ВЕСНИК НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Број 22
Година XII
декември 2020
ISSN: 1857 7091

Разговор со Љупчо Вуксанов потпретседател на Собранието и на Извршниот
одбор на Организацијата на резервните офиери на РСМ (ОРОРСМ)

УСПЕШНИ РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ
Од 1. јули 2019 година ја вршите функцијата потпретседател на ОРОРСМ, а претходно ја
вршевте функцијата претседавач на Собранието и претседател на кординативното тело за
спроведување на реформите во
асоцијацијата. Кој беше вашиот предизвик да ја прифатите
потпретседателската функцја,
на Здружението како едно од
најголемите во земјата?
Предизвикот дојде од мотивираноста на членството во
општинските
организациони
единици и расположивиот старешински кадар, кој ја почуствува
активноста и извршените задачи на координативното тело кое
во најкратко време ги определи
реформските процеси по изгла-

саната недоверба на тогашниот
претседател и раководство. Ги
определивме перспективите на
Организацијата, но ги детектиравме и пропустите, слабостите
и ги изнајдовме повеќето решенија со определени идеи за натамошниот развој на ОРОРСМ. Почуствував дека можам со долгогодишното работно искуство во
одбраната и како резервен старешина да ги имплементирам и
презентирам задачите и активностите, а со тоа и да дадам придонес во иднина Организацијта
да стане еден знчаен субјект во
одбранбениот систем на земјата.
Вие се залагавте за целосно
воспоставување на мост за соработка на ОРОРСМ со Министерството за одбрана. Што ќе ни ка-

жете за досегашните, остварени
резултати во оваа смисла?
Согласно Законот за одбрана
и Јавното овластување, ОРОРСМ
треба да остварува успешна соработка и координација со МО и ГШ
на Армијата. Во минатото сето тоа
беше избришано од Статутот на
Организацијата.
Извршивме измени на Статутот на Организацијата и веднаш
побаравме од Министерството за
одбрана да делегира член во Извршниот одбор на ОРОРСМ.
Наидовме на еден прекрасен
професионален прием и разбирање од министерката за одбрана
д-р Радмила Шекеринска и од државниот секретар Драган Николиќ. За член на ИО беше делегиран
(Продолжува на стр.2)

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
д-р Г. Георгиев, проф. д-р М. Солунчевски, проф. д-р Т. Ристески, д-р Т. Петрески, д-р Р. Петков,
проф. д-р Г. Зенделовски, К. Томиќ, Д. Насковски, З. Анчов, О. Митевски, С. Илиевска,
Ж. Трајановски, Т. Мицевски, З. Кировски, С. Богдановски, В. Пиличовски, С. Божинов, З. Шутаров,
А. Иванов, А. Крајчев, И. Трајков, С. Димов, К. Партенов.
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Од состанокот на Статутарната комисија
претставник од највисокото раководство на МО д-р Тони Петрески,
раководител на Секторот за цивилно воена соработка. Од самиот
почеток почуствувавме дека МО
бара една модерна и демократизирана организација што ќе се носи
со сите предизвици, според стандардите на НАТО.
Покрај тоа, во органте и телата (комисии и секции) на ОРОРСМ
се ангажирани претставници на
МО и ГШ (стручни лица по области) кои редовно даваат придонес
и ги следат програмските содржини на Организацијата. Посебно
би истакнал, дека видливиот резултат, на оваа соработка е решеното системско финансирање на
ОРОРСМ од страна на Министерството за одбрана, кое ни дава гаранција за успешно спроведување
на реформите и остваривање на
програмските цели и задачи.
Во досегашните демократски и реформски процеси се извршени измени и дополнувања
на Статутот. Што досега е остварено на овој план?
Извршниот
одбор
на
ОРОРСМ уште на првата своја седница, по предлог на претседателот д-р Гоце Георгиев заклучи.- за
да имаме успешна реформа, демократизација и понатамошен развој на асоцијацијата неопходно е
да донесеме нов Статут.
Денес го имаме највисокиот нормативен акт - Статут, кој
се донесе по една демократска ат-

мосфера со учество на сите ООЕ,
претставници од МО и ГШ, и одделни стручни членови од Организацијата. На тој план е остварено:
- Зголемен е бројот на членови во Извршниот одобор од 7 на 11
члена,
- Член на ИО да има задолжително од МО,
- Мандатот на претседателот
да се ограничи на 2+2 години, а не
како досега неограничено,
- Извршени се измени во карактерот и програмските цели и
задачи,
- Промени во правата, обврските и одговорностите на членовите на ОРОРСМ.
- Попрецизно се дефинирани надлежностите на Собанието,
ИО, Надзорниот одбор, Комисиите и Работните тела, јавност во

работењето, задачите во услови
на војна, меѓународната соработка и начинот на стекнување и располагањето со материјално-финансиските средства и имотот на
ОРОРСМ,
- Донесен е Кодекс на однесување на членовите на Организацијата на резервните офицери и
подофицери на РСМ,
- Формиран е Суд на честа, со
Правилик за негово функционирање и работење,
- Нов Правилник за начинот
на распределбата и висината на
платите на вработените во Стручната служба на ОРОРСМ.
Во изминатиот период голем
број ООЕ беа укинатти и припоени кон соседните општински
ОЕ. Какво е вашето мислење за
обновување на овие ООЕ и решавање на проблемот со ООЕ на
градот Скопје?
Во изминатата годинаипол
ИО на ОРОРСМ изврши целосно
интегрирање на Организацијата
во одбранбениот систем на државата. Со директна помош од МО
се изгради современо, модерно и
функционално Здружение, кое со
своите кадри ќе одговори на сите
современи одбранбени и безбедносни предизвици. Се напушти и
се елиминира вопоставениот клиентелизам и се воведе современо
менаџирање и раководење со Организацијата.
Овде би ги истакнал постиг-

Состанок со Стручната служба
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натите резултати во децентрализираното раководење со ООЕ, и
формирањето на нови ООЕ. Вратени се во фукција укинатите ООЕ
со нови раководства.
Со овие активности ИО на
ОРОРСМ создаде услови ООЕ,
сами, да го утврдат бројот и составот на своите органи и тела со
ангажирање на поголем број членови.
Во однос на градот Скопје,
сите активности со претходни анализи се завршени во ИО на ООЕ на
ОРОРСМ Скопје под раководство
на секретарот на ОРОРСМ Никица Бангиева.
Изготвен е нов предлог за организација и функционирање на
ООЕ во градот и се очекува негово разгледување и усвојување од
Извршниот одобр на ОРОРСМ, и

