 
помош на која лицето на кое ќе му биде пресадена ќе 
има чувство на допир. досега на пациентите на кои им 
е направена трансплантација на вештачка рака можеле 
да ја движат, но ретко ја користеле затоа што немале 
чувство за неа.

новата бионичка рака ќе биде поврзана директно со 
нервиот систем на пациентот со помош на електрода, 
која ќе биде поврзана за два главни нерви на раката. 
електродите на пациентот ќе му овозможат да ја кон-
тролира раката со мислите, а исто така ќе испраќаат сиг-
нали назад во мозокот, па лекарите веруваат дека така 
лицето на кое раката ќе му биде пресадена ќе може да 
чувствува допир.

доктор Силвестро мицера од „екол политехник фе-
дерал“ од лозана, кој помогна да се направи вештачката 
рака, рече дека таа претставува голема надеж за сите на 
кои им е ампутиран тој дел од телото.

- тоа е прва протеза која има сензори за чувство на 
допир. Се надеваме дека пациентите ќе ја прифатат и 
дека еден ден целосно ќе заборават на тоа дека имаат 
вештачка рака. пациентот ќе може да чувствува допир 
или удар, како и да го контролира зглобот, рече д-р ми-
цера и додаде дека доколу раката добро се покаже, тоа 
ќе даде надеж и за неподвижните луѓе со повреден ’рбет.

доктор мицера наведува дека првата роботска рака 
на новата генерација ќе биде пресадена на анонимен па-
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Иницијатива на Британска  
амбасада во Македонија

националната федерација за спорт и рекреација на 
инвалидите на македонија – македонски параолимписки 
комитет во месец мај оствари контакт со годпоѓа Сара Џи-
мер, директор на секторот за безбедност и односи со јав-
ност при амбасадата на велика британија во Скопје. цел-
та на посетата на Сара Џимер на просториите на нашата 

федерација беше желбата да им помогне финансиски на 
македонските параолимпијци – стрелци со средства кои 
ќе ги искористат за покривање на трошоци за учество на 
следните натпревари во тековната година. 

имено, на 6, 7, 8 и 10 јуни, во Скопје се одржаа прија-
телски фудбалски натпревари помеѓу фудбалскиот тим со-
ставен од дипломатите од министерството за надворешни 
работи на велика британија, со тимовите од македонија 
и тоа: фудбалскиот тим на арм, тимот на поранешни 
професионални фудбалери, тимот на министерството за 
надворешни работи и тимот на министерството за внат-
решни работи. цената на билетите беше симболична во 
износ од 100,00 денари за возрасни и 50,00 денари за деца, 
а натпреварите се играа на стадионот на арм во Скопје.

очекуваме во најскоро време да оствариме контакт со 
госпоѓа Сара Џимер, уште еднаш да се заблагодариме за 
пристојниот гест и да ја добиеме сумата од продадените 
билети, колку и симболична да е. 

Б.Јовановски
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циент од рим оваа година. во прашање е маж, кој во не-
говите 20 години имал несреќа и ја изгубил раката под 
лактот. тој пациент ќе ја носи раката еден месец, а ако 
се покаже функционална, новиот модел ќе се развива во 
наредните две години.

инаку, првата роботска рака прикачена на нервниот 
систем на пациент привремено е пресадена во 2009 го-
дина. пациентот бил во можност да ги движи прстите, 
да направи тупаница, да држи некој предмет, но немал 
чувство на допир. рече дека само почувствувал како со 
игли да го боцкаат во дланката. за разлика од стариот, 
новиот модел на бионичка рака ќе може преку сензо-
ри да испраќа сигнали до мозокот со допир преку ја-
болкницата, палецот, дланката и зглобот.

еден од проблемите кои би можело да се јават во 
случај на пресадување на новата бионичка рака е пра-
шањето дали пациентот ќе може да издржи цело време 
да ја носи. докторите не знаат дали пациентите ќе имаат 

потреба да ја извадат, затоа што им пречи или затоа што 
сакаат од неа да се одморат. втора работа која ги загри-
жува докторите е како поуспешно да се скријат жиците 
со кои се поврзува раката за нервите под кожата. тие 
се плашат дека жиците под кожата ќе бидат упадливи и 
дека пациентот нема да се чувствува пријатно.

 Mитко Фидановски

Докторот Ви одговара

пролетта веќе зачекори и времето и природата поле-
ка се будат и се буди нов живот. и кај вас драги мои чи-
татели се надевам дека ќе „зоврие“ некоја смела мисла 
која ќе ви отвори нови хоризонти. нови хоризонти на 
освестени и почестени со конвенција. конвенција која 
во правото од здравствената заштита многу концизно и 
јасно дефинира потреба и извршување. извршување кое 
залутува во лавиринтот на прописи и подзаконски акти 
и чека некои подобри времиња. времиња кои за нас се 
постојано исти или со минимални промени. промени за 
кои сите ние сме декларативно за, ама во практика како 
нешто да се менува. да се менува на подобро и подефи-
нирано. редоследно и дефинирано, а не со прескокну-
вања и недоречено.

Сведоци сме на мајсторството на избегнување и од-
ложување на донесени одлуки на права. права кои се 
извршени и не трпат одложување. Сите овие настани, 
драги мои, вие ги доживувате и имате против. против, 
кој не доби место да биде изложен и објавен. објавен во 
ваше и наше списание со кое се етаблираме во меди-
умскиот простор. простор кој сакаме да го исполниме 
со вашите желби и потреби. потреби од здравствена 
проблематика од секаков вид. вид кој треба и мора да 
заживее на овие страници, затоа што е возможно, а вие 
молчите. молчите поради непознати причини и тогаш 
кога имате шанса. Шанса која перманентно се дава, а се 
бара толку малку. малку колку за почеток. почеток кој 
ќе биде триумфален и одржлив.

Споделете ги вашите мисли со сите ваши пријатели 
сега и веднаш! веднаш затоа што времето тече и повеќе 
не се враќа. Се враќа само нашето размислување за вас 
и желбата на кој било начин заеднички да придонесеме 
за подобро утре. утре е нов ден. ден во пролет и живот!

прим. д-р Нико Јанков

Оглас
продавам „дачија сандеро“ на плин, произведена 2010 
година со поминати 38000 км. има рачен кумплуг 
(квачило). дополнителна опрема: 4 зимски гуми со 
бандажи.

цена: 4500 евра.
контакт телефон: 078/426-016
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по завршување на параолимписките игри во лон-
дон минатата година, македонските стрелци на првиот 
и единствен меѓнароден натпревар годинава, Светскиот 
куп во стрелаштво во анталија од 13-18 мај го крунисаа 

со освоени 4 минимум норми за учество на европското 
пвенство во стрелаштво, што ќе се одржи во аликанте, 
Шпанија, во октомври годинава и со три медали.

од нашите спортисти најголем успех постигна злат-
ната параолимпијка оливера наковска-бикова која во 
квалификациите стрелаше 367 кругови, далеку под 
својот резултат од лондон, но сосема доволно за да вле-
зе во финалето како првопласирана. во финалето имав-
ме две спортистки. поред оливера и лидија крстеска, 

со резултат од 355 кругови, се пласира во финалето како 
петтопласирана во конкуренција на 11 натпреварувачки. 
Согласно новите правила, осум најдобри натпреварвачи 
после квалификациите се пласираат во финалето. во фи-
налето сите стартуваат од нула и сите имаат подеднаква 
шанса да освојат медал. по распукувањето, оливера на-
ковска-бикова со финален резултат од 183,8 кругови го 
освои првото место, второто место и припадна на хачер 
актеш од турција со резултат од 183,3 кругови, додека 
третото место и припадна на нашата втора натпревару-
вачка лидија крстеска со резултат од 164,7 кругови. во 
машка конкуренција, ванчо каранфилов со резултат од 
544 кругови го освои четиринаесеттото место, додека 
бранимир јовановски со резултат од 539 кругови го ос-
вои дваесеттото место од вкупно триесет и двајца нат-

преварувачи. она што е важно е дека сите 4 македонски 
спортисти стрелаа над минимум норма за учество на ев-
ропско првенство во аликанте 2013 година.

