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Од активностите на ОРОРМ

ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ВО ГАЃАЊЕ
СО ПИШТОЛ

Во рамките на Програмата за едукација и обука на Организацијата на резервните офицери на Република Македонија
(ОРОРМ), на 7-ми јуни, на стрелиштето „Долно Оризари“, се
одржа државен натпревар во

Учесници на државниот натпревар
гаѓање со пиштол 7,62 мм на реден број 1, со цел, учесниците
да ги усовршат воените вештини за што поуспешно ракување
со него.

Дел од натпреварувачите на огнена линија

Рамноправно со 100-те млади резервни офицери и подофицери од општинските организациони единици (ООЕ) на ОРОРМ,
се натпреваруваа и две екипи на
СВР Велес и УБК Велес, како и
три женски екипи – претставници на секциите на резервните
офицери – жени од Скопје, Велес
и Делчево.
По предавањето рапорт
од страна на претседателот на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Велес, резервниот поручник Борис Алчев, пригодно поздравно обраќање до учесниците
на натпреварот, имаше претседателот на ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, кој притоа, го нагласи значењето на континуираната
и плодна соработка со МО и ГШ
на АРМ.
(Продолжува на стр.2)

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
проф. д-р Ѓ. Малковски, д-р М. Солунчевски, м-р Р. Панов, м-р Г. Георгиев , Ж. Трајановски,
Т. Мицевски, З. Никодиноски, З. Кироски, Б. Алчев, В. Пличовски, О. Митевски, К. Партенов,
З. Стојкоски, С. Димовски, С. Богдановски, В. Котески, Т. Ивановски, С. Димов.
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Дел од учесниците во реализација на државниот натпревар
Државниот натпревар се реализира согласно со Упатството за
гаѓање со пешадиско оружје и со
логистичка поддршка на Командата за обука и доктрини (КОД)
чии претставници (мајорот Дејан
Јовановски и главниот наредник
Љупчо Стојков) ја проследија
оваа еднодневна практична обука.
Во реализацијата на натпреварот,
непосредно беа вклучени: капетанот Трајко Јованов (раководител на гаѓањето), потпоручникот
Дарко Калинов, наредникот Бојан
Станчев и постарите водници Тодорче Петров, Аце Димовски,
Теме Смилев и Марија Штерјова.
За најдобри екипи беа прогласени: СВР Велес (1 место); Кичево-Македонски Брод (2 место) и
УБК Велес (3 место). Поединечно, најдобри беа: Горан Шопов
од УБК Велес (1 место со 49 по-

годоци); Џеваир Шаќировски од
СВР Велес (2 место со 46 погодоци) и Валентина Гоџоска од ООЕ
Охрид (3 место со 44 погодоци).
Меѓу учесниците од понежниот
пол, високи резултати остварија
и: Славица Переска (36 погодоци)
и Олгица Мојсова-Пепелашева

(35 погодоци). На најдобрите екипи и поединци им беа врачени посебни признанија, а еднодневното
дружење заврши со заеднички ручек – традиционалното војничко
гравче во касарната „Алекса Демниевски – Бауман“ во Велес.
Живко Трајановски

Олгица Мојсова-Пепелашева (35 погодоци)

Натпреварот се реализира со логистичка поддршка на Командата за обука и доктрини (КОД)

Од врачувањето на признанија на најдобрите
екипи и поединци
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола

ДРЖАВНОТО ЗНАМЕ НА ЈАРБОЛ
ЗА ХРАБРИОТ БРАНИТЕЛ
Негувањето на слободарските традиции и одбележувањето на
значајни настани и личности од
нашето минато, претставува една
од приоритетните активности на
ОРОРМ. Во контекст на ваквите
определби, на 5-ти јуни, во Битола се одбележа 13-годишнината
од загинувањето на припадникот
на Баталјонот на воената полиција Влатко Миленкоски во воениот конфликт во 2001 година во с.
Гајре, заедно со неговите соборци
– бранители, Благојче Силјанов и
Пеце Матичевски.
На чинот на чествување, во
знак на почит и трајно сеќавање,
на Светонеделските гробишта во
Битола, крај неговото вечно почивалиште, беше поставено македонското знаме на 7-метарски јарбол.
На чествувањето, меѓу другите, присуствуваа: претседателката
на Советот на Општина Битола,
д-р Силвана Ангелевска, претставници на општините Новаци и Могила, на ОРОРМ, МО, ЦУК, ДСЗ,

РЕК Битола, гарнизоните на АРМ
од Прилеп и Кичево, СВР Битола,
претставници на политички партии, како и роднини и пријатели на
Влатко Миленкоски.
Пригодни обраќања за животот и делото на храбриот бранител
имаа: претседателот на Советот на
Општина Битола, госпоѓата Ангелевска, претседателот на ОРОРМ
проф.д-р. Ѓорѓи Малквски, кој воедно го подигна државното знаме
што беше проследено со звуците на
труба, како и претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Битола, Милосав Стевановски, кој
презентира куса биографија за животот на Миленкоски. По овој повод, во ОУ „Даме Груев“ во Битола
беше распишан конкурс на тема:
„Хероите на Македонија од 2001
година“, а на чествувањето беа
прочитани трите наградени творби на учениците: Сара Спировска,
Емилија Мицевска и Теодора Кожуваровска на кои им беа врачени
парични награди.

Поставување македонско знаме
во спомен на 13-годишнината
од загинувањето на Влатко
Миленкоски
Во оваа пригода, на семејството Миленкоски му беше
врачена Благодарница, а на вечното почивалиште на загинатиот
бранител на Македонија Влатко
Миленкоски, голем број делегации положија свежо цвеќе.
Оливер Митевски
член на Извршниот одбор на
ОРОРМ

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

НЕГУВАЊЕ НА ЦИВИЛНО-ВОЕНИТЕ ОДНОСИ
Општинската организациона
единица (ООЕ) на ОРОРМ Тетово,
е една од најголемите и најдобро
организирани ООЕ во која, со години наназад, успешно се реализираат планираните активности со
годишните програми за едукација,
обука и негување на слободарските традиции. Успешните резултати
во работата, се плод на повеќе чинители, меѓу кои, пред се на: одговорниот однос и ангажирање на
членовите на Извршниот одбор и
другите активисти, одличната соработка со Гарнизонот на АРМ во
Тетово, која претставува убав пример за тоа, како во секојдневната
практика треба да се негуваат и да
се продлабочуваат цивилно-вое-

ните односи во општеството, во
што, ОРОРМ претставува значајна алка како сегмент на цивилниот
сектор.
Потврда на ваквата соработка е и организираната еднодневна
обука на 13 јуни за 50 млади резервни офицери и подофицери од сите
единици на локалната самоуправа
во Тетовскиот регион (Тетово, Желино, Брвеница, Боговиње, Јегуновце и Теарце). Според програмата,
првата содржина беше кондициониот марш на релацијата: регионален пат с. Рогачево – месност
„Калуѓер“ во должина од 4 км на
надморска височина од 910 м. на
падините на Шар Планина. Божин
Милосавлески, член на Собрание-

то на ОРОРМ, ги информира присутните за создавањето на с. Рогачево и месноста „Калуѓер“ во 1467
година според податоци содржани

Божин Милосавлески ги
информира присутните за
создавањето на с. Рогачево и
месноста „Калуѓер“
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Дел од учесници на маршот с. Рогачево –
месност „Калуѓер“
во турските пописни дефтери. За
значењето и карактеристиките на
„Северниот стратегиски правец“,
предавање одржа командантот на
Гарнизонот на АРМ во Тетово,
потполковник Атанас Пановски, а
претседателот на ОРОРМ Малковски, информираше за најзначај-

Предавање пред учесниците одржа командантот на Гарнизонот на АРМ во Тетово, потполковник Атанас Пановски

ните прашања од постоењето на
македонскиот народ и македонската држава низ многувековната
историја. Санитетското обезбедување за оваа еднодневна обука го
обезбеди Клиничката болница во
Тетово, а за реализираните содржини, информираа локалните ме-

диуми на Општина Тетово, што
претставува редовна практика
како израз на меѓусебната добра
соработка.
Зоран Кироски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Извршни одбори на ООЕ на ОРОРМ Скопје и Тетово

ОБЈЕКТИВЕН ПРИКАЗ ЗА РЕВОЛУЦИОНЕРНАТА
И ДУХОВНА СИЛА ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА
СЛОБОДАРСКИТЕ ЦЕЛИ
Музејот на македонската
борба за државност и самостојност, претставува документирано, современо и објективно на-

гледно средство за борбениот код
на македонскиот народ, за неговата револуционерна и духовна
сила во остварувањето на слобо-

дарските и државотворни цели.
Во рамките на програмските
определби за негување на слободарските традиции од нашето историско минато, 20-ина резервни
офицери, активисти на општинските организациони единици (ООЕ
на ОРОРМ од Скопје и од Тетово)
предводени од претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски , на 21-ви јуни, ја посетија оваа
национална установа чии две илјади еспонати, распоредени во 13
одделенија, се простираат на 2000
квадратни метри. Тие, во придружба на историчарот Владо Кузмановски, во двочасовното разгледување беа импресионирани од богатата музејска поставка во која се
презентирани 152 восочни фигури,
105 уметнички слики – портрети на
познати македонски дејци, револуционери и интелектуалци, масовни
сцени на значајни настани од ма-
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кедонското револуционерно минато, како и голем број на дукументи,
фотографии, макети, карти, брошури и оружје. Поставката го опфаќа
периодот од 17-20-от век со акцент
на 19-от и 20-от век.
Со историската автентичносст
и високите уметнички дострели,
овој специјализиран музеј, со комплексната експозиција, упатува
три основни поракти до посетителите: дека патот на создавањето на
Македонската држава траеше век
и половина: дека историјата е составена од позитивни и негативни
личности кои оставиле свој белег:
и дека е неопходно национално помирување меѓу македонците.
Во краткиот разговор со директорот на Музејот д-р. Бранислав
Светозаревиќ, бевме информирани
дека во изминатите речиси три години од неговото отворање ( 8-ми
септември 2011 година) , музејската поставка ја разгледале над 100
илјади граѓани на Р. Македонија
како и 20 илјади странски туристи
од 75 држави од сите континенти
кои престојувале во Скопје.
Покрај нив, Музејот во изминатите 3 години го посетиле и 150
странски државни делегаци при
нивниот престој во Скопје. Од от-

Дел од учесниците(од ООЕ на ОРОРМ Скопје и Тетово) во посета
на Музејот на македонската борба за државност и независност
ворањето, до сега, поставката е
збогатена со 200 нови експонати.
Во разговорот со директорот на
Музејот, тој посебно го нагласи задоволството од интересирањето на
младите генерации, пред се како
организирани групи ученици и студенти.
„Во текот на изминатиот период, Музејот го посетија околу 20
илјади ученици и студенти од Р. Македонија, за кои ние организиравме
посебни едукативни програми како

што е проектот „Музејот – пријател на децата“ кој се остварува во
текот на школската година. Тие се
наши целодневни гости на кои им
организираме посебни предавања.
Меѓу другото, за нив организиравме посебни изложби на кои тие се
претставуваат со своите поетски,
прозни и ликовни дела, од кои, авторите на најдобритге ги наградуваме“, нагласи во разговорот, директорот д-р Бранислав Светозаревиќ.
Ж. Трајановски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

СЕДУМ ДЕЦЕНИИ ОД ФОРМИРАЊЕТО
НА 4. МАКЕДОНСКА БРИГАДА
Лошите временски услови не
дозволија да се искачиме на планината Плачковица, на врвот Лисец
и да го посетиме местото каде е
формирана Четвртата македонска
народнооослободителна бригада.
Луѓето кои доследно ги почитуваатслободарските традиции, одлучија чествувањето да биде пред
спомен обележјето во с.Градец. Со
полагање свежо цвеќе и едноминутно молчење им се оддаде почит на паднатите борци во НОВ.
На 23 Јули 1944 година, пред
70 години, е формирана 4. македонска народноослободителна бригада
на планината Плачковица на врвот

Лисец, во чиј состав влегле 150 борци и старешини. По формирањето,
Бригадата дејствувала во источниот

Заменик политичкиот комесар
на 4. Македонска народноослободителна бригада, Раде
Гогов-Црноречки, евоцира
спомени од 1944 година

дел на Мкаедонија, во с. Зрновци, с.
Блатец, Берово, Виница, Делчево.
Во рамките на операциите за конечно ослободување на Македонија,
Бригадата учествувала и во борбите
за ослободување на Кочани, Струмица и други населени места од источниот дел на Македонија.
Настанот кој се одржа на 23
јули 2014 година го удостои и еден
од живите борци, заменик политичкиот комесар на Бригадата,
Раде Гогов - Црноречки, кој успеа на присутните да им го долови
времето и борбениот пат на оваа
крупна единица на НОВ но, и да
пренесе дел од трагичните сцени
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Пред спомен-бистата на Кирил Михајловски - Груица
кои се случувале во борбата со бугарскиот окупатор во 1944 година.
На свеченоста по повод 70-годишнината од ослободувањето на
Виница, пред спомен бистата на
Кирил Михајловски-Груица свежо
цвеќе положија градоначалникот

Активисти на ООЕ на ОРОРМ од Виница и Берово Пехчево во одбележувањето на овој настан во с. Градец

на Општина Виница, Емил Дончев, претседателката на Советот
на Општината, Благица Андонова,
претставници на ОРОРМ од Виница
и Берово-Пехчево, како и претставници на Сојузот на борците од Виница, Штип, Берово, Пехчево и Ско-

пје. Исто така, свежо цвеќе на спомен обележјето положија и жители
на село Градец и други здруженија
на граѓани од Општина Виница.
м-р Гоце Георгиев
член на Извршниот одбор на
ОРОРМ

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Велес

ПОЧИТ ЗА ХРАБРИОТ БРАНИТЕЛ
Општинската организациона
единица на Организацијата на резервните офицери на Р.Македонија
од Велес, со која раководи резервниот поручник Борис Алчев, целосно е посветена на реализацијата на
планираните активности со Програмата за работа во 2014 година,
во што, значајно место заземаат

слободарските традиции и одбележувањето на значајни годишнини
на настани и личности од подалечното и поблиско минато.
Во котекст на ваквите определби, во Башино Село, во близина на Велес, се одбележа 13-годишнината од загинувањето на
припадникот на единицата за спе-

