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Практикување на воените вештини

ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ВО ГАЃАЊЕ
СО ПИШТОЛ 7,62 ММ

Дел од учесниците на натпреварот
На 2.јуни, на стрелиштето
„Долно Оризари“ се оддржа државен натпревар во гаѓање со пиштол 7,62 мм, подготвително на реден број 1. На натпреварот учествуваа 80-ина резервни офицери и
подофицери од 16 општински ор-

На огнена линија

ганизациони единици (ООЕ) на
ОРОРМ.
Пред почетокот на натпреварот, претседателот на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски, ги поздрави присутните и им посака успешен натпревар.

Државниот натпревар се реализра со логистичка поддржка на
Командата за обука и доктрини
(КОД), со која командува полковникот Љубенчо Петровски.
Учесниците на натпрееварот
од страна на капетанот Игорче
(Продолжува на стр.2)

Читање на резултатите од гаѓањето

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
проф. д-р Ѓ. Малковски, проф. д-р М. Солунчевски, д-р Г. Георгиев,
д-р Р. Петков, м-р Ристе Панов, О. Митевски, С. Илиевска, Ж. Трајановски
В. Митовски, Т. Мицевски, Н. Јосифоски, З. Анчов, С. Димов, З. Кировски.
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Признание на Златко Илиевски
од Скопје (1.место поединечно
со 44 погодоци)
Чавлески беа запознати со неопходните мерки според Упатството
за гаѓање со пешадиско оружје.
На натпреварот беа постигнати одлични резултати, а првите

Признание на екипата на ООЕ Кичево-М.Брод (1.место екипно)
три места ги освоиjа: Кичево-Македонски Брод (1.место); Скопје
(2.место) и Охрид (3.место). Поедничено, најдобри беа: Златко Илиевски од Скопје (1.место со 44 погодоци); Никола Митковски од
Кичево (2.место со 42 погодоци) и

Зоран Мирчески од Кичево (3.место со 41 погодок).
Еднодневното дружење на
учесниците на натпреварот заврши со заеднички ручек во касарната „Алекса Демниевски – Бауман“
во Велес.
Тони Мицевски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

ПЛОДНА СОРАБОТКА
Општинската организациона единица (ООЕ) на ОРОРМ Делчево, остварува плодна соработка
со ПСД „Голак“ во реализацијата
на дел од практичните содржини. Потврда на ова е организираниот планинарско-кондиционен
марш на 7.јануари на релацијата:
с.Тработивиште-Тработивишки
Кукуље, на падините на планината
Голак, на н.в. од 800 метри. На оваа
еднодневна активност, покрај планинари од ПСД „Голак“, учеству-

ваа и 30-ина активисти на ОРОРМ
од Делчево и од Берово и Пехчево.

Во вториот дел од маршот,
учесниците продолжија до браната „Лошана“ во должина од 9 км на
н.в. од 810 метри.

Дел од учесниците на маршот с.Тработивиште-Тработивишки Кукуље

ОФИЦЕР - 3
УСПЕШНА СОРАБОТКА СО ПСД „ГОЛАК“

На 28.јануари, ПСД „Голак“
од Делчево со кое ООЕ на ОРОРМ
Делчево има успешна соработка,
одбележа 4 (четири ) години од
своето постоење. На прославата
која се одржа на планината Голак,
присуствуваа и претставници на
ООЕ на ОРОРМ од Делчево и од
Берово – Пехчево.

Учесниците на маршот по повод 4-годишниот јубилеј на ПСД
„Голак“

Роденденска торта
Општинската организациона
единица (ООЕ) на ОРОРМ Делчево, во своите програмски определби посебно внимание посветува на
негувањето на слободарските традиции од подалечното и поблиско
историско минато.
Во контекст на ваквите определби, раководството и активистите на оваа ООЕ, во непосредна соработка со Локалната самоуправа на Делчево, на 4.февруари
ја одбележаа 146-годишнината од
раѓањето на идеологот на македонското национално ослободително движење, Гоце Делчев.

Годишнината се одбележа со
марш кој започна од шумската
вила која се наоѓа на 1400 м.н.в, манастирот „Свети Пантелејмон“,
кој се наоѓа на 1508 м.н.в – планинскиот врв „Мала Чавка“ на 1536
м.н.в. Должината на маршот изнесуваше 5 км во двата правци.

ЧЕСТВУВАЊЕ

Дел од културно-уметничката
програма
По овој повод, пред споменикот на револуционерот, патрон

По краткиот одмор, учесниците на маршот се вратија во
шумската вила, каде што претседателот на „ПСД “Голак“, планинарскиот водич Љупчо Чучуковски, ги почести учесниците на
оваа активност со роденденска
торта.
на градот, со положување свежо
цвеќе почит му оддадоа претставници на Општината, предводени од
градоначалникот Горан Трајковски,
претставници на Општинскиот одбор на СЗБ од НОАВМ, на повеќе
политички партии и здруженија
на граѓани, меѓу кои, и на ООЕ на
ОРОРМ од Делчево.
На чинот на чествувањето на
годишнината од раѓањето на Великанот на македонското револуционерно дело, реферат за неговиот живот и
дело презентираа членовите на КУД
„Гоце Делчев“ од Делчево.

74 ГОДИНИ ОД ФЕВРУАРСКИОТ ПОХОТ

Доделена Благодараница на ООЕ на ОРОРМ
Делчево како дел од учесниците на маршот

Во организација на локалната
самоуправа на Делчево, одбележана е 74-годишнината од Февруарскиот поход (1944-2018), на трите
групи баталјони, кој ја опфатил речиси целата територија во Вардарскиот дел и голема површина од
Егејскиот дел на Македонија.
Со учество на повеќе планинарски друштва од Делчево, од Берово,
од Пехчево и од Кочани, како и резервни офицери членови на ОРОРМ
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од споменатите општини, на 25.февруари беше организиран традиционалниот кондиционен марш на релацијата: Спомен дом на АСНОМ-Голак, во должина од 12 км.
Во текот на маршот, 60-ина
учесници совладаа височинска
разлика од 896 м, а пред споменплочата на овој голем историски

настан, членовите на КУД „Гоце
Делчев“ од Делчево презентираа
рецитал посветен на Февруарскиот
поход, кој претставува најголема
воена операција што ја презема македонската народноослободителна
војска во 1944 година.
Во чест на загинатите борци
во НОАВМ и на загинатите во Фе-

вруарскиот поход, учесниците на
маршот, на спомен-обележјето положија свежо цвеќе.
Градоначалникот на Општина Делчево, Горан Трајковски, на
учесниците на маршот им додели
благодарници, а активностите завршија со заеднички ручек во шумската вила на планината Голак.

ОДБЕЛЕЖАНИ ДВА ЗНАЧЈАНИ ИСТОРИСКИ
НАСТАНИ

На двата датума пред Споменикот на Гоце Делчев и пред Споменикот на паднатиате борци од НОВ,
се поклонија и свежо цвеќе положија претставници од ООЕ на ОРОРМ Делчево
На 4.мај во Делчево се одбележаа 115 години од смртта на големиот македонски револуционер
Гоце Делчев, патронот на градот
кој на денешен ден во 1903 година
беше убиен од турската војска во
селото Баница, на патот кон Сер.
По тој повод, во организација
на Oпштина Делчево, пред споменикот на револуционеро,т во центарот на градот се одржа пригодна програма. Најнапред, членовите
на КУД „ Гоце Делчев“ презенти-

раа реферат за животот и делото на
Гоце Делчев, а на револуцонерот,
присутните гости му оддадоа почит со едноминутно молчење.
На 9.мај, во Делчево се одбележаа 73 годишнината од победата
над фашизмот и 68 годишнината од
Денот на Европа. По тој повод пред
Споменикот на паднатите борци во
центарот на градот , членовите на
КУД „ Гоце Делчев“ презентираа
пригоден реферат за НОВ во Македонија и победата над фашизмот.

И на двата датума пред Споменикот на Гоце Делчев и пред Споменикот на паднатиате борци од НОВ,
се поклонија и свежо цвеќе положија делегации од Општина Делчево: градоначалникот, Горан Трајковски, претседателот на Советот на
Општина Делчево, Драган Маневски, како и претставници на политички партии, институции , здруженија на граѓани, претставници на
ПСК „Голак“ од Делчево, и претставници на ООЕ на ОРОРМ Делчево.

ПРОМОВИРАЊЕ НА ИСТЕВНИЧКИТЕ КУКУЉЕ

Дел од учесниците на маршот

На 10.јуни четириесетина
учесници - претставници од ПСК
„ Голак “ од Делчево, претставници од нивниот огранок „ Сосна“
од Берово, претставници од ООЕ
на ОРОРМ Делчево и од Берово–
Пехчево, реализираа планинарска маршрута за промовирање на
малку познатите „Истевнички кукуље“, пто се наоѓаат на 850м. н.в. и
претставуваат интересни геолошки
формации, составени од најразлични фигури, кои го привлекуваат
вниманието на секој посетител .

ОФИЦЕР - 5

Истевнички кукуље

Почетна точка беше с. Нов
Истевник, поточно „Балабанска
маала “, која се наоѓа на 730м. н.в.,
потоа учесниците продолжија до
„Истевничките кукуље“- „Звезден чукар “- преку месноста „Преслап“ - месноста „ Китка“- до врвот„ Бејаз тепе“ (Бела планина), кој
е највисок врв на планината Средна, на 1350м н.в. Патеката во должина од 14 км во двата правца и
покрај неповолните временски услови, беше успешно совладана од
учесниците.

ВО ЧЕСТ НА ДВАТА ИЛИНДЕНА

На 2.август, во Делчево, со
пригодна свеченост, се одбележаа
двата Илиндена : 115 годишнината од Илинденското востание 1903
година и 74 годишнината од одржувањето на Првото заседание на АСНОМ 1944 година. Одбележувањето се одвиваше пред спомен обележјата кои го чуваат споменот на
револуционерната борба од Илинденскиот период , како и од НОВ.
Пред споменикот на великанот Гоце Делчев, членовите на
КУД „ Гоце Делчев“ од Делчево,
презентираа реферат за значењето
на Илинденското востание.
Чествувањето продолжи пред
Споменикот на паднатите борци,
што се наоѓа во центарот на Делчево, каде што членовите на КУД
„Гоце Делчев“ презентираа пригодна програма со мотиви од НОВ
и Првото заседание на АСНОМ

Со полагање свежо цвеќе пред Споменикот на паднатите борци,
ООЕ на ОРОРМ Делчево се вклучи во одбележањето на 2.август
Одбележувањето на двата Илиндена продолжи во
с.Звегор покрај манастирот
„Свети Илија“, каде што тра-

диционално се одржува голем
црковно-народен собир, со богата културно-уметничка програма.

СЛОБОДАРСКИ ТРАДИЦИИ

Прославата на двата празника се одржа во Спомен домот АСНОМ

Делчево, во празнична атмосфера, на 7.септември одбележа
74 години од ослободувањето на
Делчево и 27 години од независноста на Република Македонија.
Во чест на двата празника,
пред споменикот се поклонија и
свежо цвеќе положија преставници на: Општина Делчево, (предводена од градоначалникот Трајковски и министерот Аксел Ахмедовски); Советот на Општина Делчево, (предводена од претседателот
Драган Маневски); претставници:
од политички партии, од инсти-
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туции и од здруженија на граѓани, меѓу кои, и од ООЕ на ОРОРМ
Делчево.
Прославата продолжи во Спомен домот АСНОМ со свечена седница на Советот на Општина
Делчево, при што беа доделени
општинските награди „7 септем-

ври“ на 6-мина истакнати граѓани
на Oпштината, како и награда за
најубаво уреден двор.
Во рамките на одбележувањето беше реализирана и пригодна културно-уметничка програма во која настапија децата од
детската градинка „Весели цвето-

ви“, а со рецитал на тема „Мојот
град“ се претставија учениците од
двете основни училишта во градот.
Свеченоста заврши со концерт на делчевските уметници:
Дејан Ѓеоргиевски-Ѕене-пијано и
Горан Ќурчески- тромбон.

ОДБЕЛЕЖАН ДЕН НАМАКЕДОНСКАТА
РЕВОЛУЦИОНЕРНА БОРБА

Со полагање свежо цвеќе пред Споменикот на Гоце Делчев, ООЕ на
ОРОРМ Делчево го одбележа 23 октомври

Со богата културно-уметничка програма, пред Споменикот на големиот македонски револуционер и деец на тајната македонска организација Гоце Делчев,
беше одбележан 23-ти Октомври
- Ден на македонската револуционерна борба.
Свежо цвеќе пред Споменикот положија делегации од:
Oпштина Делчево, Советот на
Oпштина Делчево, основните и
средното училиште, политички
партии, Здружението на борци од
НОБ, како и претставници на ООЕ
на ОРОРМ Делчево, кои на овој
начин им оддадоа почит на сите
кои ги положија сопствените животи за слободата на Македонија.

ЧЕСТВУВАЊЕ НА 11. ОКТОМВРИ

На 11.октомври, со пригодна свеченост, Делчево одбележа
77 години од почетокот на антифашистичкото востание.
Пред Споменикот на паднатите борци, членовите на КУД
„Гоце Делчев“ потсетија на приликите кои претходеа на Востанието, начинот на кој беше реализиран првиот вооружен напад во Прилеп и во Куманово,
при што беше потенцирано и
значењето на Востанието, кое
претставува значаен историски
настан во борбата за самостојност и самобитност на македонската држава. Потоа, присутните
положија свежо цвеќе пред споменикот.

