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ВЛАДО БУЧКОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НА ПАТОТ ЗА МАКЕДО 

Господине Бучковски, по неколкумесечно водење на Владата на РМ, 
најавивте реконструкција. Имено, од сегашните министри, некои ро-
тираа од еден во друг ресор, беа именувани двајца-тројца нови, но 
всушност тоа е кадарот на Владата кој Вие го наследивте од претходниот 
премиер. Во својот тим вклучивте и еминентни имиња од областа на 
бизнисот, како и економски стручњаци од светски ранг. Дали најавената 
реконструкција претставува вообичаена практика или се работи за не-
задоволство од постигнатото со овој состав?

БУЧКОВСКИ: Уште при самото формирање на оваа Влада, мојот цврст став 
беше дека секаде каде што работите нема да се одвиваат по зацртаниот план 
и програма, тие ќе се менуваат без оглед на тоа дали цената на промените ќе 
биде смена на министерот на ресорот во кој проблемите и слабостите се по-
јавуваат. Имено, реконструкциите во Владата на Република Македонија не се 
невидена практика во досегашниот период на постоење на современата ма-

Господинот Владо Бучковски е личност која во моментов се наоѓа на една од нај-
клучните политички функции во државава - претседател на Владата на Република Маке-
донија. 

На 2.12.1962 година во Скопје е заведен во Книгата на родените. На Правниот факултет 
при Универзитетот "Кирил и Методиј" - правосудна насока дипломира во 1986 година, а 
во 1991 година магистрира на тема "Начелото на консенсуалност во Римското и со вре-
меното облигационо право". Во 1998 година докторира на тема "Римско и современо за-
ложно право". 

Господинот Бучковски има богато работно искуство.  
Од 1987 до 1988 година работи како стручен соработник во Собранието на Република 

Македонија, а од 1988 до 2002 година како наставник, соработник, помлад асистент и 
асис тент на Правниот факултет во Скопје. Во 2003 година е избран за вонреден професор 
на овој Факултет. 

Политичката кариера на господинот Бучковски бележи нагорна линија. Во 1999 година 
е потпретседател на ЦО на СДСМ. Во периодот од 1998 до 2000 година е член на Државната 
изборна комисија, а од 2000 до 2001 година е претседавач на Советот на град Скопје. 

Од 13 мај до 26 ноември 2001 година тој е министер за одбрана во широката коа ли-
циона Влада. Од 1.11. 2002 година Бучковски е член на Владата на Република Маке донија, 
во која ја извршува функцијата министер за одбрана. 

На 15.9. 2003 година станува претседател на Правниот совет на Владата. 
На 26 ноември 2004 година е избран за лидер на СДСМ. Истиот ден му е доверен ман-

датот да формира нова Влада по оставката на претходниот премиер. 
За случувањата во државава, кои се однесуваат на општествените, политичките, еко-

номските, безбедносните прашања, тој има свој став...



НСКИОТ УСПЕХ РЕФОРМИ 
ИЛИ "БУМ" ВО ВЛАДАТА!
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кедонска политичка сцена. Сите тие реконструкции имале 
заеднички именител, а тоа е податокот дека секаде каде што 
работата стагнира, се прават измени, се разбира, од афир-
мативен и конструктивен карактер за работата на Владата 
на Република Македонија. Со последната средба на прет се-
дателите на политичките партии кои партиципираат во Вла-
дата отпочна првиот круг разговори со коалиционите парт-
нери за владината реконструкција. Со коалиционите парт-
нери се договоривме да се спроведе длабока анализа на 
работењето на владините ресори, со цел уште поефикасно 
да работат сите ресори во Владата на Република Македонија. 
По утврдувањето на слабите точки во работењето во ми-
нистерствата, во претстојниот втор круг на разговори на по-
литичките партии во владината коалиција ќе се пристапи 
кон утврдување на ресорите, кои евентуално ќе бидат ре-
конструирани од страна на претседателот на Владата на 
Република Македонија. На средбата беше нагласено дека во 
претстојниот период, во работењето на владиниот кабинет, 
покрај на спроведувањето на годишната програма на Вла-
дата на Република Македонија, акцент ќе биде ставен на 
стратешките приоритети на Република Македонија во делот 
на интеграциите во Европската унија и во НАТО, како и на-
тамошна динамична имплементација на економската про-
грама на Владата на Република Македонија, со цел да се 
продолжи со добивањето позитивни економски ефекти и 
резултати во земјава. Инаку, она што сега можам да го кажам 
е дека нема да има промени на ресорите меѓу партиите во 
владината коалиција. 

