
Господин Трифун Костовски е исклучително 
поз нат во македонското општество. Го знаат и 
нај младите и највозрасните. И спортистите и 
науч  ниците и пејачите и бизнисмените и села-
ните и политичарите. За него ќе ви речат дека е 
тој сè, но најмногу вистински господин, што 
како рет ко кој од Македонија знае да прави 
пари. Но, ова е само делумно точно, затоа што 
неговата глав на пасија е како да им даде смисла 
на па рите. Како тие да се стават во функција на 
до брите дела, вредните, големите но и малите, 
те ковните, дневните, сè со цел Македонија да 
ста не поубава реалност не само за него, туку и 
реа лизиран сон на секој нејзин граѓанин.

Тој е само навидум типичен претставник на 
повоената скопска генерација за која обично 
се вели дека е жртвувана. Посебно неговата од 
1946 година. Неверојатно трудољубив, упорен, 
тр пе лив и љубопитен, не само што ќе го заокру-
жи со успех своето образование (Економски 
ф акултет на Универзитетот "Св. Кирил и Ме то-
диј" - Скопје) туку, многу рано ќе научи де ка 
треба да си мајстор на животот со големо срце 
и широка душа, со умешност да се балансираат 
и усогласат потребите на семејството, кариера-
та, личните и општествените амбиции. Смис-
лата за организација ќе му ги искри стализира 
прио ри тетите и редоследот на потезите што ќе 
ги влече  како свој, независен и авторитетен 
човек. Е, сега вистина е дека пред било што, 
најпрво ќе за работи чир на желудникот, но и на 
него ќе гледа само како на добар сигнал дека 
од него ќе биде нешто повеќе од просечно. Ќе 
му се посреќи со вработувањето во "Техно ме-
тал-Вардар", како не гов претставник во Вар ша-

ва. Подоцна и на "Ситко" во истоимениот град и 
во Виена. По оса мостојувањето на Македонија 
ја основа св о јата фирма "Кометал Трејд" Гмбх 
со седиште во Вие на и разграноци во Швај-
царија, Полска, Укра ина и Русија. Своите пари 
заработени над вор ги вложува дома, во повеќе 
области со една цел: да й се помогне на тат-
ковината и да се оста ви трага, белег, печат дека 
сме биле, дека сме и дека ќе бидеме. Знае, 
господинот Трифун Кос тов ски дека најважното 
за секој народ е обра зованието и науката, затоа 
и ја основа Фон да цијата при МАНУ. Културата 
на живеење е не возможна без уметностите, 
физичката култура и спортот. Ќе ги помага како 
современите умет ници (сликари, скулптори, 
глумци, пејачи и др.) така и оние од нашето 
минато чии градби, фрески, икони и други дела 
вреди да се сочуваат и реставрираат за се гаш-
ните и идните поко ле нија Македонци. За ра-
кометот и вложувањата во другите спортови не 
треба многу да се пи шува, бидејќи  со не говиот 
и наш РК "Кометал" најпрво влеговме во Евро-
па. Во 2001/2002 го дина бевме на самиот европ-
ски врв  во жен скиот клупски ракомет. За да 
бидеме повторно европски шампиони гос по-
динот Трифун Кос товски денеска е прв чо век 
на Ракометната фе де рација на Ма кедонија. Тој 
е и актуелен пра теник во македонскиот Пар-
ламент, со еден куп други активности за кои ќе 
прочитате подолу во интервјуто. Велат сакал да 
биде претседател на државава ама... Сакал да 
биде и градоначалник на главниот град ама... 
Добро е ако е така, би деј ќи според мислењето 
на многумина тој тоа би го правел со страст, 
знаење и посветеност.