Светлана Илиевска
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

ООЕ на ОРОРМ Делчево положи свежо цвеќе на Споменикот на
паднатите борци од НОВ

ОФИЦЕР - 7
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА
1941 – 1944 ГОДИНА

Балистите, како најсилна во (продолжува од претходниот број)
воен и политички поглед организација што дејствувала на терито- убивања, а многубројни жени и деријата на Западна Македонија, биле војки биле силувани. Такви акции
главните противници на македон- биле преземни и во селата Обреноската војска во текот на вооруже- вец, Подвис, Карбуница и Кладник.
Борбените дејства во овој пената војна, посебно во 1944 година.
Нивните активности во Македо- риод балистите ги насочиле кон
нија започнале во пролетта на 1943 Кичевската околија, кадешто биле
година. Во почетокот тоа било како сконцентрирани повеќе партизанпоследица на спогодбата помеѓу ски одреди и создадена слободна
Италијанската команда во Тирана територија. Во почетокот на сепи претставниците на балистите на тември било запалено селото Из15 март 1943 година. Поангажира- вор, додека во с. Белчишта три
но дејствување на Балистите се за- лица биле убиени и повеќе домови
бележува кога во нивните редови опљачкани и опожарени.
По капитулацијата на Италија
се вклучува Џемо Хасан (Џемаил
Хасани) и други националистички во септември 1943 година Балистиекспонирани Албанци во пролетта те постигнале спогодба со Герман1943 година. Како резултат на ова ците, односно со нивната команда
организационо поставување на ба- во Тирана. Според неа, тие примилистичката организација во Маке- ле германски офицери во команддонија започнале и нивните први ните места,а веднаш потоа и оружје
оружени акции против партизан- за да се борат против единиците на
ските одреди. Најпрво на 26 април македонската војска. По претход1943 година во нерамна борба не- ни опсежни подготовки, Германцивооружените борци од Мавровско- те, заедно со балистите, кон крајот
гостиварскиот партизански одред на септември 1943 година, презе“Кораб” во с. Новосело неколку ле офанзива на слободната теристотини балисти, предводени од торија што ја држеле партизаните.
Џемо Хаса и Акиф Речани, целосно По разбивањето на единиците на
го разбиле Одредот и на лице место македонската војска, Германците и
убиле и масакрирале 4 борци, доде- балистите го зазеле Кичево. Во тека 10 души биле заробени и однесе- кот на овие борби загинале поголем
број борци и жители на Кичево,
ни во затворот во Гостивар.
Меѓутоа, балистите не мо- меѓу кои и народниот херој Мирко
жејќи да ги уништат партизанските Милевски.
Со цел сосема да ги уништат
одреди во акциите со италијанскипартизанските
сили во овој реон,
те воени единици, со репресивни
мерки се нафрлиле врз население- балистите презеле воени дејства
то за да се осветат поради воените (до средината на ноември 1943 гоактивности на одредите. Во јуни дина) во реонот на селата:Брждани,
1943 година за одмазда за изврше- Извор, Кленоец, Малкоец, Попоец
ниот напад на возот кај с. Малкоец и др. Овие дејства имале како пои с. Попоец, тие влегле во селото и следица создавање несигурност
го ограбиле, а потоа скоро сите се- придружена со страв за сопствелани ги подложиле на разновидни ниот живот, зашто вршеле такви
измачувања за да ги принудат да злодела какви што се:”...силување
кажат каде се наоѓаат партизани- на секоја жена што ја затекнале во
те. Не останале поштедени ниту селото или околината, кражби на
селата во Копачка, кадешто извр- сé што е поважно од храна, облека
шиле групни тепања, затворања и и друго, палење на куќи и стогови

со сено, амбари со жито и др.”. Тоа
било причина селаните од с. Турје
да го напуштат селото, а слична
судбина доживеало и с. Иванчишта
итн.
Во средината на октомври балистите повторно презеле воени
дејства, но сега во правец на Струга, кадешто имале судири со Одредот “Славеј” и со делови од баталјонот “Мирче Ацев”. Борби во
текот на ноември се воделе и кај
Кичево и Дебар. По тешките борби
кај Дебар балистите и Германците
во декември 1943 година го зазеле
градот и ги протерале македонските воени единици и политичкото
и военото раководство на Македонија. Во текот на овие судрувања
настрадале голем број села, и тоа:
Турје, Мраморец, Сливово, Арбиново, Врбјани, Брждани, додека
изгорени и ограбени биле селата:
Белчишта, Слатино и Лактиње.
Правејќи еден пресек на овие
борбени дејства на балистите против партизанските единици, а кои
биле обично помагани и поддржувани од Германците, се наметнува
заклучокот дека тие воени дејства
биле добро организирани и водени
со една страшна верска фанатизираност за борба против”Рисјаните
и за нивно протерување од Западна
Македонија”. Затоа и не случајно
биле вршени такви злосторства од
кои и Германците се грозеле”кога
ги добивале извештаите”.
Борбените дејства на балистите со единиците на македонската
војска и пресметката со сите приврзаници на НО движење добиле широки размери во пролетта на
1944 година. Посебно тоа дошло
до израз кога повторно биле заземени слободните територии во Дебарца и Малесија од единиците на
македонската војска. Од април до 6
мај 1944 година такви борби биле
водени кај селата Слатино, Песочани, Црвена Вода и Мешеишта.
Во текот на овие борби македон-
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ската војска успеала да ги исчисти
овие територии од балистите и од
Германците и да создаде слободна територија. Тоа не им одело во
прилог на Германците и тие околу
8 мај 1944 година презеле акција
за заземање на слободната територија во Дебарца. Не успевајќи да ја
повратат оваа слободна територија
под своја контрола, тие и балистите се повлекле и својот бес го истуриле врз недолжното македонско
население во селата Ботун, Црвена
Вода, Песочани, Врбјани, Лактиње,
Годивје и Мраморец, од кои поголем дел биле и опожарени.
Со воените дејства кои имале карактер на грабежи, палежи,
убиства и силувања, балистите
продолжиле и во другите населени
места, претежно онаму каде што
се воделе вооружените дејства. Од
пролетта па сé до втората половина на ноември 1944 година воените
дејства не престанувале да се одвиваат во Западна Македонија. Во текот на летото 1944 година се воделе тешки борби кај Дебар, кадешто
Германците и балистите претрпеле
тешки загуби. Борби се воделе и во
околината на Струга, кадешто Првата македонска бригада катастрофално ги поразила Германците и
балистите и на 7 ноември ја ослободи Струга. Потоа борбените судрувања се пренеле на Кичево, Гостивар и Тетово. Борбите за Кичево
биле жестоки, по што на 16 ноември Кичево било ослободено, а балистите во безредие се повлекувале кон Гостивар и Тетово. По овој
пораз кај Кичево повеќе балистите
не претставувале сериозна воена
сила. Тие во безредие на 17 ноември се повелекувале кон Гостивар,
кој наредниот ден, на 18 ноември,
единиците на македонската војска
го ослободиле. По ослободувањето
на Гостивар многу балисти од Кичевско и Гостиварско неорганизирано се повлекувале кон Тетовскиот крај. Тетово и околината биле
последното нивно засолниште.
Борбени дејства на балистите со единиците на македонската војска се воделе и во реонот на
Скопско, односно на просторот

Сарај - хидроцентрала Матка, на
левиот брег на реката Треска и во
поблиска длабочина, кадешто биле
концентрирани околу 3.000 балисти. И тука тие не можеле да пружаат отпор, поради што поразени се
повлекувале кон Тетово. Така Тетово станало собиралиште и на оние
балисти кои се надевале дека градот ќе го држат под своја контрола
и ќе ги одбиеле нападите на македонската војска. Но, тоа не можеле
да го направат зашто, по силните
борби што претходно се воделе, тие
веќе биле разбиена воена сила. Тетово не можеле да го задржат и на
19 ноември овој последен неослободен град во Македонија бил ослободен.
Врз основа на погоре изнесеното, како неминовен се наметнува заклучокот дека балистите, иако
биле организирана воена сила на
овој простор, сепак, немале некоја
перспектива против македонската војска која во текот на воените
дејства сé повеќе и поорганизрано растела. Во скоро сите борбени судрувања тие настапувале координирано со Германците кои во
најголем број случаи им давале
силна артилериска поддршка. Основниот заклучок е дека балистите
биле и останале најголемиот противник на НОВ во Македонија, со
кого биле водени најтешките воени судрувања во текот на Втората
светска војна на територијата на
Македонија.
3. Легалитет
Организацијата Легалитет е
позната уште и како монархистичка, односно Зогистичка, бидејќи
била приврзана и целосно верна
на албанскиот крал Ахмед Зогу.
Ја формирал во 1943 година мајорот Абаз Купи, познат во Албанија
како База Цани, и нејзин водач.
Пред да ја формира организацијата
Легалитет А. Купи како жандармериски офицер бил против анексијата на Албанија кон Италија, поради
што, уште од самиот почеток, активно се вклучил во народноослободителното движење во Албанија.
Бил член на ГШ на НОВ и ПО на

Албанија. Но, подоцна истапил од
Движењето и, откако ја формирал
организацијата Легалитет, имал намера НО движење на Албанија да
го приклучи кон неговата организација, а на кралот Ахмед Зогу да му
се признало правото за враќање на
престолот во Албанија.
Претежно членови на Легалитет биле лица кои не можеле да
се вклучат во балистичката организација или кон Лавдишти Мехди Фрашери. Организацијата имала две поголеми групи, една во северниот дел на Тирана и една во
Скадар. На чело на групата во Тирана бил Џемаил Наип, бивш народен пратеник за време на А. Зогу.
Таа издавала и свое гласило “Атан
Ника”. Скадарската група ја раководел Сали Мифтија.
Се проценува дека организацијата Легалитет имала околу 5.000
членови. Само Абаз Купи во својата група во областа Мат имал околу 1500 наоружани приврзаници.
Најголеми приврзаници имал меѓу
офицерите и бајрактарите. Тој се
наоѓал на север од Тирана, но никогаш не презел воени активности. На Германците им одговарало
Легалитет да не ги напаѓа, а и тие
да не го напаѓаат. За цело време
кај Абаз Купи постоела Британска
воена мисија. Тиранската влада,
формирана од Германците, била
во постојани врски со Легалитет,
особено Намесништвото. Претседателот на Намесништвото Мехди
Фрашери бил во контакт со Абаз
Купи и Германците знаеле дека Намесништвото не сака премногу да
се експонира и дека настојува да
одржува врска и со другата страна,
со англо-американците и тоа преку
Легалитет. Поради тоа во јуни 1944
година, кога дошло до криза на
владата на Албанија, односно кога
претседателството сакало нова влада од која би испаднал Џафер Дева
како главна германска потпора во
таа влада, Германците веднаш предупредиле дека ќе го истераат Мехди Фрашери до колку Џафер Дева
не остане во владата, па така тој и
натаму останал министер за внатрешни работи.
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Пред крајот, некаде кога почнало повлекувањето на Германците од
Грција, а претстоело и повлекување
од Албанија и од овој дел на Македонија, Британците направиле обид
да го активираат Абаз Купи со своите сили да соработува со партизаните во борбите против Германците. Од Ахмед Зогу, кој тогаш бил во
Лондон, барале да напише писмо до
Абаз Купи за да бара неговите сили
да соработуваат со партизаните во
борбата против Германците. Меѓутоа, писмото што го напишал Зогу
не го прифатило Министерството
за надворешни работи, бидејќи и

тој, заедно со Легалитет ја застапувал тезата за зачувување на “Голема Албанија” и во писмото до Абаз
Купи нагласувал дека со своето ангажирање требало да помогне да се
зачуваат границите на “Голема Албанија”. Писмото му било вратено
на Зогу да го исправи, но тој ни во
новата верзија не го изоставил ставот за “Голема Албанија”, па Форин
Офис се откажал од испраќање на
писмото до Абаз Купи.
Преку британската воена мисија А. Купи добивал оружје и муниција. Тоа многу придонесувало
за зголемување на неговиот углед.

Тој перспективата на својата организација ја гледал во доаѓањето на
силите на западните сојузници во
Албанија. Кога народноослободителната војска на Албанија ја разбила неговата органзација, со брод
избегал во Италија.
Организацијата
Легалитет
имала приврзаници и во Западна
Македонија, но тие не биле организационо поврзани и немале значајна политичка моќ, туку дејствувала
на помал простор.
проф.д-р Ѓорѓи Малковски
(продолжува во следниот број)

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Демир Хисар

ЕДУКАТИВЕН МАРШ

Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Демир Хисар, со кој раководи рез.поручник Васко Младеновски, организира еднодневен
марш на релацијата: с.Доленци-с.
Брезово, во должина од 6 км.
Оваа практична едукативна
активност со повеќе содржини, во
која учествуваа 50-ина резервни
офицери од Д.Хисар, претставници на ООЕ на Прилеп и Кичево,
како и претставници на локалната
самоуправа, МЗ Брезово, ЛК „Изгрев“, ПД „Бигла“ и други, беше во
рамките на проектот „Брезово-традиција и уметност“, поддржан од
Министерството за култура. Целта
на проектот, што го координираше
проф.д-р Менде Солучевски, беше
– развој на руралниот туризам во
општина Демир Хисар.

Во текот на маршот учесниците положија свежо цвеќе на спомен-обележјата на загинатите борци во Илинденското востание и во
НОВ во с.Доленци и с.Брезово.
Според програмата, тие ја посетија и Куќата на цвеќето на познатиот хуманист Живко Поповски – Цветин, кој им подари по
еден цвет во чест на роденденот на
неговата мајка. Во оваа пригода, на
присутните им се обрати и претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски.
За географските и демографските карактеристики на с.Брезово,
учесниците на маршот ги информира претседателот на МЗ Брезово, Вецко Никлевски, а предавања на тема „Брезово во Илинден
и Брезово во НОВ“ оддржаа про-

Проф.д-р Менде Солучевски одржа предавање пред учесниците на
маршот

Почеток на маршот
фесорите: Вангелко Лозановски и
Менде Солунчевски. Членовите
на ЛК „Изгрев“ се претставиија со
литературни творби посветени на
с.Брезово-едно од најопеаните села
во Демирхисарско.
проф.д-р Менде Солунчевски
член во Собранието на ОРОРМ од
Демир Хисар

Учесниците на маршот ја
посетија куќата на цвеќето на
познатиот хуманист Живко
Поповски – Цветин
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Собрание на ОРОРМ

ОТЧЕТ ЗА ОСТВАРЕНОТО

На седницата на Собранието
на Организацијата на резервните
офицери на Р.Македонија, што се
одржа во Велес, во фокусот на вниманието беа повеќе значајни прашања, меѓу кои, посебно внимание
му беше дадено на Извештајот за
работата во 2017 година.
Во работата, покрај членовите на Собранието, учествуваа и
претседателите на ООЕ, членовите
на Надзорниот одбор, претседателите на комисиите и претседателите на секциите на резервните офицери, но и повеќе гости, меѓу кои

Претседателот проф.д-р
Ѓорѓи Малковски го презентира
Извештајот за сработеното
во 2017 година
на: ЦУК, ДЗС, КОД, Воената академија, Одделението за одбрана и
локалната самоуправа.
Во извештајот што го презентира претседателот на ОРОРМ,
проф.д-р Ѓорѓи Малковски, беше
оценето дека во 2017 година се остварени респективни резултати во
сите области од функционирањето
на Организацијата, што се должи
пред се на мошне успешната соработка и целосна логистичка поддршка на МО и ГШ на АРМ, како и
на одговорниот однос на раководствата на ООЕ и на Извршниот одбор на ОРОРМ.
Во рекапитуларот на оствареното во 2017 година, во Извештајот
се нагласува дека на гаѓањата со
пешадиско оружје биле вклучени
350 учесници, на кондиционо-едукативните маршеви 700, на трибини 200, на спортски натпревари
300, на меѓународни активности