Ако се потсетиме на Вашето експозе во Собранието, 
прво на што ни оди мислата е економскиот бум. Гра-
ѓаните прашуваат конкретно: кој е тој, со што ре зул-
тираше, а ако изостана - што е причината за про дла-
бочената криза во сферата на финансиите?

БУЧКОВСКИ: Последните показатели и анализи пока жу-
ваат дека Македонија сега станува потенцијална атрактивна 
бизнис дестинација, затоа што има безбедносна и политичка 
стабилизација. Ефектите можеме да ги очекуваме на крајот 
од оваа и на почетокот од следната година. Како мошне ва-
жен услов за подобрување на климата во државава би ги 
посочил потпишувањето на договорот со ММФ, аранжманот 
со Светска банка и најмногу подобрувањето на кредитниот 
рејтинг. Тоа покажува дека сме на вистинската насока. Ние 
го добивме договорот со ММФ, бидејќи ги убедивме дека 
независно што влегуваме, условно речено, во последната 
година од мандатот пред парламентарните избори во сеп-
темрви 2006 година, ќе ги продолжиме структурните ре-
форми. Имаме аранжман за три години. Економскиот бум 
воопшто не е изостанат ако се земе предвид здравата логика 
дека секој еден бум не се случува преку ноќ, туку тоа треба 
да е резултат на многуте активности кои ги презема Владата, 
а кои како ефект треба да го донесат тој, како што велите 
вие, бум. Оваа Влада, секако транспарентно, секоја пре зе-
мена активност ја води кон трасираниот пат, кој е из не сен во 



11  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 584 / 9.9.2005

експозето. Реформите во општествените сегменти, кои се во 
својот продлабочен процес, ги покажуваат ефек тите. Во пр-
виот квартал од 2005 година на годишно ниво маке дон ската 
економија ос твари пораст од 2,7 отсто. За разлика од ми-
натата година кога индустриското произ водство имаше не-
гативна вр едност во сите четири квар тали, во првите три 
месеци од годинава токму индус три јата беше главен дви га-
тел на растот, со реализиран пораст од 4,7 отсто. Рес тар ти-
рањето на дел од капацитетите во челичната индустрија, 
пози тивните резултати во текс тилната индустрија, хемис ка-
та, индустријата за градежни материјали и производството 
на електрична енергија, како и подобрувањето на вкупната 
бизнис клима, имаа придонес врз растот на вкупната ин дус-
триска активност. Индус триското производство во мај го-
динава на годишна ос нова бележи пораст од 15,8 про центи. 
Растот на произ водството е резултат на ин тензивната ак-
тивност во 17 од вкупно 24 индустриски гр анки. Кога овде ќе 
се додаде фактот дека бројот на не вра ботените во Ре пуб-
лика Ма кедонија кон крајот на јуни изнесува 374.279 лица, 
што говори за намалување на невработеноста, може сло бод-
но да изнесеме заклучок за исклучително позитивни ефекти 
и резултати во ма кедонската економија. 

Македонскиот сон се-
га се нарекува ЕУ и 
НАТО. Ре ално, имаме 
ли шанси да се вк лу-
чиме во при виле ги ра-
ните, ако сè по гласно 
се слуша де ка и покрај 
нашите залож би за сп-
роведување на бара-
ните реформи, тие се-
пак затку лисно ги зат-
вораат своите гра ници 
поради ин тензиви ра-
њето на гло балниот те-
ро ризам, кој влијае на 
ев роп ската и на свет-
ската по ли тика?