оливера наковска-бикова блесна и во втората дисци-
плина во која се натпреваруваше, а тоа беше дисципли-
ната падачки мети (нешто како во бијатлон). Се стрелаат 
два пати по 5 истрели со задача да се затворат сите клап-
ни на постољето оддалечено 10 метри од стрелците. во 
групата се натпреваруваат по 4 стрелци со тоа што нај-
добрите 2 од секоја група го продолжуваат натпревару-
вањето. во ова дисциплина настапија 4 наши спортисти 
од вкупно 35 кои се натпреваруваа. лидија крстеска ги 
заврши борбите во првото коло, браимир јовановски во 
второто, ванчо каранфилов во третото, додека оливера 
наковска бикова се пласира во финалето и со 6 погодоци 
од можни 10 го освои првото место. второто место во 
оваа дисциплина го освои цеват караѓол од турција со 
5 погодоци, додека третото место му припадна на елшат 
мамадов од азербејџан со 4 погодоци.

Б.Јовановски

Две златни медали за Оливера Наковска-Бикова
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во рамките на 25-тите републички спортски игри 
на лицата се телесен инвалидитет на македонија се 
одржа двомеч меѓу пингпонгарските репрезентации на 
македонија и хрватска. во два натпреварувачки дена се 
одиграа четири натпревари. Селекторот на македонска-
та репрезентација, Страшко коцевски, изврши ротација 
во тимот на неколку натпреварувачи. всушност, на тест 
ги стави сите квалитетни натпреварувачи на кои смета 
во иднина. за жал, нашата репрезентација загуби во сите 
четири натпревари од поквалитетниот тим на хрватска.

во разигрувањето беа постигнати следните резултати:

7.6.2013 
МАКЕДОНИЈА - ХРВАТСКА
  0:5

марјан зафировски (класа 7): емил губица (класа 9) 
 0:3 (7:11, 7:11, 4:11)

томи јаневски (класа 7): виктор јозиќ (класа 7)  
 0:3 (1:11, 6:11, 9:11)

трајче Стојановски (класа 4): ивица вугринец (класа 4)  
 0:3 (7:11, 6:11, 5:11)

томи јаневски (класа 7): емил губица (класа 9)  
 0:3 (3:11, 4:11, 2:11)

марјан зафировски (класа 7): виктор јозиќ (класа 7) 
  1:3 (14:16, 11:5, 7:11, 5:11) 

ХРВАТСКА - МАКЕДОНИЈА 
  4:1

емил губица (класа 9):рубинчо ристески (класа 8) 
 3:0 (11:4, 11:9, 11:7)

виктор јозиќ (класа 7): Страшко коцевски (класа 10) 
 1:3 (11:9, 6:11, 6:11, 5:11)

ивица вугринец (класа 4): трајче Стојановски (класа 4) 
 3:0 (11:2, 11:3, 11:4)

виктор јозиќ (класа 7): рубинчо ристески (класа 8) 
 3:1 (9:11, 11:7, 16:14, 11:8)

емил губица (класа 9): Страшко коцевски (класа 10) 
 3:1 (11:6, 12:10, 7:11, 13:11)

8.6.2013
МАКЕДОНИЈА - ХРВАТСКА
  1:4

марјан зафировски (класа 7): емил губица (класа 9) 
 0:3 (5:11, 6:11, 5:11)

томи јаневски (класа 7): виктор јозиќ (класа 7)   
 3:2 (3:11, 11:8, 11:9, 10:12, 17:15)

Меѓународен натпревар помеѓу пингпонгарските репрезентации  
на Македонија и Хрватска
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ИНТЕРВЈУ

томче најдовски е член на „мобилност битола“ и 
еден од најдобрите музичари во Сојузот познат речиси 
на сите наши членови како музичар - хармоникаш, пејач, 
правник и долго време прв човек на куд „феникс“. Сега 
откако престана со активно свирење во нашиот музич-
ки состав мислам дека е неопходно на нашите читатели 
да им го претставиме овој наш талентиран и заслужен 
член кој долги години не развеселуваше во многу приго-
ди. неговиот животен пат е интересен и поучен пример 
за упорност во борбата со судбината.

Најнапред да се претставите на нашите читатели.

- роден сум во 1956 година во битола како петто и 
последно дете во моето семејство. за жал, освен една 
сестричка која умре веднаш по раѓањето, моите тројца 
браќа умреа многу млади. моите родители успеаја да ме 
спасат од злата коб во семејството иако имав најмали 
шанси да преживеам со оглед на тоа што уште на шест 
месеци се разболев од детска парализа и како последи-
ца од таа болест имав парализи речиси на целото тело.

додека бев дете немав некои поголеми тешкотии 
во движењето, но среќна околност беше што основно-

Томче Најдовски  
– живот исполнет со музика

муштеба амети (класа 4): ивица вугринец (класа 4)  
 0:3 (9:11, 5:11, 8:11)

томи јаневски (класа 7): емил губица (класа 9)  
 0:3 (3:11, 5:11, 5:11)

марјан зафировски (класа 7): виктор јозиќ (класа 7) 
 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 6:11) 

ХРВАТСКА - МАКЕДОНИЈА 
  4: 1

емил губица (класа 9): рубинчо ристески (класа 8) 
 3:0 (11:7, 11:9, 11:2)

виктор јозиќ (класа 7): александар димоски (класа 9) 
 3:0 (11:6, 11:8, 11:4)

ивица вугринец (класа 4): муштеба амети (класа 4) 
 3:0 (11:6, 11:5, 11:7)

виктор јозиќ (класа 7): рубинчо ристески (класа 8) 
 2:3 (11:9, 13:11, 11:13, 7:11, 9:11)

емил губица (класа 9): александар димоски (класа 9) 
 3:0 (11:2, 11:5, 11:7)

Со цел да ги запознаеме читателите кои не се запо-
знаени со значењето на класите во пинг-понг: класите 
од 1 до 5 ги означуваат спортисти кои играат во инва-
лидска количка, додека класите од 6 до 10 ги означува-
ат спортистите кои играат стоечки. повисокиот број на 
класата значи полесен (помал процент на) инвалидитет. 

како и да е, ова беше одлично искуство за нашите 
пингпонгари и поттик во иднина да пристапат кон редо-
вен тренажен процес, бидејќи доколку имаат намера да 
напредуваат мора да тренираат под стручно раководство.

Б. Јовановски
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то училиште ми беше само преку патот од куќата каде 
што живеам така што не бев изложен на поголемо одење 
за да стигнам до училиштето. поради мојата инвалид-
ност и неприфаќањето од околината се чувствував како 
граѓанин од втор ред. по завршувањето на основното 
училиште се запишав во гимназија која ја завршив ус-
пешно иако тука веќе се бараше поголем физички на-
пор поради оддалеченоста, па така со помош на моите 
родители сепак редовно ја посетував наставата. помош 
ми требаше особено во зимски услови кога поради сне-
гот тешко можев да стигнам до училиштето. по мату-
рирањето се запишав на правниот факултет со што се 
оствари еден мој детски сон.

Што беше одлучувачко да станеш правник а не 
нешто друго?

- за да станам правник беше одлучувачки мојот дет-
ски сон како што кажав и погоре. имено, како дете гледав 
на телевизија серија со еден американски адвокат пери 
мејсн кој беше мој идол бидејќи многу интелигентно и 
успешно ги бранеше своите клиенти пред судовите. во-
одушевен од неговата интелигенција и борбата за правата 
на луѓето се замислував и јас самиот како успешен адво-
кат не знаејќи дека нашиот правен систем многу се раз-
ликува од правниот систем во Соединетите американски 
држави. за моја голема среќа во тоа време правниот фа-
култет од Скопје отвори своја паралелка во битола така 
што значително ми го олесни моето студирање и не мо-
рав да одам во Скопје за да го завршам факултетот.

уште на почетокот на моето студирање се запознав 
со мојата сегашна сопруга и се оженив и од тој брак 
ми се родија две деца машко и женско кои се сега веќе 
возрасни луѓе а имам и внуци.

по една година од дипломирањето се вработив во 
осигурителна компанија тогаш се викаше зоил „ма-
кедонија“ а сега „кјуби“ како референт за оценување на 
штети од моторни возила.

Се пензионирав во 2003 година како инвалидски 
пензионер.

Од кога и како започна твојата љубов кон музиката?
- музичкиот талент го наследив од мојот татко кој 

беше особено талентиран за пеење. тој самиот оцени 
дека јас имам интерес и талент за музика и уште на 
12-годишна возраст ми ја купи од бугарија мојата прва 
хармоника. тој го следеше мојот развој како музичар и 
забележа дека јас одлично свирам само по слух и за да 
не останам самоук и необразован во музиката ме прати 
да учам свирење и музика кај еден познат професор по 
музика, специјалист за хармоника. таму ја усовршив 
мојата техника на свирење а особено теоријата, така што 

ме научи да свирам по ноти - без што еден музичар не 
може да каже дека е комплетен.

