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АНДРЕЈ ПЕТРОВ, ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ

ОДАМ И СПРОТИ В   ЕТРОТ ЗА ДА НЕ СЕ ОДАМ И СПРОТИ В 
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Разговорот го водеше:  
Силвана БЛАЖЕВА

Господине Петров, 30 години од постоењето на Општина Карпош и 35 години на ЗЕЛС се повод 
уште еднаш да се огласите и во кратки црти на јавноста да й ја претставите Општината каде што 
сте градоначалник... 

ПЕТРОВ: Општина Карпош е бренд име за локалните самоуправи во Македонија. Тоа не се должи 
само на мене, туку на генерации кои работеле и работат во Општината, така што благодарноста за сè 
она што како рејтинг е постигнато им припаѓа на сите, а воедно и на нејзините граѓани, кои се активни 
и учествуваат во севкупниот развој на Карпош. Во оваа Општина живеат голем број интелектуалци, лу-
ѓе домаќини. Своевремено Карпош беше еден вид спална соба на Скопје, а сега со новите раководства, со 
новите трендови се трудиме таа да не биде само тоа, туку нешто повеќе, да биде општина со најголем 
потенцијал за развој во градот Скопје и една од најдобрите во државава. 

Од аспект на претседател на ЗЕЛС, како гледате на воспоставувањето меѓуопштинска соработка 
со другите општини во странство?

ПЕТРОВ: Еден од условите за приближување кон ЕУ е да воспоставуваме твининг односи, значи 
односи со други општини, да имаме меѓународна соработка, а кај нас да применуваме дел од искуствата 
на поразвиените западни демократии, што и го правиме. Сите активности се реализираат преку нашата 
асоцијација ЗЕЛС, која постои веќе 35 години. Се надевам дека овој значаен јубилеј ќе го одбележиме 
со новата зграда на ЗЕЛС, за која веќе е почната тендерската постапка и таа се финансира од парите на 
ЕУ. Околу 700.000 евра се наменети за изградба на Куќата на општините, каде ќе биде лоцирана и школа 
за локална демократија. Мислам дека тоа ќе биде повеќе од симболичен гест за значењето на ЗЕЛС 
како асоцијација. ЗЕЛС одржува бројни контакти, имаме регионално поврзување, конституиравме 
мрежа на локални самоуправи на Југоисточна Европа, активни сме во Советот на Европа, во Конгресот 
за локални и регионални власти, каде што често пати како делегација сме учествувале во дискусии, сме 
покренувале иницијативи, давале предлог декларации. Сметам дека ние сме кохезивен фактор за слу-
чувањата во Југоисточна Европа и воспоставивме одлична соработка со другите асоцијации. Контак-
тите кои ги имаме со претставниците на меѓународната заед ница во Скопје ни овозможија позиција 
секогаш да имаме со јузници, условно да речам, во нашите конфронтации со Вла да та, бидејќи во нив 

ОДАМ И СПРОТИ В   ЕТРОТ ЗА ДА НЕ СЕ ЕТРОТ ЗА ДА НЕ СЕ 

Господинот Андреј Петров е актуелен градоначалник на Општина Карпош, 
претседател на ЗЕЛС, а воедно и респектабилен член на СДСМ. Причина по-
веќе за разговор со него е 30-годишното постоење на оваа скопска оп шти-
на, јубилејот од 35 години на ЗЕЛС, како и случувањата во неговата ма тична 
партија, која доживува бурни времиња. 

Што мисли за овие прашања градоначалникот Петров...
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ние сме послабиот партнер. Беспрекорните односи кои ги из-
градивме со текот на времето, и инсти туцио нално и на лично 
ниво, во овој период многу ни помогнаа да ги надминеме нај-
тешките моменти на децентрализацијата.

Надвозникот "Влајко" во населбата Влае беше синоним 
за успешен градоначалнички проект на Вашиот прет-
ходник, но сега се покажа дека тоа е најскапата и нај-
неисплатливата инвестиција на Општина Карпош. Чија 
е грешката?