Дел од присутните на ова чествување

цијални задачи „Тигар“, Оливер
Китановски, кој во воениот конфликт во 2001 година, на браникот
на Татковината го даде најдрагоценото-својот млад живот.
На чинот на чествување, во
знак на почит и трајно сеќавање,
во Башино Село, крај неговото
вечно почивалиште, беше поставено македонското знаме на 9-метарски јарбол.
Со полагање свежо цвеќе пред
спомен-обележјето во центарот на
Башино Село, на храбариот бранител, 21-годишниот Оливер Китановски, покрај неговото семејство
и сограѓаните, почит му изразија
и повеќе делегации, меѓу кои, на:
Општина Велес, ОРОРМ, единицата за специјални задачи „Тигар“,
единицата за брзо распоредување
при МВР, АРМ, СВР Велес, здружението Бранители на Република
Македонија, Сојузот на борците од
Велес и Месната заедница.
Пригодно обраќање пред присутните имаше претседателот на
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Од полагањето цвеке на спомен обележјето во
Башино Село
ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи Малковски, а претседателот на Извршниот
одбор на ООЕ од Велес, Борис Алчев говореше за животот и делото
на храбриот бранител. „Како што
ќе се вее македонското знаме, така
нека се вее и споменот за нашиот
херој кој никогаш нема да исчезне
од колективната меморија и од нашата национална историја“, потсе-

Проф. д-р Ѓорѓи Малковски го поставува македонското знаме на 9-метарски јарбол

ти м-р Македонка Виларова, секретар на ИО на ООЕ во Велес.
Млади поети ги презентираа
наградените творби на конкурсот
на тема „Бранителот и херој од 2001
година – Оливер Китановски“.
За исклучителната храброст
во одбраната на територијалниот интегритет и суверенитет на
Р.Македонија во 2001 година,

Претседателот на државата и врховен командант на вооружените
сили, д-р Ѓорге Иванов, во 2013
година, со Медал за храброст одликува 32-ца припадници на единицата „Тигар“, меѓу кои беше и
Оливер Китановски.
Борис Алчев
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Велес

Извршен одбор на Собранието на ОРОРМ

ЗНАЧАЈНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ ДО КРАЈОТ
НА 2014 ГОДИНА
На 27 август, во Демир Капија се одржа 11. седница на Извршниот одбор на ОРОРМ со која раководеше претседателот, проф. д-р
Ѓорѓи Малковски. На оваа седница, беа разгледани повеќе значајни
прашања, меѓу кои: Извештај за
активностите на ОРОРМ од јуни
до август; Информација за одржаната Јазична академија-2014; Календар на активности на ОРОРМ
до крајот на 2014 година; Одлука
за одржување регионален турнир
во мал фудбал и подготовки за издавање на весникот „Офицер“.
Образложение на Извештајот
за активностите на ОРОРМ од
јуни до август, поднесе претседателот Малковски, кој, притоа, го
нагласи одржувањето на државниот натпревар во гаѓање со пиштол,
што се одржа на 7 јуни во Велес,

одбележувањето на 2. Август
- Денот на Илинденското востание и АСНОМ
и 18. Август Денот на АРМ.
Информација за
одржаната
Јазична академија,
исто така, поднесе претседателот
Малковски. Тој,
Членовите на Извршниот дбор во Демир Капија
потоа истакна
дека според Календарот на активности до крајот тември во Штип, организирање на
на 2014 година ќе се реализираат регионален кондиционо-едукатиследните позначајни содржини: вен марш во Свети Николе, на 18
седум трибини на тема „70 годи- октомври; и одржување на региони од одржувањето на АСНОМ и нален турнир во мал фудбал, на 25
ослободувањето на Македонија“; октомври во Кратово.
гаѓање со АП 7,62 мм, на 27 сепТони Мицевски
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ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА 1941 - 1944 ГОДИНА
(Продолжува од претходниот број)
7. Контрaчетници
Формирањето на контрачетите во Македонија се одвивало
во мошне специфични воено-политички настани.
Развојот на националноослободителната борба на македонскиот народ против окупаторската власт добивал сé поголеми
размери, особено во 1942 и 1943
година. Тоа резултирало со создавање на повеќе вооружени воени
единици, создавање на слободни
територии и воспоставување, во
некои делови, и органи на народната власт. Секако дека тоа не го
оставило рамнодушен окупаторот, пред сé бугарскиот, којшто
во таква ситуација бил приморан да преземе противмерки за
да го оневозможи натамошното
дејствување на партизанските
воени единици. Покрај постојните воени и политички сили, окупаторската власт се ангажирала
за формирање и на уште една,
дополнителна вооружена сила контрачетничката. Окупаторската власт сфатила дека, за да може
сериозно да дејствува против воените партизански единици, мора
да има луѓе од месното население коишто добро го познавале
теренот и луѓето, односно да има
организација формирана од лица
коишто живеат во околината на
градовите, т.е. во селата, за да
може непречено да го контролира движењето на партизанските
единици, да ги открива нивните
заштитници - јатаци итн.
Исто така, создавањето на
контрачетите требало да придонесе и да доведе до расцеп меѓу
народот, што секако одело во прилог на власта. Оваа констатација
се потврдила и со искажувањето
на Асен Богданов, областен поли-

циски началник на Скопската област, којшто рекол “Создавањето
на контрачетите во Македонија
имаше за цел борба против нараснатото народноослободително движење од една, а од друга
страна и разединување на македонскиот народ, што, всушност
беше и политиката на бугарската влада”. Исто така, создавањето на контрачетата, според првичните замисли, требало да го
“продолжи векот на окупацијата
и да се промени текот на настаните”. Според познатите методи
на нацизмот, требало да се создаде братоубиствено жариште за да
се ослаби отпорот и олеснат воените операции на окупационите
сили на Балканот и на Медитеранот. Зашто со растежот на народноослободителните сили на Југославија и посебно во Македонија
бил стеснет оперативниот радиус
на непријателските дивизии, а со
блокирањето на сообраќајниците
на ова подрачје биле доведени во
прашање операциите на Медитеранот на германските сили кои се
нашле под жесток притисок на
сојузничките армии”.
Значи, се работело за мошне
“сериозни планови”, како што
стои во документацијата, поради
што остварувањето на тие планови им било доверено на највисоките претставници на власта во
Македонија, се разбира, под непосредно раководење и контрола
на Софија.
Остварувањето на планот
за создавање на контрачети, односно за формирање на вооружените единци за борба против
партизанските одреди во Македонија започнало во 1942 година. Имено, идејата за создавање

на контрачета, како вооружена
формација во услуга на бугарската и на германската воена власт,
во тој организационен облик прв,
според обласниот директор на
Скопската област Димитар Раев,
ја презентирал Стефан Симеонов, скопски областен полициски
начлник. Имено, според Д. Раев:
“Идејата за создавање на контрачета за прв пат се зароди во 1942
година во врска со нелегалната
дејност во Велешко (борбените
дејствија на Велешкиот партизански одред “Димитар Влахов”
Ѓ.М.). Станаа неколку напади на
општините, а преземените акции од полицијата и војската не
дадоа позитивен резултат. Затоа
се побара друг начин. Еден ден
обласниот полициски началник
Стефан Симеонов посочи една
брошура во која пишува како во
кралството Југославија до 1941
година е водена борба против т.н.
“бугарски бандити”. Брошурата
беше издадена по повод некоја
годишнина, во која се фалеше
дејноста на Каламатијевиќ (Михаило Ѓ.М.), Мино Станковиќ и
други, кои имале свои контрачети за борба против бандитите уфрлени меѓу двете светски војни
од Бугарија во Југославија. Така
Симеонов ја даде идејата за создавање на контрачета во Велешко, составена од месни луѓе. Тоа
и мене ми се допадна. Веднаш
испратив опширен предлог до
министерот за внатрешни работи на Бугарија, Петар Габровски,
и не мина долго време јас добив
согланост од него”.
Добивањето одобрение за
формирање контрачети во Македонија ги забрзало подготовките
околу тоа каде и од кои луѓе да се
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формираат тие. Во врска со тоа
се правеле списоци на лица коишто биле “погодни за бугарското дело”. По консултацијатаа со
централната полициска управа
во Софија обласната полициска
управа од Скопје како најсигурни ги предложила луѓето приврзаници на Иван Михајлов, коишто се наоѓале во Македонија
или сé уште биле во Бугарија, односно”...од главната полициска
управа во Софија побаравме да
се оживее организацијата на терористичката ВМРО”, рекол Д.
Раев.
Покрај приврзаниците на
Иван Михајлов, во овие контрачети влегувале и луѓе приврзаници на бугарската држава, криминалци и, се разбира, лица кариеристички ориентирани, а желни
за материјално збогатување итн.
Контрачетниците ги избирале
околиските управители, а биле
поставувани од дирекцијата на
полицијата со наредби. И на територијата на Македонија под
италијанско-албанска окупација
биле создадени контрачети од
луѓе коишто биле наклонети кон
Бугарија и биле нејзини отворени
приврзаници.
Идеологијата на
контрачетите ја развивала Дирекцијата за
пропаганда и целиот
државен апарат во Бугарија. Во таа смисла
особено се истакнувала тезата дека “Бугарија ја ослободила
Македонија од српско ропство”, додека
“партизаните и комунистите во Македонија се Срби, српски
агенти” и сл.
По својата политичко-идеолошка ориентација контрачетите требало да ја имаат и играат
улогата на некогашните чети на
врховистичката организација на
ВМРО.
Со организирањето на првите контрачети во Македонија се

започнало во летото 1943 година.
Списокот што Министерството
за внатрешни работи на Бугрија
од Софија му го испратил на Д.
Раев за тоа кои лица да бидат вклучени во контрачетите послужил и бил “од голема полза” за
ангажирањето на “вистинските
бугарски ориентирани лица за
служба во контрачетите”. Всушност, во тоа помогнала и тајната германска полиција Гестапо,
која имала претходно договор со
И. Михајлов и негова согласност
за ангажирање на членовите и
приврзаниците на ВМРО во овие
контрачети. Покрај тоа, Д. Раев,
А. Богданов и другите претставници на бугарската власт во Македонија, за изнаоѓање луѓе за
контрачетите разговарале и со
граѓани од Скопје и други градови на Македонија. Така во разговорот помеѓу Д. Раев и Иван
Илиев, директорот на гимназијата во Кавадарци, за формриање
на контрачетите И. Илиев му го
посочил Атанас Калчев, којшто добро го познавал теренот на
Тиквешијата и каде што во 1943
година вооружените акции на
партизанските одреди против бугарската власт биле најжестоки.

А.Калчев потоа веднаш бил повикан од Софија. Неговата средба со Д. Раев била кратка, по што
Д. Раев го запознал со Асен Богданов, којшто бил непосредно
задолжен да ја изврши подготовката за формирање на контрачетите. А. Богданов му ги дал не-

посредните инструкции за формирање на контрачетите и лично
го задолжил А. Калчев да започне со работа на теренот.
Но уште пред тоа, при
крајот на 1942 година, во Велешко била формирана една контрачета на чело со војводата Пано
Николов Манов од с.Ветерско.
Таа иницијатива потекнала од
претходникот на А.Богданов Стефан Симеонов, којшто за време
на Бабунската офанзива побарал содејство на луѓе блиски на
бугарската власт. Говорејќи за
формирањето на Велешката контрачета, П. Манов го вели следното: “Во ноември 1941 година
ме назначија за кметски намесник во селата Ветерско, Лугунци
и Рудник. Работев...сé до есента
1942 година кога ме викна полицискиот началник во Велес...кој
ми кажа дека се појавиле српски
чети во Азот, што треба да ги гониме...Оттука отидовме во Скопје, таму ни дадоа оружје и шинели и не вратија назад, на акција...”. Ова го потврдува и А.
Богданов, којшто оваа контрачета, како и контрачетата во Прешево, составена од Албанци, ја
затекнал кога ја презел функцијата областен полициски началник.
Меѓу другото, тој вели:”...кога
дојдов во 1943 година во Скопје,
јас веќе затеков формирани две
контрачети, една во Велешко,
чиј водач беше Пано, презимето
не му го знам, со околу 20 души,
и другта во Прешево на чело со
Јагош, кој за себе имаше петнаесетина души. Тие чети претпоставувам дека беа формирани во
1942 година од мојот претходник
Симеонов”.
Во соработка со полицијата А. Калчев започнал со формирањето на контрачетите во
Македонија. Најпрво контрачета
била формирана во Тиквешијата, поконкретно во Кавадарска
околија, а потоа и во Гевгелиско.
А. Калчев во јуни 1943 година ја
формирал Кавадарската контрачета, а меѓу првите му пристапи-
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ле неколку лица од градот и уште
7 - 8 други од селата Ваташа, Паликура, Страгово, Чемерско и др.
Првото собирање на оваа контрачета во комплетен состав од околу 45 луѓе се организирало во
с. Дреново, Кавадарско. Формирањето на контрачетата е извршено во присуство на полицискиот
началник од Кавадарци. Униформи во почетокот не добиле сите,
а биле вооружени со пушки, рачни бомби, 2-3 пушкомитралеза и
муниција. Сите овие потреби ги
обезбедила полицијата.
Гевгелиската
контрачета била формирана истиот месец, при крајот на јуни 1943 година, исто така по иницијатива
на А. Калчев. Имено, А. Калчев,
знаејќи дека во Гевгелија се наоѓал Ѓорѓи Хаџимитров, наречен
“Ѓевѓелиски”, стапил во контакт
со него, при што А. Калчев му
рекол дека бил задолжен од министерот за внатрешни работи
да дојде во оваа област и да формира контрачета. “Тој ми нареди
да формирам контрачета за Гевгелија и околијата. Така почнав
да ја формирам првата контрачета...” Во почетокот Гевгелиската
контрачета броела околу 16 лица
и се наоѓала под команда на А.
Калчев. Бројноста на оваа контрачета се зголемила на преку 30
лица, за што сведочи и писменото барање на околискиот управител инженер Радев, И. Радиславов и околискиот полициски началник П. Г. Хаџиев, упатено на
1.VII.1943 година до обласниот
директор Д. Раев, од кого се барало:”...интервенција, за да се
нареди преку господинот генерал, на формираната контрачета да í се доделат на привремено користење 30 пушки со муниција. Пушките ќе се разделат
во согласност со командантот
на 15 граничен сектор”. Во еден
друг документ, исто така испратен од околискиот управител од
обласниот директор, се потврдува дека е формирана контрачета
во Гевгелиско, дека е под рако-

