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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Прилеп

ПРОВЕРКА НА
ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ

Почеток на маршот

По повод 65-годишнината од основањето на Организацијата на резервните офицери на
Р.Македонија (ОРОРМ), и 25-годишнината од функционирањето
на автономниот одбранбен систем,
во Прилепскиот регион се организира регионален кондиционорекреативен марш. На оваа еднодневна обука учествуваа 100-ина
млади резервни офицери и подо-

фицери од 6 општински организациони единици (ООЕ) на ОРОРМ
од југозападниот дел на Македонија (Прилеп, Битола, Кичево, Охрид, Демир Хисар, Тетово) и од
Скопје.
Според програмата, маршот се реализира на релацијата:
с.Волково-манастир „Св.Никола“ и обратно во должина од 12
км.

При престојот во ова духовно светилиште, на падините на
Селечка Планина на н.в. од 1016
метри, претседателот на ОРОРМ,
проф. д-р Ѓорѓи Малковси ги информира учесниците на маршот
со интензивираните програмски
активности на Организацијата во
2017 година, кои произлегуваат од
спомнатите значајни годишнини.
(Продолжува на стр.2)

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
проф. д-р Ѓ. Малковски, проф. д-р М. Солунчевски, проф. д-р Марјан Ивановски, д-р Г. Георгиев,
д-р Р. Петков, Ж. Трајановски, Т. Мицевски, Ц. Кузески, З. Кировски, С. Илиевска, В. Котески,
О. Митевски, В. Митовски, З. Никодиноски, Н. Минчевски, Б. Алчев, З. Анчов.
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Учесници на маршот по повод 65 години од основањето на ОРОРМ
Говорејќи за меѓународните
активности во рамките на CIOR,
тој ја нагласи потребата од поголемо учество на активистите на
ОРОРМ на Јазичната академија,
која, како меѓународна институционална форма за јазична едукација, ќе се одржи во текот на јули
во Р.Полска.
Во близина на манастирот,
учесниците го посетија споменобележјето на 9-те загинати партизани во 1942 година во нерамнопрпавна борба со бугарскиот
фашистички окупатор.
Еднодневното дружење на
учесниците на маршот заврши со
заеднички ручек-традиционалното војничко гравче, што го под-

Дел од учесниците го посетија спомен-обележјето на 9-те
загинати партизани во 1942 година во близина на
манастирот „Св.Никола“
готви Артилерискиот баталјон на
АРМ во Прилеп со кој командува потполковник Ивица Цветковски.

Влатко Котески
претседател на
Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Прилеп

Учесниците на маршот пред манастирот „Свети Никола“ на падините на Селечка Планина
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Усовршување на воените вештини

ПРАКТИЧНА ОБУКА СО АП 7,62 ВО КИЧЕВО

Практичните содржини во
обучувањето во ОРОРМ, во континуитет претставуваат приоритетни активности за кои постои
нагласен интерес кај членството.
Со оглед на потребата од
постојано усовршување на воените вештини во ракувањето со
пешадиско оруќје, а согласно со
Упатството за гаѓање со пешадиско оружје, на 20.мај, на стрелиштето „Осој“ во Кичевсткиот регион се реализира еднодневна обука
– подготвително гаѓање со АП 7,62
мм на реден број 1.
На оваа практична обука
учествуваа 100-ина млади резервни офицери и подофицери од југо-

Дел од учесниците на гаѓањето со АП 7,62 мм на реден број 1.
практична обука што ја изведува
ОРОРМ во соработка со МО и ГШ
на АРМ. На овој начин тие имаат

Обраќање на постариот водник I класа, Хатип Имери
западниот дел на Македонија (Битола, Прилеп, Демир Хисар, Охрид, Тетово, Кичево, Македонски
Брод), како и од ООЕ на ОРОРМ
Скопје. Покрај нив, на оваа обука
беа вклучени и 15-ина студенти од
Институтот за безбедност, одбрана и мир, кои немаат доволно позанавања во ракувњето со оружјето и военотехничките средства со
кои располага АРМ.
„Студентите на нашиот Институт, немаат речиси никакви
познавања на оружјето, заради
што правиме напори организирано да ги вклучуваме во овој вид

можност, не само да се запознаат
со тактичко-техничките карактеристики на оружјето, туку и да се
стекнуваат со практично искуство
во ракувањето со пешадиското
оружје“, ни изјави во краткиот разоговор на стрелиштето, доц. д-р
Горан Зенделовски од Институтот
за безбедност, одбрана и мир.
Пред почетокот на гаѓањето,
постариот водник I класа, Хатип
Имери ги запозна учесниците на
гаѓањето со безбедносните мерки
на стрелиштето, како и со тактичко-техничките карактеристики на
АП 7,62 мм.
Раководител на гаѓањето
беше капетан Милан Јовчевски, а
негов помошник, постариот водник I класа Ацо Стрезоски.
На гаѓањето беа остварени
многу добри и одлични резулта-

Подготовка за гаѓање
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ти кои, согласно со Упатството,
се евидентирани во Дневник на
гаѓање.
За успешната реализација на
оваа еднодневна обука значаен е
придонесот на Четвртиот пешадиски баталјон на Првата механизирана пешадиска бригада кој
обезбеди целосна логистичка поддршка.
Посебно е значајно ангажирањето на: претседателот на
ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи Малковски, претседтелот на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ КичевоМакедонски Брод, резервниот капетан Зоран Никодиноски и координаторот на активностите меѓу
оваа ООЕ и Гарнизонот на АРМ во
Кичево, резервниот капетан Драгољуб Столески.

На огнена линија
Еднодневното дружење на
учесниците на гаѓањето заврши со
заеднички ручек – традиционалното војничко гравче во касарната
„Чеде Филиповски – Даме“, што

Читање на резултатите од гаѓањето

го подготви Вториот логистички
баталјон со кој командува потполковник Ванчо Ташев.
Живко Трајановски

Еднодневното дружење заврши со
традиционалното војничко гравче

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

ФЕВРУАРСКИОТ ПОХОД – НАЈГОЛЕМА ВОЕНА
ОПЕРАЦИЈА ВО НОАВМ ВО 1944 ГОДИНА

Лошите временски услови не ги поколебаа членовите на ООЕ од
Делчево и од Берово-Пехчево да учествуваат на маршот

Во организација на локалната самоуправа на Делчево, на
19.февруари беше одбележана
73-годишнината од Февруарскиот поход (1944-2017), на трите
групи баталјони кој ја опфатил
речиси целата територија во вардарскиот дел и голема површина
од егејскиот дел на Македонија.
Со учество на 15-ина планинарски друштва од Делчево и од повеќе општини во
Р.Македонија, како и претставници на ООЕ на ОРОРМ Делчево
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и ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево, беше организиран традиционалниот кондиционен марш на
релацијата: спомен дом на АСНОМ – Голак, во должина од 12
км.
Во текот на маршот е совладана височинска разлика од 896
м. на планината Голакк, пред
спомен-плочата на овој историски настан, членовите на КУД
„Гоце Делчев“ презентираа рецитал посветен на Февруарскиот
поход, кој претставува најголема
воена операција што ја презела
македонската народноослободителна војска во 1944 година.
Во чест на загинатите борци
во НОАВМ (1941-1945 година) и
на загинатите во Февруарскиот
поход, учесниците на маршот, на

Доделени благодарници за учество на маршот
спомен обележјето положија свежои цвеќе.
По овој повод, во ресторанот „Панорама“ во Делчево, беа

доделени благодарници, за потоа
беше организиран свечен ручек
за сите учесници.

Пред спомен-плочата се поклонија членовите на ООЕ на ОРОРМ од Делчево и од Берово-Пехчево

ОДБЕЛЕЖАНА 114-ГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА
НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Делчево полага цвеќе пред
споменикот на Гоце Делчев

На 4.мај, пред споменикот на
идеологот на Внатрешната македонска револуционерна организација во Делчево, Гоце Делчев, на
достоинствен начин беше одбележана 114-годишнината од загинувањето на македонскиот великан.
Членовите на КУД „Гоце Делчев“ приредија пригоден рецитал
посветен на животот и делото на
револуционерот, кој со внимание
го проследија голем број граѓани и
активисти на ОРОРМ.
Пред споменикот се поклонија и свежо цвеќе положија: градоначалникот на Општина Делчево, Дарко Шехтански, претставни-
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ци на Советот на Општината, на
Општинската организациона единица (ООЕ) на ОРОРМ, на Боречката и на Пензионерската организација, како и повеќе политички
партии и здруженија на граѓани.
Достоинствено беше одбележан и 9.мај, Денот на победата над
фашизмот и Денот на Европа. По
овој повод, пред споменикот на
загинатите борци во НОАВМ, во
центарот на градот, беше презентирана пригодна програма во која
учествуваа членови на КУД „Гоце
Делчев“ од Делчево.

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Делчево полага цвеќе пред
споменикот на паднатите борци во НОВ

НЕГУВАЊЕ НА СЛОБОДАРСКИ ТРАДИЦИИ

Дел од културно-уметничката програма
По повод 141-та годишнина од Разловечкото востание, на
14.мат 2017 година во с. Разловци,
делчевско, достоинтвено беше

одбелоежан овој значаен датум од
македонското историско минато.
На традиционалниот марш
на релацијата: с.Тработивиште-

Претставницаите на ООЕ на ОРОРМ Делчево и
Берово-Пехчево учесници на маршот

с.Разловци во должина од 10 км,
учествчуваа повеќе планинарски
друштва, како и преставници на
ООЕ на ОРОРМ Делчево и ООЕ на

Делегација на ОРОРМ положи цвеќе пред спомен
бистата на Поп Стојан
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ОРОРМ Берово – Пехчево.
Во дворот на црквата „Св.
Цар Константин и Царица Елена“ беше презентиран пригоден
реферат за значењето на востанието, а пред спомен-бистата на
поп Стојан, свежо свеќе положија: претставници на Советот

на Општина Делчево, претставници на Боречката организација,
на политички партии, на ПСД
„Голак“, како и претставници на
ООЕ на ОРОРМ Делчево и ООЕ на
ОРОРМ Берово – Пехчево.
Во културно-уметничкиот
дел на програмата настапија: КУД

„Никола Јонков Вапцаров“ од Делчево и ФГ „Копачка“ од с.Драмче.
Одбележувањето на овој
слободарски светол датум од македонската историја, заврши со
свечен ручек за сите присутни во
дворот на црквата во с.Разловци.

ЧЕСТВУВАЊЕ
На 04.февруари, во Делчево
се одбележа 145-годишнината од
раѓањето на големиот македонски
ревоционер Гоце Делчев.
Пред неговиот споменик, во
центарот на Делчево, членовите
на КУД „Гоце Делчев“ презентираа пригоден реферат за ликот и
делото на идеологот на националноослободителното движење на
Македонија.
Во знак на благодарност и
почит кон неговото дело, на споменикот свежо цвеќе положија:
претставници од Општина Делчево, предводени од градоначалникот Дарко Шехтански, претставници на Здружението на пензионери, на Боречката организација,
на политички партии, на ПСД
„Голак“, како и претставници на
ООЕ на ОРОРМ Делчево.

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Делчево положи цвеќе пред
споменикот на Гоце Делчев

Дел од културно-уметнчката програма
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УСПЕШНА СОРАБОТКА
Општинската организациона
единица (ООЕ) на ОРОРМ Делчево, традиционално соработува со
поголем број здруженија на граѓни, кои остваруваат содржини во
функција на јакнење на одбраната
на Република Македонија.
Едно од таквите здруженија
е ПСД „Голак“ од Делчево, кое
на 29. Јануари 2017 година одбележа три години од неговото
формирање и активност функцонирање.
По овој повод, на Голак се организира марш на релацијата: манастир „Св.Пантелејмон“ - Мала
Чавка на н.в. 1536 метри.
Пригодно обраќање кон резервните офицери и членовите на
ПСД „Голак“ имаше лиценцира-

Учесниците на маршот во колона по снежна патека
ниот планинарски водич Љупчо
Чучуковски.
Еднодневното дружење во
зимски услови, заврши во пријатна атмосвера со заеднички ручек

Дел од учесниците на маршот

во шумската вила на Голак на н.в.
од 1400 метри.
Светлана Илиевска
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

Учесници на маршот од ООЕ на ОРОРМ Делчево

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА
1941 – 1944 ГОДИНА

(Продолжува од претходниот број)

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ,
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА ВО ЗАПАДНИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА
ОКУПИРАН ОД ФАШИСТИЧКА ИТАЛИЈА
1. Фашистичката партија
Фашистичката партија во Албанија станала доминантна политичка сила по 1939 година, односно по анексијата на терито-

ријата на Албанија од страна на
Италија. Помагана финансиски и
политички директно од Италија
и лично од Мусолини, таа многу
бргу се организирала на целата територија на Албанија. Фашистичките идеолози и организатори кои
од Италија дошле веднаш по анексијата (располагале со околу 100
милиони швајцарски франкови)
развиле широк фронт за организирање и популаризирање на партијата. Вложените средства биле
оправдани, бидејќи набргу потоа
се формирала Фашистичка пар-

тија на Албанија по истиот принцип и со истите цели и задачи како
и Фашистичката партија на Италија.
Со веќе проверените методи
на организирање на Фашистичката партија се продолжило и на територијата на Западна Македонија
и на Косово, кои по априлската
војна во 1941 година биле окупирани од италијанската војска. За
таа цел од Албанија дошле проверени и искусни фашисти со основна цел во што поголем број да го
придобијат месното население. Со
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акцијата раководел Кољ Биба Миракај, секретар на Фашистичката
партија на Албанија и министер
за внатрешни работи на владата во
Тирана.
По преземените опсежни организациони и кадровски подготовки, уште во 1941 година се започнало со формирањето на Албанската фашистичка партија во
Западна Македонија. Во најголем
број членови на партијата биле Албанците и Турците, кои претежно
биле собирани и мобилизирани на
верска основа. Се внимавало особено во партијата да бидат вклучувани младите кај кои фашистичката идеологија можела полесно да
се всади, но и националната омразата спрема Македонците и другото христијанско население што
живеело на територијата на Западна Македонија. Тие целосно го
прифаќале фашизмот како идеологија и го величале како најисправна идеологија која им ги остварила
идеалите за создавање на т.н. “Голема Албанија”. Затоа и целосно
се ставиле во нејзина услуга и во
исполнување на нејзините задачи
и цели на територијата на Западна
Македонија.
Организационата
поставеност на партијата била согласно
со територијалната и административната поделба на подрачјето на
Западна Македонија. Највисок орган на управување со партијата во
округот било Окружното началство или Федератот, на чело со федерал или, како што се потпишувал во некои акти, како секретар
на Фашистичката партија во округот. Федералите официјално ја
претставувале партијата настапувајќи јавно на собори и манифестации. Биле меѓу највлијателните
луѓе во округот. Сите биле Албанци. Исмаил Хуса, од Мат, Албанија, бил федарал во родниот крај
и во Дебар, а потоа заминал во
Приштина.
Во околиите биле организирани околиски организации кои
се викале Фаши. Ги имало во сите
околии, а со нив управувале секретари со два до три службени-

ка. Обично секретарите биле платени функционери. Исто така, и
во општините постоеле Фаши во
кои работеле само секретари, без
службеници. Во помалите општини, кадешто не биле организирани Фаши, работите обично ги
извршувале претставници или секретари на општините. Најниската
организациона структура била во
селата. Тие се викале капо нукле старешини на јадро. Тоа биле претежно пописмени луѓе кои го пропагирале фашизмот и ги организирале луѓето.