целосно имплементирање во 2021
година, иако тоа требаше да се
реши во 2020 година, но пандемијата си го кажа своето, а некои
задачи и активности се реализираат позабавено.
Како се остварува меѓународната соработка?
Меѓународните активности
на ОРОРСМ се наоѓаат високо на
агендата на ОРОРСМ. Како полноправна членка на ГАМИНГЕР
иницијативата ОРОРСМ учествуваше на два Конгреса ГАМИНГЕР
1 и 2 кои се одржаа во Словенија и
во Хрватска, а оваа година во организација на ОРОРСМ требаше да
се одржи ГАМИНГЕР 2 во Република Северна Македонија, но поради случувањата со КОВИД пандемијата истиот се одложи на неодредено време.

Што се однесува до нашето
членство во CIOR, ОРОРСМ започна постапка за полноправно членство во оваа Организација имајќи
го предвид фактот дека се остварени сите услови и непостојат никакви пречки Организацијата да си го
заземе заслуженото полноправно
членство во CIOR, кое го посакуваме од 2005 година кога се стекнавме со статус придружна членка.
Сепак, со унапредувањето на
меѓународната соработка и активностите кои се одвиваат на меѓународен план, дополнително ќе се
афирмира нашата Организација и
ќе се оправда довербата и Јавното
овластување (бр. 02 – 3920 / 5 од
24.11.1998 година) добиено од Министерството за одбрана.
Живко Трајановски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Валандово

ПОВТОРНО ФОРМИРАНА ООЕ НА ОРОРСМ
ВАЛАНДОВО
На 25. декември 2019 година врз основа на од-

луката на ОРОРСМ за повторно формирање на укинатите ООЕ, во Валандово се одржа Собир на резервните офицери во организација на Иницијативниот одбор.
На Собирот на резервни офицери на Валандово присуствуваа и претставници од ОРОРСМ,
предводени од претседателот д-р Гоце Георгив и
потпретседателот Љупчо Вуксанов.
Присутните резервни офицери и подофицери
на Собирот, претседателот на Иницијативниот одбор, Владимир Николов ги запозна со состојбата во
ОРОРСМ и укинувањето на нивната ООЕ без нивна
согласност и нивно знаење. По настанатата промена

Дел од присутните на Собирот

Работно претседателство
во раководството на републичко ниво се создале услови за полиберално делување и е формиран Иницијативен одбор за повторно формирање на ООЕ
Валандово, кој е организатор на овој Собир.
Претседателот д-р Гоце Георгиев ги информира, присутните дека новото раководство зазело став
да се обноват сите општински организациони единици кои беа укинати.
На Собирот е избран Извршен одбор од 7 члена, а нов претседател е Слободан Божинов, а претставник во Собранието на ОРОРСМ е избран Владимир Николов.
Слободан Божинов
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ Богданци-Дојран
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Посета на општински организациони единици

РАБОТНИ СРЕДБИ СО ООЕ НА ОРОРСМ СВЕТИ
На 24. јануари, претседателот НИКОЛЕ И ВЕЛЕС

на ОРОРСМ, д-р Гоце Георгиев и
членот на Извршниот одбор на Собранието на ОРОРСМ, Стојанче
Стрмбов остварија работна средба со раководството на ООЕ на
ОРОРСМ Свети Николе: претседателот м-р Ристе Панов, потпретседателот Ванчо Атанасов и секретарот Тони Динев.
По усвојувањето на Извештајот за работа во 2019 година и Програмата и Планот за работа и обука во 2020 година, се
пристапи кон избор на претседател и претставник во Собранието
на ОРОРСМ врз основа на ставот и
препораките на новото раководство
на ОРОРСМ, а се со цел, да нема
дуплирање на функцијата и една
иста личност да ги обавува двете
функции. Во врска со изборот на
претседател и претставник во Собранието, од страна на Извршниот одбор на ООЕ Свети Николе беа
изнесени повеќе предлози, од кои
се прифати предлогот функцијата
претседател на ООЕ на ОРОРСМ
Свети Николе да ја обавува Тони
Динев, а претставник во Собранието да биде м-р Ристе Панов.

Од работната средба со раководството на ИО на ООЕ на
ОРОРСМ Свети Николе
Истиот ден, се оствари работна средба и со претседателот
на ООЕ на ОРОРСМ Велес, Борис
Алчев, на која покрај претседателот д-р Гоце Георгиев и членот на
ИО Стојанче Стрмбов, присуствуваше и претставникот во Собранието на ОРОРСМ од Свети Николе м-р Ристе Панов.

На работните средби се направи анализа на активностите
реализирани во 2019 година а истовремено се разговараше за Програмата и Планот за обука во 2020
година, кои општинските организациони единици можат да ги надоградат со свои содржини.
Тони Мицевски

Комисија за обука

ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ОБУКА ВО 2020 ГОДИНА

Комисијата за обука на 24.
февруари ја оддржа својата прва
конститутивно работна седница,
во просториите на ОРОРСМ во
Скопје.
Комисијата се конституира
во следниот состав: Борис Алчевпретседател од Велес, полковник
Неџат Лимани-член од Командата
на резервни сили, Раде Васовскичлен од Министерство за одбрана,
Звонко Величковски-член од Куманово, Зоран Николовски-член
од Скопје, Гоце Јовановски-член
од Скопје и Јованчо Димитриевски-член од Скопје.
На седницата, со која претседаваше претседателот Борис Ал-

Работна седница на Комисијата за обука
чев, се усвоија Програмата и Планот за обука на резервните офицери и подофицери во 2020 година,

со посебен акцент на практичните
активности.
Тони Мицевски
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Седница на Собранието на ОРОРСМ