водството на кавадарскиот војвода, но”за да се излезе на крај со
разбојниците, неопходно е нашата чета да зајакне со 40 луѓе, да
биде опремена и да дејствува под
команда на гевгелискиот војвода, затоа што врската со Кавадарци е тешка, а и снабдувањето со
муниција, облекло и друго исто
така. Плаќањето да биде оттука а
не преку Кавадарци, што е многу
тешко”.
Пред формирањето на овие
две контрачети, се формирале и
други или се зголемиле постојните со други лица. Главниот иницијатор за формирање на контрачетите, А. Богданов, ангажирал,
покрај А. Калчев, и други лица за
формирање на контрачети во останатите места на Македонија, а
не ретко во тие активности и лично се ангажирал. Така под негова
директна контрола се формирани четири контрачети составени
исклучиво од Албанци. Едната ја
формирал во Качаник, на чело со

с. Доброште - 8, с. Сирачино - 8,
с. Горно Водно - 3. Контрачета
се формирала и во Кумановско
на чело со Крсто Кумановски, со
околу 30 контрачетници. Во Кратово, Стефан Хаџикостов лично се ангажирал заедно со Мито
Опалски, бивш војвода на ВМРО,
за создавање на контрачета “за
борба против партизаните”. Во
1944 година околискиот управител на Кратово, заедно со лицето Петров од Софија, отишле кај
обласниот директор со “писмо од
министерот за внатрешни работи
со кое се наредувало формирање
на контрачети во Кратово”. Контрачетата во Кратово броела околу 60 лица.
Во Кочани, исто така, по наредба на обласниот директор се
формирала контрачета од околу
50 контрачетници, на чие чело се
наоѓал Димитар Медаров. Обид
за создавање на контрачета имало и во Струмица. Оваа појава
дошла до израз особено по пр-

Бајрам, а броела околу 15 лица,
втората ја формирал за Кумановска околија со околу 24 лица, која
што ја раководел Суљо, третата
формирана контрачета со околу
12 лица дејствувале на Скопска
Црна Гора, на чие чело бил поставен Албанецот Тефик од с. Танушево и Прешевската контрачета на чело со Алија.
Според
извештајот
на
А.Богданов, упатен на 6.VIII.1943
година до директорот на полицијата во Софија, во Скопска
околија имало контрачета која
броела 62 контрачетници и 70
милиционери. Контрачетниците
биле поделени: во с. Брест - 10,

вите месеци од 1944 година во
времето на изведувањето на Февруарскиот поход. За формирање
на овие контрачети во прво време се барале доброволци, но кога
такви не се јавиле, се започнало
со мобилизација по селата. Потоа се врбувале и бивши терористи од редовите на Ванчомихајловистичката ВМРО. Така, во
1944 година од Горна Џумаја (денешен Благоевград) во Струмица пристигнал бившиот четник
Постоларски, човек на бугарската полиција. Но тој не добил голема поткрепа од населението,
со исклучок на одделни бивши
Михајловисти кои до 1941 годи-
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на живееле како емигранти во
Бугарија. Меѓутоа, во Муртинската селска општина се успеало
да се организира една контрачета, на чие чело како војвода бил
поставен Дончо Алаџов од Моноспитово. Исто така, и во Новоселската општина се формирала
контрачета, на чие чело бил, исто
така, познатиот терорист Атанас
Нушката од с. Граорово, додека
во Василиевска селска општина
за војвода бил назначен Манчо
Калпаков од с. Русиново - Беровско. Меѓутоа, она што е најважно, сепак, во Струмичко не се успеало да се формира самостојна
и единствена контрачета, како
што стои и во извештајот на А.
Богданов, кадешто се вели дека
контрачета во Струмичко не е
формирана.
Во Делчево, исто така, не се
успеало да се организира единствена контрачета. Меѓутоа, во с.
Истевник се организирала контрачета на чело со Спиро Георгиев, а
составот на контрачетата го одобрил Ристо Начев. Контрачетата
имала ограничена улога - да организира обезбедување и да го чува
мостот близу с. Тработивиште, а
во летото 1944 година поставувала заседи за фаќање на поединци
и помали групи партизани.
Во Битолската област создавањето на контрачетите се одвивало по истиот принцип како и во
Скопската област. За создавањето на контрачетите во Битолската
област во наредбата на околискиот управител Анттон Козаров,
директор на Битолската област
од 22.VIII.1941 годна, посебно се
потенцира формирањето на вооружените групи со задача”да го
следат движењето на вооружените сили, лица, чети, разбојници и
друго. Да ги откриваат јатаците
на разбојниците (овде се мисли
на партизанските единици, Ѓ.М.)
и четите, да следат кои лица избегале во планина или во илегалност, да следат кои лица изнесуваат муниција и облека во поголеми количества”.

Оваа наредба имала влијание кај оние околиски управители каде што партизанските вооружени одреди дејствувале организирано. Затоа веднаш се ангажирале за формирање на контрачети
и тоа во селските населби. Сепак,
очекувањето од формирање контрачети во Битолската област,
освен една за Битолска околија,
не се реализирало од причина
што настапил зимскиот период
и што дел од партизанските одреди биле разбиени или се засолниле. Единствено контрачета во
Битолска околија се формирала
во почетокот на 1943 година. За
ова наоѓаме потврда во записот
на Околискиот полициски началник на Битола Атанас Пеев, во
којшто стои:”Кога дојдов во Битола на 1 јуни 1943 година, веќе
имаше формирано контрачета од
25 до 30 души на чело со стариот
стражар Наум Делев. Задачата на
четата беше откривање, фаќање
и разбивање на партизанските
чети. Формираната контрачета
дејствуваше во подрачјето на селата Велушно, Дихово, Цапари,
Кажани, Смилево, Ѓавато и уште
некои други, но не пројави никакви активности и во септември
обласниот полициски началник
Невианов ја расформира. Началникот формира нова контрачета со Иванчо Бугарин, чиновник
во општината во с. Буково. Меѓу
другите контрачетници беше и
Петар Кузманов, роден во Битола, за кого се зборуваше дека бил
близок на групата на Ванчо Михајлов. И оваа чета беше растурена зашто и таа не ги изврши
задачите, а правеше зулуми по
селата. Формиравме нова контрачета”.
Контрачети во Битолска област засилено започнале да се
формираат во 1943 година. Тие во
текот на таа година се дополнувале со нови лица, така што во 1944
година нивниот број се зголемил.
Таква контрачета, освен во Битола, се формирала и во Крушево и,
според извештајот на околискиот

полициски началник на Крушево
Н. Чавеев, од 27.VII.1943 година,
упатен до обласниот полициски
началник во Битола, во почетокот
броела 10 лица со задача “набљудување, проверка и откривање
на противдржавните и нелегални
елементи... и да одржува постојана врска со контрачетниците”.
Во Прилепската околија од
постојната контрачета се формирала нова која во 1943 година
броела околу 30 контрачетници.
Нејзиното формирање започнало во мај 1943 година и како контрачета се организирала летото
истата година. Контрачета била
формирана и во Бродска околија
во 1943 година со преку 20 контрачетници. На чело на оваа контрачета се наоѓал Димитрија Арсов Јовевски. Во Ресенска околија формирањето на контрачета започнало во мај 1943 година
и со извесни дополнувања продолжило и во 1944 година. Ресенската контрачета претрпувала повеќе измени. Дел од контрачетниците биле отпуштани поради болест или старост, на нивно
место се вклучувале нови лица.
Во просек Ресенската контрачета
броела преку 20 контрачетници.
Бугарската власт за да го
оневозможи дејствувањето на
партизанските единици и нивните помагачи во делот на Македонија окупирана од страна на италијанско-албанската власт организирала една помала контрачета во Кичевско. Контрачетата ја
раководел мајорот на бугарската
војска Димитрија Митев, командант на 10-от подучасток в с. Цер
- Кичевско. Задачата на оваа контрачета била малку поспецифична бидејќи дејствувала во Кичево и ги немала обврските да го
контролира теренот, туку да ги
открива местата каде што партизанските единици преминувале
од Западна Македонија во делот
од Македонија окупиран од Бугарија.
Треба да споменеме дека
овие контрачети формирани во
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Македонија секогаш го немале
истиот состав и не биле по бројност еднакви. Во зависност од
потребата нивниот број се зголемувал, при што понекогаш
биле употребувани и во офанзивни дејства против покрупните вооружени единици. Нивните
акции биле со негативни последици по однос на месното население, а не ретки биле случаите
каде што контрачетниците извршувале убиства.
Гледано во целина, контрачетниците, организирани во засебни околиски чети, своите задачи ги добивале од своите претпоставени, односно од околиските управители, а кога се
изведувале заеднички акции со
војската, тие биле претставувани од обласниот полициски началник А. Богданов. Во вонредни случаи задачи добивале и од
војската. Во суштина контрачетата како вооружена формација вршела извидување на теренот каде
се движеле партизанските единици и откривање на нивните јатаци. Контрачетата ги извршувала
и следните конкретни задачи:
1. била овластена да оди по
трагите на партизаните и со нив
да води борба (да ги уништува);
2. да оди по населени места,
да го собира населението, да ги
заплашува помагачите на Националноослободителната борба, да
ги притворува, затвора и сл.;
3. да се приклучува на воените и полициските сили во борбите што тие ги водат против
партизанските вооружени единици;
4. во своите места од каде
што потекнува да им се јавува на
локалните органи на власта и со
нив солидарно да превзема неопходни мерки против цивилните
позадински работници и симпатизери на вооружената борба.
Контрачетниците биле добро платени, облечени и вооружени. Месечно примале по околу 4.500 лева, а војводата по
5.000 лева. Тиквешкиот војвода

А. Калчев примал и до 10.000
лева месечно. Контрачетниците
биле облечени во црна облека,
што ја добивале како привилегија и со неа видно се разликувале. Во прво време биле вооружени со пушки, а ретко кој од нив,
со исклучок на војводата, имал
автомат или пиштол. Нешто подоцна тие добивале и автомати и
пушкомитралези. Покрај другото тие ја имале и привилегијата
- каде што ќе одат во акција во
сите села да им се готви и изнесува богата трпеза со печени јагниња, кокошки, свињи, баници,
пијалак и др. Преку локалните
органи на власта сé било со сила
одземано од населението, особено од оние кои биле евидентирани како помагачи на партизаните. Нивните широки овластувања”...како и самоволијата за
грабење и силување на девојки
и жени беше уште поголема привилегија што ја имаа контрачетниците”.
Во Македонија во средината
на 1943 година бил формиран и
одредот “Бирман”. За разлика од
контрачетите, овој одред, формиран од А.Богданов, имал поспецифична улога и во ништо не се
разликувал од контрачетниците.
Името го добил по својот командир поручникот Бирман (наречен
“докторот”), испратен од Гестапо
да го формира овој одред, заедно
со А.Богданов. Основна задача
му била борба против партизанските единици кои дејствувале
во реонот на рудниците во Македонија и Југоисточна Србија,
кои ги експлоатирале Германците. Во почетокот одредот броел
60 луѓе, од кои 30 Руси кои ги довел Бирман и околу 30 Албанци
од Качаничко и Прешевско (избрани од страна на Исмаил Оџа
и Алија од Прешево). На одредот му биле придодадени и неколку полициски агенти од скопската обласна полициска управа.
Припадниците на одредот носеле
германска униформа. Нив ги исплатувал Бирман.

При стапувањето во акција
А. Богданов му испраќал на Бирман полицајци за помош. Полициските агенти во одредот се занимавале со откривање на јатаци
и приврзаници на партизанските
единици и нивно ликвидирање.
Бирман бил вооружен со автоматско и митралеско оружје. Располагал со германски камиони за
префрлање од еден во друг реон.
Штабот на одредот бил разместен во Скопје и го сочинувале
Германци, а самиот одред со Бирман бил разместен во Врањска
Бања. А. Богданов му давал податоци за движењето на партизанските единици а по извршените
акции Бирман му реферирал за
резултатите. Одредот имал широки права, така што тој извршил
многу злосторства и грабежи по
селата кадешто делувал.
Со цел да предизвикаат братоубиствена војна меѓу македонското население Германците со
помош на бугарскиот окупатор,
во средината на октомври 1943
година во с. Белица формирала
една контрачета со околу 15 контрачетници на чело со Димо Соколовски - Брадата. Во состав на
оваа чета, покрај Македонци се
наоѓале и бугарски и германски
војници. За секоја успешно извршена акција, на контрачетниците
им се исплатувала награда во износ од 5.000 лева покрај месечната плата. Веднаш по формирањето, контрачетата на Димо
Брадата се поврзала со четитет
на Џемо и Мефаил за заеднички
акции против народноослободителното движење. Контрачетата ги фатила во Белица членовите на Комунистичката партија и
други заднински работници и ги
подложила на големи маки, а потоа кај с. Мало Црско ги принудила сами да си ископаат гробовите каде што се закопани живи
и масакрирани. Исто така, контарачетата влегува и во селата:
Мраморец, Турје, Сливово, Козица, Ехловец, Иванчишта и други
места кадешто ги ограбува и из-
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мачува селаните заплашувајќи ги
дека ако не се одкажеле и не ја
прекинеле врската со партизаните, наполно ќе биле уништетни
од балистите.
Окупаторот, и покрај тоа што
вложил напори преку своите органи на власт и преку контрачетниците да го оневозможи растежот на НО борба во Македонија,
во тоа не успеал. Делумните успеси постигнати во откривањето
и апсењето и убивањето на партизаните и нивните помагачи не
ја постигнале својата крајна цел
да го задушат и уништат НО движење.
Правејќи општ преглед за
основните обележја на контрачетниците, односно на местото и
улогата нивна во текот на НО војна, доаѓаме до констатација дека
се работи за непостојна организација, во смисол на еден центар
кој ќе ја раководи, одделенија и
пододделенија во кои да се прават анализи и елаборати за нивното дејствување итн. Отсуствува класичната раководна структура (освен војводите, т.е. водачите на подрачните единици),
што е потврда дека се работи за
организација од моментален карактер. Нивното дејствување се
сведувало на акции со ограничен
карактер и моментални резултати, по кои контрачетниците се
повлекувале по своите домови,
значи немале класично сместување во касарни или други воени или полувоени објекти. Бројната состојба на секоја контрачета не била голема, (не повеќе од
30 до50 души, а имало и со по 10
до 15 души), додека во нивниот
состав претежно биле вклучени
постари луѓе, поранешни активни членови на ВМРО на И. Михајлов, кои извршиле повеќе акции со терористички карактер за
време на кралската српска окупација до 1941 година.
Бројот на членовите на организациите бил променлив. Многубројни се случаите кога во списоците се забележани имиња и

