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Седејќи спроти Вас, прва рефлексна мисла и асоцијација на еден политички блок 
ми е Вашата личност. По 15 години минати во партискиот врв се решивте на ра-
дикален чекор - напуштање на СДСМ и формирање своја партија. Дали беше во 
прашање Вашата визија за реализирање на програмските цели или личното не-
согласување со одредени екссопартијци, особено по добивањето на лидерската 
позиција од страна на Бучковски?

ПЕТКОВСКИ: Дали чекорот бил радикален, изнуден, навремен или задоцнет - времето 
нека го даде одговорот на овие прашања, меѓутоа во секој случај тој чин не беше случаен, 
а не беше ниту само личен. Зад тој мој потег застанаа многу пријатели или можеби по точ-
но е да кажам дека беше инициран од нивната поддршка. Едноставно, јас и моите при-
јатели, сега веќе партиски содејци од НСДП, во еден момент дојдовме до сознание дека 
тоа друштво, мислам на лидерството на СДСМ, веќе не ни одговара или можеби нашето 
присуство ним не им одговара. Како и да е, се разделивме како пријатели и би сакал така 
и да остане, бидејќи сега е момент да промовираме нова политичка култура, во никој слу-
чај да не се гледаме како душмани, туку единствено како конкуренти. Да ги понудиме на-
шите програми на валоризација пред граѓаните, а тие да ја кажат конечната оценка, за 
што прва прилика се изборите на 5 јули.

Секако дека од СДСМ излегов со визија како треба да се вратат изворните принципи 
на социјалдемократијата, кои се обврските на политичката левица, односно со кои ме-
тоди и средства треба да се бранат луѓето чии интереси и кај нас и во светот ги заста пу-
ваат социјалдемократските партии. Пред сè, мислам на осиромашениот среден слој, не-
вработените, пензионерите, стечајците, сите кои некогаш живееја или сè уште живеат од 
својот труд. Дојдовме до сознание дека мал слој богати луѓе, сраснати со политичката оли-
гархија го приграби општественото богатство, а мнозинството население е исфрлено на 
маргините на општеството. Жално е што она што досега беше македонска левица, на мес-

Тито Петковски, роден во Псача, Крива Паланка. Правен факултет завршува во Скопје, а про-
фесионалната кариера ја почнува во 1968 година. Познат политичар од средната генерација, пра-
теник во Собранието на Република Македонија од 1990 година до денес, негов прв пот претседател 
до 1996 година, а потоа претседател до 1998 година. На изборите во 1999 година кандидат за прет-
седател на РМ. Кон крајот на 2005 година истапува од СДСМ. На 17.12.2005 година е одржано 
основачко Собрание и е формирана Нова социјалдемократска партија, а Тито Петковски е избран 
за нејзин прв претседател. Левата ориентација во политиката го следи во текот на целиот досе-
гашен политички ангажман. За претстојните парламентарни избори господинот Петковски вели 
дека тој и неговиот тим се решени за Македонија да го направат она што другите го пропуштиле, 
или се воздржале да го направат. Длабоко убеден дека на 5 јули НСДП ќе го положи испитот на 
времето, за електоратот на Македонија, Петковски вели... 



НЕ Е ПРЕДАВСТВ   О ПОТРЕБАТА ДА О ПОТРЕБАТА ДА  
ЈА ПРОМЕНИМЕ 

"ЦРНО-БЕЛАТА" "ЦРНО-БЕЛАТА" СЛИКАСЛИКА  
ВО МАКЕДОНИЈАВО МАКЕДОНИЈА



ТИТО ПЕТКОВСКИ
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то да ги штити загрозените, се стави во функција на заштита на 
оние кои го украдоа богатството од народот. 

Не би сакал и не е вистина дека од СДСМ излегов само по-
ради лично несогласување со одредени поранешни со пар-
тијци, иако не го одобрив начинот на кој Бучковски преку 
фал сификат, притисоци и други недемократски средства се 
дограби до ли дерската позиција. 