БУЧКОВСКИ: Моментно 
балканските држави се во 
своевиден страв поради стаг-
нацијата со Европскиот устав 
и проблемите околу функ-
ционирањето на ЕУ. Мислиме 
дека Унијата и во минатото 
покажа дека има доволно 
внатрешна сила за да се сп-
рави со секакви преди звици. 
Таа е економска, социјална, 
технолошка, културна, пси хо-
лошка и духовна целина. Зна-
чи, по ниедна компонента ид-
нината на ЕУ не може да биде 
песимистичка. Оттука, сигур-
ни сме дека процесот на про-
ширувањето е при родно тол-
ку колку што е при род на Ев-
ропа како географска це ли-
на. Република Македо нија по-
кажа доволен вита ли тет во 

исполнувањето на крите ри-
у  мите за интегри ра ње во ЕУ. 
Поддржувањето на Репуб ли-
ка Ма кедонија на па тот кон 
членството на ЕУ е од гео по-
литичко и безбедносно зна-
чење за целиот регион. Со 
признавањето на Република 
Македонија на статусот "др-
жава кандидат", ќе му се ис-
прати јасен сигнал на целиот 
Балкан дека иднината треба 
да ја гледа во ЕУ. Со тоа зна-
чајно ќе се обесхрабрат ира-
ционалните фактори на Бал-
канскиот Полуостров, кои ги 
злоупотребуваат етничките 
чувства. Објективната реал-
ност е тоа што на Република 
Македонија, поради многуте 
спе цифики кои ги има, й е по-
требна позначајна поддршка 
од Унијата за полесно да се 
справи со последиците од 
еко номските и од политич ки-
те реформи, а и со стекнување 
со посилен капацитет за ис-
полнување на стандардите 
кои произлегуваат од Копен-
хагенскиот документ. Репуб-
лика Ма кедонија сега е добар 
пример за стабилност и за ет-
ничка толеранција во регио-
нот. Имплементацијата на ох-
ридскиот Рамковен договор, 
како важен документ, е за вр-
шена. Но, неопходно е и на-
таму да ја одржиме дина ми-
ката на ре фор мите во инсти-
туциите на државата, особено 

Тесно грло во општественото живеење на државава е 
повеќегодишната криза во безбедноста на Македонија, 
која почна со барањето на некакви човекови права, а 
се преточи во Рамковен договор, за денес да резултира 
со Кондово... Во различни сегменти, Вие секогаш сте 
биле активен учесник во власта. Зошто денес се слу-
чуваат одредени слични појави за кои објаснувањата 
се неприфатливи за широката јавност?

БУЧКОВСКИ: Можам сосема одговорно да тврдам дека 
нештата имаат свој позитивен еволутивен ôд и Република 
Македонија е безбедносно стабилна и нема опасност од неј-
зина дестабилизација. Првиот апел за решавање на про бле-
мот со Кондово го упати лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој по-
бара Агим Красниќи да им се предаде на истражните органи, 
ветувајќи дека на тој начин може да се решат проблемите, а не 
со закани за употреба на оружје. Уште еднаш нагласувам дека 
додека јас сум на чело на Владата, нема да се избегнува со 
политички средства да се решаваат и безбедносни прашања. 
Сепак, според уставноста и законите. Медиумската офанзива 
која се создаде околу овој случај и испукувањето на овој 
балон на ваков начин некому не му оди по ќеиф. Некој сакаше 
да биде искористена друга ситуација. Дали треба повторно да 
имаме војна како во 2001 година, не одговорија од ВМРО-
ДПМНЕ, ниту еден од опозицијата. 
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Меѓународната комисија за Балканот го објави својот из-
вештај за состојбите на Бал канскиот Полуостров. Делот кој 
й е посветен на Република Македонија се насловува како 
"Тајната на македонскиот ус пех". Нашата тајна се состои са-
мо во упорната работа, ет ничката толеранција, регио нал-
ната соработка и внатреш ната демократизација. Ние мора-
ме, не само да истраеме на патот кон Европската унија и Се-
верноатлантската алијанса како наши стратегиски ори ен-
тации, туку и да разбереме дека на тој пат нè чекаат ре фор-
ми во системот. Но, и на нас самите, на нашата свест за Ма-
кедонија. Реформите можат да се прават на еден или на друг 
начин и во таа смисла добро е да имаме различни ви дувања 
и модели, но како и за ст ра тешките прашања, не двосмислен 
консензус е потребен и за ставот дека дла бо ките реформи 
кои се во тек се неопходност, и тој дел би тре бало да го ста-
виме надвор од политичката битка. Ние мо раме да се по-
ставиме максимално строго и кон преземените обврски, ка-
ко и во однос на сите стандарди на Европската унија и НАТО, 
кон кои се стремиме.