презимиња со месечни плати и
други генералии, а кои во пракса не биле точни. Во зависност
од разговорите водени со симпатизери на оваа организација,
се пишувале имињата и на лица

кои за тоа не биле известени. Но
многубројни се и списоците на
контрачетниците кои барале да
бидат ослободени од службата
(поради болест, старост или затоа што не биле консултирани).
Расположливата документација
не дава преглед на приближната
бројка на контрачетниците, која
во стварност тешко може со сигурност да се прецизира и која,
според сите реално консултирани списоци, не изнесувала повеќе од 200 души во Македонија.
Бројката на контрачетниците
што ја среќаваме за Источна Македонија реално не ја отсликува
стварноста. Таа е прејудицирана
во стварноста, освен во 1944 година кога има забележливо појавување на помали групи со временски карактер.
Многу ретки биле случаите
на самостојно дејствување на организацијата, во помал обем заедно со бугарската војска и полиција. Воглавно, тоа биле нивни
самоволни однесувања кои завршувале со кражби, тепања и
убиства. Според тоа, контрачетниците биле групи од привремен
вид и карактер, кои се активирале само по потреба и во одредени
случаи и затоа немале цврст организационен карактер, што било
причина по разгорот на вооруженото востание и непосредно пред
ослободувањето на Македонија

тие целосно се распаднат. Документацијата што за нив ја водела бугарската полиција била претежно со статистички карактер и
со образложение за нивното евентуално заедничко дејствување со
полицијата и војската.
Контрачетниците
за
своите активности не
поднесувале отчет, односно доколку давале
извештај таму се наведувале само случаи
недоволно важни за
историографијата. Од
тоа произлегува уште
една потврда за нивниот стихиен карактер и
за моменталните потреби на бугарската власт од нив, што на
крајот ја потврдува историската вистина за нивната неефикасност, малубројност и дезорганизираност, што било причина организацијата да не се омасови,
туку да остане да дејствува слободно и без некоја посериозна
концепција за работа.
Како што кажавме, контрачетниците како вооружена организација воделе борба против
сите единици на македонската
војска, но и против поединци,
припадниоци на НО движење.
Тие како вооружена организација учествувале во повеќе вооружени акции против единиците на македонската војска, како и
во организирањето на блокади на
населени места, апсење на сомнителни лица, нивно малтретирање, а понекогаш и нивно ликвидирање.
Во текот на 1942 година оружените акции на контрачетниците биле насочени кон новоформираните партизански одреди
кои во втората половина на оваа
година бројчано се зголемиле и
организационо зацврснале. Тоа
дошло до израз посебно за време на тн. Бабунска офанзива од
октомври 1942 година, кога тие
учествувале во повеќе акции како
помош на бугарфската војска и
полиција. Тие имале судири со
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борците од одредот “Димитар
Влахов”, кој дејствувал на велешко подрачје.Така, во почетокот на декември 1942 година кај
с. Папрадиште контрачетниците
се судриле со дел од борците на
Одредот, а кај с. Нежилово, исто
така во почетокот на декември,
по разбивањето на дел од борците на Одредот, од нив била убиена и Невена Георгиева - Дуња.
Активноста на контрачетниците во Велешко продолжила
и во текот на 1943 година, при
што во еден судир со партизанската група на одредот “Д. Влахов” загинал и учителот Трајче
Петкановски. Во борбите против единиците на македонската
војска кај с. Богомила, во февруари 1944 година, на полициските
единици им била пратена на помош контрачетата на Пано Ветерчанецот, односно велешката
контрачета. До тешки борби дошло над с. Богомила, кадешто во
судирите биле вклучени Велешкиот и Прилепскиот полк. Единиците на македонската војска
биле отфрлени поради што морале да се повлечат од овој терен.
Борбите траеле неколку дена и
биле прекинати поради обилните
снежни врнежи, по што војниците се вратиле во касарните, а контрачетниците во селата.
Контрачетниците учествувале во организирањето на блокади
на повеќе населени места за кои се
сомневало дека криеле партизани.
Во една од тие блокади, извршена

во март 1943 година во с. Ораовец Велешко, тие многу сурово се
пресметувале со недолжното месно население, врз кое вршеле терор и масовно го пљачкање.
Воени судрувања контрачетниците имале и во Тиквешијата.
Оваа контрачета што ја предводел Атанас Калчев во втората половина на 1943 година, во близина на с. Клуч, имала судири
со група борци од одредот “Сава
Михајлов”. Во овие судири бил
ранет борецот Васил Карајанов
од Гевгелија. Тој, иако ранет, со
натчовечки напори успеал да се
извлече од обрачот и да дојде до
с. Стрмашево. Но, тука несреќниот партизан, откако бил откриен од контрачетниците, на најсвиреп начин бил убиен. Во судирот кај с. Радња, во ноември 1943
година, помеѓу контрачетниците и баталјонот на македонската
војска “Страшо Пинџур”, контрачетниците не можеле да го спречат продирањето на баталјонот,
поради што биле приморани да
се повлечат од теренот. По овој
судир доста се намалила активноста на оваа контрачета, што
било причина нејзиното влијание
во наредниот период скоро и да
не се чувствува.
Воени активности контрачетниците преземале и во Скопска и Кумановска околија, со таа
разлика што на овој простор контрачетите претежно биле составени од Албанци. Така, Кумановскиот партизански одред во ок-

Извршен одбор на Собранието на ОРОРМ

РАБОТЕН ДОГОВОР

Дванаесеттата седница на Извршниот одбор на Собранието на
ОРОРМ со која раководеше претседателот, проф.д-р Ѓорѓи Малковски, се одржа на 14. ноември 2014
година во Скопје. Во фокусот на
вниманието на овој работен договор, беа повеќе акткуелни прашања, меѓу кои: Извештај за реа-

лизираните активности на ОРОРМ
во периодот септември – ноември
2014 година; и Програма за едукација и обука на резервните офицери и подофицери во 2015 година.
Оценето е, дека во изминатиот тримесечен есенски период, успешно се реализирани планираните активности.

томври 1943 година водел борби
кај с. Думановце, а потоа и кај с.
Манастириште, со контрачетата
на Суљо Отља, која откако увидела дека не можела понатаму
воено да му се спротивстави на
Одредот, во безредие се повлекла. Втората чета од подоцна формираниот Скопско-Кумановски
одред исто така во октовмри 1943
година водела борби кај с. Драгоманце и кај с. Бродец. Во тие
борби контрачетниците целосно
биле разбиени.
Нешто порано, во декември
1942 година, во судир со контрачетниците и бугарската полиција
кај манастирот Благовештение на
Скопска Црна Гора загинал Боро
Божиновски, а пак во јануари
1943 година во близина на с. Блаце имало поголем судир помеѓу
борците на Скопскиот партизански одред и контрачетниците.
Дејноста на контрачетниците и во другите делови на Македонија, како на пример во Битолско, Прилепско и Крушевско
била интензивирана, но со далеку помали ефекти, што само го
потврдила сознанието дека тие
немале поголема база за ширење
на својата организација, а што
било причина нејзината дејност
да се ограничи на мали територии без некое позначајно политичко и воено влијание.
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
(продолжува во следниот број)

Во остваруваањето на актуелните содржини биле вклучени 950
млади резервни офицери и подофицери.
Договорено е, на 22. април
2015 година да се организира свечена академија по повод 100-годишнината од загинувањето на
Јане Сандански, а во првата половина на мај 2015 година, научна
конференција по повод 70-годишнината од победата над фажизмот.
Тони Мицевски

ОФИЦЕР - 15
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

ПЛАНИНАРСКИ ПОДВИГ ДОСТОЕН ЗА ПОЧИТ
Општинската организациона единица (ООЕ) на ОРОРМ Тетово, покрај повеќето позитивни
искуства во своето ангажирање и
метод на работа, препознатлива
е и по тоа што целосно и во континуитет успешно ги реализира
планираните содржини во текот
на календарската година. За раководството и за членството на оваа
ООЕ и во летниот период е можно да се организираат и да се осмислуваат содржини од годишната програма.
Потврда на ова е и искачувањето на врвот на Љуботен, на
Шар Планина, кој се наоѓа на
2.499 метри надморска височина.
Оваа активност, во која беа вклучени 20 млади резервни офицери
од Тетово и од регионот на Вратница, се организира на 18 јули по
повод 70-годишнината од ослободувањето на Република Македонија. Според претходно подговтениот план, искачувањето на врвот
Љуботен беше осмислено во два
дела. Во првиот дел, учесниците се искачија до Планинарскиот
дом на ОУ „Симче Настовски“ од
с.Вратница на 1.640 метри надморска височина, каде што пре-

Четиричлената екипа која се искачи на врвот Љуботен
ноќија, а следниот ден, рано наутро, четиричлена екипа во состав: претседателот и секретарот
на Извршниот одбор на ООЕ, резервните капетани Зоран Кироски и м-р Радислав Коруноски и
резервните поручници Томе Ѓатовски и Слободан Стерјоски, во
8 часот и 45 минути се искачи на
врвот на Љуботен. „Целта беше
остварена, на еден од највисоките планински врвови на Шар Пла-

Дел од учесниците на маршот

нина (Љуботен), беа поставени
државното знаме на Македонија
и знамето на ОРОРМ. Чувството беше незаборавно од глетката
кога знамињата се развиорија, подигрувајќи се со силниот ветар и
симболизирајќи ја државноста на
Р.Македонија и на ОРОРМ како
интегрален дел на одбранбениот
систем. Неколку часа подоцна,
по пристигнувањето во логистичката база во Планинарскиот дом
на 1.640 метри, нашите пријатни
патриотски чувства ги споделивме со присутните гости: претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, претседателот на
ООЕ на ОРОРМ Скопје Никола
Ѓуровски и градоначалникот на
Општина Македонски Брод Милосим Војнески“.
Овој планинарски подвиг на
резервните офицери од Тетово,
не само што е достоен за почит
бидејќи е во функција на јакнење
на нивните психофизички способности, туку е убав пример и за
другите ООЕ кои вакви активности може да организираат во сопствените средини.
Зоран Кироски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Кратово

ПРИЗНАНИЈА ЗА БОРЦИТЕ ВО НОВ
На 6. септември, во Кратото
се оддржа свечена академија по
повод 70-годишнината од ослободувањето на градот. Носители
на одбележувањето на значајниот јублеј беа Извршниот одбор
на на ООЕ на ОРОРМ и Општинскиот одбор на СЗБ од НОАВМ
од Кратово.

Полагање цвеќе на Спомен костурницата на загинатите борци од
Кратово

Градоначалникот на Кратово
г-дин Мите Андоновски и
проф.д-р Ѓорѓи Малковски на
изложбата „Кратово во НОБ“
На свечената академија и
другите содржини по овој повод,
присуствуваа:
градоначалникот
на Кратото Мите Андоновски,
претседателот на ОРОРМ проф.др Ѓорѓи Малковски, резервни офицери, преживеани борци од Кратово, претставници на ООЕ на
ОРОРМ од Пробиштип, претставници на Боречката организација од Штип, Пробиштип и Куманово, пратеници во Собранието на Р.Македонија, претставници
на политички партии, ученици и
граѓани на Кратово.
Во рамките на програмата
за одбележување на јубилејот во
Кратово, беше положено цвеќе на
Спомен – костурницата на загинатите борци од Кратово, отворена
изложба на тема „Кратово во НОВ
“ како и изложба на дела од Детската ликовна колонија „Лазар Софијанов“. На свечената академија
присутните ги поздрави градоначалникот Мите Андоновски, а за

ослободувањето на Кратово пригодно обраќање имаше претседателот на Боречката организација
Миле Марковски. За 70-годишнината од ослободувањето на Р. Македонија говореше претседателот
на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски.
На преживеаните борци во
НОВ: Стојмир Петков, Ѓорѓи Илиевски, Трајан Анастасов, Димитар
Димитров и Стефан Миладиновски, им беа доделени признанија,
а на градоначалникот на Општина
Кратово, на Општинскиот одбор
на СЗБ, Домот на културата „Лазар Софијанов“, Музејот на Кра-

тово, СОУ „Митко Пенџуклиски“
и ООУ „Кочо Рацин“, благодарници за нивниот придонес во одбележувањето на 70-годишнината од
ослободувањето.
На учениците-автори на најдобрите литературни творби посветени на јубилејот (Марија Тодосовска, Кристина Данилова, Жаклина Ѓориевска) им беа врачени
признанија и парични награди, а
во културно-уметничката програма учествуваше КУД „Ефрем Каранов“ од Кратово.
Тони Ивановски
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Кратово

Од врачувањето благодарници на учесниците во НОВ од Кратово

ОФИЦЕР - 17
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Прилеп

СЛОБОДАРСКИ ЧЕСТВУВАЊА

Од полагањето цвеќе на Могилата на непобедените
и на споменикот на Методија Андонов - Ченто во Прилеп
Со голем број содржини,
70-годишнината од ослободувањето и создавањето на АСНОМ
– ска Македонија беше одбележана на 9. октомври во Прилеп.
По повод големиот јубилеј,
претставници на ОРОРМ и на
ООЕ од Прилеп и од Тетово, положија свежо свеќе на Могилата
на непобедените, на спомен-обележјето на Карпалак, како и на
спомениците на Кузман Јосифовски Питу, на Методија АндоновЧенто и на Александар Македонски.
На свечената академија, во
Домот на културата „Марко Цепенков“, присутните ги поздрави градоначалникот на Прилеп
Марјан Ристески, а реферат за
70-годишнината од ослободу-

Говор на градоначалникот
на Општина Прилеп Марјан
Ристески

вањето, презентира претседателот на ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи
Малковски.
Тој, во својето излагање се
осврна на сите позначајни аспекти на НОАВМ, потенцираќи
дека резултатите од Антифашистичката војна ги обврзуваат сегашните и идни генерации да знаат да ја ценат и да ја бранат скапо
платената слобода и сопствената
македонска држава.