Дел од членовите на Собранието
100 и на активности од областа на
слобдарските традиции 1.400.
Во вкупните реализирани
содржини планирани со програмата на ОРОРМ во 2017 година, биле
непосредно вклучени над 3.000 резервни офицери и подофицери и
тоа врз волонтерска основа.
На оваа отчетна седница е
усвоена Програма за едукација и
обука на членовите на ОРОРМ за
2017 година, а беше промовиран и
19 број на „Офицер“ интерно гласило кое преставува вистински
хроничар на активностите на Ор-

практика на најактивните членови на раководствата на ООЕ да им
се доделуваат признанија во знак
на јавна благодарност за нивната
посветеност и значаен придонес во
афирмацијата на ОРОРМ како активен субјект во функционирањето на автономниот одбранбен систем на Р.Македонија. Заслуженото признание – Значка на ОРОРМ,
за 2017 година, им беше доделена
на: резервните капетани Јован Јовановски од Радовиш и на резервниот поручник д-р Ристе Петков од
Пробиштип.
На чинот на врачувањето на
ова признание, претседатеалот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски ја нагласи нивната посветеност
во реализацијата на програмските
активности на ОРОРМ во изминатиот тридеценски период.
Живко Трајановски

Живко Трајановски го
промовира 19.број на
„Офицер“
ганизацијата на национално, на регионално и на општинско ниво. Во
текот на престојот во градот на Гемиџиите, учесниците на седницата на Собранието го посетија Народниот музеј на Велес каде што ја
разгледаа етнолошката поставка.
Во ОРОРМ, во последните 10ина години е воспоставена редовна

На Јован Јовановски од
Радовиш и на д-р Ристо Петков
од Пробиштип доделана значка
на ОРОРМ за 2017 година
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Значајни активности на ООЕ на ОРОРМ Битола

КОНДИЦИОНО-РЕКРЕАТИВЕН МАРШ
Опшптинската организациона единица (ООЕ) на ОРОРМ Би- „ПЕЛИСТЕР 2018“
тола, на 28.април беше домаќин
на кондиционо-рекреативен марш
„Пелистер 2018“.
На маршот учествуваа 40 резервни офицери и подофицери од
ООЕ на ОРОРМ од западниот регион на Македонија: Битола, Демир
Хисар, Прилеп, Охрид и Кичево.
Маршот се реализира на релација: Инфо центар Пелистер – Палиснопје – планинарски дом „Копанки“ – хотел „Молика“ - Инфо
центар Пелистер, во должина од
3,5 км.
За време на маршот беа организирани две работни содржини.

Дел од учесниците на маршот
Во месноста Палиснопје учесниците беа запознати со начинот на

Маршрута по која се реализираше маршот

изведување на географска и топографска ориентација, а на планинарскиот дом „Копанки“ покрај
карактеристиките на теренот беа
запознати и со богатата флора и
фауна на овие простори. Овие две
содржини ги реализира ренџерот
Иљо Стерјовски, од Националниот парк „Пелистер“, Битола.
Маршот заврши на платото пред Инфо центарот каде што
беше организиран заеднички ручек - традиционалното војничко
гравче подготвено од страна на логистичката чета при Гарнизинот
на АРМ во Прилеп.

ПОЧИТ КОН МАСАКРИРАНИТЕ КАЈ ГАЈРЕ
Битолчаните Влатко Миленкоски и Благојче Силјановски, и
Пеце Матичевски од Oпштина Но-

ваци, се тројцата воени резервисти, припадници на Баталјонот на
Воената полиција од Битолскиот

Корпус, кои во двојна заседа загинаа на 5 јуни 2001 година, во близина на селото Гајре, на раскрсни-

Пред спомениците на бранителите беше одбележана 17-годишнината од загинувањето на македонските
бранители кај Гајре
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цата од патот за Шипковица, во
долината на реката Пена.
Оваа година, се навршуваат 17 години од загинувањето
на македонските бранители. Во
нивна чест, градоначалничката на Општина Битола, Наташа

Петровска, во соработка со подрачното одделение на Министерството за одбрана и Општинската организациона единица на
ОРОРМ Битола, заедно со повеќе
делегации, положија свежо цвеќе
пред споменикот „Анѓел“ во пар-

кот кај Саат кулата и кај споменикот подигнат на просторот во
поранешната касарна. Во нивна
чест, беше организиран и Меморијален турнир во мал фудбал, насловен:„Влатко, Благојче и
Пеце 2001“.

РЕГИОНАЛЕН МАРШ „ТРЕСКАВЕЦ 2018“
Општинската организациона единица (ООЕ) на ОРОРМ Битола, е една од поголемите ООЕ
во Р.Македонија, која планираните
содржини со Програмата за едукација и обука ги реализира континуирано во текот на целата година, независно од временските услови.
Домаќин и организатор на
регионалниот марш „Трескавец
2018“, што се организира на 10.ноември на релацијата: Прилеп-манастир „Успение на пресвета Богородица“, Трескавец, во должина
од 7 км, беше Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Битола.
Во рамките на повеќегодишната традиционална соработка
со соседните општински организации, на оваа едукативна обука учествуваа и претставници на
ООЕ на ОРОРМ од Прилеп и од
Демир Хисар.
За учесниците на маршот од
Битола и од Демир Хисар, оваа
содржина претставуваше и убава можност тие да се запознаат
со убавините и карактеристиките
на Прилепскиот регион, при што,
посебен впечаток им остави мана-

Маршрута по која се реализираше маршот

Движење по карпести предели и качување по угорнина со помош на сајла.
стирот Трескавец, каде што отец
Калис ги информира за значењето
на ова духовно светилиште од неговото формирање до денес.
Искуството од ваквата соработка на споменатите три ООЕ е
позитивен пример за можноста
вакви и силични програмски содржини да се организираат и во други средини.

Отец Калис ги информира присутните за манастирот Успение на
пресвета Богородица „Трескавец“

Оливер Митевски
член на Извршниот одбор на
Собранието на ОРОРМ
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Усовршување на воените вештини

ПРАКТИЧНА ОБУКА СО АП 7,62 ММ ВО КИЧЕВО

Практичните содржини во
обучувањето во ОРОРМ, во континуитет претставуваат приоритетни активности за кои постои
голем интерес кај членството.
Со оглед на потребата од
постојано усовршување на воените вештини во ракувањето со
пешадиско оружје, а согласно со
Упатството за гаѓање со пешадиско оружје, на 19.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 70-ина млади резервни офицери и подофицери од југозападниот дел на Македонија (Битола,
Прилеп, Демир Хисар, Охрид,
Тетово, Кичево, Македонски
Брод), како и од ООЕ на ОРОРМ
Скопје.
Пред почетокот на гаѓањето, учесниците беа запознаени
со безбедносните мерки на стрелиштето, како и со тактичкотехничките карактеристики на
АП 7,62 мм. На гаѓањето беа
остварени многу добри и одлични резултати 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 претседтелот на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Кичево - Македонски
Брод, резервниот капетан Зоран
Никодиноски.
Еднодневното дружење на
учесниците на гаѓањето заврши со заеднички ручек – традиционалното војничко гравче во
касарната „Чеде Филиповски –
Даме“, што го подготви Вториот
логистички баталјон.
Тони Мицевски

На огнена линија

Читање на резултатите од гаѓањето

Обраќање на претседтелот Малковски пред учесниците на
гаѓањето
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ПРЕПОРАКИ ЗА СОВРЕМЕН МЕНАЏМЕНТ НА
СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Од теоретскиот преглед на
литература и норматива и истражувањето на терен за практикување на современ менаџмент на
Системот за заштита и спасување
(СЗС) се препорачува:
Република Македонија (РМ)
треба поагресивно да ги следи современите тенденции во заштитата и спасувањето преку инклузија во сите иницијативи и активна
портиципација во организациите и
институциите во ООН, ЕУ и Југоисточна Европа (ЈИЕ).
Треба да се интензивира развојот на генерални-стратегиски
менаџери и средно ниво на менаџери во одговорните субјекти во
СЗС. Во силите за заштита и спасување има потреба од развој на
оперативни менаџери, способни
брзо да одлучуваат и да дејствуваат на терен, како и развој на тимски-штабни менаџери оспособени
да ги следат и да ги инкорпорираат
современите тенденции во заштитата и спасувањето.
Треба да се креираат едукативни програми за поодобрување
на менаџерските вештини, да се
оствари побалансиран пористап на
менаџерските улоги, континуирано да се подобрува опшествената
одговорност и етичката димензија
на работата на субјектите во рамките на СЗС.
Неопходен е развој на менаџери со концепциски способности, меѓународно комуникациски
способности и информатичко технички способности. Во иднинна,
современите менаџери се повеќе
треба да ги развиваат вештините
за помагање и поддршка, отколку
насочување и наредување. Тоа ќе
го постигнат ако менарџерите во
својот развој се насочуваат кон самопроцена, размислување, истражување и искусување.
Културата во СЗС треба да
развива субкултури кои ќе бидат

во поддршка на доминантната култура. Која, пак, треба да ја негува
визијата и мисијата на СЗС.
Етиката во СЗС се повеќе да е
производ на морални менаџери со
висок кредибилитет, кои ќе продуцираат проактивна наместо адаптибилна опшествена одговорност
пред се кај одговорните субјекти
во СЗС.
Зголемување на опшествената одговорност кон средината на
одговорните субјекти во СЗС до
препознатливо водечко место во
окружувањето каде што функционираат Дирекцијата за заштита и
спасување (ДЗС), единиците на локална самоуправа (ЕЛС) и територијалните противпожарни единбици (ТППЕ).
Во планирањето: треба да
се оствари подобра инклузија на
информа¬тичката технологија и
транспортот во СЗС и подобра вклученост на системот во европските и светски глобални активности
на планирање на заштита и спасување . Во анализа на опкружувањето потребно е балансирано
користење на процесите: скенирање, набљудување, предвидување
и проценување. Има потреба од корекции во стратегиските документи како што се: Законот за заштита и спасување , Проценката на загрозеност од природни непогоди
и други несреќи (ПНДН), Стратегијата за заштита и спасување,
Планот за заштита и спасување и
Плановите по мерките за заштита
и спасување . Во креирањето на
промените во позитивната норматива и носење на стратегиските документи да се користи партиципативното планирање, да се вклучат
што поголем број човечки ресурси, припадници на СЗС. Во делот
на одлучување, особено за стратегиските документи, подготвените
предлози да се даваат на поширок
увид на јавноста и отворање на де-

бати, се со цел за нивна поголема
ефективност.
Во организирањето: потребно е реорганизирање на организациските структури во одговорните
субјекти. Во ТППЕ систематизациите треба да се зголемат, во ДЗС
да се намалат, а во поголемиот број
на ЕЛС во делот на заштита и спасување да останат исти или да се
зголемат. Со промена на организациската структура, неопходни се
промени на работните места. Има
потреба од корекции во личниот
состав на некои од единиците заштита и спасување согласно проценката на загрозеност од ПНДН,
но и корекции на бројноста, јачината и разноликоста на силите за
заштита и спасување.
Субјектите треба се повеќе да
користат органски дизајн на работата, чија флексибилност и интензитет на дизајнирање на кратки
патеки да зависи од промените на
технологијата и окружувањето, а
на долги перспективи, од стратегијата и постојните човечки ресурси. Ваквата флексибилност треба
да овозможи континуирани организациски промени користејќи ги
трите основни фази на плананирана промена: одмрзнување, менување и повторно замрзнување.
Преклопувањето на надлежности може да се реши со интегрирање на некои од посочените
субјекти, особено ДЗС и Центарот
за управување со кризи (ЦУК).
Денес, со развојот на ИТ, има
потреба, особено кај силите за заштита и спасување, од нов вид на организарање т.н. виртуелно организирање. Се повеќе треба да се нагласува комбинација меѓу тимски
и мрежни организации со нагласување на привременоста, односно
непостојаност во однос на времето. Ваквите вир¬туелни организиции или групи на доброволна основа можат да се органи¬зираат во
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акциите за заштита и спасување.
Овие единици да бидат збир на
професио¬налци од разни струки
кои поради природата на работа
не можат да бидат ставени на обврзна основа, туку на доброволна
основа. Распониот на контрола на
овие виртуелни организации може
да биде многу широк. Мало професионално вработено јадро да се
грижи за ефективност и ефикасноста на овие сили.
Делегирањето на овластувања да се децентрализира. Неопходно е посоодветно делегирање
на овластувањата. Распонот на
контрола на вработените поради
комплексноста на проблематиката,
треба да биде тесен, додека кај силите за ЗС, широк.
Во раководењето во СЗС има
потреба од развој на лидерство
кај раководителите кое води кон
поуспешно раководење во СЗС.
Најзначајни карактеристики кои
треба да ги развиваат и практикуваат раководителите-лидери се,
развој на сопственото знаење, визија и чесност. Зголемување на лидерството кај вработените да се
врши со користење на тактики на:
инс¬пирирање, убедување и консултирање. Ваквиот пристап овозможува поголема предаденост и
согласност од страна на извршителите кон нивните претпоставени.
Тоа води кон подобрување на демократскиот во однос на автократскиот стил на раководње.
Успешната
комуникација,
како една од најзначајните активности на раководењето, ќе се подобри со минимизирање на забележаните бариери, преку развој на
нагласените техники за подобрување на комуникацијата. Во едукативни програми и обука треба да се
изучат техниките кои се однесуваат на: следење на работата, внимателно сослушување на соработниците и начин на повратно барање
и добивање на информации. Техниката внимателно сослушување е
покарактеристична за вработените
во ДЗС и ЕЛС, додека следење на
работата за вработените во ТППЕ.
При комуницирањето информаци-

ите треба да се точни, навремени,
целосни и соодветни. Се повеќе
претпоставените треба да користат место на комуникација арена
во однос за фасада и слепа точка.
Комуникациските текови да водат
кон сите страни. вертикална, хоризонтална и дијагонална комуникација. За подобро инфор¬мирање и
подобрување на комуникацијата,
од особено значење е покрај дирекната комуникација и медиумското
информирање за ПНДН, особено
во делот на превенција. За успешно
раководење со акциите за ЗС, неопходно е отстранување на забележаните слабости преку едукација
и извежбување.
Има потреба од поддржување
и развој на тимската работа преку
соодветно дефинирање на тимските улоги на учесниците во тимовите во проекти, штабови, единици
итн. Треба да се користат сите видови на вертикални, хоризонтални и мешани тимови. Од аспект на
функциоиналност да се развиваат
проект ни тимови и сервис тимови
кои се особено значајни за ефикасноста како помош на веќе постојните менаџерски и оперативни тимови. Користејќи ја ИТ, се повеќе
да се формираат виртуелни тимови
кои преку дебати ќе изнаоѓаат решенија, но и ИТ да се користи за
мобилизација во настаните.
Контролирањето треба да
се насочи кон осовременување на
сите чекори на контролата. Има
потреба од подобрување на стандардите за контрола преку измени
и дополнување на позитивната
норматива и подобрување на плановите за ЗС. Неопходни се подобрување и интензивирање на контролите на субјектите во областа
на ЗС, со превентивен акцент, но
и се наметнува потреба од изрекување на соодветни казни заради
отстранување на недостатоците кај
субјектите се со цел обезбедување
на подобра ЗС на населението. Во
рамките на СЗС, кај одговорните
субјекти потребно е отстранување
на детектираните недостатоци во
поглед на квантитетот и квалитетот на ресурсите, односно нивно

