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ПОТЕНЦИЈАЛИ И МЕРАЦИ!ПОТЕНЦИЈАЛИ И МЕРАЦИ!??
ПОЛИТИКА РЕТОРИЧКА ГРАДОНА   

Во реториката може да се 
за бележи дека таборот 
на Кос тов ски избра да 

се бори со шарм и да одговара 
на про во кациите со "усул", би-
дејќи тој стил не ма да има 
ретрограден про цес во однос 
на прибирањето на гласовите 

ли тоа значи дека таа ја поддржува Вашата понудена програма 
за развој и раководење со градот?

КОСТОВСКИ: Тоа е неспорен факт и, според мене, мошне 
значаен за развојот на демократските процеси во Македонија. 
Се покажува дека независно од одредени идеолошки и поли-
тички разлики, секогаш е можно да се постигне консензус за 
одредени теми, проекти или цели. Овој пат целта е сосема јас-
на: поддршка на независната кандидатура за градоначалник и 
поддршка на програмата за развој и раководење со градот, 
што ги изразува, пред сè, интересите и потребите на граѓаните. 
Според мене, ова е нова придобивка во развојот на поли тич-
киот и демократскиот процес токму на локалните избори.

основна задача Ви претставува граѓанинот, кој треба да од лу-
чува за главните проекти во градот. На кој начин тоа ќе го ос-
тварувате, бидејќи досегашното практицирање на релација 
град (градоначалник) - граѓанин никогаш не профункционира 
во вистинска смисла на зборот?

КОСТОВСКИ: Најпрво, моја определба е дека власта извира 
од и му припаѓа на граѓанинот. Во таа смисла, во програмата 
предлагам низа познати европски стандардизирани форми на 
директно одлучување на граѓаните за одредени важни пра-
шања: почнувајќи од референдумот до најразлични други со-
вети и форми. Истовремено, релацијата Градски совет - градо-
началник добива сосема нова содржина кога градоначалникот 

Лидерот на ЛДП, Ристо Пе-
нов, на промоцијата на сво-
јата програма за градона чал-
ничката фотелја на Скопје, ис-
такна дека сè што ветил тоа и 
го реализирал. Тој на граѓа-
ните им вети дека, покрај еко-
номски развој и пораст на 
вработувањата, ќе ја рекон-
струира и Старата железничка 
станица, ќе изгради жичар ни-
ца до Водно, градска фон тана, 
голем детски забавен парк, 
хотели итн. 

"Јас немам сомнеж во себе, 
а ниту во својот тим, ниту во 
овие предложени кандидати. 
Цврсто верувам дека градот 
ќе го развиваме како европ-
ска метропола, со богат и ква-
литетен живот", изјави Пенов.

Неговиот поддржувач, пре-
миерот Владо Бучковски, ја 
искористи манифестација во 

од електоратот.
За разлика од него штабот 

на Пенов се определи да го 
освојува избирачкото тело со 
проверени чекори, оставајќи 
му ја диригентската палка на 
"големиот брат", кој пред во-
ден од лидерот на СДСМ, Вла-

е независна личност. Во такви услови усогласувањето на "пар-
тиските интереси" во Советот станува многу пообјективен про-
цес. Во тој контекст, сметам дека е голема предноста и во ко-
ординацијата на активностите со градоначалниците на оп-
штините, но и со централната власт. И, секако, последниот мош-
не значаен факт е што таквата моја позиција ќе ми дозволи фор-
мирање стручна и непартиска градска администрација. Всуш-
ност, тоа би била огромна придобивка и во интерес на гра ѓа-
ните, но и во интерес на европските стандарди во локалната са-
моуправа.

жат да бидат ангажирани за изградба или реконструкција на 
објекти значајни за скопјани?

КОСТОВСКИ: Законите се добра основа за таквите цели. Но, 
што е уште поважно е како да се управува со средствата во 
градот. Јас тука нудам сосема нов пристап: ефикасно иско-
ристување на ресурсите и цврста фискална дисциплина и кон-
трола. Ова последното е една од болните точки на сегашното 
управување со градот. Токму затоа јас ќе понудам реструк ту-
ирање на институцијата контрола. Вториот аспект, пак, во 
контекст на Вашето прашање, се капиталните инвестиции и 
вло жувањето во инфраструктурата на градот. Сметам дека тоа 
е вистинскиот приоритет за да се надмине сегашното лошо уп-
равување со буџетот на градот. Тоа мора да претрпи ревизија, 
бидејќи вложувањето во јавната инфраструктура е предуслов 
за економски развој не само за градот, туку и за националната 
економија во целина.