Mмеа инервју
MAKEDONSKO SONCE

ТРИФУН КОСТОВСКИ, пратеник

НЕ СЕ ТРГУВА СО МЕЃ  

ДОВ 
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Разговорот го водеше: Снежана КЛИНЧАРОВА

 УСЕБНАТА

ЕРБА Господине Костовски, мнозина се луѓето што 
мислат и велат дека со Вас е многу лесно да се 
раз говара заради Вашата сестраност, но се ри-
озните новинари, убедена сум дека се во 
големи дилеми по вакви поводи: кој метод да 
се одбере и на што да му се даде приоритет. 
Бидејќи во македонскиве транзициски години 
политиката е сè и сè е политика, да почнеме со 
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неа. Вие сте еден од ретките авторитетни пра-
теници кој објек тивно и конструктивно кри ти-
кува законски пред лози (менаџирањето на кри-
зи), состојби (војната 2001, Рамковниот договор), 
кадровска политика (јавен обвинител, ген. дир. 
на МРТ), организациска пос тавеност (минис тер-
ство за евроинтеграции и друго). Колку сте 
задоволен од Вашиот учинок во политиката која 
според сите параметри и слу чу ва ња станува 
една од најизвиканите професии кај нас?

КОСТОВСКИ: Сосема сте во право за констатацијата 
де ка кај нас сè е политика и тоа е поразителен факт. По-
разителен затоа што сè станува политика само во услови 
на сиро маш тија, на недостаток на развојни програми и на 
длабока пар тизација на општеството.
Затоа, не сум задоволен ниту од мојот личен учинок, 

иако јас сум поединец со независен статус како пратеник. 
Но, знаете, тоа не ме колеба да продолжам да се 
ангажирам, токму заради тие проблеми.

Вие сте човек што не ги крие своите амбиции, 
осо  бено претседателските. Што друго освен 
пред  вре меноста на последните избори Ве обес-
храбри да влезете во изборната трка, или про-
ценивте дека случувањата не им погодуваа на 
Вашите реални шанси и од оваа позиција да 
направите многу по веќе за Македонија и неј-
зината иднина?

КОСТОВСКИ: Одговорот има повеќе аспекти од тие што ги 
споменувате. Сепак, основното објаснение лежи во Ва шето 
прет ходно прашање, односно во длабоката парти за ција на опш-
теството и гломазните, добро уиграни пар тиски ма ши нерии. 
Доказ за тоа е нискиот процент на изле зе ност на изби рачкото 
тело, што само по себе покажува дека граѓаните не се сог ла су-
ваат со ваквата состојба и свесни се за последиците од прак ти-
кувањето наметнат изборен процес.

Чувствувате ли изневереност и разочараност од раз-
војот на настаните по победата (од 15 септември 2002 
година) на последните парламентарни избори, осо-
бено заради најавуваниот економски бум?

КОСТОВСКИ: Ветувавме многу, јас верував и сè уште ве ру-
вам дека тие ветувања се остварливи. За жал, не можев да 
претпоставам дека партиските и личните интереси ќе се стават 
над интересите на сите граѓани на Република Македонија.
Можеби, поради ваквите мои ставови, по победата на Коа ли-

ци јата "За Македонија заедно" на 15 септември 2002 година, не 
бев активно вклучуван во процесите што беа важни за иднината 
на државата.

Кога и како е можно да излеземе од вртлогот на си ро-
маштијата и сеопштата криза во која се наоѓа Ма ке до-
нија?

КОСТОВСКИ: Само со јасна економска стратегија, кон зис тен-
тни закони и правна држава и сериозно и квалитетно приб-
лижување кон евростандардите. Наместо тоа, ние последниве 

Mмеа инервју
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години прак тично само кадровски се организираме, спро-
ведуваме избори, се занимаваме со афери и слично. Де мок-
ратскиот и пазарен амбиент се основните предуслови што ќе 
нè извлечат од вртлогот. Нив, за жал, сè уште ги нема на ниво 
на европски признати параметри.