Џемаил Хасани - Балистот (во
средината) со неговите браќа,
Мусли (лево) и Абдула (десно)
За целокупната работа на политичката активност на Фашистичката партија на Албанија во
Западна Македонија бил одговорен Инспекторот на федератот кој
задолжително морал да биде Италијанец и бил втора личност по
ранг во федератот. Тој бил директно потчинет на Министерството
за фашизам во албанската влада,
во кое постоело посебно одделение за врска со инспекторите и
во кое, исто така, работеле само
Италијани. Посебно внимание ñ
се придавало на активноста на политички план, поради што и политичкото одделение, во составот
на федеротот, било најзначајно.
Тоа се занимавало со пропагандна
и известителна работа, а го рако-

водел Италијанец. Во составот на
одделението функционирале два
одбора, поширок и потесен. Тие
ги подготвувале и спроведувале
политичките акции на теренот, ги
мобилизирале вулнетарите за борба против партизанските одреди,
донесувале одлуки за испраќање
на луѓе во интернација итн.
За организирање на стопанскиот живот постоел посебен економско-трговски отсек, додека
културно-просветниот отсек имал
задача да ја пропагира и шири фашистичката пропаганда, посебно
меѓу младината, а финансискиот отсек ја собирал членарината
и многубројните такси за увоз на
сите видови роба. Постоело и посебно земјоделско одделение кое,
покрај другото, се занимавало со
проучување на условите и можностите за населување на Италијанци во Западна Македонија,
Косово и Метохија. Интересно а
да го споменеме и постоењето на
фашистичките синдикати - дополаворе. Целта била помасовно собирање на граѓанството во овие
синдикати и нивно придобивање
кон Фашистичката партија. За таа
цел биле отворени простории кадешто се точел пијалак, се организирале игранки и други забави, се
играло шах, карти, домино и билијард, но имало и библиотеки со
разновидна и многубројна литература.
За сите членови и за сите активности во федератот се водела
посебна картотека со личните податоци.
Извонредно големо внимание
Фашистите ѝ посветувале на работата со младината, за што била
формирана посебна Фашистичка
младинска организација под име:
Ðovaneze Albaneze litorija. Децата до седум години старост биле
членови на организацијата која се
викала Fulio de la lupa или во превод Синови на волкот. Постарите,
односно децата од седум до 14 годишна возраст членувале во организацијата Балила. За нив била
организирана предвојничка обука,
носеле мали пушки со кои и веж-
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бале, а за време на училишниот
распуст заминувале на летување
во придружба и под контрола на
инструктори на фашистичката
младина. Младинците од 14 до 17
години биле вклучени во посебна
организација која се викала Авангардисти. Со нив редовно била изведувана воена обука. Оние, пак,
над 17 години, сé до нивното заминување во војска биле членови на
организацијата Џовани фашисти.
Значајно е да напоменеме дека за
сите нив биле обезбедувани бесплатни униформи, што имало големо влијание бројот на членовите
во овие организации постојано да
се зголемува.
Во целава оваа организациона структура не биле изоставени и женските членови. За работа со жените била задолжена
исклучиво само Италијанка, која
официјално се викала Fidicarija и
била одговорна околу организирањето на состаноци и запишувањето на нови членови во Фашистичката партија. Покрај тоа, таа
организирала курсеви за одгледување на деца и одржување на
домаќинството итн. Нејзината секретарка задолжително морала
да биде Албанка.
Поставена на вака широка
основа, Фашистичката партија
на Албанија постигнала значајни
резултати. Бројот на членовите
уште во почетокот брзо се зголемувал, а на тоа влијаел и фактот
што за секое работно место во државата се барало кандидатот да
биде член на партијата. Посебно
тоа важело за градот. Сите албански службеници, главно, биле
зачленети во Фашистичката партија и носеле фашистички значки, а поголемиот дел и црни кошули. Покрај тоа, сите, од капо
нукле до федератот, се занимавале со известителна работа, посебно за движењето на партизанските одреди и работата на комунистите итн., кои ги сметале за
најголеми противници, бидејќи
се бореле Македонија да се ослободи и да ја уништи вештачката творба “Голема Албанија”.

Посебно на тој план била силна
пропагандната дејност во Тетово и Гостивар. Во Тетово фашистичката пропаганда работела
многу активно под водство на
Саиб Камбери (бил прв секретар
на Фашистичката партија во Тетово) и Селим Шаипи, кои таму
ја предводеле младината на фашистичката организација. Биле
печатени летоци, се уредувале
ѕидни весници, на фотографиите се прикажувале грозни слики
на убиства во Косово и Метохија
од страна на дражиќевците и партизаните со цел да се предизвика
национална омраза кон немуслиманското население. Но, интересно е да споменеме дека тие фотографии биле земани од периодот
на Шпанската граѓанска војна.
Се говорело дека Тито не постои
како личност, туку дека е тоа организација ТИТО (Тајна интернационална терористичка организација). Тоа придонело во наредниот период омразата и нетрпеливоста на Албанците и другото
муслиманско население спрема
Македонците да стане уште поголема, што имало големи реперкусии посебно околу намалувањето
на бројот на македонското население.
За Спроведување на фашистичката идеологија и пропаганда, се правеле обиди да се искористи и црквата. Така, на пример
во Струшко неколку пати по ред
биле известувани и опоменувани
селските свештеници во црковните енории од страна на повисоките црковни власти на албанската православна црква за воведување на проповеди и помени во
црковната служба за славење на
фашизмот.
Формирањето на Фашистичката партија по градовите во Западна Македонија одело организирано и доста интензивно. Оваа
партија била формирана во сите
градови во Западна Македонија.
Секретари на градските организаци биле следните лица: во Дебар Љутви Спахиу, во Кичево - Зибер
Лимани (некаде го пишуваат Хи-

мет Лимани), во Гостивар - Ибраим Адосани, во Тетово - Шаип
Камбери и во Струга - Махмуд
Таро, Есад Доко (некаде е запишан
како Сеад Доко) и Наим Амзи бег.
Во спроведувањето на својата цел за фашизација на Западна
Македонија Фашистичката партија се обидувала тоа да го спроведе и преку просветно-културната политика. За таа цел, а и за
да ги “цивилизира Шиптарите”,
таа фаворизирала отворање училишта исклучиво на албански
јазик. Во сите основни и средни
училишта (во Албанија, на Косово и Метохија и во Западна Македонија немало виши и високи
школи) се предавал предметот
“фашистичка култура” и италијански јазик. Фашистите му
“поставиле задача на новото училиште” во Косово и Метохија
и во Западна Македонија да го
италијанизира албанското население, да ја шири фашистичката
идеологија и да ги развива големоалбанските националистички
чувства. Тоа најдобро се гледа од
циркуларното писмо на Министерството на Кралството Албанија под бр. 4529, од 25. X 1941 и
бр. 12 од 11. I 1942 година, како и
од статијата “Историската мисија
на училиштата на Косово во ширењето на албанскиот иредентизам и просветувањето во новиот
дух”, односно во духот на фашизмот.
Фашистичката партија во
голема мера ги остварила своите цели за вклучување на голем
дел од месното албанско и турско
население во нејзините редови и
за проширување на големоалбанската идеологија. Тоа имало негативни реперкусии врз целокупниот живот во Западна Македонија,
бидејќи односот на албанското
население спрема македонскиот
народ на овие простори се изменил и станал непријателски, што
на крајот резултирал со почетокот на оружената војна.
проф.д-р Ѓорѓи Малковски
(продолжува во следниот број)

ОФИЦЕР - 11
Отчетна седница на Собрание на ОРОРМ

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ

На седницата на Собранието
на Организацијата на резервните
офицери на Р.Македонија, што се
оддржа во Велес, беа усвоени повеќе значајни документи, меѓу кои,
посебно внимание му беше дадено
на Извештајот за работата на овој
највисок орган и неговите органи и
тела, како и на општинските организациони единици (ООЕ), во 2016
година.

Според Извештајот, приоритетните активности и задачи во
2016 година, пред се, биле насочени кон: едукацијата и обуката на
членството; негувањето на слободарските традиции во функција на
продлабочување на моралнит дух
и патриотските чувства; интензивирање на меѓународните активности; како и одбележување на Денот на АРМ.

Дел од присутните на годишното Собрание во Велес
Во работата на седницата,
покрај членовите на Собранието,
учествуваа и претседателите на
ООЕ, претседателите на комисиите и претседателите на секциите
на резервните офицери, но и повеќе гости, меѓу кои: преставникот на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“ проф. д-р
Росе Смилевски и преставникот
на Дирекцијата за заштита и спасување Билјана Симова.
Во Извештајот што го презентира претседателот, проф. д-р
Ѓорѓи Малковски, беа дадени позитивни оценки за успешно реализираните програмски задачи во
сите области од функционирањето на Организацијата во координација и со целосна логистичка поддршка на МО и ГШ на АРМ, како
и во согласност со стандардите на
CIOR. На овој начин, ОРОРМ во
континиуитет се потврдува како
значаен субјект во функционирањето на автономниот одбранбен
систем на Р.Македонија.

Во обуката на младите резервни офицери и подофицери доминираа практичните содржини
(државен натпревар во гаѓање со
пиштол 7,62 мм на стрелиштето
„Долно Оризари“, гаѓања со АП
7,62 мм во Штип („Пенуш“) и во

Прилеп („Леко“) и едно гаѓање со
ПМ 7,9 мм во Скопје на стрелиштето „Стенковец“. Во овие содржини учествуваа 350 резервни офицери и подофицери кои на овој начин имаа можност да се запознаат
со тактичко-техничките каркатеристики на оружјето и да ги усовршат воени вештини за што поуспешно ракување со него.
Во 11 ООЕ на ОРОРМ (Демир
Хисар, Радовиш, Делчево, Пробиштип, Кратово, Охрид, Тетово,
Скопје, Велес, Битола, Гевгелија),
успешно се организирани кондиционо-едукативни маршеви во кои
учествувале 735 резервни офицери и подофицери. Овие маршеви,
всушност, претставуваат еднодневна обука со повеќе едукативни елементи. Посебно е значаен
кондициониот марш што се организира на просторот на општините Радовиш и Конче, кој логистички беше поддржан од АРМ.
Во рекапитуларот на оствареното во 2016 година, треба да
се одбележи и организирањето
на 7 трибини (Виница, Велес, Демир Хисар, Куманово, Прилеп,
Крива Паланка и Свети Николе),
на тема „15 години од војната во
Македонија“, на кои воведно из-

Работно Претседателство
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Живко Трајановски го
промовира најновиот број на
„Офицер“
лагање презентираше проф.д-р
Ѓорѓи Малковски, а неколку стотини бранители и семејства на загинатите патриоти во 2001 година,
зедоа активно учество на трибините. На овие трибини учесчтвуваа
преставници на АРМ и на единиците на Локалната самоуправа.

Од многубројните реализирани содржини од доменот на слободарските традиции, треба да се
споменат: одбележувањето на 72та годишнина од формирањето
на 50.дивизија на НОВ и ПОМ во
с.Митрашинци, 110-годишнината
од раѓањето на генералот Михаило Апостолски, 140-годишнината од кревањето на Разловечкото
востание и 144-годишнината од
раѓањето на Гоце Делчев.
Посебно е значајна меѓународната димензија на ангажирањето на ОРОРМ во 2016 година (учество на Јазична академија
во Р.Естонија, посета на Здружението на словенечките офицери, средби со раководствата на
општинските организации на резервни офицери Гоце Делчев, Банско и Благоевград во Р.Бугарија,

Доделување признанија на најистакнатите активисти на ОРОРМ
Во контекст на 15-годишнината од 2001 година, во алеата на
Градските гробишта во Прилеп,
каде што се наоѓа вечното почивалиште на дел од загинатите кај
Карпалак и во с.Љубанци, пред
спомен-обележјето на 8-те загинати бранители, беше подигнато
државното знаме на 11 метарски
јарбол, како израз на почит и трајно паметење во колективната меморија на оние кои на олтарот на
слободата го положија сопствениот живот.

