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Разговор со повод, д-р Гоце Георгиев, претседател на Собранието и на Извршниот
одбор на Организацијата на резервните офицери на РСМ (ОРОРСМ)

Д-р Гоце Георгиев
На 1. јули во ОРОРСМ е избран нов Извршен одбор по изгласаната недоверба на претходниот состав и на поранешниот
претседател заради повеќе слабости во менаџирањето со оваа
национална асоцијација
За предизвиците пред кои
ќе биде исправена ОРОРСМ во
идниот период, за реформските процеси, перспективите како
значаен субјект на одбранбениот систем, соработката со МО и
ГШ на АРСМ, унапредувањето
на меѓународната и билатерална
соработка со исти или со слични
организации, и приоритетните
програмски задачи и активности, разговаравме со првиот човек на оваа Организација, д-р
Гоце Георгиев.

ЦЕЛОСНО
ИНТЕГРИРАЊЕ
НА ОРОРСМ ВО
ОДБРАНБЕНИОТ СИСТЕМ
На 1.јули во Организацијата на резервните офицери на
Р.Северна Македонија (ОРОРСМ)
е избран нов Извршен одбор, откако му беше изгласана недоверба на претходниот состав и поранешниот претседател кои
раководеа со оваа асоцијација 10
години. Зошто дојде до смена на
поранешното раководство чиј
трет мандат требаше да заврши во 2020 година?
Како и во секоја организација
така и во нашата имаше потреба од промени. Недоразбирањата
околу правецот на дејствување во
ОРОРСМ само дополнително го
зголеми незадоволството кај членството и како резултат на оваа незадоволство на 15.март 2019 година на претходниот претседател

и членовите на Извршниот одбор
им беше изгласана недоверба. Сепак мое размислување е дека неограниченото владеење е рецепт
за пропаст на Организацијата,
институцијата со која се владее.
Членството го почуствува тој момент и низ деморатска постапка
му изгласа недоверба на тогашниот претседател и членовите на Извршниот одбор и на дополнителните избори кои се одржаа на 01.
07 2019 година едногласно ги избраа новите членови на Извршниот одбор како и на новиот претседател, потпреседател и секретарот
на Организацијата.
Сепак, на нас како ново раководство на ОРОРСМ со долгого(Продолжува на стр.2)

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
д-р Г. Георгиев, проф. д-р М. Солунчевски, З. Анчов, О. Митевски, С. Илиевска,
Ж. Трајановски, Т. Мицевски, З. Кировски.
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Врачување на признание
за учество на меѓународна
активност
дишно искуство во Организацијата ни останува задачата за целосно
интегрирање на Организацијата
во одбранбениот систем на македонската држава и нужно осовременување како модерно и функционално здружение кое ќе одговори на сите современи одбранбени и безбедносни предизвици.
Кој беше Вашиот предизвик
да прифатите да застанете на
чело на ОРОРСМ, едно од најголемите здруженија на граѓани
во Р.Северна Македонија, кое е
основано пред 67 години. Во контекст на ова, кои ќе бидат приоритетните задачи во мандатниот период и каква е Вашата
визија за иднината на Организацијата?
Да се биде прв човек на Организација која е основана во далечната 1952 година за мене е голема чест и гордост но истовремено и голема обврска. Предизвикот
да ја прифатам функцијата претседател на ОРОРСМ беше поттиканат од моето долгогодишно членување во Организацијата кое започна во далечната 1997 година, по
завршувањето на Школата за резервни офицери (ШРО) на АРСМ.
Чувството дека сум прва генерација на резервни офицери школувани на Воената академија “Генерал Михаило Апостолски” беше
дополнителен мотив да ја прифатам функцијата, а како прв човек
на Организацијата, имам можност
поуспешно да ги презентирам и
да ги имплементирам моите идеи

и визии за натамошниот развој на
ОРОРСМ, која треба да ги следи
современите демократски процеси во македонското општество и
реформите во одбранбениот систем. Специфичноста на ОРОРСМ,
како непартиска, невладина и непрофитна организација со посебно
значење за одбраната на државата,
беше уште еден голем предизвик
кој дополнително ме мотивираше.
Пред ОРОРСМ и во наредниот период кој доаѓа, односно на
среднорочен и долгорочен план,
претстојат многубројни значајни
обврски како на националнo ниво
така и на меѓународен план како
полноправна членка на Меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери (CIOR).
Приоритетните задачи главно
се фокусирани на:
- Континуираното обучување на резервните офицери во
координација со Министерството
за одбрана и со Генералштабот на
АРСМ,
- Продлабочување на меѓународната и билетарлната соработка со членките на CIOR како и
членките на ГАМИНГЕР иницијативата, заради понатамошна наша
афирмација и афирмација на македонската армија,
- Продлабочување и јакнење на соработката со ЦУК и

ДЗС на локално и на централно
ниво,
- Понатамошна тесна соработка на општинските организациони единици на ОРОРСМ со
општините и локалните авторитети.
- Продолжувањето со реформските процеси во Организацијата кои започнаа со мојот избор
за претседател, а се со една единствена цел, ОРОРСМ да го оправда Јавното овластување како Организација од посебен интерес за
одбраната и да биде современа,
модерна и функционална асоцијација која ќе дава значаен придонес
на одбранбено-безбедносниот систем на македонската држава.
Јас немам никаков сомнеж и
сигурен сум дека со мојата визија,
како и долгогодишното искуството стекнато во Организацијата,
заеднички со моите колеги од раководство и членството, ќе ја реформирам ОРОРСМ во модерна
асоцијација на резервни офицери по урнекот на земјите членки
на CIOR и НАТО алијансата. Гаранцијата за овој успех несомнено
произлегува од големиот организациско-кадровски потенцијал со
кој располага Организацијата.
Како се остварува соработката меѓу Министерството за
одбрана, како државен орган на-

Д-р Гоце Георгиев презентира информација пред учесниците на
маршот
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Д-р Гоце Георгиев со членови на Извршниот одбор на гаѓањето со
АП во Кичево
длежен за одбраната и ОРОРСМ,
како значаен субјект на одбранбениот систем?
Би сакал да истакнам дека ме
радува фактот што како и во секоја држава членка на НАТО, така
и во РСМ има невладина организација која практично претставува врска помеѓу воената структура
и цивилното општество. Оттука
произлегува и потребата од силна поддршка (институцијална, логистичка, техничка, материјална)
од страна на МО и ГШ на АРСМ.
Зошто ова е важно? Имено,
според стандардите на НАТО, не
смее да постои разлика во оспособеноста и обученоста на активните и резервните офицери.

Согласно членот 132 од Законот за одбрана и Јавното овластување, ОРОРСМ во изминатиот
период имаше мошне успешна и
плодна соработка. Воспоставените блиски односи и кординацијата
со МО, ГШ на АРСМ е гарант за
успешно спроведени програмски
активности.
Во остварувањето на своите програмски активности, соработката се остварува со постојани средби во текот на годината
со претставници на МО и ГШ на
АРСМ, а во програмата за обука се
вградуваат содржини кои се усогласени со МО кои овозможуваат
да се изградат резервни офицери и
подофицери подготвени на навји-

соко ниво за успешно извршување
на нивните задачи.
Во интензивираните демократски процеси во Организацијата спаѓаат и првичните
измени и дополнувања на Статутот, според кои во Извршниот одбор и во Собранието ќе бидат застапени и претставници
на МО, а мандатот на претседателот, наместо досегашните 4 години, ќе трае 2 години,
со можност на само уште еден
повторен избор. Има ли позитивни одгласи по ова решение
меѓу членството на ОРОРСМ и
пошироко?
Едно од фундаменталните
прашања за успешна реформа, демократизација и понатамошен развој на ОРОРСМ, беше и промената
на Статутот на Организацијата кој
претходно беше менуван дури 13
пати.
На дополнителните избори
кои беа спроведени во ОРОРСМ на
1.јули 2019 година, на седницата
на која бев избран за претседател
од членовите на Собранието, побарав измена и дополна на Статутот
на ОРОРСМ. Предложив мандатот
на председателот кој претходно
траеше 4 години со право на неограничен избор, да биде ограничен на 2 години со право на уште
еден избор, односно вкупно четири години. Сакав досегашната
практика на неограничено владеење да престане. Зошто ја побарав
оваа измена ... Овде не се работи за

Од учеството на Јазичната академија во Гдинија, Полска
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никаков популизам туку едноставно решение со кое ќе се даде подеднаква шанса на сите членови на
ОРОРСМ и секако, ќе се зголеми и
мотивираноста за работа на членовите, а во исто време ќе го усогласиме нашиот Статут со земјите
членки на CIOR.
Исто така, на седницата побарав од Собранието измена на членот 26 од Статутот на Организацијата и наместо Извршниот одбор
да брои 7 членови предложив тој
број да се зголеми на 11 членови.
Побарав од делегатите на
Собранието измена и дополна на
член 24, односно да се врати старото решене со кое еден член од
Извршниот одбор е задолжително

чани, Ресен, Струга, Гостивар,
Богданци, Пехчево, Кавадарци)
што имаше негативно влијание и доведе до пасивизирање на
членството во вкупните активности на ОРОРСМ, а во Скопје,
од некогашните пет, функционира само една организациска
единица. Какви се Вашите размислувања за обновувањето на
овие ООЕ и решавањето на проблемот со Скопската организација?
Оправдувањето на претходното раководство зошто беа укинати или припоени овие ООЕ
на ОРОРСМ, беше дека овие организации имаат проблеми во
своето функционирање, и не ги

ООЕ од постојните пет, беше погрешно. Во таа насока, Извршниот одбор го задолжи секретарот
на ОРОРСМ кој инаку потекнува од ООЕ на град Скопје и ја извршува функцијата секретар на
ОРОРСМ да ги интензивира контактите со поранешните членови
на ООЕ на Град Скопје и да достави план и програма до Собранието на ОРОРСМ за начинот и динамиката на обновувањето на овие
ООЕ. Ова значи дека во најблиска
иднина треба да заживеат и овие
ООЕ на град Скопје.
Како гледате на можноста
во ОРОРСМ во иднина да членуваат и старешини, припадници
на постојаниот состав на АРМ,

Презентација за ОРОРСМ пред учесниците на ГАМИНГЕР-иницијативата
од МО. На овој начин успеав да го
вратам старото решение кое беше
пртходно избришано од Статутот.
Со ова, сега МО задолжително ни
делигира свој член во Извршниот
одбор.
Измените кои ги предложив,
а делегатите на Собранието едногласно ги усвоија, одекнаа позитивно помеѓу нашето членство.
Се надевам дека успешно спроведените реформи во Организацијата ќе дадат непосреден придонес
за јакнење на македонскиот одбранбен систем.
Во изминатиот период голем број општински организациони единици беа укинати или
приклучени кон соседните (Ко-

реализирале програмските активности. Јас како прв човек на
ОРОРСМ веќе ги направив првите чекори и две од овие организации (Кочани и Македонски
Брод), веќе повторно се формирани и се активни. Мој став,
а исто така и став на Извршниот одбор на ОРОРСМ е дека секоја згасната општинска организација која ќе сака повторно да
биде активна, ќе биде активирана и ќе може да ги реализира
своите програмски активности
со помош на ОРОРСМ.
Најголемата ООЕ на град
Скопје мора да го добие местото
кое го заслужува во рамките на
ОРОРСМ. Формирањето на една