Според Уставот на РМ, политиката е одвоена од ре ли-
гијата - Црквата. Вие како премиер се најдовте на исту-
рена позиција - посредник во спорот меѓу МПЦ и СПЦ. 
Тоа е неблагодарна задача, особено во поглед на тоа 
што покрај високите црковни велико дос тој ни ци, на 
оваа тема Ве повикуваат и државници. На кој на чин ќе 
ги релативизирате сегашните напнатости, ако морате 
да ги враќате на претходното ниво во мо мен тов за-
ладените меѓудржавни односи со север ниот сосед?

БУЧКОВСКИ: Македон ска-
та православна црква де нес 
се наоѓа пред нови ис ку ше-
нија. Сите на пади за оспо-
рување на правото на авто-
кефален статус на Маке дон-
ската пра во  славна црква, 
про дол жи телка на Охрид ска-
та архие пископија, се од по-
литички и нецрковен карак-
тер. Во пос ледниве две писма 
до Все ленскиот патријарх 
Неговата Светост Варто ломеј, 
во коор динација со погла ва-
рот на МПЦ Неговото Блажен-
ство Г.Г. Стефан, побарав по-
сред ништво од Вселен скиот 
пат ријарх, охрабрувајќи ги 
двете страни на пот тик ну-
вање на дијалогот меѓу МПЦ 
и СПЦ, затоа што верувавме 
дека не се исцрпени сите 
иници ја ти ви, а сè со цел да се 
побуди духот на дијалог. Но, 
за жал, на мислење сум дека 
со по следниот ерархиски акт 
на СПЦ се загрози односот на 
до верба со МПЦ, се оне воз-
можи дијалогот и се продла-
бочи црковната криза. Со по-
след ниот повик на Неговата 
Све тост Вартоломеј за вра ќа-

Опозицијата најави протестен митинг за 15 септември. 
Значи ли тоа вовед во отпочнувањето на процесот на 
организирање предвремени парламентарни избори, 
за кои е евидентно дека нема подготвеност ниту во 
позицијата ниту во опозицијата, ако се има предвид 
де ка не е договорен избирачкиот модел?

БУЧКОВСКИ: Неразбирливо е тоа што ВМРО-ДПМНЕ да ту-
мот на сопствениот пораз на последните парламентарни из-
бори го определи за датум кога треба да организира митинг, 
тој може да претставува парастос на поразот. Инаку, протестот 
е загарантирано право согласно Уставот и што би правела 
некоја опозициона партија ако не организира митинзи. Про-
блемот не е тоа. Голема штета на Република Македонија й  
создава деструктивното дејствување на опозиционата ВМРО-
ДПМНЕ. Инаку, на вашето прашање дали се подготвуваат 
предвремени избори - мојот одговор е не.

во јавната администрација и 
во судството. Владата прави 
огромни на пори за привле-
кување на странски инвес-
тиции и економски развој на 
државата. Интензивно ра бо-
тиме и во процесот на апро-
ксимација на домашното за-
конодавство со она на ЕУ. 
Република Македонија е во 
потрага за излез од постојната 
економска состојба, потоа ка-
ко да се намали неврабо те-
носта, како да се справи со 
организираниот криминал и 
коруп цијата, а по напорите 
како да се зголемуваат ди-
ректните странски инвести-
ции и сл. Но, во овие залагања 
на државата й треба помош 
од ЕУ. Неминовно е потребно 
поинтензивно да се прена-
сочува балканската поли тич-
ка енергија кон ев ропските 
стандарди. Логично дека во 
овој контекст Ре пуб лика Ма-
кедонија е подготвена за ед-
ен подинамичен план од ст-
рана на Европската унија за 
довршување на процесот на 
стабилизација и комплексна 
реформа. Пред некое време 
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ње на преговарачка маса на архи јере јите на двете помесни 
и сес трински цркви, се поттикна мирна иницијатива за над-
ми нување на меѓусебниот спор. Но, меѓу двете страни, на 
таа иста маса треба да посредува трета неутрална страна. 
На севкупната јавност й е по знато дека МПЦ, исто како и све-
  тата Христова Велика Црква, прифаќаше посред ништво во 
преговорите и трилатерални средби, а СПЦ досега го от фр-
лаше овој прин цип во разговорите, заради што не изне на-
дува и нивниот неуспех. Инаку, од носите меѓу Република 
Ма  кедонија и Србија и Црна Го ра не смеат да бидат опто ва-
рени од спорот меѓу Маке донската православна црква и 
Српската православна црк ва, имајќи ги предвид тра ди цио-
нално добрите односи меѓу двете држави и  двата народа. 