Во завршниот дел од свечената академија, претседателот
Малковски, на Општинскиот одбор на СЗБ од Прилеп и на други
институции и поединци им врачи
Благодарници за досегашната успешна соработка со ОРОРМ.
Влатко Котески
претседател на
Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ Прилеп

Доделување на благодарници на истакнати личности и институции во Прилеп
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Од меѓународните активности на ОРОРМ

ЈАЗИЧНА АКАДЕМИЈА
Меѓу позначајните меѓународни активности на Меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери (CIOR), во летниот период се организира Јазична
академија наменета за резервните
офицери, активисти на националните асоцијации од земјите членки на НАТО и на ПзМ.
Јазичната академија како
меѓународна
институционална
форма за едукација на резервните офицери, се организира со цел
изучување на англискиот и на
францускиот јазик во функција на
подигање на нивото на комуникација на CIOR-НАТО. Всушност,
на овој начин се овозможува развивање на говорните вештини, на
способностите за интерактивна
комуникација и правилно пишување со посебен акцент на воената терминологија.

Дел од наставната програма
на ЈА 2014
Академијата се организира
традиционално од 2000-та година, а ОРОРМ со целосна поддршка на МО и ГШ на АРМ, беше домаќин и коорганизатор во 2007
година. Годинешната 15.Јазична
академија се оддржа во Тренингцентарот на Црвениот крст на
Р.Бугарија во Лозен, во близина
на Софија, од 11-22 август.
На чинот на отворањето на
11.август, поздравни обраќања до
учесниците имаа: претседателот
на Организацијата на резервните

Од отворањето на ЈА 2014
офицери на Бугарија, пензионираниот генерал Стојан Топалов и
комодорот Кирил Михајлов, директор на Дирекцијата за операции и подготовки на Министерството за одбрана и претседател
на Комитетот на резервните сили
на НАТО. Пригодно обраќање
имаше и директорот на Јазичната
академија, капетанот од прв ранг
на воената морнарица на САД,
Дејвид Епстајн.
На свечениот чин присуствуваа и: полковник Павлин Русанов
од Дирекцијата за планирање, програмирање и буџет, претседателот
на CIOR, потполковник Димитар
Попов, генералниот секретар на
Конфедерацијата, полковник Тодор Сертов и градоначалникот на
Лозен, Васил Станчев. На оваа
меѓународна јазична едукација,
ОРОРМ ја претставуваа: резервниот поручник Сашо Димовски од
Прилеп и резервниот потпоручник
Гоце Јовановски од Скопје.
Според Програмата учесниците биле поделени на две нивоа
(почетно и напредно), при што,
претставниците на ОРОРМ беа
распоредени по еден во почетната и еден во напредната група.
На Академијата учествуваа 41
студент од 11 држави, членки на
НАТО и на ПзМ, за чија едукација
се ангажираа 8 професори и инструктори од: Велика Бриганија,
САД, Франција, Швајцарија и Холандија.

Во рамките на социјалната
програма, учесниците на Академијата ја посетија Воената академија „Васил Левски“ во Велико
Трново, каде што, деканот, генерал-мајор Тодор Дочев ги информира за нејзиното место и улога во системот на одбраната на
Р.Бугарија.
Може да се оцени дека Јазичната академија беше добро
осмислена. Би било добро во
идиниот период да се зголеми
бројот на учесниците од нашата држава со кои претходно треба да се извршат одредени подготовки во функција на подобри
резултати од овој вид на едукација.
Сашо Димовски

Поздравно обраќање на
Стојан Топалов, претседател
на Организацијата на
резервните офицери на
Бугарија
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МЕЃУНАРОДНА РАБОТИЛНИЦА
Од 16-18 октомври, во Опатија, Р.Хрватска, се одржа меѓународна работилница на тема „20-години Партнерство за мир“. На
оваа меѓународна активност, што
ја организираше Организацијата
на резервните офицери на Хрватска, учествуваа претставници на
11 национални асоцијации (Словенија, Швајцарија, Латвија, Белгија, Турција, САД, Франција, Албанија, Италија, Македонија и Хрватска) со вкупно 40 учесници.
Во присуство на претседателот на Комитетот за ПзМ при
CIOR-NATO, капетан Жан Марк
Зигнез и претседателот на Организацијата на резервните сили на
Хрватска, бригадниот генерал Розарио Розга, работилницата ја отвори директорот на Генералштабот на хрватската Армија, бригадниот генерал Мате Паѓен.
Во рамките на темата на работилницата, во фокусот на вниманието беа актуелни прашања за
справување со моменталните безбедносни предизвици во рагионот
и улогата на резервните сили. Во

контекст на ова, презентирани се
системите на кризниот менаџмен
и цивилно-воената соработка на
Швајцарија, Словенија и Албанија.
Претставниците на ОРОРМ
(претседателот, проф.д-р . Ѓорѓи
Малковски и резервниот капетан

Претседателот проф.д-р
Ѓорѓи Малковки и Влатко Котески на ПзМ работилница во
Опатија, Р.Хрватска
Влатко Котески) дадоа значаен
придонес во реализацијата на планираните содржини на оваа работилница.

„Ние
ја
презентиравме
ОРОРМ како добро организираноа асоцијација која континуирано
го гради имиџот на резевните офицери и нивниот конкретен придонес во јакнењето на одбранбениот
систем. Во контекст на ова, информиравме за улогата и за искуствата
во анимирањето на младите преку
нивно вклучување во нашитге активности како што се: гаѓањата,
маршевите, техничките собири,
трибините и спортските натпревари“, ни изјави во краткиот разговор претседателот Малковски.
Во рамките на социјалната
програма, учесниците на работилницата го посетија Воениот
музеј во Риека, каде што, како
куриозитет е презентиран податокот дека тука во 1850 година
е изградена фабрика, во која, во
1858 година, британскиот инженер Роберт Вајтхед, започнал да
конструира бродови за австриската морнарица. За потребите
за крајбрежната одбрана, тој во
1864 година го конструирал првото торпедо во Светот кое било

Учесници од 11 асоцијации, на ПзМ работилницата во Опатија
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Учесниците на работилницата во посета на
Воениот музеј во Риека
произведено во 1866 година.
Покрај ова, беше организирана
и посета на Баталјонот за спе-

Претставниците на ОРОРМ активно вклучени во
дебатите на Работилницата

цијални операции во Делнице
како елитна единица на хрватската Армија.

Влатко Котески
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Прилеп

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Демир Хисар

ИЛИНДЕН ВО СМИЛЕВО
Негувањето на слободарските традиции и одбележувањето на
значајни настани и личности од нашето минато, претставува една од
приоритетните активности на Организацијата на резервните офицери на Р.Македонија. Во контекст
на ваквите програмски определби, а по повод 111- годишнината
од Илинденското востание, ООЕ
на ОРОРМ од Демир Хисар, на 2
Август организираше кондиционен марш на релацијата: манастир
„Св.Јован Претеча“ (с.Слепче)манастир „Св.Илија“ (с.Лесково)манастир „Св.Петар“ (с.Смилево)
–споменикот на Дамјан Груев во
должина од 16 км.
Традиционалниот марш „По
врвиците на Илинденците“, всуш-

ност беше дел од Програмата на
Локалната самоуправа на Демир
Хисар „Илинден во Смилево 19032014“ по повод големиот македонски празник Илинден.
Оваа значајна активност, на
која учествуваа 50 млади резервни
офицери, членови на Планинарското друштво „Бигла“ од Демир
Хисар и претставници на Гарнизонот на АРМ во Кичево, беше логистички поддржана од Локалната
самоуправа.
Во заврашниот дел од маршот, учесниците, пред споменикот на Дамјан Груев беа поздравени од градоначалникот на Демир
Хисар Љупчо Блажевски, кој, во
оваа пригода им врачи благодарници и скромни подароци. На

свеченоста присуствуваше и делегација на ОРОРМ предводена
од претседателот проф.д-р Ѓорѓи
Малковски.
Оваа еднодневна активност и
заедничко дружење заврши со заеднички ручек во спомен паркот
на Дамјан Груев што го организира Општина Демир Хисар како
израз на мошне добрата соработка помеѓу Локалната самоуправа и
Извршниот одбор на ООЕ во Демир Хисар.
Претходниот ден, на 1. август, делегација на ООЕ на Демир
Хисар, положи цвеќе на „Споменикот на незнајниот јунак“ во паркот на Демир Хисар.
д-р Менде Солунчевски вонр.проф.
член на Собранието на ОРОРМ

Дел од учесниците на маршот пред споменикот на Дамјан Груев
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ЕДНОДНЕВНА ОБУКА
Во рамките на годишната
програма за едукација и обука на
резервните офицери и подофицери на ОРОРМ, на 27 септември,
во регионот на Штип (стрелиштето “Пенуш“ и касарната „Јане
Сандански“), за 110 членови од 13
ООЕ на ОРОРМ од источниот и
од повардарскиот дел на Македонија, беше реализирана еднодневна обука – подготвително гаѓање
со АП 7,62 мм на реден број 1 и технички собир. Покрај нив, на оваа
обука беа вклучени 20-тина дипломирани дефендолози, студенти
од Институтот за безбедност, одбрана и мир, студенти од државните и од приватните Универзитети

Капетанот Марјан Гугуљанов од 2.Пешадиско – механизиран
баталјон, ги запозна учесниците со тактичко–техничките
карактеристики на АП 7,62 мм
со пешадиско оружје, раководителот на гаѓањето, капетанот Марјан
Гугуљанов од 2.Пешадиско – механизиран баталјон, ги запозна со
тактичко – техничките карактеристики на АП 7,62 мм како и со
безбедносните мерки на стрелиш-

Проверка на оружјето по извршеното гаѓање
кои немаат доволно познавања од
одбраната како значајна општествена област, ниту пак, го познаваат оружјето и воено-техничките

средства со кои располага АРМ.
Во првиот дел од практичната обука на стрелиштето „Пенуш“,
согласно со Упатството за гаѓање

Дел од учесниците кои го изведуваа гаѓањето

Проверка на резултатите од
гаѓањето
тето. Младите студенти кои за првпат требаше да користат огнено
уружје, беа подетално запознати
со начинот на ракувањето со АП
7,62 мм. Посебно воодушевени од
можноста да гаѓаат со АП, беа студентите: Игор Пехчевски, Сашко
Пехчевски, Александар Чамоски и
Хилијана Тодева.
По успешно завршеното
гаѓање, на кое беа остварени одлични и многу добри резултати
(70% беа оценети со „надминал
стандард“, а 30% „исполнил стандард“), во касарната „Јане Сандански“ беше организиран технички
собир на кој учесниците на обука-
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та се запознаа со дел од воено-техничките средства и оружјето со кое
располага 2. Баталјон на 1. МПБР,
со кој командува потполковник
Стојанче Тодоров.
За успешната реализација на
оваа еднодневна обука, посебно се

значајни ангажирањата на: претседателолт на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, претседателот на ООЕ
на ОРОРМ Штип Стојанче Димов
како и 2. Баталјон на 1.МПБР кој
обезбеди логистичка поддршка. Ед-

ноднeвното дружење на учесниците
на оваа практична обука заврши со
заеднички ручек – традиционалното
војничко гравче во касарната „Јане
Сандански“.
Живко Трајановски

Учесници на гаѓањето со АП7,62мм

Борбениот пат на Четвртата македонска народноослободителна бригада

OСЛОБОДУВАЊЕТО НА ВИНИЦА
Во 1941 година, германска,
бугарска и италијанска војска
го окупираат Кралството Југославија, а со тоа е окупирана и
Македонија (Вардарска), која
тогаш била во состав на Кралството Југославија. По окупацијата, Македонија е поделена на 2 окупациони зони. Во
западниот дел на Македонија,
со градовите Тетово, Гостивар,
Кичево, Дебар и Струга, е воведена италијанска власт, а во останатиот дел од земјата, бугарска власт. Бугарската власт во
источниот дел на Македонија ја
доведува 17. бугарска дивизија
со свој штаб во градот Штип.
Покрај окупаторската војска,
од страна на бугарскиот окупатор се донесени и полициски
сили и комплетен административен и училиштен персонал
се со една единствена цел, да
се наметне бугарското влијание врз македонските територии и да се оневозможи фор-

мирање на партизански одреди.
И покрај засилените контролни
мерки од страна на бугарскиот
окупатор, во источниот дел на
Македонија, од страна на македонскиот народ имало обиди за
формирање на партизански одреди. Првиот обид за формирање на македонски одреди кај
Шипковица, и вториот обид за
формирање на одред кај Вршидол, биле неуспешни и истите
од предавства се ликвидирани.
Но, по успешниот Февруарски
поход во источниот дел на Македонија, Главниот штаб оценил дека се создадени поволни
услови за формирање на борбени единици и во источниот дел
на Македонија. На 23 јули 1944
год. на планината Плачковица,
на врвот Лисец, е формирана
4. македонска ударна бригада,
која ја сочинувале 3 баталјони, 9 чети и 27 одделенија. Командното раководство било во
состав: командат на Бригадата,