каква што практика постоеше
порано кога во Организацијата
беа регистрирани над 200 вакви
членови?
Членувањето во нашата Организација е врз доброволна и волонтерска основа. Со оглед дека
обврската за задолжително служење на воениот рок во Република
Северна Македонија одамна е укината, трендот на намалување на
активниот состав само ја зголеми
улгата и значењето на резервните
офицери и подофицери во системот на одбраната. Овој кадровски
потенцијал е многу значаен поради фактот што членовите на Организацијата покрај военото образование, истовремено поседуваат
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и респектабилно граѓанско образование со што можат активно да
придонесат за одбранбениот систем на татковината.
Оттука мошне е значајно и
понатаму да продолжи континуитетот во подмладување на членството, а со тоа подмладување и на
Организацијата. Во овој контекст
на вашето прашање би го цитирал членот 9 од Статутот на Организацијата кој вели: “Членови
на ОРОРСМ можат да бидат сите
резервни офицери и резервни подофицери, офицери и подофицери
од активниот состав, пензионирани воени офицери, лица со содветно стручно образование или се занимаваат со областа од одбраната,
безбедноста, заштитата и други
воени обврзници државјани на Република Северна Македонија”.
Оттука можам да заклучам
дека секој македонски граѓанин
кој е поврзан на каков било начин
со одбраната и безбедноста, може
да биде наш член, да биде биран
и избран во органите и телата на
Организацијата и да учествува на
сите наши активности. Во Организацијата членуваат голем број
на активни офицери и подофицери
на Армијата и несебично придонесуваат за развојот на ОРОРСМ. Ја
користам приликата јавно да им се
заблагодарам за нивната несебична помош. На крајот, ние сите зедно делиме една иста судбина: “Македонија”, Македонската држава да
биде слободна, просперитетна и почитувана во меѓународни рамки.
Како се остварува меѓународната и билатералната соработка на ОРОРСМ со исти или
со слични асоцијации во земјите
членки на НАТО и ПзМ и какви се
можностите за унапредување на
овој вид соработка?
Пред Организацијата и во наредниот период претстојат многубројни значајни обврски на меѓународен план. Меѓународните
активности на ОРОРСМ ќе заземаат значајно место за време на
мојот мандат и ќе ги продолжам активностите кои започнаа во
далечната 2005 година кога ОРОРМ

доби статус на придружна членка на CIOR при НАТО алијансата.
Како придружна членка на CIOR,
ОРОРМ во 2006 година успешно
организираше Семинар за млади
резервни офицери од земјите членки на НАТО, а во 2007 година
ОРОРМ со поддршка на МО и ГШ
успешно ја организираше Јазичната акаденија, при што се стекна со
висок углед во CIOR. Од тогаш па
наваму, претставници на ОРОРСМ
учествуваат на разни семинари,
работилници, јазични академии и
сличо, при што дадоа конкретен и
значаен придонес во општоприфатените определби на РСМ за нејзиното интегрирање во НАТО.
Во 2017 година ОРОРМ стана
полноправна членка на ГАМИНГЕР иницијативата и учествуваше
на неколку конгреси, а во 2020 година ОРОРСМ и РСМ ќе организираат конгрес на кој ќе бидат
присутни сите 10 земји членки на
ГАМИНГЕР иницијативата. Ова
ќе биде уште една потврда за капацитетите со кој располага нашата
Организација.
Сепак, унапредувањето на соработката на ОРОРСМ со CIOR и
билетералните односи со раководствата на асоцојациите на резервните офицери од земјите членки
на НАТО и ПзМ, заземаат висок
приоритет. Билетералните посети
од асоцијациите на земјите членки
на НАТО и ПзМ со учество на официјални делегации на ОРОРСМ ќе
придонесат за размена на искуства и идеи, а воедно ќе се презентира и севкупната активност и успешност на ОРОРСМ.
Преку соработката на меѓународен план, и следењето на програмските активности на CIOR,
ОРОРСМ ќе придонесе за своето
полноправно членство во CIOR.
Успешното остварување на
програмските задачи и вкупното функционирање на ОРОРСМ,
зависи од изворите на финансирање. Кои се Вашите визии за решавањето на проблемот со финансирањето?
Финасирањето е главна алка
во нашето постоење. Имајќи го во

предвид фактот дека сите земји
членки на НАТО имаат здруженија кои се занимаваат со одбраната и безбедноста, но само едно
здружение може да има јавно овластување со кое се овластува да
врши спроведување на обука на резервните воени офицери. И во Република Северна Македонија егзистираат повеќе здруженија кои се
занимаваат со одбраната и безедноста но само ОРОРСМ има добиено јавно овластување од Министерството за одбрана за вршење на
обука за одбрана и во подготовките за упатување на припадниците
на резервните сили на Армијата во
извршувањето на задачите во мировните операции надвор од територијата на нашата држава.
Во тој контекст, за успешно
спроведување на реформите во
ОРОРСМ и остварувањето на програмските задачи и цели, потребно е системски и на посигурни основи да се реши финансирањето
на ОРОРСМ, но нетреба да се заборави фактот дека уште од 1995
година на шеснаесетата седница
на Владата на Република Македонија (бр. 23-17/16 од 12. 04 1995
год.) е донесен Заклучок со кој финансирањето на Организацијата
на резервните офицери го презема
Министерството за одбрана. Нашето значење како важен сегмент
во системот на одбраната се потврдува и на 24. 11 1998 год. (бр. 023920/5) кога минисерот за одбрана
ни доверува Јавно овластување, и
Согласноста од 27. 08 2003 година (бр. 02-3769/2) добиена од Министерството за одбрана за наше
зачленување во CIOR.
Поради приоритетите во
буџет на МО и реформите во одбраната, ОРОРСМ и во наредниот
период треба да бара начин за рационално користење на средствата
што ги добива од буџетот на Министерството, но и изнаоѓање на
дополнителни финансиски средства.
Живко Трајановски
(текстот е преземен од магазинот
„Штит“ на МО)

6 - ОФИЦЕР
Практични воени вештини

ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР
На 1.јуни, на стрелиштето
„Долно Оризари“ се оддржа традиционалниот натпревар во гаѓање
со пиштол 7,62мм.
На оваа практична обука
учествуваа 120 резервни офицери и подофицери од 22 општински
организациони единици (ООЕ) на
ОРОРМ, како и екипи на: МО, Командата на резервните сили (к.РС),
Институтот за безбедност, одбрана
и мир и Здружението на ШРО на
родот пешадија.
Пред почетокот на натпреварот, на учесниците им се обрати
претседавачот на Собранието на
ОРОРМ, резервниот капетан Љупчо Вуксанов, кој притоа, го нагласи придонесот на Организацијата во јакнењето на одбранбе-

Поздравно обраќање на Љупчо Вуксанов пред учесниците на
натпреварот
им посака добри резултати на натпреварувачите. Потоа, раководителот на натпреварот, поручник Зоран Темов од Командата за обука и
доктрини (КОД), ги запозна со безбедносните мерки на стрелиштето, како и со неопходните постапки при гаѓањето, како предуслов за
остварување добри резултати.

Читање на резултатите од спроведеното гаѓање
ниот систем, соработката со МО
и ГШ на АРМ, како и актуелните
реформски процеси во организациско-кадровската поставеност и
програмските определби во едукацијата и обуката на членството.
Поздравно обраќање до учесниците имаше и претставникот на
к.РС полковник Неџат Лимани, кој

За најдобри екипи беа прогласени: Кичево (1.место); Крива Паланка (2.место) и Охрид (3.место).
Поединечно, најдобри беа: Зоран
Мирчевски од Кичево (1.место со 44
погодоци); Живко Ѓорѓиоски од Кичево (2.место со 43 погодоци), а Јован Јовановски (Радовиш), Веселин
Стојановски (Крива Паланка) и Го-

ООЕ Кичево (1.место екипно)

ООЕ Крива Паланка (2.место
екипно)

ран Кофиловски (Македонски Брод)
со освоени 40 погодоци, рамноправно го поделија третото место.
Меѓу 6.претставнички од понежниот пол, најдобра беше студентката од Институтот за безбедност, одбрана и мир, Марија Давчевска која освои 40 погодоци. На
најдборите екипи и поединци им
беа врачени посебни признанија, а

Зоран Мирчевски од Кичево
(1.место со 44 погодоци)
еднодневното дружење заврши со
заеднички ручек во касарната „Алеска Демниевски-Бауман“ во Велес.
За успешното реализирање на
овој натпревар значаен е и придонесот на домаќинот – Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Велес со
кој раководи резервниот поручник
Борис Алчев.
Ж. T.

ООЕ Охрид (3.место екипно)

ОФИЦЕР - 7
СВЕЧЕНО ОДБЕЛЕЖАН 18. АВГУСТ-ДЕНОТ НА АРСМ
Организацијата на резервни офицери на Република Северна Македонија (ОРОРСМ), на централно и на општинско ниво, активно се вклучи во одбележувањето на 18 август - Денот на АРСМ,
со непосредно учество на над 100
резервни офицери и подофицери.
Поголемиот број општински
организациони единици (ООЕ) на
ОРОРСМ, оддржаа свечени седници на Извршните одбори во проширен состав со учество на поширокото членство, претставници на
локалната самоуправа и други органи од областа на одбраната, безбедноста и заштитата, здруженија

Раководството на ОРОРСМ со Претседателот на РСМ Стево
Пендаровски по повод 18.август во Охрид

Раководството на ОРОРСМ со министерката за одбрана Радмила
Шекеринска по повод 18.август во Охрид
на граѓани и други институции со
кои соработува ОРОРСМ.
ОРОРСМ со свои претставници учествуваше и во свеченото
одбележување на Денот на АРСМ
организирано од командите на
единиците на АРСМ во: Скопје,
Куманово, Кичево, Тетово, Штип и
Прилеп.
На 16.август делегација на
ОРОРСМ предводена од претседателот на Организацијата, д-р Гоце
Георгиев и претседателот на ООЕ
од Куманово Синиша Богдановски,
учествуваше на свечената прослава организирана од Здружената
оперативна команда во Куманово.
Исто така, на 16. август, делегација
во состав: секретарот на ОРОРСМ,

Никица Бангиева, претседателот

на ООЕ на Скопје, Душко Насковски и секретарот на ООЕ Скопје,
Гоце Јовановски, учествуваше во
полагањето на свежо цвеќе на партизанските гробишта во Бутел и на
вечните почивалишта на: генерал
Михаило Апостолски, Киро Глигоров и Борис Трајковски.
На свечената прослава организирана на 18.август во Охрид
во Центарот за обука на вода, од
страна на ОРОРСМ учествуваше
четиричлена делегација во состав:
д-р Гоце Георгиев, претседател;
Љупчо Вуксанов, потпретседател;
Никица Бангиева, секретар и Цветко Кузевски, претседател на ООЕ
од Охрид.
Т.М.

Претседателот на ОРОРСМ д-р Гоце Георгиев со раководството
на ООЕ на ОРОРСМ Куманово по повод 18.август
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Регионален кондиционо-рекреативен марш

ПРОВЕРКА НА ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ

Обраќање на Зоран Кировски, претседател на ООЕ на Тетово,
пред почетокот на маршот
По повод 67-годишнината од
основањето на Организацијата на
резервните офицери на Р. Северна
Македонија (ОРОРСМ), во Тетовскиот регион се одржа регионален
кондиционо – рекреативен марш.
На оваа еднодневна обука учествуваа 60-ина резервни офицедри и
подофицери од 5 ООЕ на ОРОРСМ
(Скопје, Тетово, Прилеп, Кичево,
Демир Хисар), како и претставници на Здружената оперативна команда (ЗОК) и на Командата на резервните сили (к.Р.С).
Маршот се реализира на релацијата: манастирски комплекс Лешок – с. Варвара во должина од 4
к.м., при што беше совладана висинска разлика од 150 метри.
На почетокот, пред манастирот „Св. Атанасиј“ и „Св. Богородица“ во Лешок, поздравни обраќања до учесниците имаа: Зоран
Кироски, претседател на ООЕ на
ОРОРСМ во својство на домаќин,
и градоначалникот на Општина
Теарце, Исен Асани кој притоа го
нагласи задоволството од практикувањето на ваквите содржини во
функција на јакнење на одбраната
на Р. Северна Македонија.
Старешината на манастирот,
игуменот Теодосиј Крстевски информира дека ова духовно светилиште е изградено во 14. век кога и
започнал монашки живот. Притоа,

тој истакна дека најсветол период
за манастирот е времето кога тука
престојувал Кирил Пејчиновиќ и

Почеток на маршот
с.Лешок-с.Варвара

1901 година кога е изграден манастирскиот конак.
Учесниците на маршот имаа
ретко убава можност, движејќи се
низ прекрасниот шумски предел
во подножјето на Шар Планина, да
ја проверат својата психофизичка
состојба.
Во с. Варвара, на учесниците им се обратија Љупчо Вуксанов (претседавач на Собранието
на ОРОРСМ) и д-р Гоце Георгиев
(член на Работното тело). Вуксанов
го нагласи придонесот на Организацијата во јакнењето на одбранбениот систем, соработката со МО и
ГШ на АРСМ, реформските процеси и програмските определби во
едукацијата и обуката на членството во согласност со стандардите на
НАТО и CIOR. Д-р Гоце Георгиев
презентира куса информација за
учествотто на претставниците на
ОРОРСМ на работниот договор на
асоцијацијата „ГАМИНГЕР-иницијатива“, што се одржа во Полче,
Р. Словенија, на која, тој ја презентира темата „Нов Концепт на резервните сили на Р. Северна Македонија“. Ова еднодневно дружење
заврши со заеднички ручек во с.
Варвара што се наоѓа на 850 м.н.в.
Ж. Т.

