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ВЕСНИК НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

20 години од преземањето на првата караула „Рамна Нива“

ДРЖАВОТВОТЕН ЧИН ОД

ИСТОРИСКО ЗНАЧЕЊЕ
Извршниот одбор на Организационата единица на ОРОРМ
од Крива Паланка во непосредна
координација со раководството
на Организацијата на резервните офицери на Р.Македонија и со
целосна логистичка поддршка на
МО и ГШ на АРМ, на 11-ти март
2012 година ја одбележа 20-годишнината од преземањето на
граничната караула „Рамна Нива“
(11 март 1992 година), која, од 1-ви
ноември 2005 година функционира како станица на Граничната полиција на МВР.

Овој значаен патриотски и
државотворен чин беше осмислен
мошне впечатливо и достоинствено со постројувањето на единицата на тогашната Територијална одбрана, во чиј состав биле војници
и подофицери на чие чело овојпат
беше наредникот Миле Милковски (тогашен заменик командир на
единицата).
Смотра и прв поздрав до построената единица упати Претседателот на Р.Македонија и Врховен
командант на вооружените сили
д-р Ѓорге Иванов, а потоа со зву-

Доделување Златна плакета
на Претседателот на Р.М.
д-р Ѓорге Иванов од страна на
претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
ците на химната, војникот Драги
Митовски го подигна макаедонското знаме на граничниот јарбол
исто како и пред 20 години.
На овој свечен чин, покрај
Претседателот д-р Ѓорге Иванов,
присуствуваа неколку стотини резервни офицери и подофицери од
Р.Македонија, граѓани на Крива
Паланка, припадниците на станицата на полицијата, како и голем
број гости, меѓу кои; заменикот
на министерот за одбрана Емил
Димитриев, началникот на ГШ на
АРМ, генерал-мајор Горанчо Котески, претседателот на ОРОРМ
(Продолжува на стр.2)

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
проф. д-р Ѓ. Малковски, проф. д-р М. Димитријевски, генерал проф. д-р Р. Дамјановски,
д-р М. Солунчевски, м-р Л. Ѓурковска, м-р Д. Маџоски, м-р Г. Георгиев, Т. Мицевски,
Ц. Кузевски, Ж.Трајановски, П.Фончев, Р. Панов, С. Стрмбов, З.Толески,
Б. Димитријоски, В. Станковски, З. Анчов, З.Кироски
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проф. д-р Ѓорѓи Малковски, поранешниот министер за одбрана
проф. д-р Трајан Гоцевски, командантот на ЗОК, бригадниот
генерал Киро Галазовски, командантот на Првата механизирана
пешадиска бригада, бригадниот
генерал д-р Димче Петровски, командантот на Втората МПБр, бри-

гадниот генерал Методија Величковски, генерал потполковникот
во пензија Ѓорѓи Каракутовски,
деканот на Воената академија,
полковникот проф.д-р Росе Смилески, координаторот на активностите помеѓу ОРОРМ и ГШ на
АРМ полковникот Борко Симоски и градоначалниците на Кри-

ва Паланка и Старо Нагоричане,
Арсенчо Алексовски и Миодраг
Јовановиќ.
Во името на Општината Крива Паланка, на присутните учесници и гости им се обрати градоначалникот Арсенчо Алексовски
посакујвајќи им топло добредојде
и пријатен престој.

ИСПИШУВАЊЕ НА СЛАВНИТЕ СТРАНИЦИ ОД
СОЗДАВАЊЕТО НА АРМ
„Горди сме што, токму Кривопаланечките резервисти, овде,
на „Рамна Нива“, го започнаа испишувањето на славните страници од создавањето на АРМ. Тие,
храбро, одговорно и непоколебливо застанаа во одбрана на територијалниот интегритет и сувренитет на државата во најтешките и
одлучувачки моменти за македонската независност и самобитност.
Горди сме што „Рамна Нива“ е местото од каде почна да се трасира
патот на формирањето на новата
македонска воена организација, да
се создаваат новите генерации македонски војници и да се оствари
повеќевековниот сон за слободна
и независна држава. Токму резерв-

ниот состав, во рамките на Територијалната одбрана, одигра одлучувачка улога во зачувувањето на
мирот и стабилноста на земјата и
беше столбот на контролата на нејзината граница. За разлика од останатите земји во регионот, бевме
единствени кои успеаја да изградат
сопствена држава без ниту една
жртва, како најголем доказ за мирољубивата политика. Општината
Крива Паланка им оддава особено
признание на припадниците на Територијалната одбрана, на Организацијата на резервните офицери
на Р.Македонија и на Општинската организациона единица на
ОРОРМ од Крива Паланка која
не потклекна пред притисоците и

Смотра од страна на Претседателот на Р.М.
д-р Ѓорге Иванов на единицата што ја превземала
првата караула Рамна Нива, К.Паланка

заканите“, истакна, меѓу другото,
градоначалникот Алексовски.
Во пригодното обраќање,
претседателот на Извршниот одбор
на ОРОРМ од Крива Паланка Миле
Јакимовски, го нагласи придонесот
на Организацијата на резервните
офицери на Крива Паланка во нејзиното повеќедецениско функционирање во градењето на одбранбениот систем на Р.Македонија,
при што, потсети дека 11-ти март,
како светол ден за Крива Паланка е
прогласен за Ден на Општинската
организациона единица на ОРОРМ
од Крива Паланка чии членови беа
првите бранители на меѓниците на
нашата држава по нејзиното осамостојување.

ОФИЦЕР - 3
ОСТВАРУВАЊЕ НА СОНОТ НА ПЛЕЈАДА ГЕНЕРАЦИИ
МАКЕДОНСКИ ДЕЈЦИ

Проф. д-р Трајан Гоцевски

На државотворниот чин на
преземањето на караулата „Рамна
Нива“, присутните ги потсетија
тогашниот министер за одбрана
проф.д-р Трајан Гоцевски и командантот на Обласниот штаб на
ТО во Куманово, потполковник
Ѓорѓи Каракутовски (сега генерал-потполковник во пензија).

„Точно пред 20 години, на
денешен ден, токму на ова место,
започна да се остварува сонот на
плејада генерации македонски
дејци, Македонија да ја видат како
независна и суверена држава. Возбудата од тој чин, во тоа време,
беше огромна. За првпат по 10
века, по распаѓањето на Самоиловото царство во 1014 година,
Македонија постави свое знаме на
своја граница, како независна држава. Во тој турбулентен и неизвесен период, Р.Македонија мораше
да реши неколку клучни прашања
кои имаа круцијално значење за натамошната идина: да ја заокружи
државната територија со демаркирана и меѓународно призната граница; да ја исели тогашната ЈНА и
да избегне состојба на прогласена
независна држава со туѓа војска
на својата територија; да формира
сопствена армија како гарант на
својата независност и суверенитет; да се одбегне отворањето на
Јужниот фронт, кој требаше Македонија да ја втурне во војна; да
сочуваме дел од вооружувањето и
воената опрема како неопходност
за формирање на АРМ; да ги вратиме сите војници и офицери ма-

кедонци кои беа на останатите територии на тогашна Југославија; и
да ја сопреме голготата на нашите
граѓани кои беа на фронтовите низ
тогашна Југославија, а кои не знаеја зошто ги губат своите животи.
На тие фронтови ние веќе имавме
53 загинати.
На овој ден, македонското
знаме гордо се развеја на караулата „Рамна Нива“, а со тој чин
Р.Македонија испрати јасни пораки до сите дека: по секоја цена,
без компромис ја заокружува
својата независност и територијален интегритет; тоа го прави со
сопствена армија, а не како што
посакуваа моќниците од Белград,
тоа да го прави ЈНА; ЈНА повеќе
не е наша армија и може слободно да ја напушти нашата земја;
Р.Македонија не останува во никаква федерација, туку напротив,
градиме сопствена независна држава; а на соседите, кои во тоа
време беа растрчани во регионот,
нема да им дозволиме повторно
да ја кројат нашата судбина. По
17 дена, на 27 март, Р.Македонија
воспостави целосна контрола над
своите државни граници“, истакна проф.д-р Трајан Гоцевски.

ТЕМЕЛ ВО СОЗДАВАЊЕТО НА АРМ
„Денешниов ден преставува голем празник кога го одбележуваме историскиот момент кој
е длабоко врежан во севкупната
историја на Р.Македонија. Денешниов ден, пред 20 години, остави неизбришлив белег и стана
темел во создавањето на АРМ и
независноста на нашата држава.
Во тие мартовски денови ЈНА
сеуште беше присутна на нашите простори под целосна борбена и оперативна готовност. Со
наредба на командантот на ТО
на Р.Македонија, генерал потполковникот Томислав Трајчевски,
Обласниот штаб на ТО во Кума-

ново доби задача за подготовка на
единица за преземање и гранично
обезбедување на караулите „Рамна Нива“, „Деве Баир“ и „Коприва“ на границата со Р.Бугарија.
Тешката задача, но, воедно и големата историска чест, им припадна
на припадниците на ТО на одредот „Козјак“ од Крива Паланка.
Покрај редовниот состав, за таа
цел беа мобилизирани и околу 100
резервисти, припадници на ТО.
Во месноста Дурачка Река, подготовките се одвиваа забрзано. На
10-ти март, командантот на одредот, Владо Тодоровски – Ваце, ми
рапортираше: „Се е подготовено

за преземање и обезбедување на
границата. Единицата е подготвена за секакви предизвици“
Утрото на 11-ти март 1992
година, територијалците поделени во 3 единици тргнаа кон целта,
подготвени да испишат нова страница од нашата историја. Од тактички, безбедносни и практични
причини, во исто време беа преземени трите караули.
Незаборевен е влогот во
иднината што го направија припадниците на Територијалната
одбрана на Р.Македонија, полицијата и месното население на
Крива Паланка, за што им изра-
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Генерал Ѓорѓи Каракутовски
зувам голема почит и благодарност“, нагласи меѓу другото, генералот Каракутовски.
Потоа, претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски, на припадниците на единицата која ја презеда караулата „Рамна Нива“ им врачи признанија за
нивниот придонес во одбраната
и заштитата на територијалниот
интегритет и суверенитет на Република Македонија.

Во вториот дел во Програмата
за одбелелжување на 20-годишнината од преземањето на државната
граница, членовите на ОРОРМ и
гостите имаа можност да го посетат
Градскиот музеј во Крива Паланка,
каде што, етнологот Драган Величковски и кустосот Александар Маџовски ги запознаа со експонатите на
постојаната етнолошка и историска
поставка преку кои е презентирана
историјата на Крива Паланка од ос-

новањето на 17-от век во времето на
султанот Мурат IV (1634/35 год.), па
заклучно со 19-от век.
Во Центарот за култура во
Крива Паланка се оддржа завршниот дел од оваа јубилејна
годишнина, во кој, градоначалникот Алексовски, во поширокото обраќање кон присутните кои
ја претставуваа Р.Македонија во
мало, меѓу другото, истакна „Во
20-годишниот период вооружените сили го изнајдоа сопствениот
пат во националната одбранбена
политика и прераснаа во респектабилна и модерна армија, која,
денес, се носи рамо до рамо со
најмоќните воени формации и е
рамноправен партнер во меѓународните мировни мисии на членките на НАТО и на ПзМ. Секое
време остава свој белег во историјата, секоја генерација испишува
свои историски редови во своето
постоење. Територијалната одбрана и Организацијата на резервните
офицери го запишаа својот придонес како чувари на мирот, а денешните македонски војници се врежаа во историјата како градители
на стабилноста и безбедноста во
регионот и во светот“.

Говор на градоначалникот на
Општина К.Паланка Арсенчо Алексовски

ОФИЦЕР - 5
Обраќање на Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов

МЕСТОТО НА РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ Е
ПОКРАЈ АКТИВНАТА КОМПОНЕНТА
Пред точно 20 години, резервниот состав на тогашната Територијална одбрана заедно со резервните старешини ја презедоа првата
караула од ЈНА, првата точка која
значеше вистинско осамостојување
на Република Македонија.
Тука, на „Рамна Нива“ се роди
самостојната на нашата татковина
Македонија. Тука е зародишот на
Армијата на Република Македонија. На оваа точка, македонските
вооружени сили почнаа да ја чуваат
својата татковина Македонија.
Токму со овој, за сите нас историски настан, покажаваме дека
имаме капацитет не само да прогласиме независност, туку истата да

дант на вооружените сили, сакам
да ви оддадам посебно внимание и
почит поради вашата поддршка во
клучните моменти за Македонија.
А, верувајте, има и зошто. Вашите припадници први ја презедоа
одбраната на границата на нашата
татковина. Уверен сум дека повторно ќе го направите, истото, секогаш
кога Македонија ќе го побара тоа
од вас.
Знам дека секогаш се јавувате
на повикот на татковината, независно од околностите и опасностите.
Знам дека вашата посветеност не
завршува во моментот кога ќе ја
собелечете униформата. Организацијата на резервните офицери на

одветното место во одбранбениот
сектор.
Она што вие, како разервни
воени старешини го започнавте
пред точно две децении, Армијата
на Република Македонија заедно со
останатите сегменти на одбраната
и безбедноста го презедоа и продолжија. Знаете дека, денес, Македонија ги исполни сите обврски и
критериуми за членство во НАТО.
Доколу на Самитот на НАТО во
Чикаго надвладее силата на аргументот и правдата, тогаш, како
врховен командант оправдано очекувам покана за членство. Но, без
оглед на конечната одлука на Самитот во Чикаго, ние ќе продолжиме

Претседателот на Р.М. д-р Ѓорге Иванов со дел од активистите на ОРОРМ
ја чуваме како нешто свето. Да го
исполниме заветот на илинденците, на борците од Народноослободителната војна. Покажавме дека
можеме да опстоиме како држава
во бурниот период на кризи и воени конфликти кои ја зафатија поранешната Југословенска федерација.
Оваа година Армијата на Република Македонија прославува
20-годишен јубилеј. Особено сум
горд што токму со вас, со припадниците на резервните офицери
на Република Македонија го започнуваме прославувањето на овој значен јубилеј. Како врховен коман-

Република Македонија постои веќе
60 години и е распространета низ
целата земја. Вие сте потенцијал на
кој можеме и мораме да сметаме во
секое време.
Сакам да знаете дека во текот
на оваа година ќе направиме севкуна анализа за потребите и неопходноста на резервниот состав во
функција на одбраната на Република Македонија. Силно верувам дека
местото на резервниот состав е
покрај активната компонента, како
еден од носечките столбови на одбраната на Република Македонија.
Затоа, истиот треба да го заземе со-

со реформите во сите сектори, пред
се, за нас самите. Затоа што така
почнавме и пред 20 години овде, на
Рамна Нива, со верба, посветеност
и истрајност.
На крајот, честитајќи ви го
уште еднаш 60-годишниот јубилеј
и 20-годишнината од преземањето на првата караула, сакам да ви
се заблагодарам за вашиот професионализам во извршувањето на
одговорната задача, но, пред се, за
вашиот патриотизам, вашата солидарност и лојалност кон татковината и едни кон други.

6 - ОФИЦЕР
(Наградени творби по повод 20 години од преземањето на првата
караула „Рамна Нива“)

ДА НЕ ЗАБОРАВИМЕ КАДЕ Е НАШЕТО ОГНИШТЕ
Македонската историја носи
едно време на вечноста, тажно,
среќно, преплет на успех и пад,
сила исконска и божја, песна душевна и милна. За сите спомени
има денови и срца кои нив ги прави единствени, благодарни што
постои нешто, што од дамнина
тлее скромно, гордо и со насмеан
лик, а тоа е гордиот македонски
дух, што не заборава и празнува,
се посветува на секој чин од успехот на оваа земја, не заборавајќи
да си спомне како било и како е
денес.
На 11 март 1992 година,
постариот водник Сонко Ангеловски, припадник на резервниот состав на ТО Крива Паланка,
за првпат на македонски јазик ја
прими должноста, командир на
караулата „Рамна Нива“ на македонско-бугарската граница. Тој
ден, многу значаен за македонскиот народ, останува забележан
во историјата на Македонија, во
срцето на една нова надеж, нова
сила, нова иднина - македонска
иднина. Бранејќи ги границите,
караулата добива македонска одговорност, а македонското знаме
се развеало на граничниот премин. Во близина на Крива Паланка од својот претходник, старешината на сојузната војска Радослав
Милошевиќ, Сонко Ангеловски
влегол во историјата како прв старешина на резервниот состав на
ТО Крива Паланка, кој ја презел
обврската да командува со овој
пограничен објект во обезбедувањето на македонската државна
граница. Од тој ден наваму, секоја
година на овој датум, македонскиот народ се гордее со она што го
има и што го постигнал во тешката историја на неговото постоење.
Нашата земја е нешто светло што
се чува, се негува и се почитува.
Може да заминеме далеку, да

погледнеме кон светот со нечии
туѓи очи, култури и идеи, но никогаш да не забораваме кои сме и
од каде доаѓаме, каде припаѓаме и
каде е нашето огниште. Чувството на припадност не грее каде и
да заминиме. Во овие чудни судбини ја бараме нашата... Желни
за спокојство, за убав живот и семејство кое треба да го создадеме
со маки и пот, бараме патишта за
остварување на целта. Но, каде и
да одиме, тоа чувство на носталгија е она што ќе не сплоти-нашите соништа да ги оствариме
токму тука, каде што припаѓаме.
Излезот е најдобро решение но,
дали е правилно? Зар за тоа вакви датуми постојат во историјата?
Зар толку имаме да и понудиме
нејзе, на нашата мила и единствена Македонија? Размислуваме и
го знаеме одговорот. Датумот со
кој се обележува македонската
гранична сигурност ни покажува дека едно парче земја може да
значи како милион плати, сметки
во банка, хотели... Пробајте да заминете но, каде и да сте солзата
во окото никогаш нема да престане да постои, жалејќи за едно време во кое сте можеле да постоите. Сепак, секогаш можете да се
вратите, изборот е солза и лажна
среќа или среќа која е од срце изгреана и со песна испеана тука во
нашата Македонија. Што ќе биде?
Тешкиот македонски живот е овековечен со семето кое го береше
македонскиот народ пред 20 години, за време на овие 20 години
и денеска, кога силно сплотени,
горди на темелите на едно време
и една земја го бележиме преземањето на караулата во таа 1992
година, кога за Македонецот нешто големо и недостижно, станува
реалност.
И денес се чувствувам прекрасно, зошто знам која сум и

каде припаѓам. И одговорите ги
знам и знам на кого ќе ги пренесам, обезбедувајќи љубов, услови и сигурност тука за неа, со
неа, во нејзините златни нишки,
во единствената и најмила - наша
Македонија!
Диана Николова IV-1 клас
ОСУ „Ѓорче Петров„
Крива Паланка
(добитник на прва награда)

ГРАНИЦАТА
НАША
Македонијо, татковино наша,
Македонијо, земјо мила,
ќе те чуваме, ќе те браниме,
ден и ноќ со сета сила.
Oд утро до мрак
ќе ја чуваме границата твоја
и со гордост ќе викаме
„Ова е татковината моја“.
Границата наша
„Рамна Нива“ се вика,
секој нејзин бранител
од радост и среќа блика.
Таму на тој премин наш
секојдневно граничар стои,
патници и возила
контролира и брои.
Македонијо, само така
среќни, весели, без грижа и
беда,
во твојте пазуви живеат
македонците – твојте чеда.
Дарко Николовски VI-5 одд.
ООУ „Јоаким Крчовски“
Крива Паланка
(добитник на трета награда)

ОФИЦЕР - 7
СЕ ЧУВСТВУВАМЕ ГОРДИ НА НАШИТЕ ПРЕДЦИ
Времето не запира, а секој изминат момент е минато. Нема Македонец кој не го знае минатото на
својата земја, а како и не би го знаел,
кога Македонија е дел од нас. Таа е
нашиот дом, засолниште на повеќе
од два милиони луѓе, жариште на
нашите срца. Сите ние млади и
стари, сме деца на Македонија, а
таа нашиот родител. Македонскиот дух е во секој од нас, постојано
треба да го надградуваме, бидејќи
само така ќе го зачуваме македонскиот идентитет. Идентитетот не
прави единствени, од него дознаваме многу за минатото на нашата
татковина, а тоа пак, не прави да се
чуствуваме горди на нашите предци и како нивни потомци да земаме
пример од нив.
Она, кое што сведочи дека македонскиот народ има своја традиција и историја се границите. Иако
се мали и за нив е пролеано многу

крв, за да денес ние и оние по нас
да живеат во суверена, демократска
и самостојна држава. Границите
сведочат за уште нешто, сведочат
за македонштината, за она што го
карактеризира македонскиот човек, а сите би се согласиле со мене
дека тоа е храброста и смелоста.
Македонскиот човек од секогаш
бил храбар и смел, подготвен да ја
зачува својата родна земја, а токму
поради тоа сега ја имаме нашата
татковина. Смелоста и храброста е
нашиот заштитен знак и токму тој
знак беше присутен и пред 20 годинини, точно на овој ден, на 11 март
1992 година на граничниот јарбол
се завиори македонското знаме. Од
страна на резервните старешини
на ТО Крива Паланка е преземена
првата караула „Рамна Нива“ на
македонско-бугарската
граница.
Чинот на преземањето на македонската граница пред точно 20 годи-

ни и овојпат свечено се одбележа
во општина Крива Паланка. Преземањето на границата е запишано во
историјата на Македонија и секогаш за него ќе се зборува. Бидејќи
на овој ден пред 20 години практично беше почнат процесот на
мирно примопредавање на воените
објекти на Република Македонија
и ЈНА. Тогаш припадниците на територијалната единица повторно се
построија пред караулата „Рамна
Нива“ каде беше кренато македонското знаме. Горди сме на оние кои
што први се построија, а на нас ни
останува да го величиме овој ден и
да продлолжиме да ги чуваме границите на нашата земја, затоа што
една е МАКЕДОНИЈА.
Викторија Станковска
СОУ „Ѓорче Петров“
Крива Паланка
(добитник на втора награда)

ЗНАЧАЈНИ ИСТОРИСКИ НАСТАНИ
Членот на Собранието на
ОРОРМ и истакнат активист Веселин Стојановски, кој, во 1991
година беше командант на резервниот моторизиран баталјон на Територијалната одбрана во Крива
Паланка, потсетувајќи се на тие
значајни историски настани, оцени дека припадниците на тогашната ТО врз кои беше главниот товар во процесот на создавањето на
македонската армија и воспоставувањето контрола на границата,
покажале завидна умешност и
храброст да им се оддолее на заканите, притосоците и искушенијата
на патот на остварувањето на многувековниот сон на македонскиот
народ да се биде свој на своето.
„Покрај 1991 година, резервистите и резервните офицери од
Крива Паланка учествуваа и во
воениот конфликт во 2001 година.
Околу 500 резервисти и резервни
офицери учествуваа во одбраната
на повеќе караули долж северната
граница (од „Рамна Нива“ до Те-

Веселин Стојановски член на
Собранието на ОРОРМ
тово, како и на многу пунктови во
Кумановскиот регион – Алашевце,
Бељановце, Љубодраг, Умни Дол,
касарните во Куманово, на Скопска Црна Гора, Танушевце и Долно Блаце), а некои од нив ги дадоа
и своите животи во одбраната на
Татковината“, потенцира Стојановски.

Претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски им ги
врачи признанијата на авторите на
најдобрите литературни творби на
тема „Организацијата на резервните офицери на Р.Македонија – 20
години од преземањето на првата
караула „Рамна Нива“. Првата и
втората награда ги добија ученич-
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Изјава на војникот Драги Митовски
„Задачата јас да го подигнам македонското
знаме на јарболот на караулата ја добив од постариот водник Сонко Ангеловски кој претходно ја
прими караулата „Рамна Нива“. Тоа беа неповторливи мигови во мојот живот, исполнети пред се со
патриотски чувства, со гордост и особена чест, што
токму мене ми беше доверена ваквата задача во тој
историски чин на втемелувањето на македонската
државност“
ките Диана Николовска и Викторија Станковска од СОУ
„Ѓорче Петров“, а третата, ученикот Дарко Николовски
од ООУ „Јоаким Крчовски“, сите од Крива Паланка.
Во завршниот дел од свеченоста, претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски на Претседателот
на Република Македонија и врховен командант на вооружените сили д-р Ѓорге Иванов му го врачи највисокото признание на ОРОРМ, Златна плакета.
По тој повод, пред присутните се обрати Претседателот д-р Ѓорге Иванов.
Дел од учесниците на Свечената академија во Крива Паланка
Одбележувањето на 20-годишнината од овој државотоврен
чин, кој ќе остане трајно врежан
во колективната меморија на
граѓаните на Р.Македонија и во
нејзината историја, беше осмислен со пригодна културно-уметничка програма во која учествуваа хорот и оркестарот при СОУ
„Ѓорче Петров“ од Крива Паланка.
Живко Трајановски

Заменик министерот за одбрана
г-дин Емил Димитриев со активисти
на ОРОРМ

ОФИЦЕР - 9
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

ПОЧИТ КОН КАПЕТАНОТ КИРЧО
4 март- 2001, беше кобниот ден
за Кирчо Димитриов и неговиот колега Дејан Јакимовски од Куманово, кои извршувајки ја службената
должност, бранејки ја татковината,

своите два сина, тогаш малолетни,
а сега полнолетни. Изминаа цели
11 години, и само тие знаат какви
се последиците од еден ваков воен
конфликт, но тежината не сакаат да
ја споделат со никого.

хида, ОРОРМ и ООЕ-Виница ја
изразија почитта кон животот и
делото на капетан Кирчо.

Полагање цвеке пред споменикот
на Кирчо Димитриов

кај „Рамно“ близу Танушевци, со
возило наидуваат на нагазна мина,
која го разнесе возилото и ги однесе животите на Кирчо и Дејан. Кирчо Димитриов зад себе ги остави
Предавање од
проф.д-р Методи Хаџи Јанев

Спомен-бистата на капетан
Кирчо беше повод Организацијата
на резервни офицери во Виница за
миг да не потсети на годината која
донесе низа пресврти во државата.
Со полагање свежо цвеќе и пани-

Потполковникот д-р Методи
Хаџи Јанев – жив сведок на случувањата во 2001, но и потенцијална жртва, пренесе и дел од своите
искуства во меѓународните воени
операции во Ирак и Авганистан.
Преку видео запис ги долови патешествијата низ кои поминуваат нашите војници како дел од воените
мисии, а неговото предавање имаа
можност да го проследат и ученици
од основните училишта во општината.
Градоначалникот Емил Дончев како поддржувач на ОРОРМ
и нејзин член јавно се заблагодари за негувањето и почитувањето
на големината на нашите херои од
подалечното и поблиското минато,
а за таа цел на претседателот на
ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски му подари копија од теракотната икона “Лозова пенушка” симбол
на градот Виница чии мотиви се
наоѓаат и на општинското знаме.
м-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница
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Седумдесет години од почетокот на Народноослободителната
и антифашистичка војна на Македонија (1941-2011)

ТЕМЕЛИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ВОЈСКА ОД НОАВМ
(Продолжува од претходниот број)

Шеснаесета МНОБ
Бригадата е формирана на падините на Скопска Црна Гора на 6
октомври 1944 година во с. Кучевиште-Скопско.
Командниот состав го сочинува: Команданти Глигорије Шарановиќ, командант од 6 октомври
1944 Вељко Ивковиќ, командант
до 27 април Блажо Илинчиќ, командант од 27 април до крајот на
војната Заменик-командант Блажо
Илинчиќ, заменик-командант од 6
октомври 1944 Политички комесар
Стево Вукановиќ, политички комесар од 6 октомври 1944 Заменик на
политичкиот комесар Свет(ислав)
озар Јанковиќ-Циле, заменик на
политичкиот комесар од 6 октомври 1944 Началници на штабот поручник Петар Струин, началник на
штабот од 6 октомври 1944.
Ѓорѓе Михајловски, началник
на штабот до март 1945, Душан
Илиќ, началник на штабот од март
1945 до крајот на војната,
Во составот на 16. МНОУБ,
формациски влегоа четири баталјона, составени од припадници на 4.
скопски НОПО, 8. прешевска и 12.
бујановачка НОБ. Бригадата броеше вкупно 2212 борци и старешини.
Таа формациски влезе во составот
на Кумановската МНОД, која пак
формациски влегуваше во состав
на XVI МНОУК на НОВЈ. Уште
веднаш по формирањето, бригадата започна жестоки борби со балистичките формации кои дејствуваа
на теренот на Скопска Црна Гора
и со единиците на германската армиска група Е кои се повлекуваа од
Скопје преку Качаничката Клисура
кон север. Во рамките на овие операции бригадата активно дејствува
и во борбите за ослободувањето на
Скопје, напаѓајки ги германските
единици кои беа стационирани на
северниот дел од градот. По ова
следуваат операциите на теренот

на Качаник, Карадак и Прешево.
Во Прешево бригадата останува
се до јануари 1945 година. Таа според претходно извршената воена
реорганизација на единиците на
НОВ и ПОМ од 6 декември 1944
година, формациски се припаѓаше
во составот на 42. МНОД, која пак
влегуваше во составот на реорганизираниот ЏВ МНОУК на НОВЈ,
кој се припремаше да замине на
Сремскиот фронт. Уште во првите
јануарски денови 1945 година, по
доаѓањето во Белград, 16. МНОУБ,
зема активно учество во борбите на
Дрина. Потоа бригадата е реорганизирана и превооружена со ново
советско оружје и испратена на
Сремскиот фронт. Таму, бригадата
започнувајки уште од пробивот на
фронтот на 12 април 1945 година,
па сé до крајот на војната и потоа
учествува во жестоки борби давајќи го својот придонес во напорите за конечната победа над фашизмот. По завршувањето на војната
бригадата е во состав на 42. МНОД,
а со наредба на Генералштабот
на ЈА, на 27 јуни 1945 од Босна е
префрлена во Србија во реонот на
Кралево и натаму останувајќи под
директна команда на I. ЈА. Потоа
16. МНОУБ е префрлена во реонот
на Нови Пазар, каде останува до
октомври 1945, а потоа заминува
за Чачак и Горњи Младеновац. На
овој терен 16. МНОУБ останува
се до јануари 1946 година. Оттаму
бригадата е распоредена во составот на единиците на КНОЈ. Во текот на борбите од оваа прославена
македонска бригада, загинаа околу
440 борци и старешини. Од овој
број околу 208 борци и старешини
загинаа на Сремскиот фронт.

Седумнаесетта МНОБ
Оваа бригада е формирана во
првата половина на октомври 1944
година во с. Жељувино-Куманов-

ско. Во составот на бригадата влегуваа четири баталјона составени
од борци од Кумановско, Кривопаланечко, Кратовско и Овчеполско.
Кон 17. МНОБ е припоен и Кратовскиот НОПО. Кон крајот на октомври 1944 година, бригадата броеше
околу 2000 борци и старешини.
Командниот состав го сочинува: Командант Станојко Спасевски,
командант, Политички комесар
Ванчо Цветковски, политички комесар Началник на штабот Илија
Букоровиќ, началник на штабот.
Основните задачи на 17.
МНОБ по формирањето, беа да ја
заштитува слободната територија
на Козјак и Кумановско и да ги напаѓа комуникациите Крива Паланка-Страцин-Куманово. Во рамките
на овие задачи, бригадата имаше
повеќе жестоки вооружени судрувања со германските единици во
пределот на Страцин, Челопек,
Никуљане, Четирски Рид, како и
на патниот правец ДрагоманцеКоинце-Жегљане. Таа содејствуваше на И бугарска армија, на
потегот на криворечкиот правец и
страцинските позиции.
Во наредниот период следуваа
операциите и борбите против балистичките сили во пределот на Прешево, а потоа повторно судир со
германските сили на патот Куманово-Крива Паланка. По борбите на
10 ноември 1944 година, 17. МНОБ
влезе во ослободено Куманово на
11 ноември 1944 година.
По конечното ослободување
на Македонија, 17. МНОБ зема активно учество во борбите на Косово и Метохија во пределот на Прешевско и Гњилане. Формациски
таа влегуваше во составот на 41.
МНОД. По наредба на штабот на
дивизијата, 17. МНОБ, на 14 декември 1944 година, беше префрлена на теренот на Гњилане, каде
имаше извонредно жестоки борби
со балистичките сили кои сеуште
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дејствуваа на овој терен. Од оваа
бригада во текот на борбите вкупно загинаа околу 31 борец.

Осумнаесетта
Кавадаречка МНОБ
Бригадата е формирана на 18
септември 1944 година во с. Дабништа-Тиквешко. Нејзиниот состав го сочинуваа борци и старешини од 18. дополнителна МНОБ
од составот на 41. МНОД. Командант Димитар Јанчевски-Бодри,
командант од 18 септември 1944.
Од нејзиниот состав на борци подоцна во текот на 3 октомври
1944 година во реонот на Кавадаречко се формира 11. кавадаречка
МНОБ.

Осумнаесетта
Кумановска МНОБ
Оваа бригада е формирана во
октомври 1944 година во с. Алгуње-Кумановско. Во нејзиниот состав влегуваа Младинскиот и Дополнителниот баталјон, кои во тоа
време дејствуваа на овој простор.
По формирањето бригадата водеше борба на на патниот правец Куманово-Бујановац во пределот на
с. Стрезовце-Прешевско и с. Бугариње-Прешевско.
По борбите водени на теренот околу Куманово, 18. Кумановска МНОБ, заедно со 17. МНОБ
и И бугарска армија, учествува
во нападот на Куманово и на 11
ноември 1944 година, влегува во
ослободено Куманово. По ова бригадата продолжи со операциите за
чистење на теренот од остатоците на балистичките формации во
пределот на Гњилане и Прешево.
Со воената реорганизација во декември 1944 година, 18. МНОБ е
расформирана, а нејзиниот состав
формациски влегува во составот
на 3. МНОУБ. Од оваа бригада загинале околу 3 борци.

Деветнаесетта МНОБ
“Гоце Делчев”
Оваа бригада е формирана на
8 октомври 1944 година во с. Ла-

ки-Виничко. Во нејзиниот состав
влезе еден баталјон од бригадата
“Гоце Делчев”, чии единици беа
составени од Македонци кои биле
затакнати на територијата на Бугарија, и сукцесивно пристигаа од
таму, потоа од борци од составот
на 13. МНОБ и од новодојдени
борци од околината. На 13 ноември 1944 година, бригадата брои
околу 1144 борци и старешини.
Командниот состав на бригадата го сочинува: Командант
Благој Левков, командант Политички комесар Боро Симеонов, политички комесар Вукашин-Шоќ,
политички комесар Заменик на
политичкиот комесар Трајко Ставрев, заменик политички комесар
Началник на штабот Петре Николов, начелник на штабот.
Во составот на бригадата формациски делуваа четири баталјони, еден придружен и еден извидувачки вод. Веќе на 25 ноември
1944 година 19. МНОБ брои околу
1429 борци и старешини. Таа беше
вооружена со 1139 пушки, 21 автомати, 21 пушкомитралези, 6 митралези и 5 минофрлачки. Формациски 19 МНОБ бригада влегува во
составот на 50. МНОД. Во рамките
на завршните операции за конечно
ослободување на Македонија, 19.
МНОБ дејствува на потегот ШтипРадовиш и Штип-Кочани, каде успешно ги напаѓаше германските
колони кои од југ се повлекуваа кон
север. Позначајни борби во рамките на овие операции се борбите кај
с. Теранци и с. Кучичина на 30 октомври 1944 и кај с. Калаузлија на 4
ноември 1944 година. Во заеднички
дејства на 19., 14. и 20. МНОБ, на 8
ноември 1944 година е ослободен
Штип. По тоа 19. МНОБ дејствува
на просторот Скопје-Тетово, каде
има жестоки борби со балистичките сили кои сеуште беа активни
на овој терен. На 19 ноември 1944
година, 19. МНОБ, заедно со останатите единици на Македонската
војска кои делуваа на овој терен
влезе во ослободено Тетово. Со
декемвриската реорганизација во
1944 година, 19. МНОБ е расформирана, а нејзините борци влегооа

во составот на 14. младинска МНОУБ “Димитар Влахов”.

Дваесетта МНОБ
Бригадата е е формирана на 18
октомври 1944 година во месноста
Шорок Дол на планината Плачковица. Во составот на 20. МНОБ
влегоа три пешадиски и еден пратечки баталјон. Бригадата броеше
околу 700 борци и старешини.
Командниот состав на бригадата го сочинува: Командант потполковник Н. Кушев, командант
Заменик - командант Димитар Шутарев, заменик-командант Политички комесар Јордан Хр. Камберов, политички комесар Заменик на
политичкиот комесар: Кочо Чавдаров-Бранд, заменик на политичкиот
комесар Началник на штабот Иван
Наумов, началник на штабот.
Од денот на формирањето,
па сé до конечното ослободување
на Македонија, бригадата формациски дејствува во составот на
51. струмичка МНОД. Во екот на
завршните операции за конечно
ослободување на Македонија, 20.
МНОБ изведува операции на правецот Радовиш-Струмица-Скопје.
На 21 октомври 1944 година, таа се
истакна во одбраната на Радовиш
кој беше нападнат од 22. германска пешадиска дивизија од составот на борбената група “Катнер“.
Оваа германска борбена група се
повлекуваше по таканаречениот
патен превец “сино” кој тргнуваше
од Солун преку Дојран и Радовиш
и завршуваше во правеците кон
Велес и Куманово. На 23 октомври
1944 година, бригадата учествуваше во борбите за ослободување на
градот Штип. По 29 октомври 1944
година, 20. МНОБ заедно со останатите единици од составот на 51.
МНОД, продолжува со борбените
акции против германските единици од составот на борбената група
“Катнер”. Таа активно учествува
и при ослободувањето на градот
Струмица. По борбените операции
со германските единици, на 12 ноември 1944 година, бригадата ја
запоседнува југословенско-грчката
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односно македонско-грчката граница на потегот од градот Гевгелија
до тромеѓата со Бугарија и Грција.
Сега таа доби задача да ја штити
границата од евентуалан упад на
англиските и грчки единици кон
север. На 28 ноември 1944 година,
бригадата има околу 1767 борци и
старешини. По воената реорганизација на единиците на НОВ и ПОМ
во текот во декември 1944 година,
20. МНОБ формациски влезе во составот на 50. МНОД.

Дваесетипрва МНОБ
Оваа бригада е формирана на
19 октомври 1944 година во месноста Широк Дол-Беровско. Истовремено тогаш е формирана и 20.
МНОБ. При формирањето бригадата имаше три пешадиски и еден тежок баталјон составен од две митралески и една минофрлачка чета.
Во составот на 21. МНОБ влегуваа
околу 700 борци и старешини. Оваа
бројка на 30 ноември 1944 година
е зголемена на околу 1524 борци
и старешини. Во нејзиниот состав
формациски се состоеше од еден
баталјон од 4. МНОУБ, борци од
бригадата “Гоце Делчев” и новодојдените борци од околината.
Командниот состав на бригадата го сочинува: Командант
Бори(с)о Поцков-Мирко, командант Заменик-командант Орце
Иванов, заменик командант Политички комесар Јован Тодоровски,
политички комесар Лакиќ-Булатовиќ, политички комесар Заменик на политичкиот комесар Тимо
Иванов, заменик на политичкиот
комесар Началник на штабот Димитар Димов, началник на штабот.
Формациски 21. МНОБ влегуваше во рамките на 51. МНОД.
Нејзините борбени операции се
одвиваа во пределот на Струмичко.
Таму, таа заедно со артилериските
единици од составот на 51. МНОД,
водеше борби кај с. Чанаклија, с.
Гечерлија, потоа следуваа борбите за конечното ослободување на
Струмица на 5 ноември 1944 година. По декемвриската воена реорганизација 21. МНОБ бригада вле-

зе во составот на 50. МНОД, а еден
нејзин баталјон влезе во составот
на 8. двизија на КНОЈ.

Охридско-Струшка
дополнителна МНОБ
Оваа бригада е формирана
во почетокот на месец септември
1944 година с. Велмеј-Охридско
на планината Караорман. Командант Стево Врбица, командант до
29 октомври 1944.
Бригада се состоеше главно
од невооружени борци. На 6 октомври 1944 година, поголемиот
дел од нејзините борци влегоа во
состав на 6. МНОУБ, а помал дел
беа упатени кон с. Горно Врановци
за добивање на оружје. Бројниот
состав на бригадата изнесуваше
520 борци, од нив само 20 беа вооружени. Веднаш по формирањето
бригадата изврши движење кон с.
Велмеј каде имаше обука на борците со оружје. Тука се приклучуваат и пребегнатите црвеноармејци ослободени од германското
заробеништво. Во меѓувреме, бригадата врши диверзантски акции
на патот Охрид-Струга и истиот
го контролира на потегот од с. Мислешеа до Охридското Езеро. На 3
октомври 1944 година бригадата
врши напад на Струга. Охридската бригада е расформирана со наредбата на штабот на 48. МНОД
на 29 октомври 1944 година. Нејзиниот команден и боречки состав
беше распореден во редовите на 1.
МНОУБ и 15. МНОБ.

Кичевско-Дебарска
МНОБ
Оваа бригада броеше околу
650 борци, од кои само 30 беа вооружени. Со цел да се засилат бригадите од составот на 48. МНОД на
НОВЈ, на 6 октомври ГШ на НОВ и
ПОМ издава наредба оваа бригада
да се упати кон с. Горно Јаболчишта
заради нејзино вооружување. На 6
октомври 1944 година, беше пренесена наредбата оваа бригада да
влезе во состав на 1. МНОУБ. За
таа цел ГШ на НОВ и ПОМ со те-

леграма порача Охридската МНОБ
да дојде на овој терен.