Боро Милевски од Штип, заменик на командантот, Васко Карангелевски од битолското село
Брусник, политички комесар
Кирил Михајловски-Груица од
Виница и заменик политички
комесар Раде Гогов-Црноречки
од Кавадарци. По формирањето на Бригадата дадено е упатство за ракување со оружјето и
внимателното влегување во населените места каде што имало
полициско присуство на окупаторот.
На 25 август, Првиот и
Третиот баталјон се испратени за Прохор Пчињски за да го
обезбедуваат Првото заседание
на АСНОМ, а Вториот баталјон
останал во планината Плачковица. Првиот и Третиот баталјон поминувајќи го патот од
Лисец преку планината Обозна,
Калиманско Поле, Саса, Осоговските планини, Деве Баир и
Козјак Планина, за 5 дена пристигнале во Прохор Пчињски.
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По успешното обезбедување на
АСНОМ, двата баталјона продолжиле кон Бујановац каде
што минирале 3 моста, ја запалиле железничката станица
и една локомотива со 30 вагони и ја изгореле општинската
архива, а потоа, по истиот пат
по кој пристигнале до Прохор
Пчињски се вратиле назад и на
13. август пристигнале на планината Обозна каде што се пречекани од Вториот баталјон.
Бригадата се комплетирала, и
на 14. август тргнале од с. Митрашинци кон Плачковица. Кај
местото Паруца забележале бугарска војска која се вкопувала
во ровови. Бригадата извршила
напад во кој бугарската војска
е поразена и изгубила 15 војници, а останатите војници се
разбегале. Бригадата, претрпела загуба од 7 борци, и го продолжила патот кон врвот Лисец
на планината Плачковица. Бугарската војска во Штип била
известена дека во планината
Плачковица има околу двесте
партизани, и одлучиле да испратат илјада војници за да ја
“исчистат” планината од партизаните. Бригадата на 16. август
пристигнала на врвот Лисец и
забележала дека кон Лисец се
наближила многубројна бугарска војска. Бугарската војска,
покрај лесното вооружување со
пушки, располагала и со тешко вооружување (минофрлачи и
митралези) кои биле натоварени на коњи. Бригадата оценила
во кој правец би можело да се
движи бугарската војска и направила заседа. Додека бугарската војската одмарала, не забележала дека коњите со натовареното оружје го продолжиле
патот и пристигнале до заседата на Бригадата. Бригадата ги
фатила коњите, го растоварила
оружјето и го насочувала назад, во правецот кон бугарската војска. Бугарската војска по
краткиот одмор продолжила со
движењето и се наближила до

заседата организирана претходно од страна на 4. македонска бригада. Започнала борбата која била многу жестока. Во
борбата бугарската војска имала многу жртви, па командата
на бугарската војска издала наредба да го напуштат боиштето
и да се повлечат назат низ шумата. Во оваа борба имало 61
загинати, од кои, 46 од биле од
бугарската војска и 15 од Бригадата. Загинатите на Лисец,
се пренсени на коњи, и погребани во виничките гробишта.
Од Лисец Бригадата заминала
за Блатец за да ги однесат ранетите во партизанската амбунлата која била сместена во училиштето. Од Блатец, Бригадата
го продолжила патот кон Берово каде пристигнала на 23 август и во раните утрински часови, со јуриш извршила напад
и ја запалиле Полициската станица и зградата на тогашното
Општинското собрание. При
нападот, биле убиени 20 бугарски полицајци. Бригадата поминала низ градот и на плоштадот е одржан митинг. На полоштадот се собрале жителите
на Берово и жители на другите населени места во Малешевијата, кои со песни и ора го
прославиле ослободувањето на
градот. По ослободувањето на
Берово, Бригадата заминала за
Плачковица и на 28 август, во
вечерните часови, пристигнала
во Блатец. На 29 август с. Блатец било ослободно од страна
на Бригадата. На 30 август, во
раните утрински часови, Бригадата го нападнала градот Виница. Во Виница имало околу 40
полицајци, кои биле протерани
и избегале кон Кочани. На плоштадот се собрале жители на
Виница и жители од околните
населени места, пред кои е одржан говор, и била прославена
победата и ослободувањето од
бугарскиот окупатор со песни,
ора. Во попладневните часови,
Бригадата се упатила кон гра-

дот Кочани, но кога пристигнале во месноста Горица, забележале дека од Кочани кон
Виница се движи многубројна
бугарска војска, па за да го избегнат директниот судир и непотребните жртви, се вратиле
назад и пак заминале за Плачковица. На 7 септември, Бригадата извршила напад на градот
Кочани и го ослободила, а потоа продолжила кон Делчево.
Делчево го ослободиле, а потоа
и Пехчево, и на 17 септември
пристигнале во с. Митрашинци каде веќе биле формирани
13. и 14. бригада. На 17 септември 1944 год. во с. Митрашинци од Четврттата, Тринаесеттата и Четиринаесеттата бригада,
формирана е Педесеттата дивизија. Командант на дивизијата е
Кирил Михајловски-Груица, а
политички комесар, Димче Беловски. На 19 октомври, во местото Широк Дол, кај Владимирово, е формирана 51. дивизија во чиј состав, покрај 20. и
21. Бригада, влегла и Четвртата бригада која борбениот пат
го продолжила во Струмичкиот
регион каде што водела борби
со германската војска, при што,
покрај успехот имала и голем
број на загинати. Бригадата ги
ослободила Струмица, Валандово, Дојран и Гевгелија и на
8. ноември, со околу 450 борци,
ја обезбезбедувала македонскогрчката граница.
Бригадата, во почетокот
имала 200 борци, а подоцна која
покасно ја достигнала бројката
од 800 борци, од кои, 80 се загинати и 120 ранети. За 109 дена
поминала 1500 километри. Врховниот командант на Народноослободителната војска на Југославија, – Јосип Броз-Тито, ја
одликувал со Орден заслуга за
народ со златен венец. За почит
кон Бригадата, во повеќе градови има улици кои го носат нејзиното име.
м-р Гоце Георгиев
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СПОМЕНИК ЗА ЃОКО ЛАЗАРЕВСКИ –
МАКЕДОНСКИ ХЕРОЈ ОД ЛЕШОК

Презентирање на најдобрите творби пред
споменикот на Ѓоко Лазаревски
На 27 јули 2014 година, делегација на ООЕ на ОРОРМ од Тетово присуствуваше на откривањето на
споменикот за Ѓоко Лазаревски, македонски херој од с. Лешок, кој, како
припадник на бебедносните сили загина во конфликтот во 2001 година.

Божин Милосавлески, учениците на трите
најдобри творби и Зоран Кироски пред
споменикот на Ѓоко Лазаревски

Во оваа пригода, тие, во знак
на почит кон храбриот бранител на
Татковината, положија свежо цвеќе.
Во чес на Ѓоко Лазаревски,
пред присутните на овој настан
беа презентирани трите најуспешни творби на ученици од ОУ „Ки-

рил Пејчиновиќ“ во с. Теарце, посветени на настанот и ликот на Ѓоко
Лазаревски.
Зоран Кироски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ ОРОРМ Тетово

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево

ВО МИТРАШИНЦИ ОДБЕЛЕЖАН ЗНАЧАЕН
ЈУБИЛЕЈ
Во чест на 70-годишнината од

формирањето на 50. Дивизија на
НОВ и ПОМ, Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ од Берово-Пехчево, во соработка со Општинскиот
одбор на СЗБ од НОАВМ од Берово, на 18 септември 2014 година,
пред споменикот во с.Митрашинци
го одбележа овој значајен јубилеј.
Поголем број делегации, меѓу кои:
на локалната самоуправа на Берово
и Пехчево, на ОРОРМ, на Главниот
одбор на СЗБ и Гарнизонот на АРМ
од Штип, пред спомен одбележјето на 50. Дивизија положија свежо
цвеќе. Присутните граѓани, преживеани борци, резервни офицери и
припадници на АРМ, на овој достоинствен чин на чествување, ги поздрави претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, а за

Проф. д-р Ѓорѓи Малковски со членови од ООЕ на ОРОРМ БеровоПехчево, Виница и Делчево пред споменикот во с. Митрашинци
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Делегација на ОРОРМ полага
цвеќе пред спомен-обележјето
на 50.Дивизија

Поздравно обраќање на претседателот на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски

Политичкиот комесар Раде
Гогов – Црноречки говореше за
борбениот пат на 50.Дивизија

формирањето на Дивизијата, пригодно обраќање имаше потпретседателката на Главниот одбор на СЗБ
од НОАВМ, Вера Бунтеска.
Сеќавања за борбениот пат на
50. Дивизија, евоцираше нејзини-

от политички комесар Раде Гогов
– Црноречки.
Васе Пиличовски
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево

Масакрот кај Карпалак

НАСТАН ШТО НЕ СЕ ЗАБОРАВА
Со панихида за починатите
и со положување венци и свежо
цвеќе на спомен плочата во месноста Карпалак, на 8 август се
навршија 13 години од ѕверското
убиство на 10-темина припадници
на резервниот состав на АРМ од
Прилеп, кои учествуваа во одбраната на земјата во конфликтот од
2001 година.
На одбележувањето, покрај
роднините и пријателите на починатите, венци положија и министерот
за одбрана д-р Зоран Јолевски и началникот на Генералштабот на АРМ
генерал-потполковникот Горанчо
Котески, како и претставници на политички партии и здруженија.
Преживеаните учесници од
трагедијата кај Карпалак и понатаму се револтирани што државата
не најде сили на ова место да изгради достоинствен споменик на

овие бранители. Десетмината бранители што загинаа овде заслужуваат да имаат достоинствено спомен-обележје токму тука, на местото каде што се случи настанот.
И во родниот град на десетте бранители Прилеп, иста слика,
река од народ, со натажени лица.
Најблиските, со преполни солзи
во очите, најпрво беа во касарната
„Мирче Ацев“ каде што на спомен
плочата со позлатени букви стојат
испишани имињата на Хероите,
чии животи згаснаа многу рано.
Во миговите кога најблиските, сопругите, децата и мајките ги полагаа венците и свежите
цвеќиња, небото се отвори, истури
силен дожд. Но, никој не побегна.
Сите останаа на местото, со кренати глави и раце кон небото со молба до Бога, а во истовреме како одговор, како тој да сакаше да ги из-

брише солзите на мајките со тивкиот дожд.
И по неколку часа пред големиот споменик „Карпалак“ иста
слика. Но, бројот на посетителите
значително поголем. Покрај роднините и пријателите, присутни
беа и голем број граѓани на Прилеп и пошироко, а почит кон загинатите со своето присуство оддадоа и претставници на Владата на РМ, Министерството за одбрана, здруженија и организации
од неколку други градови, а како
и секогаш, градот-херој, Прилеп,
беше претставен од градоначалникот Марјан Ристески, политичките
партии, Сојузот на борците од НОАВМ и др.
м-р Зоран Стојкоски
член во Собранието на
ОРОРМ
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РЕГИОНАЛЕН МАРШ
Практичните содржини во
обучувањето во Организацијата
на резервните офицери на Р. Македонија (ОРОРМ), имаат нагласено место во Програмата за обука во 2014 година. Тие се организираат континуирано во текот на
календарската година, пред се на
ниво на општинските организациони единици (ООЕ), но и на
регионално ниво, со цел, психофизичко оспособување и обновување на знаењата од географска и
топографска ориентација.
Во рамките на ваквите програмски определби, ОРОРМ,
на 18. октомври, во регионот на
Свети Николе, организираше регионален кондиционен марш во
кој учествуваа 60-ина млади резервни офицери и подофицери од
ООЕ од источниот дел на Македонија.
Според Програмата за оваа
еднодневна обука, пред почетокот на маршот, учесниците, во
Градскиот парк, пред бистата на
загинатиот припадник на безбедносните сили во конфликтот во
2001 година, Александар Серафимовски, положија свежо цвеќе.
Нив ги поздрави и им посака успех во изведувањето на маршот

градоначалникот на Свети Николе, Зоран Тасев, кој, притоа го нагласи значењето и придонесот на
ОРОРМ во негувањето на слободарските традиции.
Регионалниот
кондиционен марш се изведе на релацијата Свети Николе-манастир „Св.
Богородица“, во доллжина од 12
км. Ова беше убава можност младите резервни офицери и подофицери да се запознаат со манастирот како духовно светилиште
кое датира од 13-от век. Кај населението од овој крај, познат
како Ѓуришки манастир, во атарот на с.Крушица, на планината
Ѓуриште, на надморска височина
од 860 м., тој привлекува посесбно внимание со новоизградените
конаци, со што дава придонес во
развојот на манастирскиот туризам.
Во септември 1944 година, во него прeстојувале членови на Президиумот на АСНОМ
и на Главниот штаб на НОВ и
ПОМ. Учесниците на маршот
имаа можност да се запознаат и
со хидрометеролошката станица
– МРПЦ „Ѓуриште“, која се наоѓа над манастирот на надморска
височина од 900 м. и да уживаат,

Учесници на маршот на релација Свети Николеманастир „Св.Богородица“

Пред бистата на Александар
Серафимовски, загинат во
конфликтот во 2001 година,
градоначалникот Зоран Тасев ги
поздрави учесниците на маршот
не само во недопрената природа,
туку и во прекрасната панорама
на Овчеполието.
Еднодневното дружење заврши со заеднички ручек – традиционалното војничко гравче што
го обезбеди 1. логистички баталјон на 1. МПБр со кој командува
мајорот Лазар Ѓуров.
Живко Трајановски

Учесниците на маршот пред
хидрометеоролошката станица – МРПЦ
„Ѓуриште“, на 900м надморска височина
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ЗНАЧАЕН ПРИДОНЕС НА 15. МАКЕДОНСКИ
КОРУПУС ВО ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ

Градоначалникот на Општина
Свети Николе Зоран Тасев и
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
врачуваат благодарници на
учесници во НОВ
По повод 70-годишнината од
ослободувањето на Свети Николе,
на 10. октомври се одржа свечена
академија. Носители на одбележувањето на овој значаен јубилеј,
беа Извршниот одбор на ОРОРМ
и Општинскиот одбор на СЗБ од
НОАВМ во Свети Николе, со логистичка поддршка на локалната
самоуправа.
На свечената академија што
се одржа во преполната сала на
Советот на Општината, присутните ги поздравија претседателот на
Извршниот одбор на ОРОРМ м-р
Ристе Панов и градоначалникот
Зоран Тасев, а за 70-годишнината
од ослободувањето на Р. Македонија, говореше претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски. Тој, во својот настап ги елаборира најзначајните прашања од
почетокот на народното востание,
разгорувањето на НОВ како и придонесот на 15. македонски корпус
во завршните операции за победата над фашизмот и создавањето на
Федерална Македонија во Вардарскиот дел, каде што македонскиот народ се здоби со национална и
социјална слобода.

Дел од присутните
на свечената академија
во Свети Николе

Од поздравниот говор на м-р
Ристе Панов, претседател на
ООЕ на ОРОРМ во Свети Николе

На тринаесетмина борци,
учесници во НОВ и во ослободувањето на Свети Николе, им беа
врачени благодарници за нивниот
придонес во војната и изградбата на Македонија. Во оваа пригода тие изразија искрена благодарност, што по неколку децении некој се сетил на нив и на она што го
направиле за Македонија.