Обраќање на Љупчо Вуксанов за придонесот на Организацијата во
јакнењето на одбранбениот систем

ОФИЦЕР - 9
ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ НА РЕПУБЛИКА
СЛОВАЧКА ОДБЕЛЕЖАНИ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
На 17.октовмри по повод Денот на Уставот и Денот на вооружените сили, амбасадорот на Република Словачка Н.Е. Херник Маркус и полковник Иван Улични, во
хотел „Мериот“ во Скопје, организираа свеченост на која беа по-

канети и присуствуваа голем број
претставници на политичкиотживот. На свеченоста присуствуваше
и претседателот на Организацијата на резервните офицери на Република Северна Македонија , д-р
Гоце Георгиев.

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА 1.МПБР
На 2.април во касарната
„Страшо Пинџур“ во Петровец, се
оддржа свеченост по повод одбележувањето на Денот на Прата механизирана пешадиска бригада, на
која присуствуваше делегација на
ОРОРСМ: д-р Гоце Георгиев и Љупчо Вуксанов.

д-р Гоце Георгиев со
словачкиот амбасадор

Дел од учесниците на
свеченоста во Петровец

Дел од присутните на свеченоста во касарната „ Страшо
Пинџур“ Петровец

Раководството на ОРОРСМ со министерката за одбрана Радмила
Шекеринска, Тони Петрески и генерал мајорот Зоран Милески во
Гостивар

ЦИВИЛНО
ВОЕНА
СОРАБОТКА

Во периодот од 5 јуни до 9
јули во Центарот за поддршка на
обуката (ЦПО) „Криволак“се реализира вежбата „Одлучен удар“,
која е национална теренска вежба
со повеќе меѓународни учесници.
Станува збор за масовна вежбовна
активност (комбинирана здружена
вежба), настан во кој беа вклучени
околу 2.700 припадници на вооружените сили од пет земји членки
на НАТО и од нашата држава која
во најскоро време ќе стане рамноправна членка на Алијансата. Ова
е најголемата вежба која е реализирана во нашата држава.
За време на реализација на
вежбата, а во насока на континуиран развој на цивилно воената соработка, низ повеќе општини беа
презентирани дел од вооружување
и опремата на АРСМ. На 1.јули ,
во Гостивар, д-р Гоце Героргиев и
Љупчо Вуксанов предводеа делегација на ОРОРСМ и воедно остварија средби со министерката за одбрана, Радмила Шекеринска, раководителот на Секторот за цивилно
воена соработка д-р Тони Петрески и директорот на ГШ на АРСМ,
генерал-мајор Зоран Милески.
Т. М.
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Практична обука со АП 7,62мм во Кичево

УСОВРШУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ВЕШТИНИ
Во рамките на Програмата за
обука за 2019 година, а согласно со
Упатството за гаѓање со пешадиско оружје, на 18.мај, на стрелиштето „Осој“ во Кичевскиот регион, се реализира еднодневна обука, подготвително гаѓање со АП
7,62мм на реден број 1.
На оваа практична обука
учествуваа 75 резервни офицери и
подофицери од 7 ООЕ на ОРОРМ
од југозападниот дел на Северна
Македонија и од Скопје.
Пред почетокот на гаѓањето, на учесниците им се обрати
претседавачот на Собранието на
ОРОРМ, резервниот капетан Љупчо Вуксанов, кој, притоа, го на-

Учесниците на гаѓањето
тините на резервните офицери и
подофицери во ракувањето со пешадиско оружје.
„ОРОРМ со своето неколкуилјадно членство, меѓу кои и 807 резервни потпоручници на родовите
и на службите на АРМ, кои овој
чин го добија во Воената академија
„Генерал Михаило Апостолски“
во периодот 1996-2006, претставува кадровски потенцијал во одбра-

стрелба), како предуслов за остварување добри резултати.
На оваа обука беа остварени
одлични и многу добри резултати
кои се евидентирани во Дневник
на гаѓање. За успешната реализација на гаѓањето, посебно е значаен придонесот на 4.пешадиски
баталјон на 1.мпбр, како и ангажирањето на Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Кичево со кој раководи резервниот капетан Зоран
Никодиноски.
Заедничкото еднодневно дружење заврши со традиционалното
војничко гравче во касарната „Чедо
Филиповски–Даме“ во Кичево,
што го подготви 2.логистички баталјон.
Ж. Т.

Обраќање на д-р Тони Петрески, раководител на Секторот за
цивилно-воена соработка на МО пред учесниците на гаѓањето
гласи значењето на конкретната
и плодна соработка со МО и ГШ
на АРМ, за што најдобра потврда
претставува довереното Јавно овластување во остварувањето на
обуката на членовите на ОРОРМ и
нивниот придонес во одбраната на
Р. Северна Македонија, како и членот 132 од Законот за одбрана, што
претставува високо вреднување на
Организацијата, како субјект на
одбранбениот систем.
Поздравно обраќање до учесниците на обуката имаше и д-р
Тони Петрески, раководител на
Секторот за цивилно-воена соработка на МО, кој, притоа оцени
дека овој вид практична обука е во
функција на усовршување на веш-

ната, особено заради идните формациски структури на Резервните
сили. Во контекст на ова, МО и ГШ
на АРМ, целосно ќе ги поддржуваат проектите на ОРОРМ во функција на јакнење на одбранбениот
систем, а особено на оние кои се
однесуваат на едукацијата и обучувањето кое треба да претставува интегрален дел на системот на
обучување за потребите на одбраната на државата“, истакна, меѓу
другото, д-р Тони Петрески.
Раководителот на гаѓањето,
мајорот Златко Миновски ги запозна учесниците со основните тактичко-технички карактеристики
на АП 7,62мм, намената, начинот
на ракување (полнење, нишанење,

На огнена линија

Читање на резултатите од гаѓањето
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Од меѓународните активности на ОРОРСМ

РАЗМЕНА НА МЕЃУНАРОДНИ ИСКУСТВА
Од 24 – 26 мај во Полче,
Р.Словенија, се оствари работен договор на Асоцијацијата на резервните офицери „ГАМИНГЕР-иницијатива“ која претставува регионална
средноевропска платформа фокусирана на важни прашања во европската безбедносна политика и воените односи.
ОРОРМ, на оваа значајна меѓународна активност ја претставуваа:
Љупчо Вуксанов, претседавач на
Собранието на ОРОРМ и д-р Гоце

Учесниците на „ГАМИНГЕР„ во Полче, Р.Словенија
Георгиев, член на Работното тело

БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА

д-р Гоце Георгиев, ја
презентира темата „Нов
Концепт на резервните сили на
Р.Северна Македонија“
Билатералната
соработка
меѓу Организацијата на резервните офивцери на Р. Северна Македонија и Здружението на словенечките офицери, има долга традиција. Всушност, таа датира од 2002
година кога Здружението на словенечките офицери беше домаќин
и организатор на меѓународниот семинар на тема „Резервните
офицери-врска помеѓу цивилното
општество и војската“, на кое, на
покана на домаќинот, учествуваа
и тројца претставници на ОВСРМ.
Како израз на меѓусебното почитување и вреднување, ОРОРМ,
на предлог на здруженијата на резервните офицери на Словенија
и Италија, во 2017 година стана
рамноправна членка и на Средноевропската асоцијација „ГАМИНГЕР-иницијатива“, што претставува високо меѓународно признание.
На 23.мај, претставниците на
ОРОРМ, Љупчо Вуксанов и д-р

Гоце Георгиев, во својство на членови на Работното тело задолжено
за реформи во Организацијата, во
Полче, Р. Словенија остварија работна посета на Здружението на
словенечките офицери со кое раководи резервниот генерал-потполковник Алојз Штајнер.
Во разговорите беа разменети бројни искуства од нивното секојдневно ангажирање во одбраната, меѓу кои, доминираа прашањата за конкретнаата соработка со
МО и ГШ на Словенечката војска,
финансирањето,
логистичката
поддршка, унапредувањето во повисок чин и друго.
Во оваа пригода, претставниците на ОРОРМ подетално ги
информираа нивните колеги од Р.
Словенија за текот на реформските
процеси на ОРОРМ, кои се целосно
поддржани од Министерството за
одбрана на Р. Северна Македонија.
д-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот одбор
на Собранието на ОРОРСМ

Остварена работна посета на
Здружението на словенечките
офицери

задолжено за спроведување реформи во Организацијата.
Основната тема за разговор на
овој меѓународен собир на кој учествуаа претставници на 11.членки на
„ГАМИНГЕР-иницијатива“ (Германија, Швајцарија, Италија. Хрватска, Унгарија, Чешка, Словенија,
Словачка, Австрија, Полска и Македонија), беше „Улогата на асоцијациите на резервните офицери во
процесот на регрутирањето и обуката на резервните сили“.
Според програмата, членките на „ГАМИНГЕР-иницијативата“
настапија со актуелни теми според
сопствен избор. Меѓу нив, претставникот на ОРОРМ, д-р Гоце Георгиев, ја презентира темата „Нов Концепт на резервните сили на Р.Северна
Македонија“ која со внимание беше
проследена од учесниците. Посебен интерес предизвика темата на
Р.Словенија за нивните искуства во
бртско-планинското војување.
Поголем број од другите учесници презентираа теми од областа
на кибернетичкото војување.
„Учеството на работниот договор на ГАМИНГЕР-иницијативата
во Полче претставува уште една активност на меѓународен план, каде
што, преку ОРОРМ, Република Северна Македонија уште повеќе се
потврдува како сериозен партнер
во градењето на глобалниот мир.
Стекнатите искуства по споменатите теми на другите земји – учеснички, ќе му бидат целосно презентирани на МО“, ни изјави во краткиот
разговор Љупчо Вуксанов.
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СОСТАНОК НА ГАМИНГЕР II
Од 3 - 6 октомври во Загреб и
Самобор, Р.Хрватска се оддржа ГАМИНГЕР II состанокот.
ОРОРМ, на оваа значајна меѓународна активност ја претставуваше претседателот д-р Гоце Георгиев.
На овој состанок, на кој учествуваа 10 членки на ГАМИНГЕР иницијативата (Хрватска, Чешка,
Германија, Унгарија, Италија, Полска, Словачка, Словенија, Швајцарија и Северна Македонија), а истиот го водеше капитенот на италијанската фрегата, Џузепе Филипо
Имбалзано, беа донесени одлуки
поврзани со внатрешни организациски прашања за функционирање
на Иницијативата во наредниот
период. Исто така, особено внимание се обрна на презентациите
на претставниците на Германија,
Унгарија, Италија, Словенија и

Учесниците на состанокот ГАМИНГЕР II
Швајцарија за влијанието на престанокот на редовната воена служба
врз одбранбените системи на земјите членки на ГАМИНГЕР-иницијативата.