до Бучковски, го засилува то-
нот во кампањата и на неа й  
дава нов шмек. Булдожерот 
од колацијата "За Македонија 
заедно" нè потсетува на ми-
натото кога сепак имавме и 
крв и пот и ... жртвени јагниња. 
Но, за жал, оваа атмосфера 
некому не му одговара. Кому? 
Можеби на опасните про во-
катори, кои немаат доволно 
"гориво" за да го распалат ог-
нот до посакуваните раз мери. 

Кандидатот за градона чал-
ник на Скопје, Трифун Кос-
товски, му препорача на пре-
миерот Бучковски повеќе да 
се занимава со своите и со 
про блемите кои ја засегаат 
Владата, отколку брутално да 
го напаѓа него. Овој напад, 
односно одговор, следува по 
низата вербални коментари 
кои Бучковски ги упати на ад-
реса на Костовски, а осо бе но 
на промоцијата на про гра ма-
та на Ристо Пенов, која се одр-
жа во МНТ.

"Наместо да се занимава со 
своите проблеми, тој се става 
во функција на ментор на чо-
век кој дефинитивно ги из гу-

бил сите критериуми кои се 
неопходни за негова под дрш-
ка", изјави независниот кан ди-
дат за градоначалник на Скоп-
је, Костовски, крити ку вајќи го 
ривалот Пенов за про ма ше-
ните стан дарди на капи тал-
ниот проект "Вод њанска".
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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

   ЧАЛНИЧКА БИТКА

значи дека ја поддржуваат Вашата понудена програма за 
развој и раководење со градот? 

ПЕНОВ: Поддршката за мојата повторна кандидатура од 
страна на коалиционите партнери доаѓа како резултат на 
нивната доверба во мене која, пак, мислам дека ја заслужив со 
досегашната работа како градоначалник на Скопје, но секако и 
поради конкретните проекти и цели кои ги поставив за новиот 
мандат, а кои одат во насока градот да прерасне во вистинска 
европска метропола. Ваквата насока на развој на главниот 
град, која можеме да ја одржиме само со напорна работа во 
реализацијата на конкретни проекти, се совпаѓа со целите на 
коалицијата "За Македонија заедно" - членство на земјата во ЕУ 
и во НАТО. Знаете, како лидер на втората по големина вла де-
јачка политичка партија, условно би можел да бирам која 
функција да ми припадне, но јас го сакам Скопје и мислам дека 
најмногу можам да придонесам како градоначалник. Особено 
сега кога прв пат добивам реални ингеренции да ги решавам 
локалните проблеми и да ја доближам локалната власт до гра-
ѓаните, по примерот на европските градоначалници.   

можеме да очекуваме дека ќе го задржите овој интензитет, би-
дејќи сегашната законска регулатива Ви дава поголеми раз-
војни можности (одврзани раце)?

ПЕНОВ: Сметам дека досегашните успеси, или посликовито 
кажано, реализацијата на повеќе од еден проект дневно во 
изминативе 8 години, претставува солиден "кредит" за да се 
побара нов мандат од гласачите. Сè она што јас и мојот тим го 
сработивме во изминатиот период произлегуваше од реалните 
потреби на граѓаните. Ако се потсетиме како беше пред да 
стапам на оваа функција можеме да заклучиме дека за овие 8 
години Скопје многу порасна и созреа. Кога прв пат стапив на 
функцијата градоначалник, градот делуваше како да е за бо ра-