НОВ СТАТУТ НА ОРОРСМ

Работно претседателство
Во фокусот на вниманието на
деветтата седница на Собранието на ОРОРСМ што се одржа на 9.
Март во Скопје, а со која раководеше претседавачот Љупчо Вуклсанов, беа поголем број актуелни
прашања.
На овој работен договор на
највисокиот орган на Организацијата, беа усвоени повеќе документи, меѓу кои: Извештај за работата на ОРОРСМ во 2019 година;
Програма за работа и Програма за
обука во 2020; Статут на Организацијата; Извештај за материјално-финансиското работење во
2019 година.
Во Извештајот за работата во
2019 година е констатирано дека
се остварени респективни резултати во обуката. (Во вкупните активности во обуката, негувањето
на слободарските традиции и во
меѓународните активности учествувале 1358 резервни офицери и
подофицери). Овие резултати пред
се произлегуваат од успешната соработка со МО и ГШ на АРСМ и
одговорниот однос на раководставата на ООЕ, како и на Извршниот
одбор на ОРОРСМ.
Во однос на новиот Статут
на Организацијата, беше оценето дека по десетина години, се ус-

војува современ Статут како основен документ за работата со кои
се уредуваат сите битни прашања
за Организацијата. Со Статутот
целосно се уредува соработката со
МО, ГШ на АРСМ и неговите команди, посебно со Командата на
резервните сили.
Практично е воспоставена редовна и треанспарентна соработка
со МО и ГШ на АРСМ. Потврда на
ова е и фактот што претставник
на МО е член на Собранието и на
Извршниот одбор и редовно учествува во работата на седниците на
овие органи, а ги следи и позначај-

ните активности на Организацијата на национално и на регионално
ниво.
Претставникот на МО, д-р
Тони Петрески (раководител на
Секторот за Цивилно воена соработка) учествувајќи во работата на
седницата ја нагласи потребата од
рационално и наменско трошење
на доделените финансиски средства од страна на МО и позитивно ја оцени работата на Комисијата за статутарни, организациони и
кадровски прашања во подготовките на текстот на новиот Статут.
Покрај ова, се заложи за поголема
родова и национална застапеност
во органите и телата на Организацијата.
Едно од позначајните прашања во Статутот е ограничувањето на мандатот на претседателот на ОРОРСМ на две години со
можност да биде избран уште еден
мандат, за разлика од поранешното решение кога тој се избираше
на четири години и со можност да
биде избиран и натаму на неопределен број мандати.
Собранието усвои Кодекс на
однесување на членовите на Организацијата, а формира и Суд на
честа.
На седницата е усвоена и Одлука со која во ОРОРСМ се распишуваат редновни избори кои ќе се
одржат од 1. ноември до 15. декември 2020 година
Живко Трајановски

Работна атмосфера
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Богданци-Дојран

ФОРМИРАНА ООЕ НА ОРОРСМ БОГДАНЦИ-ДОЈРАН

Потпретседателот Љупчо Вуксанов со дел од присутните на Собирот
На 21. февруари во Боданци, во
организација на Иницијативниот
одбор се оддржа Собир на резервните офицери со цел формирање
на нова Општинска организациона
единица која ќе се вика БогданциДојран. На седницата присуствуваа и претставници на ОРОРСМ,

предводени од потпретседателот,
Љупчо Вуксанов.
Присутните резервни офицери и подофицери на Собирот,
од претседателот на Иницијативниот одбор, Илија Карагошев
и потпретседателот на ОРОРСМ
Љупчо Вуксанов, беа информи-

рани за активностите на Организацијата со посебен акцент на состојбата по смената на претходниот претседател и претходното раководство и изборот на нов
претседател и ново раководство.
Тие, пред присутните го презентираа ставот на претходниот
претседател во врска со укинувањето на повеќе општински организациони единици, меѓу кои,
и нивната.
Потпретседателот
Љупчо
Вуксанов ги информира, дека новото раководство зазело став да се
обноват сите општински организациони единици кои беа укинати.
На Собирот беше избран
Извршен одбор од 7 члена чиј
претседател е Златко Шутаров, а
за претставник во Собранието на
ОРОРСМ беше избран Илија Карагошев.
Златко Шутаров
претседател на Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРСМ Богданци-Дојран

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Гевгелија

СОГЛЕДУВАЊЕ НА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

На 21. Февруари 2020 година Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРСМ Гевгелија оддржа редовна седница на која се расправаше по Извештајот за работата
во 2019 година, при што се оцени
дека ООЕ на ОРОРСМ Гевгелија
успешно ги реализира сите планирани активности со програмата за
2019 година. Исто така, се разгледаа и Програмата за работа и Програмата и Планот за обука во 2020
година.
Со седницата раководеше новоизбраниот претседател Александар Крајчев, а во нејзината работа учествуваа и претставници
на раководството од ОРОРСМ.
Александар Крајчев
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ Гевгелија

Од седницата на ИО на ООЕ на ОРОРСМ Гевгелија

ОФИЦЕР - 7
Надзорен одбор

КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО
РАБОТЕЊЕ
На 20. Февруари 2020 година во седиштето на ОРОРСМ во
Скопје се оддржа седница на Надзорниот одбор, кој го сочинуваат:
Благојчо Илиевски-претседател,
од Куманово; Стојанче Димовчлен, од Штип и Аце Димоскичлен, од Скопје.
На седницата беше направена
контрола на материјално-финансиското работење на Организацијата, како и контрола на работата на органите и телата на Собранието на ОРОРСМ за 2019 година.
По извршената контрола на
материјално-финансиското
ра-

Работна атмосфера
ботење и работата на органите и
телата на Собранието на ОРОРСМ,
беше констатирано дека во 2019

година се работело домаќински и
принципиелно.
Тони Мицевски

Активност на претседателот на ОРОРСМ

РАБОТНА ПОСЕТА
Во рамките на планираните
активности со Програмата за едукација и обука во 2020 година, на 5.
февруари касарната „Јане Сандански“ во Штип се оствари работна
средба помеѓу претседателот на
ОРОРСМ д-р Гоце Георгиев и командантот на Вториот пешадиски
моторизиран баталјон, потполковник Стојанче Костов.
Во фокусот на вниманието на
работната средба беа можностите за логистичка поддршка на Баталјонот во реализацијата на планираните содржини на ООЕ на
ОРОРСМ од источниот дел на Р.
Северна Македонија во едукација-

Потполковник Стојанче Костов и д-р Гоце Георгиев
та и обуката на резервните офицери и подофицери.
Беше оценето дека во рамките на досегашната успешна соработка помеѓу АРСМ и ОРОРСМ,
Баталјонот ќе даде целосна логистичка поддршка на планирани-