соодветно обезбедување. Има потреба од промена на организациските структури на субјектите во СЗС
во следните насоки: намалување
на систематизацијата во ДЗС, зголемување на система¬тизациите
на ТППЕ. Исто така, потребно е
проширување на систематизациите во дел од ЕЛС со нови работни
места во областа на заштита и спасување. Како резултат од спроведената контрола, почесто треба да се
изрекуваат награди, опомени или
казни согласно извршените наоди.
Детектираните аномалии кај опрема и материјално техничките средства (МТС), треба да се корегираат преку набавка на опрема и МТС
што недостигаат.
Во поглед на менаџментот на
човечки ресурси. во СЗС потребни
се: промени и усогласување на човечките ресурси со окружувањето
во поглед на: пол, етничка припадност и вера. Согласно критериумите за работа има потреба од обезбедување на човечките ресурси со
посоодветно пред се високо образование и помлада возраст. Во процесот на вработување треба поиздржано де се подготвуваат и распишуваат огласите и да се минимизира политичкото влијание во
одлучувањето. Испразнетите работни места треба навремено да се
пополнуваат.
Во развојот на човечките ресурси треба да се унифицира најдобар пристап на работно воведување според субјекти. Има потреба
од изготвување на брошури за работно воведување во ДЗС, ТППЕ
и силите за заштита и спасување.
Треба да се интензивира обуката со рамномерна застапеност на
сите видови и методи на обука и
вежбовни активности. Рамономерно зголемување на обуката и вежбовните активности во земјата и
странство да се врши според принципот на територијална разместеност и видови на загрозеност на
територијата. Неопходно е подобрување на соработката на одговорните за човечките ресурси, раководството и работниците во поглед
на креирање на прогресивен кари-
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ерен развој. Населението треба да
се обучи за самозаштита.
Има потреба од поагресивно
ангажирање на кадри во меѓународните, и регионални организации и институции во рамките на
ООН, ЕУ и ЈИЕ. Има потреба од
доразработка на формуларите за
оценување и заеднички пристап на
оценувачот и оценуваниот за кре-

ирање по реални оцени. Во оценувањето да се вклучат: потчинетите
и интересентите.
Неопходно е зголемување на
бенефициите кај припадниците
на СЗС според зачестеност, број и
вид на награди. Потребно е поттикнување на припадниците во СЗС
за зголемување на учеството во
невладините организации (НвО) и

развој на нови НвО во областа на
ЗС. Развој на позитивен пристап на
раководството и извршителите заради минимизирање на девијантните однесувања Целосно опремување на припадниците на СЗС со
опрема и МТС за заштита при работа.
проф. д-р Менде Солунчевски

Нови изданија на ОРОРМ

БУНТОТ НА КРИВОПАЛАНЕЧКИОТ БАТАЛЈОН
На 11.март, во Центарот за култура во Крива Паланка, беше промовирана книгата „Бунтот на моторизираниот пешадиски баталјон од
Кривопаланечко против учеството
во граѓанската војна во Југославија
во 1991 година“ на авторот, проф.д-р
Ѓорѓи Малковски.
На чинот на промоцијата на
овој најнов труд, чиј издавач е Организацијата на резервните офицери
на Македонија, присуствуваа околу
400 резервни офицери и подофицери, учесници во настаните во 1991
година како припадници на Кривопаланечкиот моторизиран баталјон,
претставници на локалната самоуправа, на ЗОК, на Командата на резервните сили, граѓани на Крива Паланка, како и на Пробиштип, Свети
Николе, Штип и Кратово.
Меѓу присутните беа и: министерот за земјоделство, шумарство и
водостопшанство, Љупчо Николовски, како и пратеничката во Собранието на Р.Македонија, Слаѓана Митовска.
Книгата, како што нагласи
промоторот, доц.д-р Марјан Ивановски од Институтот за национална
историја, според научната практика
претставува извонреден материјал,
затоа што е пишувана од искази на

Дел од присутните на чинот на промовирање на книгата

Од доделување признанија
на учесниците на
Кривопаланечкиот баталјон во
1991 година
директни учесници врз основа на
нивното субјектино доживување.
„Во нашата понова историја,
досега не е посветено внимание на
еден многу значаен настан, каков
што е бунтот на Кривопаланечкиот
баталојн во 1991 година. Овој бунт
на 721 припадник на Баталјонот, не

Дел од учесниците во бунтот на Кривопаланечкиот баталјон во 1991 година

е значаен само за директните учесници, туку и за генерациите кои
доаѓаат, за историјата, а посебно за
воената историја и за Армијата на
Р.Македонија, бидејќи станува збор
за прв бунт во се уште постојната
СФР Југославијата против тогашната моќна ЈНА“, нагласи во обраќањето авторот, проф.д-р Ѓорѓи Малковски. Тој потенцира дека целта на
трудот е да не се заборави настанот,
прв од таков вид на просторите на
поранешна Југославија, на кој, резервистите од Кривопаланечко јасно
ставија на знаење дека не сакаат да
гинат за туѓи интереси, туку ако треба да се брани нешто, тоа е пред се
сопствената држава, Р.Македонија.
Поздравни обраќања до присутните имаа: градоначалникот на
Општината, Борјанчо Мицевски и
командантот на Баталјонот, рез.капетан Веселин Стојановски.
Во завршниот дел од овој промотивен чин, претседателот на
ОРОРМ, Малковски, на резервните
офицери и подофицери, припадници на Кривопаланечкиот баталјон во
1991 година, им додели признанија
за нивното учество во овие настани.
Живко Трајановски
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Обука во природа

КОНДИЦИОНО-ЕДУКАТИВЕН МАРШ

Маршевите, како практична
содржина во едукацијата и обуката
на членовите на ОРОРМ, претставуваат мошне привлечна содржина
која овозможува проверка на нивната психофизичка оспособеност и
можност за збогатување на воените
знаења во природен амбиент.
Потврда на ова, претставува и
регионалниот кондиционо-едукативен марш кој што се реализира на
6.октомври во Кочанскиот регион.
Маршот, на кој учествуваа 70ина резервни офицери и подофицери од 9 општински организациони
единици (ООЕ) од источниот дел на
Р.Македонија и од Скопје, се реализира на релацијата: Тополник-акумулација „Градче“-Голем водопад и
обратно, во должина од 8 км.
Во регионот на акумулацијата „Градче“ и Големиот водопад, во
подножјето на планината „Јастребник“, на н.в. од 500 м, поручникот
Иван Димитров, од Вториот механизиран пешадиски баталјон со кој командува потполковник Горан Петрушевски, ги запозна учесниците со
географските и топографските карактеристики на просторот. Покрај
ова, тој презентира и информација
за тактичките карактеристики на

Дел од учесниците на маршот

Почеток на маршот
Брегалничко-Кичевскиот помошен
правец на воени дејства, што беше
проследено со големо внимание.

Поручникот Иван Димитров ги запозна учесниците со географските
и топографските карактеристики на просторот

Резервните офицери и подофицери, имаа ретко убава можност
да се воодушевуваат од природните
убавини во подножјето на Осоговските Планини, при што, беа посебно импресионирани од Големиот водопад со висина од 20-ина метри кој
го создала природата од водите на
Голема Река.
Живко Трајановски

Големиот водопад
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Негување на слободарскиот дух на Пробиштип

ТРАДИЦИЈАТА ПРОДОЛЖУВА

Општинската
организациона единица (ООЕ) на ОРОРМ Пробиштип, на 3.април го одбележаа
Денот кога е извршен нападот на рудниците за олово и цинк „Злетово“ од
Пробиштип во 1944 година од страна
на Третата македонска народноослободителна бригада и Косовскиот одред и Денот на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип.

Претседателот проф.д-р Ѓорѓи Малковски полага свежо цвеќе пред
спомен-обележјето во спомен-паркот „Братство и единство“ во
Пробиштип

Дел од учесниците на одбележувањето во спомен-паркот
„Братство и единство“
Градоначалникот на Општина
Пробиштип, г-дин Драган Анастасов,
беше главен покровител на ова одбележување, а целосната организација
беше на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип.
На одбележувањето беа присутни резервните офицери и подофице-

ри од Пробиштип и Злетово, претседателот на Организацијата на резервните офицери на Република Македонија, проф. д-р Ѓоѓи Малковски,
претставници на Општинската организација на Сојузот на борците од
НОВ и продолжувачите, истакнати
политички и деловни лица, членови
на Советот на Општина Пробиштип,
претставниоци од сите политички
партии од општината и претставници на општинските јавни гласила: ТВ
„Протел“ и „ЕКО“ радио, кои преку
своите програми го пренесоа настанот.
И оваа година, 45 резервни офицери и подофицери традиционално
го изведоа маршот до месноста Солиште во должина од 15 километри,
каде што се запознаа со значењето

Дел од културно-уметничката програма на ова одбележување

на месноста Солиште. Потоа, учесниците на маршот се упатија кон Пробиштип – односно спомен паркот
„Братство и единство“, каде што положија свежо цвеќе.
Во спомен паркот „Братство
и единство“ се одржа централната
прослава. Пред присутните, најпрво
се обрати претставникот на градоначалникот на Општина Пробиштип,
потоа зборуваше претседателот на
ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи Малковски, а на крајот се обрати претседателот на Општинската организација
на Сојузот на борците од НОВ и продолжувачите, г-дин Драган Миланов.
По кратките обраќања, имаше богата
културно-уметничка програма.
На сите присутни на ова одбележување на значајниот историски
настан големо задоволство им приредија членовите на литературната
секција при СОУ „Наум Наумовски
Борче“ од Пробиштип, потоа литературниот клуб „Процвет“ и балетското студио „Магија“ при Домот на културата „Злетовски рудар“, а под раководство на Ели Донева и познатиот
музичар Далибор Зафиров. На крајот,
со сплет на ора, настапија најмладите
членови при КУД „Злетовски рудар“
од Пробиштип.
Злате Анчов
претседател на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Пробиштип

ОФИЦЕР - 19
ОБУКА ВО СОРАБОТКА СО КОМАНДАТА НА
РЕЗЕРВНИ СИЛИ

Согласно Планот за обука на
Командата за резервни сили, планирана е четиридневна обука (поделена е на два дела по два дена, поради
тоа што активностите со резервните офицери се одвиваат во неработни денови) на тема „Изучување на
НАТО знаци, симболи и водење на
работна карта“, а целта на обуката е
обучување на резервните офицери
за употреба на НАТО знаци и симболи, за водење на работни карти
по НАТО стандарди и донесување
на воена одлука, согласно СТАНАГ
2014. Основната цел на Организацијата на резервните офицери на
Република Македонија (ОРОРМ) е
да создаде резервни офицери за пополнување на потребите, согласно Концептот за резервни сили и
евентуално нивно ангажирање во
мировни операции предводени од
НАТО и ОН.
На 23 и 24 јуни 2018 година во
Центарот за обука „Пепелиште“,
10 членови на ОРОРМ (9 резервни офицери и 1 подофицер), учествуваа на првиот дел од обуката на
тема: „Изучување на НАТО знаци
и симболи“ , а вториот дел од обуката: „Водење на работна карта“
ќе се реализира во првото триме-

10-те учесници од ОРОРМ на обуката спроведена од страна на Командата за обука на резаервните сили
сечие од 2019 година.
На обуката учествуваа: резервниот капетан Синиша Богдановски од Куманово, резервните потпоручници, д-р Гоце Георгиев од Виница, м-р Ристе Панов
од Свети Николе, Стојанче Димов
од Штип, Зоран Ласков од Штип,
Перо Трајановски од Скопје, Гоце
Јовановски од Скопје, Горан Наум-

чевски од Скопје и резервниот наредник Благојчо Илиевски од Куманово.
Обуката
ја
реализираа
претставници од Командата за
резервни сили и тоа: полковникот Борко Симоски и полковникот
Неџат Лимани.
Тони Мицевски

Полковник Борко Симоски ја реализира темата „Изучување на НАТО знаци и симболи“
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Од меѓународните активности на ОРОРМ

ВИСОКО МЕЃУНАРОДНО ВРЕДНУВАЊЕ

Од врачувањето на официјален документ за членство на ОРОРМ во ГАМИНГЕР Иницијативата
На 15. и 16.февруари, Организацијата на резервните офицери
на Р.Македонија ја посетија високи претставници на Асоцијацијата
на резервните офицери ГАМИНГЕР Иницијатива (претседателот,
резервниот мајор Радим Марушак
од Чешка, потпретседателот, резервниот капетан на морнарица
Зигфрид Нац од Полска, делегатот
за меѓународни односи, резервниот генерал-мајор Ѓузепе Имбалзано од Италија и претседателот
на Здружението на словенечките офицери, резервниот генералпотполковник Алојз Штајнер).
Оваа
Средноевропска
иницијатива во која члену-

Дел од присутните на овој свечен чин во седиштето на ОРОРМ

Од посетата кај началникот на ГШ на АРМ генерал-потполковник Методија Величковски и
директорот на ГШ на АРМ генерал-мајор Димче Петрески
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Од посетата на Првата механизирана пешадиска бригада во Петровец.
ваат 11 национални асоцијации од Германија, Швајцарија,
Италија,Хрватска,
Унгарија,
Чешка, Словенија, Словачка, Австрија, Полска и Македонија, е
фокусирана на важни прашања
во Европската безбедносна политика и воените односи и претставува линк помеѓу армиските сили
и цивилното општество. Името,
ГАМИНГЕР потекнува од градот
Гаминг (близу Виена), каде што во
1989 година е основана асоцијацијата.
ОРОРМ, на предлог на организациите на резервните офицери на Словенија и на Италија,
официјално стана членка на ГАМИНГЕР на 24.септември 2017
година, а при посетата на 15.февруари, на претседателот проф.д-р

Ѓорѓи Малковски, на свечен начин
му беше врачен официјален документ за членство во асоцијацијата.
Со оглед на фактот што другите 10 членки на ГАМИНГЕР се
од државите членки на НАТО, а
Р.Македонија му припаѓа на ПзМ,
може да се оцени дека рамноправното членство на ОРОРМ во
оваа Средноевропска асоцијација,
претставува високо вреднување
во меѓународни рамки.
Во работниот дел со раководството на ОРОРМ, во кое учествуваше и генерал-потполковник
Горанчо Котески, советник во
Кабинетот на Претседателот на
Р.Македонија, беа разменети искуства од работата на националните
асоцијации на резервните офицери на Македонија, Чешка, Полска,