како добар свирач и пејач бев примен во куд 
„илинден“ - битола и подолго време бев редовен член на 
нивниот музички состав. и овде среќна околност беше 
што просториите на ова друштво беа во моето соседство 
така што лесно можев да одам на вежби и свирење. тука 
го стекнав искуството за свирење на концерти во живо 
одејќи на разни манифестации, а имав дури и еден настап 
на манифестацијата „илинденски денови“ која секоја 
година традиционално се одржува во битола и е многу 
посетена од нашите граѓани, како и од многубројните ис-
еленици кои се дојдени тој период во нашиот град.

некако во тоа време здружението на трудовите ин-
валиди во битола формира своја музичка група куд 
„Сирма“ каде што веднаш се зачленив како редовен член 
- хармоникаш и имав многу настапи со тоа друштво во 
разни пригоди и нивни концерти низ државата.

Кога започна да настапуваш активно за телесни-
те инвалиди?

- кога се формираше здружението на телесните инва-
лиди тогаш под името меѓуопштинско здружение на те-
лесно инвалидизирани лица на општините битола, демир 
хисар и ресен јас уште во првите денови се зачленив како 
редовен член знаејќи дека таму ми е местото и дека само 
преку такво здружување можам да се изборам за подобар 
статус на инвалидите во општеството. набргу се издво-
ивме тројца членови кои бевме музичари и започнавме 
да свириме на забави и седенки кои се организираа во 
здружението. неформалната група ја сочинувавме тројца 
музичари и тоа јас како свирач на хармоника, покојниот 
томе грујовски – кларинет и трендафил јовановски како 
тапанар. по кратко време тоа наше неформално друштво 
го крстивме како „Трио Т“, а тоа беше предвесник на се-
гашниот куд „Феникс“ во кое со време се приклучија 
и други музичари како димче димитровски на гитара, 
Сотир јоновски – клавијатурист.

Со текот на времето во куд „феникс“ се приклу-
чија и многу други музичари од македонија, односно 
од сите наши здруженија. тука се придружија николчо 
делов од кавадарци како талентиран тапанар, Сулејман 
дестани од Струга како хармоникаш, Стево ангелевски 
од прилеп исто така хармоникаш и кларинетистот Сев-
дет викан пеле од кавадарци.

Колку награди имаш освоено на Музичките 
средби на телесните инвалиди на Македонија?

- не можам да се сетам точно колку награди сум ос-
воил сам или во дует, но можам да кажам дека приближ-
но само на три или четири вакви средби не сум освоил 
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никаква награда. особено се сеќавам на наградите кои 
ги освојував во дует со сега покојната ваница димовска 
наш истакнат член. иако овие награди се обично сим-
болични мене сите ми се особено драги и секогаш се 
радувам на секој успех како да ми е прв.

Кога престана со активно свирење во КУД „Фе-
никс“?

- Со стареењето кај мене настапи физичка слабост 
и денес сум толку слабо подвижен што многу ретко и 
само на многу кратки релации од само неколку метри 
одам самиот и претежно сум во инвалидска количка би-
дејќи така полесно го совладувам просторот. тоа мене 
не ми претставува некоја фрустрација бидејќи јас сум 
навикнат со тешкотии да се движам целиот живот и се-
кое скалило за мене било освојување на планински врв. 
меѓутоа хармониката е тежок инструмент и треба осо-
бена физичка сила да се контролира и да може да се му-
зицира, а јас почувствував дека таа сила повеќе не ја по-
седувам и дека моето свирење е напор, па оценив дека 
моето активно учество во составот треба да заврши и на 
мое место треба да дојдат помладите музичари. мојот 
последен настап како водач на куд „феникс“ беше на 
музичките средби на телесните инвалиди на македо-
нија кои се одржаа во хотелот „галеб“ во Струга, не се 
сеќавам точно која година беа одржани. оттогаш јас се 
посветив само на пеењето кое не ми претставува напор, 
а активен сум и во комисијата на Сојузот за селекција 
на пријавените песни за натпреварот каде што моето 
музичко искуство и образование се неопходни за одби-
рање на квалитетни песни и на талентирани изведувачи.

Што претставува за тебе музиката и каков вид 
на музика слушаш и сакаш?

- тоа е одлично прашање за кое многу одамна имам 
размислувано и дојдов до следниот одговор: како на се-
кој кој знае да му се радува на животот и убавините кои 
тој ги нуди, за мене музиката претставува најизразно 
средство за отсликување на интимата на човекот. затоа 
музиката се применува во сите сфери на животот и при 
радост и при тага. Сите чувства на човекот се изразуваат 
според мене најкомплетно само преку музиката. 

Сакам секаква музика која не е нападна, која обла-
городува и која најдобро ги изразува чувствата за есте-
тика на секој човек.

во сите видови на музика и сите музички правци има 
толку бескрајно убави композиции и уживам слушајќи ги и 
буквално се топам како сладолед на сонце. затоа единствено 
што можам да кажам е дека сакам убава музика која ги ис-
полнува погоре кажаните критериуми без оглед на правецот 
во музиката, иако сум повеќе наклонет кон народната музика.

Според мене чувството за музика е вградено во се-
кој човек како дар од бога, а само до него и од стек на 
околности зависи кој колку ќе го развие овој свој приро-
ден талент, но едно е сигурно дека секој човек има дарба 
да осети и знае што е убаво а што не е и нема човек што 
сака нешто неубаво. музиката ги буди убавите чувства 
во човекот и затоа е можеби најраспространет вид на 
уметност во човештвото.

Кои се други твои пасии во животот?
- книгите, дефинитивно. Со книгите се дружам од 

детството, односно откако научив да читам и да пишу-
вам. во неможност да ги играм детските игри како сите 
мои врсници поради инвалидноста јас се посветив на 
музиката и книгите. дружејќи се со книгите јас духовно 
се изградував и го разбирав светот во кој живеам а нај-
дов одговори на многу прашања кои си ги поставував а 
ме измачувале. никогаш не сум имал некој поголем про-
блем со парите особено не како дете бидејќи родителите 
како на син единец можеле да ми овозможат да ги купам 
сите книги кои сум ги сакал. во текот на животот, осо-
бено откако се вработив, купував книги така што сега 
имам една сопствена голема библиотека која со радост 
им ја отворам за користење и на сите мои пријатели кои 
имаат потреба од некоја книга.

религијата и вербата во бога се најзначаен дел од 
мојот живот. тука најдов одговор на сите мои дилеми 
и прашања кои ме измачуваа како мало дете соочено со 
инвалидноста и суровата средина во која морав да се 
пробивам како граѓанин од втор ред, како што кажав на 
самиот почеток на ова интервју. Сето ова што се случува 
околу мене јас го сфаќам како божја волја и искушение, 
па и инвалидноста е дел од сето тоа. кога ги разбрав 
сите овие работи навлегувајќи длабоко во религиозните 
теми кои постојано ги читам и пронаоѓам ја прифатив и 
мојата тешка состојба како дел од животот и како иску-
шение низ кое морам да поминам за да излезам посилен 
знаејќи дека само тоа е вистинскиот пат.

хуморот исто така ми е значаен дел од животот. 
имам истенчен вкус за хумор и сум љубител на добар 
хумор без разлика дали е во пишувана форма или во 
филм. Сакам во друштво да се опуштам кажувајќи ви-
цеви или да слушам како некој кажува нешто смешно. 
Сметам дека смеењето го продолжува животот и опти-
мизмот ми помогнал да опстанам во животот исто колку 
и музиката.

Со божја помош се надевам дека уште долги години 
ќе се среќаваме и низ музиката ќе се веселиме и ќе се 
дружиме.

Митко Фидановски
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ПСИХОЛОГИЈА

да издржите, тоа е темел на способноста! 
Балзак

не е работата во тоа дека сум паметен, јас само по-
долго го решавам проблемот! 

Ајнштајн
успехот на упорните започнува таму каде што за-

станува неуспехот на останатите.
     Едвард Егл-

сон

за упорноста, истрајноста и трудољубивоста може 
многу да се пишува. упорноста е карактеристика само 
на луѓето. упорноста како особина на луѓето придонела 
за развој и постоење на човечката цивилизација. како 
би ја дефинирале упорноста? упорно е она лице кое со 
својата волја ја продолжува активноста насочена кон 
целта без оглед на пречките, потешкотиите, обесхраб-
рувањата и разочарувањата кои се јавуваат на патот на 
остварување на целта. за упорноста може да зборуваме 
само ако сме поставиле разумни цели. упорната лич-
ност е во состојба да излезе на крај со потешкотиите и 
разочарувањата кои се јавуваат на патот до некоја цел. 
упорноста како човечка особина е потреба за постигну-
вање успех и на индивидуален план.