Од работниот состанок

те активности во 2020 година, при
што, акцентот ќе биде ставен на
практичните содржини (гаѓања со
пешадиско оружје, кондиционоедукативни маршеви, натпревари,
вежби и слично).
Во кусиот разговор со д-р Гоце
Георгиев тој, меѓу другото, ни изјави „Соработката со АРСМ е клучен
фактор за успешно остварување на
големиот број задачи на ОРОРСМ
во одбранбениот систем на Р. Северна Македонија. Во таа насока, во идниот период ќе ја интензивираме соработката со АРСМ, односно ќе се
трудиме да ги искористиме кадровските ресурси и военотехничките
средства со кои располага таа како
организирана воена структура“.
Живко Трајановски
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Штип

КООРДИНИРАЊЕ НА
ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ

Потпретседателот Љупчо Вуксанов со членовите на Извршниот
одбор

На 5. март, потпретседателот
Љупчо Вуксанов и членови на ИО
на ОРОРСМ присуствуваа на работната седница на Извршниот
одбор на Општинската организациона единица на ОРОРСМ Штип,
со која раководеше резервниот
потпоручник Стојанче Димов.
На седницата се разгледаа и
се усвоија Извештајот за работата на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРСМ Штип во 2019 година и
Програмите и Плановите за работа и обука во 2020 година.
Од страна на претставниците на ОРОРСМ беа информирани
за идните програмски активности, при што, беше истакнато дека
во 2020 година поголем акцент ќе
биде дадаен на прктичните и меѓународните активности.
Стојанче Димов
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ Штип

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Кавадарци

ОБНОВЕНА ОПШТИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИОНА
ЕДИНИЦА
На 28. јануари 2020 година,
во организација на Иницијативниот одбор, а согласно Статутот и
насоките на Извршниот одбор на
ОРОРСМ, се формира Општинската организациона единица
(ООЕ) на ОРОРСМ Кавадарци.
На седницата присуствуваше и раководството на ОРОРСМ
при што заеднички се утврдија
приоритетните задачи на ООЕ на
ОРОРСМ Кавадарци за 2020 година.
На Собирот на резервни
офицери на Кавадарци се избра
Извршен одбор од 8 члена а за
претседател беше избран Илија
Трајков.
Присутните на овој Собир
за претставник во Собранието на
ОРОРСМ го избра Илија Браов.
Илија Трајков
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ Кавадарци

Дел од избраните членови на Извршниот одбор со претставниците
на ОРОРСМ

ОФИЦЕР - 9
Значаен јубилеј

50 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА
ДЕМИРХИСАРСКИОТ БАТАЛЈОН

Со наредба на Командантот
на ВП 5073 Скопје, Дов. бр. 122/70
од 17.05.1970 е формирана воената
единица (ВЕ) 3263/12 во рамките
на гарнизонот во Кичево.

Благодарница доделена на
градоначалникот на Општина
Демир Хисар –Марјанче
Стојановски
Податоците покажуваат дека
таа единица во јачина на батлјон е
пополнета исклучиво со воени обврзници од Општина Демир Хисар и истата е со мобилизациско
место во с. Жван (фудбалското игралиште во с. Жван). Тоа е првата
единица на резервниот состав во
јачина на баталјон формирана во
општина Демир Хисар.
Баталјонот во резервниот состав на ЈНА во континуитет функционирал од 1970 до 1990 година.
Од 1970 до 1982 функционирал
како Ридско-пешадиски баталјон
во резервниот состав на ЈНА во составот на единиците во гарнизонот
во Кичево, додека од 1982 до 1990
како Ридско пешадиски баталјон
во резервниот состав на ЈНА во составот на единиците во гарнизонот
во Прилеп.
Команданти на баталјонот во
различен период биле активни воени лица и резервни офицери од Демир Хисар.

Во првиот состав прв командант на Баталјонот бил Томислав
Радовски од с.Сопотница, командир на првата чета бил Стојан
Апостоловски од Брезово, на 2 чета
Петре Дамјановски од Жван и на 3
чета Петре Блажевски од Н.Село.
Во наредниот период се менувале други команданти. И тоа: од
1982-1985 Боне Тумановски (активно воено лице), од 1986 до 1990 Раде
Кукајчевски од Слепче, од 1992 до
1999 Живко Николовски и 0д 1999
до 2003 година Живко Дранговски.
Баталјонот во состав на
територијалната одбрана (ТО)
Демир Хисар
Во 70-тите години била формирана и Територијалната одбрана (ТО). ТО била составен дел на
единствените вооружени сили и
најширок организациски облик на
непосредно и масовно вклучување
на населението за водење на вооружена борба на територијата на
општината. Во 70-тите години во
маневарската структура на ТО бил
формиран територијалниот баталјон на Демир Хисар Т-6334.

Благодарница доделена на
претседателот на ООЕ на
ОРОРСМ Демир Хисар Васко
Младеновски

Спојувањето на двата баталјони
(ЈНА и ТО) во Демирхисарскиот
баталјон на АРМ
Со осамостојувањето на
Р.Македонија овие два баталјони се расформираат. Демирхисарскиот баталјон во рамките на ЈНА
кој броел 377 в/о со повлекувањето на ЈНА од територијата на РМ
се расформирал. Баталјонот на ТО
Т-6334 кој броел 436 в/о, со трансформацијата на ТО во КОГ-Демир
Хисар и неговото укинувањe, се

Признание доделено на мајор
Живко Николовски –командант
на Баталјонот
расформирал исто така. Воените
обврзници од општина Демир Хисар кои дотогаш биле распоредени
во резервниот состав на ЈНА, ТО и
КОГ, останале нераспоредени.
Од нераспоредените воени
обврзници од двата дотогашни батаљони во ПЕО Демир Хисар во
1993 година се формира 2. пешадиски баталјон на 13.механизирана пешадиска бригада, со акт на
Министерството за одбрана С.Д.
бр.12/144 од 16.06.1993 година.
Овој баталјон беше поплнет
исклучиво со в/о од општина Демир Хисар со мобилизациско место
кај ЦОУ „Гоце Делчев“ во Демир
Хисар. Согласно со тоа популарно
меѓу населението на општина Де-
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мир Хисар се нарекува Демирхисарски баталјон. Демирхисарскиот
баталјон броеше вкупно 660 до 750
в/о и беше најголема единица формирана на територијата на Демир
Хисар по осамостојувањето на РМ.
Прв негов командант е: Живко Николовски од с. Белче.