Бригадата “Гоце Делчев”
Бригадата е формирана во текот на септември и октомври 1944
година во Софија. Во составот на
бригадата влегоа доброволци Македонци од Бугарија. Формирањето на
бригадата беше одобрено од страна
на тогашниот Татковински бугарски фронт со указ бр. 30, поверлива
заповед на армијата нр. 1091 од 19
септември 1944 година, дополнети
со заповед нр. 1097 од 23 септември 1944 година. Регрутирањето
на доброволците се одвиваше меѓу
младите луѓе од 21 до 23 години
кои за време на војната беа регрутирани и мобилизирани во составот
на поранешната В бугарска армија,
која делуваше во Македонија. Во
екот на формирањето на бригадата
во Софија, пристигаат командантот на ГШ на НОВ и ПОМ генерал
Михајло Апостолски, Бане Андреев-Ронаката-политички
комесар
на ГШ на НОВ и ПОМ, и Светозар Вукмановиќ-Темпо-делегатот
на ЦК КПЈ и ВШ на НОВЈ. Уште
во текот на формирањето на бригадата се издвоија двете гледишта
и тоа бугарското кое инсистираше
бригадата да остане под командата
на бугарското воено раководство и
формациски да делува во рамките
на IV бугарска армија и второто македонско гледиште кое се залагаше
таа да биде опремена и вооружена
и да биде испратена во Македонија
каде нејзините борци ќе бидат
прераспоредени во македонските
единици од составот на 50. и 51.
струмичка МНОД на НОВЈ. Поради ова несогласица, споро течеше
и самото формирање и испраќање
на боречкиот состав на бригадата
на теренот во Македонија. Првиот
баталјон од оваа бригада замина за
Македонија на 30 септември 1944
година. Вториот баталјон замина за
Македонија во придружба на полковник Пецо Трајков и на 7 октомври 1944 година се присоедини кон
единиците на НОВ и ПОМ на планината Плачковица.
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Командниот состав го сочинува: Командант Полковник Пецо
Трајков, командант од септември
1944 Политички комесар Мире
Анастасов, политички комесар од
септември 1944 Членови на штабот капетан Глигор Марков, член
на штабот капетан Аврамов, член
на штабот капетан Каранфилов,
член на штабот потполковник
Иванов, член на штабот.
Бригадата броеше околу 4600
борци и старешини. По доаѓањето на територијата на Македонија
единиците на бригадата од страна
на ГШ на НОВ и ПОМ со наредбата бр. 2 од 7 октомври 1944 година, беа преформирани и нејзините
старешини и борци испратени во
составот на 50. и 51. струмичка
МНОД на НОВЈ. Двете дивизии
пак, формациски припаднаа кон
Брегалничко-струмичкиот МНОК.
Борците од единиците на бригадата “Гоце Делчев”, беа вклучени
во составот на 19. МНОБ, која го
презеде името “Гоце Делчев” и
формациски дејствуваше во составот на 50. МНОД. Тоа се случи по
реорганизацијата на 50. и форми-

рањето на 51. струмичка МНОД,
кога единиците од составот на оваа
бригада се распоредуваат во овие
две дивизии. Со тоа, бригадата
како сомостојна воена формација,
парктично престана да егзистира.

Бригадата
„Јане Сандански”
Оваа бригада требаше да биде
формирана од Македонци од Принскиот дел на Македонија. Таа во
почетокот требаше да го носи името “Јане Сандански” и да влезе под
командата на ГШ на НОВ и ПОМ
со формацискиот број 22. МНОБ.
Разговорите помеѓу македонскиот претставник во Бугарија, Кирил
Миљовски и мајорот Крум Радонов,
по потекло Македонец на служба во
бугарската војска, се одвиваа позитивно и беа одобрени од бугарскиот
министер за одбрана. Се предвидуваше бригадата да се формира од
околу 1800 Македонци доброволци
од тој крај, потоа од доброволци
од составот на 39. бугарски полк,
кој тогаш беше во заднината и 14.
бугарски полк кој во тоа време се

наоѓаше на кај Царево Село. Двата
полка, беа составени од Македонци по потекло од Пиринскиот дел
на Македонија. Беше предвидено
бројот на доброволците да изнесува
околу 5-6000 борци, а овој број потоа ќе се зголеми на околу 8-10000
борци, бригадата да прерасне во
дивизија. Потоа како таква таа формациски беше предвидено да влезе
како 3. дивизија во составот на Брегалничко-струмичкиот МНОК, под
командата на полковникот Пецо
Трајков. При формирањето, штабот на бригадата “Јане Сандански”
беше предвидено да биде стациониран во градот Горна Џумаја (денес Благоев град). Но набргу оваа
идеја наиде на спротивставување
кај бугарското воено и политичко
раководство и посебно генералот
Борис Копчев, по што овој обид за
формирање на бригадата “Јане Сандански” остана без успех.
проф.д-р Марјан Димитријевски
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
проф. д-р Лидија Ѓурковска
(продолжува во следниот број)

V-таседница
седницана
наСобранието
Собраниетона
наОРОРМ
ОРОРМ
V-та

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
„Согледувајќи ги едногодишните реализирани активности
на Организацијата на резервните
офицери на Република Македонија
(ОРОРМ), на нејзините органи и
тела и на членството, може да се
оцени дека во 2011 година успешно
е остварена Програмата за едукација и за обука на резервните офицери и подофицери и сите други
планирани задачи на ОРОРМ кои
беа координирани и логистички
поддржани од страна на Министерството за одбрана и Генералштабот
на АРМ. На овој начин, Организацијата даде значаен придонес во
зачувувањето и јакнењето на внатрешната стабилност, интегритетот и
суверенитетот на Р Македонија и на
нејзионото забрзано евроатлантско
интегрирање“, нагласи во воведното
излагање претседателот на ОРОРМ,

проф. д-р Ѓорѓи Малковски на 5-та
седница на Собранието, како највисок орган на оваа асоцијација, што
се одржа во Виница. Во прилог на
позитивните оценки дадени во Извештајот и во дискусијата на седницата, најдобро говори податокот
дека 2527 резервни офицери и подофицери биле непосредни учесници во активностите од областа на
едукацијата, обуката, негувањето
на слободарските традиции, меѓународните активности и други
содржини планирани со Програмата за работа во 2011 година.
Во работата на седницата, на
која беше направен цеслосен осврт
врз вкупните активности на Организацијата во 2011 година, учествуваа и
претседателите на општинските организациони единици (ООЕ), повеќе
активисти од општините, како и по-

голем број гости, меѓу кои: бригадниот генерал д-р Димче Петровски,
командант на Првата механизирана
пешадиска бригада (сегашен директор на Генералштабот на АРМ); деканот на Педагошкиот факултет во
Штип, проф. д-р Никола Смилков;
градоначалникот на Општина Виница Емил Дончев и претставникот на
ГШ на АРМ, полковникот м-р Борко
Симоски. Во името на градот-домаќин, учесниците и гостите на седницата ги поздрави градоначалникот
на Виница Емил Дончев, нагласуваќи ја успешната соработка помеѓу
локалната самоуправа и ОРОРМ и
изразувајќи благодарност за доделената Златна плакета по овој повод.
Во првиот дел од седницата,
учесниците и гостите со внимание
ги проследија поздравните телеграми на министерот за одбрана д-р
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Работно претседателство и дел од делегатите

Фатмир Бесими и на началникот на
ГШ на АРМ, генерал-мајорот Горанчо Котески.
„Најнапред сакам срдечно да
ви се заблагодарам на поканата по
повод одржувањето на 5-та седница
на Собранието на ОРОРМ и да ве известам дека поради работни обврски
не сум во можност да присуствувам
на седницата. Ви посакувам успешна работа“, се вели во телеграмата
на министерот д-р Фатмир Бесими.
Во телеграмата на началникот на
ГШ на АРМ, генерал-мајорот Горанчо Котески, покрај благодарноста за

поканата за учество во работата на
седницата на Собранието, меќу другото, се нагласува „Ви посакувам успешна работа и ве уверувам дека во
Армијата на Република Македонија
ќе имате искрен соработник, кој,
како и досега, ќе ви дава полна поддршка во реализацијата на вашите
активности“. На седницата беа усвоени три значајни Одлуки: за одбележување на 20-годишнината од преземањето на државната граница на
поранешната караула „Рамна Нива“;
за одбележување на 60-годишнината од формирањето на ОРОРМ; и

за организирање на симпозиум по
повод 100 – годишнината од Првата
балканска војна. Во вториот дел од
седницата, беше промовирана ВЕБстрана на ОРОРМ (www.ororm.org),
книгите: Монографија за општина
Илинден од проф. д-р Ѓорѓи Малковски (прмотор проф. д-р Кирил
Цацков); Организација и менаџмент
на подрачните единици за одбрана
од доцент д-р Менде Солунчевски
(промотор проф. д-р Цветко Смилевски) како и промовирање на весникот „Офицер“ бр. 7.
Живко Трајановски

Промовирање на Веб страната на ОРОРМ на
седницата на Собранието на ОРОРМ

ОФИЦЕР - 15
Извршенодбор
одборна
наООЕ
ООЕна
наОРОРМ
ОРОРМШтип
Штип
Извршен

ПРОДЛАБОЧУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА
На 15.02.2012 година, Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Штип и Општинскиот одбор на
СБМ Штип и Карбинци, одржаа
заедничка седница, на која, покрај
членовите на двете раководства,
присуствуваа и: претседателот на
ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи Малковски; координаторот, проф. д-р
Кирил Цацков; и делегатот во Собранието на ОРОРМ, Стојанче
Стрмбов.
На седницата со која раководеше Стојанче Димов, претседател
на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Штип, се расправаше и за
програмските активности на ООЕ
на ОРОРМ Штип, коишто произлегуваат од акционата програма за
работа на ОРОРМ.
Во своето излагање, претседателот на ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи
Малковски, подетално ја образложи акционата програма на ОРОРМ
и активностите кои се предвидени
за реализација во 2012 година на
републичко ниво. Од планираните

активности, како позначајни ги издвои: одбележување на 20-годишнината од преземањето на државната граница од територијалниот
резервен состав од Крива Паланка
- караулата „Равна Нива“; одбележувањето на 60-годишнината од
формирањето на ОРОРМ; гаѓања
со пиштол; државниот натпревар
во војнички петтобој и други.
Претседателот се осврна и на
соработката со Меѓусојузничката
конфедерација на резервните офицери (CIOR) при НАТО, учеството
на 10 резервни офицери на Јазичната академија, која годинава ќе
се одржи во Република Чешка. Во
своето излагање, претседателот
Малковски ја нагласи и потребата
за продлабочување на соработката
со СБМ во одбележување на значајни настани, датуми и традиции
од поблиската и подалечната историја на Република Македонија.
Новоизбраниот претседател
на Општинскиот одбор на СЗБ за
Штип и за Карбинци, резервниот

мајор Трендафил Атанасовски, ги
поздрави присутните, нагласувајќи
дека помеѓу овие две организации
постои повеќегодишна плодна соработка, која треба да продолжи и
во иднина.
Во дебатата на седницата зеде
учество и координаторот проф. д-р
Кирил Цацков, како и останатите
членови на Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Штип.
На крајот од седницата се заклучи дека плодната соработка помеѓу овие две организации треба да
продолжи и понатаму, со заедничко
одбележување на 60-годишнината од формирањето на ОРОРМ и
одбележувањето на 106-годишнината од раѓањето на големиот македонски војсководец – командант
на Главниот штаб на НОВ и ПОМ,
академик, научник и хуманист, генерал Михаило Апостолски, со организирање на заедничка свечена
академија.
Стојанче Стрмбов,
делегат во Собранието на ОРОРМ

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип

НАЈВИСОКО ПРИНАНИЕ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
Во организација на ООЕ на
ОРОРМ Пробиштип на 03.04.2012
година беше свечено одбележан Денот на Општинската организација

и Денот кога е извршен нападот на
постројките на рудниците за олово
и цинк „Злетово“ од Пробиштип во
1944 година, од страна на Третата

Резервните офицери и подофицери пред
почетокот на маршот Пробиштип-Солиште

македонска народноослободителна
бригада и Косовскиот одред.
На прославата беа присутни
258 гости и многу граѓани од Пробиштип и околината. Во одбележувањето на Денот на ООЕ Пробиштип
голема поддршка дадоа: градоначалникот на Општина Пробиштип Тони
Тоневски, Советот на Општина Пробиштип, ООЕ на ОРОРМ Кратово,
рудниците за олово и цинк „Индоминерали и метали“, хотел „Црешово
топче“, Општинската организација
на Сојузот на борците од НОВ, КУД
„Весели пензионери“, КУД „Рудар“,
групата „Амајлија“ младите од Пробиштип, сите политички партии од
Пробиштип и граѓаните на Општина
Пробиштип.
Одбележувањето започна со
изведување на традиционалниот
марш од Пробиштип до месноста
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Солиште и назад во вкупна должина од 15 км. На маршот учествуваа 53 резервни офицери од Пробиштип и 33 резервни офицери од Кратово. Централната прослава се одржа во спомен-паркот
„Братство и единство“ во Пробиштип со полагање на свежо цвеќе,
поздравни говори по повод Денот на Општинската организација
на ОРОРМ Пробиштип и 60 години од формирањето на ОРОРМ.
Посебен белег на прославата и дадоа претставниците на КУД „Весели пензионери“ и КУД „Рудар“ кои пред гостите и граѓаните на
Пробиштип се претставија со сплет на народни ора и песни.
Прославата продолжи во хотелот „Црешово топче“ од Пробиштип со заедничко дружење, ора и песни во придружба на
познатата група „Амајлија“ од Пробиштип. Во оваа пригода
пред присутните гости и резервните офицери претседателот на
ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски му врачи Златна плакета
на градоначалникот на Општина Пробиштип Тони Тоневски.
Ова највисоко признание на градоначалникот на Општина
Пробиштип му беше доделено како израз на благодарност за
неговата повеќегодишна поддршка, унапредувањето и развојот на ОРОРМ.
Злате Анчов
потпретседател на
Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ Пробиштип

Од доделувањето на Златна
плакета на градоначалникот
на Општина Пробиштип

Седница на Извршниот одбор на
ОРОРМ

XVII-ТА СЕДНИЦА НА
ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА
ОРОРМ

На 24 февруари Извршниот одбор на
Организацијата на резервни офицери на Република Македонија, ја одржа 17-та седница,
со која раководеше претседателот проф. д-р
Ѓорѓи Малковски. На седницата беа разгледани и усвоени следните документи: Информација за реализираните активности во текот
на јануари и февруари 2012 година, Предлог
- Финансов извештај на ОРОРМ за 2011 година, Предлог - Финансов план на ОРОРМ за
2012 година; Предлог - Програма за работа на
Извршниот одбор на ОРОРМ во 2012 година,
Предлог - Програма за обука на членовите на
ОРОРМ во 2012 година, Одлука за одржување
на VI-то Собрание на ОРОРМ, Одлука за доделување на финансиски средства на ООЕ на
ОРОРМ за 2012 година, Предлог - Одлука за
трансформирање на општинските организациони единици на ОРОРМ од Скопје.
Информацијата за реализираните активности во текот на јануари и февруари ја
презентира претседателот на ОРОРМ проф.
д-р Ѓорѓи Малковски, при што посебно беше
акцентирана работната посета на претседателот на Комитетот за земјите членки на ПзМ,
резервниот полковник Лоик Конкуер, на 12 и
13 јануари. Претседателот на ПзМ комитетот
на 12 јануари оствари разговор со потпретседателот на ОРОРМ, м-р Ристе Петков во кој
учествуваа дваесетина активисти од организационите единици од Скопје, Пробиштип,
Виница, Штип и Кочани како и група на студенти од Институтот за безбедност, одбрана и
мир, додека на 13 јануари оствари средба со
заменик министерот за одбрана Емил Димитриев.
Информација за Предлог - Финансовиот
извештај за 2011 година и Предлог - Финансовиот план за 2012 година поднесе претседателот на Надзорниот одбор полковник Зоран Темелковски, истакнувајќи дека имаме успешно
завршена финансиска година и Финансов
план кој овозможува успешно функционирање на ОРОРМ во тековната година. Значајно е да се напомене, дека се донесоа повеќе
значајни одлуки битни за функционирањето
на ОРОРМ, а истите ги образложи претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски.
Тони Мицевски

ОФИЦЕР - 17
Од
Одмеѓународните
меѓународнитеактивности
активностина
наОРОРМ
ОРОРМ

ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА СОРАБОТКАТА
Во рамките на заклучокот
на 64-от летен Конгрес на Меѓусојузничката конфедерација на
резервните офицери (CIOR), што

раше организациската поставеност на ОРОРМ, најзините цели
и задачи како и нејзиното место
и улога во одбранбениот систем.

Рез. полковник Лоик Конкуер на средба со претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, заменик министерот за одбрана Емил
Димитриев и шефот на кабинетот на ЗНГШ полк. Борко Симоски
се одржа во Варшава, за воспоставуваање на поблиска соработа со ОРОРМ и подготвување
на детален извештај за досегашните активности на Македонската асоцијација на резервните
офицери, кој ќе биде во фокусот на вниманието на следниот
Конгрес на CIOR во Копенхаген,
Данска, на 12 и 13 јануари во
Скопје, престојуваше претседателот на Комитетот за земјите
членки на ПзМ, резервниот полковник Лоик Конкуер. На 12 јануари, тој беше во работна посета на ОРОРМ, при што, оствари
разговор со потпретседателот на
ОРОРМ, м-р Ристе Петков во кој
учествуваа дваесетина активисти од организационите единици
од Скопје, Пробиштип, Виница,
Штип и Кочани како и група на
студенти од Институтот за безбедност, одбрана и мир. Во оваа
пригода, на високиот гостин од
Франција, резервниот капетан
Влатко Котески му ја презенти-

Претседателот на Комитетот
Лоик Конкуер ги информира
присутните за приоритетните
задачи на овој Комитет да го следи развојот и активностите пре-

ку работилници и други форми
на националните асоцијации на
резервните офицери на земјите
членки на ПзМ. Во контекст на
ова, тој ја нагласи основната цел
на неговата посета да го согледа
статусот на ОРОРМ и да помогне
во поддршката кај надлежните
органи. На 13 јануари, Лоик Конкуер, во придружба на претседателот на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи
Малковски и полковникот м-р
Борко Симоски од ГШ на АРМ,
беше примен од заменикот на
министерот за одбрана Емил Димитриев. Во разговорот, господинот Димитриев го информира
високиот претставник на CIOR
за повеќе актуелни прашања,
меѓу кои, за: местото, улогата и
задачите на ОРОРМ во одбранбениот систем; за трансформацијата на АРМ; за значењето на
определбата на ОРОРМ за учество на резервните офицери и подофицери – членови на ОРОРМ,
во мисиите на АРМ за поддршка
на мирот, како и за мошне добрата соработка помеѓу МО, ГШ на
АРМ и ОРОРМ.
Живко Трајановски

Рез. полковник Лоик Конкуер со дел од активистите на ОРОРМ

18 - ОФИЦЕР
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО
ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 1941 - 1944 ГОДИНА
2. ПАРТИЈАТА НА ВМРО
Дејствувањето на партијата
(доста често е нарекувана и како организација) ВМРО во текот на окупацијата на Македонија од 1941 до
1944 година се одвивало во многу
сложени и специфични околности.
Доаѓањето на истакнатите активисти на ВМРО во Македонија било
претежно конспиративно или јавно,
само кога условите тоа го дозволувале. Тие биле членови на ВМРО
пред војната и тоа на линијата на И.
Михајлов. Затоа биле нарекувани
михајловисти.
Значајно е дека нивната активност била “детерминирана” од
наредбите и задачите што ним им
ги поставувал Иван Михајлов од
Загреб. Не можеле да преземаат активности и да извршуваат одредени
задачи спротивни на определената
линија диктирана од И.Михајлов.
Веднаш по воспоставувањето
на бугарската власт во Македонија
повеќето поранешни функционери
на ВМРО започнале поинтензивно
да доаѓаат во Македонија. Меѓу нив
биле К. Дрангов, Стр. Развигоров,
Ас. Албански и др. Дел од нив во
Македонија во почетокот не се вклучил во административните служби
на бугарската власт, туку започнал
со своја приватна дејност. Така, Стр.
Развигоров отворил во Скопје своја
приватна адвокатска канцеларија, Г.
Атанасов во Битола итн.
На 29 мај во Скопје дошле
Владо Куртев, Жоро Настов, проф.
Александар Станишев, М. Монев,
Христо Станишев и други. Тие биле
пречекани од Кирил Дрангов и други припадници на Организацијата
во градот и веднаш заминале да
присуствуваат на отслужувањето на
панихидата по повод годишнината
од загинувањето на полковник Б.
Дрангов. Во Годишниот полициски
извештај за дејноста на службата на
Државна безбедност, одделение “Б”

(Продоолжение од претходниот број)
за 1941 година во врска со тоа е запишано дека”На 29 мај (1941 година
- Ѓ.М.) во катедралната црква во градот Света Богородица се отслужи
панихида по случај на годишнината
од смртта на полковник Дрангов.
На панихидата присуствуваа лица
дојдени од Софија и други поранешни членови на ВМРО - михајловисти. Тука присуствуваа и месните
македонски активисти - Димитар
Чкатров и Димитар Ѓузелов. На истиот датум погоре споменатите, заедно со официјалните лица, отидоа
во с. Црешево, каде што беше организирана народна трпеза”.
На 2 јуни во Штип била отслужена панихида за Т. Александров, а
по тоа било извршено поклонување
пред гробот на војводата Мише Развигоров. На 10 јуни 1941 година во
Скопје пристигнал војводата Величко Велјанов, наречен Чичото, од
с. Црешево Скопско, потоа Милан
Ѓурлуков, Атанас Албански и др.
Тие во организационен поглед се
консолидирале и одржале неколку
собранија.
Во јули истата година во Скопје дошле и другите приврзаници на
И.Михајлов, - Димитар Цилев и Димитар Куртев, придружени од народниот претставител Симеон Наумов,
заедно со трговецот Исак Алатџиев,
а во август и Пешо Гребенаров, кој
потоа заминал за Битола и Охрид.
Веднаш по доаѓањето во Скопје, членовите на ВМРО започнале
активности околу нивното организационо поврзување и што поактивно вклучување во политичките
процеси во Македонија. Во врска
со тоа на 5 јули 1941 година во домот на Ив. Пиперков во Скопје била
организирана илегална конференција на приврзаниците на ВМРО,
на која присуствувале: Д. Чкатров,
Д. Ѓузелов, Д. Цилев, К. Дрангов,
Вл. Куртев, Ас. Албански и др. На