Сепак, во прашање беа крупни политички несогласувања за 
тоа како треба да се води државата, кои слоеви од општеството 
треба да се заштитуваат, особено и во прв ред зашто не се ос т-
варува ниту минимум од големите изборни ветувања во 2002 
година. Имавме одлична изборна програма, ја добивме довер-
бата од гласачите и веднаш потоа ги заборавивме и гласачите и 
ветувањата и сè она што беше содржано во програмата. И во 
органите на партијата, и во Собранието и со својот потпис под 
колумните јавно го изнесував моето несогласување со непо вол-
ните состојби и движења. За жал, бев изолиран затоа што во пар-
тијата, особено во највисоките органи, немаше ниту минимум 
простор за слободно и демократско изнесување на ставови и 
погледи поинакви од лидерот и најблиските околу него.

Какви беа реакциите во однос на Вашето заминување, на 
крајот на краиштата, со тие луѓе делевте и добро и лошо 
со промена на одредени личности уште од почетокот на 
конституирањето на државава?  

ПЕТКОВСКИ: Реакциите осцилираа од формулацијата "да го 
игнорираме Тито Петковски" сè до она монструозно обви нува-
ње на лидерот Бучковски "Тито Петковски е предавник". Тоа 
само говори за внатрешните состојби во партијата. Едно време 
се обидоа да ги наведуваат сите нивни заслуги во поглед на тоа 
што сè сториле, односно што сè јас сум добил од партијата. Би 
било нескромно и неправедно ако тоа го негирам. Конечно, јас 
бев претседател на Собранието на РМ од редот на пратениците 
од СДСМ, а во 1999 година и претседателски кандидат на из бо-
ри кои ги добив според поддршката од народот, но знаете како 
победата беше открадната со уфрлувањето гласови. Моите по-
ра нешни сопартијци не треба да заборават не само дека ми 
давале доверба, туку и дека јас сум ја стекнал таа доверба, сум 
го заработил добиеното и со самиот факт што бев еден од осно-
вачите на СДСМ и што како генерален секретар на СДСМ го из-
градив најголемиот дел од инфраструктурата на таа партија. 
Знам дека зад силните и груби зборови на Бучковски не стои 
членството на партијата, иако еден од партиските пот прет се-
датели во дебатна емисија со мене се обиде да го испорача тоа 
како порака од широкото членство. Тоа е на фонот на по литич-
кото, а што се однесува до човечкиот аспект, на личен план ос-
танав пријател со сите што тоа го прифаќаат.

Очигледно партија не се прави за ден-два, месец и три, 
но и за шест месеци. Како постојан Ваш соистомисленик 
се спомнуваше и сегашниот министер за финансии. Која 
е Нова социјалдемократска партија?

ПЕТКОВСКИ: Не би сакал сега да спомнувам по принципот 
"што би било кога би било", кој сè можел да биде мој сопартиец 
во новата политичка средина, односно во НСДП. Инаку, во пра-
во сте дека сериозна и солидно фундирана политичка партија 
не се прави за кратко време. Сепак, ние успеавме само за пет ме-
сеци да ја поставиме севкупната инфраструктура: сè до 70 оп-
штински организации што можеби е некој феномен, но мислам 
дека тоа е резултат на ентузијазмот и вербата на членството де-
ка може да се пресретнат и да се пресечат неповолните состој-
би во земјава. Дури мислам дека НСДП се роди како отпор на 
она што е денешна реалност во Македонија, а која ниту од да-
леку не е розова како што се прикажува. Колку за илустрација, 
досегашните владејачки структури, особено оваа последната, 

од Македонија направија држава со процент на невработеност 
од близу 40 отсто. Процентот на апсолутната сиромаштија е 30, 
а странскиот капитал и натаму ја заобиколува земјава. Хрватска, 
која произлезе од истата државна заедница во која бевме и ние, 
само минатата година реализира странски инвестиции колку 
РМ во целиот свој транзиционен период. Зошто е така? Затоа 
што имаме најдолга и најнеуспешна транзиција со очигледно 
криминално изведена приватизација. Институциите на сис те-
мот не функционираат, освен во Армијата и во МПЦ, народот во 
оваа земја не верува во ништо, најмалку во политичарите. То-
гаш како да ви веруваат странците? Денес Македонија ја води 
пре миер со поддршка кај народот помала од 2 отсто, а севкуп-
ната владејачка структура, вклучувајќи го и шефот на државата, 
немаат рејтинг ниту од 10 отсто.  