д-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот одбор
на Собранието на ОРОРСМ

Практична обука со пешадиско оружје

ГАЃАЊАТА ЗНАЧАЈНА СОДРЖИНА ВО
ПРАКТИЧНАТА ОБУКА
Пехчево, Штип, Кочани, Кумано-

Дел од учесниците на гаѓањето
Гаѓањата
со
пешадиско
оружје на резервните офицери и
подофицери претставуваат приоритетни содржини во Програмата
за обука на членовите на ОРОРСМ,
бидејќи на тој начин тие ги усовршуваат вештините во ракувањето и употребата на пешадиското
оружје.
Во котенкст на ваквите програмски определби, неодамна на
стрелиштето „Долно Оризари“ се
рализира гаѓање со АП 7,62 мм,
подготвително на реден број 1.
На гаѓањето учествуваа 60
резервни офицери и подофицери

од 11 ООЕ на ОРОРСМ од: Скопје
и од источниот дел на Р.Северна
Македонија (Струмица, Берово-

во, Крива Паланка, Виница, Свети
Николе, Делчево и Велес).
Пред почетокот на гаѓањето, на учесниците им се обрати
претседателот на ОРОРСМ д-р
Гоце Георгиев, кој, притоа, накусо
информираше за текот на реформските процеси во Организацијата и изрази благодарност до МО и
ГШ на АРСМ за нивната логистичка поддржка во реализацијата на
ваквите практични содржини.
Раководителот на гаѓањето,
капетанот Фуад Буќи од КОД ги

Запознавање на учесниците со крактеристиките на АП, 7,62мм
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На огнена линија
запозна со безбедносните мерки на
стрелиштето, како и со неопходните постапки при гаѓањето како
предуслов за остварување добри
резлутати.
Постариот водник I класа Иле
Арсовски, ги запозна учесниците
со крактеристиките на АП, 7,62мм
и изврши дообука на оние кои
гаѓаа за првпат.

Читање на резултатите од гаѓањето
На гаѓањето во кое непосредно беа ангажирани и претставниците на КОД: потпоручникот
Александар Мишков и постарите
водници I класа Алан Кундевски
и Дијаманта Ристова, се остварени
одлични и многу добри резултати.
Всушност 2/3 од нив беа оценети
со „надминал стандард“, а 1/3 „исполнил стандард“.

Најмлад учесник на гаѓањето
беше 18-годишниот студент Столе
Синадинов од Виница, кој оствари
одлични резултати.
Еднодневното дружење заврши со заеднички ручек во касарната „Алекса Демниевски-Бауман“
во Велес.
Ж. Т.

Одбележана 75-годишнината од ослободувањето на Скопје

НИКОГАШ ДА НЕ ЗГАСНЕ СПОМЕНОТ НА
НАШИТЕ ОСЛОБОДИТЕЛИ
Со повеќе пригодни содржини, на 13.ноември беше одбележана 75-годишнината од ослбодувањето на Скопје.
Во знак на почит кон загинатите 398 борци за ослободувањето на главниот град, делегации на
Собранието на Р.Северна Македонија, на Владата, на Министерството за одбрана, на Градскиот
одбор на СЗБ од НОАВМ, на Советот на град Скопје, на кабинетот на
Претседателот на Р.Северна Македонија, на дипломатскиот кор, на
политичките партии, општините
на град Скопје, јавните претпријатија и културните установи на град
Скопје, Организацијата на резервните офицери на Р.Северна Македонија, Црвениот крст и граѓани
на Скопје, положија свежо цвеќе на
партизанските гробишта, на споменикот на генералот Михаило
Апостолски на градскит гробишта
„Бутел“ и пред споменикот на ослободителите на Скопје.

Градоначалникот на Скопје пред присутните меѓу другото
потсети- да не заборавиме колку е скапа слободата
„Во ослободувањето на
Скопје учествуваа повеќе бригади. Главниот товар го понесоа
XII Скопска и III Кумановска
бригада. Сериозна помош дадоа и XVI и VIII Велешка, како
и дваесетина диверзантски групи кои го деминираа Камениот

мост осуетувајќи го пеколниот
план на окупаторот за рушење
на еден значаен споменик на
културата.
Ослободувањето не дојде неочекувано, или како стек на поволни околности. Напротив, тоа дојде
како плод на долгогодишна, тешка
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Делегација на Боречката организација се поклони пред спомениикот на ослободителите
и упорна борба на целиот македонски народ, предводен од најнапредните негови сили.
Со ослободувањето на Скопје и на цела Македонија се исполни визионерската мисла на
Димо Хаџи Димов, искажана во
1923 година на одбележувањето на
20-годишнината на Илинденското востание.„Македонија го имаше својот прв Илинден проследен
со крвави денови на пораз и тешки
страдања во тек на четврт век. Таа
ќе го има и својот втор Илинден
и нова и сигурна блиска победа и
ослободување. Овој втор Илинден
е близок, тој доаѓа“, нагласи меѓу
другото Трајко Стаматовски во
своето обраќање.
„Има ли поголема, повеличенствена прослава од тоа да се
чествува слободата?! Слободата,
која што ја извојувавте Вие, ценети
наши борци. Вие што ја жртвувате
својата младост за ова што го живееме денес. Овој наш град го загуби речиси целото свое еврејско население, а во текот на војната животите ги загубиле 4.654 граѓани
на Скопје, од кои 956 во борбите, а
3.698 како жртви на фаштистичкиот терор. 13.номври не обврзува на
почит и верност кон овој град за да
не заборавиме колку е скапа слободата“, потсети градоначалникот
Шилегов пред споменикот на ослбодителите.
Ж.Т.

Делегација од Министерсвото за одбрана пред споменикот на
ослободителите

Делегација на ООЕ Скопје пред споменикот на ослободителите

ОФИЦЕР - 15
Извршен одбор на Собранието на ОРОРСМ

НОВИ РАБОТНИ ТЕЛА ВО ОРОРСМ
Организацијата на резервните офицери на Р.Северна Македонија како активен субјект на одбранбениот систем е постојано
пред нови предизвици во смисла
на успешна реализација на големиот број на задачи од областа на
безбедноста и одбраната.
Една од позначајните е секако и ангажирањето на поголем
број на активисти – членови на
ОРОРСМ кои ќе дадат придонес во
збогатувањето на содржините во
работата, соработката со АРСМ и
изнаоѓањето нови организациски
форми и нови современи методи
кои ќе обезбедат поголеми резултати.
Определувајќи се за нови методи во работата, односно мотивирање на што поголем број членови и активисти кои ќе бидат не-

посредно вклучени во органите и
телата на ОРОРСМ, тоа пактично значи дека покрај скромната
Стручна служба, во реализацијата
на годишните програми за работа,
ќе бидат непосредно ангажирани и
активисти врз волонтерска основа.
Со други зборови, целокукпната
проблематика која ќе биде согледувана и анализирана од страна на
Извршниот одбор и од Собранието, претходно ќе биде предмет на
внимание на повеќе работни тела
– комисии и секции.
Во контекст на ваквите определби, во ОРОРСМ се формирани
4 комисии (Комисија за меѓународна соработка, чиј претседател
е резервниот потпоручник Никица Бангиева; Комисија за обука, чиј претседател е резервниот
поручник Борис Алчев; Комиси-

ја за традиции, чиј претседател е
Божин Милосавлевски; Комисија за материјално- финансиско работење, чиј претседател е Кирил
Партенов) и 3 секции (Секција
на резервни офицери – медицинари, чиј претседател е резервен
поручник д-р Љупчо Пасинечки;
Секција на резервни офицериинженери и информатичари, чиј
претседател е Крсте Јовчевски; и
Секција за спрот и воени вештини, чиј претседател е Златко Илиевски).
Исто така, формирана е Комисија за кадровски прашања, во
чиј состав се наоѓаат: претседателот, потпретседателот и секретарот на ОРОРСМ, како и претседателот на Комсијата за статутарни
прашања и претставник на МО.
Тони Мицевски

Извршен одбор на Собранието на ОРОРСМ

ДОНЕСЕНИ ЗНАЧАЈНИ ОДЛУКИ
На 6. декември 2019 година се оддржа третата седница на
Извршниот одбор на Собранието на ОРОРСМ. На оваа седница,
со која раководеше претседателот,
д-р Гоце Геотгиев се работеше по
следниот дневен ред: Усвојување
на записникот од II-та седница
на Извршниот одбор; Програма и
План за обука на ОРОРСМ во 2020
година; Одлука за продолжување
на договорите за закуп со „Еуро
Кидс“ и „Димас Клуб“; Одлука за
формирање на суд на честа; Одлука за измени во импресумот на
весникот „Офицер“; Информација
за состојбата со објектите со кои
располага ОРОРСМ; Одлука за
формирање на Комисија за попис
за 2019 година на основните средства, ситниот инвнтар и паричните средства на жиро сметката
и касата; Одлука за касов максимум за 2020 година; Одлука за доделување финансиски средства на
ООЕ на ОРОРСМ за 2020 година;

Дел од присутните членови на 3.седница на ИО
Правилник за начинот на распределбата и висината на платите во
Стручната служба на ОРОРСМ и
Разно.
По предложените точки од
дневниот ред образложенија дадоа
Ључо Вуксанов и д-р Гоце Георги-

ев, при што, беше отворена и дискусија. На крајот од дискусиите
по сите точки, Одлуките се усвоија едногласно, освен Одлуката за
формирање на суд на честа која се
одложи за наредната седница.
Т. М.
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Отчетна седница на Собранието на ОРОРМ

ДЕМОКРАТСКИ ПРОЦЕСИ СО
РЕФОРМСКИ ЗАФАТИ

Дел од присутните на отчетната седница на Собранието
На 15.март се оддржа отчетната седница на Собранието на
Организацијата на резервните
офицери на Р.Македонија, со која
раководеше делегатот од ООЕ Берово, резервниот капетан, Љупчо
Вуксанов.
Во фокусот на вниманието
беа повеќе актуелни прашања кои
се однесуваат на едногодишното
работење во 2018 година.
Во контекст на ова, и во критички интонираната повеќечасовна дискусија, беа потенцира-

ни голем број слабости и неправилности во менаџирањето со
ОРОРМ, во врска со што, беше
оценето дека во ваквата состојба,
на претседателот и на Извршниот
одбор, не може да им се даде доверба и натаму да ја водат Организацијата.
На седницата беа прифатени оставките на Извршниот одбор и на претседателот на ОРОРМ,
проф.д-р Ѓорѓи Малковски, а на
предлог на делегатите, за натамошното раководење со Органи-

зацијата беше формирано Работно
тело од пет члена во кое ќе има и
претставник на МО. Со ова Работно тело ќе раководи претседавачот
на седницата на Собранието од Берово, Љупчо Вуксанов, се до изборот на нов Извршен одбор. Председавачот Вуксанов ќе ги извршува сите надлежности и задачи на
претседателот на ОРОРМ, согласно со Статутот.
Според усвоената Одлука на
седницата, Работното тело е овластано да подготви Насоки за натамошните активности на ОРОРМ,
со цел, за нејзино успешно работење како значаен субјект на одбранбениот систем.
Во текот на изминатиот период, Работното тело, во кое учествува и претставникот на МО, д-р
Тони Петрески, одржа три работни договори на кои беа разгледувани повеќе актуелни прашања од
областа на: менаџирњето, организациската проблематика, едукацијата, обуката и меѓународните
активности во рамките на CIOR.
Живко Трајановски