Италија и Словенија, а проф.д-р
Ѓорѓи Малковски презентира информација за развојниот пат, програмските содржини и методот на
работа, при што, посебно ја акцентира одличната соработка со МО
и ГШ на АРМ.
На 16.февруари претставниците на ГАМИНГЕР, во придружба на претседателот на
ОРОРМ, ги прими началникот
на ГШ на АРМ, генерал-потполковник Методија Величковски и
директорот на ГШ на АРМ генерал-мајор Димче Петревски.
Според Програмата за нивниот
престој, тие ја посетија и Првата
механизирана пешадиска бригада во Петровец.
Живко Трајановски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка

БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА

Во рамките на меѓународната
соработка на ОРОРМ со исти или
со слични асоцијации на резервни
офицери, значаен сегмент преставува и билатералната соработка со
повеќе вакви организации на просторот на поранешна Југославија,
како и пошироко на Балканот.
Потврда на ова, претставува
веќе воспоставената соработка помеѓу ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка и Општинската организација
на резервни офицери на Зрењанин,
Р.Србија. Во текот на 2017 година,

во Зрењанин – градот на мултикултурата, познат во историското
минато како Бечкерек, во средиштето на Банат, беше потпишана Повелба за збратимување помеѓу овие
две организации, во која се трасира нивната соработка како значајни
субјекти на одбранбените системи
во Р.Македонија и во Р.Србија.
Од 19 до 21.октомври, во возвратна посета на ООЕ на ОРОРМ
Крива Паланка, претстојуваше делегација на Општинската организација на Зрењанин (претседател-

ката, рез.поручник Тања Дуловиќ и
членовите на Извршниот одбор рез.
потпоручник Миле Новаковиќ и
рез.водник Мирослав Сладојевиќ).
Во разговорите што ги остварија со Извршниот одбор на ООЕ
Крива Паланка, како и со претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, беа разменети искуства
од нивното ангажирање во одбраната.
Во рамките на дводневниот
претстој во Крива Паланка, гостите
од Зрењанин го посетија манасти-
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Посета на резервните офицери од К. Паланка и Зрењанин кај градоначалникот на Општина К. Паланка,
Борјанчо Мицевски
рот „Св.Јоаким Осоговски“ и Градскиот музеј, а положија и свежо
цвеќе на спомен-костурницата на
загинатите српски војници во Балканските војни и во Првата светска
војна.
При посетата на градоначалникот на Општина Крива Паланка,
Борјанчо Мицевски, тој беше поканет да го посети Зрењанин со цел
продлабочување на соработката помеѓу двете општини.
Договорено е активисти на
ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка, во
2019 година да учествуваат на показна вежба од областа на заштитата и спасувањето во вонредни состојби што ќе ја организира Зрењанин.
Влатко Митовски
претседател на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ К.Паланка

Гостите во посета на Градскиот музеј на К.Паланка

Од меѓународните активности на ОРОРМ

ЈАЗИЧНА АКАДЕМИЈА

Меѓу позначајните активности на ЦИОР (Меѓусојузничката конфедерација на резервни офицери),
спаѓа и Јазичната академија, наменета за резервните офицери активисти на националните асоцијации од
земјите членки на НАТО и на ПзМ.
Таа, како меѓународна институционална форма за едукација на
резервните офицери, се организира
со цел изучување на англискиот и

на францускиот јазик во функција
на подигање на нивото на комуникација во ЦИОР. На овој начин се
овозможува развивање на говорните
вештини, на способностите за интерактивна комуникација и правилно
пишување со посебен акцент на воената терминологија.
Академијата се организира
традиционално од 2000-та година, а
ОРОРМ со целосна логистичка под-

држка на МО и ГШ на АРМ, беше
домаќин и коорганизатор во 2007 година.
Годинешната, 19.Јазична академија се оддржа во Сан Фернандо во Школата за подофицери на
шпанската морнарица, во Шпанија.
На оваа меѓународна едукација, на
која учествуваа 96 резервни офицери
од замјите членки на НАТО и ПзМ,
Р.Македонија ја претставуваа: ре-
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зервниот потпоручник м-р Ристо Панов (Свети Николе) и резервниот капетан м-р Зоран Стојкоски (Прилеп).
Во рамките на социјалната
програма, учесниците на Академијата ги посетија: воздухопловната база, поморската авиобаза „Рота“,

а имаа можност да се запознаат и со
носачот на авиони „Хуан Карлос I“.
Претставникот на ОРОРМ м-р
Ристо Панов, пред дел од учесниците на Академијата, ја презентира темата „Улогата на вооружените
сили на АРМ“, а претставниците

од Шпанија и од Велика Британија
изразија интерес за посета и соработка меѓу нивните асоцијации и
ОРОРМ.
рез.потпоручник
м-р Ристе Панов

Учесниците на Јазичната академија 2018

Дел од учесниците активно вклучени во работата
на ЈА

Резервниот потпоручник м-р Ристе Панов, активно вклучен во дел од социјалната програма
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Меѓународна активност на ОРОРМ

СРЕДБА СО ПРОФ. Д-Р ХОЗЕ КАРАСКО ОД ШПАНИЈА

На 14.ноември во посета на Организацијата на резервните офицери
на Република Македонија (ОРОРМ)
беше резервниот офицер, проф.др Хозе Караско, од Шпанија, професор на државниот универзитет
„Крал Хуан Карлос“.

На средбата од ОРОРМ присуствуваа: проф. д-р Ѓорѓи Малковски (претседател на ОРОРМ) и м-р
Ристе Панов (секретар на ОРОРМ) .
Проф. д-р Ѓорѓи Малковски го
поздрави гостинот од Шпанија и
накратко го запозна со македонска-

Проф.д-р Хозе Караско (втор од лево) во посета на ОРОРМ

та историја, организациско-кадровската структура и активностите на
ОРОРМ, истакнувајќи дека ОРОРМ
е формирана пред 66 години и е една
од најстарите и најзначајни организации во Македонија.
За успешната презентација на
Р.Македонија и ОРОРМ и за гостопримството, проф.д-р Хозе Караско,
се заблагодари при што изрази посебна благодарност до м-р Ристе Панов, кој ја организира оваа средба.
Тој, исто така, истакна дека и нивната Организација на резервни офицери добро функционира, но за разлика од нашата е со понов историјат.
На крајот од средбата, м-р Ристе Панов го запозна претседателот
на ОРОРМ, со CV-то на гостинот,
при што, интересен беше податокот
дека тој е советник (консултатнт)
во Министерството за одбрана при
Владата на Шпанија за геополитичките и економските проблеми во
земјите од Африка и Средниот Исток.
Тони Мицевски

Одбележан „13 Ноември“-Денот на ослободувањето на Скопје

ОСЛОБОДУВАЊЕ СО СОПСТВЕСТВЕНИ СИЛИ

Со повеќе културни, хуманитарни, еколошки, спортски и други
активности, Скопје ја одбележа 74-годишнината од ослободувањето.
Во ослободувањето на главниот град учествуваа единиците
на: 12.бригада, 3.бригада, 8.бригада
на 42.дивизија, 50.дивизија, како и
16.бригада.
Во знак на почит кон загинатите
398 борци за ослободувањето на Скопје и 10-ина стрелани граѓани пред
Камениот мост, повеќе делегации положија свежо цвеќе на Партизанските
гробишта, на споменикот на генерал
Михаило Апостолски на градските
гробишта „Бутел“ и пред Споменикот на олсободителите на Скопје.
Чинот на чествувањето на Денот на ослободувањето, беше посебно достоинствено осмислен пред
Споменикот на ослободителите во

Делегација на ОРОРМ пред Споменикот на ослободителите во
Скопје
непосредна близина на Владата, каде
што присуствуваа повеќе пратеници, министри, преживеани соборци

на ослободителите, претставници на
АРМ, претставници на дипломатскиот кор, на политички партии, резерв-
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Одбележан 13.ноември на партизанските гробишта „Бутел“
ни офицери, здруженија на граѓани,
ученици од гимназијата „Јосип Броз
Тито“, СУГС „Лазар Танев“ и други.
Со положување свежо цвеќе,
почит кон ослободителите изразија повеќе делегации, меѓу кои,
на: Градот Скопје, Градскиот одбор на СЗБ од НОАВМ, Кабинетот
на Претседателот на Р.Македонија,
Владата на Р.Македонија, Собранието на Р.Македонија, АРМ, Организацијата на резервните офицери на
Р.Македонија, дипломатскиот кор, по-

веќе здруженија на гараѓани и други.
„Во периодот меѓу двете светски војни израснаа генерации со чиста, непоколеблива, македонска национална свест. Тие беа веќе наполно
свесни за својата национална посебност. Кај нив тоа чувство беше здраво
узреано, и токму затоа беше изградувана свеста дека ослободувањето треба да се изврши со сопствени сили.
Напредните македонски сили го дочекаа почетокот на Втората светска
војна наполно свесни дека се влегува

во решавачка битка за ослободувањето на Македонија“, истакна, меѓу другото, претседателот на ГО на СЗБ од
НОАВМ на Скопје, д-р Трајко Стаматоски во своето обраќање.
„Денот на ослободувањето на
Скопје има посебно место во срцата
на секој од нас. Денес, со гордост се
сеќаваме и го славиме нашето богато
и славно минато, но и ја потврдуваме нашата антифашистичка припадност. Така, и овој 13 Ноември вреди
да се потсетиме колку тешко и скапо
ни е платена слободата. Според историските извори вкупната сила на фашистичките единици коишто го окупирале Скопје, изнесувала една дивизија.
Значајно е да се потсетиме дека
додека многу градови низ Европа ги
ослободуваа странски војски, Скопје го ослободија нашите партизани.
Иако беа далеку помалку опремени
од окупаторот, послабо вооружени,
тие успеаја да го победат, затоа што
го бранеа својот град, својот дом, а
има ли нешто посвето отколку да го
жртвуваш животот за својот дом“, нагласи градоначалникот Шилегов.
Живко Трајановски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид

МАРШ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА МИРОТ

Членови на ООЕ на ОРОРМ Охрид учесници на маршот

На 21.септември Општинската
организациона единица на ОРОРМ
„Благојче Крстаноски“ – Охрид, по
повод Денот на мирот, со повеќе
свои членови учествуваше во маршот организиран по тој повод од
страна на Сојузот на борци од Охрид и Дебрца и од Локалната самоуправа од Охрид. Маршот се изведе
по улиците на Охрид, а заради врнежливото време заврши во Домот
на културата „Григор Прличев“,
каде што пред многубројните учесници се прочита писмото на мирот,
што како порака беше упатено до
Генералниот секретар на ООН.
Наум Јосифоски
секретар на Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Охрид
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Практична обука со пешадиско оружје

УСПЕШНО ГАЃАЊЕ СО АП 7,62 ММ ВО ВЕЛЕС

Во рамките на Програмата
за обука, усовршувањето на воените вештини на резервните офицери и подофицери во ракувањето со пешадиско оружје претставува една од приоритетните активности на ОРОРМ. Во контекст
на ова, а согласно со Упатството
за гаѓање со пешадиско оружје,
на стрелиштето „Долно Оризари„ во Велешкиот регион, се реализиран еднодневна обука – подготвително гаѓање со АП 7,62 мм
на реден број 1.
На оваа практична обука
учествуваа 80-ина резервни офицери и подофицери од: Скопје, Куманово, Велес и Свети Николе.
Неопходната логистичка поддржка за успешна реализација на
оваа практична содржина, ја обезбеди Командата за обука и доктрини (КОД), со која командува полковникот Љубенчо Петровски.
Пред почетокот на гаѓањето,
раководителот, капетан Драган
Лабаковски од ЦИО (Центар за
индивидуална обука), го нагласи

На огнена линија
значењето на усовршувањето на
воените вештини во ракувањето
со АП 7,62мм, а постариот водник I каса Мухамед Реџепи, ги
информира учесниците за нејзините тактичко-технички кaрактеристики, при што, потсети, дека
најдобри резултати поединечно
се постигнуваат на оддалеченост
до 400 м.

Дел од учесниците на натпреварот

На гаѓањето беа остварени
одлични и многу добри резултати, односно од вкупниот број кои
гаѓаа: 2/3 беа оценети со „надминал стандард“.
Еднодневното дружење на
оваа обука заврши со заеднички
ручек во касарната „Алексо Демниевски-Бауман“.
Живко Трајановски
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Постариот водник I класа Мухамед Реџепи, ги информира учесниците за тактичко-техничките
карактеристики на АП 7,62мм

Седници на Извршниот одбор на Собранието на ОРОРМ

УСПЕШНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ОРОРМ

Во текот на 2018 година Извршниот одбор на ОРОРМ оддржа
пет седници и тоа на: 26. јануари
во Штип, 23. февруари во Скопје, 4.
мај во Скопје, 25. јули во Неготино
и 29.ноември во Неготино. Со седниците на Извршниот одбор на
ОРОРМ раководеше претседателот,
проф.д-р Ѓорѓи Малковски.
На петте седници на Извршниот одбор, во фокусот на вниманието, беа повеќе актуелни прашања од
работата на ОРОРМ. Меѓу другото,

усвоени се повеќе документи и донесени се значајни одлуки за успешно функционирање на ОРОРМ.
Tака, на почетокот на годината се
усвоија: Извештај за материјалнофинансиското работење на Организацијата во 2017 година, Завршна
сметка за 2017 година, Финансиски
план за користење и располагање
со финансиските средства во 2018
година, Програма за работа на Собранието на ОРОРМ за 2018 година
и Програма и План за обука на ре-

зервните офицери и подофицери во
2018 година.
На седниците, во текот на годината, се разгледуваа периодични извештаи за реализираните активности на ОРОРМ и на ООЕ на ОРОРМ,
за кои подетално образложение поднесуваше претседателот на ОРОРМ,
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, се договараа и се планираа обврските пред
секоја активност, а се со цел, за успешно функционирање на ОРОРМ.
Тони Мицевски

Отчетна седница на Собранието на ОРОРМ

УСВОЕНИ ПОВЕЌЕ ЗНАЧАЈНИ ДОКУМЕНТИ

Петтата седница на Собранието на ОРОРМ што беше закажана
за 23.март, во Скопје, со следниот
дневен ред: Усвојување на - Деловник за работа и избор на работни тела, Извештај за активностите
на ОРОРМ во периодот од јануари
до март 2018 год., Извештај за материјално-финансиското работење
на ОРОРМ во 2017 година, Завршна сметка на ОРОРМ за 2017 година, Финансиски план на ОРОРМ за
2018 година, Програма за работа на
Собранието на ОРОРМ во 2018 година, Програма и План за обука на