како и посета на раководствата
на организациите на резервните офицери од Крагуевац и Кралево на ООЕ на ОРОРМ Тетово).
Во вкупните реализирани содржини, планирани со програмата за работа во 2016 година, биле
непосредно вклучени над 3.000
резервни офицери и подофицери. Остварените респективни резултати пред се произлегуваат од
мошне успешната соработка со
МО и ГШ на А РМ, од одговорниот однос на раководствата на

ООЕ, како и на Извршниот одбор
на ОРОРМ, беше нагласено во завршниот дел на Извештајот.
На седницата на Собранието
Живко Трајановски го промовира
најновиот број на „Офицер“, интерно гласило на ОРОРМ, нагласувајќи дека весникот веќе 8-ма
година преставува вистински
хроничар на Организацијата на
национално, на регионално и на
локално ниво. Во текот на престојот во Велес, учесниците на годишната отчетна седница на Собранието ја посетија Л.У. Народен музеј на Велес, каде што имаа
можност да се запознаат со архелолошкото, историското и етнолошкото одделение. Вишиот кустос-археолог м-р Анита Василкова Мидоска им ја презентира тематската изложба „Накитот низ
вековите“.
Во ОРОРМ е востановена
практика, на најактивните членови на раководствата во ООЕ,
за нивното долгогодишно учество и придонес во развојот, афирмацијата и реализацијата на програмските активности, да им се
доделуваат признанија. Овојпат,
заслуженото признание – Значка
на ОРОРМ, на седницата на Собранието им беше доделена на:
резервните капетнани Ѓорѓија
Здравески и Цветко Кузески од
Охрид, резервниот капетан Зоран
Никодиноски од Кичево и резервниот поручник Кирил Партенов
од Струмица. Четворицата се докажани активисти на ОРОРМ врз
волонтерска основа повеќе од три
децении.
Живко Трајановски

Членовите на Собранието во
посета на Народниот музеј во
Велес
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола

ПОЧИТ КОН МАСАКРИРАНИТЕ ВО ВЕЈЦЕ

Пред 16 години, на 28 април
2001 година на патот од с.Селце кон
с.Вејце, во реонот на месноста Брезовица, од заседа на подмолен начин
беа убиени, а потоа масакрирани
осум припадници на АРМ и МВР.
Притоа, уште шест припадници на
безбедносните сили беа потешко
или полесно повредени.

Грозоморниот чин силно одекна
и трајно се врежа во колективната меморија на населението во Р.Македонија
Ова злосторничко однесување
на агресорот е спротивно на меѓународното воено право кое преточено
во Декларацијата на ООН за правата на припадниците на вооружените
сили на завојуваните страни.

Спомен-обележје на загинатите во масакрот во Вејце во 2001 година

По овој повод, на 28 април
2017 година делегација на ООЕ на
ОРОРМ Битола во состав: Оливер
Митевски (претседател), Веселин
Стојчевски (потпретседател), Драган Миленкоски (член на Извршниот одбор), им одаде почит, положувајќи свежо цвеќе на нивните вечни почивалишта, на три локации
во Битола, во присуство на нивните
соборци и најблиски роднини.
Во овој грозоморен чин на терористите, беа масакрирани. Роберт Петковски од скопско Бунарџик, Бобан Трајковски од Куманово, Миле Јаневски од Македонска Каменица, Игор Костески од
Кисела Вода, Марјан Божиновски
и Кире Костадиновски од битолско
Горно Оризари, Бошко Најдовски
од битолско Долно Оризари и Илче
Стојановски од Породин, Битолско.
Оливер Митевски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Гевгелија

ПЛАНИНАРСКИ МЕМОРИЈАЛЕН МАРШ
организира меморијалниот марш
„Перо Илиевски“. Маршот на кој
учествуваа 170 учесници, меѓу кои
и 31 член на ОРОРМ, се реализира
на релацијата: с. Конско - с. Хума и
обратно, во должина од 30 км.
Во завршниот дел од оваа еднодневна активност, на учесниците
им се обратија градоначалникот на
Општина Гевгелија, Иван Франгов
и претседателот на Планинарското
друштво „Кожуф“, Ристо Картов.

Планинарскиот меморијален
марш во знак на благодарност и
сеќавање кон починатиот млад планинар Перо Илиевски, преставува
уште една потврда на мошне добрата соработка помеѓу Локалната самоуправа, ООЕ на ОРОРМ и Планинарското друштво „Кожуф“ во
Гевгелија.
Никола Минчевски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Гевгелија

Претседателот на ООЕ на
ОРОРМ Гевгелија Никола
Минчевски со дел од учесниците
на маршот
По 24.пат, во Гевгелискиот регион, во организација на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ и Планинарското друштво „Кожуф“, се

Учесниците на маршот од с.Конско до с.Хума
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МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ
НА РИЗИЦИТЕ ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ
НЕСРЕЌИ
1. МЕЃУНАРОДНА
СТРАТЕГИЈА ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА
КАТАСТРОФИ
Последната деценија на 20от век беше прогласена за Меѓународната декада за намалување
на природни катастрофи (IDNDR).
Основна цел на IDNDR беше преку конкретни меѓународни акции
да се намалат загубите на човечки животи, уништување на материјални добра и опшествено
економски штети предизвикани
од природни несреќи како што се:
земјотреси, поплави, силни ветрови, вулкани итн. За остварување
на оваа цел, акцент беше ставен
на употреба на постојното научно-техничко знаење на меѓународната заедница. IDNDR беше

природните и технолошките несреќи и од несреќите поврзани со
животната средина, со што се намалува ризикот во социјалните и
економските ранливости во современите опшества.
Да направи премин од заштитата од несреќи кон управувањето со ризици, со интегрирање на
стратегии за превенција на ризици
во активностите за одржлив развој.
Премин од традиционалниот пристап, во кој примат има
одговорноста од катастрофи,
кон пристап што подразбира холистичко намалување на катастрофите.
За остварување на горенаведените цели ISDR има четири насоки.
Прво, поаѓајќи од тезата дека
превенцијата почнува со инфор-

со ризици. Во таа смисла, една од
основните задачи на ISDR е да ја
обезбеди поддршката од државите.
Трето, ISDR воедно работи
на стимулирање на интердисциплинарните и на меѓуресорските партнерства, вклучувајќи го и
проширувањето на мрежите за намалување на ризици. Тоа го прави
преку размена и споредување на
знаења и искуства меѓу субјектите што се вклучени во намалување
на катастрофите.
Четврто, поврзано со тоа,
имајќи предвид дека продлабочувањето на научното знаење за намалување на катастрофите е предуслов за јакнење на подготвеноста и на превенцијата, ISDR настојува да ги приближи научната
заедница и носителите на одлуки.
На тој начин се обезведува деносување на научно втемелени политики, програми и планови.
1.2. Структура и состав на
ISDR-системот: партнери и механизми

со мандат 1990-1999. Со крајот на
Меѓународната декада за намалување на природни катастрофи се
постави прашањето за наследникот. Сумирајќи ги резултатите постигнати за време на IDNDR, Генералното собрание во 1999 година ја воспостави Меѓународната
стратегија за намалување на катастрофи (International Strategy for
Disaster Reduction – ISDR)
1.1. Цели на ISDR.
ISDR ги има следните основни цели:
Да овозможи заедниците да
станат отпорни кон ефектите од

мираноста, ISDR се фокусира на
намалувањето на катастрофите
на глобално ниво. Запознавање на
чинителите со фактите ја зголемува веројатноста за прифаќање и за
спроведување на мерките за намалување на катастрофи во сите опшествени сектори.
Второ, намалувањето на катастрофи зависи од посветеноста
и од подготвеноста на државата да
пристапи кон имплементација на
политиките и на активностите за
намалување на катастрофи на сите
нивоа, што од своја страна претпоставува активно вклучување на
локалните заедниции на поединци
во иницијативите за управување

Партнери
Како систем на партнерства, ISDR-системот соработува
со бројни актери што им даваат
поддршка на државите и на заедниците за да го намалат ризикот
од катастрофи. Во нив спаѓаат државите, регионалните организации, меѓународните организации,
меѓународните финансиски институции, научните и техничките
тела и специјализираните мрежи,
граѓанското општество и бизниссекторот, невладините организации итн.
Државите се надлежни за имплементирање на политиките за
намалување на ризиците од катастрофи на национално и на локално ниво, преку промовирање и
координирање на активностите за
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имплементација на Рамката за акција од Хјого во државните граници и во согласност со системските и институционалните обележја.
За таа цел, државите формираат
соодветни национални и координативни механизми (национални
платформи) за намалување на ризици и катастрофи, како и во Глобалната платформа на намалување
на ризици од катастрофи, суштински влијаат на формулирањето на
насоките.
Регионалните меѓународни
организации имаат важна улога во
ISDR-системот, при што основните области за акција на регионалните тела се:
▪ Промовирање на регионалните програми за мониторинг и за
процена на несреќите и на ранливоста, за размена на информации и
ефективна мобилизација на ресурсите во насока на поддршката на
националните и на регионалните
непори.
▪ Давање регионални и субрегионални процени.
▪ Преглед на прогресот и потребите во регионот.
▪ Воспоставување или јакнење на постојаните специјализирани регионални центри за истражување, обука, едукација и градење на капацитетот.
▪ Поддршка на регионалните
механизми и капацитети за рано
предупредување.
▪ Давање поддршка за состанување на регионалните или на
субрегионалните платформи за
намалување на ризиците од катастрофи.
На европскиот континент
постојат неколку регионални и субрегионални владини организации што се партнери на ISDR.
Системот на Обединетите нации Во рамките на Обединетите
нации, на врвот од пирамидата на
ISDR-системот се наоѓа генералниот потсекретар на Обединетите нации за хуманитарни прашања
(United Nations Under-Secretary
General for Humanitarian AﬀairsUSG). Генералниот потсекретар
обезбедува лидерство за усогла-

сеност и координација во поддршката за ISDR-системот. Воедно, тој
претседава со Глобалната платформа за намалување на ризиците
од катастрофи.

прашања. Воедно, тој го свикува Надзорниот управен одбор на
ISDR, кој му помага во обезбедувањето лидерство на ниво на системот на Обединетите нации, како

ISDR-системот добива финансиска и координативна поткрепа од меѓународните финансиски
институции, пред се, од Светска
банка (World Bank-WB) и од регионалните банки за развој. Во таа
насока, Глобалниот механизам за
намалување на катастрофи и за
обнова (Global Facility for Disaster
and Recovery) претставува пример
на долгорочно партнерство меѓу
ISDR, WB и донаторите, а со кое
управува Светска банка.
Во работата на ISDR-системот се вклучени и други специјализирани меѓународни организации што имаат важна улога во
поддршката на намалувањето на
ризици од катастрофи, а вклучени
се и невладини организации, меѓу
кои особено се истакнуваат Меѓународните здруженија од Црвениот крст и Црвената полумесечина (International Federation of Red
Cross and Red Crescent - IFRCRC)
и Меѓународната Федерација
на Црвениот крст (International
Federation of the Red Cross-IFRC).

и залагање, на високо ниво, за намалување на ризиците од катастрофи. Исто така, Одборот помага и во меѓународната координација, пред се, меѓу телата на Обединетите нации. Тука е вклучена
и Меѓуагенциската група на ISDR
(ISDR Inter-Agency Group), составена од високи претставници на
агенциите, која служи како место
за заедничка работа и координација на вклучените организации,
а во однос на давањето помош на
државите за имплементирање на
Рамките за акција од Хјого. Групата ја свикува UNISDR, на барање
на генералниот потсекретар.
Секретаријат
на
ISDRUNISDR е меѓуагенциски секретаријат што го помага и овозможува
имплементирањето на Стратегијата. По препораката на генералниот
секретар, Генералното собрание
воспостави Секретаријат на ISDRUNISDR со кој управува помошникот на генераниот секретар на
Обединетите нации, задолжен за
намалување на ризиците од катасртофи, а под надзор на генералниот потсекретар за хуманитарни
прашања.
Мандатот на UNISDR е
ефетивно да го координира и да ги
води ISDR-партнерите, како и да:
▪ Мобилизира политичка и

Тела на ISDR-системот
Претседателството на ISDRсистемот обезбедува координација на системот, со кое, во име на
генералниот потсекретар на Обединатите нации за хуманитарни
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финансиска посветеност за намалување на ризиците од катастрофи
и за имплементирање на Рамките
за акција од Хјого.
▪ Развие и одржи силен повеќефакторски систем,
▪ Дава важни информации и
насоки и др.
Притоа, UNISDR ги има следниве основни функции:
▪ Меѓуагенциска координација за развој на политиките за
намалување на ризиците од катастрофи, известување, размена на
информации и давање поддршка
на државите, на регионално и на
глобално ниво,
▪ Следње на текот на имплементацијата на Рамката за акција
од Хјого и известување за направениот напредок, вклучувајќи
го и издавањето двегодишен Извештај за глобална процена (Global
Assessment Report-GAR), организирање регионални платформи и
менаџирање со Глобалната платформа,
▪ Координација во подготовка
на политички насоки за приоритетни области од Рамките за акција од Хјого, посебно за поврзу-

вање на намалување на ризиците
од катастрофи со адаптирање кон
климатските промени.
▪ Спроведување кампањи за
подигнување на свеста, соработка
со медиумите.
▪ Давање информации и практични алатки, како што се виртуелните библиотеки, составување
бази на податоци за добри практики, профили на држави, календар
на настани, електронски работилници итн.
▪ Унапредување на националните мултисекторски координативни механизми за намалување
на резидентните координатори на
OH и на ISDR-партнерите.
Поддршката на ISDR и дава
и Групата за поддршката на ISDR
(ISDR Support Group), формирана

во 2002 година, која е отворена за
сите заинтересирани држави. Основна цел на групата е да ја обезбеди потребната политичка и финансиска поддршка за ефективно
функционирање на ISDR-системот. Во таа насока, групата дава
поддршка, совети и хуманитарни
прашања и со неговиот заменик,
како и со директорот на Секретаријатот на ISDR. Воедно, служи
како место за неформални дискусии меѓу владите во врска со сите
релевантни прашања. Советодавната улога во ISDR-системот ја
има Научно-техничкиот комитет,
советодавно тело на Глобалната
платформа, кое дава препораки во
доменот на научните и на техничките прашања. Воедно, Комитетот предлага и организира истражувања за приоритетни прашања
и известувања за нив. Комитетот
дава насоки, го стимулира дијалогот и ги поддржува иновациите и
промовирањето на добрите практики. Комитетот, еднаш годишно,
на претседавачот на ISDR му поднесува извештај за сработеното.
проф.д-р Менде Солунчевски
(продолжува во следниот број)