Избрано новото раководство на Собранието на ОРОРСМ

УСПЕШНИ РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ
Во фокусот на вниманието
на 8-та седница на Собранието на
ОРОРСМ што се одржа на 1.јули
во Скопје, беа повеќе актуелни
прашања во врска со остварените
активнсоти на Организацијата во
2018 година како и приоритетните
задачи во 2019 година.
Во врска со рекапитуларот на
оствареното во 2018 година, на седницата дел од членовите на Собранието имаа и критички дискусии во врска со менаџирањето на
ОРОРСМ во 2018 година.
Во однос на ангажирањето на
членовите и на органите и телата на Организацијата во првата

половина на 2019 година, актуелниот претседавач на Собранието,

Љупчо Вуксанов, даде позитивна оценка за започнатите реформ-

Дел од присутните на изборното Собрание
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Обраќање на претседателот д-р Гоце Георгиев пред присутните
на изборното Собрание
ски процеси и менаџирањето на
ОРОРСМ од 15.март наваму. Во
контекст на ова, тој ги нагласи
и интензивираните програмски
содржини во координација и со
целосна логистичка поддршка на
МО и ГШ на АРСМ (гаѓањето со
АП 7,62 мм во Кичево, државниот
натпревар во гаѓање со пиштол во
Велес, традиционалниот марш по
повод денот на ОРОРСМ во Тетов-

скиот регион и двете меѓународни активности во Полче, Р. Словенија).
На овој работен договор на
највисокиот орган на ОРОРСМ,
беа усвоени и повеќе програмски
документи, меѓу кои: Програма за
работа на Собранието и Програма за едукација и обука на членството во 2019 година. Усвоена е
одлука за ограничување на тра-

ењето на мандатот на претседателот на Организацијата на 2 години
кој може да биде избран најмногу
двапати последователно, што е во
функција на јакнење на започнатите демократски процеси во оваа
национална асоцијација.
Избран е и нов Извршен одбор на ОРОРСМ од 11 члена во кои
членува и д-р Тони Петрески, раководител на Секторот за цивилно
воени односи во МО, во функција
на подобро координирање на програмските активности со МО како
државен орган надлежен за проблематиката на одбраната.
За носители на најодговорните функции во ОРОРСМ се избрани: резервен потпоручник, д-р
Гоце Георгиев, од Виница (претседател), резервен капетан, Љупчо
Вуксанов, од Пехчево (потпретседател) и резервен потпоручник,
Никица Бангиева, од Скопје (секретар).
Ж. T.

Извршен одбор на Собранието на ОРОРСМ

УСВОЕНИ ПОВЕЌЕ ЗНАЧАЈНИ
Образложение на ИнфорВтората седница на Изврш- ДОКУМЕНТИ
мацијата за активностите на

ниот одбор на Собранието на
ОРОРСМ, со која раководеше
претседателот, д-р Гоце Георгиев
се одржа на 25. Октомври.
На овој рабоатен договор
беше презентирана Информација
за активностите на ОРОРСМ во
периодот јули-октомври; Извештај
за учество на вториот состанок
на ГАМИНГЕР - иницијативата
одржан во Самобор, Р.Хрватска;
Иформација за состојбата на објектот во Берово со Предлог-Одлука
за негово користење; Иницијатива
за подготовка на нов План за обука
за 2020 година, усогласена со плановите за обука на МО и ГШ; како
и Предлог-План за посета на дел
од ООЕ на ОРОРСМ во периодот
ноември-декември. Покрај ова усвоени се Одлуки за раскинуивање
на договорите за закуп од општините: Кратово (с. Емирица и с. Ка-

врак) и Македонски Брод (с. Брезница). Исто така беше усвоена Одлука за оградување на Извршниот
одбор на ОРОРСМ од неодговорноте одлнесвуање на поранешниот
претседател во располагањето со
опремата и материјално- финансиските средства на ОРОРСМ.

ОРОРСМ во периодот јули-октомври, дадоа претседателот д-р Гоце
Георгиев и потпретседателот Љупчо Вуксанов, со посебен акцент
на работната средба со министерката за одбрана и државниот секретар..
Т.М.

Дел од присутните членови на 2.седница на ИО

18 - ОФИЦЕР
Извршен одбор на Собранието на ОРОРСМ

СУД НА ЧЕСТА И ПРАВИЛНИК ЗА НАГРАДИ
На 20.декември во Берово се
оддржа четвртата седница на Извршниот одбор на Собранието
на ОРОРСМ, со која раководеше
претседателот д-р Гоце Георгиев.
Претседателот д-р Гоце Георгиев ја образложи идејата за потребата од формирање Суд на честа. По дискусијата во која учест-

вуваа сите членови на Извршниот
одбор, беше заклучено дека Судот
на честа треба да брои 5 члена, а
Правилникот со кој ќе биде уредена работата на Судот да биде усогласен со Статутот на ОРОРСМ.
Покрај ова, донесена е Одлука за формирање на Комисија за
награди, која ќе брои 5 члена.

Во текот на седницата,
потпретседателот Љупчо Вуксанов
ги информира присутните за досегашните активности во ОРОРСМ
и за остварените работни средби и
разговори со повеќе институции и
здруженија со кои ОРОРСМ остварува редовна соработка.
Т.М.

Наскоро во Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“

ШКОЛА ЗА РЕЗЕРВНИ ОФИЦЕРИ

Дел од членовите на ИО на
ООЕ на ОРОРСМ Скопје
На 29.мај, претседавачот на
Собранието на ОРОРМ Љупчо
Вуксанов, оствари работна средба со Извршниот одбор на ООЕ на
Скопје, на која во фокусот на вниманието беа повеќе актуелни прашања.
Сепак централно место во
разговорот беше статусот на Организацијата на резервните офицери
на Скопје, која сега е изедначена
со сите други општински организации во Република Северна Македонија. Во врска со ова, претседавачот Љупчо Вуксанов, оцени
дека е голема грешка на претходното раководство на чие чело во
изминатите години беше д-р Ѓорѓи
Малковски, кој, практично, на тој
начин ја деградира и ја маргинилизира Ораганизацијата на ниво на
Градот Скопје.
Тој, меѓу другото, ја истакна потребата и од разделување
на функциите претседател на Извршниот одбор на ООЕ и член на

Собранието на ОРОРСМ, а приоритетна задача на сегашното раководство на ниво на Градот Скопје е да ги изврши сите неопходни
подготовки за обновување на поранешните општински организации.
Во оваа пригода, Љукпчо
Вуксанов ги информира присутните за унапредувањето на соработката со МО и ГШ на АРСМ, за остварените контакти со повеќе здруженија на граѓани, чија дејност е
безбедноста и одбраната, како и за
претствојните меѓународни активности во рамките на CIOR (Меѓусојузничка конфедерација на резервните офицери) и ГАМИНГЕРиницијативата.

Дел од членовите на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРСМ на
Скопје се заложија за пареземање
конкретни мерки за злоупотребите во извршувањето на функцијата на поранешниот претседател
д-р Ѓорѓи Малковски, меѓу кои и
лажното претставување кое според Кривичниот закон претставува
кривично дело.
Љупчо Вуксанов, ги информира присуитните дека во 2020
година ќе започне со работа Школата за резервни офицери при Воената академија „Генерал Михаило
Апостолски“, со што ќе биде надминат повеќе годишниот проблем
со недостатокот на резервни офицери за потребите на идните формациски структури на АРСМ.
Т. М.

Председавачот на ОРОРСМ Љупчо Вусканов со членовите на ИО
на ООЕ на ОРОРСМ Скопје
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ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОРОРСМ
ДЕЛЧЕВО
Организациската структура
Николоски, Славе Илиевски

на Организацијата на резервните офицери на Р.С.Македонија ја
сочинуваат 22 ООЕ кои ја покриваат целата територија на единиците на локалната самоуправа.
Сите тие имаат свои специфики
и карактеристики во содржините,
формите и методите на работа со
членството.
Овојпат ви ја претставуваме ООЕ на ОРОРСМ Делчево, на
чие чело безмалку една деценија,
се наоѓа дипломираниот одбранбенолог, Светлана Илиевска, вработена во Републичкиот центар за
управување со кризи, единствена
дама меѓу колегите од посилниот
пол во другите ООЕ.
Неодамна, со госпоѓа Илиевска разговаравме за поголем број
актуелни прашања од доменот на
ангажирањето на ООЕ Делчево,
но и за други, од областа на одбраната кои директно или индиректно се рефлектираат врз програмските активности на ОРОРСМ.
Во текот на 2018 година, во
рекапитуларот на оствареното во
општинската организациона единица, во вкукпните содржини на
национално, на регионално и на
општинско ниво, биле непосредно вклучени над 100 членови, што
претставува значаен резултат кој,
всушност, е убав пример за ангажирањето на другите ООЕ на
ОРОРСМ.

Светлана Илиевска
На нашето прашање, на што
се должат успешните резултати во работата, претседателката
на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРСМ Делчево, Светлана Илиевска нагласува, „Веројатно на повеќе фактори, меѓу кои, значајно е
да се потенцира дека тоа е посебната грижа при изборот на активистите во раководствата од базично, па до општинско и до републичко ниво. Пред мојот избор за
претседател на Извршниот одбор,
Организацијата успешно ја водеа
Васко Станковски и Драго Стоименовски, а сегашниот состав на
Извршниот одбор (Светлана Илиевска, Јонче Атанасовски, Славчо

Учество на марш

и
Александра Миленски), е постојано мобилен во планирањето, организирањето и целокупната реализација на содржините во годишните програми за едукација, обука и негување на слободарските
традиции.
Традиционално, добра соработка во негувањето на слободарските традиции се остварува
со Општинскиот одбор на СЗБ од
НОАВМ. На сите одбележување
на значајни годишнини и личности од минатото, заедно со резервните офицери, учествуваат и
претставници на Боречката организација“.
Во натамошниот тек на разговорот, претседателката Илиевска
го нагласува значењето на повеќе
активности, меѓу кои на: локалните маршеви, гаѓањата со пешадиско оружје и државниот натпревар
со пиштол 7,62 мм. Меѓу редовно
практикуваните содржини, како
што нагласува, посебно внимание
заслужуваат: одбележувањето на
Разловечкото востание и Февруарскиот поход како една од најзначајните стратегиски операции на
трите групи баталјони и Главниот
штаб на НОВ и ПОМ во 1944 година.
ООЕ на ОРОРСМ Делчево
остварува мошне добра соработка со локалната самоуправа на
чело со градоначалникот Горан
Трајковски, како и со ПСК „Голак“ од Делчево, предводен од
Љупчо Чучуковски.
Во разговорот се актауелнизираа и други значајни прашања,
како што е унапредувањето во повисок чин, кое во последните 20ина е запоставено. Ова е посебно
значајно и во корелација со интензивираните активности на МО
и ГШ на АРСМ за утврдување на
конкретна воена формација која ќе
ги претставува резервните сили
на АРСМ како надополна на нејзиниот постојан состав. Во контекст
на ова, а со цел системско решавање на проблемот со продуци-
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Полагање цвеќе при одбележување истакнати настани и личности
рање на млади резервни офицери,
неопходно е МО и ГШ на АРСМ
да ги согледаат условите во Воената академија „Генерал Михаило
Апосотлски“, да се создадат можности за отаворање на Школа за
резервни офицери каква што постоеше во период 1996-2006 година кога од оваа високо образовна
воена институција произлегоа 807
резервни офицери, меѓу кои беа и
поранешниот министер и заменик
министер за одбрана, Зоран Коњановски и Емил Димитриев.
„Меѓу приоритетните активности во 2019 година спаѓаат:
одржувањето на 2 трибини на значајни теми („Улогата на големите

сили во геополитиката на Балканот“ и „Сајбер безбедносните закани во регионот и можностите
за одбрана во рамките на системот за безбедност“), како и воспоставувањето на соработка со
една општинска организација од
соседна Р.Србија, со што, нашите
содржини во работата ќе ги збогатиме и со меѓународна димензија
“, ни нагласи на крајот од разговорот претседателката, Светлана
Илиевска.
Ж. Т.