Изборните програми на сите политички партии како да 
ја применувале латинската "repetitio est mater studio-
rum". Што е тоа што обичниот човек ќе го поттикне да ви 
го даде својот глас токму Вам, бидејќи електоратот е све-
сен и за реалната економска состојба на Македонија, на 
што ставате акцент, како и на сè друго во земјава? Сме-
тате ли дека народот како на поранешен сдсмовец ќе ви 
поверува во тоа што го кажувате? Подготвени ли сте за 
релативен "пораз"?

ПЕТКОВСКИ: Не би сакал да говорам за програмите на дру-
гите политички партии, но можам најодговорно да тврдам дека 
програмата на НСДП ниту е копија и повторување на програми 
од други политички партии ниту, пак, е збир на лажни ветувања 
и надежи. Излеговме пред народот со конкретни проекти, но си-
тели и тимови, со реални извори на финансирање и искуства со-
бирани во други земји, пред сè, во Словенија, на генерален 
план Израел, особено во земјоделството. Кажавме јавно и тран-
спарентно што во втората, а што до крајот на четиригодишниот 
владин мандат. 

Од она што го гледам на теренот, на јавните трибини, на 
сред бите со граѓаните, речиси сум уверен дека тие не ме гле-
даат ка ко поранешен сдсмовец, туку како Тито Петковски- ли-
дер на нов политички субјект, кој ја бара поддршката на на-
родот и кој однапред кажува дека ќе коалицира само со на-
родот и само во интерес на државата, а во никој случај за по-
делба на некаков по стизборен плен, во форма на минис тер-
ски или на директорски места. 
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Не знам што подразбирате под поимот релативен пораз, 
но ние одиме на победа, на резултат во ништо помал од двете 
по литички партии, кои медиумите ги декларираат како фа во-
ритите (СДСМ, односно ВМРО-ДПМНЕ) и затоа на директното 
прашање давам директен одговор - дека ќе бидам задоволен 
со број на освоени пратенички мандати - барем за еден 
повеќе од СДСМ. 

Неодамна во јавноста проструи став дека Вашата НСДП 
и уште една новоформирана партија ДОМ всушност се 
експозитури на СДСМ. Како ќе се борите против ваквите 
информации?

ПЕТКОВСКИ: За жал, живееме во земја со ниска политичка 
култура кога се во прашање политичките лидери. Сведоци сме 
на политички подметнувања, на директен "византизам" во по ли-
тиката, на "информации и дезинформации", се води бес поште д на 
битка, се злоупотребуваат медиумите, кои и сами подлег нуваат 
на евтин популизам. 

Еднаш ќе слушнете дека НСДП е од "понтонски мост" за да 
го доведе Груевски (ВМРО-ДПМНЕ) на власт, а втор пат, сега 
од другиот противнички блок, дека всушност е "приврзок" 
или ка ко што вие велите експозитура на СДСМ. Само ќе до да-
дам дека НСДП е автохтон политички субјект, со политичка 
платформа базирана на современата европска социјал де мо-
кратија, која не се препознава ниту во програмата, а уште по-
малку во поли тич кото делување на СДСМ, додека за ВМРО-
ДПМНЕ не треба и да се зборува, бидејќи тоа е десна демо-
христијанска партија. 

Изјавите на партиските лидери поттикнуваат прашање 
од каде потекнува сигурноста во изборните резултати 
на секој од нив. Факт е дека кога се појавивте Вашиот реј-
тинг беше многу повисок, а како се ближи стартот на кам-
пањата така одредени истражувања, без оглед дали се 
обоени или не, покажуваат негово рапидно опаѓање... 
Изненадивте со носителите на листите...