ПЕТРОВ: Прво што се обидов да направам е проектот да се 
заврши и, еве пуштен е во употреба. Со поддршка на меѓу на-
родни донатори успеавме дел од конструкцијата да се за тво-
ри, поставивме лифтови за инвалидизирани лица, за кате го-
риите кои имаат потреба од таков вид  превоз за да се качат до 
мостот. Направивме напор со издавање на рекламниот про-
стор да се инвестира во одржувањето на мостот, бидејќи тоа е 
скапо. За лифтовите, за тој кој ги одржува, за кровните кон-
струкции, за редовно фарбање на елементите од металната 
конструкција, чуварот кој го имаме, потребни се пари. Баравме 
начини како тоа да го направиме и го направивме преку ко-
мерцијализирање на дел од просторот над надвозникот. Не би 
сакал да се навраќам на проекцијата на инвестицијата, но 
можам само да речам дека сумата која е издвоена од оп шти н-

кедонија, не само за Скопје, туку и за државата, бидејќи не ма-
ме таква спортска сала. Треба од сите страни да се направат 
напори таа да се заврши. Објектот е скап, меѓутоа такви об-
јекти има во секоја држава и ако некој сака да биде репрезент 
на суверена држава треба да е свесен и дека тоа е една од 
карактеристиките кои треба да ги имаме. Градот сам не може 
да ја издржи таа работа. Не сум од оние кои мислат дека тре-
бало да се избере поевтината варијанта бидејќи за таков тип 
објекти не секогаш поевтиното е и поисплатливо. Но, добро е 
што и од претходната Влада и од оваа Влада има добра волја 
проблемот да се реши. Ете, со ангажман и на градоначалникот 
на Скопје да се направи обид ракометното првенство, кое тре-
ба да се одржи кај нас, да не се пролонгира. Тоа е најдобриот 
начин на промоција на својата земја.    

Земјиштето кое им беше доделено на "Делта М" во вре-
мето на Владата на Бучковски сега е одземено од оваа 
Влада. Како гледате на овој незавршен проект, кога со 
вакви постапки излегуваме несериозни пред стран ски-
те инвеститори?

ПЕТРОВ: Веројатно ќе има судска процедура која ќе си го 
каже своето доколку "Делта М" се жалат. Мислам дека ние тре-
ба да привлекуваме странски инвеститори и Општина Карпош 
максимално ќе й стои на располагање и на оваа Влада, како 
што й беше и на претходната, експедитивно да доставува ин-
формации за одредени состојби во просторот, да работи де-
тални планови, со цел да се привлечат странски инвестиции. 
За мене е неприфатливо со години просторите да ги држиме 
запуштени, неуредени, инвеститорите да доаѓаат во неизвес-
ност која трае една, две и три години, и на крај, народски ка-
жано, ја баталуваат работата, бидејќи никој не сака предолго 
да губи време. Зошто би ги пласирале парите тука, кога можат 
тоа да го направат некаде во соседството, на многу поед но-
ставен начин. Затоа како ЗЕЛС од Владата побаравме на оп-

Општина Карпош максимално ќе й стои на рас по-
лагање и на оваа Влада, како што й беше и на прет-
ходната, експедитивно да доставува инфор мации за 
одредени состојби во просторот, да ра боти детални 
планови, со цел да се привлечат ст рански инвестиции.

скиот буџет е преголема. Дополнително направивме не кои 
редукции и заштеди и конечната сума е околу 55 милиони 
денари. Надвозникот е потребен и воопшто не спорам за не-
говата функција. Значи, функционалниот премин над една ули-
ца која многумина ја нарекуваат "улица на смртта" е до бре-
дојден. Често одам во обиколка на Општината и проверувам 
како се одвиваат одредени работи, гледам дека децата го 
користат надвозникот. Најголемо богатство е кога сме успеале 
некому да му помогнаме. Функционално, тоа е неопходен про-
ект не само тука, туку и на други места. Меѓутоа, дискутабилно 
е димензионирањето на тој проект.