Од доделуање Признание за учество на марш

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Делчево

МЕЃУНАРОДЕН ПЛАНИНАРСКИ МАРШ „ГОЛАК 2019“
Неодамна, ПСК „Голак“ од
Делчево, по петти пат го организираше планинарскиот марш „Голак
2019“ на кој учествуваа и 30-ина
резервни офицери и подофицери

од ООЕ на ОРОРСМ на Делчево
и Берово-Пехчево, предводени од
претседателката на ООЕ на Делчево, Светлана Илиевска.
Традиционалниот еднодневен

Учесниците на меѓународниот планинарски марш ГОЛАК 2019

марш, овојпат имаше и меѓународна димензија бидејќи меѓу големиот број учесници (над 100-ина планинари), имаше и претставници
од: Р.Бугарија, Р.Србија и САД.
Маршот што го предводеше
лиценцираниот планинарски водич Љупчо Чучуковски се оствари
на релацијата: Делчево-врв „Мала
Чавка“ (1508 м.н.в.)-врв „Чавка“
(1538 м.н.в) на планината Голак во
должина од 12 км.
На учесниците на маршот, во
знак на признание за нивното ангажирање, им беа доделени Благодарници, а еднодневното дружење
заврши со заеднички ручек на планината Голак.
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ОДБЕЛЕЖАНА 147-ГОДИШНИНАТА ОД
РАЃАЊЕТО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Локалната самоуправа на
Делчево и ООЕ на ОРОРМ со која
успешно раководи Светлана Илиевска, на 4.февруари ја одбележаа
147-годишнината од раѓањето на
иделогот на Македонското националноослободително
движење,
Гоце Делчев.
На чинот на чествувањето на
годишнината од раѓањето на великанот на македонското револуционерно дело и носителот на слободарските идеи од крајот на 19от и почетокот на 20-от век, пригоден реферат за неговиот живот
и дело презентираа претставници
на КУД „Гоце Делчев“.
По овој повод, пред споменикот на револуционерот, во центарот на градот, во знак на почит
беше положено свежо цвеќе од голем број почитувачи на неговата
личност и дело, меѓу кои: градоначалникот на Општина Делчево, Горан Трајковски, Советот на

Полагање цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев
Општината, политички партии,
здруженија на граѓани, ПСК „Голак“ и ООЕ на ОРОРМ Делчево.
„Слободарските традиции
и значајни настани и личности,
претставуваат приоритетни задачи за нашата ООЕ, кои во сора-

ботка со локалната самооуправа
и други субјекти, ги негуваме
традиционално и во континуитет во текот на изминатите години“, ни изјави, меѓу другото,
претседателката Светлана Илиевска.

ОДБЕЛЕЖАНИ ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ

Доделени високи признанија
Во Делчево беше одбележана 75-годишнината од ослободувањето на Делчево и 28-годишнината од независноста на
Р.Северна Македонија. По овој
повод, пред спомен-обележјето на загинатите борци, градоначалникот на Делчево, Горан

Од ликовната изложба на академскиот слика
Петар Атанасовски – Пепи.

Трајковски, претседателот на
Советот на Општината, Драган
Маневски, претставници на ООЕ
на ОРОРСМ, на ПСК „Голак“ и
повеќе здруженија на граѓани,
положија свежо цвеќе.
Највисоката општинска награда, „7. септември“ му беше

доделена на лиценцираниот планинарски водич Љупчо Чучуковски, претседател на ПСК „Голак“, а во Домот на културата на
АСНОМ беше отворена ликовна
изложба на академскиот слика
Петар Атанасовски – Пепи.
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ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ПАТОКАЗИТЕ НА МЛАДИТЕ
ГЕНЕРАЦИИ
Негувањето на слободарските традиции од минатото по
пат на одбележување на значајни историски настани, е трајна
програмска определба на ООЕ на
ОРОРМ од Делчево и Берово-Пехчево. На овој начин се пренесува
слободарскиот дух на предците од
далечното минато, кој ги осветлува патоказите на младите генерации кон иднината.
На 19.мај 2019 год. во с. Разловци, голем број на граѓани од
Малешевскиот и од Пијанечкиот регион, на чинот на одбележувањето на 143-годишнината од
Разловечкото востание преку повеќе содржини, се потсетија на
славното историско минато. Разловечкото востание, иако било локално востание во Источна Маке-

Доделена благодараница за
учество на ООЕ на ОРОРСМ
Делчево

Дел од учесниците на маршот
донија, било самостојно организирано, материјално потпомогнато
од македонската духовна и световна интелигенција и со масовно учество на населението од село
Разловци. Тоа претставува прва
поорганизирана и политички осмислена манифестација на оружен отпор против турската власт
во Македонија.
Традиционалниот
планинарски марш на релацијата:
с.Тработивиште-Брана Лошана-с.
Разловци, во должина од 9 км на
кој учествуваа 60-ина планинари
и резервни офицери од Делчево,
Берово, Пехчево, Велес и Зрновци, го организира ПСК „Голак“
во соработка со локалната само-

ДОСТОИНСТВЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ

На 23.октомври 2019 година,
со пригодна свеченост, Општи-

Од презентацијата на
рефератот на КУД „Гоце
Делчев“

на Делчево го чествуваше Денот
на македонската револуционерна
борба.
По тој повод, членовите од
Културно уметничкото друштво
„Гоце Делчев“ од Делчево презентираа пригоден реферат потенцирајќи го значењето на овој празник кој е симбол на борбата на македонскиот народ за остварување
на вековниот стремеж за сопствена држава.
Потоа, пред Споменикот на
Гоце Делчев во центарот на градот, се поклонија и буќети свежо цвеќе положија: делегација

управа и со ООЕ на ОРОРМ Делчево. Учесниците на маршот во
Спомен-домот „Разловечко востание“ присуствуваа на отворањето
на ликовната изложба „Разловци
на платно“. Ликовните уметници: Петар Атанасов, Александар
Белогаски, Ели Енѓовска и Ангела Ефтимова се претставија со повеќе ликовни дела посветени на
с.Разловци.
На спомен-плочата на поп
Стојан, свежо цвеќе положија повеќе делегации, меѓу кои; градоначалникот на Општина Делчево, Горан Трајковски, Советот на
Општина Делчево, ПСК „Голак“,
ООЕ на ОРОРМ Делчево и ООЕ
на ОРОРМ Берово-Пехчево.
на Општина Делчево и на Советот на Општината, претставници од институции, политички
партии , здруженија на граѓани
како и претставници на ООЕ на
ОРОРСМ Делчево.

Делегација на ООЕ на
ОРОРСМ Делчево пред
споменикот на Гоце Делчев
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СЛОБОДАРСКИ ТРАДИЦИИ

Дел од учесниците пред почетокот на маршот
Во Македонската историја,
Февруарскиот поход на трите групи баталјони и Главниот штаб на
НОВ и ПОМ ќе остане запаметен
како една од најзначајните стратегиски операции, со основна цел,
што повеќе да се разгори оружената борба во цела Македонија и
таа да прерасне во антифашистичка војна, да се создадат поголеми
слободни територии, да се зголеми приод на нови борци и да се
забрза развојот на Македонската
народноослободителна војска.
Во текот на маршот, првата
група баталјони изминала 300 км
преку планински масиви, по виулици и длабок снег, дури до 3 метри.
Голи, боси и недоволно вооружени, но силно мотивирани, македонските борци успешно ги преброди-

Од полагањето свежо цвеќе пред спомен-обележјето

ле секојдневните напади и тешките
борби со окупаторот, во врска со
што, шефот на Британската воена
мисија, мајорот Џорџ Квајн, во бригадниот весник запишал „Никогаш
во животот не сум видел толку висок морал како кај вашите борци во
нашиот заеднички поход“.
Присуството на сојузничките воени мисии кои известувале за
борбите на македонската војска значело воено признавање и почитување на придонесот на македонскиот народ во антифашистичката војна и негово рамноправно учество во
антихитлеросвската коалиција.
По овој повод, беше организиран традиционалниот кондиционен марш на релацијата: спомен-дом на АСНОМ- Голак, во
должина од 12 км. Во текот на

маршот, 70-ина учесници (резервни офицери и планинари од Делчево, Берово, Пехчево и Кочани),
совладаа висинска разлика од 896
м, а пред спомен-плочата, членовите на КУД „Гоце Делчев“ од
Делчево, презентираа пригодна
програма посветена на Февруарскиот поход како најголема воена операција што ја презела македонската народноослободителна
војска во 1944 година.
На спомен-обележјето, повеќе
делегации, меѓу кои на: локалната
самоуправа Делчево, повеќе планинарски друштва и ООЕ на ОРОРМ
Делчево, во знак на почит кон загинатите, положија свежо цвеќе, а едноднвените активности завршија
со заеднички ручек во шумската
вила на планината Голак.

НЕГУВАЊЕ НА СЛОБОДАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ

Дел од културно уметничката програма на КУД „Гоце Делчев“ на
9-ти мај

На 4. и 9.мај, граѓаните на
Делчево чествуваа две значајни
годишнини кои претставуваат
израз и потврда на слободарските традиции од нашето историско
минато.
Станува збор за одбележувањето на 116-годишнината од
загинувањето на иделогот, организатор и водач на македонското
националноослободително движење кон крајот на 19.и почетокот
на 20.век, Гоце Делчев, кој, како
што е познато, не ја прифатил одлуката на Солунскиот конгрес во
1903 година за кревање на масов-
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но востание, бидејќи сметал дека е
преурането.
На чинот на чествувањето што го организира локалната
самоуправа пред споменикот во
центарот на градот, учествуваа
поголем број на граѓани, претставници на политички партии и
здруженија на граѓани, а пригоден реферат за животот и делото
на Делчев, како и културно уметничка програма, презентираа членовите на КУД „Гоце Делчев“
По овој повод, пред споменикот на Великанот, повеќе делегации, меѓу кои: градоначалникот на
Општина Делчево, претседателот
на Советот на Општината, на ПСК
„Голак“, како и на ООЕ на ОРОРМ
Делчево, положија свежо цвеќе.
На 9.мај, во организаицја на
локалната самоуправа, а со учество на повеќе други субјекти, меѓу

Од чествувањето пред спомен-обележјето на Великанот
кои и претставници на ООЕ на
ОРОРМ Делчево предводени од
претседателката Светлана Илиевска, беше достоинствено одбележана 74-годишнината од победата

над фашизмот и Денот на Европа.
Светлана Илиевска
претседател на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРСМ Делчево

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Тетово

УСПЕШЕН ПЛАНИНАРСКИ ПОДВИГ

Програмските активности на
ОРОРСМ (Организација на резервните офицери на Република Северна Македонија), се остваруваат
континуирано во текот на целата
година. Во овој контекст е посебно значајна ООЕ на ОРОРСМ Тетово со која раководи резервниот
капетан Зоран Кировски. Потврда

на ова претставува и искачувањето на врвот Љуботен на Шар Планина, на 2.499 метри надморска височина.
Овој планинарски подвиг во
кој беа вклучени 15-ина резервни
офицери и подофицери од Тетово
и од регионот на Вратница, се организира по повод 75-годишнината
од одржувањето на
Првото заседание на
АСНОМ кога е создадена македонската држава.
Искачувањето
до вториот највисок
врв на Шар Планина беше осмислено
во два дела. Во првиот дел, учесниците реализираа кондиционен марш на
релацијата: с. Старо Село-планинарски дом „Љуботен“,
кој се наоѓа на надморска височина од
1.640 метри. Во втоДел од учесниците пред почетокот на
риот дел, четворица
маршот

По четврти пат се искачија
на врвот Љуботен
активисти (Зоран Кировски, Томе
Ѓатовски, Слободан Стерјовски и
Драгче Симоноски), по четврти
пат се искачија на врвот Љуботен
(2.499 м.н.в.) при што, за околу 2
часа совладаа висинска разлика од
859 метри, што може да се оцени
како успешен планинарски подвиг.
На врвот на Љуботен, тие
ги поставија државното знаме на
Р.Северна Македонија и знамето на
ОРОРСМ, а потоа уживаа во прекрасната глетка на Ливадичкото
Езеро, едно од најубавите езера на
Шар Планина.
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ПЛОДНА СОРАБОТКА

На 30.мај, Организацијата
на резервните офицери од Тетово
по петти пат учествуваше на меморијалниот марш ,,Марко Илиевски“, во организација на планинарскиот клуб ,,Тетекс,,Тетово.
На овој меморијален марш овој
пат учествуваа околу 120 учесници
од Република Северна Македонија.
Нашата организација учествуваше
со седум резервни офицери (Зоран
Кировски, Томе Ѓатовски, Слободан
Стерјовски, Дарко Таневски, Илија
Ристовски, Илко Кировски и Марјан
Јаковски). Маршот се изведе на потегот с.Бозовце - Долна Лешница-Кривошиска река во должина од 22 км.
Организацијата на резервните
офицери од Тетово редовно учествува на активности кои се содржани

Учесниците на маршот

Природните убавини на
Кривошиска Река

во годишната програма за работа.
Организацијата соработува и со останатите планинарски клубови кои
функционираат во Општина Тетово
(,,Аргентус Маун“, ,Љуботен“ и дру-

ги). Одличната соработка со овие
клубови се остварува врз долгорочна основа и може да послужи како
добар пример и за други средини во
Република Сесверна Македонија.