Кога се во прашање ЕУ и НАТО повеќе сме на нивото 
на вербалното, а помалку на конкретната работа и 
реа ли зација. Ќе ни се случи ли и овој пат, како многу 
пати во историјата, да бидеме неподготвени за 
шансите на кои сме чекале стотици години, секогаш 
проектирајќи ја ви на та за неуспехот надвор од на-
шето неработење, неорганизираност, неединство?

КОСТОВСКИ: Јас веднаш по парламентарните избори по-
барав формирање посебно министерство за евро инте грации. 
Идејата безмалку беше дочекана "на нож". Сега, по две го-
дини повторно ја "откриваме Америка"! Знаете што - изгу би-
вме цели две години, неповратно! А идејата ми беше ток му 
од тие причини: да не ни се повтори историјата!

Господине Костовски, во тек е носењето на пакетот 
за кони за децентрализација и новата територијална 
по делба на Македонија. Дали сегашните предлози 
од Владата одат во насока на задоволување на пот-
ребите на граѓаните или станува збор за политички 
дил на владејачките елити кои според мислењето 
на мно гу мина експерти ќе ја детерминира по дел-
бата на Ма ке донија по етничка основа. Какво е 
Вашето раз мис лу вање по ова прашање кое секако 
Ма ке до нија треба да ја извлече од сеопштата 
криза, но со сериозен ризик да потоне уште под-
лабоко во неа?

Сметам дека сегашната тери то-
ријална поделба треба да остане 
непроменета во следните четири 
години. Во тоа ме ѓувреме, да се 
из работи концепт на те ри то ри-
јална поделба што ќе одговара на 
реал ните социо-економски, кул-
турни и граѓански потреби на 
Опш тината. Исто така, треба да се 
има предвид дека во овој период 
најверојатно ќе станеме членка 
на НАТО, ЕУ пер с пективите ќе 
станат многу по јасни, циклусот на 
инве стиции посилен и индус т-
риското про изводство во по дем. 
Во такви услови, многу по јас но и 
послободно ќе можат да се фор ми-
раат идните општини и уве рен 
сум тоа ќе биде во услови на зна-
чително намалено чувство на на-
ци онал на загроза.
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Од друга страна, имам впечаток дека се 
форсира пакетот закони за нова тери то-
ријална поделба на Република Ма ке до нија. 
За мене тоа не е приоритет, осо бено затоа 
што се кое избрзано решение може да има 
не со гледливи последици што мо жат да до-
ведат до територијална по делба на Ре пуб-
лика Македонија по етничка осно ва. За вак-
вите прашања, факторот вре ме е многу зна-
чаен. Особено за тоа што сè уште се све жи 
сеќавањата кај двата ентитета за слу чу-
вањата во 2001 година.
Процесот на враќање на довербата ќе би-

де долг и бара трпение, бидејќи един ст вено 
нешто со што не може да се тргу ва е ме-
ѓусебната доверба. Таа се гради и стек нува, 
за што е пот ребно време.
Токму затоа сметам дека сегашната те-

риторијална поделба треба да остане неп ро-
менета во следните четири години. Во тоа 
меѓувреме, да се изработи концепт на те-
риторијална по делба што ќе одговара на 
реал ните социо-економски, културни и гра-
ѓански потреби на Општината. Исто така, 
треба да се има предвид дека во овој период 
најверојатно ќе станеме членка на НАТО, 
ЕУ перспективите ќе станат многу појасни, 
цик лусот на инвестиции посилен и индуст-
риското производство во подем. Во такви 
услови, многу појасно и по сло бодно ќе мо-
жат да се формираат идните општини и 
уверен сум тоа ќе биде во усло ви на зна-
чително намалено чувство на на ционална 
загроза. Про тивник сум на ста вовите за 
прос то и административно до да вање ру-
рални средини кон урбани центри. Тоа мо-
же да до веде до состојба вто рите да го изгу-