ОРОРМ во 2018 година, беше презакажана за 11.април, од причина што
една третина од членовите не беа
присутни поради лошите временски услови, а требаше да се усвојат
значајни документи.
На седницата присуствуваше и претставникот на Министерството за одбрана,
д-р Тони Петрески, кој ги поздрави
присутните членови на Собранието
и истакна, дека се надева на успешно продолжување на соработката
помеѓу МО и ОРОРМ.
На седницата на Собранието на ОРОРМ се водеше мошне бо-

гата и плодна дискусија по презентираната Информација за остварените плански активности во првото тримесечие од 2018 година од
страна на претседателот проф.д-р
Ѓорѓи Малковски, Во дискуксијата
учествуваа повеќе членови на Собранието, кои, покрај позитивните
оценки, ги изнесоа и негативните,
кои според нив, во иднина треба да
се отстранат.
На седницата се усвоија сите
документи по точките наведени во
дневниот ред.
Тони Мицевски
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ДОКТРИНИТЕ ЗА ВОЈНА ДА СЕ ЗАМЕНАТ СО
ДОКТРИНИ ЗА МИР
Од потврдното искажување
за дополнителните хипотези реално може да се надеваме дека
РМ ќе треба да го добие долгоочекуваното и посакувано, а пред
сè и веќе заслужено членство во
НАТО. Таа исполни сè што е потребно за да стане членка и треба
да биде дел од НАТО семејството.
РМ мина низ многу турбулентни
времиња и успеа да се справи речиси со граѓанска војна и да донесе мир и безбедност во овој дел
од Балканот и светот. Со засилена поддршка од главните актери во НАТО и ЕУ за македонското членство во НАТО, сигурно ќе
може да се надмине и последната
пречка–спорот за името со Република Грција, за што ќе биде потребна нормална флексибилност,
се разбира од двете страни и од
другите земји членки на ЕУ со
што конечно прво ќе се затвори
најголемата НАТО, а потоа и ЕУпразнина на југот од Балканот за
сите земји членки.
Всушност, со поставување на
концептите за безбедност и мир
се создава интересна аналитичка
проширена рамка во која може да
се лоцира функцијата на резервните офицери. Со оваа рамка се
овозможува да се докомплетира
мозаикот и соодветно да се разбере значењето на безбедноста и мирот со условеноста на човековите
права и толеранцијата и истите да
се доведат во релација со конфликтите на национално, регионално
и на ниво на Евроатланскиот регион. На овој начин, преку поместувањето на тежиштето за стратегиското дејствување на резервните
офицери, претежно во мирновременски услови, ќе се допре до новите пристапи и патишта за придонесот и функцијата на резервните сили за безбедноста и мирот
како основни услови за демократскиот развој на човековите права,
вредности и за подобра толерантна иднина за сите заедно. Во ис-

(продолжува од претходниот број)
тражувањето, предмет на интерес
е функционалното дејствување
од резервните офицери за смирување на сите конфликтни ситуации внатре во земјата и пошироко во Евроатлантскиот регион кои
може да претставуваат закана за
безбедноста и мирот. Теоретскиот и емпирискиот дел од ова истражување содржат доволен број
податоци и факти врз коишто засновано можат да се воопштат повеќе заклучни сознанија. За да се
постигне потребната методолошка заснованост и логичка поврзаност, најнапред потсетуваме на
предметот на ова истражување и
на неговата цел, а потоа ќе се искоментира пооделно содржинскиот редослед за секој дел од трудот.
Уште во почетокот мошне
експлицитно е истакнато дека ова
истражување главно е посветено
на организираноста на резервните офицери на Република Македонија во функција на безбедноста,
мирот, човековите права и толеранцијата во Евроатланскиот регион со цел за изолирање на конфликтите - војната и обезбедување на потребната стабилност за
сите.
Со трудот е направен обид
врз база и анализа на истражувачкиот материјал од аспект на национално-историски, социо-економски, воено-политички и статистички приод во РМ, соседните
и други членки на НАТО-ЦИОР,
ПзМ и ЕУ, да се укаже на најзначајните фактори кои определувачки влијаат на изградбата на ВС,
нивното квантитативно и квалитативно структуирање, односно
да се оформи оптимален можен
модел за организираноста на РО
во функција на безбедноста и мирот во РМ и ЕАР.
Во однос на национално-историското искуство, од истражувањето може да се извлече констатацијата дека отпорот и борба-

та на македонскиот народ со секој
обид, битка и востание преставувал чекор напред кон конечното
постигнување на вековната желба
за национално и социјално ослободување и формирање на своја
самостојна држава.
Националната
структура
на населението кое влегувало во
составот на ВС може да се каже
дека преовладувала со голема хетерогеност која била поволност и
неповолност. Поволноста се потврдувала доколку застапеноста
од овие структури го прифаќале
учеството во остварување на вековниот сон за своја држава и обратно кога тие недоследно служеле за заеднички поставената
државна цел која од тие причини
на овој македонски простор се
остварува многу доцна дури со
крајот на Втората светска војна.
Во делот на разработка на
основните елементи на воената
доктрина како основен индикатор
со помош на кој треба да се одликува оптималниот модел за организирање на РС е потребата од
воспоставување на новиот концепт за резервата во РМ.
Притоа, се тргнува од сознанието дека РМ како суверена и самостојна држава ја конституирагради ОРОРМ-АРМ како иманентен дел на воено-државната организација за што посебно влијание
имаат повеќе фактори со различни ефекти.
Како позначајни ги разработив системските, воено-политичките, социо-економските, техничко-технолошките, како и национално-историското искуство за
кои се претпоставува дека се основни фактори што го детерминираат концептот и изградбата на
моделот на РС при што не се исцрпени можносите за влијание и
на други фактори.
Истаржувачкиот материјал
кој е користен зборува за една теориско-хипотетичка рамка во која
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се анализирани општото и националното историско искуство значајани за обликување на ОРОРМ
и АРМ. Во тие рамки е укажано
на позначајните глобални етапи
посочени во конкретни периоди и
фази за изградбата и развојот на
воената организација, а со тоа и
на ОРОРМ–АРМ. Тука не се исклучуват ни развојните фази на
меѓународните воено-политички
и економски организации (НАТО,
ЦИОР, ЕУ,) кои како интергативни процеси со своето значење не
насочуваат да се стремиме кон
нив и тие се наша крајна цел.
Несомнено е дека внатрешната и надворешната мирољубива
и активна политика има значајно
влијание за изградбата на РС во
чие средиште се безбедноста, мирот, човековите права и толеранциајта со што се создава релативно релаксиран амбиент.
Резервните офицери секојдневно преку своите цивилни
професии прават обид кај граѓаните да се подигне свеста за безбедноста и мирот, притоа вклучувајќи активности за рано предупредување, превенција на конфликтите, миротворство, чување
и градење на мирот, разоружување, санкции и по потреба присила кон мир и други слични активности во таа насока. Тоа е
постојан и континуиран процес
кој никогаш не завршува и РО со
останатите општествени субјекти
ги негува и придонесува за практична реализација на сите животни вредносни човекови идеи и
цели кои се постигнуваат и доживуваат само со остварени и заштитени заеднчки добра и дела.
Присутна е постојана тенденција на скоро сите меѓународни субјекти да ги ползуваат и
да ги промовираат мирољубивите пристапи и стратегии за творење на безбедноста и мирот. Во
таа смисла и во РМ, РО со останатите одбранбени безбедносни
субјекти преку своите механизми
го поместуваат акцентот на своето дејствување кон превентивно
функционирање и прилагодување

на своите концепти за безбедност
и мир на тие потреби.
Со ова истражување и добиените резултати од истото кои се
особено значајни, бидејќи со нив
се појаснува и осветлува еден нов
модел со нова димензија за ориентираноста и организираноста на
резервните офицери во функција
на безбедноста и мирот и за новите закани и ризици кои ја оптоваруваат меѓународната заедница
преку војна да се дојде до безбедност и мир, недвосмислено се покажаа дека раното предупредување и превентивните активности
се далеку посоодветен пристап за
одржување на безбедноста и мирот наспроти конфликтите и присилата кон мирот. Како вметнување, надоградување и настојување на резервните офицери за да
се унапреди безбедноста и мирот,
како неопходна потреба што треба да се овозможи со секојдневнпо справување со основните причини кои доведуваат до конфликт.
Со оваа ориентираност и организираност на резервните офицери
се овозможува потврдата и потенцирањето на меѓузависноста на
безбедноста и мирот со човековите права и толеранцијата во практиката на секојдневното живеење.
Oправданостa на овој труд
произлегува од фактот што со досегашните научни сознанија за
меѓународниот статус на безбедноста и мирот не се постигнати крајните цели и конфликтите
и војната се сè уште присутни и
се закануваат и во иднина. Оттука произлегува и оправданоста за
истражување во овој труд за значењето и организираноста на резервните офицери во функција на
безбедноста и мирот.
Можноста за примена на резултатите од ова истражување ја
условува и неговата општествена
оправданост. Тоа треба да придонесе кон изнаоѓање на најсоодветни заеднички активности за зачувување на мирот, безбедноста
и стабилноста за побрзи и побезболни транзициски процеси прилагодени на современите меѓу-

народни норми во кои РМ и поширокиот регион треба да земат
соодветно и заедничко сложно и
истовремено обединето учество
со зголемена компромисна внатрешна и надворешна комуникација за решавање на постојните и
идните проблеми кои би се појавиле.
Во трудот значајно место е
посветено на НАТО и на приближувањето на РМ кон НАТО, кој ја
засилува својата поддршка преку
ЦИОР каде и ОРОРМ е придружна членка и тоа е неопходно уште
позасилено да се прави континуирано сега и во иднина до полноправно и рамноправно членство.
НАТО резервистите беа и ќе
продолжат да бидат важен елемент на Алијансата. Тие обезбедија на НАТО значајна воена подготвеност и корисна врска со цивилното општество. Со зголемената улога на овие таканаречени
граѓански војници, политиката на
НАТО резервните сили можат да
го потпомогне остварувањето на
НАТО мисиите. Оваа политика
ги поттикнува подобрувањата на
обуките на РС, обезбедува можност да се учествува во мирновремени операции и ја промовира
програмата за поддршка од работодавците со целосно распознавање на државните одговорности
од овие области.
Стратегиската определаба на
РМ својата иднина да ја остварува како членка на НАТО-ЦИОР,
ЕУ, преку безбедносните, мировните, политиколошките и социолошките аспекти се објаснува
како интегративен процес и како
реалност со демократска вредност. Тука се опфатени темелните уставни вредности на РМ, безбедносната и одбранбената политика и реформите во политичкиот и во економскиот систем, Овие
процеси се објаснуваат преку соработка на РМ, ОРОРМ со НАТО-ЦИОР, ЕУ која се одвива во
пет области, а тоа се: политички
и економски прашања, прашања
во однос на вооружените сили на
Р.М. прашања во однос на ресур-
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сите, прашања во однос на безбедноста, мирот и стабилноста и
правни прашања. За приближување на РМ кон НАТО-ЦИОР, замени се предвид и комплексноста
на евроатлантските интегративни процеси, безбедноста, мирот
и стабилноста кои се посебно нагласени во Националната концепција за безбедност и одбрана и Годишните национални програми и
акциони планови за членство и за
подготовки на РМ за членство во
НАТО, каде што приближувањето на РМ кон НАТО се опишува
дека е од голем интерес кој може
да се поврзува и со внатрешната
стабилност.
Во тој контекст, со интегрирањето на РМ - ОРОРМ во НАТОЦИОР-структурите каде што се
веќе Грција, Албанија и Бугарија,
како соседни земји, ќе се зајакне и
добрососедстката економска, политичка, воена и друга соработка
и на тој начин е можно Балканскиот регион веќе да не претставува
товар со конфликти на Европа,
туку нејзин интегрален безбеден
и мирен дел.
Во таа насока, резервните
офицери ја истакнуваат потребата за овозможување на отворен и
искрен дијалог за постојните проблеми и изнаоѓање на решенија
за истите со вклучување на сите
земји од Балканскиот и поширок
регион бидејќи тоа е единствениот пат кој нè води напред и со кој
ќе се дозавршат целосно започнатите интегративни процеси во регионот. Таквите процеси кои водат кон безбедност, мир и стабилност во рамките на ООН, со време се афирмирани универзалните
вредности и принципи кои се однесуваат на правата, слободите и
одговорноста на човекот, преку
кои треба да се создаваат услови
за меѓународно приближување
на народите и државите од целиот свет.
Поинаку кажано, погрешно е
потребите за безбедносно, мировно и одбранбено организирање да
се барат само во конфликт и војна, туку напротив, обратно, треба

со безбедност и мир да се настојува да не дојде до нив. Тоа значи
дека резервните офицери на безбедноста и мирот мора да гледаат многу пошироко, а и за останатите состојби во заедниците
каде што живеат. Како неопходен
услов се јавува потребата од синхронизирани и добро испланирани заеднички разновидни активности и нивно поврзување во една
целина, со што би се добил целосен и егзистентен општествен организам, кој ќе биде во состојба
ефикасно да дејствува во секое
време и во сите услови во мир,
при елементарни непогоди и други несреќи, конфликти и војна.
Тоа е показател за оправдонаста и
потребата од ваков вид на организациско-функционална поставеност на резервните офицери. Тоа
го диктираат современите меѓународни односи и промените кои
настанаа во меѓународни рамки и
новите извори на загрозување во
новата констелација на односите кои се прошируваат и добиваат на интентизитет и доживуваат
структурни промени.
Секојдневно во мир растат
заканите и девијациите на глобалниот свет со учество на оние
коишто го загрозуваат населението, материјалните добра и други
вредности со што нужно се иницираат промените на организациско-функционалната поставеност на резервните офицери на
национално, наднационално, регионално и глобално ниво. Во таа
смисла, организациско-функционалната поставеност на резервните офицери мора да биде компатибилна во меѓународни рамки и е во редот на вредностите
од најголем приоритет за човекот
на кој му припаѓа неприкосновеното право за човекова безбедност, мир, толерантност и остварување на неговите права и слободи. Тоа се вредности на самиот
врв на листата на потреби за негов
опстанок како човечки род кој секојдневно се повеќе е во опасност.
Токму затоа, од голема важност
се овие, би рекол, проширени об-