На тројца ученици-автори
на најдобрите литературни творби, посветени на 70-годишнината од ослободувањето, им беа
врачени признанија и парични
награди.
м-р Ристе Панов
претседател на Извршиот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Свети Николе

Врачени признанија на ученици за најуспешни творби на тема
„70 години од ослободувањето на Македонија“
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РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ВО МАЛ ФУДБАЛ
Психофизичката оспособеност на младите резервни офицери
и подофицери е значаен сегмент
во нивното вкупно оспособување
за квалитетно извршување на нивните задачи во одбранбениот систем. Со оглед на тоа, во Програмата за едукација и обука се застапени содржини кои се во функција
на јакнење на нивната физичка
оспособеност, меѓу кои, спаѓаат:
државните натпревари, кондиционите маршеви и спортските натпревари. Во рамките на ваквата
програмска определба, во Кратово
се одржа Вториот регионален натпревар во мал фудбал за ООЕ на
ОРОРМ од североисточниот дел
на Македонија. На овој натпревар,
чиј домаќин и организатор беше
Извршниот одбор на ООЕ од Кратово, учествуваа екипи на млади

Дел од натпреварот во мал
фудбал

Резервни офицери и подофицери - учесници на турнирот во мал
фудбал од североисточниот дел на Македонија
резервни офицери и подофицери
од шест ООЕ од: Пробиштип, Свети Николе, Крива Паланка, Куманово, Скопје и Кратово.
Претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, отворајќи го натпреварот што се од-

Резервните офицери и подофицери
на заеднички ручек по натпреварот

држа во спортската сала на гимназијата „Митко Пенчуклиски“
во Кратово, го нагласи значењето
на психофизичките активности и
спортувањето воопшто, потсетувајќи притоа дека овој трунир ќе
прерасне во традиционален, а од
2015 година, регионален турнир
во мал фудбал ќе се организира и
во Кичево за ООЕ на ОРОРМ од
западниот дел на Македонија.
Во фер игра и спортска атмосфера, екипата на резервните
офицери и подофицери од Кратово го освои првото место, а еднодневното дружење и спортување
заврши со заеднички ручек.
Тони Ивановски
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Кратово

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Велес

НЕГУВАЊЕ НА СЛОБОДРСКИ ТРАДИЦИИ
По повод 70-годишнината од
ослободувањето на Реупблика Македонија, на 11. ноември, во Велес,
се оддржа свечена академија со што
големиот јубилеј беше достоинствено одбележан. Носител на одбележувањето на слободарскиот јубилеј беше Општинската организациона единица (ООЕ) на Велес, во
соработка со Извршниот одбор на
ОРОРМ, и со логистичка поддршка
на локалната самоуправа во Велес.

На свеченоста присуствуваа
100-ина граѓани од овој град и голем број гости, меѓу кои, и заменикот на командантот на КОД,
полковникот Љубенчо Петровски. Пригоден реферат по повод
70-годишнината од ослободувањето, презентира претседателот на
ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи Малковски, во кој ги акцентираше најзначајните прашања од почетокот на
народното востание, разгорување-

то на НОВ, придонесот на единиците на македонската војска во
ослободувањето на земјата, како
и на 15. македонски корпус во завршните операции за победата над
фашизмот и создавањето на Федерална Македонија.
Содржините презентирани на
оваа свеченост со внимание ги проследија и 20-ина ученици од гимназијата „Кочо Рацин“ со нивниот професор по историја, Сашко
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Реферат за 70годишнината од
ослбодоувањето
на Македонија
презентира проф.
д-р Ѓорѓи Малковски

Доделување благодарница на Богдан
Тошевски учесник во НОВ од Велес

Николовски.
Во оваа
пригода,
на петмина учесници во НОВ (Никола
Стојанов, Пецо Алексовски, Дрган
Николов, Ристо Давчев, Богдан Тошевски) им беа врачени благодарници за нивниот придонес во ослободувањето и создавањето на
државата. Меѓу нив, беше и 95-го-

Доделени признанија на ученициавтори за најуспешни литературни
творби посветени на 70-годишнината
од ослободувањето

дишниот Богдан Тошевски, учесник на Сремскиот
фронт, кој неможеше да ги сопре
солзите-радосници што не е заборавен меѓу своите сограѓани.
На учениците-автори на најдобрите литературни творби посветени на 70-годишнината од ослбодувањето, им беа врачени признанија и парични награди.
Настанот го проследија локалните медиуми: „ТВ Здравкин“

и „Канал 21“, што претставува
убав пример за транспарентноста
на активностите на ОРОРМ во јавноста.
За успешно организираната
свечена академија, посебно е значаен придонесот на Борис Алчев,
кој раководи со ООЕ на ОРОРМ
Велес.
Живко Трајановски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола

ПОСЕТА НА КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ
ЗНАМЕНИТОСТИ историски знаменитости во источниОпштинските организацвио-

ни единици (ООЕ) на ОРОРМ од
Битола и од Демир Хисар, со години наназад, остваруваат добра
соработка во реализацијата на повеќе содржини планирани со годишните програми за работа.
Потврда на ова е и зааедничката посета на повеќе атрактивни локации и културно-историски
знаменитости во западниот дел
на Македонија што се оствари на
18.октимври 2014 година.
Во рамките на оваа еднодневна активност, во која учествуваа
50-ина активисти од двете ООЕ на
ОРОРМ, тие ги посетија: манастирите „Св. Јован Бигорски“ и „Св.
Ѓорѓи“ во с. Рајчица, Маврови
Анови, Вевчани и Охрид.
Посебно беа воодушевени од
посетата на Вевчани каде што уживаа во прекрасниот амбиент на Вевчанските извори и духовните све-

тилишта во оваа урбана средина.
Врз основа на ова искуство,
остварен е договор во 2015 година да
ги посетат најзначајните културно-

от дел на Република Македонија.
Оливер Митевски
член на Извршниот одбор на
ОРОРМ

Активисти на ООЕ на ОРОРМ Битола и Демир Хисар во заедничка
посета на знаменитости од западниот дел на Македонија
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Куманово

ДОСТОИНСТВЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ
На 10. ноември, во Центарот
за култура „Трајко Прокопиев“, во
Куманово, се оддржа свечена академија по повод 70-годишнината од ослободувањето на Македонија.
Со своето присуство, свеченоста ја удостоија 50-ина претставници на државни институции
(МВР, МО, ЦУК), АРМ чиј претставник беше полковникот Сретен
Димитриевски, началник на Штабот на ЗОК, Сојузот на борците од
НОАВМ, воени инвалиди, бранители, преживеани борци и повеќе
здруженија на граѓани.

Доделени признанија на ученици-автори за најуспешни творби
посветени на 70-годишнината од ослободувањето

Од доделувањето благодарници на учесници во НОВ од Куманово
на, а како израз на благодарност
за поддршката во организирањето на свечената академија, благодарници им беа доделени и на
директорот на Центарот за култура „Тајко Прокопиев“ и директорот на гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово.
На свеченоста беа презентирани музички нумери во
изведба на групата „Тоска“ од
Куманово.
Синиша Богдановски
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Куманово

Присутните ги поздрави Синиша Богдановски, претседател
на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Куманово, а пригоден реферат за 70-годишнината од ослободувањето, презентира проф.д-р
Ѓорѓи Малковски, претседател на
ОРОРМ.
На присутните преживеани
борци од НОВ им беа врачени
благодарници, а на ученици од
гимназијата „Гоце Делчев“ им
беа доделени признанија и награди за нивните најдобри литературни творби по повод 70-годишнината од ослободувањето. Благодарница му беше врачена на
Сашо Величковски, бранител во
воениот конфликт во 2001 годи-

Дел од присутните на свечената академија во Куманово
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БОРБЕНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ПАРТИЗАНСКИТЕ ОДРЕДИ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ДЕМИР ХИСАР И ДЕМИРХИСАРСКО
ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА
БОРБЕНИ АКТИВНОСТИ
НА ПАРТИЗАНСКИОТ
ОДРЕД „ДАМЈАН ГРУЕВ“
ВО ДЕМИРХИСАР И
ДЕМИРХИСАРСКО

биле вкупно 14 борци. Борци имало
од Битола, Прилеп, Преспа, Демир
Хисар итн. Од Демир Хисар во составот на Одредот бил Петар Лутовски-Малчик од с.Слепче.

Формирање на партзанскиот
одред „Дамјан Груев“
За непосредно раководење со
партизанските одреди на просторот
Прилеп-Крушево-Демир Хисар-Битола-Ресен, во април 1942 година
бил формиран посебен Оперативен
штаб во состав: Кирил КрстескиПлатник, Трајко Бошкоски-Тарцан
и Перо Иваноски-Тиквар. Овој штаб
имал задача да го забрза формирањето на новите партизански одреди, да помогне во нивното воено оспособување и да ги координира нивните дејства.
Во летото 1942 се јавила потреба за формирање окружни оперативни штабови во реонот на дејствување на партизанските одреди. Со
таква цел во почетокот на јуни 1942
година, бил формиран Окружен оперативен штаб за подрачјето БитолаПреспа-Демир Хисар и Крушево, во
состав: Мише Евтимов-Петре (началник), Стеван Наумов-Стив (политички комесар), Тодор Ангелевски-Тошо Даскалот (заменик политички комесар) и Трајан Белев-Гоце
(интендант).
Окружниот
оперативен
штаб кога ги завршил сите неопходни подготовки за формирање на народноослободителниот партизански
одред (НОПО), Окружниот комитет
на КП Битола и Окружниот оперативен штаб донесле решение за негово
официјално формирање. Така, на 6
јули 1942 година, на планината Бигла, во логорот „Синодолско Кладенче“ на свечен начин бил формиран
Битолско-Преспанскиот НОПО „Дамјан Груев“ според името на најголемиот Демирхисарски и Македонски револуционер од Илинденскиот
период, смилевецот Дамјан Груев.
Во првиот борбен состав на Одредот

Акцијата на одредот „Дамјан
Груев“ во Смилево на Илинден
во 1942 година
Во согласност со Директивата на Главниот штаб на НОПОМ
и Илинденскиот проглас на ПК на
КПМ, Окружниот оперативен штаб
размислувал каде да биде извршена
првата борбена акција на партизанскиот одред „Дамјан Груев“. Во врска со изборот на местото биле правени консултации и со месните воени штабови во Битола и Битолско.
По извршените консултации и проценка на теренот, Окружниот оперативен штаб и Штабот на Одредот
одлучиле првата акција на Одредот
да биде изведена во Смилево, родното место на својот патрон, Дамјан
Груев. Одлуката за избор на Смилево била мотивирана од следните
причини:
• Смилево било еден од центрите
на Илинденското востание. Во
него бил одржан конгресот на Битолскиот револуционерен округ –
Смилевскиот конгрес, во мај 1903
година.
• Окружниот оперативен штаб бил
информиран дека во Битола ќе се
одржи конгрес на пробугарската
Илиденска организација на која
било најавено и присуството на
тогашниот министер за внатрешни работи на Бугарија, Петар
Габровски. Со програмата на овој
пробугарски конгрес било планирано присутните делегати и други
гости од Бугарија на Илинден да
организираат прослава во Смилево сакајќи на тој начин Илинденското востание да го прикажат
како бугарско.
Со својата акција Одредот „Дамјан Груев“ сакал сето тоа да го

спречи, односно да оневозможи бугарскиот окупатор да го валка споменот на македонскиот Илинден во
Смилево.
Во врска со планираната акција
на Одредот „Дамјан Груев“, Окружниот оперативен штаб добил задача да направи скица-план на селото со поважните објекти во него и
со пристапните патишта кон селото.
Во скицата биле лоцирани зградата
на општинската куќа во која живеел кметот, како и куќите на другите
општински службеници, шумарите
и пристапните патишта кон Смилево од селата: Обедник, Свињиште,
Гопеши и Боишта.
Откако се извршило извидување од страна на членови на Одредот и се регистрирала актуелната
состојба во селото, Одредот на 1 август ги направил последните подготовки за акцијата. Секој борец бил
снабден со оружје и муниција и добил посебна задача.
На 1. август, спроти Илинден,
Одредот го напуштил логорот кај
месноста Бела Нива над с. Гопеши и
тргнал на марш по сртот на планината Бигла, во правец кон Смилево. Во
месноста Кај Станицата, Одредот
бил прифатен од Ќирко МатлиевскиУгрин. Воден од него, на 2 август,
утрото, во 4 часот Одредот стигнал
над с.Смилево, во месноста Крстева
Нива каде што борците се одмориле
и се нахраниле. Тука, командантот
на Одредот Ѓоре Велкоски-Коста, на
сите борци им соопштил дека првата
акција ќе биде во Смилево на Илинден, со цел, да се оневозможи бугарскиот окупатор да организира прослава, на која сакал Илинденското
востание да го претстави како свое,
како дел од бугарската историја. На
борците им соопштил дека задачи
на Одредот ќе бидат: да ги нападне
и да го зароби општинскиот кмет,
шумарите, полициската патрола, да
ја уништи општинската документација и потоа тоа да одржи општонароден митинг. Тука бил соопштен
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планот за акција со конкретни задолженија на групите и борците во нив.
Првата група имала задача да
го чува селото и да ги обезбедува
партизаните од евентуални непријателски изненадувања. Оваа група
поставила стража на доминантните
места околу Смилево со задача, бидејќи било недела и пазарен ден во
с.Смилево, да дозволува влегување
во селото, но не и излегување од
него додека не се повлече Одредот.
Втората група имала задача да
ја заземе зградата на општината и да
ја заплени окупаторската документација.
Третата група имала задача да
ја заземе куќата во која престојувале
полицајците и да ги зароби.
Четвртата група имала задача
да го зароби оппштинскиот кмет и
други влијателни службеници.
Координацијата меѓу групите
било одлучено да ја врши патролата
за врски составена од двајца борци.
Членовите на Окружниот штаб
останале над селото да ја следат акцијата.
Откако партизаните ги добиле
конкретните задачи за акцијата, утрото, во зорите, Одредот влегол во
селото.
Општинскиот кмет бил заробен и доведен во општинската зграда каде што од раководството на Одредот бил сослушан. Од општинската зграда била запленета целата архива, а воените и даночните списоци
биле изгорени. Од општинската каса
биле запленети 100.000 лева и сите
пари им биле вратени на населението по список кој бил пронајден во
општинската документација. Исто
така, за потребите на Одредот, биле
запленети машина за пишување и
одредени материјали.
Согласно планот за акцијата
бил одржан митинг во селото. Поради двојниот празник, недела и Илинден, присуството на гости од соседните села и од Битола како и на пазарџии и на продавачи, било големо.
Митингот започнал во 9 часот утрото. Прв говорник бил политичкиот комесар на Одредот, Јосиф
Јосифовски-Ѓорче Свештарот кој
говорел за 39-годишнината од Илин-

