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ДИПЛОМАТИ СО 
ПЕНЗИСКИ И СТР  

Разговорот го водеше: 
Жаклина МИТЕВСКА

ИНТЕРВЈУ

Господине Карапетров, во 
изминативе 14 години од само-
стојна Македонија, се по кажа 
дека ние немаме ефи касна ди-
пло матија. Дали при чината за 
тоа е што сè уште ги користиме 
од  редбите од Законот за над-
ворешни рабо ти на поранешна 

СФРЈ, односно немаме донесено сопствен 
закон или, пак, при чината е во нешто дру го?

КАРАПЕТРОВ: И по 14 години од оса-
мостојувањето, Република Македонија не 
успеа да создаде ефикасна дипло матија, 
еден од виталните органи на Вла дата и на 
државата. Тоа е повеќе од очигледно. Во 
меѓународните односи Македонија остана 
политички марги нализирана, економски 
изолирана, со оспорено име на државата, 
непризната црква, потценети историски и 
културни вредности и со растечки грани-
чни бари ери за нејзините граѓани за па-
тување и престој во странство. Постојните 
лоши состојби и односи се последица на от-
суството на осмислена стратегија во об-
ласта на надворешната политика. Дефи-
нирањето на нашата надворешна по литика 
почнува и завршува со желбата за инте-
грирање во евроатлантските структури, 
само со цел (барем досега) да не останеме 
надвор од нив. За смет ка на тоа се марги-
нализирани односите со други држави, не 
помалку значајни за вкупните македонски 
развојни перс пективи. Во такви услови, 

ТРИПУН КАРАПЕТРОВ, ПОРАНЕШЕН        

Ратка Чокревска, преземена од Фондот за пензиско и инвалидско 
оси гурување, поставена на местото раководител на Секторот 
за организациони и кадровски прашања, денес е министер-со-
вет ник во македонската амбасада во Белград. Михајло Трп ков-
ски, преземен од Електродистрибуција, поставен за генерален 
секретар (државен советник),  по година-две е именуван за ми-
нис тер-советник во македонската амбасада во Сараево.

испуштена е шансата за профилирање на 
Минис терството за надворешни работи во 
инс титуција која треба да спроведува одре-
дена надворешна политика. Не се точни из-
јавите и дискусиите, кои хаосот во на шата 
дипломатија го оправдуваат со непо сто е-
њето закон за надворешни работи. Закон 
постои, тоа е Законот за вршење на над-
ворешните работи од надлежноста на со-
јузните органи на уп равата и на сојузните 
организации ("Службен лист на СФРЈ" бр. 
56/81), ус воен од Собранието на Република 
Ма кедонија. Тој е во сила сè додека Собра-

ни  ето не изгласа нов закон, кој ќе ја содржи 
одредбата дека претходниот закон се ста-
ва вон сила. Проблемот е во тоа што не се 
по читува Законот, кој во голема мерка ги 
ог раничува непотиз мот, партизацијата и 
нестручноста во дипломатијата што, пак, 
не им одговара на одредени структури и 
поединци.

Долг период сте поминале во МНР, та-
ка што сте доволно информиран за она 
што се случуваше и се случува во него. Твр-
дите дека непотизмот во голе ма мерка е 
застапен во македонската дипломатија.

КАРАПЕТРОВ: Отсуството на јасно 
дефинирани критериуми за врабо ту ва ње 
во дипломатијата, широко ги отвори вра-
тите за имплементирање на непо тизмот, 
партизацијата и корупцијата во Минис-
терството. Речиси секој минис тер, со презе-
мањето на функцијата си вработувал или 
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преземал кадри од дру гите државни инс-
титуции, лица без соодветни квалификации 
и искуство и ги поставувал на високи ра-
ботни места. На пример, Ратка Чокревска, 
преземена од Фондот за пензиско и инва-
лидско осигурување, поставена на местото 
ра ко водител на Секторот за органи за ци-
они и кадровски прашања, денес е ми-
нистер-советник во македонската амба са-
да во Белград. Потоа, Михајло Трп ковски, 
преземен од Електро дистри бу ција, пос-
тавен за генерален секретар (државен 
советник),  за по година-две да биде име ну-
ван за министер-совет ник во маке дон ската 
амбасада во Са раево. Истото ова се слу чу-
ва и во на шите амбасади во Рим, Лондон, 
како и во многу други.