Признание доделено на
претставник на Гарнизонот
Кичево
Вториот пешадиски баталјон
на 13.механизирана пешадиска
бригада, т.н. Демирхисарски баталјон, е логички континуитет на
Баталјонот на ЈНА формиран на
17.мај 1970 година. Од тука за дата
на основање на Демирхисарскиот
баталјон ја сметаме17.мај 1970 година. Оваа година бележиме голем
Ред. Бр
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вежба
година
2
1973
1975
1976
1980
1981
1982
1984
1987
1995
1998
1999
2001

Повикани
3
634
634
634
576
576
576
349
449
737
661
661
661

јубилеј - 50 години од формирањето на Демирхисарскиот баталјон.
Според мене, најдобриот баталјон
во резервниот состав на АРМ.
Зошто тоа го тврдам?
Според временскиот период
поминат во обука и борбени активности, Демирхисарскиот баталјон,
со право може да се констатира
дека беше најактивна воена единица во резервниот состав на ЈНА и
АРМ. Во периодот на негово постоење бил мобилизиран 12 пати и
ангажиран на извршување борбени задачи. Неговиот одзив секогаш
се движел меѓу 90% и 95%.

на на територијата на Демир Хисар
била Здружената тактичка вежба
(ЗТВ) „Победа 75“. (ЗТВ) „Победа
75“ се одржала во периодот од 20
до 25 октомври 1975 година.
Во вежбата со Демирхисарскиот баталјон во ЈНА командувал Томислав Радевски. Според
извештајот од завршетокот на вежбата, во неа учествувале повеќе од
3500 учесници. Истражувањата
покажуваат дека на територијата
на СРМ, а и воопшто во Македонија, Заедничката тактичка вежба „Победа -75“ е втора најголема
вежба организирана на просторите
во Македонија.

НАЈЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ
ЗА ДЕМИРХИСАРСКИОТ
БАТАЛЈОН
Најзначајни настани за Демирхисарскиот баталјон се учеството во:
1. Заедничка тактичка вежба „Победа -75“
2. Бегалската криза во Република
Македонија во 1999 година
3. Безбедносната криза во Република Македонија во 2001 година
Демирхисарскиот баталјон за
време на Заедничка тактичка
вежба „Победа -75“
Во одбраната и заштитата на
Демир Хисар до 1990 година слободно може да се заклучи дека најголема и најзначајна вежба одржа-

Јавени

%

Време на повикување

4
590
588
601
532
547
544
321
432
670
618
595
550

5
93,0
92,7
94,8
92,3
94,9
94,4
91,9
96,2
90,9
93,5
90,0
83,2

6
15.10.-30.10
20.10-25.10
12.10-25.10
12.05-24.05
13.09-30.09
15.03-30.03
05.06-11.06
20.09.-05.10
15.05-19.05
21.03-25.03
03.04-16.04
17.03-31.03

Признание доделено на
претставник на Гарнизонот
Прилеп

Денови
7
15
5
13
12
17
15
6
15
5
4
14
15

Место на воена задача
8
Суво Поле
Белче-Слоештица
Жван-Смилево
Жван-Црско
Лагово/Прилеп
Прилеп
Прилеп
Суво Поле
Суво Поле
Кичево
Дебар Граница
Брвеница-Тетово
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Демирхисарскиот баталјон за
време на Бегалската криза во
Република Македонија во 1999
година
Вo 1999 година од 4 до 16
април, Баталјонот беше мобилизиран за извршување на воени
задачи. Демирхисарци беа испратени за обезбедување на границата на Република Македонија кон Република Албанија.
Со Баталјонот командуваше
мајорот Живко Николовски.
Патриотизмот и високата
свест на демирхисарци кон својата држава се потврдија токму тогаш во 1999 година за време на
Косовската бегалска криза, кога
државата се соочуваше со најголемата бегалска катастрофа во
Европа на крајот на дваесеттиот
век. Повеќе од 380.000 бегалци
од Косово ја поминаа границата барајќи прибежиште во Република Македонија, а со тоа носеа
огромен ризик да ја нарушат безбедноста во Републиката.
Припадниците на Баталјонот беа сместени во Дебар, а ја
обезбедуваа целата граница на
Република Македонија со Република Албанија со акцент на
преминот/караулата „Спас“. За
обезбедување на границата со
Република Албанија воени обврзници од Баталјонот беа повикани во месец април 1999 година.
Демирхисарскиот баталјон за
време на безбедносната криза
во Република Македонија во
2001 година
На почетокот на 2001 година северозападниот дел од
Р.Македонија беше запоседнат
од нелегални воени формации на
албанските екстремисти-УЧК.
За справување со овие параформации, Република Македонија го ангажира активниот
и резервниот состав на АРМ. Со
целокупната операција раководеше генерал Панде Петровски,
додека со операциите на Втората
механизирана пешадиска бригада на АРМ раководеше бригад-

Дел од командната структура на Баталјонот во 1975 година
ниот генерал Јосип Бошевски
од Демир Хисар. Во резервниот
состав на оваа бригада беше Демирхисарскиот баталјон.
Во 2001 година Демирхисарскиот баталјон беше Прв мобилизиран и ангажиран за извршување воени задачи во Тетовскиот регион за време на безбедносната криза од 17. Март до 31
март.
Храброста и лојалноста на
демирхисарци не изостана и за
време на безбедноста криза во
Република Македонија во 2001
година. Воените обврзници од
Демир Хисар распоредени во Демирхисарскиот баталјон, се јавија на повикот за одбрана на Република Македонија. За време на
безбедносната криза баталјонот
го предводеше капетан Живко
Дранговски.
Основна задача на Баталјонот беше:
• да демонстрира присуство на
сила на територијата и
• да спречи протести и надоаѓање на нелегални сили од
Мала Речица.