 Што правите, на пример, кога ќе го турнете клучот 
во бравата и не можете да ја отклучите вратата? клучот 
е сигурно тој, вистинскиот, но, вратата не можете да ја 
отклучите. некои луѓе почнуваат нервозно да го тресат 
клучот, се лутат, се обидуваат со сила, удираат по вра-
тата... дали сте и вие такви? или им припаѓате на оние 
што сфаќаат дека само мораат да бидат доволно трпе-
ливи и упорни и внимателно да се обидуваат се додека 
клучот „фати“ и не ја отклучат вратата. 

но, во напорите да ги оствариме поставените цели 
често доживуваме неуспех поради кој и се откажуваме. 
неуспехот го урива нашето самопочитување, а може да 
доведе и до депресија. 

 но, колку човекот мора да биде упорен за да „ус-
пее“? погледајте ја оваа биографија:

• На 20 години сакал да студира право, но не бил 
доволно добар;

• На 23 години банкротирал;
• На 28 години девојката со која одел го одбила да 

се омажи за него;
• На 34 години повторно банкротирал;
• На 35 години ја изгубил сопругата;

СО УПОРНОСТ И ТРУДОЉУБИВОСТ ДО УСПЕХ

• На 36 доживеал нервен слом;
• На 38 ги изгубил изборите;
• На 41 година му умрел 4-годишниот син;
• На 45 години ја изгубил трката за Сенат;
• На 47 години ја изгубил трката за потпретседател;
• На 47 години ја изгубил трката за Сенат;
• На 49 години изгубил во трката за Сенат;
• На 51 година станал 16 претседател на Соедине-

тите американски држави. човекот се викал абрахам 
линколн.

утврдено е дека луѓето со повисоко ниво на самопо-
читување полесно ги поднесуваат неуспесите. за да имаме 
енергија да продолжиме по претрпените неуспеси е по-
требна поддршка и од средината. но, можеме и самите да 
се угледаме на примерите на другите успешни луѓе кои и 
покрај неуспесите не се откажувале како што се: научни-
ците, уметниците, спортистите... и во Сојузот на телесно 
инвалидизирани лица имаме поединци кои со својата уп-
орност и трудољубивост постигнале врвни резултати во 
разни области: роза мојсовска, оливера наковска-бикова, 
бранимир јовановски, ванчо каранфилов и многу други.
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ПСИХОЛОГИЈА

 постоеле многу луѓе со 
талент, но доволно не се пот-
рудиле да го остварат. затоа 
„немојте поради стравот од 
неуспех да избегнувате да на-
правите нешто ново во својот 
живот. најтажното сиже на 
нечиј живот обично содржи 
две изјави: ,јас требаше да...‘ 
и ,јас можев... ‘“, вели луис 
бун (Luis Boone). пол харви 
(Pol Harvey) рекол: „Се наде-

вам дека еден ден ќе бидам толку успешен и дека кога 
некој ќе ме запраша ,во што е тајната на твојот успех?‘ 
ќе можам да одговорам: ,Секој пат кога паѓам, се поди-
гнувам‘“.

но, се разбира дека не треба да бидеме упорни по 
секоја цена бидејќи некои цели не се остварливи и не 
треба да трошиме енергија, време и пари за да ги оства-
риме. потребно е да се биде мудар и да се процени кога 
треба да бидеме упорни иако тоа често не е лесно. уп-
орноста нема да ни се исплати ако цврсто ги применува-
ме истите стратегии и методи дури и кога околностите 
се промениле. многу компании, кои во почетокот биле 
успешни, пропаднале бидејќи упорно ги применувале 
своите начини на работење и тогаш кога тие начини по-
веќе не доведувале до успех. во секојдневниот живот 
сведоци сме дека остварувањето на некои цели не зави-
си само од нас.

тешките и долгорочните цели не можат да се по-
стигнат ако не сме упорни бидејќи до нивното постиг-
нување стојат потешкотии, пречки проблеми, фрустра-
ции, неугодности...

упорноста го зголемува задоволството. честопати 
кога по вложениот труд и напор ја постигнуваме целта, 
чувствуваме задоволство. 

упорноста ги зголемува нашите знаења и вештини. 
во намера да ги оствариме поставените цели се сретну-
ваме со најразлични пречки и проблеми. за да ги над-
минеме, потребни ни се нови знаења и вештини. така, 
новите знаења и вештини може да ги користиме и во 
иднина и во други подрачја и ситуации.

упорноста ја зголемува самодовербата. кога по го-
лемите напори што сме ги вложиле и на крај сме успеале 
да ја постигнеме целта, и покрај тешкотиите, се стекну-
ваме со силно чувство на самодоверба. Самодовербата 
не е присутна само во таа област, туку самодовербата се 
зголемува и во другите области. 

постојат тренинзи за развивање и подобрување на 
упорноста. истражувањата покажале дека оние што ги 

поминале овие тренинзи биле поистрајни и не се отка-
жувале така лесно кога ќе доживееле неуспех. многу 
може да помогне поучувањето на луѓето да своите по-
четни неуспеси во некоја активност ги припишат на не-
доволното вложување на напор.

еве само неколку совети како кај себе може да ја 
развивате упорноста:

• Ако нешто што го работите треба да го заврши-
те во одреден рок, вие завршете го тоа пред рокот.

• Кога нешто ќе работите и ако ви се јави поми-
слата дека е добро да прекинете - игнорирајте ја таа по-
мисла. насочете ги мислите на тоа што го работите.

• Кога сте присутни на некој состанок, преда-
вање или час и ако при тоа фантазирате, насочете го 
вниманието на она што говорникот зборува.

• Кога наутро ќе станете, направете список на ра-
боти кои би сакале да ги направите денес, иако тие мо-
жат да се завршат и утре. но, сепак, направете ги денес. 

• Поставете некоја цел (нешто што ви е многу ва-
жно) и направете план на чекори како да ја остварите 
таа цел и придржувајте се до планот.

да се потсетиме: томас едисон, познат научник, ре-
кол: „гениј е еден отсто инспирација и 99 отсто пот!“. и 
за крај даваме една латинска поговорка: „капката го про-
дупчува каменот, не со сила туку со постојаното капење“.

Милован Србиноски, психолог

ОД АКТИВНОСТИТЕ  
НА „МОБИЛНОСТ ПРИЛЕП“

здружението на лица со телесен инвалидитет на при-
леп „мобилност прилеп“ и оваа година ја организираше 
манифестацијата „избор за најубаво велигденско јајце“.

на 9 мај во просториите на „мобилност прилеп“ 
беа изложени пријавените велигденски јајца од членки-
те на здружението. во присуство на голем број членови, 
комисијата во состав: кире иваноски, влатко најдоски 
и игор ристески имаа тешка задача од сите убави да го 
изберат најубавото украсено велигденско јајце. 

наградени беа три членки пријавени на изборот за 
најубаво велигденско јајце и тоа првата награда и при-
падна на марија ангелеска, втората на тања атанасоска 
и третата награда и припадна на бранка дејановиќ. на-
градените членки добија дипломи, а нивните велигден-
ски јајца беа изложени во витрината во здружението.

на предлог на членовите оваа манифестација ќе ста-
не традиционална и ќе се одржува секоја година, вед-
наш по велигденските празници.

Ѓорги Здравески
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НАГРАДНА ИГРА

НАГРАДНА ИГРА

Наградното прашање од минатиот број на весникот гласеше:
На 28 јануари, во салата на Македонската опера и балет, на свечената манифестација во орга-

низација на Агенцијата за млади и спорт, нашата златна олимпијка Оливера Наковска-Бикова и 
нејзиниот тренер Бранимир Јовановски добија престижни награди. За кои награди станува збор?

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 

Оливера Наковска-Бикова - Спортистка на годината на Македонија
Бранимир Јовановски – Тренер на годината на Македонија

Поставеното прашање се покажа дека е актуелно, бидејќи на адресата на „Мобилност Македонија“ 
пристигнаа многу повеќе писма отколку претходниот број на весникот, односно 22, и тоа 17 од Скопје, 
4 од Велес и 1 од Кочани. 

Наградата – викенд за две лица во хотел „Цар Самуил“ во Банско, Струмица, со платени трошоци за 
превоз во висина на автобуска карта, сметаме дека е доволен мотив читателите да се потрудат околу 
точниот одговор на наградното прашање и во поголем број да учествуваат во наградната игра.