Нè поттикнуваат да ба раме решение за на шето ус тав-
но име, а генералниот став на Ма кедонија е познат...

БУЧКОВСКИ: Во врска со спорот со Грција околу упо тре-
бата на уставното име на Република Македонија, раз го во-
рите се во фаза во која треба да се најде заеднички при фат-
ливо решение. Нашиот став е непроменет. Ние при фа ќаме 
да се интензивираат разговорите во Њујорк, поаѓајќи од 
прин ципот за двојната формула.

Четиринаесет години самостојност за држава чие ве-
ковно постоење датира од времето на антиката, до-
чекавме да ја имаме, но како сè уште да е оспорувана 
во поглед на името, нацијата, јазикот, културата, ис-
торијата. Всушност, во прашање се доведува иден-
титетот на македонскиот народ. Каде и каква е силата 
на македонската надворешна политика да се справи 
со негаторите, односно како да се дефинира вна-
трешната политика?

БУЧКОВСКИ: Како резултат на активната надворешна 
политика, Република Македонија ужива исклучителна под-
дршка. Инаку, внатрешната политика на земјата е јасно де-
финирана и нема место за било какви негирања на маке-
донското постоење, развој и интегрирање во семејството 
на европските демократии. 

Прикриениот притисок од надвор и од внатре, како и 
различното толкување на Рамковниот договор од 
страна на Македонците и на Албанците, на Маке до-
нија й  создава иднина како на бинационална др жава. 

Каков став имате во однос на ова круцијално пра-
шање како претседател на една од најголемите ма-
кедонски партии - СДСМ?

БУЧКОВСКИ: Импле мента цијата на Рамковниот договор 
ја приближи Македонија до ЕУ, поради што со право тр еба 
да се очекува позитивен одговор од Брисел на ап ли кацијата 
за членство во Уни јата. Денес се гледаат при до бивките од 
потпишувањето на Рамковниот договор. Де финитивно не-
говата импле ментација ја приближи Ре публика Македонија 
до ЕУ. Пораката на пријателите од ЕУ дека патот на Маке-
донија до Брисел води преку Охрид, се покажа добронамерна 
и издржана. Реално, сега со пра во очекуваме сè ова што го 
направивме да биде вред ну вано на вистински начин од ЕУ и 
тоа да се покаже во по зитивното "ави" кое се подго твува за 
нашата држава. Од имплементацијата на Рам ковниот до го-
вор преостана само уште обврската кон ра селените лица.

Не бевте задоволни од по стигнатите резултати на ло-
калните избори. Тоа го пот тикна партиското рако вод-
ство да заземе заеднички став за промена на по-
ниските ешалони во партијата. Дали очекувате овие 
нови лица да ги консолидираат позициите на соци-
јалдемократите меѓу избирачите?

БУЧКОВСКИ: Напротив. Според бројот на градо начал-
ниците и на советниците во општините, коалицијата "За Ма-
ке донија заедно" беше победник на локалните избори. Тоа 
претставува поттик уште повеќе да ги зајакнеме соп ствените 
редови во партијата. Во СДСМ заврши изборот на рако-
водствата на општинските организации со кои ќе влеземе 
во кампања и нова изборна победа на парла мен тарните 
избори во 2006 година.