состанокот бил донесен едногласен
заклучок да се започнело со формирањето на ВМРО во Вардарска Македонија, при што целата територија
била разделена на реони со засебни
реонски пунктови, на чело со началници ( за Скопје бил назначен Ас.
Албански, а за Битола П. Гребенаров). Тие имале задача да започнат
со организирање и ширење на Организацијата на целата територија на
Вардарска Македонија, да го подготват и организираат доаѓањето на
И. Михајлов во Македонија итн.
На вториот позначаен состанокот што се одржал на 6 септември
1941 година во домот на Тр. Попов,
Вл. Куртев ги известил присутните за ставот на И. Михајлов дека е
потребно сите членови на ВМРО
во Македонија да се обединат во
Организацијата, вклучувајќи ја
тука и групата на Д. Чкатров и Д.
Ѓузелов. Во врска со финансирањето на организацијата бил пренесен ставот на И. Михајлов, според
кој:”Италијанците им пуштиле големи пари преку Анте Павелиќ”.
Сепак, организационата поставеност, според полициски извори, и
покрај преземените организациони
активности, до крајот на 1941 година сé уште не профункционирала.
Олеснителна околност за членовите
на ВМРО била одлуката на Бугарското народно собрание од 26 мај
1941 година со која И. Михајлов бил
амнестиран и му било дозволено да
се врати во Софија. Тоа подразбирало и полесно организационо поврзување на членовите на ВМРО и
нивно активно дејствување на целата територија на Македонија која се
наоѓала под бугарска власт. Сепак
И. Михајлов не сакал да се врати во
Македонија ниту пак во Бугарија,
туку и понатаму продолжил да управува со ВМРО во Вардарска Македонија од Загреб.
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Челните луѓе на организацијата со И.Михајлов одржувале врски
преку писма или со лични контакти
додека престојувале во Загреб. По
нивното враќање од Загреб односно
откај Михајлов”...тие се ставиле
целосно во услуга на бугарската
власт и станале нејзини приврзаници, а врските што ги имале со месното население ги користеле за добивање податоци од нив коишто,
потоа, ги доставувале до бугарската
полиција.” Но, при нивното доаѓање
во Македонија, освен “радувањето
дека можеа да дојдат слободно по
домовите, за некаква работа за слободата на Македонија кај нив не се
слушаше. Повеќето од нив беа стари луѓе неспособни веќе за никаква
народна работа”.
Членовите на ВМРО во Македонија не развиле поширока активност меѓу населението, бидејќи
не биле прифатени. Нивните јавни
истапувања пред определен круг
луѓе дека ќе се бореле за создавање
автономна Македонија имале позитивен одглас само дотогаш додека
не ги кажувале нивните вистински
намери. Цело време се залагале за
автономна Македонија, во која, според нив, наводно “живеат македонски Бугари”. Самото негирање на
македонскиот народ како посебен
народ, предизвикувало конфузија и
забуна, што резултирало со фактот
дека и некогашните симпатизери се
откажуваале од таквото вклучување
во редовите на ВМРО.50а Интересно е да напоменеме дека во редовите на ВМРО имало малку млади
членови. Најголемата слабост на
ВМРО, поради што и Организацијата не заживеала масовно меѓу македонското население, според проф.
А. Кантарџиев, водачот на Организацијата “Ратник”, била во тоа
што”Политичката визија на ВМРО
била ограничена што пак придонело целта на нејзината борба да пропадне...затоа што ВМРО немала социјална програма”.
Дејствувањето на ВМРО во
Македонија се одвивало во поголема конспиративност и поради фактот што тие според уредбата од 1934
година биле ставени надвор од за-

конот. Затоа и бугарската полиција,
кога тие доаѓале во Македонија, ги
следела и праќала извештаи во Софија за нив. Но, како што кажавме
погоре, со Амнестијата од мај 1941
година тие можеле слободно да
дејствуваат и да се организираат, сé
уште будно надгледувани од бугарската полициска власт.
Тешката економска состојба
на населението им одела во прилог
на членовите на ВМРО. Тие таквата состојба намерно ја потенцирале
се поизразито со цел да се прикажат
како заинтересирани за решавањето на тоа прашање. Во овој почетен
период тие ја критикувале постојната бугарска власт, пред сé на оние
претставници на власта кои биле
неморални и вршеле други противзаконски дејствија. Тие сметале
дека така ќе станат популарни сред
населението. Особено се ангажирале во секоја пригода да ја исфрлаат
паролата за автономна Македонија,
со напомена дека доколку се реализирала, сиве овие негативни процеси повеќе немало да ги има.
За подетални консултации во
врска со ова прашање сметале дека
било потребно да се образува делегација што требало да отиде кај И.
Михајлов и од него да добие инструкции за спроведувањето на пропагандата за автономна Македонија.
Во делегацијата којашто требало да
замине во Загреб биле М. Михајлов,
Атанас Албански и син му д-р Асен
Албански. Во текот на декември
1941 година во Загреб заминала
една поголема делегација составена
од: Вл. Куртев, Ас, Албански, Б. Бунев, М. Михајлов, Ат. Михајлов, А.
Мишев и П. Делев. За разговорите
водени со И. Михајлов и донесените
заклучоци немаме податоци. Само
како информација треба да потенцираме дека на враќање од Загреб
Куртев ги посетил Скопје и Битола,
каде со поистакнатите приврзаници
на ВМРО одржал повеќе средби.
Идејата за автономна Македонија, на која најмногу работеле
членовите на ВМРО и преку која,
всушност, се обидувале да го залажат македонскиот народ дека ќе се
обедини и ќе заживее во своја држа-

ва, не била ништо друго туку една
многу добро смислена политичка
игра, од која сé уште верувале дека
можело да се извлечат добри политички поени. Затоа, на сите места
и со сите средства се обидувале да
го искористат тој политички маркетинг. Работеле поединечно или
во помали групи во повеќе градови
во Македонија. Во Кочани Тирфун
Саев, помогнат од Ефтим Каракашев”...насекаде ја пропагирале
идејата за автономна Македонија,
зборувајќи му на населението дека
бугарската власт е слаба и дека набргу Македонија ќе биде автономна”.
Таквата пропаганда се ширела и во
Штип, каде што главни агитатори за
автономна Македонија биле Глигор
Кимов и Тасе Михаилов, братот на
Иван Михаилов. Тие потпомогнати од неколку свои истомисленици
упорно ја ширеле веста дека И. Михајлов ќе ја земел власта и ќе формирал автономна Македонија”.
Пропаганда вршеле и две жени
од Софија, дојдени во Штип, Козма Александрова, сестра на Тодор
Александров и Василка Стефанова,
сестра на Димко Стефанов, убиецот
на Т. Чаулев во Милано. Во Охрид
идејата за автономна Македонија ја
развивале Владо Пирузев и Мирчо
Кикиритков додека, според бугарскиот полициски извештај, таква
дејност за автономна Македонија
во текот на ноември 1941 година се
спроведувала до извесен степен и
од агентите на италијанската пропаганда во тие земји. “За таа цел - се
вели во извештајот - Италијанците
отпуштиле многу пари со посредство на Павелиќ. Тој е посредник
помеѓу И. Михајлов и Италијанците. Хрватите имале сметка Македонија да биде автономна за да се намали Бугарија, за во новиот поредок
во Европа, Бугарија како мала држава да игра второстепена улога, а Хрватска да биде фактор на Балканот”.
Од Владимир Куртев и од другите се спроведувала таа идеја низ
повеќе градови во Македонија. Во
декември 1941 во Битола, во станот
на Динката Василев, бугарски службеник во Битола, се одржал состанок, на кој присуствувале:
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Владимир Куртев, Милан Ѓурлуков, Динката Василев и директорот на Македонската банка во
Битола. На состанокот се донело
решение за растурање на прогласи и
друг пропаганден материјал против
бугарската власт. На тој начин, според проценките на бугарската официјална полициска управа, идејата
за автономна Македонија сé повеќе
се ширела сред населението и”...
сега претставува опасност за целата земја, затоа што е издигната како
лозунг и од Комунистичката партија
и од партизанските одреди...притоа
не треба да се заборави дека 90%
од младината од новоослободените
земји систематски и упорно била
насочувана да се вклучи во редовите на левичарите”.
Заговарањето за автономна
Македонија било со крајна цел да се
придобие населението на своја страна, а потоа, прикажувајќи го него
како бугарско, да се каже дека тоа се
“македонски Бугари”. И. Михајлов
никогаш не се откажал од својата
идеја дека Македонците се Бугари,
и покрај тоа што тој е Македонец.
Во интервјуто од 8 март 1944 година, што со него го водел новинарот
на германската телеграфска агенција за Балканот Х. Гунерт, по однос на националната определба на
македонскиот народ, И. Михајлов
го кажал следново:”Мнозинството
во Македонија се Бугари, не постоела и и не постои т.н. “македонска
нација”. Теоријата за постоењето на
македонската нација со свој јазик
итн. е “болшевички пронајдок”.
Раководната структура на
ВМРО, и покрај тоа што наводно
заговарала и се борела за автономна
Македонија и за одвојување од Бугарија, една година потоа целосно
го сменила и го ревидирала својот
став, по што целосно се ставила во
услуга на бугарската држава и се
борела за остварување на нејзините
цели вклучени во контрачетничката
организација.
Работата на ВМРО во Македонија се одвивала тајно, без знаење
на официјалната власт која, иако ја
следела нејзината активност, конспиративно сепак í прогледувала

низ прсти и ја оставала да дејствува и понатаму. Членовите нејзини
својата стратегија за работа ја граделе врз база на лични согледувања и
консултации во потесен круг. Всушност, на тоа се ориентирале поради
слабиот одзив на македонскиот народ. Се работело во тесни кругови
и со проверени луѓе. Се работело
по застарениот принцип на ВМРО,
по двајца - тројца или по петтмина,
што ги заговарал И. Михајлов меѓу
своите активисти при нивното доаѓање во Загреб.
Главната причина за недоаѓањето на И. Михајлов во Македонија, според неговиот близок соработник Јордан Чкатров, била”...
затоа што тој од Германците се чувал да не биде икористен...да преземе чекори за организирање на отпор
против растечкото револуционерно
движење”.
Пропагандната парола за “автономна Македонија” била главниот адут за настап пред населението
на И. Михајлов. Оваа пропаганда
приврзаните на ВМРО сметале дека
ќе има забележителен успех поради
изразито силните слободарски традиции на македонскиот народ да
има своја држава по Самоиловата и
Крушевската република (не им одговарало да го споменуваат античкото македонско царство на Филип
и Александар Македонски бидејќи
во тоа време немало ни трага ни
глас ниту од Бугари ниту од бугарска држава). Тешкиот економски и
политички живот во кралството Југославија исто така бил фактор за
огромното незадоволство и револт
на Македонците спрема тој режим,
кој дополнително ја подгрејувал
вербата и приврзаноста за живеење
во своја независна држава. Пропагандата наидувала на прием кај Македонците, особено што таа го вклучувала и целото обединување на
Македонија. Затоа и членовите на
ВМРО по окупацијата во 1941 година настапувале со таа пропаганда,
особено ако се има предвид фактот
што “иако со ослободувањето на
Македонија од Бугарија донекаде
е остварена оваа цел, сепак, останувале уште делови од Македонија

неослободени, поради што морало
да се продолжи со дополнителна
активност.59а Тоа значело натамошна мобилизација на Македонците во
“ослободителната војска” на Бугарија за “ослободување на поробените краишта”, што значело дека,
според нив, “оваа (Вардарска Ѓ.М.)
Македонија е ослободена”. Затоа и
проширувањето на оваа пропаганда
требало да им припадне на ВМРО
- михајловисти, заборавајќи ги притоа сите дотогашни недоразбирања
со официјалната бугарска власт.
Но во тоа не се успеало. Македонскиот народ не ја прифатил оваа
пропаганда зашто освен голи пропагандни фрази друго ништо не се
преземало, а истовремено се оправдувала окупацијата на Македонија,
при што Македонците се поистоветувале со Бугарите. На тој начин
пропагандата не ги постигнала очекуваните резултати и главно, тоа наоѓало приврзаници кај национално
неосознаените лица, кај недоволно
упатените и кај оние кои преку тоа
гледале искачување на повисоко
скалило во политичката хиерархија.
Затоа, пропагандата за “автономна
Македонија” доживеала неуспех, таа
живеела само како теориска замисла.
Последниот обид Организацијата да се наметне како одлучувачки фактор во Македонија бил
направен од страна на Германците
со доведувањето на И. Михајлов
(со него дошла и неговата сопруга Менче Карничиу - Михајлова)
овде. И. Михајлов во Македонија
престојувал на 7 и 8 сепрември 1944
година. На состанокот на ЦК на
ВМРО во Скопје, на кој покрај него
присуствувале и Ж. Настев, Владимир Куртев, Димитар Цилев и Асен
Аврамов, се разгледувало барањето
на германскиот Вермахт за прогласување на “Независна Македонија”.
Но, по опстојните анализи се донел
заклучок дека за такво нешто во Македонија во моментот не постоеле
реални прилики, поради што идејата се отфрлила.
Според некои германски документи за предвидената Ванчова творевина била предвидена и оружена
поткрепа од воените кругови на
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фашистичка Бугарија. Имено, според овие документи”Постоела тајна согласност на еден поголем број
офицери, веројатно Македонци, да
им се даде можност да се вратат во
татковината за да се борат, што значи требало да се создаде и посебна
квислиншка вооружена формација.
Со тоа бил запознат и бугарскиот
генерал, заменик на V-тата бугарска
армија во Скопје Георги Поп Димитров, од кого се очекувало да донесе
од Софија специјални инструкции
во врска со тоа”.
За спроведување на оваа идеја
за формирање на “Независна македонска држава”, која Германците
упорно ја туркале во ова време, И.
Михајлов се обидел да се поврзе со
балистите и со остатоците на четничкото движење во Македонија. Но,

резултатите биле под очекувањата,
бидејќи на тој план не било постигнато скоро ништо, а крајниот исход
го констатирал самиот И. Михајлов
со зборовите дека “сé е веќе доцна”,
по што, под заштита на Геманците,
веднаш ја напуштил Македонија.
По неуспешниот состанок во
Скопје, И. Михајлов заминал за
Загреб, а подоцна во Австрија. Оттаму, со неколкумина свои соработници, сé до крајот на 1945 година
тој се обидувал да биде корисен за
Германците собирајќи ја околу себе
малубројната македонска и бугарска
емиграција за од неа да формира вооружени формации кои требало да
се борат за германските интереси
во Македонија. Во таа смисла во
ноември 1944 година во Виена бил
одржан состанок на кој покрај Иван

и неговите приврзаници присуствувале и германски претставници. Но
резултатите биле неповолни: освен
неколкумина пропаднати бугарски
фашистички емигранти други немало. Нешто поголема улога одиграле
тн. Македонски комитети, организирани од Германците по капитулацијата на Бугарија, а во кои претежно биле луѓе од ВМРО, поранешни
членови на БЦАК во Македонија.
Овоие комитети набргу потоа биле
елиминирани од страна на Народноослободителното движење, со што
дефинитивно пропаднал обидот на
ВМРО на И. Михајлов да се наметне како значаен политички субјкет
на македонската политичка сцена.
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
(продолжува во следниот број)

Извршен
Извршенодбор
одборна
наООЕ
ООЕна
наОРОРМ
ОРОРМ Македонски
Македонски Брод
Брод

СВЕЖО ЦВЕЌЕ ЗА БОРЦИТЕ ВО НОВ

Полагање цвеќе на спомен обележјето во Градскиот парк
Општинската организациона
единица на ОРОРМ Македонски
Брод, во согласност со планираните програмски активности за оваа
година, на 24.03.2012 година, по
повод 18-ти март - Денот на ООЕ
на ОРОРМ Македонски Брод, одржа седница на Извршниот одбор,
на која присуствуваа гости и членови на ОРОРМ.
На седницата членовите на
Извршниот одбор и гостите беа
запознаени со најновите актуелности во ОРОРМ, како што се:
Информација за посетата на ООЕ
од страна на претседателот на
ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи Малко-

вски заедно со претседателите на
ООЕ Кичево и Тетово; потоа, со
учеството на претставници на манифестацијата по повод 20 - години од преземањето на границите
во Крива Паланка; како и со запознавање со темите од одржаната седница на Собранието на ОРОРМ,
од страна на делегатот Љупчо Меноски.
Една од поважните теми за
кои се разговараше на Извршниот
одбор, беше одлуката за организирање на марш на просторот на
Општина Македонски Брод, кој би
се реализирал во втората половина
на мај или во почетокот на јуни.

По седницата, членовите на
Извршниот одбор, заедно со група ученици од СОУ „Св. Наум
Охридски“ и други гости, организирано положија цвеќе на две
спомен-обележја на паднатите
борци од НОВ, (на споменикот во
Градскиот парк и на споменикот
на Kалето во Македонски Брод).
Потоа, за сите присутни, во
малата сала на Советот на Општината, се организира мал коктел и
се продолжи со неформално дружење и разговор.
Зоран Толески
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ М.Брод

Полагање цвеќе на споменикот на Kалето
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Во Тренинг-центарот во с. Растојца

ЦЕНТРАЛНО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 60

Претседателот на
ОРОРМ проф. д-р
Ѓорѓи Малковски му
врачува Златна плакета
на заменикот на
министерот за одбрана
Емил Димитриев
Годинашните програмски активности на Организацијата на резервните офицери на Р. Македонија
(ОРОРМ), се остваруваат со нагласен интензитет во знак на одбележување на значајниот јубилеј – 60
години од нејзиното формирање
и функционирање како активен
субјект на одбранбениот систем.
Централната програмска активност, со која, воедно беше одбележан и Денот на ОРОРМ – 29-ти
април, се организира на просторот на општините Крушево и Де-

мир Хисар, а нејзин координатор
беше доцент д-р Менде Солунчевски, челн на Извршниот одбор на
ОРОРМ.
Околу 250 млади резервни
офицери и подофицери, членови
на Организацијата, изведоа кондиционен марш со повеќе едукативни
содржини на релацијата Крушево
– Тренинг – центар во с. Растојца,
во должина од 15 км. Во текот на
маршот, во месноста Којов Трн, на
надморска височина од 1345 м., беа

Обновени знаењата од
ориентација во просторот
со користењето на бусола,
топографска карта и GPS+2

обновени знаењата од ориентација
во просторот со користењето на
бусола, топографска карта и GPS
+ 2 како најнов систем за глобално позиционирање кој се користи
во АРМ. Оваа содржина беше успешно реализирана со непосредно
ангажирање на капетанот Благоја
Стојаноски и водникот Томе Секоски од ВП 2944 во Кичево.
На втората работна точка, кај
водопадот Момин Камен, професорот Вангелко Лозаноски ги информираше учесниците на маршот за културните и историските
карактеристики на Демирхисарскиот регион во минатото.
Во завршниот дел од оваа
еднодневна програма, во Тренинг – центарот во с. Растојца, на
која присуствуваа и повеќе гости,
меѓу кои: заменикот на министерот Емил Димитриев, деканот и
продеканот на Воената академија,
проф. д-р Росе Смилески и проф.
д-р Славко Ангелески, претставникот на ГШ на АРМ, полковник
Борко Симоски и градоначалникот
на Демир Хисар Тони Ангелевски,
беа прочитани поздравните телеграми на Претседателот на Р. Ма-
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ГОДИШНИНАТА ОД ПОСТОЕЊЕТО
кедонија д-р Ѓорге Иванов и на началникот на ГШ на АРМ, генерал
мајорот Горанчо Котески.
Градоначалникот на Демир
Хисар Тони Ангелески, во своето поздравно обраќање им посака
пријатен престој на учесниците на маршот, а претседателот на
ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски во своето пригодно обраќање,
говореше за 60-годишното организирано и активно постоење на

Дел од учесниците на маршот
Во оваа пригода, тој, на заменикот на министерот за одбрана Емил Димитриев му вра-

Од настапот на КУД „Илинден“
-Демир Хисар

ОРОРМ. Тој, притоа, акцентираше
повеќе програмски активности,
меѓу кои, посебно се осврна на
последните две децении од функционирањето на автономниот одбранбен систем на Р. Македонија
и значајниот придонес на ОРОРМ
во градењето на сите сегменти
на одбраната на национално и на
меѓународно ниво.