Но во реалност припадниците на Демирхисарскиот баталјон извршуваа борбени задачи
на: Тетовското Кале, Мала Речица, Брвеница и на други места во
Тетовскиот регион.
Демирхисарскиот баталјон
се расформира во 2002 година
со Акт на Министерството за одбрана бр.14/6-137/1 од 04.12.2002
година.
Во баталјонот на распоред
во периодот на неговото постоење биле повеќе од 100 офицери
и 50 подофицери и неколку илјади војници.
Бројките најдобро говорат
за патриотизмот, храброста и
лојалноста на демирхисарските
воени старешини и војници во
одбраната на Република Македонија.
Нека ни е честит големиот љубилеј 50 години од формирањето на Демирхисарскиот баталјон.
проф. д-р Менде Солунчевски
член на Извршниот одбор на
ОРОРСМ
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Куманово

ОБУКАТА ВО ФОКУСОТ НА ВНИМАНИЕТО
На 5. март, потпретседателот
Љупчо Вусанов и членови на ИО
на ОРОРСМ присуствуваа на работната седница на Извршниот одбор на Општинската организациона единица на ОРОРСМ Куманово.
На седницата со која раководеше претседателот Синиша Богдановски во фокусот на вниманието беа Извештајот за работата во
2019 година и Програмите и Плановите за работа и обука во 2020
година, при што беше истакнато
дека кај членството постои голема
заинтересираност за практичните содржини. Исто така, од страна на членовите на ИО на ООЕ на
ОРОРСМ Кумново беше изразено
задоволство што нивната Оптинска организација ќе биде домаќин
на две значајни содржини (гаѓање
со АП 7,62 за ООЕ на ОРОРСМ
што гравитираат кон источниот
регион на Македонија како и Реги-

Седница на ИО на ООЕ на ОРОРСМ Куманово
оналниот марш, исто така за ООЕ
од источиот дел на Републиката).
Од страна на претставниците
на ОРОРСМ беа информирани за
идните Програмски ангажирања,
истакнувајќи дека во 2020 година

повеќе ќе бидат застапени практичните и меѓународните активности.
Синиша Богдановски
Претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ Куманово

Функционирање на ОРОРСМ во новосоздадената состојба

УТВРДЕНИ ЗАДАЧИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА РАБОТА ВО
УСЛОВИ НА COVID-19

Од работниот состанок на раководството со Стручната служба

На 29. мај 2020 година, претседателот на ОРОРСМ д-р Гоце Георгиев имаше работна средба со
потпретседателот Љупчо Вуксанов, секретарот Никица Бангиева
и вработените во Стручната служба на Организацијата.
На состанокот се утврдија задачите, мерките и постапките за
понатамошното функционирање
во новосоздадената состојба предизвикана од COVID - 19.
Беше оценето дека задачите,
мерките и постапките се преземаат со цел да се придонесе во намалувањето на ширењето на COVID
19, кое најмногу се шири во услови
на групирање на луѓето, со што ќе
се присонесе во заштитата на човечките животи и помало оптоварување на Здравствениот систем.
Тони Мицевски

ОФИЦЕР - 13
Работен договор

ДЕФИНИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА 2021 ГОДИНА
На 24. декември, во просториите на ОРОРСМ, се оддржа работен состанок на дел од членовите
на Извршниот одбор на ОРОРСМ:
д-р Гоце Георгиев-претседател,
Љупчо Вуксанов-потпретседател,
Никица Бангиева-секретар и д-р
Тони Петрески-член на Извршниот одбор, претставник на Министерството за одбрана.
На овој работен договор беа
дефинирани активностите согласно со Програмата за работа во 2021
година, а имајќи ја предвид состојбата со COVID 19.
Тони Мицевски

Од состанокот на раководството на ОРОРСМ

Работен состанок

ОРОРСМ ВО УСЛОВИ НА КОВИД ПАНДЕМИЈАТА
Претседателот на ОРОРСМ
д-р Гоце Георгиев, на 25. јуни,
во просториите на Организацијата во Скопје оддржа работен состанок со потпретседателот Љупчо Вуксанов и д-р Тони
Петрески претставник на Министерството за одбрана во Собранието на ОРОРСМ и член на
Извршниот одбор.

Потребата за оддржување
на овој состанок беше иницирана од страна на претседателот
д-р Гоце Георгиев, а причина за
тоа беа новонастанатите услови
предизвикани од пандемијата,
позната како COVID 19.
На состанокот се зазеде
став, да не се организираат масовни активности (кон нивна

Претседателот д-р Гоце Георгиев со потпретседателот Љупчо
Вуксанов и д-р Тони Петрески

реализација ќе се пристапи по
завршувањето на пандемијата),
да не се одржуваат состаноци
со лично присуство туку тие
да се реализираат електронски
и сите информации, решенија
и одлуки како и свои сугестии
и мислења за сите прашања поврзани со функционирањето
на Организацијата членовите на Собранието, Извршниот
одбор, Комисиите, Секциите
и раководствата на општинските организациони единици
да се реализираат преку електронската пошта. Вработените
во Стручната служба во случај
да дојде до масовно ширење на
заразата да одат на работа редуцирано.
Споменатите мерки, се преземаат со цел да се придонесе во
намалувањето на ширењето на
COVID 19, кое најмногу се шири
во услови на групирање на луѓето. На овој начин ќе се придонесе во заштитата на човечките
животи и воедно помало оптоварување на Здравствениот систем.
Тони Мицевски
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Министерство за одбрана и АРСМ

АКТИВНО УЧЕСТВО ВО СПРАВУВАЊЕТО СО
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КОВИД 19
Уште со самото прогласување на пандемијата од КОВИД-19 вирусот во нашата држава во март оваа година, Министерството за одбрана со свои
претставници партиципира во
сите работни тела/штабови на национално ниво (каде активно се

Д-р Тони Петрески
ангажирани министерката за одбрана, државниот секретар и други одговорни лица од Министерството за одбрана и Армијата),
и на регионално и локално ниво
(каде се ангажирани одговорни
лица од Одделенијата за одбрана
на регионите и на градовите/општините во 30 Општински кризни
штабови). Во овие тела/штабови
редовно се врши проценка на состојбата предизвикана од пандемијата КОВИД – 19, се преземаат
соодветни мерки и се даваат препораки при носење на соодветни
заклучоци и одлуки од страна на
Владата на РСМ во справување со
пандемијата, како и во доставување на барања од страна на Владата до Претседателот на РСМ за
прогласување вонредна состојба и ангажирање на Армијата во
поддршка на институциите при
справување со пандемијата.
Согласно со одлуката на
Претседателот на Република Северна Македонија (врховен командант на вооружените сили)
за прогласување на вонредна состојба како последица на пандемијата предизвикана од вирусот
КОВИД 19, во периодот од 13.03
до 13.06.2020 година и соглас-