ПЕТКОВСКИ: Не знам од каде ви се таквите показатели, ме-
ѓутоа реално мојот личен рејтинг никогаш не бил доведен во 
прашање и барем меѓу она што е понуда на македонската поли-
тичка сцена континуирано бил највисок. Мислам дека и сега е 
така. Друго е прашањето дали има нијанси кога е во прашање 
мојот личен рејтинг, односно рејтингот на мојата партија. Во 
принцип тука можам да се согласам со вас иако во последно 
вре ме е сè поуспешна идентификацијата меѓу мене и НСДП. 
Сега партијата е со рејтинг веднаш зад ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, а 
уверен сум дека во периодот кој претстои дека сериозно ќе им 
се приближиме. Велите дека изненадив со носителите на ли с-
тите. Претпоставувам дека тоа е во атмосферата оти не сме по-
нудиле т.н. звучни имиња. Всушност, каква е оваа категорија? 

Зарем се звучни имињата на некои поранешни или се гаш-
ни министри, кои заедно со поранешни и сегашни премиери 
ја до ведоа земјата до работ на пропаст. Се фалиме со ли дер-
ство во регионот, а ние всушност сме лидери со корупција и 
криминал во светот. Нè споредуваат со земји чии имиња ду-
ри и не можат да се изговорат, а се од афричкиот континент. 

Од друга страна, зошто не би биле звучни имињата на но си-
телите или на кандидатите за пратеници од избирачките листи, 
зад кои стојат чесен труд, резултати, докажаност во професијата, 
а никакви афери и темни траги. 

Ние промовиравме нов термин "економски патриотизам". 
Со тоа сакавме да кажеме дека во НСДП, особено во ра ко-
водството, и во овој случај на изборните листи, ќе нема место 
за ниту еден што на било кој начин се обидел да ја пот крад-
нува сопствената држава. 

Тоа е основниот критериум во НСДП. Јавно кажав дека ако 
во еуфоријата, во брзината на омасовувањето на партијата, 
некој и се провлекол низ нашите високи критериуми, брзо да ги 
напушти нашите редови. НСДП за никого нема да биде при бе-

жиште. Рековме дека силно ќе им се спротивставуваме на греш-
ките на другите, но ќе бидеме најригорозни во чистењето на 
нашиот двор.

Во моментов, иако завршија "плачењата" на неза довол-
ниците кои не се најдоа на избирачките листи, сепак не-
ма партиска општинска организација каде што нема пре-
вирања. И за НСДП имаше такви најави, во која мерка таа 
остана имуна на ова?

ПЕТКОВСКИ: Кажав дека во партии се влегува и за личен 
про фит. Не ја исклучив можноста и во НСДП некој да влегол чи-
с то од егоистички причини. Но, таквите нема да го минат на ше-
то сито и решето. Во еден случај, во една општинска органи за-
ција дел од раководството навреме се повлече и мислам дека 
дури беа и коректни што не ми направија политичка штета. Во 
целина, кроењето на пратеничките листи воопшто не ја потресе 
НСДП и ние ги немаме охридскиот, прилепскиот или некој друг 
случај со кој се судрија некои политички партии, наши кон ку-
ренти. Би било некоректно ако кажам дека ние сме биле сосема 
имуни од појава на нервоза и задоволство, но во секој случај 
Централниот одбор едногласно ги утврди сите листи и носители 
и сега се подготвуваме за влез во кампањата со полно единство, 
висока мотивираност, голем ентузијазам и сплотеност околу 
жел бата за победа на изборите. Тоа можеше да се види и на про-
моцијата на кандидатите за пратеници.

Најавувате мирна кампања, поаѓајќи од тоа дека за по ли-
тичарите веќе сè се знае и кој каков е, и што, и кога на пра-
вил. Очекувате ли и дека и политичките противници ќе 
имаат таков став кон Вас и Вашите сопартијци? Што ново 
Ви се подготвува?