Постојат уште два скапи проекта кои доцнат со реа ли-
зирањето поради различни причини. Повеќенаменската 
спортска сала која ја иницираше градоначалникот Пе-
нов, па ја продолжи градоначалникот Костовски тоне 
во грешки и проблеми, кои треба да ги разрешат вла-
дините институции. Прво со тоа се зафати Владата на 
Бучковски, а продолжи Владата на Груевски. Дали на 
крај Општина Карпош ќе остане со куси ракави во од-
нос на спортските терени?

ПЕТРОВ: Во никој случај Општина Карпош нема да остане 
со куси ракави во однос на спортски терени. Ние и сами ин-
вестиравме во голем број спортски терени, имаме доволно за 
разлика од други општини: базенот "Карпош" ни е вратен во 
сопственост, имаме неколку игралишта, спортскиот комплекс 
во Влае, спортските комплекси во училиштата кои ги градиме, 
иницијативи за спортскиот комплекс на кејот, околу скејт пар-
кот, кој практично лани целосно го реализиравме. Во однос на 
салата, можам да речам дека таков објект и е неопходен на Ма-
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штините да им се врати земјиштето, кое во 1991г. практично 
им беше одземено, за на тој начин да се овозможи економски 
развој на локално ниво, кој ќе има свој импакт и врз државата. 
Гледаме дека државата не е  најдобар стопан на земјиштето. 
Не ка има контролни механизми, ако некој направи криминал, 
од што веројатно тие и се плашат во врска со градоначалниците, 
нека има санкции, механизми, меѓутоа не може сите да ги ста-
ват во позиција да не можат својата креативност да ја преточат 
во конкретни проекти.  

Периодот на стабилизирање на процесот на децен-
трализација во Македонија би требало да е минат, но се 
појавија крупни проблеми во однос на финансирањето 
на општините. Ова овозможи да постои нерамноправен 
статус меѓу руралните и урбаните општини, кои се со о-
чуваат со свој опстанок. Дали тоа е последица на ло-
шата територијална поделба на РМ? Дали постои опас-
ност од згаснување на некои општини?

ПЕТРОВ: Можам да го кажам својот став во однос на ова 
прашање како претседател на ЗЕЛС. Во овој период прво тре-
ба да се направи напор руралните општини максимално да се 
помогнат. Значи, да се создаде можност руралните општини 
максимално да се поддржуваат од државата за да видиме дали 
можат да опстанат. Бидејќи не е цел сè да се сконцентрира во 
урбаните средини и да дојдеме во ситуација во каква што е 
Албанија, каде целата популација живее во градовите, а зем-
јата е пуста. Тие имаат сериозен проблем и работат на негово 
решавање. Затоа ние треба да правиме напори што повеќе да 
го поттикнуваме рамномерниот развој, не само Скопје, туку да 
се развиваат и другите градови, да се развива Источна Маке-

кон ституирање на телото и НАТО Советот да продолжи со 
интензитетот со кој работеше и досега. Инаку, тоа е една од 
институциите каква што имаат сите земји кои се членки и кои 
пристапуваат во НАТО, и е високо ценета во структурата на 
Алијансата.

За градоначалник на Општина Карпош дојдовте како 
кандидат од коалицијата "За Македонија заедно". Ва-
шата матична партија СДСМ се соочува со сериозни 
расцепувачки проблеми. Дали демократските процеси 
во СДСМ можат да се поистоветат со случувањата во 
ВМРО-ДМПНЕ од пред неколку години?

ПЕТРОВ: Демократските процеси во партиите се нешто што 
мора да се случува. Ние и како држава имаме некој еволутивен 
раст, но не сакам да кажам дека во партиите немало демо кра-
тија пред доаѓањето на било кој. Ние прво треба да бидеме 
начисто дека иако сме политички опоненти не смееме да се 
гледаме како крвни непријатели. Мораме да имаме одредени 
заеднички ставови по некои прашања, кои се битни, бидејќи 

во плуралистичко општество не може само една партија да 
биде на власт. Логично е по еден мандат, што е многу често 
особено во земјите во транзиција, или по неколку мандати таа 
да се смени со друга гарнитура. Затоа е потребно да не се 
прават празни одови и дел од работите кои се преземаат да 
бидат синхронизирани и со заедничко учество и согласност 
на клучните партии, а моментно СДСМ е клучната опозициона 
партија. Конкретно на прашањето, мислам дека расцепувачки 
проблеми нема да има, дека има доволно зрелост и критична 
маса да се сфати дека СДСМ е СДСМ само доколку е силна пар-
тија, било во опозиција или на власт. На примерот на ВМРО-
ДПМНЕ се покажа дека расцепувањето на ситни субјекти од-
зема многу време и многу труд, а на крај не води кон ништо, 
бидејќи тоа е повторување на една иста идеологија и на едни 
исти луѓе, кои мотивот го гледаат во остварувањето на личните 
амбиции. Мислам дека во СДСМ тоа нема да се случи.   