чи Златна плакета на ОРОРМ,
за мошне успешната соработка
со МО и за неговото лично ангажирање во координирањето и
целосната поддршка на програм-

Пригодно обраќање на
градоначалникот Тони Ангелески

Дел од учесниците на
маршот предводени од
деканот на Воената академија,
проф. д-р Росе Смилески

ските активности на асоцијацијата на резервните офицери на Р.
Македонија. По повод јубилејот,
посебни признанија им беа врачени и на 30-тина активисти и
институции за нивниот придонес
во афирмацијата на ОРОРМ. На
свеченоста беа врачени и наградите на авторите на литературните творби по претходно објавениот конкурст на тема „60 години
од постоењето на ОРОРМ“. Добитник на првата награда беше
Зоран Котевски од Демир Хисар,
на втората, Анета Диманоска од
Битола и на третата, Маја Арминоска од Кичево. Во пригодната
– културно-уметничка програма настапија членовите на КУД
„Илинден“ од Демир Хисар, а
чествувањето на јубилејот заврши со традиционалното војничко
гравче што го подготви Гарнизонот на АРМ во Кичево.
Живко Трајановски
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Акценти од говорот на претстедателот, проф. д-р Ѓорѓи Малковски по повод 60-годишнината од постоењето на ОРОРМ

ОБУКА СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА НАТО

Имам особена чест и задоволство на денешната централна свеченост да зборувам за историјата на 60
годишното организирано и активно
постоење на Организацијата на резервните офицери на Република Македонија.
Минатите децении од формирањето на ОРОРМ се исполнети со
многу значајни активности цврсто
вткаени во темелите на нашето постоење, во основите на македонската
држава.
Големата и со ништо незаменлива љубов кон Татковината, позитивниот патриотизам и желбата да
се гради општество во кое среќно ќе
живеат сите луѓе, беа основните мотиви и патокази кои ни даваа сила да
истраеме во нашите чесни напори.
Борбата за национална слобода
и војната против фашизмот, беа нашата прва и најтешка школа од која
се родија нашата Армија и нејзините старешини, втемелени во нашата
богата национална историја. Важен дел од нашето минато претставуваат и многуте тактички вежби,
другарувања и средби, патувања и
меѓусебни запознавања, како и радувања при секое унапредување во
повисок чин.
Еден дел од нашето членство
се и сведоци на раѓањето на нашата
Организација. Но дел од нив за жал,
не се живи, но истите остануваат
засекогаш темел на Организацијата.
На 29 април 1952 година, борците учесници во Народноослободителната војна, кои во текот на
борбената епопеја се стекнале со
офицерски чинови, формираа Здружение на резервните офицери на
Македонија. Во текот на шеесетите
години кон Здружението се приклучуваат и резервните подофицери.
Членовите на Здружението се од
редот на интелектуалците во нашата
млада држава, кои истовремено се вклучуваат и во обновата на земјата.
Големата заинтересираност за
членување во нашето Здружение
обезбеди во текот на седумдесетите

Говор на претседателот на
ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски
па и во осумдесетите години, Организацијата да се омасови со членство кое брои над педесет илјади
регистрирани членови.
По формирањето, важен период
за развојот и афирмацијата на Организацијата беше текот на 1969 година. Таа година за првпат на редовен
конгрес беше донесен Статутот како
и Резолуцијата за идниот развој на
Организацијата. Овие први документи за Организацијата претставуваат
широка платформа за уште поголема
афирмација и обезбедување значајна улога во системот за одбрана на
земјата. Со тоа е создадена кадровска
организација со голем и респективен
потенцијал за потребите на системот
за одбрана.
Следниот период на седумдесетите, па и осумдесетите години се
карактеризира со интензивно уставно и законско усогласување на Организацијата со соответните одредби
на овие важни нормативни акти во
државата.
Во Организацијата се работеше и на меѓусебното запознавање
и зближување на членството, како
и јакнење на довербата помеѓу резервните старешини припадници на
националностите во Републиката.
За таа цел, редовно се организираа
средби на членовите на ОРОРМ на
ниво на Република Македонија и
пошироко, со содржини преку кои
реално и искрено се градеше патри-

отизмот кај секој член и се збогатуваше со нови знаења и вештини во
областа на одбраната, безбедноста и
заштитата.

ОРОРМ – ЗНАЧАЕН
КАДРОВСКИ
ПОТЕНЦИЈАЛ
По распадот на СФРЈ, нашата
Организација успешно се вклучи
во новонастанатите услови и даде
солиден придонес во изградбата на
одбранбениот систем на самостојна и независна Република Македонија. Одговорна задача резервните
офицери и подофицери извршија
при примопредавањето на границите на Република Македонија од
поранешната ЈНА, а во текот на
октомври 1991 година покрената е
иницијатива од нашата Организација за создавање на сопствена Армија. Во согласност со Законот за
здруженија на граѓани и фондации
во 1998 година ОРОРМ е регистрирана и денес успешно функционира во 28 општински организациони
единици и 340 активи.
Раководството на Организацијата во целина е ангажирано врз
волонтерска основа. Таа, се финансира од буџетот на Републиката според принцип-трансфер на средства
преку Министерството за одбрана.
Денес, Организацијата на резервните офицери на Република
Македонија (ОРОРМ) како непартиско, самостојно, военостручно,
кадровско и непрофитно здружение на граѓани има и врши јавно
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Дел од учесниците на маршот
Крушево-с. Растојца
овластување во областа на одбраната на Република Македонија;
Основната цел на ОРОРМ е
организирано, континуирано и во
соработка со надлежните органи
да ги подготвува своите членови за
успешно извршување на задачите
што ги имаат во одбранбениот систем на Република Македонија;
Во Организацијата денес членуваат над 10. 000 резервни офицери, подофицери и резервни војници: - од сите родови и служби;
- со чинови од водници до генерали; - од средно образование до
доктори на науки и академци.
Во ОРОРМ членуваат 400
РО медицинари и 200 РО жени.
Со овојот организационо-кадровски потенцијал ОРОРМ реално
може да придонесе во развивањето
на одбранбениот систем на земјата,
изградбата на одбранбената култура и продлабочување на свеста кај
секој граѓанин за постоењето на
сопствена самостојна и независна
држава, која треба постојано да се
доградува и да се брани.
Во рамките на Воената академија “Генерал Михаило Апостолски” од 1996 до 2006 година ОРОРМ
доби 807 нови и млади резервни
офицери како силен потенцијал за
пополнување на формацискиот состав на Армијата на Република Македонија и на другите структури на
безбедноста и заштитата.
Но, сепак нешто што перманентно ја краси нашата Организација е тоа, што, таа од самиот
почеток до денес, континуирано
дејствува како самостојна, неподелена по паратиска, по идеолошка и
национална основа. Непрекината

е соработката со Министерството
за одбрана, со Армијата на Република Македонија со Центарот за
управување со кризи и со Дирекцијата за заштита и спасување и со
сите сродни органицации во земјата, посебно со оние кои во својата
активност опфаќаат содржини од
областа на одбраната и безбедноста. Посебно е нагласена постојаната соработка со Здруженијата
на Сојузот на борците од Народноослободителната и антифашистичката војна на Македонија на
планот на негување на слободарските и мирољубивите традиции
од поблиското и подалечното минато на нашите народи.

ИНТЕНЗИВИРАЊЕ
НА МЕЃУНАРОДНИТЕ
АКТИВНОСТИ

Својата меѓународна активност ОРОРМ официјално
ја отпочна во 2002 година, со
посета на наша делегација
на Здружението на резервните офицери на Словенија,
и учество на Конгресите на
Меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери (CIOR) во 2002 година во
Стразбург-Франција,
2003
година во Мастрихт-Холандија, 2005 год. во Гент-Белгија, 2006 год. во Витербо-Италија,
2007 во Рига-Латвија во 2008 год.
во Турција и во 2011 година во
Варшава-Полска. ОРОРМ со свои
претставници учествуваше на Јазичните академии: од 2002 година
во Полска па се до 2011 година во
Молдавија и на ПзМ работилниците при ЦИОР одржани во Словенија 2009 година, Бугарија 2010
година и Албанија 2011 година.
Во 2005 година ОРОРМ беше
домаќин на делегација на CIOR
а претставници на ОРОРМ учествуваа на повеќе меѓународни
стручни семинари. Во 2006 година
ОРОРМ беше домаќин на семинарот за млади резервни офицери,
тројца млади резервни офицери
учествуваа на семинар во Витербо-Италија, а во 2007 во Албанија.
Во 2007 година, во Скопје се

одржа Јазична академија на која
учествуваа осумдесет студенти од земјите членки на НАТО и
Партнерството за мир. Со интензивна програма се работеше на усовршување на нивните знаења, од
двата официјални јазици на НАТО.
Со својата богата меѓународна активност, ОРОРМ во август
2005 година на Конгресот на CIOR
во Гент-Белгија заслужно го доби
статусот на придружна - асоцијативна членка на CIOR.
Во CIOR членуваат 26 национални асоцијации на резервните
офицери од земјите-членки на
НАТО со статус на полноправно
членство и 6 национални асоцијации од земјите-членки на ПзМ со
повеќе од 1. 300. 000 членови. Таа
е непартиска, невладина и непрофитабилна организација со ос-

Учество на претседателот на
ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски на ПзМ работилница
новна определба да се промовира
соработката со националните асоцијации и солидарност во рамките
на НАТО-алијансата.
Во наредниот период Организацијата ќе работи и на осовременување на формите и методите
на обучувањето на сопственото
членство во согласност со нашите
потреби и стандарди.
Организацијата на резервните
офицери на Република Македонија,
од кога беше примена за придружна
членка на CIOR-NATO, во програмата за обука на своите членови редовно вградува нови и посовремени
форми и методи на обука, целосно
усогласени со стандардите на CIORNATO, практично докажани како
коректив на колективните системи
за одбрана и безбедност во Европа
и во светот во целина.
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Капацитетот на членството на
ОРОРМ со целиот свој потенцијал
на интелектуалци со респективен
фонд на знаења и вештини од областа на одбраната и безбедноста,
претставува добра основа за успешно развивање на одбранбениот и
безбедносен систем во Република
Македонија, подигнување на повисок степен на одбранбено-безбедносната култура на своето членство,
како и продлабочување на свеста на
секој резервен офицер и подофицер
за постоењето на сопствена држава,
која треба постојано да се доградува
и да се брани. Поради тоа, потребно
е во Програмата за обука да се вградат содржини кои претходно ќе бидат усогласени со МО и ГШ на АРМ,
со чија логистичка и стручна поддршка ќе се применуваат активности
во обуката кои ќе овозможат да се
изградат резервни офицери и подофицери кои ќе можат да одговорат на
обврските кои призлегуваат од нивното ангажирање, согласно новиот
Концепт на резервни сили на АРМ.
Во таа смисла, ОРОРМ во
програмите за обука, од организирање на регионални и друг вид на
средби, премина кон современите
форми на обука, со програмирање
и изведување на државни натпревари во кои резервните офицери
и подофицери во Републиката демонстрираат познавање, извежбаност, кондицираност и физичка
издржливост, во гаѓање со пешадиско оружје, војнички петтобој и
движење по азимут.
Во претстојниот период, меѓу
другото, во фокусот на вниманието
ќе ни бидат следните приоритетни
задачи: - целосно координирање на
програмските активности со ГШ на
АРМ; осовременување на методите
и формите во обучувањето со цел
да оствариме поголеми резултати,
односно ефикасна едукација која ќе
биде усогласена со стандардите во
земјите членки на НАТО - алијансата; воспоставување соработка со
МО во спроведување на CIMIK
доктрината, заради можноста за финансирање на заеднички проекти
особено во сферата на обуката на
резервните офицери и подофицери;

Претставник од ОРОРМ на
курсот за “Тактичка цивилновоена соработка”
во соработка со МО, Центарот за
управување со кризи и Дирекцијата
за заштита и спасување, ОРОРМ се
вклучува и учествува во подготовките на локалната самоуправа и на
граѓаните за нивно ангажирање во
остварувањето на задачите во заштитата и спасувањето на материјал-

ните добра и населението во услови
на природни непогоди и во други
вонредни воени услови; организирање на клубови на РО во општините на Република Македонија по
примерот на многу земји во Европа,
како поддршка на нашата определба
за членство на НАТО-алијансата.

УСПЕШНА СОРАБОТКА СО МО
За таа цел, ОРОРМ како придружИ ГШ НА АРМ
на членка на CIOR од МО и ГШ на

Организацијата на резервните
офицери на Република Македонија
во остварувањето на своите програмски активности, воспостави мошне
успешна соработка и координација
со Министерството за одбрана, Генералштабот и со единиците на АРМ.
Имено, по барање на ГШ на АРМ до
јуни во тековната година, Извршниот одбор на Собранието на ОРОРМ
доставува Преглед на активности
(особено во едукацијата и обуката на
резервнигте офицери) за наредната
година, кои влегуваат во Планот на
ГШ на АРМ преку кој се дава логистичка поддршка за реализација на
планираните активности на ОРОРМ.
Вака воспоставените блиски
односи на соработка и координација
меѓу МО, ГШ на АРМ и Организацијата на резервните офицери на Република Македонија, придонесува во
афирмирањето на Организацијата и
нејзиниот придонес во градењето и
чувањето на мирот, слободата, независноста и територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија.
За да се подигне на поквалитетно ниво соработката помеѓу ОРОРМ,
Министерството за одбрана и ГШ на
АРМ треба да се користат искуствата
од земјите членки на НАТО и ПзМ.

АРМ треба да побара и да се заложи
за доследно спроведување на CIMIK
доктрината која Република Македонија како потенцијална рамоправна
членка на НАТО има обврска да ја имплементира и да ја спроведува преку
ОРОРМ. Тоа, практично подразбира
дека ОРОРМ со МО и ГШ на АРМ
треба да ги усогласува своите програмски активности преку конкретни долгорочни и годишни програми
за соработка кои ќе се верифицираат
- потпишуваат од страна на претседателот на ОРОРМ, министерот за одбрана и началникот на ГШ на АРМ.

Доделување Благодарница на
полковник Борко Симоски, шеф
на кабинетот на ЗНГШ
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Организацијата на резервните офицери на Република Македонија е еден од факторите на
единството и развивањето на моралниот дух и патриотските чувства. Во таа смисла, патриотизмот

и традициите треба да се иновираат и да добијат нови димензии во
градењето на здрави меѓуетнички
односи, одбранбена култура и државотворна свест, толеранција,
соживот, љубов и лојалност кон
Татковината. На тој начин ќе може
да се надмине, а по потреба и поуспешно да се решат евентуалните
меѓуетнички тензии, конфликти и
судири во Република Македонија.
Мошне е значајно да се истакне дека ОРОРМ во наредниот
период интензивно ќе работи и на
обезбедување на подобри материјално финансиски и просторни
услови за работа како и на обезбедување на сопствени објекти
(недвижен имот) кој ќе го добиеме
од МО и локалната самоуправа.
Тие наши објекти ќе ги користиме
како за обука и едукација така и за
рекреативни активности на нашето членство.
На крај, би истакнал дека и
оваа година не очекуваат голем
број на активности меѓу кои посебно би ги напоменал: Државните натпревари (во гаѓање со пешадиско вооружување; војнички
петтобој и движење по азимут) и
Јубилеите (на 11-ти март ја одбележавме 20 годишнината од пре-

земањето на државната граница и
првите гранични караули од Армијата на Република Македонија;
денес ја одбележуваме 60 годишнината од постоењето на ОРОРМ,
а ни претстои и организирање на
симпозиум по повод 100 годишнината од I-та Балканска војна).
Да завршам, со надеж и верба
дека нашата Организација за сите
нас, не е само гордост, туку и обврска за доследно продолжување на
нашите активности, кои членството со своите знаења и способности
ќе ги вгради во натамошниот развој и просперитетот на суверена,
самостојна и независна Република
Македонија.

ЗАКЛЕТВА

И по шеесет нанижани лета
јубилејот честит нека ви биде
уште многу години
Вашата сила, хуманост
секој со гордост нека ја виде.

Ве поведе плачот на родината
во пранги окована
ве повика гласот на татковината
за да ја одбраните
за да засјае ѕвездениот одблесок
за да не поведе ѕвездата деница,
за духот македонски, исконски, слободарски
за утринската воздишка
за детски џагор
за слободно сино небо
за светлото сонце
за тебе Македонијо!!!

Ја започнувам играта со зборови
наречена творење во чест на некого.
Доволната старост на душата
и годините кои Ве прегрнале
Ве донесле на ова место.
Како да го наречам?!
Слободна можам да кажам, свето,
зошто одговорноста која денес
ја прифаќате е голема.
Заклетва!
Не чувствувајте гнилост,
носталгија,
студ и сиромаштија!
Чеда на земја паталница
во срцата Ви се вгнездува
обврската која ве прави
вистински луѓе.
Заклетва!
Во глувата доба, во миговите на осаменост
пушката е вашиот другар.
Заклетва!
Од денес не почитувајте вера, раса, зошто сите Вие
сте браќа кои ќе застанат
во одбрана на слободата
што царува.
Заклетва!
Многу од вашите најблиски
денес плачат,
нивните срца се параат
на денешниов ден,
но немојте никако и Вашите.
Заклетва!
Изрежување себе си
и колнење на верност и доверба.
Заклетва!
Нека ви е честита
чеда на оваа древна земја!

Зоран Котески, Демир Хисар
(добитник на првата награда)

Анита Диманоска, Битола
(добитник на втора награда)

Маја Арминоска, Кичево
(добитник на трета награда)

Проф. д-р Менде Солучевски му
доделува Благодарница на градоначалникот на Општина Демир
Хисар г-дин Тони Ангелески

ЧЕСТИТ ЈУБИЛЕЈ

МАКЕДОНИЈА

Како бисерни зрна
нанижани на скапоцен ѓердан
така се нижат шеесет лета
од формирањето на Oрганизацијата
Ви света.

Чекориме на ова парче земја
кое толку силно го љубиме,
чекориме на ослободеното огниште
од силните јунаци, од храбрите воини...

Низ годините што минуваа
Вие јакневте, оцврстувавте, растевте
низ маршеви, натпревари, обуки, хумани дела
бевте гордост на земјата цела.
Кога темни облаци над земја
се надвиснаа
велат јунак се познава во мака
застанавте во првите борбени редови
да ја браните татковината
со пушка во рака.

Од заветот на нашата родина
од светлата порака навезена
за слободарскиот дух на нашата земја
Македонија.
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ДЕНОТ НА ОРОРМ ОДБЕЛЕЖАН И ВО ОПШТИНИТЕ
Членството и раководствата
на Општинските организациони
единици (ООЕ), во текот на април и мај, со голем број активности достоинствено го одбележаа
Денот на ОРОРМ, кој годинава
се совпага со 60-годишнината од
формирањето на асоцијацијата на
резервните офицери во Р. Македонија. По овој повод, Извршните
одбори на ОРОРМ одржаа свечени седници на кои се потсетија на
изминатиот период од 60-годишното постоење, а на заслужните
активисти им беа врачени посебни признанија за нивниот придонес во развојот и афирмацијата на
Организацијата. На градоначалниците на општините Струмица
и Пробиштип (Зоран Заев и Тони
Тоневски), им беше врачена Златна плакета, во знак на признание
за нивниот придонес во успешната
соработка меѓу ОРОРМ и локалната самоуправа.
у р
Во некои средини,
р д
,
организирани
конкретни
беа ор
рганизира
р ни конкр
ретни ак-

Проф. д-р Ѓорѓи Малковски доделува Благодарница на истакнат
активист од Виница
тивности од практичниот дел на
обуката и негувањето на слободарските традиции. Така, ООЕ на
ОРОРМ од Пробиштип, Кратово,
Свети Николе, Охрид и Струмица
организираа кондициони маршеви. На овие еднодневни активносви
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учествуваа 291 млади резервни
офицери и подофицери.
До крајот на 2012 година,
целокупните активности на членството на ОРОРМ ќе носат белег
на 60-годишнината од постоењето
Организацијата.
на Организацијата
Орг
р анизацијјата.
Ж. Т

ВОЈНИТЕ ЗА РЕСУРСИ ПРИЧИНА ЗА НАРУШУВАЊЕ
НА ГЛОБАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ
Војна за ресурси
По завршувањето на студената војна, некои политиколози
со различни убедувања, се обиделе да го определат водечкиот
принцип на новата меѓународна политика. Томас Фридман
од „The New York Times“ го нарекува најважното нешто. Неколку автори се обиделе да го
определат тоа најважно нешто,
а како најистакнати се издвојуваат: Samuel P. Huntington, кој
тврди, дека динамиката на светската сигурност ќе се управува
од “Судирот на цивилизациите”,
Robert David Kaplan, кој живо
опишува еден свет на претерано големо население и анархија;
па дури и самиот Фридман, кој
во Законот на маслиновото дрво
тврди, дека економската “глоба-

лизација” е основен препознатлив белег на светот. Секое од
овие објаснувања придонесува
за подобро разбирање на меѓународната динамика и секое од
нив учествува во спорот за светската политика. Но сепак, ниту
едно од овие објаснувања, не
предлага целосна задоволувачка анализа на сегашната светска
состојба.
Тезата на Huntington за
светскиот судир на цивилизациите претпоставува дека некои
држави ќе ја разработат својата политика за безбедност врз
основата на некаква припадност кон определено религиозно општество или “цивилизација”, христијанскиот запад,
источноправославниот
блок,
исламскиот свет и т.н. Конфликтот помеѓу нациите, објаснува

Huntington, ќе биде најдоцната
фаза во еволуцијата на конфликтот во современиот свет. Меѓутоа, и покрај тоа, некои блиски
случувања, како војните во Босна и Косово, се потврда на тоа
гледиште, други ова го оспоруваат. Овде може да ја споменеме
налудничавата трка за богатство
за ресурси, каде што припадноста кон било каква цивилизација,
е без значење. Само за илустрација на ова тврдење е примерот
во Каспискиот регион каде Соединетите Американски Држави
се во сојуз со три муслимански
држави: Азербејџан, Турција
и Туркменистан, а се во соперништво со две други претежно
христијански држави, Ерменија
и Русија. Слични вакви тенденции и примери имаме насекаде
во светот, каде што интересите,
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поврзани со ресурсите, добиваат
на тежина над етничката и религиозната припадност.
Појавите на насилие и анархија во Африка, предвидени од
Каплан, не успеале да ги натераат големите енергетски компании да се откажат од извршувањето на приходните нафтени
операции во тие региони или од
склучувањто на прифатливи спогодби за безбедност со локалните самоуправи и воено командување. Само за илустрација, во
1999 година американските нафтени компании го објавија создавањто на нови големи компании
за искористување на нафтата во
држави (Ангола Чад и Нигерија)
каде често доминантни се конфликтите. Исто така, и покрај
тоа што теоријата на Фридман за
глобализацијата го објаснува во
голем дел првостепеното место
на економските односи во меѓународната политика, претпоставува, дека најважните спорови,
сврзани со ресурсите, ќе се разрешуваат преку пазарните механизми, но на тој начин не се зема
во предвид фактот, дека одделни
влади воделе војни не еднаш ами
повеќе пати за “стратегиските
национални интереси”, овде се
вклучуваат и резервите на вода
и нафта.