На седницата на Уредувачкиот одбор на весникот „Феникс 86“, среќниот добитник го извлече Ми-
тко Фидановски, уредник на весникот. 

Најмногу среќа и точен одговор имаше членката од „Мобилност Скопје“, Кристина Весковска.

Донатор на оваа награда се сопствениците на хотелот „Цар Самуил“ во Банско, Струмица. Сите ин-
формации поврзани со реализацијата на наградата добитникот ќе ги добие од генералниот секретар 
на „Мобилност Македонија“ на телефонскиот број 02/3211-280.

Наградното прашање за овој број на весникот гласи:

Од 6 до 9 јуни оваа година, во организација на „Мобилност Македонија“ на спортските тере-
ни во Струга и Охрид се одржаа 25-тите Републички спортски игри на лицата со телесен инвали-
дитет на Македонија, на кои учествуваа 76 натпреварувачи. 

Прашањето гласи: Во кои спортови се натпреваруваа учесниците на 25-тите Републички 
спортски игри на лицата со телесен инвалидитет?

Сметаме дека одговорот на ова прашање не е тежок, но малку ќе Ви помогнеме со тоа што ќе Ви 
кажеме дека треба само да го читате весникот „Феникс 86“ и ќе го дознаете одговорот.

Вашите одговори на прашањето праќајте ги во затворен коверт на адресата на „Мобилност Ма-
кедонија“ (ул. 11 Октомври бр. 42-а – Скопје), со назнака „За наградна игра“, најдоцна до 15 јули 2013 
година.

Право на учество имаат само редовните членови на „Мобилност Македонија“. Наградата е непре-
нослива, односно може да ја користи само оној што ја освоил.

Почитувани читатели, 
Вие кои го знаете одговорот на наградното прашање и кои сте оптимисти, па верувате во својата среќа, 

земете учество во наградната игра. Со тоа ништо не можете да загубите, а можете да добиете можност, за-
едно со својот придружник, да си поминете еден прекрасен викенд во бањата Банско во Струмица. 

С. Прчева
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КОЛУМНА

ЗА НАВИКИТЕ КОИ (НЕ) СЕ ЛОШИ

знаеме дека никој не е совршен, нажалост совршен-
ството е невозможно. кај луѓето, кој повеќе кој помалку 
има по некоја навика, но постојат некои навики (лоши, 
штетни), кои дефинитивно треба да ги исфрлиме од на-
шиот живот. навиката претставува рутински облик на 
однесување кое се случува на потсвесно ниво и за кое 
не мора да размислуваме. Сите тие форми на однесу-
вање кои се одвиваат по некоја нужност или потреба, 
сами од себе, честопати се случуваат без активно учест-
во на нашата свест. нашиот мозок сака навики, на добар 
или лош начин. многу од навиките се стекнуваат уште 
од најраната младост. веројатно акумулираниот стрес 
е еден од главните фактори за нивното стекнување, но 
може и неосетно поради наше невнимание, па и леко-
мисленост и толку сме навикнати на нив, па дури не ги 
ни забележуваме. Сите навики имале или имаат некоја 
функција во животот на човекот и затоа промените на 
навиките не е лесна работа. многупати сме помислува-
ле дека сме се ослободиле од некоја навика, кога еве ја, 
за момент пак ни се јавува. искуството на психолозите 
покажало дека многу успешно се менуваат навиките, 
ако старите навики ги замениме со нови. човечкиот ум 
не трпи празен простор или вакуум. при елиминирање-
то на некоја навика останува празен неисполнет простор 
кој бара да биде исполнет. доколку не се пронајде ква-
литетно решение (на пример, навиката да јадеме слатки 
работи да ја замениме со јадење на свежо или сушено 
овошје), постои тенденција старото однесување (нави-
ка) пак да се врати, поради кое е потребен ментален на-
пор, бидејќи постои отпор во личноста на индивидуата 
против промената на конкретната навика, поради кое 
треба да бидеме трпеливи и упорни. Сè на се, трпели-
вост, мудрост и сè е можно. Ќе се осврнам на неколку од 
многубројните човечки навики, кои (не) се лоши. 

Грицкањето на ноктите: ова е една од најчестите 
лоши навики, од која многу тешко се одвикнуваме. на-
виката се јавува во раното детство, па во адолесценција-
та, кај возрасните е поретка, како реакција на стрес, воз-
немиреност или емоција. кај децата при здодевност, за-
мор, моменти на несигурност, прикриени емоционални 
и психички проблеми. при оваа навика се грицка потко-
жицата и мекото ткиво околу ноктот, па и самиот нокот 
и се смета за посериозна кога ќе стане деструктивна при 
што доаѓа до воспаление на поткожицата, деформација 
на ноктите, проблеми со забите и желудникот, вирусни 
и бактериски инфекции. лицата, особено децата кои ја 
имаат оваа навика, според најновите сознанија, можат 
да добијат труење со олово бидејќи овој метал го има 

под ноктите. но некои научници тврдат дека оваа нави-
ка може поволно да влијае на нашето здравје зајакну-
вајќи го нашиот имунолошки систем. тоа го објаснуваат 
со тоа што нашиот имунолошки систем има меморија и 
секојпат кога ќе наиде на нова бактерија тој произведу-
ва антитела за неа и ја запомнува, во случај ако се јави 
повторно. овие луѓе со оваа навика, која е непријатна за 
нив, па и за околината, можеби имаат подобар имуно-
лошки систем.

„Копањето“ во носот: кај здрав човек влакненца-
та во носот и влажната слузница се прва одбранбена 
бариера против болестите. ги задржуваат нечистотии-
те и бактериите од воздухот кој го вдишуваме. обич-
но дишеме на нос, и носната слузница која е богата 
со крвни садови го загрева вдишениот воздух и така 
кислородот од него полесно се апсорбира. „копањето“ 
во носот при што може да дојде до надразнување на 
носната слузница, инфекција и крвавење, не е навика 
само на децата. дури 90% од возрасните го прават тоа, 
само што гледаат некој да не ги гледа. додека некои 
„копањето“ го сметаат за психолошки проблем, ав-
стриските доктори го сметаат за здрава навика. Според 
нив, со прстот можело да се дојде и до недостапни-
те места отколку што може шамичето, и добро да се 
исчисти, а јадењето на сувите остатоци од носот кои 
доаѓале до цревата, дејствувале како лек, го зајакну-
вале нашиот имунолошки систем. Со вдишување на 

хромови соединенија се создава круста на носната пре-
града која „копачите“ ги тера неодоливо да „копаат“ 
и ја пробиваат несвесно и незнаејќи што направиле. 
тутанкамон, египетскиот владар имал посебен слуга 
кој бил задолжен да му чепка во носот, додека римски-
от цар константин им се заканувал со ликвидација на 
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граѓаните кои биле затекнати на улица како „копале“ 
во носот. 

„Кршење“ и истегнување на прсти: за настану-
вањето на звукот е најзастапена теоријата дека во чаура-
та на зглобот има течност со растворливи гасови, азот, 
кислород, јаглендвооксид. кога го истегнуваме зглобот 
доаѓа до компресија на течноста во него, што ги приси-
лува овие гасови да „побегнат“од неа. ослободувањето 
на гасот е звучниот феномен. научниците по подолги 
испитувања на луѓе со оваа навика утврдиле дека кај 
нив коските и зглобовите се подеднакво јаки, здрави и 
цврсти, како и кај останатите луѓе. иако нема единствен 
став, од штетноста од оваа навика, сепак сите ни препо-
рачуваат што поскоро да се ослободиме од неа. 

Пиење вода по оброк: околу 70% од нашето тело е 
вода. кај возрасните и дебелите луѓе и кај жените има-
ме нешто помалку вода. водата не може да ја замени 
ниту една друга течност. количината на водата во ор-
ганизмот треба да е една константа, 2/3 од вкупната те-
лесна маса. клучот е во рамнотежата: колку изгубиме, 
толку течност треба да надоместиме. природата за тоа 
ни дала два инструмента: жед и пиење вода, т.е. имаме 
природна регулација. Сите животни ја имаат (ниту едно 
животно не можеме да го натераме да пие вода ако не 
е жедно), но човекот поради „социјализацијата“ често 
внесува вишок вода, како општествена активност. не-
достигот од вода, дехидратацијата, предизвикува главо-

болка, вртоглавица, замор, губење на концентрацијата 
и др. оптималниот дневен внес на вода во организмот е 
околу два литра, но зависи и од возраста, климата, ак-
тивностите, храната која се консумира, најмалку околу 
пет пати дневно помеѓу оброците, половина час пред и 
1-2 часа по оброк. водата не треба да е поладна од 15 

целзиусови степени, ниту да се пие нагло и да се пие 
додека се засити жедта. пиењето вода по оброк ги раз-
редува соковите на желудникот и жолчката, го отежнува 
варењето на храната, доведува до чувство на тежина во 
желудникот и надуеност. лицата кои пијат зашеќерени и 
газирани сокови може да бидат хронично дехидрирани, 
дури и да внесуваат неколку литри дневно од нив. овие 
луѓе се обично дебели бидејќи регулацијата за жед кај 
нив слабее, телото е збунето и наместо жед чувствува 
глад. на сето тоа овие пијалаци ја извлекуваат водата од 
цревата, па се чувствуваме уште пожедни. 

