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На конкурсот за 
Евровизија пристигнале 
130, а жирито составено 
од уметничкиот директор 
на Фестивалот, Валентино 
Скендеровски, и од  
досегашните претставници 
на Евросонг, избрало 15 
композиции.

Промената на одлуката  
наместо 21 песна да 
бидат вклучени само 15, 
предизвика лавина од 
реакции, но и оставки на 
Скендеровски и Рашиќ кои 
сè уште не се прифатени 
од МРТ.

На фестивалот "Скопје 2008" - Из-
бор за Евросонг ќе се натпре ва-
руваат 15 композиции, при што ќе 

се избере македонскиот претставник за 
Евровизија. Трката за евровизиски нас-
тап ќе почне на 23 февруари, во Ме тро-
полис арената, кога ќе настапат Анета 
Качуркова, Туна, Игор Митровиќ, Ноне, 
Саша Вучковиќ, Ламбе Алабакоски, Рис-
то Самарџиев, "Нокаут", "Син те-
зис", Соња Тарчуловска, Јова Ра-
девска, Влатко Илиевски, гру-
пата "Паркети", заедно ќе нас-
тапат Тамара, Врчак и Адријан, 
Елвир Мекиќ. 

Меѓутоа, пред Колегиумот на 
Првиот програмски сервис на 
МТВ да пресече и да каже дека 
дел од домашниот избор за 
Песна на Евровизија ќе бидат 
првично планираните 15, во 
"игра" беа уште 6 песни. При-
чината за ваквиот потег, како 
што беше нагласено во соопш-
тението, е со цел да се амортизира ат-
мосферата која се создава секоја година 
пред одржувањето на Евросонг, како и 
пресериозното сфаќање на манифес та-
цијата која, пред сè, има забавно зна-
чење. 

"Програмскиот Колегиум на МТВ има-
ше замисла да го збогати изборот на 
композиции и автори за националниот 
Избор на песна за Евровизија и затоа 
наместо избраните 15 од стручното жири, 
дополнително предложи уште 6 ком по-

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНИЈА 
НЕ ЈА БИВА БЕЗ НЕ ЈА БИВА БЕЗ 
ЕВРОВИЗИСКИ ЕВРОВИЗИСКИ 

СКАНДАЛСКАНДАЛ
зиции. Но, по реакцијата на авторите, 
чии композиции беа примени од страна 
на стручното жири и по реакцијата на 
Програмскиот совет на МРТ, кој е нај-
високо програмско надзорно тело, Коле-
гиумот реши, согласно јавно објавениот 
конкурс, дека на Фестивалот треба да 
бидат изведени само 15 композиции, кои 
се избрани од стручното жири", потен-

ноќ беа отстранети, најавената тужба ја 
реализираа и сега се во исчекување на 
разврска на случајот.  

На ова му претходеше серија изјави 
од страна на отпишаните пејачи, меѓу 
кои најгласен беше Бојан 13, кој требаше 
да учествува во дует со Биг Мама и да ја 
отпее темата "Холивуд" на композиторот 
Јорданчо Василев-Оцко. Тој обвини дека 
ваквото премислување е класична мес-
тенка и се должи на иницијативите на 
одредени продукции. 

"Класична местенка. Наместо Евро ви-
зија можат слободно да ја наречат Дар-
ковизија, затоа што целата ини ци јатива 
е на Дарко Димитров, кој сака нив ниот 
ексклузивец да победи. Доказ е тоа дека 
ако не се плашеа од мене ќе ме оставеа да 

учествувам. Што можам друго да 
кажам, освен дека им бла годарам 
што се свесни колку сум по пуларен 
и битен за оваа зем ја", вели Бојан.

"Да ме оценува некој голем му-
зичар да, но вакви дволичности. 
Зош то Дарко Димитров организирал 
петиција и зошто сите потпишувале 
под изговор дека сè е против Боки и 
Биг Мама?! Што имаат толку против 
нас?! Ако не знаеме да пееме, ние ќе 
се срамиме", изјави Биг Мама. 

Незадоволна е и младата Сања 
Леф кова, која воопшто не се согла-
сува со носењето одлуки преку ноќ. 

Се сомнева во целата работа затоа што 
наместо потпишување договор ја снаш-
ло отстранување од Изборот. 

Не помалку револт има и кај Маја 
Вукиќевиќ, која рече: "Кога дознав кој ќе 
нè оценува, сфатив дека ќе има конфликт 
на интереси, сè ми беше јасно и се воз-
немирив". 

Оштетените пејачи велат дека е вре-
ме да се прекинат валканите игри. Под-
готвени се да одат докрај, а најавија и 
писмо до ЕБУ.
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цирано е во дописот од страна на МРТ. 
Премислувањето се должи на реак-

цијата на авторите кои дошле до таму да 
потпишуваат петиција, со цел од спи со-
кот да бидат отстранети додадените - 
Маја Вукиќевиќ, Агон и Џокси, Сања Леф-
кова, Игор Шаревски, Филип Јорда нов-
ски и Бојан 13 и Биг Мама. Оваа одлука 
резултираше со негодување од страна 
на отстранетите пејачи. Шестмината из-
ведувачи кои прво се најдоа на списокот 
за домашниот Евросонг, па потоа преку 