КОСТОВСКИ: Морам да кажам дека за мене, решавањето 
на овие два пакети закони е од суштинско значење за идни-
ната на нашата држава. Грешки за овие прашања не се дозво-
ливи! За тоа, неопходна е целосна анализа и јавна дискусија 
по за коните којашто на крајот треба да ја изрази волјата на 
гра ѓаните, а не политичките дилови меѓу вла де јачките 
партии. Според мене, постојат работи, т.е. за ко ни што вед-
наш треба да ги донесеме, како на пример пакетот закони за 
децен тра лизацијата. Со нив, општините треба да бидат тие 
што ќе располагаат со фи нан сиските средства на граѓаните 
кои живеат, работат и го полнат буџетот на општината. Тоа е 
модерен демократски процес што ние мора да го следиме за 
да одбезбедиме граѓанинот да има непосреден увид во 
управувањето со неговите средства. 

Ктиторството на "Света Бо го-
родица" е израз на мојата желба 
да вратам дел од изгубениот 
идентитет на Скопје. На ду-
ховното и културно битисување 
на граѓаните. Тој храм е скоп с-
киот Феникс. Моите намери се 
чисти и искрени и израз на ре-
лигиозното семејно воспитание. 
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бат во ту мот да го диктираат сво јот развој. А, имај ќи предвид 
дека секојпат во исто ри јата, па и во иднина, урбаните сре-
дини се основен дви гател на економскиот развој, тоа може 
да пре дизвика назадување. Сепак, убеден сум дека по овие 
прашања ќе победи разумот.

Вие сте човек кој совршено добро знае дека ма-
теријалното без ду хо в ното богатство е без идеја, 
без традиција, идентитет, без мотив и цел. Науката и 
културата се најваж ните столбови што ги крепат и 
корените и иднината на нашиот на род и држава. 
Може ли Вашата фон дација "Трифун Костовски" да 
пре рас не во поголема движечка сила, сво евидно 
духовно-енергетско јадро во време кога тоа др жа-
вата го прави бледо, без концепт и стихијно?

КОСТОВСКИ: Јас сестрано се обидувам да ги поддржам 
духовните и културните те кови во Македонија и вон оваа 
Фон дација. Без нив е илузорно да се помисли на опстанокот 
и про сперитетот, особено на еден мал народ. Но, без држав-
ната грижа и интерес за тие теми, успех не е можен. Конечно 
за тоа и постојат др жавите, да го изразат суверенитетот и 
иден  титетот на граѓаните и народите.

Неодамна дониравте поголема сума средства и за 
изградба на стариот храм "Света Богородица". Ко-
мен та рите во јавноста, зошто тоа го пра вите се со 
широк спектар. Од про за ичните дека немате што 
да им правите на парите, до "подземните" дека 
многу вешто и долгорочно ра ботите на Вашиот 
имиџ. Кој е искре ниот мотив кога е во прашање 
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оваа скопска и македонска култна црк-
ва?

КОСТОВСКИ: Ктиторството на "Света Бого ро-
дица" е израз на мојата желба да вратам дел од изгу-
бениот идентитет на Скопје. На духовното и 
културно битисување на гра ѓаните. Тој храм е скоп-
 скиот Феникс. Моите на мери се чисти и иск ре ни и 
израз на религиозното семејно воспи та ние.

Форумот 2001, Институтот за стратегиски 
истра жува ња ЕУРО Балкан, освен што 
покажуваат дека Ви се мили и инте лек ту-
алните потенцијали на земјава, мо жеме 
ли од нив да ја добиеме и толку оче-
куваната на ционална стратегија за се-
општ развој на Македонија?

КОСТОВСКИ: Ги помагам дел од невладините 
организации убеден дека интелектуалниот и 
научен потенцијал во земјава е недоволно иско-
рис тен. Тие можат многу да помогнат во изград-
бата на националната стратегија. Најважно е 
луѓето со знаење и верба да се собираат околу 
идеите за иднината на мирот и напредокот на 
земјата.