но Одлуката за прогласување на
кризна состојба на територијата
на целата држава од 20.11.2020
година, Армијата зеде и зема активно учество во справувањето
со последиците од пандемијата,
и тоа во поддршка на полицијата,
здравството, локалните самоуправи и другите државни институции. За време на наведениот период Армијата ги извршуваше
следните задачи:
• Поддршка на полицијата во
обезбедување на државната граница (на целата територија на
земјата) со цел превенирање на
влезот и излезот, на сите лица
кои имаат намера за премин
преку граница;
• Поддршка на полицијата во контрола на влезовите и излезите
на патиштата внатре во државата преку контролни точки во
назначените подрачја/области;
• Поддршка на полицијата во
извршување на задачи за обезбедување на витални објекти
(Владата, Собранието, станбени објекти, дипломатско-конзуларни претставници), обезбедување на казнено-поправните
домови како и обезбедување на
објекти кои се одредени како државен карантин;
• Поддршка на локалните власти,
државните институции во РСМ
преку извршување на задачи
како што се: дистрибуција на
хуманитарна помош до загрозе-

Изградба на модуларна
болница од страна на АРСМ во
кругот на Клиничкиот центар

Припадниците на АРСМ
дезинфицираат објект
ното население (храна, облека,
лекови и сл.), дезинфекција на
јавните места и објекти, поддршка на здравствените власти
и институции, како и поддршка
на активности во спречување на
ширењето на пандемијата;
• Поддршка на Министерството
за здравство на подрачјето на
Клиничкиот центар, Армијата
монтира/воспостави воена полска болница на ниво ROLE 2, со
цел да се обезбедат дополнителни капацитети за сместување и
третирање на заразеното население со COVID 19.
Армијата ги извршуваше
нејзините дневни задачи и активности во согласност со планот изработен од страна на здруженото
координативно тело на Армијата
и Полицијата (воспоставен оперативен штаб).
За време на извршување на
задачите, покрај копнените сили
на Армијата исто така и воздушните сили беа инволвирани со
обезбедување поддршка на два
армиски хеликоптери ангажирани во мисии за надзор на воздушниот простор, транспорт на припадници на Армијата и на Полицијата и на ВИП лица,
Поддршката на Министерството за одбрана и Армијата на
Цивилните институции во Република Северна Македонија во
справувањето со КОВИД-19 продолжува и понатаму.
Д-р Тони Петрески

ОФИЦЕР - 15
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Струмица

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА
На 28. февруари, претседателот на ОРОРСМ д-р Гоце Георгиев и потпретседателот Љупчо
Вуксанов, учествуваа во работата
на редовната седница на Извршниот одбор на Општинската организацона единица на ОРОРСМ
Струмица во проширен состав.
На седницата се разгледаа и
се усвоија Извештаите за работата во 2019 година, при што беше
констатирано дека успешно се реализирани сите предвидени содржини со Програмата за работа и
обука во 2019 година.
Исто така, беа разгледани и
усвоени Програмите и Плановите за работа во 2020 година и се
донесоа други значајни одлуки за
успешно функционирање на ООЕ
на ОРОРСМ Струмица.
Кирил Партенов
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ Струмица

Раководството на ОРОРСМ со членовите на ИО на ООЕ
Струмица

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Тетово

РЕСПЕКТИВНИ РЕЗУЛТАТИ ВО ОБУКАТА
На 13. Февруари 2020 година
се одржа седница на Извршниот
одбор на Општинската организациона единица на ОРОРСМ Тетово, со која раководеше претседателот, резервен капетан Зоран
Кироски.

На седницата присуствуваше
и раководството на ОРОРСМ во
состав: д-р Гоце Георгиев, претседател; Љупчо Вуксанов, потпретседател и д-р Тони Петрески член на
Извршниот одбор, претставник од
Министерството за одбрана.

Присутно и раководството на ОРОРСМ

Од презентацијата на Извештајот за работата во 2019
година, која ја изврши пртседателот Зоран Кировски, се констатира дека ООЕ Тетово била
мошне активна и ги реализирал
сите предвидени активности од
областа на практичната обука,
традициите и билатералните
средби со збратимените Организаци на резервни офицери од Србија.
Исто така на седницата се
расправаше и по Програмата за
работа и Програмата и Планот
за обука во 2020 година како и за
Календарот за учество во одбележувањето на значајни настани
и јубилеји од поблиското и подалечното историско минато.
Зоран Кировски
претседател на Извршниот дбор
на ООЕ на ОРОРСМ Тетово
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ОРОРСМ ПРОМОТОР НА ЕВРОПСКИТЕ ВРЕДНОСТИ

Проф. д-р Ристо Петков
Иако е голем бројот на држави, влади, законодавци и други институции во светот кои сугерираат да се зголемаат превенциите, да се намалат интервенциите, да се зајакне мирот и
зголеми безбедноста на луѓето,
сепак сега е мала веројатноста за
конечен успех, односно целосно
тоа да се случи во сите региони
на светот. Но, има можност да
се намали, ублажи овој светски
неред, иако не може да заврши,
да престане тоа секојдневно, политичко, економско, воено убивање на луѓето поврзано со верска, национална, етничка, културна или друга основа. Можна
е соработка на цивилизациите
и доближување кон основните
животни човекови вредности со
кои човекот ќе остане поблиску
до својот, за жал, одроден човеков род. Луѓето постојано треба
да војуваат против кофликтитевојната. Секогаш насилството
потикнувало насилство, а патот
до мирот се трасирал со дијалог,
доверба и преку многу научени
лекции од минатите војни кога
агресијата, егоизмот и неразумните амбиции преовладале над
здравиот разум. Резервните офицери од РСМ,од соседството и
Евроатланскиот регион сакаат да
бидат чувари, а не загрозувачи
на мирот и безбедноста внатре,
на својот засега најстабилен

дел од светот и, по потреба, насекаде во светот да ги стабилизираат сите кризни жаришта. Не
е невозможно туку е можно да
бидеме зона ослободена од конфликти и војна која нуди само
мир. Понекогаш и лошиот мир со
кревка безбедност и со малку човекови права, а со потребната толеранција и дијалог се подобри
од било каков конфликт и војна.
Можно е цивилизацијата денес
да ја избегне војната и реално се
спаси од пропаст.
ОРОРСМ е пример за модерно дејствување и промотор
за евроатлантските вредности и
совеременото разбирање за улогата во општеството. Значителното намалување на активната
компонента и укинувањето на
редовното служење на воениот
рок и на неговото служење врз
доброволана основа го зголеми
значењето на резервните офице-