Една од најважните компоненти на борбата за ресурси е
економската димензија, дефинирана преку глобалниот пазар
со брз проток на капитал, стоки
услуги и работна сила. Најзначајно е поставувањето на концепцијата на одржлив развој со

кој треба да се реши или да се
намали јазот помеѓу богатите и сиромашните, но и да се
спротистави на неограничениот
економски раст на развиените
земји. Се поголемиот раст на
глобалните економски компании
кои успеваат да ги контролираат
светските текови и ресурси, со
се поголемата улога на светските економски организации како
што се СТО (Светската трговска
организација), ММФ (Меѓународниот монетарен фонд), СБ
(Светска банка) кои веќе преземаат некои од функциите на државата.
Политичкиот аспект на
војната за ресурси поврзани со
новиот плурализам и неолибералниот модел ги наметнува
универзалните вредности на
почитување на човековите права и демократија. Негативните
аспекти од оваа гледна точка е
тоа што денес се почесто се преземаат воени интервенции, да се
натераат со сила, да ги почитуваат вредностите на западните
демократии а оние држави кои
не ги исполнуваат споменатите
вредности на капитал системот,
притоа да бидат втурнати во
хаос и безредие.
Факт е, деке е невозможно да се објасни динамиката на
меѓународната политика за безбедност, без притоа да се истакне непроценливото значење на
ресурсите. Од овде можеме да
заклучиме дека нема држава во
светот која поседува ресурси, а
притоа нејзината политика да
не биде насочена кои заштита
на ресурсите, и да се претвори
во најважна каректеристика на
нивната политика за национална
безбедност. Операцијата ЦЕНТРАЗБАТ покажа дека, прашањата сврзани со ресурсите исто
така фигурираат во организацијата, располагањето и стварната употреба на голем дел од
воената сила во светот. Додека
споредбата за ресурсите може да
не се покаже како “најважното
нешто”, кое пак, е во срцето на

сите меѓународни односи, сепак
помага да се објасни голем дел
од тоа што се случува денаес во
светот.
Процесите на борбата за ресурси како и се поголемиот притисок за наметнување на таканаречениот нов светски поредок и
промените што ги носи истиот,
нема да има подеднаква полза и
корист за сите земји на планетата
земја. Разликите што се создаваат на посреден или непосреден
начин не носат благосостојба и
стабилност за новиот светски
поредок. Културните диспаритети т.е. правење на мултикултурни заедници, избледувањето на
традициите и обичаите и најзначајното, асимилирањето на сопствениот идентитет и јазик со
глобалните културни вредности, ќе влијае кај некои народи
и земји во регионите каде континуирано има незадоволство,
да ги надоместат преку етнички
чистења и насилства, се со цел
да ги назначат сопствените културни вредности над останатите.
Во тој контекст се и последиците за државите за кои многумина
велат дека тие го губат сопствениот суверенитет, а државите
се приморани тоа да го прават
поради партиципирањето во регионалните и светските организации и тела. Од друга страна,
тоа предизвикува процеси кои
се спротивни на нејзиниот универзален стратегиски концепт, а
тоа се регионализацијата и фрагментацијата.
Зошто ресурсите станаа
толку важни? Како што беше
споменато досега, прифаќањето на една централна економска
безбедносна политика, скоро секогаш води до зголемено внимание врз ресурсите, барем за оние
држави чиј индустриски развој
зависи од увозот на ресурси.
Исто така, целосното бришење
на идеолошките конфликти во
современиот свет придонесува
за централната улога на прашањата сврзани со ресурсите,
претворајќи го побарувањето и
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заштитата на основните ресурси
во една од првостепените задачи
на безбедносната политика на
дадена држава. Освен тоа, некои ресурси се со непроценлива
вредност. Таков е примерот со
суровата нафта во Каспиското
Море, при што, нејзината резерва, од страна на Министерството на САД во 1997 година,
е оценета на скоро 4 билиони $,
еве една од причините зошто е
„оправдано да се војува”.
Овие фактори, меѓутоа,
сами по себе не објаснуваат зошто прашањата сврзани со ресурсите, се претворија во стратегиски национален интерес со
најголем приоритет? Како одговор на ова прашање можеме да
наведеме неколку фактори: Овде
се вклучува зголеменото побарување на секаков вид на трговски стоки, веројатната појава на
дефицит на ресурсите како и се
понагласените спорови за сопственоста на богатите извори на
ресурси.
Зголемената потреба за ресурсите расте со молскавична
брзина. Со перманентното зголемување на светското население, општествата имаат зголемена потреба од повеќе ресурси
(храна, вода, енергија, дрвен материјал, минерали, ткаенини и
др.), кои ќе ги задоволуваат основните материјални потреби
на нивните поблиски членови.
И покрај тоа што има нерамномерна потрошувачка на ресурси
на светско ниво, односно некои
нации се поголеми потрошувачи
од други, за илустрација САД
трошат приближно 30% од сите
суровини, коишто ги користи
човештвото. Исто така, речиси
и секое друго општество во светот перманентно ги зголемува
своите потреби за основните ресурси.
Во голем степен зголемената потреба за ресурси е причината од драматичното зголемување
на бројот на светското население. За потсетувањ, само во
последните педесет години, на-

селението во светот се зголеми
приближно за 3 милијарди луѓе,
зголемувајќи се од 2,6 милијарди луѓе во 1950 година на малку
повеќе од 6 милијарди во 1999
година. Со самото зголемување
на бројот на светското население, перманентно се зголеми и
потребата за храна, вода, облека, живеалишта и други основни
примарни потреби. Ова зголемување само по себе го објаснува
зголемувањето на потребата за
многу суровини. Меѓутоа, зголемувањето на бројот на населението, е само една од причините
за силната зголемена потреба.
Исто така, друг важен момент во
светските односи е влегувањето
на индустријализацијата во се
повеќе и повеќе делови од земјината топка и перманентното зголемување на богатите луѓе во
светот, кое води до незапирливо
побарување на енергија, автомобили, градежни материјали, разни видови на уреди за домаќинствата и други трговски стоки
кои зависат од присуството на
ресурсите.
Во периодот помеѓу 1950
и 1999 година, бруто светскиот
производ се зголемил за неверојатни 583%, од приближно $
6 билиони на $ 41 билион. Дури

и кога светскиот бруто производ
се претвора во паричен износ по
глава на жител, зголемувањето е
значајно, од $ 2.500 во 1950 година на $ 6.750 во 1999 година.
Голем дел од светското население сега може да си дозволи стоки и услуги кои претходно за нив
биле недостапни. На пример,
во 1953 година во светот имало приближно 53.000.000 автомобили додека тој број во 1999
година достигнува приближно
520.000.000. Исто така, се зголемува и бројот на сопствениците
кои во сопственото живеалиште,
користат најразновидни апарати
за домаќинствата почнувајќи од
фрижидери, телевизори, клима
уреди, компјутери, и друга слична опрема за домаќинствата.
Зголемувањето процентуално е
слично како зголемувањето кај
автомобилите, односно со слични размери. Од причина што
производството и употребата на
овие производи го вклучуваат
трошењето на големо количество енергија, минерални и други суровини, светската потрага
по многу ресурси секогаш го
надминува човечкиот прираст.
м-р Гоце Георгиев
(продожува во следниот број)
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ООЕ на
на ОРОРМ
ОРОРМ Охрид
Охрид
Извршен

ПОЧИТ ЗА ВОИНОТ БЛАГОЈЧЕ
По повод патрониот празник на ООЕ на ОРОРМ Охрид „Благојче Крстаноски“, на 6.04.2012 година, делегација од резервни офицери положи свежо цвеќе на гробот
на загинатиот професионален војник Благојче Крстаноски, во с. Ливоишта, чие име го носи и Општинската организациона единица на Охрид.
Во оваа пригода беше остварена средба со неговата
мајка и потесното семејство.
Цветко Кузевски
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Охрид

Делегација од резервни офицери пред
споменикот на Благојче Крстаноски

Извршен
Извршенодбор
одборна
на ООЕ
ООЕна
на ОРОРМ
ОРОРМ Свети
Свети Николе
Николе

РЕШИТЕЛНОСТ И ХРАБРОСТ ДА СЕ ОДБРАНИ
ја покажаа својата решеност
ТАТКОВИНАТА иколе
храброст да ја одбранат таткови-

Дел од учесниците на маршот
По повод одбележувањето на
11-годишнината од мобилизацијата на Светиниколскиот баталјон,
кој учествуваше во вооружениот
конфликт во 2001 година и воедно
Денот на ООЕ на ОРОРМ Свети
Николе, на 21 Април 2012 година
во Свети Николе се одржа манифестација со учество на резервни
офицери и подофицери од овој баталјон, бранители, претставници
од локалната самоуправа, како и
претставници од општинските организации на Штип, Велес и Пробиштип.
Манифестацијата започна со
полагање на свежо цвеќе на спомен-

Културно-уметничка
програма

плочата во Градскиот парк на паднатиот бранител и херој Александар
Серафимов, во конфликтот во 2001
година, каде на присутните им се
обрати претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорги Малковски, кој,
меѓу другото, истакна:
„Организацијата на резервните офицери, настојува да ги
одбележува сите значајни личности од поблиското и од подалечното минато, се со цел, никогаш
да не бидат заборавени, затоа
што храбро застанаа во одбраната на самобитноста на Македонија “.
Потоа, претседателот на ООЕ
на ОРОРМ Свети Николе, Ристе
Панов, во своето обраќање, меѓу
другото, нагласи:
„Гордост е да се биде денеска
со луѓе , кои во моментите на конфликотот не размислуваа за својот
живот, туку имаа една цел, да се
одбрани територијалниот интегритет и суверинитет на Република
Македонија. Горди сме, што околу
800 воени обврзници од Свети Ни-

ната.“
Според маршрутата во должина од 6 километри, учесниците
на маршот, поминаа низ централното градско подрачје и се упатија
кон село Горобинци, а од таму
со автобус продолжија до манастирот „Пресвета Богородица“,
во Ѓуриште, каде што се одржа и
свечениот дел од манифестацијата
што ја отвори градоначалникот на
Општина Свети Николе, Роберт
Ѓеоргиев. Во културно-уметничката програма учествуваше КУД
„Јанко Глигоров“, од Свети Николе, со изведба на традиционални
ора. Манифестацијата заврши со
заедничко дружење и ручек за 90те учесници на активноста.
Ристе Панов
Претседател на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Свети Николе

Полагање цвеќе пред спомен
обележјето на бранителот
Александар Серафимов
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VI-таседница
седницана
наСобранието
Собраниетона
на ОРОРМ
ОРОРМ
VI-та

АКТИВЕН СУБЈЕКТ НА ОДБРАНБЕНИОТ СИСТЕМ
На 16-ти март 2012 година, во
Скопје, се одржа шестата седница
на Собранието на Организацијата
на резервните офицери на Република Македонија (ОРОРМ). Во
работата на овој највисок орган
на Организацијата, учествуваа 22
делегати, и претседателот на Надзорниот одбор, полковник Зоран
Темелковски.
Седницата ја отвори претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, кој ги поздрави присутните претставници во Собранието на ОРОРМ и гостите, а потоа го
предложи дневниот ред за работа
на седницата.
На овој работен договор беа
усвоени повеќе значајни документи, меѓу кои: Извештај за активностите на ОРОРМ во периодот од
јануари до март 2012 година; Усвојување на Финансов извештај за
2011 година; Одлука за усвојување
на Завршна сметка за 2011 година; Усвојување на Финансов план
за 2012 година; Одлука за укинување на Општински организациони единици на ОРОРМ; Одлука за
формирање на ООЕ на ОРОРМ; и
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ОРОРМ.
Во врска со Извештајот за активностите на ОРОРМ во периодот
од јануари до март 2012 година,
воведно излагање имаше претсед-

ателот, проф.д-р Ѓорѓи Малковски,
кој истакна, дека во Извештајот
сеопфатно и конкретно се презентирани поголемиот број на активности реализирани во периодот од
јануари до март, при што, потенцира дека голем придонес за нивната
успешна реализација има координираната и успешна соработка со
МО и ГШ на АРМ и со единиците на локалната самоуправа. Според остварените активности во
едукацијата и во обучувањето
на членството, може да се оцени
дека станува збор за респективни резултати, со што, ОРОРМ во
континуитет се потврдува како
активен субјект на одбранбениот
систем. Во рамките на програмските активности во едукацијата,
обучувањето и негувањето на слободарските традиции, преку разни
форми на обука (кондициони маршеви, ориентација во просторот и
трибини на актуелни теми), организирани се еднодневни активности
во Виница и во Крива Паланка. Од
активностите на меѓународен план,
на 12 јануари во просториите на
ОРОРМ е тварен работен состанок
со претседателот на Комитетот за
земјите членки на ПзМ, резервниот
полковник Лоик Конкуер, додека
на 13 јануари, тој, во придружба
на претседателот на ОРОРМ проф.
д-р Ѓорѓи Малковски, и полковни-

кот м-р Борко Симоски од ГШ на
АРМ, беше примен од заменикот
на министерот за одбрана Емил Димитриев.
Тој исто така нагласи дека
органите и телата на Собранието на ОРОРМ (Извршниот одбор
како извршно оперативен орган,
неговите комисии и Надзорниот
одбор), уште од самиот почеток на
2012 година имале мошне сериозен приод во извршувањето на зацртаните програмски активности
на Организацијата.
За Финансовиот извештај за
2011 година и Финансовиот план
за 2012 година, образложение
поднесе претседателот на Надзорниот одбор, полковник Зоран
Темелковски, истакнувајќи дека
2011 година е успешно завршена,
а Финансовиот план за 2012 година е реален и остварлив.
Образложение за предложените Одлуки поднесе претседателот на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи
Малковски.
На седницата, по повеќе актуелни прашања учествуваа: Пецо
Фончев од Струмица, м-р Ристо
Петков од Пробиштип, Љупчо
Вуксанов од Пехчево, проф. д-р
Трајче Манев од Центар, Душан
Маџоски од Карпош и Веселин
Стојановски од Крива Паланка.
Тони Мицевски

70-години од 11 октомври 1941

КРУПНИ ЛИЧНОСТИ НА ВОСТАНИЕТО
Во оваа голема Народноослободителна војна израснаа и
крупни личности, водачи и херои,
легенди на новиот победнички
Илинден. Меѓу другите да ги
спомнеме: идеологот на востанието Кузман Јосифовски – Питу,
потоа Лазар Колишевски, Мирче
Ацев, Страшо Пинџур, Цветан
Димов, Методија Андонов-Ченто, Орце Николов, Стив Наумов,
Ибе Паликуќа, Христијан Тодо-

(Продолжува од претходниот број)
ровски – Карпош, Димитар Влахов, Бајрам Шабани, Лима Каба,
Вера Ацева, Чедe Филиповски
– Даме, Елпида Караманди, Естреја Овадија, Раде ЈовчевскиКорчагин, големиот поет Кочо
Рацин, првиот командант на Македонската народноослободителна војска Михаило Апостолски
и многу други знаени и незнае-

ни јунаци, кои со право беа прославени кај народот како борци
и творци на грандиозното дело
на АСНОМ, со кое беа поставени темелите на првата слободна
македонска држава, извојувана со сопствени сили. Повеќето
членови од врвното раководство
беа харизматични и авторитетни имиња во народот . Патот до
неа беше трасиран со крвта на
24.000 паднати борци, меѓу кои
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и 44 народни херои и 11 членови
на најтесното воено политичко
раководство на НОАВ. Тие со
полно право влегоа во историјата, во песните и традициите на
македонскиот народ, но и во антологијата на војничката мудрост
и решителност.

ВОСТАНИЈА ВО
ДРУГИТЕ ДЕЛОВИ НА
МАКЕДОНИЈА
Македонците во Егејскиот
дел на Македонија, како што е
општо познато, беа изложени на
еден суров, денационализаторски режим на грчката политика
со цел да го избрише македонскиот етнички фактор во Егејска
Македонија. Но и во такви отежнати услови на окупаторскиот
систем, Македонците масовно,
активно и херојски се вклучија
во антифашистичкото движење
во оваа земја, со постојана врска
со своите партизански другари
од Вардарскиот и Пиринскиот
дел, за интегрална етничка и географска Македонија.
Во септември 1941 година
беше организирано
Драмското востание против бугарската
окупација кое било крваво задушено, при што биле убиени над
3.000 борци и активисти. А како
се однесувал грчкиот режим кон
Македонците, доволно е да го наведеме примерот на младата 30
годишна учителка Мирка Гинова
од Воденско. Таа, на 26 јули 1946
година, по тешки измачувања со
уште шестмина другари беа стрелани. Нејзината вина била што се
борела за тоа „еден ден Грција
да стане слободна татковина за
сите Грци и Македонци“.
Македонците од Пиринскиот дел на Македонија, искалени
во долготрајните борби против
своите поробувачи и посебно во
борбата против терористичките
формации на великобугарскиот
врховизам, се најдоа во првите редови на антифашистичкото движење во Бугарија. Никола Парапунов го изведе Првиот

партизански одред во Пиринска
Македонија кон крајот на јуни
1941 година. Меѓу многубројните жртви бил и Никола Јонков
Вапцаров, од Банско во Пирин,
прочуен македонски поет, основач на македонскиот литературен кружок во Софија, осуден на
смрт и стрелан во 1942 година.

УЧЕСТВО ВО
КОНЕЧНОТО
ОСЛОБОДУВАЊЕ
НА ЈУГОСЛАВИЈА
По конечното ослободување
на Вардарскиот дел на Македонија, на 19 ноември 1944 година,
дел од македонските воени единици дејствуваа во составот на
НОВ и ПО на Југославија. Така,
15-иот Македонски корпус, со
24.000 борци, активно учествуваше во составот на Првата Југословенска Армија во повеќе
офанзивни операции на свои
делови од фронтовите и тоа: во
пробивање на Сремскиот фронт,
во ослободувањето на Винковци,
Словенска Пожега, Дарувар и
Загреб, се до дефинитивното разоружување на последната германска групација командувана од
генерал Александар Лер во просторот кај Марибор, Птуј и Целовец. Потоа, зеде учество во операцијата „Чистење“ на Централна
Босна и босанските планини кај
Брчко и Зворник, од остатоците на четниците од „Кралската
војска“ на Драгољуб Михајловиќ. Во тие борби загинаа 1.67,
а беа ранети 3.000 македонски
војници.
Победата над фашизмот македонскиот народ (само од Вардарскиот дел на Македонија) ја
плати со 33.000 жртви, вклучувајќи тука и 7.000 македонски евреи, кои бугарскиот окупатор во
1943 година ги депортира во концентрациониот логор Треблинка
во Полска. Материјалните штети што ги претрпе Македонија
беа огромни. Останаа уништени
села и градови, разурнати или
опожарени над 10.000 домови

и над 4.000 јавни објекти, над
300.000 грла добиток, уништени сообраќајници, урнати над
170 мостови, уништена 500 км
железничка пруга. Окупаторската власт неконтролирано го експлоатираше и рудното богатство,
шумите и тн. Останаа гробовите
на знаените и незнаените борци
за слобода и нивните сирачиња.