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка

ДРЖАВОТВОРЕН ЧИН

На 10. март, по повод 25 – годишнината од преземањето на караулите „Рамна Нива“, „Коприва“
и „Деве Баир“ (11.март 1992 година), во Крива Паланка достоинствено беше одбележан овој државотворен чин кога беа поставени
првите меѓници на државната територија на Р. Македонија и започна создавањето на АРМ.
Свечениот чин, на кој учествуваа претставници на АРМ, резервни офицери од ООЕ на Крива
Паланка, претставници на локалната самоуправа и други граѓани,
беше збогатен и со присуството
на: Претседателот и врховен командант на воорушените сили
д-р Ѓорге Иванов, началникот
на ГШ на АРМ, генерал-потпол-

ковник Методија Величковски,
пратениците во Собранието на
Р.Македонија, Слаѓана Митовска и
Борис Змејковски, градоначалникот на Општина Крива Паланка,
Арсенчо Алексовски, и претседа-

телот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓија
Малковски.
Во своето обраќање до присутните, претседателот д-р Ѓорѓе Иванов честитајќи го овој значаен јубилеј, ја нагласи важноста и храброста

Претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски на работен
состанок со полковник Киро Калков и потполковник Љубица Пројческа
од ГШ на АРМ
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Претседателот на Р.Македонија Ѓорге Иванов, претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски и директорот на ГШ на АРМ
генерал-мајорот Димче Петровски, со дел од припадниците на
резервниот состав кои учествуваа во преземањето на трите караули
на 60-те припадници на резервниот
состав во преземањето на трите караули и гордоста што е врховен командант на вооружените сили кои
посветено ги извршуваат своите уставни обврски и успешно се справуваат со безбедносните предизвици. Претседателот на ОРОРМ, д-р
Ѓорѓи Малковски, потсети на хронологијата на настаните во поставувањето на првите гранични меѓници како светол датум во поновата

историја. Македонското занаме на
јарболот го подигна војникот Драги
Митевски кому оваа чест му беше
доверена и пред 25 години при
преземањето на караулата „Рамна
Нива“, а командантот на Командата
на резервните сили на АРМ, полковник Киро Калков, на припадниците на АРМ и на резервните офицери
од Крива Паланка им го честита нововостановениот Ден на резервните
сили.

По повод Денот на резервните офицери, Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ со кој раководи Влатко Митевски, организира
кондиционен марш по граничната
патека долж државната граница од
Деве Баир до Рамна Нива, во должина од 7 км.
За значајниот придонес во одбраната и плодната соработка со
АРМ, началникот на ГШ на АРМ,
на ОРОРМ и додели Благодарница.
На 25. мај, делегација на Организацијата на резервните офицери од Крива Паланка, положи
свежо цвеќе пред спомен-плочата
на загинатите борци во НОАВМ
во с.Дурачка Река. Во оваа пригода беше презентиран и реферат
кој го прослседија голем број делегации, меѓу кои: преставници на
Сојузот на борци од НОАВМ, од
подрачното ООУ „Јоаким Крчовски“ од с.Дурачка Река и од месното население од селата Дурачка
Река, Станци и Б’С.
На 27.мај 2017 година, ООЕ
на ОРОРМ Крива Паланка, реализира еднодневна активност-кондиционен марш на релација: с.Псача
– с.Петралица и обратно, во должина од 10 километри.

Градоначалникот на Општина Крива Паланка, Арсенчо Алексовски со дел од присутните-истакнати
личности на овој државотворен чин
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Претседателот на ОРОРМ Малковски, во своето обраќање потсети на хронологијата на настаните во
поставувањето на првите гранични меѓници
Претседателот на ОРОРМ,
проф. д-р Ѓорѓи Малковски ги информира присутните со планираните активности на Организацијата до крајот на 2017 година.
На оваа еднодневна активност, покрај 30-ина резервни офицери и подофицери од Крива Паланка, учествуваа и преставници
на ООЕ на ОРОРМ Куманово.
Началникот на ГШ на АРМ генерал-потполковник Методија
Величковски се поздравува со претседателот на ОРОРМ проф д-р
Ѓорѓи Малковски

Влатко Митовски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ
Крива Паланка

Претседателот на Р.Македонија Ѓорге Иванов, и претседателот на ОРОРМ Малковски, со
активисти на ОРОРМ
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Собрание на ОРОРМ 17.03.2017

ШКОЛА ЗА РЕЗЕРВНИ ОФИЦЕРИ

На 17.март, во Скопје, се одржа седница на Собранието на Организацијата на резервните офицери на Р. Македонија со која раководеше претседателот, проф.д-р
Ѓорѓи Малковски. Во мошне богатата и плодна дискусија по презентираната Информација за остварените плански активности во
првото тримесечје од 2017 година,
беше дадена позитивна оценка.
Интензивираните активности во општинските организациони единици (ООЕ) кои се координираат од Извршниот одбор
на ОРОРМ, а логистички се поддржани од МО и ГШ на АРМ, се
најдобра потврда за мотивираноста, степенот на организираноста
и придонесот на оваа национална
асоцијација на резервниот старешински кадар во функционирањето на одбранбениот систем на Р.
Македонија.
На овој работен договор на
Собранието како највисок орган,
беа покренати поголем број актуелни прашања, меѓу кои: унапредувањето во повисок чин и произведувањето на нови резервни

Работен договор на седницата на Собранието
офицери како системско решение за потребите на одбраната.
Целосно беа поддржани досегашните иницијативи и предлози на
ОРОРМ до МО и ГШ на АРМ за
унапредување на дел од резервните офицери и подофицери во повисок чин имајќи го во вид фактот
што во последните 15-ина години
ова прашање е запоставено. Во врска со произведувањето на нови
резервни офицери, присутните
искажаа единствен став дека е неопходно да се согледаат можност-

ите за отворање Школа (Курс) за
едукација и оспособување на нови
резервни офицери врз основа на
искуствата од периодот од 19962006 година.
На седницата се усвоени: извештај за материјално - финансиско работење на ОРОРМ во 2016
година; програма за работа на Собранието; програма за едукација
и обука на членовите на ОРОРМ
и финансиски план на ОРОРМ за
2017 година.
Живко Трајановски

Членовите на Собранието на ОРОРМ пред седиштето на ОРОРМ
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ПРОДЛАБОЧУВАЊЕ НА
МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА

Средба на делегацијата на ОРОРМ со членовите на Националниот
совет на македонците во Република Србија
Општинската организациона
единица (ООЕ) на ОРОРМ Тетово,
од 5-7 мај 2017 година оствари посета на: Панчево, Јабука, Качарево, Шид, Крагуевац и Краљево, во
Р.Србија.
Во рамките на овие посети,
од страна на шестчлена делегација на ООЕ на ОРОРМ Тетово, во
која учествуваа и претседателот
на ОРОРМ,, проф.д-р Ѓорѓи Малковски и претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
Куманово, Синиша Богдановски,
беше остварена размена на искуства со раководствата на општинските организации на резервните

офицри од споменатите општини.
Најпрво во Панчево беше
остварена средба со претседателот на Националниот совет на
Македонците во Република Србија, Борче Величковски, кој накусо информираше за животот на
Македонците.
Според Прогрмата, претставниците на ОРОМ ги посетија Јабука и Качарево, каде што живеат
голем број Македонци. Во Јабука
по пречекот од страна напретседтелот на здружението „Илинден“,
беше положено цвеќе пред спомен-бистата на Гоце Делчев во основното училиште кое го носи не-

Делегација на ОРОРМ пред спомен бистата на Гоце Делчев во
дворот на основото училиште во Јабука

говото име.
Претседателот на ОРОРМ,
проф.д-р Ѓорѓи Малковски во
просториите на здружението ги
информира домаќините за активностите на ОРОРМ и за состојбата
во Р.Македонија.
Во вечерните часови, средба
со слична содрќина беше остварена и со претседателот на здружението „Вардар“ во Качарево, Симо
Најдовски.
На 6.мај беше посетено спомен-обележјето на Сремскиот

Претседателот на Националниот
совет на македонците во Република
Србија г-дин Борче Величковски и
претседателот на ОРОРМ проф.д-р
Ѓорѓи Малковски
форнт во Шид, каде што се оствари средба со претставници на БОречката организација од Шид и со
претседателот на Организацијата
на резервните офицери на Шид,
резервниот потполковник Сава
Васиќ.
Посебно доживување претставуваше посетата на музејот
во кој се прикажани голготата и
херојсктвата на бораците кои ги
дале сопствените животи во завршните операции при провибот
на Сремскиот фронт.
Според програмата, на 7.мај
акативностите продолжија со посета на Крагуевац и Краљево.
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Во Крагуевац, со раководството на Организацијата на резервните офицери на чело со
претседателот Петар Дрманац,
беа согледани досегашните активности на двете збратимени организациаи (Крагуевац и тетово) во
делот со предходно потпишаната
Повелба.

Делегацијата од ОРОРМ и членовите на здрукжението „Илинден“
од Јабаука, во дворот на ОУ „Гоце Делчев“ во Јабука

Делегација на ОРОРМ пред музејот во
Шид
На мошне топол и срдечен прием наидовме и во Краљево каде што
претседателот на Организацијата
на резервните офицери, Милан Вукочевиќ, презентира информација
за основните карактеристки во развојот на градот и посебно за функционирањето на Организацијата на
резервниоте старешински кадар.
Во оваа пригода, претседателот на ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи
Малковски ги запозна домаќините
со функционирањето на ОРОРМ и
нејзините многубројни активности во 2017 година.

Делегација на ОРОРМ полага цвеќе
пред спомен-облежјето во Шид

Делегација на ОРОРМ во посета на Здружението на македонците
„Вардар Качарево”
Во разговорот во Краљево,
покрената е иницијатива за збратимување на Организацијата на
резервните офицери од Краљево
со Организацијата на резервните
офицери од Куманово.
Во завршниот дел од прес-

тојот во овој град го посетивме
манастирот „Жича“, кој како споменик на културата е под посебна
заштита на Република Србија.
Зоран Кировски
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Делегацијата на ООЕ на ОРОРМ Тетово, претседателот на
ООЕ на ОРОРМ Куманово, претседателот на ОРОРМ, заедно
со претседателите на резервните офицери од Крагујевац и од
Краљево во манастирот Жича во Краљево
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

ЧЕСТВУВАЊЕ

Општинската организациона единица на ОРОРМ Виница,
на 4.март, Денот на резервните
офицери, организира одбележување на 16-годишнината од загинувањето на капетанот Кирчо
Димитриов, кој, како припадник
на безбедносните сили, на 4.март
2001 година, во месноста Рамно,
го даде својот живот во одбраната
на Татковината. Чинот на чествувањето беше осмислен пред спомен-бистата, каде што на присутните неколку стотини граѓани,
бранители, припадници на АРМ,
резервни офицери и други, им се
обратија: претседателот на Извршниот одбор на ОРОРМ Виница
д-р Гоце Георгиев, градоначалникот на Општината, Емил Дончев и
претседателот на ОРОРМ проф.д-р
Ѓорѓи Малковски.

Обраќање на градоначалникот на Општина Виница, Емил Дончев
Пред спомен обележјето, повеќе делегации, меѓу кои: на потесното семејство на капетанот
Димитриов; на градоначалникот
на Општината; на ООЕ на ОРОРМ
Виница; на ОРОРМ; на пешадискиот и на логистичкиот баталјон во Штип како и претставни-

Обраќање на претседателот на ООЕ на ОРОРМ
Виница, д-р Гоце Георгиев

ци на ООЕ од соседните општини
(Штип, Кочани, Берово), положија
свежо цвеќе. Во име на врховниот
командант на вооружените сили и
претседател на Р. Македонија д-р
Ѓорѓе Иванов, свежо цвеќе положи
бригадниот генерал Мирче Ѓорговски.

Делегација на ОРОРМ полага цвеќе пред споменбистата на капетан Кирчо Димитриов

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ООЕ НА ОРОРМ ВИНИЦА

Обраќање на полковник Звонко Мајсторски пред почеток на турнирот

По повод патрониот празник
на Општинската организационата
единица (ООЕ) на ОРОРМ Виница,
на 20.мај 2017 година, во спортската салата која го носи името на капетан Кирчо Димитриов, во спортски дух, со поддршка на македонските бранители кои учествуваа
во воените дејства во 2001 година,
започна Четвртиот меморијален
турнир во мал фудбал.
Свое обраќање пред присутните, имаше полковник Звонко
Мајсторски, кој меѓу другото, ис-
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такна: “Поводот е еден, одбележување на неговото дело како старешина и колега и како личност која
се вгради во одбраната на Република Македонија во едни многу
лоши времиња. Ви благодариме
што оваа сала е посветена на еден
наш припадник кој се вгради во
нашата единица, во баталјонот, во
бригадата“.

Спортски поздрав пред почеток на турнирот
Во чест на загинатите бранители свое обраќање имаше и
претседателот на Здружението
на загинатите бранители на РМ,
инаку родител на починат бранител, Владо Стојановски, кој
поздравувајќи ги присутните
напомена:“Овие млади сили вечно
ќе живеат во колективнита свест
на Македонците. Хероите никогаш не умираат. Победничката
екипа ќе земе учество на централ-

ниот меморијален турнир кој ќе
се одржи во спортската сала “Борис Трајковски“. Во турнирот кој
е со целосна поддршка на ООЕ на
ОРОРМ Виница, ќе учествуваат 12
екипи од Виница, Штип, Зрновци
и Кочани, а за најдобрите три ќе
следуваат парични награди од покровителот.
д-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

ДРАГАН БОГДАНОВСКИ

- ЖИВОТ ПОСВЕТЕН НА МАКЕДОНИЈА

(продолжува од претходниот број)
Одржувањето
на
Уставотворниот конгрес, претставува пресвртница во политичкиот
курс на ОКМ и на Драган Богдановски. Под влијание на Богдановски, оттогаш Организацијата
и официјално започнува со отфрлање на антикомунистичката идеологија. Еволуцијата во политичките ставови на Богдановски не
била случајна, туку диктирана од

условите во кои се наоѓало македонското иселеништво. Во текот
на 60-тите години се зголемувал
бројот на економските емигранти. Дел од оваа категорија иселеници, пред сѐ помладите, сметале
дека „социјализмот било најадекватно општество“, што секако на
таквото нивно размислување свое
влијание си оставил и образовниот процес во Македонија.
Уставотворниот конгрес на
ОКМ е воедно и последната значајна активност на Организацијата, односно на крилото ИлиевскиБогдановски. Обидот да зајакнат
и да привлечат поголемо членство
не ги дал посакуваните резултати. Набрзо потоа и Богдановски
решил да се повлече од ОКМ, односно од местото уредник на весникот „Македонија“.