ПОЧИТ КОН БРАНИТЕЛИТЕ НА ТАТКОВИНАТА

На 5.јуни, во Тетово се одбележа годишнината од загинувањето на припадниците на АРСМ од
гарнизонот во Тетово во војната во
2001 година. По овој повод делега-

ција на ООЕ на ОРОРСМ Тетово
пред спомен-обележјето на прерано згаснатите млади животи положи свежо цвеќе во знак на почит
кон бранителите на Татковината.

Оддавање почит на загинатите во 2001 година

Во оваа пригода пред присутните се обрати командантот
на 3.МПБ потполковникот Изеир
Ејупи.

Дел од присутните членови
на ООЕ на Тетово на ова
одбележување

КОНТИНУИРАНА СОРАБОТКА

На 7.јули, во Тетовскиот регион се организира традиционалниот мемоеријален планинарски
марш во знак на почит кон прерано починатиот вљубеник во природата, Кирчо Пенев.
Носител на подготовките за
организирањето на оваа значајна
активност во функција на одбраната, беше ПД „Аргентус Маун“.
На меморијалниот марш, на кој
учествуваа 80-ина планинари од
повеќе планинарски друштва во Р.

Членовите на ООЕ на ОРОРСМ Тетово учесници
на меморијалниот марш Кирчо Пенев
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Северна Македонија, по петти пат
учествуваа и десетина активисти
на ООЕ на ОРОРСМ Тетово, што
претставува уште една потврда на
континуираната плодна соработка меѓу овие две асоцијации во реализиацијата на содржини од областа на одбраната.
Учесниците на маршот, на релацијата: с. Беловиште – Ливадичко
Езеро (н.в. 2200 метри) во должина
од 6 к. м., имаа ретко убава можност

да уживаат во прекрасните шумски
предели на Шар Планина.
На претставниците на ООЕ
на ОРОРСМ Тетово, во знак на
благодарност за нивното учество
и придонес во реализацијата на
оваа активност, им беше врачена
посебна Благодарница.
„Со години наназад остваруваме континуирана и плодна
соработка со сите планинарски
друштва во Тетово („Тетекс“, „Ар-

ТРАДИЦИОНАЛНО ДРУЖЕЊЕ

Традаиционална средба на дружење
Тетовската организација на резервните офицери е една од најактивните која во континуитет, во текот на календарската година организира и осмислува голем број на
содржини од значење за одбраната.
Така, на 17.октомври, 15-ина
активисти на ОРОРСМ од Тетовскиот регион, поранешни припадници на Општинскиот штаб на

територијалната одбрана, по 16.пат
го организираа своето традиционално дружење.
Овојпат, тие во маршевска колона, најпрво ја совладаа патеката
на релацијата од манастирите „Св.
Атанасије“ и „Св.Богородица“ во
Лешок – с.Варвара, во должина од 4
км, при што беше совладата висинска разлика од 150 м.

гентус Маун“, „Јелак“, „Љуботен“) учествуваме на сите нивни
активности, но и нивни претставници активно се вклучуваат во
содржините што ги организираме ние како активен субјект на
одбранбениот систем“, истакна,
меѓу другото, во краткиот разговор претседателот на Извршниот
одобор на ООЕ на ОРОРСМ Тетово, резервниот капетан Зоран Кироски.
На овие традиционални дружења, за разговор се отвораат значајни теми од сферата на безбедноста на одбраната.
Во тој контекст, на годинашново дружење доминираше темата
за долгоочекуваното рамноправно
членство во НАТО – Алијансата.
Секако, дека за ова постојат многу
причини кои нема да ги споменуваме. Но, сепак, меѓу нив, постои и
една посебно значајна причина кога
станува збор за ОРОРСМ и нејзините натамошни перспективи.
Сегашниот статус на ОРОРСМ
во CIOR (Меѓусојузничка конфедерација на резервните офицери) е придружна членка, а со официјалниот
прием на Р. Северна Македонија како
30. полноправна членка на НАТО,
ОРОРСМ ќе стане полноправна членка на CIOR. Тој момент со нетрпение
го очекуваат сите членови на нашата
национална асоцијација.

75-ГОДИНИ ОД КРВАВИОТ МАСАКР ВО С. БЕЛИЧИЦА

Од полагањето цвеќе на спомен-обележјето во с. Беличица
Во с.Беличица, Гостиварско,
се одбележа 75-годишнината од
значајниот историски настан и жестокиот судир помеѓу припадниците на Третиот тетовски партизански одред и балистичките формации кои, како соработници на оку-

паторот, дејствувале во Западна
Македонија. Како што е познато,
во овој крвав масакр (19.септември
1944 година), загинати се 21 борец
на Одредот, 18 цивили се живи запалени, а 38 куќи се опожарени. На
чинот на чествувањето, учествуваа

активисти на ООЕ на ОРОРСМ Тетово, претставници на СЗБ од НОАВМ на Тетово, на локалната самоуправа на Маврово-Ростуше, на
МЗ на Беличица и Брвеница, на
Гарнизонот на АРСМ Тетово, како
и претставници на Боречката организација од Штрбце, Р.Косово.
Пригоден реферат пред присутните презентираше проф. Радислав Гиновски од Гостивар.
По овој повод, на споменобележјето во с.Беличица, свежо
цвеќе во знак на почит и благодарност кон загинатите, положија повеќе делегации.
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СЛАВЕНИЧКА АТМОСФЕРА ВО ГОСТИВАР И ТЕТОВО

Делегација на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ Тетово на 18. ноември учествуваше на свеченоста
по повод 75-годшнината од ослободувањето на градот Гостивар и при
тоа положи свежо цвеќе пред спомен
обележјето во центарот на градот.
Голем број на резервни офицери од Тетово и активисти од локалните самоуправи во Тетовско
учествуваа на академијата по повод 75-годишнината од ослободувањето на Тетово, која се одржа
во Домот на културата ,,Иљо Ан-

Со полагање свежо цвеќе
одбележн 19. ноември Денот
на ослoбодувањето на Тетово

Дел од учесниците на пошумувањето
тески – Смок“ во организација на
Сојузот на борците од Тетово. Салата беше претесна да ги прими
сите кои сакаа да учествуваат на
овој свечен чин, кој беше беспрекорно организиран.
На 19.ноември делегација од
5 члена положи свежо цвеќе пред
спомен обележјето во центарот на
градот Тетово, по повод Денот на
ослободувањето на градот.
На 22.ноември во организација на Извршниот одбор на

Резервните офицери
учествуваат во
пошумување

ООЕ Тетово, беше организиран
кондиционен марш во реонот на
с.Сиричино на планината Жеден.
Маршот на кој учествуваа 25 активисти од Тетовскиот регион
беше во должина од 3 км.
По повод ослободувањето на
Тетово, беа засадени и 375 садници. Оваа еднодневна активност заврши со заеднички ручек.
Зоран Кировски
претседател на ИO на
ООЕ на ОРОРСМ Тетово

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Пробиштип

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ООЕ НА ОРОРСМ ПРОБИШТИП

Љупчо Вуксанов го нагласи
значењето на реформските
активности на ОРОРСМ
Под покровителство на градоначалникот на Општина Пробиштип, Драган Анастасов, на 3.април беше одбележан Денот на резервните офицери на Пробиштип,
што се совпаѓа со 3.април 1944 година, кога пред 75 години е извршен напад за ослободување на рудниците за олово и цинк „Злетово“
од страна на 3.македонска народноослободителна бригада.
Во активностите што ги организира Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРСМ Пробиштип, со кој ра-

ководи Злате Анчов, беа вклучени
47 резервни офицери и подофицери
од Пробиштип и од Злетово, кои успешно го изведоа традиционалниот
кондиционо-едукативен марш на
релацијата: градски плоштад-Солиште во должина од 15 км.
На одбележувањето на овој
историски настан, присуствуваа: претседавачот на Собранието на ОРОРСМ, Љупчо Вуксанов,
претставници на Општинскиот од-

Дел од учесниците на маршот
на краток одмор
бор на СЗБ од НОАВМ, градоначалникот на Општина Пробиштип,

Дел од присутните на одбележувањето на овој значаен датум
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членови на Советот на Општината,
претставници на политички партии, како и претставници на ООЕ
на ОРОРСМ од Скопје и од Штип.
Централното одбележување
се оддржа во спомен-паркот „Братство и единство“ каде што беше положено свежо цвеќе, а на присутните им се обратија: градоначалникот

Драган Анастасов, претседавачот
на Собранието на ОРОРСМ, Љупчо
Вуксанов, и претседателот на Боречката организација, Драган Миланов. Во своето поздравно обраќање,
Љупчо Вуксанов, го нагласи значењето на реформските активности
во ОРОРСМ.
Во вториот дел од програмата,

присутните ги проследија содржините што им ги приредија членовите на балетското студио „Магија“ и
најмладите членови на фолклорната секција на КУД „Злетовски рудар“ од Пробиштип.
Злате Анчов
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ Пробишип

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Демир Хисар

НЕГУВАЊЕ НА СЛОБОДАРСКИОТ ДУХ

Во рамките на проектот: „Народноослободителната војна во Демирхисарскиот крај по течението
на Жаба“ поддржан од Министерството за култура на Република Северна Македонија и Општината Демир Хисар, неодамна во регионот
на селата: Ново Село, Ракитница,
Кочиште и Растојца, се организира
кондиционен марш.
Целта на маршот што го организира Општинскиот одбор на
Сојузот на борците од НОВ Демир
Хисар и на кој учествуваа 60 учесници, претставници на Боречката
организација, на ООЕ на ОРОРСМ
Демир Хисар, резервни офицери од
Кичево, како и жители од споменатите села, беше, негување на слободарскиот дух, традициите на НОВ,
што претставува редовна практика
на ова Здружение на граѓани.
Кондиционо-едукативниот
марш започна од пред споменикот на паднатите борци од НОВ во
Ново Село, каде што беше положено свежо цвеќе, а Васко Младеновски ги презентираше основни карактеристики за ова населено место и учеството на неговите жители во НОВ.

Учесниците на маршот пред спомен обележјето на НОВ во с. Растојца

Од доделувањето Благодарници
на учесниците на маршот

Во с.Ракитница, учесниците
на маршот ги пречека претседателот на м.з. Зоран Силјановски, кој
ги информира за формирањето на првата партиска келија во
НОВ во Демирхисарскиот регион во 1941
година.
Во оваа пригода
проф. д-р Менде Солунчевски говореше за
ликот и делото на Најдо Вељановски-Черга
основачот и секретар
Предавање на проф.д-р Менде Солунчевски
на првата партиска кепред учесниите на маршот
лија во Демирхисарско.