денското востание. Командантот на
Одредот Ѓорѓи Велковски Коста,
говорел за теророт на окупаторот и
борбата за негово истерување од нашата земја. Интендантот, Пецо Божиновски-Кочо, говорел за снабдувањето на Одредот со храна, оружје
и други потреби. Најмладиот партизан, Петар Луковски-Малчик, се обратил до младината да не се одзиваат
на мобилизацијата за учество во бугарската војска туку да се приклучуваат кон партизаните. Говорниците,
поврзувајќи ја НОБ со Илинденското востание, на митингот нагласиле
дека всушност борбата на партизаните претставува продолжување на
ослободителната борба на Илинденците и дека овој пат таа борба ќе
биде успешно изведена до крај.
Паралелно со митингот, политичкиот комесар Јосиф ЈосифовскиЃорче Свештарот на жителите им
разделил илинденски леток што бил
објавен по повод 39 годишнината од
Илинденското востание.
По одржаните говори на митингот народот бил повикан да го
каже својот суд за општинскиот
кмет. Смилевчани побарале кметот
да биде помилуван, бидејќи стравувале од можни репресалии на окупаторот, по заминувањето на Одредот. Штабот го прифатил предлогот
на селаните и го ослободил кметот,
со предупредување, да внимава како
ќе се однесува со селаните. Одлуката на Штабот на Одредот за помилување на кметот и покрај неговата
вина, кај народот оставила позитивен впечаток.
Митингот и средбата завршиле
со народна веселба. Измешани партизаните и народот играле ора и пееле борбени востанички партизански
и народни песни. Околу пладне, борците се поздравиле со народот и заминале кон месноста Слива на планината Бигла.
Акцијата на НОПО „Дамјан
Груев“ му ги расипала плановите на
бугарскиот окупатор за организирање прослава за Илинден во Смилево. Таква прослава бугарите направиле три дена подоцна на 5 август, без присуство на министерот за
внатрешни работи, во една напната

атмосфера со минимално присутво
на народ, истиот донесен под притисок.
Акцијата на одредот „Дамјан
Груев“ доживеала широк одзив во
околните села во Битолско, Демирхисарско и Преспанско. За својата
акција во Смилево, за своето прво
огнено крштевање, Штабот на одредот испратил посебен извештај до
Главниот штаб на ПОМ под наслов
„Подвиго на партизанскиот одред
Дамјан Груев“. Настанот го одбележал и ГШ на ПОМ во свој извештај.
По повод овој настан, познатиот
поет, Мите Богоевски, ја напиша
песната „Триесет и девет минаја“.
На територијата на Демир Хисар, партизанскиот одред „Дамјан
Груев“ престојувал повеќепати, но
нема преземено позначајни акции.
Во различни периоди на неговото
дејствување партизани од Одредот
престојувале и извршувале задачи
на територијата на Демир Хисар. На
територијата на Демир Хисар партизаните од одредот „Дамјан Груев“
остварувале контакти со партизанскиот одред „Питу Гули“ од Крушево. Главната врска меѓу двата одреди
се остварувала преку анот во с. Белче преку анџијата Ристо Јосифовски-Кристо.
Расформирање на одредот
„Дамјан Груев“
Интензивните борбени активности што се воделе на територијата
на Битолско-Пресанскиот крај влијаеле бројот на борци во партизанските одреди да се зголеми. Во втората
половина на 1943 година, одредот
„Дамјан Груев“ нараснал на 48 борци. На оваа територијата дејствувал
и одредот „Гоце Делчев“ кој имал 80
борци. Со тоа биле создадени услови за формирање на поголема воена
единица на оваа територија. Со наредба на ГШ на НОВ и ПОМ, на 11.
ноември, во селото Винени (Леринско), од главнината на овие два одреди се формирал Битолско-Преспанскиот баталјон „Стив Наумов“.
На почетокот, баталјонот „Стив Наумов“ броел 96 борци.
д-р Менде Солунчевски,
вонр.проф.
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ДОСТОИНСТВЕНО ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА
ОСЛОБОДУВАЊЕТО
На 6 ноември, во Штип се
одбележа
70-годишнината од
Првото заседание на АСНОМ и
ослободувањето на Македонија.
Претставници на ОРОРМ, положија свежо цвеќе пред спомениците на: генерал Михаило Апостолски, Вера Циривири-Трена и
петнасетте загинати партизани
во ослободувањето на Штип, во
село Судик.
Потоа, во салата на Советот на Општина Штип, се оддржа свечена академија,
на
која претседателот на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски поднесе реферат на по повод 70-годишнината од ослободувањето на Македонија, а во продолжение на програмата, по повод
големиот јубилеј беа доделени
признанија и награди на ученици
за најдобри литературни творби
и благодарница за соработка на

Делегација на ОРОРМ пред споменикот на генерал Михаило Апостолски
ООУ „Вачо Прке“ од Штип.
Во завршниот дел од свечената академија на присутните им
се обрати и бригадниот генерал
Стојан Димчов, кој воедно учес-

твуваше и во доделувањето на
признанијата на учениците.
Стојанче Димов
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Штип

Од заедничите активности на ООЕ на ОРОРМ Тетово, Кратово и Пробиштип

РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА
Размената на искуства и метод
на работа во реализацијата на годишните програми помеѓу ракодовствата на ООЕ на ОРОРМ, е нагласено присутна и дава добри резултати,

особено во последните неколку години. Потврда на ваквата констатација е и еднодневниот престој на 20ина активисти на ООЕ на ОРОРМ
Тетово во Кратово и во Пробиштип

на 24 октомври 2014 година.
Тетовските резервни офицери, предводени од претседателот
на Извршниот одбор, резервниот
капетан Зоран Кироски, во Кра-

Лиде Стојанова ги запозна резервните офицери и подофицери со културно-историските знаменитости на Кратово
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тово се запознаа со најзначајните
културно-историски знаменитости, како што се: средновековните кули, мостовите и подземните
тунели, а имаа можност да ја разгледаат и изложбата во Музејот на
Кратово посветена на 70-годишнината од ослободувањето.
Во регионот на Пробиштип
тие го посетија манастирот „Св.
Гаврил Лесновски“, еден од
најстарите духовни светилишта
изграден во 13. век, познат како

Лесновски манастир, во кој, во минатото функционирала препишувачка школа, богата библиотека
– втора во Европа, и организиран
монашки живот на 300 монаси.
Покрај ова, го посетија и локалитетот каде што во минатото се ископувале воденички камења од кои
егзистирало месното население, а
бил познат како најголем рудник
на воденички камења на Балканот.
Во завршниот дел од оваа еднодневна активност и дружење на

резервните офицери од Тетово со
активисти од ООЕ на ОРОРМ од
Кратово и од Пробиштип, предводени од нивните претседатели
Тони Ивановски и Злате Анчов,
како и претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, беа
разменети искуства од програмските ангажирања на овие три
ООЕ во функција на натамошно
унапредување на вкупната активност во идниот период.
Живко Трајановски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Струмица

ОДБЕЛЕЖАНИ 70-ГОДИШНИНАТА ОД
ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА И
100-ГОДИШНИНАТА ОД БИТКАТА НА БЕЛАСИЦА
пригоден реферат. Тој, во својот
настап ги елаборира најзначајните прашања од почетокот на народното востание, преку разгорувањето на НОВ, придонесот на
15. македонски корпус во завршните операции за победата над
фашизмот и создавањето на Федерална Македонија во Вардарскиот дел, каде што македонскиот народ се здоби со национална
и социјална слобода.
На шестмина учесници во
НОВ им беа врачени благодараници за нивниот придонес во
ослободувањето на Струмица и

создавањето на државата.
Свеченостите завршија со
полагање свежо цвеќе пред Споменикот на револуцијата и со засадување дрвце на другарувањето во Алејата на младите во Градскиот парк во Струмица.
На 13. и 14. септември беше
организаран планинарски марш
по повод одбележувањето на јубилејот – 100 години од битката
на Беласица.
Кирил Партенов
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ
Струмица

Полагање свежо цвеќе пред
Споменикот на револуцијата
во Градскиот парк во
Струмица
Седумдесетгодишнината од
ослободувањето на Македонија
беше одбележана со повеќе содржини на 11. септември во Струмица.
На свечената академија по
овој повод, на присутните им се
обратија: претседателот на Боречката организација, Трајче Мицев и градоначалникот на Струмица, Зоран Заев, додека проф.др Ѓорѓи Малковски презентира

Реферат на проф. д-р
Ѓорѓи Малковски по повод
70- годишнината од
ослободувањето на Македонија

Од врачувањето благодарници
на учесниците во НОВ од
Струмица
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ОДБЕЛЕЖАН 11. ОКТОВМРИ ВО с.ЛАКИ
На 11. oктомври, на спомен обележјето во с. Лаки, беше
одбележан 11. oктомври еден од
најсветлите датуми во поновата
македонска историја. На чествувањето на паднатите борци од
с. Лаки, цвежо цвеќе положија:
градоначалникот на Општина
Виница Емил Дончев, пратеникот во Собранието на Република Македонија, Магдалена Манаскова, претставници на ООЕ
на ОРОРМ Виница, претставници на Општинскиот одбор
на Сојузот на борците од НОВ
– Виница, други здруженија
на граѓани, како и роднини и
пријатели на паднатите борци,
жители од село Лаки и од другите населени места во Општина Виница.
Свеченоста беше збогатена
и со промоција на книгата “Монографија за село Лаки” од авторот Живко Златков од истото
село.

Во април 1941 година, германскиот агресор, потпомогнат
од неговите сателити, jа нападнаа тогашната кралска Југославија и само за десетина дена
потполно ја окупираа. Територијата на денешната Македонија, а тогаш Вардарска Бановина, ја поделија на два дела.
Од Вардар на запад, своја власт
воспостави Италија, а источно од Вардар, своја окупациска
власт инсталира Царска Бугарија.
Набрзо по окупацијата, Комунистичката партија на Маке-

М-р Гоце Георгиев говори за жртвите во Втората светска војна
од с.Лаки
донија започна со подготовки и
организирање на македонскиот народ за сенародно востание
против окупаторските власти и
нивните поданици.
За таа цел, во почетокот на
октомври 1941 година, во Скопско, во Кумановско и во Прилепско се организирани партизански одреди од по 30-тина луѓе,
кои започнале со обука на борците за ракување со оружје и
војување.
На 11. октомври 1941 година, во раните утрински часови,
прилепскиот одред поделен во
три групи извршил напад на неколку локации. Првата група го
нападнала Бугарскиот участок
т.е полициската станица, втората група го нападнала прилепскиот затвор каде биле затворени голем број на младинци и
членови на КПМ, додека третата група, за да го спречи евентуалното повикување на помош
од страна на нападнатите бугарски војници и полицајци, ги

исекла телефонските жици кон
Битола и Кавадарци. Постојат
кажувања дека првиот истрел
кон полицискиот стражар кај
участокот го испукал првоборецот Душко Наумовски, а веднаш по него, бомба фрлил Аспарух Јосифовски, роден брат на
народниот херој Кузман Јосифовски –Питу.
Утредента, бугарската војска барајќи ги напа ѓачите започнала со пре тресување по прилепските куќи и домови, привела и затворила голем број на
луѓе кои биле изложени на многу тешки и сурови мачења и тепање, за да признаат кои се оние
кои се осудиле да извршат ваков,
според нив, непримерен и терористички чин.
Востанието започнато на
11. октомври 1941, при крајот на
1943 и почетокот на 1944 година прераснало во Народноослободителна борба. На почетокот
имало само неколку партизански одреди, а на крајот на вој-
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ВЕСНИК НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Издавач:
Собрание на ОРОРМ
Скопје
За издавачот:
Проф. д-р Ѓорѓи Малковски,
претседател на ОРОРМ

Промоција на „Монографија за село Лаки“ од авторот Живко
Златков од с.Лаки
ната македонската војска броела 66.000 борци организирани
во неколку бригади. Во текот на
четиригодишната борба македонскиот народ даде повеќе од
24.000
Во Втората светска војна од
село Лаки учествувале 54 борци,
од кои, 7 го дадоа својот живот за
слободата што денес ја уживаме.
Првите две жртви се Никола Димитров од Сапунџиите и
Петар Илиев од Јанегеловци кои
загинале на 6 април 1941 година кај Делчево, кога бугарската
војска продирала од Благоевград кон Штип.
Третата жртва е Јован Данилов од Поповци кој во 1945 година загинува кај Скопје во една
акција на чистење на теренот од
заостанати балистички банди.
Четвртата жртва е Петруш
Гаврилов од Стамболиите кој
на Сремскиот фронт во 1945, во
околината на Винковци, се јавил
доброволец да им донесе вода на
своите соборци и при пренесувањето на водата бил покосен од
митралески рафал.
Петтата жртва е Јован Стефанов од Котроменци, кој, пого-

ден од артилериска граната загинува 1945 година на Сремскиот фронт, кај Славонски Брод.
Шестата жртва, Спиро Митев од Визирци, пробивајќи го
Сремскиот фронт, во околината
на Загреб, бил ранет, каде што,
по неколкумесечно лекување,
им подлегнал на раните.
Седмата жртва е Петруш
Петров од Џамовци, кој, како
учесник на Сремскиот фронт
пристигнал до Загреб, каде бил
упатен да пренесе пошта до Банова Јаруга. По патот го пресретнала усташка банда која го фатила жив, а потоа на најѕверски
начин го мачеле и го исекле на
парчиња.
На овие жртви, како и на
сите други загинати во Втората
светска војна, ние, нивните потомци, им се одолжуваме со подигање на спомен обележја и со
одржување на средби и манифестации каква што беше и оваа
која се одржа на 11. октомври на
кој начин им оддаваме достојна
почит и се сеќаваме на нив.
м-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница
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