Седење со прекрстени нoзе: човекот е единствен 
во животинскиот свет во исправена положба. поради 
тоа и неговите животни навики има проблеми со вените 
(проширени, воспалени). Ѕидовите на вените, за разлика 
од тие на артериите, се тенки и слаби. бидејќи ја враќаат 
крвта од периферијата кон срцето, спротивно на грави-
тациските сили, има во нив и залистоци кои не дозво-
луваат крвта да заостанува и да се враќа назад. во оваа 
функција, на длабоките вени им помагаат и мускулите, 
во вид на помпа. затоа превентивно, за спречување на 
проширувањето и воспаленијата на вените се препора-
чува да се избегнува седење со прекрстени вени подолго 
време. при ваква положба на нозете се попречува дви-
жењето на крвта кон срцето. 

еве една комбинација на три лоши навики, доста 
честа во секојдневјето: оброк од брза храна, зашеќерен 
газиран сок и цигара. нутритивната вредност на брзата 
храна е никаква, во неа во изобилство има незаситени 
(лоши) масти, сол и јаглени хидрати. погоре споменавме 
за зашеќерените газирани сокови. Се смета дека смр-
тоносна доза за човекот е 60 мг никотин, што е количи-
на која се наоѓа во половина цигара. при горењето на 
цигарата се создава идеална температура за создавање 
на никел карбонил, силно канцерогено соединение, од 
никелот кој го има во тутунот и јаглен моноксидот. пу-
шењето цигари, како ризичен фактор високо котира на 
скалата на ризични фактори за појавата на карциномот, 
не само на органите за дишење туку и на други системи 
и органи. при ваквите лица, со овие навики, со очекува-
ната зголемена телесна тежина, со физичката неактив-
ност од седењето пред компјутерот и телевизорот оче-
куваме во немал број, тие да заболат од зголемен крвен 
притисок и други срцевосадови заболувања, болести на 
црниот дроб и жолчката, шеќерната болест, карциномот 
и др. болести. 

д-р Славчо Д. Илиев
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ФЕЉТОН

картите се нама-
лени цртежи кои ја 
прикажуваат земји-
ната површина со се 
што е создадено на 
неа од природата и 

човекот, како: планини, низини, реки, езера, населби, 
патишта итн. Според приказот на картата, тие се делат 
на многу видови: географски, историски, политички, ет-
нички, економски, туристички, планови и многу многу 
други. 

Според времето на изработката картите се делат на 
стари и нови.

за стари карти се сметаат тие карти што се израбо-
тени од најстарите времиња, па се до 1800 година и неш-
то потоа. тие се препознаваат по тоа што планините се 
прикажани со купчиња-кртечини. по 1800 година и не-
која година потоа овој метод се напушта да се премине 
со цртички, затворени криви линии - изохипси комбини-
рани со бои за копното и хидрографијата. 

податоците на старите карти се нанесени претежно 
од патеписи и раскажувачи кои ги посетиле тие земји. 
потоа за секоја понова карта, картографот користи по-
датоци од постари карти, со внесување по некој нов 
податок раскажуван или прочитан од патепис. затоа 
старите карти се со погрешни, неточни податоци. како 
минувало времето така точноста на картите се подобру-
вала. по изработката на првите карти во 2 и 4 век, наста-
нува еден застој во изработката на карти кој трае се до 

12/13 век. кога започнуваат географските откритија. од 
тогаш па наваму се изработуваат голем број карти, кои 
меѓу себе се слични и со исти податоци како за светот, 
така и за македонија. 

првата карта што ја прикажува македонија со по-
веќе податоци потекнува од 2 век, изработена од к. пто-
ломеј со наслов „Tabula decima et ultima Europae“. на 
неа македонија е прикажана од Шар планина на север 
до олимп на југ и од јадранското море на запад до ре-
ката места и островот тасос на исток, преку средина-
та стои името Macedonia. на оваа карта се прикажани 
етничките области кои ја сочинуваат македонија, како 
што се: орестија, ематија, орбелија десарети и др. во 
секоја област е прикажан и главниот град. 

Сета топонимија на картата е античка, како: аксиус 
за вардар, еригон за црна река, алијакмон за бистрица, 
Скард за Шар планина, орбел за осогово, пиндус за 
пинд и др. 

втората карта е од 340 година изработена од рим-
скиот картограф касториус, позната во науката како 
„Tabula Peutingeriana“. на неа се прикажани римските 
патишта и градовите низ кои поминува патот со одда-
леченост меѓу себе во милји. на неа, во македонија 
се прикажани патиштата: виа егнација со попатните 
градови. овде се забележани само поголемите градови 
низ кој поминува патот: Lihnido (охрид), Heraclea (кај 
битола), Edessa (воден), Pella (пела), Tessalonica (Со-
лун) итн. вториот пат е по долината на реката вардар 
со попатните градови Scupi (Скопје) - катланово (без 
име) - Стоби - Солун. 

третиот пат одел од хераклеја до Сердика (Софија) 
поминувал преку плетвар - Стоби - Astibo (Штип). на 
оваа карта за прв пат е прикажано охридското езеро со 
името Lihnido и со вињета (базен) катлановска бања. 

од големиот број на карти изработени за време на 
географските откритија и подоцна за македонија ќе се 
задржиме на позначајни карти, бидејќи картите од овој 
период се слични меѓу себе со по некој нов или изоста-
вен податок.

првата карта што ни остава впечаток и внимание 
за приказот на македонија е изработена од гасталди во 
1560 година во венеција, со наслов „Graeciae universae 

Македонија  
прикажана  
на карти  
низ вековите
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secundum“ („понов опис на сета грција според денеш-
ната положба“). овде македонија е прикажана како со-
седна северна земја на грција и во два реда е напишано 
името Macedonia. гасталди како во оваа карта така и во 
двете негови претходни карти внесува повеќе нови по-
датоци, преземени од неколку претходно издадени карти 
и патеписи. така оваа карта со своите податоци станува 
основа на поголем број картографи што изработуваат 
карти се до 1800 година. од планините се прикажани: 
M.Scardo (Шар планина) со погрешна местоположба, 
M.Negro (Скопска црна гора) и уште две-три други 
планини, реката вардар ја обележил со името Vardaro. 
реката бистрица се формира од две реки Devoda fl. (де-
волска река) и Castoro fl. (костурска река). Со голема 
точност е прикажан црн дрим (Drino fl.). од езерата се 
прикажани охридското, преспанското и костурското 
езеро. од градовите се прикажани дел антички и дел 
денешни, а некои за прв пат: Skopia (Скопје), битола е 
прикажана на две места како Mоnastier и Vitolio, Stipe 
(Штип), Kratovo (кратово), Dimircast (демир капи-
ја), Prileppo (прилеп), Ocrida (охрид), Straga (Струга), 
Prespa (ресен), воден е прикажан на две места како 
Vodana и Bodana, Cavala (кавала), Salonichi (Солун), 
Kastorio (костур), Ostro (острово), Novigrad (нови-
град) и Coilari (колари). овде ја има и областа Tihqves 
(тиквеш), но со голема погрешна местоположба - многу 
на север.

во 1589 година, познатиот светски картограф мер-
катор ја изработил картата „Macedonia, Epirus e Ahaja“ 
(„македонија, епир и ахаја“), преку средината на ма-
кедонија е испишано името Macedonia (македонија). 
меркатор при изработката на картата ги користел кар-
тите на птоломеј, гасталди и патеписи, затоа картата 
содржи антички и средновековна македонска топони-
мија, но има и нови непознати податоци. 