Во с.Кочиште, пред споменикот на загинатите борци во НОВ на
учесниците на маршот им се обрати
Вецко Петрески, жител на селото.
Потоа, учесниците на маршот
пристигнаа во с.Растојца, која беше
последната работна точка на оваа
еднодневна активност. По положувањето свежо цвеќе на спомен-обележјето од НОВ, на присутните им
се обрати претставникот на м.з. Јован Соколовски. Неговото излагање
со целосно внимание го проследија
и ученици од основните училишта:
„Гоце Делчев“, „Браќа Миладиновци“, и „Дамјан Груев“.
Пред присутните, над 80-ина
учесници на маршот и жители на
споменатите населени места, предавање на тема „НОВ во Демирхисарскиот крај по течението на реката Жаба“ оддржаа: проф. д-р Менде
Солунчевски и проф. Вангелко Лозановски.
Претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРСМ Демир Хисар, Васко Младеновски,
на учесниците на маршот им врачи
Благодарници, а заедничкиот ручек
беше организиран во црквата „Света Богородица“ во с. Растојца.
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КОНДИЦИОНО-ЕДУКАТИВЕН МАРШ „ВИРОВСКИТЕ
ВАЛАВИЦИ-ПРЕДИЗВИК ЗА РАЗВОЈ
НА РУРАТНИОТ ТУРИЗАМ“

Слободарските традиции од
подалечното и поблиско историско
минато се постојано во фокусот на
вниманието на ООЕ на ОРОРСМ
Демир Хисар. Во контекст на ваквите анажирања, а во рамките на проектот „Вировските валавици – предизвик за развој на руралниот туризам“, беше реализиран кондиционоедукативен марш на кој учествуваа
50 резервни офицери и подофицери
од Д.Хисар, Битола и Кичево.
Носител на организацијата на
оваа еднодневна активност беше
здружението на граѓани „Валавица“, чиј претседател е проф.д-р
Менде Солунчевски.

Во краткиот разговор, проф.
Солунчевски не информира дека
маршот е реализиран на релацијата:
„Млаче“ – „Валавицата на Иван“,
во должина од 4 км.
Во оваа пригода учестниците на
маршот го посетиле вечното почивалиште на водникот Марјанчо Талевски од с.Вирово кој е загинат во воените дејства на Вуковар во 1991 година. Во оваа пригода, проф. Солунчевски ги информирал присутните за
учеството и придонесот на жителите
на с.Вирово во Илинденскиот период, со акцент на Големиот бој.

Почеток на маршот

Валавицата на Иван Крстевски

Доделување признание на учесниците на маршот

ПО ВРВИЦИТЕ НА СМИЛЕВСКИТЕ ИЛИНДЕНЦИ

Општинската организациона
единица на ОРОРСМ Демир Хисар,
со која раководи резервниот поручник Васко Младеновски, по повод
116-годишнината од Илинденското
востание, на 2.август, по осми пат
го организираше традиционалниот
марш „По врвиците на Илинденците“, овојпат под името „По врвиците на Смилевските илинденци“.
Носители на организацијата
на оваа еднодневна активност беа
ООЕ на ОРОРСМ Демир Хисар и
Општинскиот одбор на СЗБ од НОАВМ Демир Хисар, во соработка со
локалната самоуправа.

Дел од учесниците на маршот

Спомен-обележјето на
Даме Груев во с.Смилево

На маршот што се реализира
на релацијата: манастир „Св. Јован
Претеча“ - манастир „Св. Илија“ манастир „Св. Петар“ - меморијален комплекс „Дамјан Груев“ во
с.Смилево, во должина од 17 км,
учествуваа 35 резервни офицери и
подофицери од Демир Хисар, Кичево и Битола, претставници на
Боречката организација од Демир
Хисар, како и претставници на повеќе планинарски друштва.

Полагање цвеќе од страна на ООЕ
на ОРОРСМ Демир Хисар
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Во текот на овој кондиционоедукативен марш, проф.д-р Менде
Солучневски (член на Извршниот
одбор на Собранието на ОРОРСМ),
учесниците ги запозна со „Големиот бој“, една од најголемите борбени активности во времето на Илин-

Врачување признанија за
учеснците на маршот од
страна на градоначалникот
Марјанчо Стојановски

денското востание што се случила
на 30.септември 1903 година на Бигла и Плакенска Планина во Демирхисарско.
Пред споменикот на Дамјан
Груев во Смилево, учесниците на
маршот ги поздрави градоначалникот на Демир Хисар, Марјанчо
Стојановски, и им врачи поединечни признанија за нивното учество
во негувањето на слободарските
традиции од нашето подалечно минато.
Повеќе делегации, меѓу кои и
на ОРОРСМ, предводена од претседателот д-р Гоце Георгиев, положија свежо цвеќе, а членовите на
КУД „Илинден“ од Демир Хисар
изведоа пригодна културно-уметничка програма. Дружењето заврши со заеднички ручек „Востаничко гравче“.
„Овој настан е уште еден добар
пример за долгогодишната успеш-

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Виница

НЕЗАБОРАВ

На 4.март беше одбележана
18-годишнината од загинувањето
на капетанот Кирчо Димитриов,
кој, како припадник на безбедносните сили на Република Северна
Македонија, на 4.март 2001 година, во месноста Рамно во близина на Танушевци, го даде својот
млад живот во одбраната на територијалниот интегритет на Татковината.
На чинот на чествувањето,
пред спомен-бистата, Општина
Виница организираше панихида и
пригодна културно-уметничка про-

Од полагањето цвеќе пред
спомен бистата на капетан
Кирчо Димитриов
грама во која учествуваа ученици
од ООУ „Гоце Делчев“ од Виница.

на соработка на ООЕ на ОРОРСМ
Демир Хисар со соседните општински организации, со локалната самоурава, како и со други здруженија на граѓани во негувањето на
слободарските традиции“ ни нагласи во краткиот разговор проф.д-р
Менде Солунчевски.
проф.д-р Менде Солунчевски
член на Извршниот одбор на
Собранието на ОРОРСМ

Претседателот д-р Гоце
Георгиев со дел од учесниците
на маршот
Притоа, обраќање пред присутните имаше градоначалникот
на Општина Виница, Ивица Димитров и претседателот на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРСМ Виница,
д-р Гоце Георгиев.
Значајно е да се одбележи,
дека Организацијата на арезервните офицери на Р.Северна Македонија
и Општина Виница веќе 18 години
достоинствено го одбележуваат овој
датум од најновата историја со цел да
не биде избришан од ветерот на заборавот кога во налудничавиот налет на крајно екстремните паравоени формации животот го изгубија 75
припадници на безбедносните сили
кои ја бранеа својата Татковина.

МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР

На ден 24.мај Општина Виница и Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРСМ Виница го организираа меморијален турнир „Капетан
Кирчо Димитриов“.
На турнирот учествуваа 10
екипи од источниот регион. Во годината кога се навршуваат 18 години од смртта на нашиот сограѓанин, капетан Кирчо Димитриов,

Натпреварувачки дух, фер игра и спортска атмосфера
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Општина Виница и ОРОРСМ –
ООЕ Виница, продолжуваат да го
негуваат ликот и делото на капетанот Кирчо Димитриов со сиот респект кој го заслужува овој бранител од 2001 година.
Турнирот беше отворен од
страна на градоначалникот на
Општина Виница, Ивица Димитров.
На најдобрите три екипи на
турнирот им беа доделени парични награди во висина од 54.000,00
денари.
Со најдобри резултати триумфираше екипата на „Фабијан“ од

Од врачувањето награди на
најдобрите

Виница, која го освои првото место
(23.000,00 денари). Втората награда
(18.000,00 денари) ја освои екипата „Расковани Шиндри“ од Штип,
а третото место го освои екипата
“Интертекс“ од Кочани (13.000,00
денари).
За најдобар играч беше прогласен Стојче Стојанов, за најдобар
голман Марјан Стефанов, за најдобар стрелец Кристијан Георгиев. Наградите и пехарите ги врачија претседателот на Советот на
Општината, Тони Велков, и членовите од семејството на капетанот
Кирчо Димитриов.

117 ГОДИНИ ОД ЗАГИНУВАЊЕТО НА АНГЕЛ ВИНИЧКИ

На 30.септември, со полагање
на свежо цвеке пред спомен обележјето на Ангел Винички во с.
Дрегобраште, беше одбележана
117-годишнината од загинувањето
на Ангел Винички.
На чествувањето што го организираа Општина Виница и Сојузот на борците од НОАВМ, свежо
цвеќе во знак на почит кон револуционерот од Илинденскиот период,
положи и делегација на ОРОРСМ.
д-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ Виница

Од полагањето цвеќе пред спомен плочата
на Ангел Винички во с.Дрегобраште

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Штип

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО
НА ШТИП И ДЕНОТ НА РАЃАЊЕТО НА ГЕНЕРАЛ
МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ
најотов од локалната самоуправа.
Негувањето на слобдарскиот
дух и одбележувањето на значајни
годишнини на настани и личности
од историското минато, претставува приоритетна и континуирана активност на Организацијата на резервните офицери на РСМ.
Потврда на ваквата оценка,
претставува и 8.ноември 2019 година, кога се одбележа 75-годишнината од ослободувањето на градот под
Исарот.
По повод 113-годишнината
од раѓањето на генералот Миха-

ило Апостолски, славниот Дончо од штипско Ново Село, храбриот командант на Главниот штаб на
НОВ и ПОМ, локалната самоуправа и Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРСМ организираа пригодна
свеченост пред спомен-бистата.
Во знак на почит кон ликот и
делото на генералот Михаило Апостолски, за неговиот животен пат од
раѓањето во Ново Село, па се до извојувањето на големата победа над
фашизмот и создавањето на сопствена држава, говореше Кирил Па-

По овој повод, пред споменбистата, свежо цвеќе положија: градоначалникот на општината Благој
Бочварски, претседателот на Советот на општината Јане Миланов,
претседателот на Општинскиот одбор на СЗБ од НОАВМ Петре Костовски, претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРСМ
Стојанче Димов и пензионираниот
генерал-мајор Стојан Димчов.
Стојанче Димов
претседал на Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРСМ Штип
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Насоки пред почетокот на маршот
Општинските организациони единици (ООЕ) на ОРОРСМ од
југозападниот дел на Македонија,
практичните содржини во обуката се повеќе ги организираат врз
основа на заедничката програма
на кој начин покрај кондицирањето и проверката на психофизичката оспособеност се запознаваат и
со географските и топографските
карактеристики на теренот на кој
претстојуваат.

реализирани две работни содржини. На браната на езерото Суводол,
резервниот мајор Васко Ефтимовски изврши географска и топографска ориентација и ги запозна учесниците со карактеристиките на теренот во Мариовскиот регион.
Во дворот на манастирот „Св.
Ѓорѓија“, еден од трите најстари во
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Маршрута

Гробот на Ѓорѓи Сугарев

Потврда на ваквата оценка е и
кондиционо-едукативниот марш,
кој што на 9.ноември го организира Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРСМ Битола, со која раководи
резервниот капетан Оливер Митевски.
На оваа практична содржина
што се реализира во Мариовскиот регион, учествуваа 45 резервни
офицери од: Битола, Кичево и Демир Хисар.
Маршот во должина од 6 км,
се реализра на релацијата: Суводол-манастир „Св.Ѓорѓија“ во
с.Паралово. За време на маршот беа

овој регион, претставник на ова духовно светилиште, информира за
историското минато од неговата изградба, па до денес.
Учесниците со посебно внимание ги проследија податоците за
предавството на војводата Ѓорѓи
Сугарев, кој, во судирот со илјадниот турски аскер храбро се жртвува себеси и 25-те комити колку што
броела неговата чета, за слободата
на Македонија.
Оливер Митевски
член на Извршниот одбор на
Собранието на ОРОРСМ
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