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Жељко Јоксимовиќ, популарниот српски пејач на 17 март 
во "Метрополитен арена" на Скопски саем ќе го одржи дол го-
најавуваниот солистички концерт. Негова специјална гос-
тинка ќе биде Елена Ристеска, за која кажа многу компли мен-
ти меѓу кои и дека таа е одлична пејачка што изгледа многу 
убаво. Тој потенцираше и дека во иднина може да се случи да 
снимат и дует-тема. 

"Елена изгледа супер и одлично пее, пред неа е блескава 
кариера. Токму затоа таа е мојот избор. Можно е да ја про-
длабочиме соработката, но не сакам да биде нешто иссилено. 
Не е исклучена можноста да направиме дует, а ако заедно 
имаме добар музички производ, ќе го презентираме. Драго 
ми е што по две години повторно ќе пеам во Скопје. Ми-
натиот пат кога бев овде добив две изгореници на лицето од 
рефлекторите, а сега ќе ги одбегнам таквите непријатности ", 
истакна Јоксимовиќ. 

Најави добра забава за неговите фанови, кои ќе имаат 
мож ност да уживаат и во новите, но и во старите хит песни. 
Пред скопската публика премиерно ќе биде изведен и не-
говиот нов сингл. Покрај многуте хитови кој самиот ги отпеа 
и ги компонира, тој стана познат и по компонирањето песни 
за други пејачи, но за него најмногу се слушна на српскиот 
Избор на песна за Евровизија, кога постигна голем успех со 
песните "Лане моје" и "Лејла". Минатата година ја понесе ти-
тулата за најдобар композитор, меѓутоа годинава нема да се 
појави на националниот избор на северниот сосед. 

"На  шиот избор е многу ригиден и сметам дека е редно да 
имаме по сериозен пристап кон оваа манифестација, која е 
битна за промоција на музиката и на културата за секоја зем-
ја. Добив понуда да учествувам како автор на германскиот 
избор во 2008 година, но ќе размислам дали да ја прифатам 
зашто имам премногу обврски", вели Жељко Јоксимовиќ.

Јокси мо виќ истакна дека во овој период, покрај концерт-
ните на стапи, преокупација му е и работата во неговата про-
дуцентска куќа. 

"Годинава ме нема на Евровизија ниту како автор, ниту 
како пејач. Имам покана да направам нешто за Германија, но 
не знам дали сум во можност повторно да изгубам шест 
месеци од животот. Кога ми треба адреналин среќен сум на 
сцената со публиката, а кога ќе ми дојде преку глава од сè се 
повлекувам во студиото и компонирам", вели познатиот хит-
мејкер Јоксимовиќ.
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