во 1647 година картографот лоренберг изработува 
историски карти, па ја изработил и картата „Macedonia 
Alexandri Magni Patria“ („македонија татковина на 
александар велики“). овде македонија со граници е 
одделена од грција на југ, и со илирија и дакија на се-
вер. преку средината е испишано името Macedonia (ма-
кедонија). картата е работена според повеќе постари 
карти, бидејќи картата е историска, на неа преовладува-
ат античките градови, античките имиња на планините и 
реките. на некој од нив се дадени двојазични, односно 

антички и современи македонски имиња кои и денес се 
во употреба. 

Следната карта на која би се задржале е картата из-
работена од ѓакомо кантели во 1689 година, издадена 
во рим, со наслов „La Macedonia“ („македонија“). оваа 
карта е првата карта на која е прикажана само македо-
нија, одделена со граници од соседните земји, а преку 
средината е испишано името Macedonia (македонија). 
картата изобилува со податоци како никоја претходна 
карта. напоменуваме дел од податоците се прикажани 

со погрешна местоположба, а има случаи и замена на 
имиња, потоа да се комбинира една планина или река од 
две-три планини или реки како една планина или река. 
полуостровот халкидик е прикажан преголем. забеле-
жителни се грешките со реката вардар, каде што гор-
ниот тек се надоврзува на црна река и обележувајќи ја 
како Vardar, Vardari и Axius. ист е случајот и со реката 
бистрица каде што горниот тек е со името Vistriza, а во 
средниот и долниот тек со името Erigonus (црна река).

покрај богатите податоци со планини и реки, карта-
та има и голем број на градски населби. за прв пат се 
прикажани: Tettevo (тетово), Kumanovo (куманово), 
Dibra Superior (дебар), Kaplanovo ats (поинаку), Cita della 
Tigri (катланово или град на тигри), Kaprulih o Citta di 
due Ponti Ќуприја - мост - (велес или град со два моста), 
Janizza o Cittanova (ениџе вардар), Strimon ora Stremona 
(Струмица), Servitza (Серфиџе), Seres of Serrae (Серез). 
добар дел од населбите ги дал со две, па и три имиња, 
односно сите имиња што се среќавале за една населба. 
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по повеќе издадени карти сега ќе се задржиме на 
картата од 1810 година изработена од пјер лапие, со на-
слов „Turquie d’Europe“ („европска турција“) издадена 
во париз. на оваа карта, авторот македонија ја прика-
жува како земја со приближно точни географско-ет-
нички граници во состав на турција. преку средината 
е испишано името Macedonia (македонија). значењето 
на оваа карта е во тоа што македонија е прикажана како 
што егзистирала во почетокот на 19-тиот век со изоста-
вање на античките градови и може да се каже дека оваа 

карта е една од првите карти каде што во македонија 
доста точно се прикажани, реките и населбите, а најго-
лем придонес е што за прв пат имаме прикажување на 
помалите градови и некои села: (Kavadarzi) кавадарци, 
(магарево), Grebeno (гревена), Kastranitza (катраница), 
Meglena (меглен), Sobo (Соботско), Doiran (доjран), 
Petrici (петрич), Melenik (мелник), Orfano (орфан), 
Gradeska (градско), Radovich (радовиш), Demirhissar 
(демир хисар) и уште некои.

Сега би се задржале на картата изработена од дими-
трие чуповски во 1913 година издадена во петроград со 
наслов „карта македонiа по програма на македонски-
те народници“. ова е првата карта изработена од ма-
кедонец во географско-етничките граници. чуповски 
картата ја подготвил како придружен доказен материјал 
на меморандумот наменет за амбасадорите на големите 
сили пред политичката поделба на македонија во 1913 
година. целта на чуповски му била да се види дека ма-
кедонија претставува една географско-етничка целина 

и би настанала најголемата погубителна трагедија на 
македонија и македонците да им се раздели таткови-
ната и етнички раздели населението со незабележани во 
историјата последици за македонците. 

на крајот да споменеме нешто и за етничките кар-
ти. етнички карти се такви кои со разновидни бои ја 
обојуваат земјата, односно населението кое живее во 
таа земја. за македонија вакви карти има два вида: про-
пагандни и реални. пропагандните карти се такви каде 
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што македонците се прикажани како Срби или бугари, 
зависно од кого се изработени и за чии интереси. така 
Спиридон гопчевиќ во 1878 година го подготвил трудот 
Стара Србија и македонија со прилог на етничка карта 
во која македонците се прикажани како Срби. во 1903 
година васил к’нчов го подготвил трудот „македонија 
етнографија и статистика со прилог на етничка карта 
на која македонците се прикажани како бугари“. Сега 
поединци од европските земји се повеле по овие карти 
и изработуваат вакви карти во зависност од тоа за чии 

интереси ги подготвувале трудовите и картите. ние пак 
поставуваме прашање може ли едно исто население ед-
наш да биде српско еднаш бугарско!?

во 1916 година воената служба на велика британија 
издава етничка карта со наслов „Ethnographical Map of 
Central and South Eastern Europe“ („етничка карта на 
централна и југоисточна европа“). овде македонците 
се прикажани на територијата на разделената македо-
нија заобиколени со прави линии и посебна боја која 
се разликува од боите на народите на соседните земји. 
во легендата за прикажаните народи под број 27 стои 
Macedonien (македонци). 

јован цвииќ во 1918 година изработил етничка кар-
та со наслов „Carte etnographique d’e la Peninsule des 
Balkans“ („етничка карта на балканскиот полуостров“). 
на делот од македонија што е јужно од велес и Штип, 
па се до линијата костур-бер-воден-Солун, просторот 
го прикажува дека е населен со Словеномакедонци. 

атинскиот универзитетски професор г. Сотеријадис 
во 1916 година ја изработил етничката карта со наслов 
„Greek Macedonia“ („грчка македонија“, ние би рекле 

„егејскиот дел на македо-
нија“). Сотиријадис во овој 
дел на македонија прика-
жал дека живеат Macedonian 
Slavs (македонски Словени) 
прикажани со помали групи 
на влашко население. 

во париз 1918 година е 
издадена една карта со на-
слов „Carte etnographique de 
l’Europe Centrale et des etats 
Balkaniques“ („етничка карта 
на централна европа и дел од 
балканот“). во оваа етничка 
карта македонците се обеле-
жани како Macedoniens и се 
прикажани во јужната поло-
вина од денешна република 
македонија и во егејскиот 
дел од македонија.

во периодот на 192? или 
193? година во лајпциг е 
објавена картата со наслов 
„Völker und Sprachenkarte der 
Balkan Halbinsel“ („народите 
и јазиците на балканскиот 

полуостров“). од насловот се гледа дека на картата се 
прикажани кои сè народи живеат на балканскиот полу-
остров и нивните говорни јазици. авторот во легендата 
македонците ги обележил со името Mazedonier во гру-
пата со останатите словенски народи и говорни јазици 
издвојувајќи ги од Србите и бугарите со посебна боја, 
на просторот од географско-етничка македонија, со из-
весни отстапувања. 

Илија Петрушевски
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ИСХРАНА 

пчелин восок
тоа е производ од жлездите на пчелите и служи за 

изработка на саќето. пчелин восок од дамнина е познат 
во народната медицина, а денес се почесто се користи во 
козметиката. восокот, пред сè, се користи за лечење на 
рани и за кожни болести, но наоѓа примена и во зајакну-
вањето на непцата во устата.

млечот – одлична храна
тоа е еден од природните продукти што ги произ-

ведуваат пчелите а кој поседува неверојатна моќ да ја 
трансформира ларвата на обичната пчела во матица 
која живее 30-40 пати подолго од пчелите работници, 
бидејки се храни со млеч. матичниот млеч го содржи 
сето она што е потребно за градење и опстанок на жи-

виот организам: белковини, масти, јаглехидрати, амино-
киселини, па сè до витамини, особено б и е. научно е 
утврдено дека матичниот млеч е одлична храна.

пчелин отров
производ од пчелите кој се користи во народната и 

официјалната медицина како лек за ели-
минирање на болка, намалување на крвен 
притисок, холестеролот во крвта, лечење 
на воспаленија, за зглобови од ревма-
тичен артритис. во научните светски 
кругови постојат тврдења дека ле-
кот против сида се базира исто така 
на пчелниот отров. медицината 
го признава како средство за зак-
репнување на организмот. млечот 
измешан со медот во строго опре-
делена доза претставува фантастичен 
природен регенератор кој дејствува на 
функционирањето и зајакнувањето на 
мускулатурата, зголемување на апети-
тот, ја подобрува општата здравствена со-
стојба на болните, особено го подобрува видот кај 
децата кои страдаат од болести на очите, ја ублажува 
депресијата го забавува стареењето, ја подобрува функ-
цијата на жлездите со внатрешно лачење, ја регенерира 
крвта, го стимулира растењето, ја зголемува работна-
та способност и ги елиминира заморот и исцрпеноста. 
особено го нормализира крвниот притисок. 