Колку корупцијата е застапена во 
МНР? Ве молиме и тоа да ни го пот вр дите 
со факти.

КАРАПЕТРОВ: Што се однесува до 
корупцијата, неа лесно ќе ја препо зна ете 
по несоодветниот профил на лицата кои се 
поставуваат за амбасадори или на други 
високи места во нашите ди пломатско-
конзуларни претстав ниш тва. Корупцијата 
во македонските сло ви се однесува како 

од Електродис трибу ци ја или од Пензиско-
инвалидскиот фонд, кои никогаш не ра-
ботеле во амба сада и најчесто многу по-
малку се обра зовани од кандидатите - 
универзитетски про фесори - кому треба да 
му бидат мен тори). Состојбата е ката стро-
фална. Ам басадорите, по  месец-два наво-
дни под готовки, пишуваат некакви тези (со 
ис ториски, географски и економски со др-
жини), кои наводно ги бранат на ра бо тен 
колегиум и така заминуваат во странство. 

струјата, тресе, удира, а не се гледа. Кога ќе 
анализирате зошто и како одредено лице е 
пос та вено на висока функција (без соод-
ветно образование, работно искуство, поз-
навање странски јазик или со партиска 
определеност и т.н.), се наметнува за клу чо-
кот дека именуваниот ја дели сво јата де-
визна плата  со одредени пое дин ци или 
структури, кои помогнале да би де поставен 
на функцијата.

Колку нашите амбасадори се под гот-
вени да одговорат на обврските во стран-
ската земја?

КАРАПЕТРОВ: Нашите амбасадори за-
минуваат во странство речиси без ни какви 
подготовки во земјата. Тоа не е по нивна 
вина. Во Министерството нема квали фи-
куван кадар, кој треба да им ги организира 
подготовките (за нив се гри жи доведениот 

Тоа е само бледа импрови за ција. Тие не-
маат можност во Минис терството да се за-
познаат со елемен тар ните работи од ди-
пломатијата. Елемен тарна работа е, секој 
амбасадор по за вршувањето на мандатот, 
во Минис тер ството да подготви извештај 
за својата четиригодишна работа (на кои 
теми работел, со кои институции и по-
важни личности соработувал итн.). И не-
говиот извештај да се разгледа и одо бри 
(на таканаречениот завршен раз говор) од 
работниот колегиум, кој дава оценка за 
(не)успешната работа на ам басадорот. Таа 
оценка се доставува до претсе да те лот на 
државата и до преми ерот. Исто вре мено, 
извештајот со за клучоците од работниот 
колегиум слу жи како појдов на основа за 
подго тов ките на следниот амбасадор, кој 
треба да го замени. Вак ва практика во МНР 
нема. Досега ниту еден амбасадор, по за-
вршувањето на мандатот не поднел из ве-
штај за својата работа и немал за вршен 
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разговор со работниот колегиум. Претсе-
дателот на државата и премие рот добиваат 
само паушални, незва ни чни, усмени оцен-
ки за работата на ам ба садорите, кои тие ги 
одредиле и на кои им потпишале акре ди-
тивни писма. Пос тои уште еден куп вакви 
елементарни работи кои не се институ ци-
онализирани во Министерс твото и затоа е 
нормално што тоа не функционира така ка-
ко што треба.

Зошто секогаш во игра се едни исти 
луѓе.Тие само си ги менуваат позициите во 
амбасадите и во конзуларните претстав-
ништва. Внимание предизвика и одлуката 
на Владата за именување на Ристо Ников-
ски за амбасадор во Мос ква, а на Игор 
Џундев за ООН?