По тригодишна пасивизација, Богдановски повторно политички се активирал во летото
1970 година, кога започнал да се
подготвува за издавање на ново
списание. Во јануари 1971 година излегол првиот број на новото
списание „Македонска Нација“.
Првите три броја излегле како
„независно списание за општествени прашања и култура“, од причини што во тој период, иако македонската политичка емиграција
немала активности, сепак се чувствувала поделеноста што настанала во периодот додека постоел
ОКМ.
Непосредно пред и по излегувањето на првиот број на „Македонска Нација“, следеле повеќе
средби на иницијатива на Богдановски за помирување на двете
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крила на ОКМ и негово возобновување. Тоа се случило на првиот
вонреден конгрес на ОКМ на 30
мај 1971 година во Данска кога се
одржал првиот вонреден конгрес.
Вонредниот конгрес направил извесни дополнувања во Политичката платформа и во Уставот на ОКМ. Во платформата била изнесена крајната цел на
ОКМ, а таа била создавање на самостојна обединета македонска
држава. Додека целите и задачите
на ОКМ меѓу емиграцијата, според платформата, биле да работи
на „будење и одржување на македонскиот патриотизам“ но и да
ги „обедини сите оние Македонци кои надвор од туѓина сакаат да
работат и да се борат за слободна
и обединета Македонија.“
На вонредниот конгрес била
донесена одлуката списанието „Македонска нација“ да стане
официјален орган на ОКМ и да се
редактира од Редакциски колегиум кој требало да биде назначен
од Централниот комитет на Организацијата.
За претседател на ОКМ бил
избран Димко Нечевски, додека
Драган Богдановски член на ЦК
и редактор на списанието „Македонска нација“.
Знаејќи дека главната активност на Организацијата ќе биде
изразена преку весникот, како и
што било претходно, Богдановски
дозволил претседател на ОКМ да
биде Нечевски, а тој останал редактор на „Македонска нација“.
Како редактор, Богдановски имал
поголема улога и влијание во Организацијата од самиот претседател. Неговото влијание веќе се демонстрирало на Конгресот, кога
Организацијата го задржува политичкиот курс поставен од него
на „Уставотворниот конгрес“ за
напуштање на тврдите антикомунистички позиции. Целта била
омасовување на Организацијата.
Влијанието на Драган Богдановски во ОКМ уште повеќе дошло до израз на вториот вонреден
конгрес што се одржал на 30 април и 1 мај 1972 година во Бремен,

Западна Германија. Имено, тогаш
по негова иницијатива се променува името на организацијата во
Движење за обединување на Македонија (ДОМ). На конгресот
била донесена и специјална декларација во која што бил нагласен обидот и желбата на Организацијата да прерасне во општонационално движење, што било
една од причините за промена на
името. Додавката „Движење“ во
името и новодонесената декларација го отсликува визионерскиот
и демократски капацитет на Организацијата, односно на Драган
Богдановски и Гојко Јаковлески
кои биле главните промотори на
новите промени. На тој начин
требало да се придобијат сите
оние кои без разлика на политичката и идеолошката ориентација би работеле за главната цел
на Организацијата – независна и
обединета Македонија. Тоа било
направено со цел да се придобијат
новодојдените Македонци, кои од
60-тите години па натаму масовно доаѓале во Западна Европа на
привремена работа.
Промената на името на Организацијата и политиката за напуштањето на тврдите антикомунистички позиции не биле прифатени од дел од раководството на
Организацијата предводено од
Димко Нечевски. За да не настанела евентуална поделба во Организацијата на иницијатива на
Драган Богдановски бил формиран нов Централен комитет на
ДОМ неколку месеци по конгресот, каде за прв пат биле вклучени и Македонци од Австралија и
САД. Богдановски бил избран за
претседател.
Организацијата ДОМ својата
активност под ова име ќе ја изведува се до есента 1973 година кога
и ќе настанат промени во нејзиното име, односно кога повторно
по иницијатива на Богдановски
името се менува во „Движење за
ослободување и обединување на
Македонија“ (ДООМ).
На 13 и 14 април 1974 година се одржал Општ конгрес на

ДООМ, кој бил свикан сè со цел
да се легализира новото раководство на чело со Богдановски. Активностите на Богдановски и на
Организацијата биле будно следени од македонската Служба за државна безбедност (СДБ), која преземала одредени активности за
спречување на Конгресот. Имено,
СДБ и официјално по дипломатски пат побарала од Германија да
го забрани одржувањето на Конгресот. Но бидејќи немало правна основа да се спречи Конгресот,
сепак германските власти, се обиделе на друг начин да го попречат
одржувањето на Конгресот, односно со затворање на Драган Богдановски под изговор дека не го
пријавил своето живеалиште при
престојот во Германија. На тој начин половично се задоволиле барањата на југословенската СДБ,
која се надевала дека без Богдановски постоеле можности Конгресот да не се одржи.
Но сепак Конгресот се одржал според предвиденото на кој
била усвоена куса Програмска декларација на целите, задачите и
насоките на идната активност на
ДООМ. Политичкиот курс поставен на првиот вонреден конгрес
се задржал и натаму. Според програмската декларација, меѓудругото, било потенцирано дека
Општиот конгрес на ДООМ имал
за цел „национално ослободителната борба што ја води ДООМ...
да најде одзвук на меѓународен
план... “. Всушност и оттогаш започнала интензивната дипломатска активност на Организацијата
за запознавање на меѓународната јавност со проблемот на нерешеното македонско национално
прашање и концептот на Организацијата за решавање на истото, за што најголем придонес дал
токму Драган Богдановски. Тоа
се случувало во период кога Организацијата претрпувала големи
потреси и поделби, како што било
убиството на организациониот
секретар – вториот човек во Организацијата, Благој Шамбевски во
1974 година и фракционерството
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во 1975 година. Но сепак и покрај
таквата ситуација, Драган Богдановски успеал да ја консолидира
и одржи на здрави нозе Организацијата со што се покажал како
вистински лидер со вонредни
организациски способности. Не
само што успеал да ја одржи стабилноста на Организацијата, Богдановски ја раширил нејзината
мрежа и придобил уште повеќе
членови и симпатизери. Покрај
европскиот, Организацијата успеала да се разграни уште и на
австралискиот и северноамериканскиот континент, со тоа станувајќи првата македонска емигрантска политичка организација
која успеала да делува на три континенти.
Максималното ангажирање
на политички план, го чинело многу на личен. Поради низа
причини не можел да го продолжи емигрантскиот статус, и без
лични документи и постојано место на живеење, започнал да живее илегален живот, живот кој не
знаел што му носи денес, а камоли утре. Но, тоа не го обесхрабрило, туку уште повеќе го мотивирало да се посвети на идеалот, и
со „Македонска нација“ под рака,
илегално поминувајќи ги границите ги барал истомислениците
по европските метрополи.
Бурниот и немирен живот
исполнет со секојдневни неизвесности, не влијаел врз квалитетот
на неговото политичко ангажирање и творечки опус. Таквиот
живот како да му давал дополнителен стимул да продолжи со
своите активности, на некој начин
поистоветувајќи се со многубројните македонски револуционери
од минатото, кои своите животи
ги жртвувале за слободата.
Иако од 1944 година Македонците имаат своја држава во
рамките на југословенската федерација, сепак Богдановски го
одбрал таквиот начин на живот
покажувајќи дека идејата за независна и обединета македонска
држава сè уште била жива. Главно оружје во неговата политичка

борба во емиграцијата било перото. Интелектуалната борба била
ставана на пиедесталот на активностите на организациите што ги
предводел. Иако бил под притисок
од некои членови да се преземат
радикални чекори по примерот на
некои екстремни емигрантски организации, сепак Богдановски останал умерен до крај, поради што
во една пригода потпретседателот на ДООМ, Ристе Ристески, му
рекол: „ти си роден за владика, но
не и за револуционер“.
Таа интелектуална борба се
водела пред сè со печатење списанија, историски книги и брошури,
потоа меморандуми, апели, писма, експозеа и сл. Најголем број
од текстовите биле составувани
токму од него, што е лесно препознатливо од стилот на пишувањето. Неговата оставнина е импозантна и импресивна, се состои
од илјадници страници објавени и необјавени материјали, што
било резултат на долгите години
истражувања по европските библиотеки и архиви. Како личност
со цврсто македонско национално самосознание, во целокупната
негова политичка активност, без
оглед на условите и времето кога
дејствувал, немало отстапки од
македонската национална линија.
Богдановски дејствувал во еден
период од македонската историја,
кога и во услови на постоење на
македонска држава било опасно
отворено да се говори за интегрално решавање на македонското национално прашање. Имено,
секој што ќе се обидел политички
да дејствува надвор од востановената политика на Сојузот на комунистите на Југославија (СКЈ),
односно Сојузот на комунистите
на Македонија (СКМ) и се противел на југословенското решение
на македонското национално прашање бил сметан за непријател на
народот и на државата. Во такви
услови сите кои се пројавувале,
јавно или прикриено, во Македонија или во емиграција, со идеите
за независна и обединета македонска држава себеси се изложувале

на опасност од прогон од тајните
служби, а своето семејство на разни форми на притисоци. Поради
тоа најголем дел од оние што се
пројавиле со такви идеи набрзо се
повлекувале, освен најтврдокорните како што бил Драган Богдановски, кој речиси целиот живот
го посветил на тој идеал.
Богдановски како политички
активен емигрант знаел дека бил
постојано следен од тајните служби како на Југославија, Бугарија
и Грција, така и на земјите каде
што престојувал. Но, и покрај
таа опасност што го демнела деноноќно, во услови кога не знаел
кој му е вистински пријател, а кој
соработник на службите, тој без
автоцензура ги изнесувал своите ставови и гледишта на историските, но и на тогашните политички случувања во Македонија,
односно Југославија, Балканот и
Европа.
Политичките ставови и гледишта на Богдановски биле темелени и надоврзувани на програмските мисли на македонските интелектуалци и револуционери од
минатото, надградувани според
условите во кои што дејствувал.
Всушност целото негово политичко дејствување било темелено
на еден од најбурните периоди од
македонската историја, односно
македонското национално-револуционерно движење од XIX и
XX век, особено Илинденското
востание. Токму Илинденското
востание, односно илинденските револуционерни традиции станале камен темелник на идеалите
на политичките организации што
ги предводел и како лајтмотив се
провлекувале низ целиот период
на нивното дејствување. Со тоа
Богдановски успеал да наметне
размислување меѓу македонските
емигранти дека ОКМ-ДОМ-ДООМ, како организација која најдолго опстанала во Западна Европа,
била вистински застапник на идеалот за слободна и независна македонска држава. Тоа било контра
тежненијата на пробугарската македонска емиграција која од петни
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жили се обидувала да ја негира македонската посебност. Пробугарската емиграција, екипирана околу
Македонската патриотска организација (МПО) и нејзината експозитура во Европа друштвото „Тодор
Александров“, постепено го губела влијанието меѓу македонската емиграција. Причините за тоа
биле повеќе, но една од нив била
и неуморната активност на Драган Богдановски сред македонската емиграција. Воочувајќи ги негативностите и антимакедонството
на овие групации, оттргнувањето на македонската емиграција од
нив, Богдановски си ја поставил
за главна задача. Тој не штедејќи
се себеси и своите ресурси, преку
разобличувањето и демаскирањето на структурата на МПО во Европа, придонел за ослабување на
нејзиното влијание на стариот континент.
Токму во врвот на неговата активност и омасовувањето на

организацијата, се случило неговото киднапирање од страна на
Службата за државна безбедност
(СДБ). Службата, сметајќи го за
најекстремен македонски емигрант уште од првите денови на
неговата активност грижливо го
полнела неговото полициско досие. Тој бил киднапиран во почетокот на јуни 1977 година во Париз и со дипломатско возило пренесен до Љубљана, а оттаму со
авион до Скопје и на крај со хеликоптер до забранетиот ловен
резерват „Јасен“ кој се простира
на дел од планината Караџица и
Сува Гора. Таму бил држен во изолација 18 месеци. За тие 18 месеци, Богдановски бил речиси секојдневно испрашуван од страна
на агентите на СДБ за да ја открие
целата организациона мрежа, но и
да биде искористен во пасивизирањето на Организацијата.
Неговото судење започнало
во декември 1978 година, а пресу-

дата му била изречена на 16 февруари 1979 година во Окружниот суд-Скопје. Иако Богдановски
во ниту еден момент со никакво
конкретно дело како терористичка акција, диверзија, убиство, киднапирање и слично не им наштетил на граѓаните, политичките
претставници на СФРЈ и интегритетот и територијалната целина на
државата, сепак тој бил осуден на
13 години затвор за „Здружување
поради непријателска дејност“,
како и за „Контрареволуционерно загрозување на општественото уредување“ и „Загрозување на
територијалната целина“. Од бројните политички судски процеси
во НР/СР Македонија, овој е уште
еден во низата, каде Окружниот
суд во Скопје бил обична алатка
во рацете на тајните служби кои
однапред ги пишувале пресудите
за политичките неистомисленици.
д-р Марјан Иваноски
(продолжува во следниот број)

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид

ДОСТОИНСТВЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски го подигнува државното знаме на
9.метарски јарбол
На 7. април, во с.Ливоишта,
Охридско, се одбележа 18-годишнината од загинувањето на професионалниот војник на АРМ,
Благојче Крстаноски. По овој повод, во близина на основното училиште беше поставена споменплоча на селската чешма, а покрај

вечното почивалиште на храбриот бранител, претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски го подигна државното знаме
на 9-метарски јарбол.
На овој достоинствен чин на
чествување, пред семејството на
Благојче Крстаноски, жители на

с.Ливоиште и на околните населени места, како и претставници
на повеќе здруженија на граѓани (Општинската организациона
единциа на ОРОРМ Охрид, боречките организации на Охрид и
на Дебарца, Здружението на бранители), се обратија: градоначалникот на Општина Охрид, Никола Бакрачески, претседателот на
ООЕ на ОРОРМ Цветко Кузески
и претседателот на ОРОРМ Малковски.
Повеќе делегации положија
свежо цвеќе пред спомен-чешмата, а во културно-уметничкиот
дел од програмата, со лични творби настапија ученикот од основното училиште, Михаил Крстаноски, како и професорот Димче
Донески.
Цветко Кузески
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид
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Пригодно обраќање на градоначалникот на
Општина Охрид, Никола Бакрачески

Доделување признание на семејството на
Благојче Крстаноски

Повеќе делегации положија цвеќе пред спомен-обележјето

Дел од присутните на овој достоинствен чин на
чествување

Делегација на ОРОРМ пред спомен-плочата на
Благојче Крстаноски

Општинска организациона единица на ОРОРМ Тетово

ФАКТОР ВО ГРАДЕЊЕТО ЗДРАВИ
МЕЃУНАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ

Во текот на јануари и февруари,
во најголемиот број организациски
единици на Организацијата на резервните офицери на Р Македонија,
се сумирани активностите и резултатите од минатогодишното работење.
Според рекапитуларот на оствареното, доминираат содржините во областа на практичната обука, негувањето на слободарски
традиции, државни натпревари
во гаѓање со пешадиско оружје и
меѓународни активности.