ПЕТКОВСКИ: На сите јавни трибини повторувам дека НСДП, 
како нов политички субјект, сака да гради нова политичка кул-
тура, уважување и содејство со останатите политички партии 
кога е во прашање имиџот на нашата држава. Само на таков на-
чин ние во светот ќе емитуваме пораки дека сме демократско 
ци вилизирано општество и дека зад нас стои цивилизирана 
дол го вековна, дури и повеќемилениумска традициија на кул ту-
ра и цивилизирано однесување. Македонија е земја која со сво-
јата културна историја многу даде и се вгради воопшто од ци-
вилизациските токови на глобален план. Затоа во кампањата ќе 
влеземе мирно, со позитивистички дух, ќе емитуваме таква 
енер гија и никого нема да напаѓаме. Дури и ако треба да се 
браниме тоа ќе го правиме на достоинствен начин, чесно, и како 
што вели нашиот изборен слоган - СИЛНО, но во никој сличај 
под прагот на човечкото достоинство. Оставам на другите да се 
однесуваат според своето наоѓање, само апелирам да го чуваат 
дигнитетот на нашата држава, која доби кандидатски статус, а 
сега очекува термин да го почне преговарачкиот процес. 

Претставниците на меѓународната заедница секојдневно 
нè потсетуваат дека само од нас, односно од квалитетот на 
прет стој ните парламентарни избори зависат македонскиот 
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пат и брзината на приближувањето кон ЕУ-НАТО инте гра ци-
ите. Би сакал да грешам, меѓутоа сепак мислам дека зачес те-
носта и то нот во нивните апели упатуваат на заклучок дека 
Европа и све тот уште сега не се уверени дека власта конечно 
е подготвена да спроведе демократски и фер, односно како 
што самиот пре миер вели, скандинавски избори.

Во "Единицата" ќе се соочите со Бучковски и со Груевски. 
Вашата претпоставка која коалиција колку пратеници ќе 
добие? Доколку и за едната и за другата страна се по ка-
жете како фактор за формирање макар и на малцинска 
Влада, за кого ќе се решите? Новиот парламентарен со-
став ќе треба да донесе неколку клучни закони за држа-
вата, на повидок е регионализација, прашањето за без-
бедноста сигурно уште долго ќе биде актуелно...

ПЕТКОВСКИ: Во раководството на партијата имаше и пои-
накви размислувања, на пример, да ја предводам Третата 
избор на единица во која, според сите анкети, ние стоиме 
најдобро. Но, јас одлучив целиот свој политички кредибилитет 
да го зало жам во Првата изборна единица од две едноставни 
причини. Тука живеам. Тука се натпреваруваат лидерите на 
политичките партии и сосема логично е тука да ги вкрстиме 
политичките ра кавици. Да ги објасниме нашите програми пред 
народот, а из бирачите кои го знаат целиот наш политички и 
чисто човечки, мо рален (ние сме мала држава), нека одлучат 
кому ќе му ги да дат гласовите. Ние минавме низ неколку 
изборни циклуси, гла сачите веќе се оспособени да разликуваат 
празни ветувања од реални програми. 

Упатувам само апел да излезат масовно на изборите за да 
би деме во позиција да формираме влада зад која стои леги-
тими тетот на мнозинството македонски граѓани. Во право 
сте, ако не се случи ние да го добиеме мандатот за фор ми ра-
ње влада, на што реално целиме, тогаш ќе бидеме незаоби ко-
лен фактор без кој не ќе може да се формира идната маке дон-
ска влада. 

Сакам да ја уверам јавноста дека и во владата и во Собра-
нието претставниците на НСДП ќе бидат тие кои ќе креираат и 
закони и решенија, со кои се гарантираат стратешките интереси 
на земјата, односно се исполнуваат обврските земени пред гра-
ѓаните со нашата изборна програма и со она што ќе го заста пу-
ваме кога ќе влеземе во изборната кампања. 