врски за резервните офицери кои
произлегуваат од државата која се
поставува во компатибилна релација во однос на поставеноста на
резервните офицери, со што ќе се
придонесе за безбедноста, мирот,
толеранцијата и човековите права како примарни задачи за човекот. Од тие причини, во овој труд
настојувам да кажам дека постои
јасна потреба во сегашниот и идниот период на човековото живеење од проширените активности
на резервните офицери, пред сè во
време на мир и реално присутни
во секојдневниот живот како потреби за безбедноста, толеранцијата и остварување на човековите
права до сега и во текот на идниот
период, да добиваат карактер на
уште поорганизирана активност.
Значи дека, развојот на политиката за резервните офицери треба да се насочи кон зачувување на
уставните вредности, материјалните и други добра во услови на
мир со основна претпоставка дека
таквата организациско-функционална поставеност со определена
модификација може да дејствува
во услови на конфликтни состојби и евентуална војна. Мотото на
НАТО, ЦИОР, ОРОРМ и наша заедничка цел е, со поголеми интеграции и соработка да придонесеме и да ги зачуваме и зацврстиме
безбедноста, мирот и стабилноста
во РМ и ЕАР. Со тоа, безбедноста
и мирот се основа за решение на
проблемите во и помеѓу нациите
и нов пристап и пат кон заедничката комуникација за искористување на капацитетите од сите
страни за надминување на кофликтните состојби во регионот и
пошироко во ЕАР. Тоа е повеќе од
потребно за доживување на сите
основни животни вредности, права и слободи на човекот, кои во
крајна линија секогаш зависат од
нивото на безбедност и мир кои
се постојана и секојдневна грижа
на резервните сили предводени од
резервните офицери.
д-р Ристо Петков
(продолжува во следниот број)
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Континуирани активности на ООЕ на ОРОРМ Тетово

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ВО ОБУКАТА

Na 25.јануари во еднодневна
посета на ООЕ на ОРОРМ Тетово
престојуваше резервниот мајор
Петар Дрманац, претседател на
Општинската ораганизација на
резервните офицери на Крагуевац,
Р.Србија.
Средбата со раководството на
ООЕ на Тетово беше во духот на
претходно потпишаната Повелба
за збзратимување и меѓународна
соработка.
Договорено е во текот на јуни
2019 година, во Општина Кралево,
Р.Србија, да се организира гаѓање
со пиштол 7,62мм. На оваа
практична обука ќе учесчтвуваат
резервни офицери од Крагуевац и
Кралево, како и 10-ина активисти
на ООЕ на ОРОРМ Тетово.
Покрај ова, во разговорот беа
разменети и повеќе искуства од

Претставниците на двете збратимени организации на заедничка
средба во Тетово
ангажирањето на раководствата и
членството на овие две општински
организации (Тетово и Крагуевац),
планирани во нивните годишни

ПОСЕТА НА ОПШТИНА ЧАШКА
На 9.мај Денот на победата над фашизмот, Денот на Европа и Денот на ОРОРМ, петмина
претставници на ООЕ на ОРОРМ
Тетово, ја посетија Општина Чашка, каде што, во отсуство на градоначалникот Горан Стојановски, беа примени од вработнеите во Стручната служба, Бојанка Мирова и Марјан Јовановски.
Во оваа пригода, претставниците

на Општина Чашка, ги информира активистите на ООЕ Тетово за
основните карактеристики функционирањето на локалната самоуправа од нејзиното формирање до
денес, како и за најзначајните проекти во развојот на Општината во
идниот период.
Во текот на разговорот,
претседателот на Извршиот одбор
на ООЕ Тетово, резервниот капе-

Претставниците на ООЕ на ОРОРМ Тетово во посета на
Општина Чашка

програми за едукација и обука
кои се во функција на јакнењето
на одбранбените системи на
Р.Македонија и Р.Србија.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ
НА ЗНАЧАЈНИ
ИСТОРИСКИ
НАСТАНИ
На 19. март 2018 година,
преставници на Извршниот одбор на ООЕ Тетово, во соработка
со Општинската на СЗБ Тетово,
учествуваа на одбележувањето
на 75-годишнината од формирањето на КПМ (1943-2018).
Во знак на почит и признание кон КПМ, како организатор на Народното востание за
ослободување од фашистичкиот окупатор, преставниците на
ООЕ на ОРОРМ Тетово пололжија свежо цвеќе во Н.У. Музеј
на Тетово.
Слично чествување беше
организирано и на 9.мај 2018 година, Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа. По
овој повод, преставиици ООЕ
на ОРОРМ Тетово положија свцежо цвеќе пред Спомеикот на
револуцијата во центарот на Тетово.
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тан Зоран Кировски, ги информира претставниците на локалната
самоуправа со развојниот пат и карактеристиките во програмското
ангажирање на Тетовската организација на резервни офицери, при
што, посебно ги нагласи искуствата во едукацијата и обуката, како и
негувањето на слободарските традиции и одличната соработка со
Гарнизонот на АРМ во Тетово.
Зоран Кировски во името на
ООЕ Тетово, го покани градоначалникот на Општина Чашка, да
ја посети Тетовската организациона единица на ОРОРМ.
Во рамките на еднодневниот
престој во Општина Чашка, активистите на ООЕ на Тетово, посетија некоклу спомен-обележја, како

Резервните офицери од Тетово при посетата на браната Лисиче
и акумулацијата во с.Лисиче каде
што беа информирани за значењето и практичното функционирање

на овој витален објект од кој се наводнуваат земјоделските површини во Велешкиот Регион.

ПРОВЕРКА НА ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ

капетан Игор Станковски ја презентира
темата „Стратегиското значење на
Полошката Котлина“
Во Програмата за едукација
и обука на резервните офицери и
подофицери во Општинската организациона единица (ООЕ) на
ОРОРМ Тетово, за 2018 година беа
планирани и реализирани повеќе
практични содржини, меѓу кои, и
неколку кондиционо-едукативни
маршеви.
Во контекст на ваквите определби, на 1.јуни се реализира
кондиционен марш со повеќе
придружни едукативни содржини,
во реонот на општина Теарце.
Целта на маршот, кој се изведе на релацијата: манастирски

комплекс с.Лешок-с.Варвара, во должина од 4 км, беше
проверка на психофизичките способности на резервните
офицери и обновување на знаењата за географска и топографска ориентација во просторот.
На оваа практична содржина учествуваа 50-ина членови на ОРОРМ од: Тетово, Желино, Брвеница, Боговиње,
Јегуновце и Теарце.
Во вториот дел од маршот, во с.Варвара, претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски, ги информира учесниците за актуелните состојби во Организацијата и реализираните активности во 2018 година, а капетанот Игор Станковски од Гарнизонот на АРМ Тетово, одржа предавање на тема „Стратегиското значење на
Полошката Котлина“. Со оглед на значењето на темата,
таа беше проследена со особено внимание од присутните.
Ова еднодневно дружење заврши со заеднички ручек –
традиционалното војничко гравче.

Дел од учесниците на маршот
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ПОСЕТА НА ВРАЊЕ
Во рамките на Програмата
за едукација, обука и негување на
слободарските традиции, на 9.декември, 20-ина резервни офицери
од Тетово, активисти на ООЕ на
ОРОРМ, остварија еднодневна посета на Врање, Р.Србија.
„Оваа активност е реализирана во рамките на програмските
определби на Општинската организациона единица за негување на
слободарските традиции и одбележување на значајни историски настани и личности од историското
минато, како значајна претпоставка во градењето и зацврстувањето на натамошните демократски
вредности на нашето општество“,

Куќата на Бора Станковиќ

Дел од учесниците на еднодневната посета на Врање
ни изјави во краткиот разговор
претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово, резервниот капетан Зоран Кировски.
При престојот во Врање тие ги
посетија: Музејот на Врање и спомен-куќата на познатиот писател
Бора Станковиќ, а при враќањето
во Р.Македонија ја разгледаа историската поставка во Меморијалниот центар во Пелинце, во знак на
почит на одржувањето на Првото

заседание на АСНОМ, на 2-ри август 1944 година, каде што се удрени темелите на Македонската
држава.
Ова претставуваше убава
можност за нивно потсетување
на значајните одлуки и решенија
за конституирање на современата македонска држава, во рамките
на тогашната Д.Ф.Југославија, што
претставува историски настан со
повеќекратно значење.

МЕМОРИЈАЛЕН ПЛАНИНАРСКИ МАРШ
На 8.јули 2018 година, Извршниот одбор на ООЕ Тетово, по четврти пат
учествуваше на Меморијалниот планинарски марш во чест на прерано починатиот вљубеник во природата Кирчо Пенев. Маршот, годинава беше организиран
на н.в. од 2,200м. На овој тредивионелен
меморијален марш учествуваа планинари од повеќе планинарски друштва од
сите делови на Р.Македонија.
Екипата од ООЕ на ОРОРМ Тетово,
ја сочинуваа: Зоран Кировски, Томе Ѓатовски, Слободан Стерјовски, Дарко Таневски и Ванчо Митовски.
По завршувањето на маршот, учесниците имаа заедничко дружење, а на
екипата резервни офицери од ООЕ на
ОРОРМ Тетово, за нивното учество и
значаен придонес за успешната реализрација на оваа еднодневна содржина, и
беше доделена Благодарница.

Учесниците на меморијалниот марш
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УСПЕШНО ИСКАЧУВАЊЕ НА ЉУБОТЕН
Традиционално, веќе неколку
И ТИТОВ ВРВ
години, Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ Тетово, во летниот
период организира искачување до
највисоките планински врвови на
Шар Планина, на Љуботен (2.498 м.
н.в.), и на Титов Врв (2.747 м. н.в.).
Искачувањето до Љуботен се
организира во два дела. На 20.јули
десетте резервни офицери од Тетово и од Вратничкиот Регион, стигнаа и се сместија во Планинарскиот дом Љуботен, кој се наоѓа на
1.640 м.н.в. Тука, беше формирана база за логистичка поддршка
на оваа активност и беше остварен договор за составот на екипата
која на 21.јули ќе го изведе маршот
до подножјето на врвот Љуботен.
Искачувањето траеше 4 часа
(9,00-13,00) и според претходниот план, околу 13 часот сите повторно беа во Планинарскиот дом
каде што во меѓувреме пстигнаа и:
претседателот на оРОРМ проф.др Ѓорѓи Малковски, проф.д-р Росе
Смилевски од Воената академија
и Никола Ѓуровски претседател на
ООЕ на ОРОРМ Скопје.

Титов Врв (2.747 м. н.в.)
По кратката анализа на оваа
дводневна активност и дружењето
до 16,00 часот, учесниците на оваа
значајна практична содржина, задоволни од остварениот успех безбедно се вратија во Тетово и Скопје.
На 26.август се реалзира
слична активност на која учествуваа 100-ина планинари од повеќе планинарски друштва од
Р.Македонија, меѓу кои и резервните офицери-активисти на ООЕ
на ОРОРМ Тетово: Зоран Кировски, Томе Ѓатоски и Слободан
Стерјоски. Овојпат, релацијата на
ова искачување, односно маршот,
беше: Попова Шапка (1.780 м.н.в.) –
Титов Врв. Ова искачување во еден

правец траеше 6 часа, а екипата
на резервните офицери пренесе и
определена количина на градежен
материјал за реновирање на кулата
која се наоѓа на самиот врв.
Овие две содржини на ООЕ
на ОРОРМ Тетово, се навистина
позитивен пример кој може да се
практикува и во некои други ООЕ
на ОРОРМ со слични географски карактеристики, а ќе биде во
функција на проверка на психофизичките карактеристики на резервните офицери.
рез.капетан Зоран Кировски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Усовршување на вештините во ракувањето со пешадиско оружје

ГАЃАЊЕ СО ПОЛУАВТОМАТСКА СНАЈПЕРСКА
Во рамките на ваквите проЗа практичните содржини во
ПУШКА 7,9 ММ

обучувањето на младите резервни офицери и подофицери, членови на ОРОРМ, постои голем
интерес, поради што во годишните програми за обука, гаѓањата со пешадиско оружје заземаат
значајно место. Со гаѓањата, резервните офицери и подофицери

ги обновуваат и ги усовршуваат вештините во ракувањето со
оружјето што е во функција на
нивната подготвеност и оспособеност за успешно извршување
на нивните одговорни задачи во
одбранбениот систем.

грамски определби  на ОРОРМ, а во
соработка со МО и ГШ на АРМ, на
21.април,  на стрелиштето „Брест“
на армискиот полигон „Криволак“
се реализира еднодневна обука –
подготвително гаѓање со полуавтоматска снајперска пушка (М-76),
7,9 мм на реден број 1. На гаѓањето

Подготовка за гаѓањето

На огнена линија

Проверка на резултатите
од гаѓањето
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Потпоручникот Јане Стојманов, ги запозна резервните офицери со основните тактичко-технички
карактеристики на  полуавтоматската снајперска пушка М-76
учествуваа 33 резервни офицери и
подофицери од 5 општински организациони единици (ООЕ): Скопје, Прилеп, Свети Николе, Кавадарци-Неготино и Гевгелија.
Пред почетокот на гаѓањето,
присутните ги поздрави претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, кој притоа укажа
на   значењето на гаѓањата, односно усовршувањето на вештините во ракувањето со пешадиско оружје, во кое спаѓа и полу-

автоматската снајперска пушка
М-76. Ова, посебно заради фактот, што членови на ОРОРМ, повеќе години наназад немале можност да гаѓаат со ова оружје. Раководителот на гаѓањето, мајор
Горан Шутевски, ги запозна учесниците со безбедносните мерки
на стрелиштето, а потпоручникот Јане Стојманов, со основните
тактичко-технички карактеристики на   полуавтоматската снајперска пушка М-76, нејзината на-

Негување на слободарски традиции

ЧЕСТВУВАЊЕ

На 6.номеври – Денот на
раѓањето на генералот Михаило

Апостолски и на 8.номеври – Денот на ослободувањето на Штип,
во градот под Исарот се чувствуваше славеничка атмосвера.