Респективно е учеството на
членството на ОРОРМ, квалитетот
во реализацијата на споменатите
соджини и одличната соработка
и логистичка поддршка од МО и
ГШ на АРМ којашто се остварува
традиционално од создавањето на
автономниот одбранбен систем во
1992 година.
Организациската структура
на ОРОРМ ја сочинуваат 21 ООЕ
кои ја покриваат целата територија
на единиците на локалната самоу-

права. Сите тие имат свои специфики и карактеристики, како во
поглед на базичната организациска
поставеност, исто така и во формите и содржините на работа со членството.
Со цел непосредно и поцелосно да се запознаеме со формите и
методите во работењето, програмските активности и остварените
резултати, како и за сите карактеристики, неодамна ја посетивме
најголемата Општинска организа-
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циона единица на ОРОРМ Тетово.
Од повеќечасовниот разговор со
првите луѓе на оваа ООЕ (претседателот, резервниот капетан Зоран
Кировски и секретарот, резервниот поручник, м-р Радислав Коруновски), бевме импресионирани од
презентираната лепеза на активности која може да поттикне и насочи голем број други општински
раководства како подобро да се организираат и да остваруваат поголеми резултати во работата.
АКТИВЕН СУБЈЕКТ НА
ОДБРАНБЕНИОТ СИСТЕМ
Од разговорот со нив, дознаваме дека во 6 активи (основна организациска форма на организирање), на
просторот на единиците на локалната самоуправа во Тетово, Јегуновце,
Теарце, Желино, Боговиње и Брвеница, членуваат над 250 резервни
офицери и подофицери и воени обврзники, меѓу кои, 25% се до 50-годишна возраст. Од вкупниот број,
67% се Македонци, а 33% се Албанци, Турци, Срби, Роми и Власи.
Во текот на 2016 година, во
вкупните реализирани активности на национално на регионално
и на општинско ниво биле непосредно вклучени 150 членови, што
претставува респективен резултат
за една ООЕ.
На нашето прашање, на што
се должат успешните резултати во
работата, претседателот Зоран Кировски нагласува: „Веројатно на
повеќе фактори, меѓу кои, значајно
е да се потенцира дека во ООЕ на
ОРОРМ Тетово, уште од нејзиното
основање, а посебно од создавањето на автономниот одбранбен систем на Р Македонија, посебна грижа се води за изборот на активистите во раководствата, од базично
па до општинско ниво. Пред мојот
избор за претседател на Извршниот одбор на ООЕ, пред 5 години,
Организцијата успешно ја водеа
моите претходници Миле Симуновски и Стојан Петрушевски.
Присуството на седниците
е редовно, и Извршниот одбор во
полн состав се договара и одлучува по сите битни прашања во ра-

ботата. Не се памети неоправдана
отсутност или одложување на седница заради немање кворум. На
овие работни договори редовно
е присуството и активно учество
во работата на членовите на Извршниот одбор: резервниот капетан Исмет Шабани и резервниот потпоручник Фатмир Али кои
како старешини ја претставуваат
албанската етничка заедница.
Соработката со другитге
субјекти во одбраната на општинско ниво е одлична.Со Гарнизонот
на АРМ во Тетово, со кој командува
потполковник Игор Спасеноски ги
решаваме логистичките потреби за
планираните активности – превозни средства, муниција, стрелиште,
кадровски ресурси и слично. Како
командант на Третиот механизи-

бор на СЗБ од НОАВМ, со кој раководи Стојан Петрушевски. Всушност, на сите одбележувања на значајни годишнини и личности од
минатото, покрај резервните офицери учествуваат и претставници
на боречката организација“.
Нашите соговорници ја нагласуваат и соработката со Црвениот
крст и планинарскитге друштва
“Љуботен“, „Тетекс“ и „Аргентус
Маун“ во кои членуваат 30-ина
резервни офицери и подофицери.
Нема крводарителна акција во Тетово во која не учествуваат членови на ООЕ на ОРОРМ , а искачувањето на највисоките врвови на
Шар Планина (Титов Врв на 2787
нв. и Љуботен на 2499 нв. ) во последнитге четири години како значаен планинарски подвиг , е заед-

Зоран Кировски, претседател на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Тетово
ран пешадиски баталјон, тој е присутен на сите наши активности, и
најчесто пред резервните офицери
презентира актуелни теми од областа на одбраната и безбедноста.
Таков позитивен однос кон ООЕ
на ОРОРМ имаа и неговите претходници почнуваќи од 1992 година
наваму кога во Тетово беше лоцирана 15. бригада на АРМ. Со Одделението за одбрана, како организациски дел на МО, соработката претежно се остварува во ажурирањето на евиденцијата на членството,
а во командниот состав на единиците на ДЗС во општината, се непосредно ангажирани 15-ина резервни офицери и подофицери.
Традиционално добра соработка во сферата на негувањето
на слободарскитге традиции, се
остварува и со Општинскиот од-

ничка активност со споменатитге
планинарски друштва.
Посебно внимание заслужуваат активностите на ООЕ ОРОРМ
Тетово на меѓународен план. Тие се
единствената ООЕ која во изминатите две години оствари непосредна
соработка со општинските раководства на организациите на резервните офицери од: Крагукевац, Панчево, Јабука и Кралево. При овие посети и размена на искукства е остварен
контакт со Советот на македонците
во Р.Србија како и со Здружението
на Македонците во Јабука.
ПОТРЕБА ЗА ФОРМИРАЊЕ
ШКОЛА ЗА РЕЗЕРВНИ
ОФИЦЕРИ
Во разговорот се актуелизираа и други значајни прашања,
како што е унапредувањето во по-
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висок чин кое во последните 15ина години е запоставено. Ова е
посебно значајно во контекст на
интензивираните активности на
МО и ГШ на АРМ за утврдување
на конкретна воена формација која
ќе ги претставува резервните сили
на АРМ како надополна на нејзиниот постојан состав. За да може
во догледно време оперативно да
профункционира една резервна
формациска единица, меѓу другото, неопходно е да се обезбедат и
човечки ресурси – резервни офицери и подофицери. Нашиот соговорник, Зоран Кировски, потсетува на
далечната 2002 година кога по повод 50-годишнината од основањето на ОРОРМ, министерот за одбрана унапреди дел од резервните
офицери во повисок чин. Ваквото

искуство од пред петнаесет години
би можело да се користи и во сегашни услови, кога во оваа 2017 година ОРОРМ одбележува 65 години од постоењето. Во контекст на
ова, а со цел системско решавање
на проблемот со продуцирање на
млади резервни офицери неопходно е МО и ГШ на АРМ да ги согледаат можностите во Воената
академија да се создадат можности
за отворање на Школа за резервни
офицери каква што постоеше во
периодот од 1996-2006 година.
Една од основните карактеристики во методот на работата на
ООЕ Тетово, е и нејзината транспарентност кон јавноста. Целокупните активности објективно и навремено се презентираат на пошироката јавност преку ТВ „КИС“,

“КОХА“, и „УЛТРА“, како и преку
интернет и ФБ страницата.
Основниот впечаток што го
понесовме од овој разговор, е дека
Тетовската ООЕ на ОРОРМ во континуитет се потврдува како активен субјект на одбранбениот систем, но истовремено и како значаен фактор во градењето во здрави
меѓунационални односи. Во контекст на ова, членството покажува висок степен на единство и дава
конкретен придонес во продлабочувањето на мултикултурализмот
во Тетовскиот регион. Навистина,
ретко убав пример кој може да послужи како позитивно искуство за
другите организациски единици
на ОРОРМ.
Живко Трајановски

ДОКТРИНИТЕ ЗА ВОЈНА ДА СЕ ЗАМЕНАТ
СО ДОКТРИНИТЕ ЗА МИР
(Продолжува од претходниот број)
Нагласување на некои општи
и посебни констатации за идното
дејствување на резервните офицери при што особено се потенцира
потребата од демократски развој
и промовирање на демократски
вредности
Иако е голем бројот на држави,
влади, законодавци и други институции во светот кои сугерираат да
се зголемаат превенциите, да се намалат интервенциите, да се зајакне
мирот и да се зголеми безбедноста
на луѓето, сепак, сега е мала веројатноста за конечен успех, односно
целосно тоа да се случи во сите региони на светот. Но, има можност да
се намали и да се ублажи овој светски неред, иако не може да заврши,
да престане тоа секојдневно, политичко, економско, воено убивање на
луѓето поврзано со верска, национална, етничка, културна или друга
основа. Можна е соработка на цивилизациите и доближување кон основните животни човекови вредности со кои човекот ќе остане поблиску до својот, за жал, одроден човеков род. Луѓето постојано треба да

војуваат против кофликтите-војната. Секогаш насилството потикнувало насилство, а патот до мирот се
трасирал со дијалог, доверба и преку многу научени лекции од минатите војни кога агресијата, егоизмот
и неразумните амбиции преовладувале над здравиот разум. Резервните офицери во Република Македонија и од Евроатланскиот регион
сакаат да бидат чувари, а не загрозувачи на мирот и безбедноста внатре,
на својот, засега, сепак најстабилен
дел од светот и по потреба насекаде
во светот да ги стабилизираат сите
кризни жаришта. Не е невозможно
туку е можно да бидеме зона ослободена од конфликти и војна која
нуди само мир. Понекогаш и лошиот мир со кревка безбедност и со
малку човекови права, а со потребната толеранција и дијалог, се подобри од каков било конфликт и војна.
Можно е цивилизацијата денес да ја
избегне војната - конфликтите и реално да се спаси од пропаст.
ОРОРМ е пример за модерно
дејствување и промотор за евроатлантските вредности и совеременото разбирање за улогата во општеството. Значителното намалување

на активната компонента и укинувањето на редовното служење на воениот рок го зголеми значењето на
резервните офицери и резервата воопшто. Целокупната готовност повеќе не зависи од активниот состав
туку и од достапноста на резервниот
состав кој стана важен дел, како на
националниот, така и на меѓународниот воен капацитет. Во мирновремени услови резервата може да биде
значајна економска алтернатива во
одржувањето на редовниот состав
на АРМ. Уште поважна е улогата
на резервните офицери што служат
како цврста врска односно линк помеѓу военото и цивилното-граѓанско општество. Покрај военото искуство резервните офицери даваат
голем придонес и со нивната цивилна стручност и професија. Нивните знаења, вештините и искуството
може да се искористат за доброто на
нашата земја. Тие се од непроценливо и незаменливо значење со кое се
придонесува за ширење и промовирање на безбедноста и мирот во Република Македонија и пошироко во
Евроатланскиот регион.
Свесни сме за меѓузависноста на безбедноста со мирот и дека
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не може да има развој и напредок
сè додека не се обезбеди основното
ниво на мир и безбедност во државата. Резервните офицери живеат со
проблемите на државата каде што
доминира сиромаштијата, невработеноста, заминувањето на работа во други држави, но сепак, и во
тие услови успеваме да го сочуваме
и да го одржуваме единството, моралот и позитивниот професионализам и патриотизам кон државата.
Во последно време, делбите на населението, според националната, етничката, религиозната, политичката, културната и друга припадност,
се зголемуваат што има негативни
рефлексии врз мирот, безбедноста, стабилноста и воопшто врз развојот во општеството. Загубената
меѓусебна доверба и присутноста
на цинизмот, на интересот и желбата за моќ, присутни во секојдневниот живот на граѓаните, даваат можност да се појават и да ескалираат
конфликти од меѓуетнички, социјален и од друг карактер, зачинет со
меѓупартиските препукувања и ривалство на одделни групи и заедници што е перманентно и најголема
опасност за мирот, безбедноста и
идентитетот на македонската држава. Имено, во нашиот плурален амбиент се промовираат и повеќе идеи
што ги преферираат колективните,
наспроти граѓанските права. Мултиетничкиот состав и будењето на
фундаментализмот како традиционален вирус за распаѓањето на македонската држава и понатаму постои
како потенцијал и може да се реактивира со ново кризно жариште.
Затоа е нужна потребата и цивилизацискиот императив е да се