Што доколку севкупниот електорат се реши на апстини-
рање и излезеноста не ги задоволи критериумите за 
фор мирање нов состав на законодавниот дом? Пред ме-
ѓународната заедница ќе го потврдиме мислењето кое 
го имаат за нас, сигурно и вие контактирате со одредени 
претставници? Може ли да мине тезата за неопходно 
раз воднување на гласачкото тело? Какви фер и демо-
крат ски избори ни претстојат?

ПЕТКОВСКИ: Не очекувам апстиненција од поголеми раз-
мери. Македонскиот народ, граѓаните на Македонија и досега 
покажаа дека знаат да ги бранат интересите на земјата многу 
по веќе од нивните политички претставници и од оние кои са-
мобендисано се прогласуваат за државници. Верувам во висо-
ката свест, патриотизмот и чувството за одговорност на момен-
тот. 

Дали изборите ќе бидат фер и демократски? Тоа не зависи 
од народот, за тоа се одговорни сите учесници во изборниот 
про цес, пред сè, Владата на РМ, која ги има сите инструменти и 
ка пацитети ако сака да спроведе избори кои ќе ја легитимираат 
нашата земја како современа и демократска. Ние имаме ис кус-
тво и за добро спроведени, но и за многу сомнителни, да не ка-
жам фалсификувани, избори. Нека власта се одлучи кое ис кус-
тво сега ќе го искористи. 

Што се однесува до НСДП, лично ви гарантирам дека нашето 
членство, активистите, нема да направат ниту еден потег, со кој 
ќе се загрози легитимноста на изборниот процес. Од почеток  
кажавме дека за нас се приоритетни државните, а не партиските 
и други тесни интереси. 

Вашето спротивставување, односно воздржување за од-
редени прашања во Собранието и формирањето пар-
тија, значат дека политичките амбиции на Тито Петков-
ски нема да завршат со овие парламентарни избори. Што 
по три години, кога нè очекуваат едни други из бо ри? 

ПЕТКОВСКИ: Вашето прашање имплицира одговор во сми с-
ла на тоа зашто ние всушност ја формиравме НСДП. Односно 
дали ние всушност се подготвуваме за некои, како што велите, 
"идни други избори". Ќе ви кажам сосема одговорно. НСДП на 
почетокот беше идеја - за враќање на изборната социјал демо-
кратија во земјата. Идејата се преточи во проект, односно нов 
по литички субјект, кој треба да внесе верба и решение за про-
мена на неповолните состојби во земјата и за решавање на ег-
зистенцијалните потреби на граѓаните. Тука нема ништо лично. 
Тука има само една голема одговорност кон државните инте-
реси на земјата. Потенцијалот кој веќе се собра во НСДП е сил-
на гаранција дека градиме партија за долг век и за квалитетен 
натпревар со останатите политички субјекти на сите следни по-
литички соочувања.  

Можно ли е синдромот на демократска поделба на пар-
тиите да значи дека во нив ќе се направи одредена "чист-
ка" и тие повторно ќе се групираат, со што ќе се создаде 
цврст македонски лев и десен блок, со силен центар, 
кои ќе имаат едногласно мислење за иднината на Ма-
кедонија? 

ПЕТКОВСКИ: Политичкиот монизам во Македонија повеќе е 
невозможен. Постои желба кај досегашните т.н. силни партии 
(СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ) да наметнат во јавноста една црно-бела 
ситуација на работите. Имено, дека  само тие се политички стол-
бови околу кои треба да гравитираат помалите партии. За жал, 
и медиумите или дел од нив подлегнуваат на едно вакво по-
литичко подметнување. НСДП нема да биде дел од таа шема. 
НСДП ќе биде подеднакво јак политички субјект, како и оста на-
тите.

 Одиме сами на избори за да си го провериме леги ти ми-
тетот, а потоа врз рамноправни основи и само врз јасна плат-
форма за решенија што ќе значат задоволување на потре би-
те на гра ѓа ните, а не личните амбиции на некои идни минис-
три или ди рек тори, со сите ќе разговараме за состав на вла-
да. Ниту некого однапред ексклузивно го фаворизираме, 
ниту некого однапред го исклучуваме. 