Но, на партиската Конвенција во МНТ имаше поединци 
кои се истрчаа во своите изјави, а со нив не се согласија 
присутните во салата...    

ПЕТРОВ: Знаете, ние сега сме во еден преоден период во 
кој никогаш досега не сме биле. Се отвори процедура на гла-
сање на доверба на лидерот, заврши со исходот со кој заврши, 
негова доблест е што го призна на некој начин поразот, што е 
негов демократски капитал. Мислам дека ќе спласнуваат дел 
од тензиите меѓу членството, но ако партијата сака да оди на-
пред таа мора да најде реформски потенцијал во себе. Ре-
формскиот потенцијал може да биде само од луѓе кои се до-

Контактите кои како ЗЕЛС ги имаме со пр ет став ни-
ците на меѓународната заедница во Скопје ни ово змо-
жија позиција секогаш да имаме со јузници, условно да 
речам, во нашите кон фрон тации со Владата, бидејќи 
во нив ние сме по сла биот партнер.

донија, каде што еден дел е сосема запоставен, како и делови 
од Западна Македонија. Второ прашање е што ако се види 
дека некои општини не можат да издржат. Постојат законски 
можности тие да  користат дел од услугите на поголемите оп ш-
ти ни, значи да постои меѓуопштинска соработка на која мно гу 
инсистира и Европа. Доколку видиме дека сè тоа не може да 
успее во период кој е објективен, на пример, неколку години 
од донесувањето на тој закон, тогаш неминовно ќе биде спо-
јувањето на некои општини. Ако се покаже дека некои оп ш-
тини вештачки се креирани, не можеме со сила да ги ве ге ти-
раме. 

Вие сте член на Претседателството на Советот на НАТО. 
Премиерот Никола Груевски беше потпретседател, а 
претседателот на ова тело стана министер за одбрана. 
Кога веќе на големи ѕвона меѓу народот и како владина 
одредница се протежира нашето вклучување во Али-
јансата, како тоа ќе функционира кога го немаме пр-
виот човек?

ПЕТРОВ: Веројатно во иднина ќе се одржат некои со ста-
ноци, јас не бев на последниот, одржан непосредно по кон-
ституирањето на Владата. Она што е важно е тоа дека НАТО 
Советот е исклучително важен инструмент за приближување 
кон Алијансата, досегашниот претседател стана министер за 
одбрана, што е логичен тек на настаните. Ќе треба да се најде 
некој кој ќе го води телото за да може работите да се одвиваат 
што е можно подобро. Таму има квалитетни луѓе кои можат да 
ја преземат работата, и со некои дополнувања сепак може да 
не се изгуби во континуитетот. Имаше добра програма, многу 
настани беа афирмирани, луѓето имаа контакти со прет став-
ници на НАТО и мислам дека треба што побрзо да се оди на 
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M еа инервју

АНДРЕЈ ПЕТРОВ

волно авторитетни, доволно препознатливи за да повлечат 
напред и кои кај луѓето практично се препознаваат како неш-
то ново. Да парафразирам со ситуацијата во ВМРО-ДПМНЕ, 
ток му тоа и се случи кај нив. Доаѓањето на Никола Груевски 
беше проследено со кадровско преструктуирање и осве жу-
вање, кое можеби во моментот беше дочекано на нож, но се 
виде дека даде ефект. Луѓето се заморуваат од исти ликови во 
политиката.

Во една прилика му дадовте поддршка и му искажавте 
доверба на екслидерот Бучковски, а во друга тој изјави: 
"Јас и претседателот на ЗЕЛС сме луѓе на идината"...