спречат дезинтегративните тенденции и да се афирмира принципот
на мултикултурното живеење преку лабави и толерантни културноетнички-социјални разлики. Опасноста е присутна и од будењето на
примитивните аспирации за посегнување на туѓи територии, истакнувајќи ги историските права сврзани со историските граници, етничка припадност, духовно оспорување и преобразување на културно
и етничко еманципирани нации.
Неопходно е барање на уште понови патишта за надминување на есклацијата на најцивилизацискиот
политички заплет на македонската
политичка, економска и безбедносна драма. Тоа е прашање кое треба
да ги надмине акциите од типот на
општи платформи и да се рефлектира преку финансиска и политичка
поддршка на позитивните процеси како превентивно дејствување и
рано предупредување и да се стори
нешто сега за потоа да не биде предоцна.
Градењето и одржувањето на
мирот, безбедноста и здравите односи со другите земји, посебно со
соседните, треба да се обезбеди со
поддршка и доближување во реализирањето на македонските интереси
пред сè во државата и најблиската
околина. Во тие рамки неопходно е
заживување на интегрираниот концепт за безбедноста и мирот и од тој
аспект здраворазумското и мирољубиво решавање на противречностите во држвата како и на противречностите на конфликтите во регионалното и поширокото македонско
опкружување кои го нарушуваат
или можат да го нарушат реализи-

рањето на македонските национални и државни интереси.
Со оглед на тоа, мирот, безбедноста и одбраната, како основни
стратегиски претпоставки, тргнуваат од определбите на македонската
политика, дека само во услови на
мир и безбедност во екстерниот и во
интерниот простор може да се обезбеди развој, благосостјба и опстојување на македонскиот народ и сите
други малцинства и групи на граѓани за кои Република Македонија е
заедничка цел и не е внатрешен ризик за нико,ј во и надвор од неа.
Такви предуслови можат да се
обезбедат само во стратегискиот европски и трансатлански колективитет кој претставува највисока форма на демократското организирање
бидејќи во него војните меѓу партиципиентите се исклучени. Од друга страна, колективитетот сè повеќе
се пенетрира во фактор на светскиот мир и безбедност и гарант на истите. Целосната имплементација на
овие појдовни основни интегративни процеси и претпоставки за македонските државни и национални
интереси претставува фактор на кохезија и стабилност помеѓу граѓаните за трајно решавање на македонското прашање за живот според
цивилизациските норми и законитости на развој, така како што му
доликува на човечкиот род во почетокот на новиот милениум, ослободен од сите наследни и историски
егоизми за да не останеме заробени
и уништени од истите.
Резервните офицери се инспирирани за создавање нов производ
со трајна вредност–мир, безбедност,
права и толеранција за секој човек,
идеите се отпорни на куршумите,
време е досегашната, докажана од
минатото, лоша практика, преку војна да се дојде до мир и безбедност,
дека треба сега и во иднина да се измени во обратна насока. Во мир и со
мир, преку безбедност и разбирање,
да се реши конфликтот, да се победи
војната и да се избегне-изолира, тоа
секогаш проверено, потврдено и докажано зло за човековиот род.
д-р Ристо Петков
(продолжува во следниот број)

ОФИЦЕР - 31
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Кичево-Македонски Брод

ПОЧИТ ЗА ВОЈВОДАТА ХРИСТО УЗУНОВ

На 24.април 2017 година во
с.Цер, Кичевско се одбележа 112та годишнина од загинувањето на
војводата Христо Узунов и неговата
чета во 1905 година.
Чествувањето на овој историски настан го организираа: основните училишта ,,Христо Узунов“ од
Охрид и од с.Другово, како и месната заедница на с.Цер, Кичевско.
Пригодно обраќање пред присутните жители на с.Цер и делегациите од Охрид, Кичево и Скопје,
имаше градоначалникот на Општина
Охрид, Никола Бакрачески.
Претставници на раководството
на Општинската организациона единица на ОРОРМ Кичево-Македонски
Брод во состав: претседателот, резервен капетан Зоран Никодиноски, членот на Собранието на ОРОРМ, резервен капетан Драгољуб Столески и

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Кичево-М.Брод положи цвеќе пред
споменикот на загинатите хериои за Македонија
членот на Извршниот одбор, резервен капетан Најде Талески, положија
свежо цвеќе на спомен-обележјето.

Зоран Никодиноски
претседател на Извршен одбор на
ООЕ на ОРОРМ Кичево-М.Брод

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип

СЛОБОДАРСКИ ТРАДИЦИИ

Делегација на ОРОРМ полага цвеќе пред спомен-обележјето
Со повеќе содржини, на
3.април беше одбележан Денот
на резервните офицери на Пробиштип, што се совпаѓа со 3.април 1944 година, кога пред 73
години е извршен напад за ослободување на Рудниците за олово
и цинк „Злетово“, од страна на
Третата македонска народноолсободителна бригада.
Во активностите, чиј покровител беше градоначалникот на

Општина Пробиштип, Тони Тоневски, а ги организира и Ивршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ од ова
рударско градче во источна Македонија, беа вклучени 80-ина млади
резервни офицери од Пробиштип,
Кратово и Крива Паланка.
Традиционалниот
кондиционо-едукативен марш се реализира на релацијата: Градски
плоштад–Солиште во должина
од 15 км, а централното одбележување на овој значаен историски настан, на кој покрај граѓа-

Пригодно обраќање на претседателот на ОРОРМ, проф.д-р Ѓорѓи
Малковски
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Пригодно обраќање на претседателот на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип, Злате Анчов

Од врачувањето награди за најдобрите литературни творби

ни на Пробиштип и членови на
Советот на Општината, учествуваа и резервни офицери од Злетово, Куманово и Свети Николе, се
одржа во спомен-паркот „Братство и единство“.
Пригодни обраќања до присутните имаа: претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски, претседателот на Извршниот одбор на Општинската организациона единица Пробиштип,
Злате Анчов и претседателот на
Боречката организација Драган
Миланов.
На најдобрите автори на
лични творби, ученици од основ-

Дел од културно-уметничката програма
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Спомен-обележјето во спомен-паркот „Братство и единство“ во
Пробиштип каде што се одржа и централното одбележување

ните училишта во Пробиштип и
Злетово, за освоените прво, второ и трето место, претседателот
Малковски им врачи награди, а
во богатата културно-уметничка
програма настапија членовите на
рецитаторската секција при Домот на културата „Злетовски рудар“ како и фолклорниот ансамбл.
Со лична творба се претстави и Трајан Мијалков, учесник во
оснободувањето на Пробиштип.
Злате Анчов
претседател на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Пробиштип

Слободарски традиции

75 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА
ПАРТИЗАНСКИОТ ОДРЕД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“

На 21. април 2017 година, во
Велес се одбележа 75-годишнината
од формирањето на партизанскиот
одред „Димитар Влахов“. Одбележувањето се одвиваше во два дела:
првиот дел, пред споменикот во
месноста „Кула“, посветен на стреланите револуционери во с.Рудник,
поддржувачи на партизанскиот одред „Димитар Влахов“. Во таа пригода, се постави нова плоча, испишана со нивните имиња, а се постави

Дел од присутните пред споменикот во месноста „Кула“

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски го
подигнува државното знаме на
11.метарски јарбол

и јарбол со државното знаме на Република Македонија; вториот дел во
„Розе салата“ во Велес, каде што се
оддржа Свечена академија, при што,
беа презентирани четири реферати.
Пред споменикот на стреланите во с. Рудник, поздравно обраќање пред присутните имаше
претседателот на ОРОРМ, проф.д-р
Ѓорѓи Малковски, кој, потоа, го подигна државното знаме на 11. метарски јарбол.

Повеќе делегации, меѓу кои:
претставници на Општина Велес,
на ОРОРМ, на АРМ, на Сојузот на
борци на Велес, како и на повеќе
училишта, положија свежо цвеќе
како израз на почит и благодарност
кон стреланите револуционери во
с.Рудник.
На Свечената академија што се
одржа во „Розе салата“, поздравни
обраќања имаа: претседателот на
ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи Малков-
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Дел од присутните на овој значаен настан во „Розе салата“ во Велес

са Авдовиќ, од ООУ„Рајко Жинзифов“- с.Г.Оризари, Велес, за најдобра литературна творба, на литературниот конкурс, објавен по повод
75-годишнината од формирањето
на Одредот, додека благодарница
за соработка и беше доделена на
наставничката Снежана Стојанова,
ментор на наградената ученичка.
Свечената академија заврши
со перформанс подготвен од драмското студио „Словото“, со наслов
„Нашата Нонча“, во режија на Весна Димитрова Бобевски.
Тони Мицевски

Повеќе делегации полагаат цвеќе пред споменикот во месноста Кула посветен на стреланите
револуционери во с.Рудник, поддржувачи на партизанскиот одред „Димитар Влахов“
ски и претседателот на Општинската организација на Сојузот на борци на град Велес, Саздо Кицевски.
На Свечената академија беа
презентирани четири реферати, за
значењето и улогата на партизанскиот одред „Димитар Влахов“.
Со свои реферати се претставија:
доц. д-р. Марјан Иваноски, реферат посветен на историскиот развој на партизанскиот одред „Димитар Влахов“; доц. д-р. Александар
Симоновски, реферат посветен на
борбените дејства на партизаните
од одредот „Димитар Влахов“, доц.
д-р. Македонка Виларова, реферат
посветен на првоборецот Нонча Камишова; Борис Алчев, реферат посветен на првоборецот Димко Митрев.
По повод значајниот јубилеј,
претседателот на ОРОРМ , проф.
д-р Ѓорѓи Малковски, додели признанија на: прим. д-р Никола Стојановски и г-дин Раде Бурчевски,
учесници во одредот „Димитар
Влахов“. Исто така, беше доделено
признание и на ученичката Ади-

Со свои реферати се претставија: доц. д-р. Марјан Иваноски, доц. д-р.
Александар Симоновски, доц. д-р. Македонка Виларова и Борис Алчев

Доделени признанија на прим.
д-р.Никола Стојановски
и г-дин Раде Бурчевски,
учесници во одредот
„Димитар Влахов“

Доделена награда за најдобра
литературна творба на
ученичката Адиса Авдовиќ
од ООУ„Рајко Жинзифов“с.Г.Оризари, Велес

ОФИЦЕР - 35
Седница на Извршниот одбор на Собранието на ОРОРМ

УСВОЕНИ ПОВЕЌЕ ЗНАЧАЈНИ ДОКУМЕНТИ

Во првата половина на 2017 година, Извршниот одбор на Собранието на ОРОРМ оддржа четири седници (на 31. јануари, во Штип, на
24. февруари, во Скопје, на 3.март, во
Скопје, и на 19.април, во Штип). Со
седниците раководеше претседателот, проф.д-р Ѓорѓи Малковски.
Во фокусот на вниманието на
овој работен договор, беа повеќе

актуелни прашања од работата на
ОРОРМ. Меѓу другото, усвоени беа
повеќе документи и значајни одлуки
за успешно и непречено функционирање на Организацијата во 2017 година. Така, меѓу позначајните документи се: Предлог-извештајот за материјално-финансиското работење
на Организацијата во 2016 година,
како и Предлог-финансиски план за

користење и располагање со финансиските средства во 2017 година.
Во врска со материјално-финансиското работење, на седницата е
оценето дека тоа во 2016 година било
рационално и пред се во функција на
успешна реализација на планираните
активности во 2016 година.
Тони Мицевски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

СОРАБОТКА СО ГАНИЗОНОТ НА АРМ ВО ТЕТОВО

Плодна и континуирана соработка помеѓу Општинската
организациона единица (ООЕ)
на ОРОРМ Тетово и Третиот пешадиски баталјон со седиште
во овој град со кој командува
потполковник Игор Спасеноски,
се остварува уште од создавањето на автономниот одбранбен
систем во 1992 година. Во прилог на ваквата оценка е и одржаното предавање на тема: „Местото и улогата на Третиот механизиран пешадиски баталјон во
АРМ“ на 5.април кое со внимание го проследија 30-ина активисти на ОРОРМ, како и претставници на Боречката организација.
Носител на обработката на темата беше заменикот на командан-

За улогата на 3. пешадиски баталјон
зборуваше зам.командант потполковник Изеир Ејупи

Дел од учесниците на оваа заедничка активност

тот на Баталјонот, потполковник
Изеир Ејупи. По завршувањето
на излагањето, присутните резервни офицери активно се вклучија поставувајќи поголем број
прашања.
Планирано е во наредниот
период на вежбовните активности на Баталјонот да бидат вклучувани претставници на Организацијата на резервните офицери
во Тетово.
Во рамките на континуираната соработка со гарниозонот на
АРМ во Тетово, на 25.февруари 2017
година преставници на ОРОРМ
учествуваа во одбележувањето на
патронатот на касарната ,,Кузман
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Подготовка за изведување гаѓање со воздушна пушка
Јосифовски-Питу“, во Тетово. По
тој повод, делегација на ООЕ на
ОРОРМ Тетово положи свежо цвеќе
пред бистата на народниот херој.
На 17.март 2017 година на
стрелиштето во текстилниот
комбинат „Тетекс“ се реализира
гаѓање со воздушна пушка. На
гаѓењето учествуваа 25 резервни офицери, подофицери и воени
обврзници. Во рамките на оваа
активност во ООЕ на ОРОРМ Тетово се зачленија 5 нови членови.
Дружењето на ова гаѓање заврши
во пријатна атмосфера со заеднички ручек, традиционалното
војничко гравче.
На 19. март 2017 година, планинарското друштво ,,Тетекс“Тетово организира планинарски
марш на релацијата: с.Челопекврв ,,Табахон“, кој се наоѓа на

надморска височина од 1780 м.
На овој марш учествуваа седум
резервни офицери, членови на
ООЕ на ОРОРМ Тетово.
На 19.март 2017 година по
повод одржувањето на првата седница и формирањето на ЦК на

Спомен-биста пред
Тетовскиот музеј
КПМ, во Тетовскиот музеј се одржа свеченост, на која присуствуваа поголем број делегации и
здруженија, меѓу кои и на Организационата единица на ОРОРМ
Тетово, која положи свежо цвеќе
пред спомен обележјето.