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Штип пред споменикот
на генералот Апостолски

мена, начинот на ракување (полнење, нишанење, стрелба), како и
со постапките за нејзино расклопување и склопување.
Остварени се многу добри и
одлични резултати, односно, од
вкупниот број (33) кои гаѓаа, 29
беа оценети со „поминал“, а 4 со
„надминал стандард“.
За успешната реализација на
оваа обука значаен е придонесот
на  Вториот баталјон на I МПБР.
Тони Мицевски
По повод 112-годишнината од
раѓањето на генералот Апостолски, на иницијатива на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Штип, со
кој раководи рез.поручник Стојанче
Димов, пред спомен бистата се организира свеченост, на која, во знак
на почит и благодарност кон ликот
и делото на големиот македонски
војсководец, беа положени букети
свежо цвеќе на повеќе делегации.
Во оваа пригода, пред присутните 100-ина граѓани, резервни офицери, припадници на АРМ,
претставници на локалната самоуправа, негови соборци и ученици, за ликот и делото на генералот
Апостолски, говореше Кирил Панајотов, активист на ОРОРМ.
Во пригодното излагање, тој
го презентира неговиот животен
пат од раѓањето во штипско Ново
Село, па се до извојувањето на големата победа над фашизмот и
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создавањето сопствена држава во
чијашто изградба во повоениот
период, даде значаен придонес.
Чинот на чествувањето беше
збогатен и со настапот на членовите на литературната секција при
ООУ „Ванчо Прке“ кои презентираа рецитал посветен на НОВ.
По повод Денот на ослободувањето, свежо цвеќе беше положено во Алејата на народните херои и на средновековната тврдина „Исар“, а за значењето на НОВ
како и развојот и перспективите на
Штип, пригоден говор одржа градоначалникот Благој Бочварски.
Стојанче Димов
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Штип

Дел од присутните на свеченоста

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

ДОСТОИНСТВЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ

На 4.март беше одбележана
17-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 територијалниот интегритет
на Македонија. На чинот на чествувањето, пред спомен-бистата на бранителот, Општина Виница организираше панихида.
Пригодно обраќање пред присутните имаше градоначалникот на
Општина Виница, Ивица Димитров, а претседателот на ООЕ на

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Виница пред споменикот на капетан
Кирчо Димитриов

Рецитал кон бранителот изведоа учениците при ООУ „Гоце
Делчев“

ОРОРМ Виница, д-р Гоце Георгиев, направи осврт на настаните од
2001 година.
Повеќе делегации, меѓу кои:
на потесното семејство, на АРМ,
на локалната самоуправа и на
ОРОРМ, положија свежо цвеќе.
Оддавањето почит, кон загинатиот бранител беше збогатено
со пригоден рецитал на хорот при
ООУ „Гоце Делчев“ од Виница.
д-р Гоце Георгиев
член на Извршниот одбор на
Собранието на ОРОРМ
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УЛОГАТА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НАТО И ЕУ ВО ПРОЦЕСОТ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА
Во некои делови од светот
пристапот до ресурси, а со тоа и до
енергија, е прашање кое навистина побудува тензии. Гледано според шемата на главните трговски
маршрути, светскиот енергетски
систем е комплексен во сите негови димензии. Во неговото функционирање како активни субјекти
се вклучени многубројни актери,
почнувајќи од владите на суверените држави, разни меѓународни организации и здруженија, националните и мултинационалните компании. Сложеноста на системот е дополнета со статичната
структура, која ја сочинуваат изворите на нафта, инфраструктурата за нејзина дистрибуција, инфраструктурата за нејзина преработка
и маршрутите на транспортот, кои
главно се сувоземни и поморски
патишта. Стабилноста на ваквиот
сложен систем е условена од балансираните односи помеѓу актерите кои се вклучени во неговите
текови. Во еден таков систем, поголемите и економски развиените држави, полесно доаѓаат до потребните енергенси и не дозволуваат да биде доведен во прашање
нивниот економски развој.
Интеграцијата на Европа
претставува еден од најзначајните геполитички настани кои се
случиле во средината на XX век.
Економското интегрирање на Европа не се движеше паралелно со
безбедносното интегрирање. Договорот од Брисел од 1948 година,
Европската одбранбена заедница
од 1952 и Западноевропската унија
од 1954 год., беа обид да ѝ се даде
на ЕУ одбранбено оружје, односно
на уништените економии на Европа за време на Втората светска
војна, ги натера западноевропските земји својот сојузник во безбедноста да го бараат во НАТО и САД
за да се неутрализира воената способност на тогашен СССР. За денешната ЕУ, исто како и во 1950
година, енергетската безбедност и

слободниот пристап до природни
ресурси мора да останат двигатели
на мирот. Европската унија е втора по големина во увозот и потрошувачката на енргија. 54% од целокупната енергија која се користи во Европа, и тоа 60% гас и 84%
нафта, потекнуваат од увоз. Еден
од најголемите предизвици за ЕУ
денес е да се осигура дека зголемената побарувачка на овие природни ресурси нема да ги наруши
и дестабилизира меѓународниот
мир и меѓународната безбедност.
Во исто време, ЕУ има за цел да ги
развие своите односи со другите
земји кои се поврзани со прашањето за енергетската безбедност и
слободниот проток на природни
ресурси. Традиционално, фокусот
на ЕУ е насочен кон долгорочните
снабдувачи на овие природни ресурси, какви што се Организацијата на земјите-извознички на нафта и Руската Федерација. Меѓутоа,
јасно е дека е потребно многу повеќе труд за интернационалните енергетски пазари да може да
функционираат транспарентно и
ефикасно сега и во иднина. Поради сето ова, поради зависноста на ЕУ и на нејзината економија
од природните ресурси (енергија),
ЕУ ги става на високо своите односи и приоритети со новите партнери - енергетските производители како Азербејџан или Туркменистан, кои своите ресурси во

минатото исклучиво ги пласираа
за потребите на тогашен СССР и
на земјите-членки на Варшавскиот пакт, или транзитните земји на
овие природни ресурси, какви што
се Украина и Турција, или пак, огромните енергетски потрошувачи какви што се САД и Кина. ЕУ
дели заеднички интереси со САД
за да осигури стабилна и предвидлива мрежа за набавка на ресурси,
вклучувајќи и создвање нова енергетска инфраструктура. Успехот
на пристапот на ЕУ најдобро се
прикажува со договорот помеѓу
ЕУ и Турција, Бугарија, Романија,
Унгарија и Австрија за изградба на
инфраструктура за гасоводот Набуко (Nabucco pipeline).
Гасоводот Набуко е продолжениe на гасоводот од Ерзурум
во Турција до Баумгартен ан дер
Март во Австрија. Со изградбата на овој гасовод ЕУ се обидува
да ја намали европската зависност
од рускиот гас. Проектот Набуко е
поддржан од страна на неколку држави од ЕУ и САД и се гледа како
главен ривал на Гаспром (Јужен
тек). Главниот снабдувач со природен гас се очекува да биде Ирак,
а ќе бидат вклучени и потенцијални резерви од Азербејџан, Туркменистан, како и од Египет.
Подготовките за проектот
Набуко започнаа во 2002 година
(види слика бр. 03) со потпишување на меѓувладин договор по-

Слика 03, Локација на гасоводот „Набуко“

38 - ОФИЦЕР
меѓу Турција, Романија, Бугарија,
Унгарија и Австрија на 13 јули
2009 година. Проектот е развиен
од страна на конзорциум од шест
компании. Се очекуваше гасоводот да биде пуштен во функција
во 2017 година, но проектот е откажан во 2013 година.
Ова е првиот цврст проект во
визијата на ЕУ за нов енергетски
коридор, т.н. Јужен коридор, кој
треба да им донесе поголема енергетска безбедност на земјите од
Каспискиот регион преку Средниот Исток и Турција до ЕУ.
Сите земји коишто се вклучени во јужниот коридор - произведувачи, транзитни земји или корисници - ќе имаат корист од големата разновидност и безбедност
на нивните енергетски пазари и
економии. За земјите од Каспискиот басен, како од Централна Азија
така и од централниот Исток, реализацијата на овој коридор ќе
овозможи безбеден и долгорочен
пристап до еден од најголемите,
најинтегрираните и финансиски
најатрактивни енергетски пазари
на светот - пазарот на ЕУ. За земјите од јужен Кавказ и за земјите
покрај Црното Море, реализацијата на овој коридор ќе понуди можност за дополнително снабдување
со енергија за новите пазари, како
и долгорочен приход за пренос
на природен гас. ЕУ покажа дека
енергетската соработка, дијалогот
и разбирањето се единствените
легитимни средства за да се дојде до поголема енергетска безбедност, не само за граѓаните на ЕУ
туку и пошироко.
Земјите - членки на ЕУ, со
своите активности мора да придоТабела број 01

несуваат за глобалната безбедност.
Во голема мера, земјите-членки на
евро-зоната ова го прават главно
преку невоени средства, давајќи
економска помош во конфликтните региони и демократизација на
овие општества. Воената компонента на ЕУ е особено активна во
мировните операции, додека нивната активност заостанува во конфликтните региони и учеството во
воени операции. Овој проблем на
ЕУ не се јавува поради недостиг
на војници туку е резултат на недостик на воена моќ.
За надминување на оваа состојба, во рамките на ЕУ, во јуни
1999 година се разви нова безбедносна и одбранбена стратегија по
самитот во Келн, со цел зајакнување на надворешната политика
на ЕУ во превенирањето, менаџирањето и разрешувањето на меѓународните кризи. Во текот на 2003
година беа распоредени приближно 70.000 војници на ЕУ во конфликтните региони насекаде во
светот заради одржување на мирот. Во 2004 година, повеќе од десет години по потпишувањето на
Дејтонскиот договор, ЕУ ја презеде одговорноста за одржување на
мирот во Босна и Херцеговина.
Постепено ЕУ почнува сама да одлучува за својата безбедност и за
својата безбедносна политика и
почнува да е во состојба да ѝ парира на САД.
Денес, земјите од ЕУ бележат благ пад и на увозот на нафта и на потрошувачката на сурова
нафта. Во последната декада потрошувачката на нафта е намалена
за околу 5%, а увозот е намален
за околу 15%. Намалената потро-

шувачка на нафта првенствено се
должи на имплементацијата на
стратегијата за замена на нафтата
како погонско гориво со други извори на енергија (нуклеарна енергија, хидроенергија, земјен гас и
сл.). Од структурата на увозот на
нафта во земјите од евро - зоната,
најголем извозник на овој ресурс
е Русија, потоа следуваат Либија,
Саудиска Арабија, итн. (види табела бр. 1) Овој податок само покажува во колкава мера европскиот
енергетски систем е зависен од Руската Федерација и од земјите на
поранешниот Советски Сојуз, но и
од Либија и Иран.
За време на блоковската поделеност (Студената војна), советските и американските стратези
размислуваа за тоа како да го милитаризираат Артикот, а со тоа да
го осигурат својот пристап до природните ресурси кои се наоѓаат во
овој дел од светот, длабоко под ледената покривка.
За време на блоковската поделеност - студената војна, Сталин
испратил милиони затвореници
во сибирските логори за да градат железничка пруга помеѓу градовите Салехард и Игарка, кои се
наоѓаат на северот од Русија. Подоцна, Брежњев изградил голем
број нуклеарни мразокршачи со
единствена задача: да го одржуваат морскиот премин по должината
на северните брегови на Сибир во
текот на целата година.
Војната помеѓу Русија и Грузија (во Русија позната како Петдневната војна) во август 2008 година помеѓу Грузија од една страна,
Русија и сепаратистичките влади
на Јужна Осетија и Абхазија од
друга страна, имаше големо влијание врз европските енергетски резерви на тој начин што предизвика
привремено исклучување на гасоводот Баку-Супса.
Со оглед на тоа што овој конфликт претставуваше закана за
онеспособувањето на софистицираната мрежа за набавка на природни ресурси од Кавказ, генералниот секретар на НАТО истакна
дека овој воен конфликт претста-
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Слика 04, Локација на Грузија
вува закана и за меѓународниот
мир и безбедност.
Заради перманентен пристап
до природните ресурси, а со тоа
и до енергија, НАТО дава тежина
на диверзификација на патиштата,
односно презема разни мерки и активности на меѓународен план за
намалување на ризиците за пристапот до природните ресурси на
светските пазари на два начина:
• Прво, НАТО алијансата го нагласи огромното значење на
членство и партнерство со огромните производители и транзитни држави, какви што се
САД, Канада и Норвешка, кои
претставуваат големи производители на природни ресурси
(енергија), а кои се членки на
Алијансата, но не се членки на
Европската унија. Исто така,
овие земји обезбедуваат излез
на Алијансата кон арктичкиот
регион, кој ќе стане многу знача-

Слика 05, Нафтовод Баку Супса

ен елемент во синџирот за снабдување со природни ресурси.
Турција, која е членка на НАТО,
е клучна енергетска транзитна
држава и огромен енергетски
центар за европските резерви и
е особено значајна за европската енергетска диверзификација.
• Второ, потрагата за диверзификација (изнаоѓање различни
мерки и активности за намалување на ризикот за пристап до
природните ресурси) води кон
региони со поголема политичка
нестабилност и поголема ранливост за конфликти или терористички или пиратски напади.
Со оглед на тоа, постои јасна
потреба за координирана воена заштита на ваквите резерви
и патишта од страна на НАТО
алијансата.
Таков пример особено е видлив во Нигерија, која претставува клучен нафтен производител за

земјите - членки на НАТО. Нигерија е во постојан фокус на НАТО
имајќи ги предвид постојаните насилства и заканите кои се упатени
од страна Движењето за еманципација на делтата Нигер, кое бара
поголема контрола над нафтеното
производство. Конфликт во делтата Нигер се појави во почетокот
на 1990 година помеѓу странските нафтени корпорации и големиот број малцински етнички групи
кои се чувствуваат експлоатирани
од страна на странските нафтени
корпорации. Ваквите активности
неминовно предизвикаа милитаризација на речиси целиот регион од етнички милициски групи,
како и од нигериската војска и полиција. Сето ова изврши влијание
на резервите, ефективната експлоатација на природните ресурси и,
секако, и на нивната цена.
Друг таков карактеристичен
пример е пиратството на „Рогот на

Слика 06, Грабнувањето на супер танкерот Сириска ѕвезда (Sirius Star)
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Африка“, кој стана присутен проблем од 2008 година. За таа цел, за
да ја зголеми енергетската безбедност, НАТО мораше да ги заштити транзитните патишта за достава на овие природни ресурси, нафта и гас со операцијата „Океански
штит“. (Operation Ocean Shield).
Пиратството во овој дел од светот
претставува проблем за целокупното бродарство. Неговата важност за енергетската безбедност
и слободниот извоз на природни
ресурси беше особено истакната
кога пиратите го презедоа супер
танкерот Сириска ѕвезда кој превезуваше 26% од дневното нафтено производство на Саудиска Арабија.
Ова не беше прв случај во кој
пиратите се осмелија да нападнат
и да заземат танкери кои превезуваат нафта за западните економии.
Огромен број такви пиратски на-

пади се преземани и против други танкери, вклучувајќи ги Абдул
Калам Азад и Крити Епископи.
За заштита на овие поморски
патишта, операцијата Океански
штит е придонесот на НАТО во
антипиратската кампања во близина на брегот на Рогот на Африка и во заштитата на транзитните патишта на природните ресурси. Оваа операција следуваше по
претходно започнатата операција
„Сојузнички заштитник“. Овие
поморски операции започнаа на
17 август 2009 година. Сојузничката операција се фокусираше на
заштита на бродовите кои пловеа
во овој дел од светот. Операцијата
имаше за цел да им помогне на воените морнарици и на крајбрежните стражи на државите од овој регион во зајакнувањето на нивниот капацитет во борбата против
пиратството во Индискиот Океан. На овие операции на западната алијанса им се придружија и
НР Кина и Јужна Кореја, кои испратија свои борбени бродови да
учествуваат во овие операции со
една единствена цел: заштита на
морските патишта и слободен проток на природните ресурси и други стоки за потребите на своите
економии и економиите на западните демократии.
д-р Гоце Георгиев
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