вен од сите. Последниот мост на Вардар беше пуштен во упо-
треба во 1974 година. Реконструкциите на улиците беа реткост. 
Тие беа полни со дупки и раскопани. Сега имаме 116 целосно 
реконструирани улици, 660.000 м2 нова коловозна површина, 
3 нови моста, нова автобуска станица итн. Во Скопје 16 години 
не беше поставена ниту една нова скулптура. Немаше репре-
зен тативни хотели, места за забава и многу други институции, 
кои еден главен град треба да ги има. Денес Скопје не е за-
боравен град. Тој има насмеано лице. Денес во градот се де-
батира за тоа дали плоштадот одговара со Камениот мост и со 
кејот или, пак, со улицата "Македонија". Сега скопјани со својот 
"пргав дух" не разговараат за трњата и депонијата покрај кејот, 
туку за тоа дали велосипедската патека е подобра за ролери 
или, пак, за пешачење. Не се коментира за тоа дека нема ни-
какви активности за забава и разонода, туку скопјани се дво-
умат дали да одат на кафе во ГТЦ, на кеј, на плоштад кај Фуфо, 
во "Беверли хилс" во Капиштец, во "Бисер" во Аеродром или, 
пак, некаде надвор од толпите во многуте кафулиња или рес-
торани. Во Скопје денес не се разговара само за тоа каков кон-
церт се гледало на некоја сателитска програма, туку за тоа кој 
ди-џеј во клубовите е поинтересен да се посети. Така, Скопје 
денес веќе е метропола, која сè уште се развива и на која сè 
уште се работи, но сепак метропола. Што се однесува до но-
вите надлежности, тие прв пат ни отвораат простор со својата 
работа значително да влијаеме во подобрување во области, 
како што се, локалниот економски развој, образованието, 
здрав ството, социјалните прашања, урбанистичкото плани ра-
ње, ако сакате и безбедноста. Ако говорам за себе и за мојот 
тим, новите ингеренции ќе ни овозможат не само да ги реа-
лизираме проектите, кои досега поради "врзаните раце" не 
успеавме да ги направиме, а им се потребни на градот и на не-
говите жители, туку и да се посветиме на реализацијата на про-
екти кои носат развој, а не само санација на проблемите.

 
ПЕНОВ: Во новиот мандат, еден од капиталните проекти ќе 

биде реформата на локалната администрација и нејзино 
доближување до граѓаните. Тоа е услов и за динамизирање на 
локалниот развој. Моја задача ќе биде да создадам услови за 
влез на нови инвестиции во градот. Во новиот мандат треба да 
работиме на клучните точки на развојот на градот, кои веќе се 
по ставени. Тоа се градскиот плоштад, автобуската станица, 
спорт ската сала, Старата чаршија. На просторот околу спорт-
ската сала се планира да се градат базен, шопинг центар, хо тел, 
односно  целосен комплекс кој ќе привлекува илјадници луѓе. 
Во сличен дух ќе се разработи и автобуската станица и по вр-
зувањето со левата страна од Вардар. Скопје е најголем пот-
рошувачки центар и е најголема туристичка дестинација во 
Македонија. Наша концепција е да ги искористиме овие ка-
рактеристики на градот за да привлечеме уште повеќе туристи 
во Скопје и да создадеме услови за зголемување на потро-
шувачката која, пак, директно влијае врз динамизирање на 
економската активност. Треба да создадеме услови туристите 
да сакаат подолго да се задржат во Скопје. Затоа треба да се 
изградат повеќе ресторани, повеќе шопинг центри, хотели, а 
треба да се додадат и дополнителни содржини на сегашните 
туристички локации, како што е, жичарница до Милениумскиот 
крст и слично. Тука е и Старата чаршија која како комплекс 
може да се претвори во многу добра туристичка атракција, та-
му треба да биде поосветлено и почисто, но според мене тоа е 
најбрзо решливиот проблем. Клучен предизвик е созда ва њето 
атрактивни содржини, кои ќе бидат доволно прово ка тивни не 
само за нас, туку и за странците. Исто така, концен трирани ќе 
бидеме и на проекти кои треба да го растоварат соо браќајниот 
хаос во центарот на градот, да ја подобрат еко лошката слика, а 
ќе работиме и на конкретни социјални програми, но и на такви 
кои треба да овозможат отворање перспективи за бизнис и 
нови работни места, како што е проектот наречен компјутерска 
долина. Свесен сум дека ова е амбициозна про гра ма, но таа 
произлегува од потребите на жителите на Скопје, затоа за с-
лужува целосно да биде реа лизирана во наредните 4 години, а 
резултатите секако ќе бидат видливи.

МНТ, ветувајќи дека повеќе 
нема да биде нежен кон Три-
фун Костовски.

"Господине Костовски, мас-
ките паднаа за време на прет-
седателиските избори, а Вие 
тогаш покажавте други ам-
биции, вам не Ви било толку 

за Македонија колку што са-
кавте да станете прет се да тел. 
И кога не станавте прет сед-
ателски кандидат на СДСМ, по-
кажавте ново лице", прово ци-
раше Бучковски. 