Дел од гаѓањето со воздушна пушка

Дел од присутните по повод одржувањето на свеченоста
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Мал одмор на учесниците на маршот
По повод 9. Мај, Денот на
победата над фашизмот, делегација на ООЕ на ОРОРМ Тетово,
положи свежо цвеќе пред спомен
обележјето во центарот на Тетово.
Општинската организациона единица на ОРОРМ Тетово
учествуваше и во одбележувањето на 74 годишнината од загинувањето на народниот херој Иљо

Доказ за успешно освоениот врв ,,Табахон“

Антески-Смок. Пред неговиот
споменик кој се наоѓа на местото
,,Два Бреста“, свежо цвеќе положи делегација на Организацијата
на резервни офицери од Тетово.
Зоран Кировски
претседател на
Извршниот
одбор на ООЕ на
ОРОРМ Тетово

Напорната и стрмна патека
не ги поколеба учесниците на
маршот да издржат до крај

Актуелна тема

УНАПРЕДУВАЊЕ ВО ПОВИСОК ЧИН

Унапредувањето на резервните офицери во повисок
чин е се поприсутно меѓу членството и раководствата на ООЕ
на ОРОРМ. Проблематиката на
унапредувањето е уредена со Законот за служба во АРМ, во кој
се прецизирани неопходните услови кои треба да бидат исполнети за да може резервниот офицер да биде унапреден во повисок чин.
Актуелизирањето на прашањата во врска со унапредувањата во повисоки чинови, треба да се согледуваат и во контекст
на интензивираните активности
наскоро да се утврди конкретна
воена формација која ќе ги преставува Резервните сили на АРМ.
Се очекува активната компонента на АРМ да се надополни
со резервна, односно активна ре-

зерва која треба да биде обучена и
оспособена за извршување широк
спектар на операции на ниво на
штаб, команда, односно единица.
За да може во догледно
време оперативно да профункционира една резервна формациска единица како надополна
на постојаниот состав на АРМ,
меѓу другото, неопходно е да се
обезбедат пред се човечки ресурси – резервни офицери и подофицери.
Во контекст на ова, се наметнува прашањето за потребата од системско продуцирање
на нови резервни офицери, како
и унапредување на помладите генерации резервни офицери
кои произлегоа од Школата за
резервни офицери при Воената
академија во периодот од 1996 –
2006 година.

Потсетуваме на далечната
2002 година кога се одбележуваше 50-годишнината од основањето на ОРОРМ. Тогаш, министерот за одбрана унапреди дел од
резервните офицери во повисок
чин. Ваквото искуство од пред
15 години би можело да се користи и во сегашни услоги, кога во
оваа 2017 година ОРОРМ ќе одбележи 65 години од постоењето и
активниот придонес како субјект
на одбранбениот систем.
Во оваа смисла, неопходно
е целосно да се согледа и да се
прецизира постапката и критериумите за унапредување во повисок чин и тоа пред се на помладите генерации кои се активно вклучени во формите на едукација
и практична обука што се организираат во рамктие на ОРОРМ.
Живко Трајановски
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ПОЛИТИЧКИОТ АСПЕКТ НА

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА
(Продолжува од претходниот
број)
Речиси неполни четири
века во светски рамки владееше Вестфалскиот модел и неговиот концепт на суверени
држави, кој подразбира дека
државата има највисока власт
во работите што се случуваат на нејзината територија, потоа дека територијалниот интегритет и суверенитет се неповредливи, додека мешањето
во внатрешните работи на суверената држава е недозволиво.
Меѓутоа, на крајот на XX век
ги стави наведениве работи под
сомнеж поради новите форми
на мултилатерална соработка,
појавата на бројните владини,
невладини и меѓународни организации кои дејствуваат надвор од принципите на Вестфалскиот модел.
Победата на моделот на западниот либерален политички
систем во суштина ја воспостави политичката димензија на
глобализацијата која беше поопшто прифатлива и верифицирана како универзална цивилизациска вредност. Тогаш,
повеќето државно политички
субјекти беа во состојба да го
прифатат овој либерален демократски модел по доброволен,
агресивен или присилен пат.
Во текот на досегашниот
развој и проучувањето на меѓународните односи, улогата на
државата како субјект беше во
фокусот на меѓународните случувања, особено нејзината изразена улога преку доминантната реалистичка теорија во
последните години од XX век,
а влијанието, силата и националните интереси беа во пре-

ден план. Националната држава во овој период подразбираше
право на одредена територија,
постоење на правен систем и
способност да се користи воена сила за реализирање на сопствената политика. Но настанатите промени во глобални
размери, не влијаеја толку врз
нејзината моќ колку што имаа
влијание врз слабеењето на нејзините функции. Како показатели кои ја редуцираат државната моќ може да се земат предвид јакнењето на економските и културните врски (за кои
државите сè помалку способни
да го контролираат протокот на
идеи, стоки и услуги), појавата
на транснационалните корпорации и меѓународните невладини организации ја намалуваат
државната власт, традиционалните подрачја поврзани со безбедноста, економијата и друго,
се координираат на меѓународни или на меѓувладина основа,
можноста да се создаде глобална влада или систем за глобално управување, исто така, ја
ограничува моќта на државната власт. Оттука, моќта на државата опаѓа во три сегменти, и
тоа: одбрана (поврзана со заштитата од надворешен напад на
државата, која во денешно време е сè помалку веројатна), финансии (заштита на сопствениот монетарен систем поради сè
поизразените економски и политички интеграции во кои овластувањата се префрлаат на
надворешните институции) и
неможноста државата да одржи
одредено ниво на благосостојба
поради рушењето на политичките и економските бариери од
страна на мултинационалните
компании и меѓународните фи-
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нансиски организации. Во сличен контекст е и констатацијата на Јирген Хабермас (Jürgen
Habermas), кој слабеењето на
државата го гледа низ три аспекти, и тоа:
• губење на способноста
за контрола од страна на државата,
• растечки
легитимациски дефицит во процесот на
одлучување,
• сè поголема немоќ на
полето на оданочување и организација на државата да преземе чекори коишто ќе имаат легитимно дејство.
На тој начин, поставувањето на универзалните политички и економски стандарди на глобално ниво, бараше од
државите да се придржуваат до
меѓународните норми. Од тој
аспект современите околности
и надворешните притисоци (од
меѓународните
организации
или од големите моќни држави-предводници на процесот на
глобализацијата), им наложија
на одредени држави да ги прифатат универзалните вредности, а притоа да го „жртвуваат“
својот суверенитет.
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Меѓутоа, процесот на глобализација на некој начин е голем предизвик за суверенитетот на државата, затоа што надворешната политика на државата е зависна од националните
институции и тела на кои државата мора да ги приспособи политиката и прописите поставени од меѓународните институции и во согласност со начелата
на либералната „американска“
демократија, која го заменува
меѓународното право со општо
прифатено космополитско право.
Во таа смисла е и толкувањето на Росенау (Rosenau),
кој вели дека авторитетот на
државата е значително поделен
помеѓу разните јавни и приватни агенции на локално, регионално или глобално ниво, затоа
што и новиот светски поредок
не може да се сфати како целосно државно центричен или да
биде управуван само од страна на државата, така што државите веќе не се единствени
центри на моќ во светот. Политичката глобализација можеме
да ја согледаме преку фактот
дека самите држави стануваат
политички немоќни сами да ги
решаваат глобалните проблеми
кои можат да бидат од најразлична природа. Заканите кои се
појавија како резултат на глобализацијата придонесоа овие
проблеми да бидат решавани на
глобално ниво преку постоење
на глобални (меѓународни) институции.
Од претходниве констатации можеме да констатираме
дека политичките аспекти на
глобализацијата се одликуваат со растечка улога и значење
на меѓународните организации
кои имаат надлежност не само
над некои држави туку над сите
земји во интернационалниот
систем. Меѓутоа, овие наднационални тела и некои супердржави им ја наметнуваат на

државите (присилно или не)
своите лични волји и интереси.
Така, на пример, САД може да
изнудува политички бенефиции во „името“ на либералната
демократија т.е. човекови права
во која било земја во светот (демократска или недемократска).
Глобализацијата на човековите
права и демократијата во светот честопати се претвора во
идеологија и средство за доминација. Меѓутоа, ако пристапот за демократија и човекови
права се прошири на односите
помеѓу државите, тогаш се претпоставува дека секоја држава
би требало да има еднакви права во решавањето на светските
прашања и проблеми (по аналогија на принципот „еден човек
– еден глас“). Очигледно е дека
во блиска иднина ова нема да
се оствари затоа што најмоќните земји, каква што е САД, ги
решаваат судбините на повеќето земји по пат на употреба на
сила и моќ, а не по пат на демократија, па на тој начин ја одредуваат светската политичка
сцена.
Од друга страна, дискусиите за политичката моќ на глобализацијата се поврзува со
втемелувањето на демократските принципи и вредности
(на пример, почитувањето на
човековите права). На тој начин
демократијата може да се сфати како најзначаен политички
фактор кој влијае на глобализацијата, но во изминатите години се покажа еден обратен
процес: дека глобализацијата е
таа којашто има силно влијание
врз поставувањето на демократијата и нејзините вредности,
односно глобалните процеси и
нивните влијанија ја нарушуваат демократијата на два начина:
• Прво, таа доведува до
концентрирање на политичката
и економската моќ во рацете на
мултинационалните компании,
а тоа значи нивна предност над

државната власт во тоа што можат да ја избегнат демократската контрола и можноста да ги
префрлат добивките и капиталот во сопствените (матичните земји) или во други земји од
светот.
• Вториот начин е поврзан со брзината на трговијата
која ја надминува политичката глобализација, затоа што се
одвива надвор од националните граници. Оттаму, проширувањето на демократските облици надвор од националните
граници ја зајакнува улогата на
меѓународните тела какви што
се ЕУ и ООН.
Од тој аспект се поставува следново прашање: Дали порастот на интернационалните тела и институции во светот е одговор на дефицитот во
државното управување или на
„неквалитетната демократска
политика“? Секако, процесот на
политичките интеграции во изминативе години говори за недостатоците во националниот
систем, а поради незрелоста на
одредени земји во развој неопходно е да се воспостават нови
глобални уредувања и организации кои ќе бидат во положба да одлучуваат за „судбината
на земјите“. Исто така, се јавува потребата за создавање космополитско право кое ќе биде
прифатливо за сите во глобалниот свет. Од таа гледна точка,
Хелд (Held), во рамките на теоријата за глобализацијата, говори за концепцијата на „космополитска демократија“. Во
тој контекст авторот вели дека
ако слободата е загрозена од однесувањето на другите нации и
држави, правото во една политичка заедница не може да преовладува, така што тој укажува на неопходноста од втемелувањето на демократските права
во меѓународната сфера. Таквото право тој го нарекува „космополитско демократско право“.
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Инаку, ова право опфаќа подредување на регионалните, националните и локалните суверенитети во правна рамка. Овој
модел на космополитска демократија во суштина е проширен
модел на либералната демократија. Затоа според Хелд, поседува универзална вредност. Но
дали тој модел на планетарниот простор се шири и преку наметнување воена сила, економска сила или едноставно е доброволно прифатен модел кој
има предности и поволности
над останатите облици на политичко уредување и другите
видови демократија. Од безбедносен аспект може да констатираме дека глобалниот свет е сè
повеќе хаотичен и полн со неизвесности кои во голема мера
ќе влијаат на индивидуалната, националната и колективната безбедност, а државните
структури, поради својата слабост, не ќе бидат способни да
се справат со истите, така што
се очекува во иднина да го „загубат“ својот легитмитет. Од
друга страна, поради непредвидливите осцилации на меѓународен план, може да се случи и при најмалите политички
акции да има големи последици
кои често ги сносат неразвиените и земјите во развој. Оттука,
повеќето земји кои делумно го
имаат прифатено или не сакаат
да го прифатат моделот на либералната демократија, имаат
избор од две алтернативи:
• Првата е да се адаптираат побрзо на овој систем на либерални вредности со тоа што
ќе ги прифатат постојните нееднаквости кај системот,
• Втората алтернатива е
онаа што ја посакуваат многумина, а тоа е создавање нов
светски систем во кој ќе има
повеќе демократија и рамноправност.
Гледано низ призмата на
либералната демократија, за

земјите од Третиот свет (кои
се претежно сиромашни земји)
често се говори дека недостигот на демократија е причината за нивната неразвиеност, односно поради недоволната демократија честопати се наоѓаат
на маргините од сопствениот
опстанок. Имено, неуспешните,
слабите и корумпираните држави најчесто се избегнувани
од страна на глобалните политичко-економски актери. Спротивно на ова, зголемувањето на
бројот на демократските процеси во повеќе од 70% од постојните држави во светот се гледа
како значаен фактор за зајакнувањето на процесот на демократија и нејзините придобивки, како и за сè помали шанси
за меѓусебни конфронтации и
војни. Но во глобализираниот
свет сè повеќе зачестува појавата на незадоволство од меѓународните институции, кои
често се легитимирани како
недемократски. Тогаш се поставува прашањето: дали и во
глобализираните земји постои
недостиг на демократија или,
пак, недостигот се јавува само
во помалку развиените земји,
и кој е виновникот за настанатава состојба? Многумина посочуваат на меѓународните институции, особено на оние што
се поврзани со економските аспекти на глобализацијата. Од
тој аспект е јасно дека пазарите имаат нееднакви ефекти и
нееднаквост што тие ја произведуваат, а последиците може
да бидат од политички карактер. Но денес сите сме сведоци
на тоа дека глобалните пазари
не придонесоа за богатење на
сиромашните земји, туку дури
предизвикаа и поголемо осиромашување кај некои земји. Тоа
значи дека „не се демократски
сите држави-членки на меѓународните организации“.
д-р Гоце Георгиев
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