ДА НЕ ПРАВИМЕ
АНТИИСТОРИСКА
МАНИПУЛАЦИЈА
Тоа е таа генерација која во
тие историски околности, го постигнала максимумот што тогаш
било можно да се постигне. Тоа
е, впрочем, дел од нашата современа историја што не смееме да
го избришиме од нашето индивидуално и колективно паметење. Но, уште помалку смееме
од денешна дистанца да правиме
антиисториска манипулација со
граѓаните „дека комунистите се
виновни што Македонија не е
обединета“!!!. Таквата оценка
е неодржлива глупост, бидејќи
македонските комунисти себе
си се сметаа за наследници на
илинденските востаници. Така,
КП во Македонија мудро го
има инкомпорирано во својата
платформа и идејна пропаганда, илинденскиот концепт во
сите политички и воени документи на ПК, ЦК, КПМ и Главниот штаб на НОВ и ПОМ, низ
сите четири години на НОАВМ,
заклучно со АСНОМ. Имено,
желбите и патриотизмот за обединување на Македонија во тие
услови биле нереални идеали
(биле не само нереална, туку и
погубна концепција), бидејќи
сосема е јасен и познат фактот
дека геополитичкиот и воениот
распоред на сојузничките сили
во регионот, а посебно западните (Англија, Америка) воопшто
не одеа во прилог за создавање
на единствена, самостојна и суверена Македонија. Тоа јасно се
потврди и со нивниот однос кон
Граѓанската војна во Грција.
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А колку била голема желбата да се постигне тоа го потврдува однесувањето на идеологот и
мозокот на револуцијата Кузман
Јосифовски Питу, кој уште во
1938 година ќе запише „Во мене
се развиваше и растеше заедно
со мене љубовта и омразата. Љубовта ми стануваше се потопла и
се почувствителна кон татковината, а омразата ми бидуваше се
поогорчена и поостра кон нашето робување, бидејќи се појасно
ми станува дека безправдието
во кое се родил дедо ми продолжува и сега за Македонскиот народ“. И затоа, на 2 август
во 1942 година во Прогласот на
ПК (што е негово дело) ќе биде
многу конкретен за јасноста на
целите за кои влегол во големата
борба. „Македонскиот народ се
бори не за монархија, не за султан и цар, не за фашистички фирер, но за слободна Македонска
Република, како рамноправна
членка меѓу сите соседни балкански држави“.
Кузман, борбата на македонскиот народ за слобода ја
гледал во рамките на една широка антифашистичка борба, во
која македонскиот народ настапува како рамноправен субјект.
Кузман бара координирање на
борбените дејства во Вардарска Македонија со партизанските одреди на македонскиот
народ во Егејска и Пиринска
Македонија, како и со единиците на НОВ во Албанија, што
значи, не само со борбата на
југословенските народи, туку
и пошироко на Балканскиот
простор. „Единствено слободна Македонија може да биде со
слободен Балкан“ ќе му напише (на 28.ХII.1942 година) на
својот соборец Благој Талевски.
„Судбината на нашиот народ е
во неговите раце, во неговата
организирана сила во оружената НОБ“ ќе рече тој на Преспанскиот состанок. А за себе:
„Колку помалку мислам за себе,
толку побрзо ќе победиме“ им
велел на своите другари.

ДА СЕ ПОЧИТУВА
ИСТОРИСКАТА
ВИСТИНА
Затоа, ние и сега и за секогаш, треба да го почитуваме
историскиот континуитет во
создавањето на современата македонска држава, бидеќи цела
Македонија е посеана со коски
и со гробови на наши борци,
од османлиско време па до денес. Но, за жал, тие сега се подзаборавени, покриени со пиреј,
натписите се полуизбришани,
а крстовите и петокраките - ги
нема!. Ако тие луѓе би можеле од
некаде да видат со какво „уважување“ спрема нивните гробови
се однесува народот и државата
за кои тие ги дадоа младоста и
животот, сигурно би се превртеле во гробовите. Уште пред стотина години македонскиот преродбеник и идеалист за слободна
и независна Македонија Крсте
Петков Мисирков, вака запиша
„Дај Боже сега пролеаната крв да
послужи како завет меѓу живите,
коишто се должни пред таа крв
да се заколнат за една заедничка
културна работа, за полза и среќа
на нашата заедничка многу напатена татковина Македонија“.
Историјата, и без да сакаме
ние, ќе си го даде својот суд за
тоа, кој колку придонел во НОВ
(1941-1945); во обновата и изградбата на СРМ (1945-1991); и
во независна суверена самостојна Република Македонија од
1991 година во рамките на својата позиција и работа и какви се
далекусежните ефекти. Има многу заборавени, полузаборавени
или игнорирани дејци и настани
од локално до републичко ниво.
Дури пооединци си земаат за
право да ја прекројуваат и да ја
корегираат вистината, без критериумско моделирање, од која
често прават исколчен зглоб кој
се повеќе боли.
Македонскиот народ поучен
од своите многувековни страдања, посебно во изминатиот
20-ти век, треба да биде добар

читач и на меѓународните антимакедонски сценарија. Тие и денес постојат и постојано се креираат кај некои наши соседи, кои
бескруполозно се нафрлуваат врз
македонскиот национален идентитет, врз јазикот, традицијата,
културата, врз македонските националноосободителни движења
воопшто, а особено врз НОВ, врз
АВНОЈ и АСНОМ „докажувајќи“
ја наводната неприродност и исконструираност на македонската
нација, а следствено и на македонската државност. Фјорд Достоевски пишувa: “Колку повеќе
некој те негира, толку повеќе ти
го развива чувството за сопствениот идентитет, ја зацврстува волјата за независност и самоидентификација.”
Верувам дека и во ваква констелација на односите со некои
соседни земји, македонскиот народ со својата стабилност и мудрост ќе собере сила и ќе ја надвладее и оваа состојба. Пред се,
со опстојување на вистинската
страна на политиката, врз принципите на слободата и демократијата, врз правата на секоја држава да го избира својот пат кон
развојот заедно со прогресивните слободоумни и демократски
сили на Балканот и пишироко во
Европа.
Токму затоа, наша обврска
и траен долг на сите генерации
е да имаат достоинствен и пиететен сенароден приод кон историските вредности, придобивки
и актуелни искуства и пораки на
таа државотворана војна. Тоа е
обврска и долг на генерациите,
на сите граѓани без разлика на
националната и верската припадност и посебно на сите одговорни носители на државната власт
во Република Македонија, без оглед на нивната идеолошка и партиска определеност.
генерал проф.
д-р Ристо Дамјановски
поранешен претседател
на ОРОРМ
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20 години од донесувањето
донесувањето на
наЗаконот
Законотза
заодбрана
одбрана

НЕЗАВИСНОСТ И ИДНИНА ВРЗ НОВИ
ДЕМОКРАТСКИ ОСНОВНИ
Се навршија дваесет години од донесувањето на првиот
системски Закон за одбрана по
осамостојувањето на Република
Македонија, како суверена, самостојна и независна држава.
На донесувањето на Законот
му предходеа, донесувањето на
Декларацијата за самостојност
и независност, Референдумот од
8-ми септември и Уставот од 17
ноември 1991 година на Република Македонија.
Овие акти што се донесоа
во едно многу тешко и полно со
неизвесност, историско време за
Македонија и македонскиот народ, беа производ од настаните
што се случија во другите Републики на СФРЈ, поттикнати до
невидени граници од националистичките напливи на нивните
раководства. Тие историски, военo – економски, меѓунационални
конфликти што ja зафатија поранешната СФРЈ, беа во суштина
уверувањето на граѓаните на нашата земја дека Република Македонија цврсто е определена како
самостојна и независна држава
да ја гради својата независност
и иднина врз нови демократски
основи според современите Европски патеки и со тоа да стане
членка на Европската и на Светската заедница во нови политички, економски и одбранбени
односи.
Во тие и такви услови Република Македонија
наполно
успеа, поднесувајќи големи тешкотии и притисоци како во економско политичкиот, така и во
безбедносниот систем, кога кон
Македонија, освен што се вршеа тешки економски блокади,
особено од соседите, се вршеа
провокации и по безбедноста и
одбраната. Се создаваа, како прикриени, така и отворени закaни
по Македонската држава, за поделба на територијата на Македо-

нија, провокации на граничните
линии, надлетување на авиони на
дел од територијата, се со цел да
се прекине патот по кој оди Македонија и македонскиот народ и
држава, да се создаде дефетизам
дека Македонија неможе да опстои како самостојна држава.
Темелните подготовки за донесувањето на Законот за одбрана претставуваа голем историски
и одбранбен чин, бидејќи тој се
донесе првпат во независна и самостојна Република Македонија.
Тоа практично значеше почнување од темел да го гради својот
одбранбен систем со ресурсите
што ги имаше до осамостојувањето.
Тогашната
ЈНА
однесе
практично се од Република Македонија (оружјето, опремата,
телекомуникациските
ситеми,
интендантската опрема, резервите на храна, санитетската и
здравствената опрема, горивото)
и покрај фактот што Македонската држава партиципираше во
финансирањето во целиот повоен период.
Во Република Македонија,
до осамостојувањето правни
дејствиј имаа дотогашните закони на ФНРЈ и СФРЈ како заедничка држава. Иако во СРМ
постоеше Закон за општонародна одбрана, во него имаше многу одредби што беа преземени
од тогашните Сојузни закони на
СФРЈ (Законот за воена обврска,
Законот за служба во вооружените сили и Законот за ОНО). Некои функции од одбраната беа
целосно регулирани со Сојузните закони како: воената обврска,
службата во вооружените сили,
служењето на воениот рок, военото школство, военото правосудство, унапредувањето во
повисок чин од капетан прва класа, школувањето на резервниот
состав во школите за резервни

офицери, безбедноста, инспекцискиот надзор над работата на
органите за одбрана и другите
субјекти, наменското производство, граничното обезбедување,
како и раководењето и командувањето со ЈНА. Да истакнеме и
тоа дека во Република Македонија не постоеја воени училишта
и академија како високо образовна институција.
Практично, Законот за одбрана на Република Македонија
ги регулира сите аспекти како
треба да функционира една современа одбрана, со сите компоненти во една држава, почнувајќи
од правата и обврските на граѓаните, како основни и најважни
носители на одбраната во секоја
држава, правата и обврските на
претпријатијата и јавните служби и установи и вооружените
сили како Армија на Република
Македонија.
Со промената на политичкиот и на економскиот систем во
плурално и пазарно општество во кој доминантен фактор е
граѓанинот со своите права и обврски, републиките во поранешната СФРЈ, уште во текот на 1990
и 1991 година ги донесоа сите
правни акти за самостојни држави и изградуваа свои посебни
системи за одбрана.
Поради овие причини, Република Македонија веднаш почна
да работи на подготовките за
одбранбено осамостојување како
самостојна, независна и суверена
држава. Политичките, а посебно
безбедносно-одбранбените состојби во тој временски период
во републиките, започнаа да се
брануваат и жестоко да се шират
меѓурепублички војни, поттикнати како од политички така и
од националистички, историски,
економски и меѓунационални
нетрпеливости меѓу народите на
одделните републики. Тоа имаше
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рефлексија и врз вкупната состојба во Република Македонија,
која во ниеден миг не поттикнуваше нечие загрозување воено и
безбедносно.
Поради ваквите, воени и
безбедносни прилики имаше
потреба одбраната на Република Македонија да се организира
врз сосема нови основи и концепциски и доктринарни согледувања, а тоа практично значеше
формирање и изградување на нов
одбранбен и заштитен систем на
државата.
Основа за донесувањето на
Законот, беше новиот Устав на
Република Македонија, во кој, во
повеќе одредби беше нагласено
значењето на одбраната и безбедноста, како еден од носечките столбови за сеопшт развој на
земјата.
Во член 28 од Уставот е
утврдено дека „Одбраната на
Република Македонија е право
и должност на секој граѓанин“,
и дека „Остварувањето на ова
право и должност на граѓаните
се уредува со Закон“. А во став
2 е утврдено дека „Одбраната на
Републиката се уредува со Закон,
што се донесува со двотретинско
мнозинство гласови од вкупниот
број пратеници“.
Согласно уставните определби, во член 1 од Законот за
одбрана („Сл весник на РМ“, бр.
8/92), утврдено е дека „Одбраната на Републиката се организира како систем за одбрана на
независноста и територијалниот
интегритет на Република Македонија“.
Во ставот два на овој член
е утврдено дека одбраната на Републката ја остваруваат граѓаните, органите на државната власт
и вооружените сили како Армија
на Република Македонија, а во
ставот три дека „Претпријатијата и јавните установи, служби и
локалната самоуправа можат да
извршуваат определени задачи
во областа на одбраната“.
Со законот е уредено, дека
одбраната е систем, а тоа значи

дека напоредно со другите системи (политичкиот, економскиот,
правнио) и одбраната има многу
значајно место, како што тоа е
утврдено во сите земји.
Кога се согледува Законот од
денешен аспект, може да се констатира дека тој навистина е квалитетен закон кој одговараше на
тогашните политички, економски и одбранбени односи, кога
Република Македонија се преструктуираше во плуралистичко
и демократско општество и сите
органи успешно ја извршуваат
својата функција согласно Уставот и Законот. Овој Закон, може
да се рече дека го издржа тестот
на времето и одговори на сите
предизвици. А тоа се должи на
фактот што учествуваа многу
субјекти во неговата подготовка
преку јавни дискуси, предлози,
мислења и стручни согледувања.

ЗАКОН ОД ГОЛЕМО
НАЦИОНАЛНО
ЗНАЧЕЊЕ
Законот за одбрана и определбите за NATO имаше големо
воено, политичко и национално значење, а вооружените сили
како Армија на Република Македонија, станаа препознатлив симбол на македонскиот народ и заедниците, во Европа и во светот.
АРМ учествува во сите мировни
мисии рамноправно со другите
Армии учеснички во мировни
мисии. Со Законот за одбрана,
граничното обезбедување го презеде АРМ. Со свои национални
униформи и ознаки, со свои правила на командување на Македонски јазик, со текст на свечена
заклетва на Македонски јазик.
На граничните караули се вееше
Македонското знаме. На 11 март
1992 година се презеде граничната караула „Рамна Нива“ и таму
за првпат се вееше Македонско
знаме.
Во АРМ, првиот Македонски регрут Панче Јамандиев влезе во касарната во Охрид. Сето
тоа е вредност за гордост што

треба да се знае во историјата.
Тие беа денови на пишување
на најновата воена историја на
Македонската држава, кога историскиот воен мозаик се облагодаруваше во секоја македонска
шара. Се донесе одлука Ден на
АРМ да биде 18 август, денот
од формирањето на баталјонот
„Мирче Ацев“ во 1943 година на
Славеј Планина.
Врз основа на Законот за
одбрана се донесоа и документи
значајни за натамошниот развој
на одбраната како што се: Бела
книга на одбраната, Национална
концепција за безбедниот и одбрана, Стратегиски одбранбен
преглед, Стратегија за односи со
јавноста за подготовките на Македонија за членство во NATO,
Концепт за одбранбена дипломатија, Концепт за воено разознавање, Стратегија за човечки
ресурси со дваесет политики и
триесет програми и уште други
значајни документи.
Согласно со извршените измени на Законот за одбрана, се
донесоа посебни закони и тоа за
утврдување кризи и Законот за
заштита и спасување при што се
формира Центар за управување
со кризи и Дирекција за заштита и спасување како посебни државни органи. Сите овие измени
и дополни имаа единствена цел
одбраната на РМ да биде на високо професионално рамниште
со стандардите и проекциите на
земјите членки на NATO, во што
и се успеа во изминатите дваесет
години од донесувањето на Законот.
Македонскиот народ во
својата историја, секогаш имал
изградена воена стратегиска
мисла за организирање на одбрамбениот потенцијал. Во многу вековниот период секогаш,
стекнал големо искуство и воена
вештина во борбите што ги водел
против освојувачите и поробувачите. Македонското воено-историско минато е особено богато
почнуајќи од научната мисла и
теорија што ја изградувал па се
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до тактиката на војување, а тоа се
должи на фактот што имал способно, образовано, храбро воено
водство што секогаш знаело и во
најтешки моменти да мобилизира и да ја поттикне свеста на
македонскиот народ, дека може и
мора сам и без помош од друга
страна да ја извојува слободата,
а особено без помош од соседите кои секогаш имале големи
претензи кон Македонија, како
национални, историски и територијални поради стратегиската и
географската положба.
За својата независност бил
принуден да се бори против многу непријатели окупатори и експлоататори. За тоа организирал
могу востанија и борби во многу
историски епохи. Во тие востанија и борби поднесувал и големи жртви, но останал со големо
национално достоинство и гордост.
Револуционерната
традиција како сублимат на автентични и автономни историски настани и процеси има своја животна
сила и своја законитост. Следствено и неговото историско
наследство се потпира врз документите на неговите предходни буни и востанија, во кои ги
вградил своите заложби и идеали
за слобода.

КРЕАТИВЕН
ПРИДОНЕС НА
ОВСРМ ВО
ПОДГОТОВКИТЕ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ
Организацијата на СРВСМ,
односно ОВСРМ,во тој период
активно се вклучи во дефинитивното обликување на Законот
за одбрана со свои предлози и
мислења. Посебно беа дадени и
многу добро образложени членови кои се однесуваа за местото,
улогата и задачите на резервните
воени старешини. Во таа смисла,
Претседателството на
СРВС
целосен текст cо конкретни предлози достави до сите пратеници,

до Министерството за одбрана,
и до други органи, а оствари и
средби со претставниците на
пратеничките групи при што беа
образложени предлозите.
Со член 132 од Законот е
регулирано дека „Во остварувањето на обуката за одбрана и
во подготовките за упатување
на припадниците на резервните сили на Армијата во извршувањето на задачите во мировните
операции, надвор од територијата на Републиката, Министерството за одбрана може да соработува со Организацијата на
резервните офицерина Армијата на Република Македонија. За
време на спроведувањето на активностите од став 1 на овој член
членовите на организацијата на
резервните офицери на Армијата
на Република Македонија носат
униформа и ознаки на Армијата“.
Донесувањето на Законот за
одбрана на Р. Македонија на 14
март 1992 година, значеше и нов
поттик на активностите на Организацијата, новата поставеност
на одбраната во нашата земја во
целина.
Новиот систем на активности што ќе ги извршува ОРОРМ,
бараше и нова поставеност, на
место, на улога и на задачите
во современи услови на дејствување во контекст на одредбите
во Законот. Заради тоа следеа и
измени и дополни на Статутот,
а потоа нови Статут на Организацијата. Обуката се изведуваше
врз нови основи и стандарди во
согласност со стандардите во
земјите членки на NATO. Во новиот Статут се внесоа и нови организациски решенија, особено
на планот на соработката со Министерството за одбрана и ГШ на
АРМ.
Организацијата го промени
дотогашното име СРВСЈ во Сојуз
на резервни воени старешини на
Македонија, со нови органи и
тела. Трансформацијата на Организацијата се обликува уште
во текот на 1991 година кога се
донесе документот „Местото и

улогата на Сојузот на резервните
воени старешини на Македонија
во новиот систем на одбраната на
РМ“, кој беше усвоен од Владата
на РМ, на седницата одржана на
31.01.1992 година.
Веднаш
по донесувањето на Законот за
одбрана, беше договорено во МО
и со ГШ на АРМ, да се подготват
темите: „Одбраната на Република Македонија“ и „Создаваањето
на АРМ како битна компонента
на одбранбениот систем“, кои
потоа се реализираа во организационите единици на ОВСРМ.
На 06.05.1992 година се донесе и
новиот Статут, а исто така се изработи и се потпиша Оперативна
програма за соработка помеѓу
ОВСРМ и Министерството за
одбрана.
Потоа следеа контакти и
средби на меѓународен план,
прво со Организацијата на воените старешини од Република
Словенија, а потоа и со други
земји.
Навистина, Организацијата
на воените статрешини на Република Македонија одговори на
задачите, исто така и на поширок
план придонесе во градењето на
македонскиот одбранбен систем.
Резервните старешини, беа први
кога тоа беше најпотребно за
одбрана на суверинитетот и интегритетот на РМ.
М-р Душан Маџоски
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РЕСПЕКТИВНИ АКТИВНОСТИ
На 26 април 2012 година, во
Домот на АРМ во Струмица се одржа седница на Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ – Струмица.
На седницата, покрај членовите на Извршниот одбор, присуствуваше и претседателот на ОРОРМ,
проф. д-р. Ѓорѓи Малковски.
Во фокусот на вниманието
на седницата беа разгледани: Програмата за работа на на ОРОРМ за
2012 година; Планот на активности
на ОРОРМ за 2012 година; Планот на организационата единица
на ОРОРМ за првото полугодие од
2012 година; Одбележувањето на
60 - годишнината од постоењето на
ОРОРМ; и Одлука за доделување
на признанија на истакнати активисти на ООЕ на ОРОРМ - Струмица.
На состанокот едногласно беа
прифатени: Програмата за работа
на ОРОРМ за 2012 година, Планот на активности на ОРОРМ за
2012 година, Планот на организационата единица на ОРОРМ за
првото полугодие од 2012 година,
како и Одлуката за одбележување
на 60-годишнината од постоењето
на ОРОРМ. Притоа, во врска со
Програмата за одбележување на
60-годишнината на ОРОРМ, беше
заклучено, одбележувањето да се
организира на 4-ти мај 2012 година, во рамките на Програмата на
Локалната самоуправа на Општина Струмица за одбележувањата
на 109 – годишнината од убиството на Гоце Делчев и 32–годишнината од смртта на Јосип Броз Тито.
Во рамките на ова одбележување, покрај свечената седница во Домот на АРМ на 13 мај,
беше договорено и организирање
на марш на релацијата Струмица
– Смоларе – Смоларски водопади
– Мокрински извори, во чест на
Денот на победата над фашизмот,
како и конкурс на тема „Улогата на
резервните офицери во системот
на одбраната“ под покровителство
на градоначалникот на Општина
Струмица и Министерството за

образоване, за учениците од средните училишта, за кој е обезбеден
награден фонд од 3.000 денари.
Во врска со Одлуката за доделување на признанија на истакнати активисти на ООЕ на ОРОРМ
– Струмица, беше одлучено да се
доделат благодарници на шест резервни офицери и Златна плакета
на градоначалникот на Општина
Струмица, Зоран Заев.
По одржувањето на седницата, делегација на ООЕ на
ОРОРМ – Струмица заедно со
претседателот на ОРОРМ, проф.
д-р. Ѓорѓи Малковски, оствари прием кај градоначалникот
на Општина Струмица, Зоран
Заев, при што, градоначалникот
беше запознат со работата и активностите на Организацијата,
како на домашен така и на меѓународен план.