ПЕТРОВ: Постојат причини зошто на некој начин му дадов 
поддршка на Владо Бучковски. Првата причина е што му бев 
шеф на изборниот штаб, и тоа не сум бил шеф на изборен 
штаб на било кого, туку на претседателот на партијата, а не 
мис лам дека само тој е виновникот за поразот. Не може по 20 
дена моето мислење да се трансформира во спротивно, би-
дејќи тоа е неприродно и неморално. Не можам да го изгубам 
респектот кон сам себе со тоа што на луѓето на кои до вчера 
сум им објаснувал дека треба да се гласа, дека тоа е добитната 
комбинација, наеднаш да им го говорам спротивното, и тоа не 

не кој нов, условно да кажам, "газда" кон кој ќе се врзе. Така не-
ма просперитет и така не се оди напред.

Со ова кажувате каква е Вашата определба за прет-
стојниот Конгрес?

ПЕТРОВ: Искрено очекувам дека на Конгресот Радмила Ше-
керинска ќе стане идниот претседател на СДСМ, што е и ре-
алност судејќи според номинациите кои доаѓаат од огра но-
ците. Она што мене лично ми годи е големиот број номинации 
кои јас ги добив како личност, со што на некој начин се по твр-
дува дека во изминатиот период е работено како што треба. 
Многу е важно по Конгресот да настапи процес на збивање на 
редовите, доколку се сака партијата да остане компактна. Ту-
ка би сакал да укажам дека јавните конфронтации и пре пис-
ките во медиумите меѓу истакнати членови, меѓу луѓе кои се 
основачи на СДСМ, меѓу луѓе кои дале голем дел од својот 
работен век во партијата, се штетни и внесуваат конфузија во 
членството. Затоа, во целата работа не треба да се манипулира 
и со името на претседателот Црвенковски, без разлика на не-
говите ставови по некои актуелни прашања. Мора од ова да 
се извлече поука и да се тргне напред. Меѓутоа, одговорноста 
за случувањата во партијата, пред сè, ќе биде на Шекеринска, 

само на нашите членови, туку и на луѓето од бројните митинзи, 
од средбите на кои одев. Втората причина, за оние кои ве ро-
јатно не знаат, Владо Бучковски е од општинската организација 
Карпош, од општината во која сум градоначалник. Третата при-
чина, па имам некакви скрупули во животот, тој ми даде от-
ворена поддршка да станам кандидат на партијата кој, пак, 
единствен од кандидатите на СДСМ победи во Скопје, така 
што сум должен тоа да го ценам. Како личност имам една осо-
бина, понекогаш одам спроти ветрот, да се биде лојален за не-
која работа, бидејќи само така може да се остави впечаток кај 
луѓето, а и да не се направи нешто за што во иднина ќе се сра-
миш. Меѓутоа, треба да се знае дека не сум бил, ниту во ид ни-
на ќе бидам маша или нечија истурена рака. И она што се слу-
чуваше само кажува дека ние треба да ги препознаеме ка ме-
леоните во своите редови, а тоа ќе биде наравоучение и за 
оние кои во иднина ќе ја водат партијата. Не може некој кој до 
вчера застапувал една теза наеднаш без причина да се пре-
врти, со сосема спротивно мислење, без разлика што во тој 
момент му се чини да е опортуно тоа да го направи и да најде 

Мислам дека расцепувачки проблеми нема да има, 
дека има доволно зрелост и критична маса да се сфати 
дека СДСМ е СДСМ само доколку е силна партија, било 
во опозиција или на власт.

како иден претседател, како што тоа досега беше одговорност 
на Бучковски. Убеден сум дека ни е потребна макотрпна ра бо-
та за да го достигнеме рејтингот кој го имавме и немаме мно гу 
време, до следните избори не се 28 месеци, туку се ефективни 
12 или 15 месеци во кои ќе треба упорно да се работи на 
подигнувањето на довербата, пред сè, меѓу граѓаните. Значи, 
едно е да го мотивирате членството, но тоа не е доволно, мо-
жете да имате огромни симпатии меѓу него, но доколку не-
мате симпатии и поддршка од јавноста, од неопределените 
гра ѓани, тогаш не можете да направите камбек. Затоа, битно е 
од сите страни малку да се повлече ногата назад, да се седне 
трезвено за оние работи кои треба да се завршат, да не се мар-
гинализира и поддршката која ја доби досегашниот прет се-
дател на партијата Бучковски.