Спортот, особено ракометот е нашиот го-
лем и нај ма совен репрезент, како дома 
така и во светот. Задоволен ли сте од слу-
чувањата во нашиот најтрофеен спорт, 
на клупско и на ниво на репрезентации и 
што треба да преземете (организациски) 
од позицијата претседател на Рако мет на-
та федерација на Македонија?

КОСТОВСКИ: Не сум задоволен од вкупните 
состојби во спортот. Фактот што во нашата извр-
ш  на власт не постои посебно Министерство за 
спорт, туку постои Агенција за спорт и млади, 
са мо по себе говори дека спортот генерално е за-
немарен.
Ракометот како посебна дисциплина, исто та-

ка, ги чувствува последиците од ваквиот прис тап 
на Владата кон спортот. Помошта за опс то јува-
њето и развојот на овој спорт се минимални од 
страната на Агенцијата за спорт и млади.
Сегашното високо ниво на овој спорт пред сè 

се должи на ентузијазмот на луѓето што работат 
и спонзорите кои го сакаат овој спорт. Но, ова не 
смее да биде единствената карика за развојот на 
овој спорт во Република Македонија. Напротив, 
мора да постои изграден систем на финансирање, 
изработен и поддржан од Владата што ќе овоз мо-
жи континуитет на овој спорт. Дотолку повеќе 
што ракометот не е спорт што овозможува вра-
ќање на инвестираните средства.

Од друга страна, не е спорен фактот дека сме 
за доволни од начинот и нивото на нашето прет-
ставување како Република Македонија на клуп-
ско и национално ниво. На клупско ниво, "Вардар 
Ватростална" е постојан учесник на Лигата на 
шам пиони, додека "Кометал Ѓорче Петров" оваа 
го дина е шестопласирана екипа во Европа. На 
на ционално ниво, оваа пролет ги игравме бараж-
ните нат превари за учество на сениорските 
репре  зентации - мажи и жени, за Европско -  же-
ни и Свет  ско првенство - мажи. Не успеавме да 
се ква лификуваме во завршните натпре ва ру вања. 
При чините за ваквата состојба ќе бидат раз-
гледани на след ниот Управен одбор  на Рако мет-
ната федера ција  на Македонија. Секако дека ќе 
работиме и на таму да ги отстраниме при чи ните 
што доведоа до ваквата состојба  и  да се вра  тиме 
како учесници на следните европски и свет ски 
манифестации.
Како што ви е познато, организатори сме на 

Европското првенство за жени - сениорки за 
2008 го дина и со голема веројатност очекуваме 
од Светската ракометна федерација да ни ја до-
дели орга низацијата на Младинското светско 
првенство - мажи за 2007 година. Поради овие 
два орга ни зации, неопходно е во најкус рок да се 
изградат спорт ски објекти - сали со висок стан-
дард. На вистина се работи за промоција на Репуб-
лика Ма кедонија и затоа Владата треба да има 
разбирање, да отвори широк фронт на изградба 
на сали низ државата. Со вакви инфраструктурни 
објекти ќе биде посилен стимулот за развој на 
спортот во РМ.

Од колкаво значење воопшто и посебно 
за Македонија е Вашето членство во МКГ 
(Ме ѓународна кризна група)?

КОСТОВСКИ: Се обидувам тоа да биде 
значајно за Македонија пред сè, но и за регионот. 
Тоа е високо респектирана организација во све-
тот и целта и е превенција на конфликти. Сос-
тавот на гру пата е исклучителен и тоа е шанса 
повеќе за про моција на Македонија и нејзините 
интереси.

Господине Костовски, за крај, нормално, 
ве рувате ли во иднината на Македонија, 
како држава со концепт, просперитетна, 
држава на благосостојба, респектирана 
и рамно прав на членка во меѓународната 
заедница?

КОСТОВСКИ: Да. Верувам и се надевам дека 
ќе ги преболиме транзициите и кризите ако 
останеме свесни за значењето на сопствените 
традиции и нашата европска припадност.
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