дозирање - во еден килограм мед со дрвена или 
пластична лажица се мешаат два до три грама матичен 
млеч. Смесата добро се меша. Се зема наутро пред поја-
док со мало кафено пластично лажиче. медот со мати-
чен млеч се остава да се растопи во уста. пред секоја 
употреба треба убаво да се измеша. 

Совети 
прополиСот како природен антибиотик

прополисот е скапоцен производ на пчелите кој се 
состои од разни растителни смоли, растителни балза-
ми, етерични масла, полен и други материи. научните 

истражувања во светските познати лаборатории по-
кажале дека има антибактериско, антивирусно, ан-
титуморно, анаболично, регенеративно и анестетич-
ко дејство. научно е докажано дека прополисот по 
своите својства е чист природен антибиотик. помага 
во лекување на воспалителни процеси на органите 
за варење, респираторните и гинеколошките органи: 
афти, стоматитис, ларингитис, трахеитис, асматичен 
бронхитис, ерозија на грлото на матката и други за-
болувања. во стоматологијата помага во параден-
топатија, габични заболувања на устата. потврдено 

ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ПЧЕЛИТЕ



ЗАБАВНА СТРАНИЦА

Мислење
цветко го прашува трпе:
- абе, што си таков во окото?
- инфекција од мислење...
- како бе од мислење?
- епа така, мислев дека трпана ќе ме промаши со пе-
пељарата!

Духови
малиот трпе го прашува татко му:
- тато, постојат ли духови?
- не, сине!
- ама тато, слугинката ми кажа дека постојат...
- Сине, пакувај стварите, си одиме од овде. ние нема-
ме слугинка.

Стражар
Шефот ја прашува секретарката:
- го објави ли огласот дека бараме ноќен стражар?
- да.
- имаше ли ефект?
- да, во текот на ноќта ни го ограбија магацинот.

Куршум
трпана трча со бебето во раце, го бара трпе и се дере:
- трпе бре! детето проголта куршум!
а трпе вика:
- гони се со него, не го врти накај мене!!

Петел
во градски автобус се вози госпоѓа во скапа бунда со 
лисица на вратот. цветко, поднапиен, и се обраќа:
- ве молам да ја извадите лисицата!
- Што ви пречи мојата бунда, а посебно лисицата? - 
му одговара луто таа.
- мене ништо, напротив прекрасно ви стои, но ми се 
вознемирува петелов, а јас со мака го држам мирен.

Кукурикање
зошто петлите во македонија кукурикаат и попладне?
- па и тие почнаа да си го дупат народот!

Бесплатно
трпе го прашува татко му:
- Tато што е разликата помеѓу бесплатно и џабе?
- Tи учиш бесплатно, ама за џабе.

Истрага
плавуша оди на интервју за работа во полиција. Ше-
фот на полицијата:

е дека позитивно дејствува на шеќерната 
болест - дијабетес со смалување на нивото 

на шеќер во крвта, без негативни ефекти 
на работата на бубрезите и црниот дроб. 

прополисот има широка употреба во 
дерматологијата: третирање на рани, 
изгореници и егземи и габични за-
болувања. прополисот се користи 
на разни начини, а најдостапен е во 

раствор на прополис и алкохол.

лажица мед за мирен Сон
медот содржи гликоза и фруктоза 

кои произведуваат огромна количина 
гликоген во црниот дроб. за општата 

издржливост е потребно да го одржува-
те нивото на шеќерот во крвта во одредена рам-

нотежа. така, една лажичка мед содржи 22 калории и 
ја подобрува работата на мозокот неколку минути по 
неговото внесување заради урамнотежената присут-
ност на фруктоза и гликоза. Секоја вечер пред спиење 
земајте барем по едно лажиче непреработен дома-
шен мед. мозокот работи нонстоп, дури и кога спие-
те, па затоа му е потребна многу енергија. а ќе ви по-
могне и да спиете мирно. медот е диуретик, дејству-
ва антивирусно и помага за лечење на инфекциите. 

полен за плодноСт и потенција
цветниот прашок пчелите работнички го собираат 

од цвеќињата и додавајќи сопствена специфична мате-
рија го носат во ќелиите на саќето. поленот на пчелите 
им е основна храна, извор на белковини, масти, мине-
рални материи, витамини. досегашните искуства пока-
жале дека со употребата на поленот се овозможува по-
добра циркулација на крвта во мозокот, се поттикнува 
помнењето и растењето на децата, се подобрува видот, 
спречува болести на срцето и крвните садови, помага 
при лечењето на простатата, го зголемува хемоглобинот 
во крвта. поленот се препорачува за сите оние што биле 
озрачени на рендген или кои се лечени со големи дози 
на антибиотици, позитивно влијае на плодноста и по-
тенцијата. поленот се користи во комбинација со мед и 
со другите производи на пчелите.

преземено од „мед, здравје, убавина“
Елена Ѓурчиноска
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА

- Ќе ви поставам неколку прашања. колку е два по два?
- аааа… четири.
- во ред. квадратен корен од 100?
- 10?
- добро. кој го убил гоце делчев?
плавушата молчи. после некое време рекла:
- не знам…
- добро, размисли и дојди утре.
пријателката и се јавува на плавушата:
- те вработија ли?
- не само што ме вработија, – се фали плавушата – веќе 
ми дадоа и истрага за убиство да водам.

Лудило
има четири степени на лудило:
1. зборуваш сам со себе.
2. Се караш со себе.
3. губиш во караницата сам со себе.
4. не си правиш муабет повеќе.

Лоши вести
директор се враќа од подолг службен пат и секретарка-
та му вели:
- имам неколку лоши и една добра вест!
- кажи ги лошите!
- управата за приходи направи проверка и ја блокира 
сметката на фирмата. Шоферот ја удри службената кола. 
ни пропаднаа две продажби!
- а добрата вест?
- мили, ќе си имаме дете!

Големи гради
Се натпреварувале 3 деца чија мајка има поголеми гради:
- моја мајка има гради како фудбалска топка.
- тоа не е ништо. мојата мајка има гради како две 
фудбалски топки.
- јас вчера кога го носев градникот на мајка ми на хеми-
ско чистење ми рекоа дека не примаат падобрани.

Лотарија
трпана си доаѓа дома со нови обетки. трпе ја прашува:
- од кај ти се?
- ги добив на лотарија.
после некое време пак:
- од кај ти се обетките?
- ти реков ги добив на лотарија.
после 2 недели, трпана си доаѓа дома со 2 карти за 
одмор во Шпанија. трпе пак ја прашува:
- од кај ти се картите?
- ги добив на лотарија.

во Шпанија трпе лежи на плажата и и довикува на тр-
пана која е во водата:
- трпано, излези од водата, ќе ти настине лотаријата!
издупени кондоми
- зошто сте толку загрижени, соседу? - го запрашал кел-
нерот својот редовен гостин.
- и ти би бил ако твојот син и направи дете на куќната 
помошничка!
- не се сомневам, но колку што знам, вашиот син има 
само 5 години...
- да, но знаеше со игла да ми ги издупи сите кондоми 
што ги нашол дома!

Студенти 
Си биле тројца студенти и умреле. кога умреле отишле 
кај Св.петар и тој му рекол на првиот:
- каде студираш?
- економски факултет.
- ааа тоа е лесно, ќе одиш во пеколот.
го прашува вториот:
- Tи што студираш?
- медицина.
- ааа тоа е тешко ти ќе одиш во рајот.
го прашува и третиот:
- ти што студираш?
- електро.
- ааа тоа е најтешко, ти ќе одиш во пеколот за да видиш 
што е рај.

Богатство
мујо и хасо одат во казино. Сакаат заеднички да ги ста-
ват парите на рулет, но не можат да се согласат за број.
- ајде вака, колку пати имаше секс изминатиов месец?
- Шест пати.
- добро, јас осум. Ставаме на 14.
по вртењето, се добива бројот 2. по долга, мачна тиши-
на мујо му вика на хасо:
- да си бевме искрени, сега ќе бевме богати.

Набивање
малиот трпе оди кај трпана и и вели:
- мамо мамо, тато се заканува дека ќе се фрли од тера-
сата!!
трпана смирено му одговара:
- оди сине и кажи му на тато да не се занесува. мама му 
наби рогови, а не крила!
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