Упорно ја повторувате Шекеринска, што ако се јави друг 
кандидат? Се слуша дека како кандидат може да се по-
јави и сегашниот амбасадор Благој Ханџиски... 

ПЕТРОВ: Па, познавајќи ги работите не верувам во тоа. Тој 
е респектабилен член на СДСМ, оставил многу зад себе во пар-
тијата, долг период бил еден од најблиските соработници на 
претседателот на СДСМ, достојно нè претставува како амба-
садор во Грција. Во една прилика, кога водев делегација од 
ЗЕЛС во Грција, каде што беа сите градоначалници од Управ-
ниот одбор, видов колку тој се грижи за претставувањето на 
сво јата земја и како добро работи. Реалноста е таа дека во оп ш -
тинските организации има широка поддршка за Шекерин ска, 
во овој момент треба да се прифати како факт и да не се 
прават чекори кои ќе стимулираат натамошно продла бочу-
вање на јазот во раководството. За многу брзо време, доколку 
се тргне со таков приод може да се направат сериозни и по-
зитивни чекори, но мора да се собере и доволно критична ма-
са на луѓе кои нема да бидат препознати само како обични 
пар тиски агитатори. Ни требаат угледни луѓе за да ја вратиме 
довербата кај граѓаните.
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Што мислите колку Радмила Шекеринска е подготвена 
да ја извлече партијата од состојбата во која се наоѓа, 
но и да й го врати рејтингот?

ПЕТРОВ: Шекеринска има шанси. Таа го знае моето ми сле-
ње за неа, не сакам тука да го кажувам за да не испадне онаа 
стандардната наша дека треба да му се додворуваме на секој 
нов кој ќе дојде за претседател. Но, за да го направи тоа мора 
да избегне дел од грешките кои беа направени. Значи, прво 
мора да се направи тим на луѓе, тој тим малку да се симне на 
терен, да се дружи со обичните граѓани. Можеби поради при-
родата на мојата работа, како градоначалник, и комуникациите 
кои ги имам, гледам дека работите не се така како што по-
некогаш се мислат кога се дебатира на одреден форум или од 
кабинет.

Со други зборови, кажувате ли дека СДСМ не е само 
"Бихачка", она во што се претвори?  

ПЕТРОВ: Па, СДСМ мора да биде она што беше, во времето 
кога беше опозиција, тогаш беше и најдобра. И можеби мо-
жеме да бидеме скептични дали може повторно да се вратат 
тој ентузијазам и енергија, но никогаш не треба да имаме 
скептичност. По природа секогаш сум повеќе од оптимист од 
она што дури е и реално. Некои мои пријатели велат дека по-
некогаш сум дури и некритичен оптимист за одредени рабо-
ти, но мислам дека без оптимизам не можеме да успееме, во-
оп што ниту како држава. 

Тито Петковски во неговата партија повлече сдсмовско 
членство. Партија со лева ориентација е дел од власта. 
Колку тоа се одрази на СДСМ? 

ПЕТРОВ: Тито Петковски беше еден од најстарите членови 
на СДСМ, штета е што се реши на чекорот на кој се реши. Тој 
најдобро ги знае причините зошто тоа го направил. Пред из-
борите Петковски направи чекор кој можеби му донесе мож-
ност да биде во власта, меѓутоа не верувам дека долгорочно 
ќе му донесе било каква корист опстојувањето во коалиција 
која за него е неприродна, идеолошки различна, затоа што не 
е практикување само да се биде на власт. Од власта треба да 
се има некаков производ, нешто да се направи, а ако едниот 
тегне на лево, другиот на  десно, третиот воопшто не тегне, 
воопшто не учествува во целата игра, тогаш нема смисла.