КАРАПЕТРОВ: Тешко можам накусо да 
Ви одговорам на ова прашање, кое  е суш-
тинско. Вработените во Минис терс твото 
не се изложени на конкуренција бидејќи 
не постои интерна школа за подготовка на 
кандидати за диплома тија, која би ја по се ту-
вале и лица над вор од Министерството, 
како алтерна тива на постојано вработените 
во МНР. А кадарот кој не е изложен на кон-
ку ренција, како и секаде, се опушта, сла-
бее, гние. Овој проблем ќе може да се ре-
ши со комплетно реформирање на Ми-
нистерството, доколку за такво неш то Вла-
дата се одлучи. На тоа требало да поработат 
и кандидатите за амбаса до ри, Ристо Ни-
ковски и Игор Џундев, двај цата беа пот-
секретари и државни сек ретари во МНР. А 
тоа не го направиле, не знам дали поради 

Кога би постоела институцијата завр шен 
раз говор, со оценка на нивната ра бота, се 
сомневам дека тие би се нашле на лис тата 
на кандидати за амбасадори за Мос ква и за 
Њујорк.

Со лошата кадровска политика, от-
суството на стратегија, Македонија е во ме-
ѓународна политичка маргина лизација и 
економска изолација. Ваш коментар?

КАРАПЕТРОВ: Мојот коментар го слуш-
навте кога Ви одговорив на првото пра-
шање, за состојбите во кои се наоѓа нашата 
држава. Врз нив, големо вли јание има не-
правилното спроведување на маке дон-
ската надворешна политика. Поради тоа, 
во секоја земја, функцијата министер за 
над ворешни работи му се доверува на ли-
це кое е во врвот (втор, трет) на листата со 
висок потврден реј тинг. Многу често, од 
таа функција се из бираат идните шефови 
на државата.

Коментарите на Македонците кои жи-
веат надвор од татковината се дека ма ке-
донските амбасадори воопшто не кон-

ТРИПУН КАРАПЕТРОВ, ПОРАНЕШЕН       

КАРАПЕТРОВ: Дипломатската рабо та е 
сложена. Таа не може да се извр шува со 
трикови, со фолирање и со па ра дирање. 
Нашите иселеници кои од татковината си 
заминале како печал бари се здобиле со 
образование, нави ки и сознанија за тоа 
какви треба да бидат нивните односи со 
македонските дипломатско-конзуларни 
претстав ниш тва. Веднаш препознаваат 
што е, а што не е нормално и правилно ре-
агираат. Нашето игнорирање на нивните 
реак ции, најблаго речено, е злосторство и 
кон нив и кон Македонија. Да ги наве дам 
само Полјаците, како тие знаат да се од не-
суваат кон своите иселеници во странство, 
какви сè институции посто јат на таа рела-
ција. Ќе се вчудоневидите, пак, на кое 
ниско ниво се лоцираат на ши те иселеници. 
Јас тоа добро го позна вам бидејќи 6,5 го ди-
ни работев во југословенската амбасада во 
Варшава.

Направете споредба за тоа како из-
гледа еден амбасадор од странска зем ја, а 
каков е нашиот?

КАРАПЕТРОВ: За споредба нема да 
изберам еден турски, кинески, руски или 

не знаење или за боравиле, но сигурно бр-
зајќи што пос коро да ги фатат амбаса дор-
ските фотел ји. И на двајцата нешто им не-
достасу вало, да помислат на такво неш то. 

тактираат со нив и дека тие достојно и со-
одветно не ја претставуваат маке дон ската 
култура и традиција?

француски амбасадор, кои се во светскиот 
врв од професијата дипломат, бидејќи ре-
зултатот би бил катас тро фа лен. Ви пред-
лагам споредба со многу свеж пример од 