Алијансата, каде што нашите членови, се активни чинители во реализацијата на дел од голем број
на проекти на CIOR и сме диретно
вклучени во зачувувањето на светскиот мир“, истакна меѓу другото,
Кирил Партенов.
По повод јубилејот, Организацијата на резервни офицери
на Република Македонија, во
знак на благодарност за долгогодишната соработка со Oпштина
Струмица на градоначалникот
Зоран Заев му додели Златна
плакета. Признанија за долгогодишната активност во работата на
Организацијата им беа доделени
на повеќе членови на Општинската организација на резервни офицери од Струмица.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА
ДЕНОТ НА ОРОРМ
По повод 60 години од формирањето на Организацијата на
резервните офицери на Република
Македонија, на 4 мај 2012 година
во Домот на АРМ во Струмица,
Општинската организација на резервните офицери одржа свечена
седница на која за развојниот пат
и постигнувањата на оваа Организација, зборуваше претседателот
Кирил Партенов.
„Од формирањето во далечната 1952 година, Организацијата
на резервните офицери во изминатите години прерасна во масовна
организација, која во Струмичкиот
регион брои илјада членови, меѓу
кои 50 жени. Организацијата на
резервните офицери своите активности ги остварува во непосредна
соработка и логистичка поддршка
на Министерството за обрана и
Генералштабот на АРМ, а од 2005
година е членка на Меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери (CIOR) при НАТО

Доделување Златна плакета на
градоначалникот на Општина
Струмица, Зоран Заев

МАРШ ВО ЧЕСТ НА
ГОДИШНИНАТА
На 13 мај 2012 година во чест
на 60-годишниот јубилеј и Денот
над победата над фашизмот, на
падините под Беласица, се одржа марш за резервните офицери
и подофицери, борци и граѓани
од Општина Струмица, со вкупно
116 учесници. Маршот се оддржа
на релација Струмица – Смолари Смоларски водопади - Мокрински
извори. На маршот учесниците
беа запознаени со темите „Ориен-
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тација во просторот“ од страна на
потполковник Душко Георгиев, и
„Пролетната офанзива 1944 година“ за која зборуваше историчарот
Ѓорги Бонев. По пристигнувањето
на Мокринските извори, за сите
учесници на маршот беше организиран заеднички ручек – војнички
грав. Од страна на учесниците на
маршот беше изразено огромно
задоволство, и желба за почесто
организирање на вакви и слични
активности, со кои се негуваат ре-

волуционерните традиции и придобивките од НОВ.
Пецо Фончев
член на Извршниот одбор
на ОРОРОМ

Доделување благодарници
на активисти

Воспомен
споменна
наМихајло
МихајлоЦветкоски
Цветкоски(1946-2011)
(1946-2011)
Во

ИСТАКНАТ И ПОЧИТУВАН АКТИВИСТ
На
13.10.2011
година,
Општинската организација на резервните офицери - Кичево прерано загуби еден од своите најактивни членови - резервниот капетан
МИХАЈЛО ЦВЕТКОСКИ.
Роден е на 29.03.1946 година
во с.Долно Ботушје, Oпштина Македонски Брод. Основното образование го завршил во с.Самоков, а
средно медицинско во Скопје.
По завршувањето на средното медицинско училиште, како
стипендист на Општината Македонски Брод, првото вработување
го заснова во РЖС - Рудник ,,Тајмиште‘‘ Кичево, како медицински
техничар во Секторот за заштита
при работа, во далечната 1964 година.
Откако ја исполнува обврската, согласно со договорот за
стипендирање за задолжително
работење во медицинска служба,
во траење од две години, во 1966
година заминува на отслужување
на воениот рок во ЈНА, како питомец на 31-та класа на ШРО, Санитетска служба, која успешно ја
завршува и во 1968 година е произведен во потпоручник.
Согласно со критериумите за
унапредување на резервните старешини според Законот за служба
во ЈНА, во 1978 година е унапреден во чин поручник, а во 1983 година е унапреден во чин резервен
капетан на Санитетската служба.
Како член на Општинската

организација на СРВС Кичево, активно е ангажиран во месната организација на СРВС ,,Центар‘‘, а
потоа во ,,Коњски Ливади‘‘ Кичево. Истовремено е ангажиран како
резервен старешина во резервниот
состав на единицата во која е распореден.

Михајло Цветкоски
Едновремено со извршувањето на работните обврски, во 1975
година се запишува како вонреден
студент на штотуку отворената
група за ОНО на Филозофскиот
факултет во Скопје. Студиите успешно ги завршува како шести
дипломиран студент на овај факултет.
Со стекнатата диплома се
вработува во РЕК ,,Осломеј‘‘ Кичево, како раководител на службата за обезбедување и ХТЗ опрема.
Својот работен век го завршува како директор на мотелот

,,Крушино‘‘ во Кичево, подружница на ЕЛЕМ, во периодот од 2004
до 2006 година.
Во 1980 година е избран во
потесното раководство на ООЕ на
ОРОРМ во Кичево, а од 1982 до
1984 година е избран за секретар
на ООЕ во Кичево.
На редовните избори во 1984
година е избран за претседател на
ООЕ на ОРОРМ Кичево во траење
од две години (1984 - 1986 година).
Наредните два изборни мандати 1986 - 1990 година и 1990 - 1994
година е член на Претседателството на ООЕ на ОРОРМ Кичево.
Од 1998 година до 2002 година повторно беше активно вклучен
во ОРОРМ како член на повеќе
комисии, а во периодот од 2004 година до 2006 година е делегат во
Собранието на ОРОРМ.
Како активен член на телата
и на органите на ОРОРМ секогаш
беше редовен учесник на работните средби и активностите што се
организираа на ниво на СРВС на
Југославија и СРВС на Македонија, а подоцна на ОРОРМ, за што
има добиено повеќе признанија,
плакети и сертификати за неговото долгогодишно ангажирање и
значаен придонес во работењето и
опстојувањето на ООЕ на ОРОРМ
Кичево.
Борис Димитријоски
член на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Кичево
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ЕДНОДНЕВНА ОБУКА

Од предавањето на капетанот
Игор Станкоски

Извршниот Одбор на ООЕ на ОРОРМ од Тетово, по
повод 20-годишнината од осамостојувањето на Република
Македонија и 60-годишнината од постоењето на ОРОРМ,
на ден 8 јуни 2012 година организира еднодневна обука
со повеќе содржини меѓу кои: кондиционен марш, предавање на актуелна тема и врачување на благодарници
На маршот, што се организира на релацијата: с. Лешок-с. Варвара во должина од 10 км, учествуваа 60 резервни офицери и подофицери од сите реони на локалната самоуправа кои функционираат во Тетовскиот регион.
Во изведувањето на маршот, учесниците беа поделени во
три групи со кои раководеа посебно задолжени старешини.

Претседателот проф. д-р Ѓорѓи Малковски
доделува благодарници
гогодишно ангажирање и придонес за успешното функционирање на ООЕ на ОРОРМ Тетово, им беа врачени
благодарници (Бранко Гечоски, Коце Симоски, Исмет
Шабани, Миодраг Аврамовски, Божин Милосавлески,
Ружди Зеќири, Јорде Зархадов, Крсто Крстоски, Стојан
Петрушевски, Илија Милошески, РТВ Менада, РТВ Кис,
АД Млекара Тетово, АД Млекара Муневере, Гарнизон на
АРМ Тетово, ЈЗУ Клиничка болница Тетово и МЗ. с. Варвара).
Во свечениот дел од оваа активност, учествуваше и
резервниот мајор Миодраг Аврамовски, кој пред 20 години, како команднт на тогашниот Општински штаб на ТО,
ја презеде касарната во Тетово од тогашната ЈНА, а учесниците ги поздрави и директорот на ГШ на АРМ, бригадниот генерал д-р Димче Петровски.
Заедничкото дружење на резервните офицери и подофицери од градот под Шара, заврши со традиционалното војничко гравче.
Зоран Кироски,
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Овие активности ги следеа и поголем број
гости, меѓу кои: претседателот на ОРОРМ проф.
д-р Ѓорѓи Малковски; бригадниот генерал д-р
Димче Петровски, директор на ГШ на АРМ; раководителот на подрачната единица за одбрана
на Тетово; претставници на Гарнизонот на АРМ
во Тетово и претставници на МЗ во с. Варвара.
Во вториот дел од програмата за оваа еднодневна обука, претседателот на ОРОРМ проф.
д-р Ѓорѓи Малковски ги информира присутните за остварените резултати и натамошните активности на Организацијата, а капетанот Игор
Станкоски од Гарнизонот на АРМ од Тетово ја
обработи темата „Карактеристиките на западниот одбранбен регион и стратегистиките правци“.
Во оваа пригода, на 17 активисти и институции во знак на благодарност за нивното дол-

Претседателот проф. д-р Ѓорѓи
Малковски со бриг. генерал д-р Димче
Петровски и дел од раководството на ООЕ
на ОРОРМ Тетово
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ОДБЕЛЕЖАН ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК
На 21.05.2012 година пред спомен-обележјето на паднатите борци од
Втората светска војна, во с. Истибања,
беше одбележан патрониот празник на
ООЕ на ОРОРМ Виница. Традиционално, патрониот празник секоја година се одбележува на различни спомен-обележја во Општина Виница. По
повод оваа пригода, пред спомен-обележјето во с. Истибања беше поставен
јарбол со државното знаме.

Говор на претседателот на ОРОРМ,
проф. д-р Ѓорѓи Малковски пред споменобележјето во с. Истибања

Хорот од подрачното училиште „Гоце Делчев“ од с.
Истибања под менторство на
наставникот Игор Насев
На свеченоста присуствуваа голем број резервни офицери и подофицери, ученици од подрачното училиште „Гоце Делчев“ во с. Истибања,
претставници од локалната самоуправа, од Сојузот на борците од Виница и Штип, како и голем
број жители од с. Истибања. Пред присутните
говореа: претседателот на ООЕ на ОРОРМ Виница, м-р Гоце Георгиев, претседателот на ОРОРМ,
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, и градоначалникот
на Оштина Виница, Емил Дончев. Од страна на
ОРОРМ им беа доделени благодарници на Јавното комунално претпријатие „Солидарност“
од Виница, како и на директорот Игор Спасов,
за посебен придонес, поддршка и афирмација на
ОРОРМ. Исто така, благодарници им беа доделени и на локалните медиуми: „Канал 8“ од Кочани, новинарката Славица Шуманска-Митева, Телевизија Кочани и на новинарката Македонка Мирева. На свеченоста по повод патрониот празник, хорот од подрачното училиште „Гоце Делчев“, под менторство на
наставникот Игор Насев, изведе хорски
композиции од В. А. Моцарт и од Д.
Шуплеески.
Чест да го крене државното знаме
на новопоставениот јарбол имаше градоначалникот на Општина Виница, гдин Емил Дончев.
Спомен-обележјето на паднатите борци од НОВ, со помош на градоначалникот на Општина Виница, ЈКП
„Солидарност“и месната заедница од с.
Истибања, беше целосно преуредено, по
неговото последно уредување во далечната 1975 год.
м-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот одбор
Од доделувањето Благодарници на локалните медиуми
на ООЕ на ОРОРМ Виница
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ДОСТОИНСТВЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ
По повод Денот на ООЕ на
ОРОРМ Делчево, 15 мај, и воедно
136 годишнината од Разловечкото
востание, на 20 мај 2012 година, Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Делчево во координација со локалната самоупрапва на
Општина Делчево, организираше
еднодневна активност, со повеќе
содржински елементи.
Беше организиран марш на
релација
Тработивиште-с.Разловци, во должина од 10 км, со
учество на околу 50 резервни офицери и подофицери, членови на
планинарското друштво „Поп“ од
Делчево, ученици од 4-та година
на гимназијата „Методи Митевски
Брицо“ и други. По заваршување
на маршот, делегација на ООЕ на
ОРОРМ Делчево положи свежо
цвеќе пред спомен плочата на легендарниот поп Стојан, во црквата
„Свети Цар Константин и царица
Елена“ каде воедно се одржа и панихида.
Одбележувањето на овој
значаен настан продолжи
во

дворот на ООУ „Свети Климент
Охридски“ во с.Разловци, каде
пригорни говори одржаа градоначалникот на Општина Делчево,
Горан Малешевски и потпретседателот на ОРОРМ, Ристе Петков.
Потоа се одржа културно-уметничка програма во која учествуваа: КУД „Копачка“, КУД „Гоце
Делчев“, играорната група „Никола Јонков Вапцаров“ и Димитар Узунски со песна посветена
на с.Разловци.

XVIII-та седница на Извршниот одбор на ОРОРМ

РАБОТЕН ДОГОВОР
На 16-ти јуни во просториите
на ОРОРМ се одржа 18-та седница
на Извршниот одбор на Собранието на ОРОРМ, со која раководеше
претседателот проф. д-р Ѓорѓи
Малковски. На седницата беше
разгледана Информацијата за активностите на Организацијата во
периодот март-јуни и остварен
договор за претстојниот Државен
натпревар во гаѓање со пиштол,
што ќе се одржи во Велес.
Информацијата за реализираните активности во текот на јануари и февруари, ја презентира
претседателот на ОРОРМ проф.
д-р Ѓорѓи Малковски, при што,
посебно беа акцентирани: свеченоста организирана на 11-ти март
на караулата „Рамна Нива“ и Цен-

тарот за култура во Крива Паланка
по повод јубилејот - 20 години од
преземањето на првите гранични
караули во Република Македонија
и одбележувањето на јубилејот - 60
години од постоењето на ОРОРМ,
кое се одржа на 28 април во Тренинг-центарот во с.Растојца-Демир Хисар, по повод 29 април
Денот на ОРОРМ. Исто така, тој
информира и за еднодневните активности на повеќе општински организациони единици.
Во работата на овој орган учествуваше и претседателот на Надзорниот одбор на ОРОРМ, полковникот
Зоран Темелковски и координторот
на активностите помеѓу ГШ на АРМ
и ОРОРМ, полк. Борко Симоски.
Тони Мицевски

Полагање цвеќе пред спомен
плочата на легендарниот
поп Стојан

На активноста присуствуваа
околу 200 учесници, меѓу кои и
гости од локалната самоуправа,
како и пратениците Голуб Ангеловски и Тони Трајановски.
Васко Станковски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

Заедничка седница на
Извршните одбори

НА ООЕ НА ОРОРМ
ОД БИТОЛА, ДЕМИР
ХИСАР И ПРИЛЕП
Во организација на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола, на шести април 2012 година, во
просториите на Регионалното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување - Битола се одржа
работна средба на претседателот
на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски со Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Битола и претставници на Извршните одбори на
ООЕ на ОРОРМ Прилеп и Демир
Хисар. На состанокот претседателот на ОРОРМ информираше за
активностите реализирани во периодот од јануари до април како
и за активностите кои претстојат,
со посебен осврт на подготовките
за одбележување на јубилејот - 60
години од постоењето на ОРОРМ.
Тони Мицевски

ОФИЦЕР - 43
Резервниот
Резервниотсостав
составна
наДемир
Демир Хисар
Хисар

НА БРАНИКОТ НА ТАТКОВИНАТА
Демир Хисар отсекогаш имал
посебен однос кон одбраната на
својата држава. Отсекогаш имал и
ќе има синови кои биле и се подготвени да ја бранат и да ја одбранат
својата Татковина дури и да го жртвуваат животот за неа. И не случајно, тој е најпатриотскиот крај, чии
синови секогаш во минатото знаеле
да застанат на вистинската страна
не трпејќи ја неправдата и тиринијата и високо ценејќи ја слободата.
Демирхисарци тоа знаеле да
го покажат за време на Илинденското востание, тоа знаеле да го
покажат за време на Народноослободнителната војна, а тоа знаеја да
го покажат и да го докажат за време
од осамостојувањето на Република
Македонија се до денес.
Во 1992 година, во периодот
на осамостојувањето на Република Македонија, кога единиците на
ЈНА се повлекуваа од границите и
од териротијата на Република Македонија, а кога се уште не беше
формирана Армијата на Република
Македонија, во периодот кога нејзините граници останаа без одбрана,
Демир Хисар, меѓу првите, испрати воени обврзници-резервисти за
обезбедување на границите на Република Македонија. Во тој период,
во два наврати, подрачната единица
за одбрана (ПЕО) од Демир Хисар,
испрати воени обврзници од резервниот состав.
Првиот пат беше испратен
контингент од 60 воени обврзници
во месец април 1992, а вториот пат,
исто така, 60 воени обврзници во

месец мај 1992 година, за обезбедување на границата со Република
Албанија.
Патриотизмот и високата свест
на синовите на Демир Хисар кон
својата држава се потврди и во 1999
година за време на Косовската криза, кога државата се соочуваше со
најголемата бегалска катастрофа на
крајот на дваесеттиот век во Европа.
Повеќе од 380.000 бегалци од Косово ја поминаа границата барајќи
прибежиште во Република Македонија, а со тоа носеа огромен ризик
да ја нарушат безбедноста на Републиката. Особено беше изложена
границата на Република Македонија
со Република Албанија и со Сојузна
Република Југославија на делот со
Косово на постојаните и на илегалните премини. За обезбедување на
границата беше испратен Демирхисарскиот баталјон. Припадниците
на Баталјонот беа распоредени за
обезбедување на границата со Република Албанија. Тие беа сместени
во Дебар, а ја обезбедуваа границата
со Република Албанија. Воените обврзници од Баталјнот беа повикани
во месец април 1999 година.
Храброста и лојалноста на демирхисарци не изостана и за време
на безбедноста криза во Република
Македонија во март 2001 година.
Воени обврзници од Демир Хисар
распоредени во Демирхисарскиот
баталјон, но и доброволци распоредени во други единици на резервниот
состав и нераспоредени, се јавија на
повикот за одбрана на својата татковина. Распоредени во рамките на Де-

мирхисарскиот баталјон и во други
едници на АРМ, извршуваа задачи
на: Тетовското Кале, Мала Речица,
Брвеница и на други места во Тетовскиот регион. За време на безбедносната криза, во Тетовскиот регион во
месец март и април 2001 година, беа
мобилизирани и ангажирани 670 воени обврзници од Демир Хисар.
Во 2001 година беа ангажирани
делови од Баталјонот и доброволци
и во периодот по потпишувањето на
Рамковниот договор за стабилизирање и контрола на состојбата во северозападниот регион на Република
Македонија и за контрола на границата со Република Албанија.
За да се согледа придонесот
во одрбраната на Демир Хисар во
безбедносната криза во 2001 годиа,
може да се направи компарација
на повеќе оснони. Една од најрелевантните компарации е таа која
укажува дека за време на безбедносната криза од Демир Хисар беа ангажирани 6,3% во однос на вкупниот
број на жител во Демир Хисар (10
651). Доколку направиме споредба
со машкиот дел од населените тоа
би изнесувало 10% или од работоспособното население, тоа изнесува
11,6%. Ниту една општина во РМ
нема ангажирано толку голем процент на воени обврзници во однос
на целокупното население во периодот, од нејзиното осамостојување
за извршување на борбени задачи
надвор од сопствената територија.
д-р Менде Солунчевски
член на Извршниот одбор на
ОРОРМ

Табела бр.1. Преглед на воени обврзници од Демир Хисар на извршување на борбени задачи за одбрана на Република Македонија
Ред. бр.

Година на ангажирање

Број на воени обврзници

Време на повикување

Место на повикување

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1992
1992
1999
2001
2001
2001

60
60
595
550
62
84

Април
Мај
Април
Март
Април
Септември

Граница со Р.Албанија
Граница со Р.Албанија
Дебар-Граница со Р. Албанија
Тетовски регион
Тетовски регион
Стрезимир-Граница со Р.Албанија
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Претседателот
проф.д-р Ѓорѓи Малковски
со активисти на ООЕ на
ОРОРМ Струмица

ВЕСНИК НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
НА РЕЗЕРВНИ ОФИЦЕРИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Издавач:
Собрание на ОРОРМ
Скопје
За издавачот:
Проф. д-р. Ѓорѓи Малковски,
претседател на ОРОРМ

АКТИВНОСТИ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОРОРМ
Во функција на продлабочување на соработката, како и за
координирање на планираните активности во 2012 година, претседателот на ОРОРМ, проф. д-р
Ѓорѓи Малковски, во март, април,
мај и јуни реализира повеќе работно-информативни состаноци со
раководствата на општинските организациони единици на ОРОРМ
од: Куманово, Крива Паланка,
Виница, Кичево, Македонски
Брод, Демир Хисар, Битола, Прилеп, Гевгелија, Струмица, Тетово,
Штип, Кочани, Радовиш, Кратово,
Неготино и Кавадарци. На овие
работни договори посебен акцент
беше ставен на активностите кои
се планираа по повод јубилеите:

20 години од преземањето на првите караули и границата на Република Македонија и 60 - години од
постоењето на Организацијата на
резервните офицери на Република
Македонија.
Освен со претседателите на
општинските организациони единици, претседателот на ОРОРМ
оствари работни средби и со градоначалниците на споменатите
општини, на кои се разговараше
за соработката помеѓу општинските ОЕ на ОРОРМ и локалната
самоуправа, во реализацијата и
финансиската поддршка на заедничките проекти и програмските
активности.
Тони Мицевски
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