Ќе се бара промена на Статутот на партијата и озва-
ничување на фракционерството. Можно ли е Бучковски 
да се оддели со одредена група пратеници и во Со-
бранието да се формираат нови коалиции?

што не е добро. Сепак под лупа повеќе треба да биде власта 
со потезите кои ги прави. Но, некако кај нас,  и кога е на власт 
и кога е во опозициија СДСМ привлекува многу поголемо 
внимание од другите политички партии. Лично мислам дека 
многу поважно е да се овозможи директно гласање на член-
ството, отколку некое псевдофракционерство.

Каде сте Вие во новото организирање на сите тела во 
СДСМ? Андреј Петров се посочува како...

ПЕТРОВ: Се шпекулира поради онаа поддршка од оп штин-
ските организации, која е сериозна, значителна, меѓутоа во 
постоечката ситуација, апсолвирано од моја страна, е дека со 
оглед на минатиот труд, препознатливоста, широката под дрш-
ка која ја доби од општинските организации Шекеринска тре-
ба да биде претседател на СДСМ и таа тоа ќе биде. Дилема не-
ма барем меѓу оние кои се познавачи на состојбите внатре во 
партијата. Обврска на претседателот кој ќе биде избран, не 
статутарна туку морална на некој начин, е да се почитува вол-
јата на членството. Тоа не е битно само за да биде задоволено 
членството, туку дека во иднина партијата треба да функ цио-

нира со избалансирано артикулирање на интересите внатре 
во партијата. Можам да кажам дека активно ќе бидам вклучен 
во случувањата, мислам дека за тоа има и легитимитет и 
поддршка од луѓето. Многу ме радува што на спомнувањето 
на моето име луѓето не реагираат со некаков анимозитет, 
напротив сметаат дека тоа е нешто позитивно, нешто ново, и 
воопшто не мислам да бидам деструктивен, напротив ќе 
помагам во јакнењето на партијата, бидејќи без разлика на 
одредени ставови кои сите ние имаме право да ги имаме, 
демократијата се базира на компромис. Ако се очекува еден 
претседател на државата кога ќе го изберат да е претседател 
на сите граѓани, логично е дека претседателот на партијата е 
претседател на сите интересни групи на тој комплексен 
партиски механизам. Потребни се луѓе кои имаат меѓународна 
афирмација, кои имаат добри контакти и внатре во земјата, не 
само во нашиот, да кажам македонскиот политички кампус, 
тука сепак се и факторите и коалиционите партнери од 
албанска страна, нешто што постои, што е реалност и што не 
може да се занемари, и треба работата добро да се води и 
натаму за да има успех. Јас сум подготвен да помагам, меѓутоа 
не е до мене да се нудам. Предлози има, волја постои, зависи 
од тоа како работите ќе се структурираат. Сосема ми е јасно 
дека кај одредени кругови, кои на некој начин сакаат статус 
кво на позициите, новите ветришта не се добредојдени. Но, 
новите ветришта се добредојдени за да има просперитет. 

Треба да се знае дека не сум бил, ниту во иднина ќе 
бидам маша или нечија истурена ра ка. Ние треба да ги 
препознаеме камелеоните во своите редови, а тоа ќе 
биде наравоучение и за оние кои во иднина ќе ја водат 
партијата. Кај од редени кругови, кои на некој начин 
сакаат статус кво на позициите, новите ветришта не се 
до бредојдени. Но, новите ветришта се добре дој дени 
за да има просперитет. 

ПЕТРОВ: Партијата има свои органи кои ќе одлучат дали 
такво нешто ќе биде предмет на измена или воопшто нема да 
се дозволи. Прво, за државата е битно да има јака опозиција, 
да нема опозиција која е безопасна за Владата, зашто во тој 
случај Владата е комотна и може да прави што сака. Добро е 
на Владата некој постојано да й дише во врат и да знае дека не 
може да греши, дека треба да работи во интерес на гра ѓа ните. 
Хипотетички, секакви варијанти се можни, но да почекаме, за 
сите тие работи основен предуслов е да се консолидираат 
редовите во СДСМ. Окото на јавноста повеќе е вперено на тоа 
што се случува во СДСМ отколку што работи актуелната власт, 