(ФАКСИМИЛИТЕ НА СТР. 22 И 23 СЕ ОД МИСЛЕЊЕТО НА РЕВИЗОРОТ- РЕЗИМЕ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2001 ГОД. ВО МНР)
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земја со помлада сопс твена дипломатија. 
Непримерно е да го наведувам неговото 
име и името на земјата. Тој допатува во 
Македонија со комплетно познавање на 
нашата исто рија, литература и култура, 
економија, спорт, национални обичаи за 
сите ет нички заедници и само по четири-
пет ме сеци тој настапи во електронските 
ме диуми, добро зборувајќи го македон-
скиот јазик. За да се уверите дека навис-
тина е така, повикајте некој од нашите ам-
басадори, кои биле во Романија, Швед ска, 
Украина, Унгарија итн. и таму престојувале 
четири па и повеќе годи ни, па прашајте ги 
дали тие го зборуваат јазикот на земјата во 
која работеле. Се га ние во Русија испраќаме 
амбаса дор, Ристо Никовски, кој не го знае 
рускиот дипломатски јазик, што е навреда 
за таа земја. На Русите веднаш им станува 
јас но дека сме испратиле сосема непод-
готвено лице за таа функција, што се тол-
кува како девалвирање на билате рал ните 
односи меѓу двете земји. Мислам дека друг 
коментар не е потребен.

Кога ние ќе добиеме школувани дип-
ломати за тие да можат правилно да ја во-
дат надворешната политика на др жавава?

КАРАПЕТРОВ: Секако дека во до гледно 
време тоа нема да се случи, би дејќи не се 
прават некакви подготовки во таа насока. 
Кај нас сè уште не пре о владало мислењето 
дека нашата дипло матија треба да ја фор-
мираме и да ја про филираме ние самите, а 
не да че каме некој друг за нас тоа да го на-
прави. Секоја земја си профилира дипло-
матија според своите потреби, услови и 
над ворешна политика. Ние имаме многу 
сложена мешавина од проблеми каква што 
нема ниту една земја во Европа (неприз-
нато име, црква, оспорена наци оналност, 
историја, слаба економија итн.) и не сме во 

можност да копираме туѓа шема. На Ма-
кедонија й  треба ви тална дипломатија, ма-
лубројна, висо костручна и флексибилна. 
Донациите за посетување  курсеви за дип-
ломатија во некои европски земји, што се 
прак тикуваат, се некаква основа во таа на-
сока, но тоа сè уште не е дефиниран про -
фил за потребите на нашата дипло матија. 
Не треба да се испушти од пред вид дека 
функцијата на Минис терството за над-
ворешни работи има безбедносен ка рак-
тер и добар дел од подготовките овој ка-
дар треба да ги изврши во зем јата, во инс-
титуции надвор од Минис терството.

Како резултат на извршената реви зија 
на финансиските извештаи за 2001 година, 
во МНР се утврдени финансиски малвер-
зации. Објаснете ги со приме ри?

КАРАПЕТРОВ: Државниот завод за ре-
визија изврши ревизија за 2001 годи на. Сво-
ите забелешки ги изнесе на осум стра ници. 
Можам само да претпоставам колку страни-
ци би имало кога би се извршила ревизија за 
сите претходни го дини уште од форми ра-
њето на Минис терството. Не е исклучено де-
ка некои ли ца не би ги добиле амбаса дор-
ските места. За тој краток пери од од 3 ме-
сеци, јас сторив што можев, под несов пис ме-
ни предлози за покренување дис ци плински 
постапки. Тие се стопирани, а јас сум от-
странет од функцијата. Ли цата за кои под-
несов предлози коми сиски да се утврди 
нивната одговорност, се уна пре дени, испра-

тени во странство на високи функции и ниш-
то не им 'фа ли'. Ниту еден од одговорните во 
2001 година, за која се констатирани мал-
верзации, не е отстранет или сменет од ра-
ботното место. Има многу примери, од из-
вештајот изберете колку сакате. Непријатно 
ми е што моите одго во ри се песимистички и 
негативни. Треба да на гласам дека во тоа 
Министерство има и чесни и вредни амба са-
дори и дипло мати, но тие се многу малку и 
не можат да испли ваат на површина од фо-
лиран тите и профи терите. Во таа категорија 
спаѓаат амбаса дорот Јордан Плевнеш, Љуби-
ша Георги евски, Мери ме Рушани и одре ден 
број ди пломати во МНР.