ри и резервата воопшто. Целокупната готовност повеќе не зависи од активниот состав туку
и од достапноста на резервниот
состав кој стана важен дел, како
на националниот, така и на меѓународниот воен капацитет. Во
мирновремени услови резервата
може да биде значајна економска алтернатива во одржувањето на редовниот состав на АРМ.
Уште поважна е улогата на резервните офицери што служат
како цврста врска, односно линк
помеѓу военото и цивилнотограѓанско општество. Покрај во-

еното искуство РО даваат голем
придонес и со нивната цивилна
стручност и професија. Знаењето, вештините и искуството на
РО што е насобрано и може да се
искористи за доброто на нашата
земја е од непроценливо и незаменливо значење со кое се придонесува за ширење и промовирање на безбедноста и мирот во
РСМ, соседството и пошироко
во Евроатланскиот регион.
Свесни сме за меѓузависноста на безбедноста со мирот
и дека не може да има развој и
напредок сè додека не се обезбеди основното ниво на мир и безбедност во државата. РО живеат
со проблемите на државата каде
доминира сиромаштијата, невработеноста, заминувањето на
работа во други држави, но сепак и во тие услови успеваме да
го сочуваме и одржуваме единството, моралот и позитивниот
професионализам и патриотизам кон државата. Во последно
време делбите на населението
во РСМ според националната,
етничката, религиозната, политичката, културната и друга припадност, се зголемуваат
што има негативни рефлексии
врз мирот, безбедноста, стабилноста и воопшто на развојот во
општеството. Загубената меѓусебна доверба и присутноста на
цинизмот, на интересот и желбата за моќ, присутни во секојдневниот живот на граѓаните, даваат
можност да се појават и ескалираат конфликти од меѓуетнички, социјален и друг карактер,
зачинет со меѓупартиските препукувања и ривалство на одделни групи и заедници што е перманентно и најголема опасност
за мирот, безбедноста и идентитетот на македонската држава.
Имено, во нашиот плурален амбиент се промовираат и повеќе
идеи што ги преферираат колективните, наспроти граѓанските
права. Мултиетничкиот состав
и будењето на фундаментали-
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змот како традиционален вирус
за распаѓањето на македонската
држава и понатаму постои како
потенцијално и може да се реактивира со ново кризно жариште.
Затоа е нужна потребата и
цивилизацискиот императив за
да се спречат дезинтегративните тенденции и да се афирмира
принципот на мултикултурното живеење преку лабави и толерантни културно-етнички-социјални разлики. Опасноста е
присутна и од будењето на примитивните аспирации за посегнување на туѓи територии истакнувајќи ги историските права

тивните процеси како превентивно дејствување и рано предупредување и да се стори нешто
сега за потоа да не биде предоцна.
Градењето и одржувањето
на мирот, безбедноста и здравите односи со другите земји, посебно со соседните, треба да се
обезбеди со поддршка и доближување во реализирањето на македонските интереси пред сè во
државата и најблиската околина.
Во тие рамки, неопходно
е заживување на интегрираниот
концепт за безбедноста и мирот
и од тој аспект здраворазумското

сврзани со историските граници, етничка припадност, духовно оспорување и преобразување
на културно и етничко еманципирани нации. Неопходно е барање на уште понови патишта
за надминување на есклацијата на најцивилизацискиот политички заплет на македонската
политичка, економска и безбедносна драма. Тоа е прашање кое
треба да ги надмине акциите од
типот на општи платформи и да
се рефлектира преку финансиска
и политичка поддршка на пози-

и мирољубиво решавање на противречностите во држвата како
и на противречностите на конфликтите во регионалното и поширокото македонско опкружување кои го нарушуваат или можат да го нарушат реализирањето на македонските национални
и државни интереси.
Оттаму мирот, безбедноста
и одбраната, како основни стратегиски претпоставки тргнуваат
од определбите на македонската
политика, дека само во услови на
мир и безбедност во екстерниот

и интерниот простор може да
се обезбеди развој, благосостјба
и опстојување на македонскиот
народ и сите други малцинства
и групи на граѓани за кои РСМ
е заедничка цел и не е внатрешен ризик за никој во и надвор
од неа.
Такви предуслови можат
да се обезбедат само во стратегискиот европски и трансатлански колективитет кој преставува
највисока форма на демократското организирање бидејќи во него
војните меѓу партиципиентите
се исклучени. Од друга страна,
колективитетот сè повеќе се пенетрира во фактор на светскиот мир и безбедност и гарант на
истите. Целосната имплементација на овие појдовни основни
интегративни процеси и претпоставки за македонските државни и национални интереси претпоставува фактор на кохезија и
стабилност помеѓу граѓаните за
трајно решавање за секогаш на
македонското прашање за живот според цивилизациските
норми и законитости на развој,
така како што му доликува на
човечкиот род во почетокот на
новиот милениум, ослободен од
сите наследни и историски егоизми за да не останеме заробени
и уништени од истите.
РО постојано се инспирирани за создавање на нови производи со трајна вредност, разбирање, соработка, комуникација,
мир, безбедност, права и толеранција за секој човек, идеите се
отпорни на куршумите, време е
досегашната докажана од минатото лоша практика, преку конфликт - војна да се дојде до мир
и безбедност, дека треба сега и
во иднина ќе мора да се измени
во обратна насока и во мир и со
мир, преку безбедност и разбирање да се реши конфликтот, да
се победи војната и да се избегне-изолира, тоа секогаш проверено, потврдено и докажано зло
за човековиот род.
проф.д-р Ристо Петков
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СТАНА 30. ЗЕМЈА ЧЛЕНКА НА НАТО
Pепублика Северна Македонија на 27 март 2020 година официјално стана членка на НАТО.
По тој повод беше одржана свечена церемонија на кревање на македонското знаме во Седиштето на
НАТО во Брисел. Македонското
знаме, истовремено, беше кренато и во Главната команда во Монс
и во Командата на НАТО за трансформации во Норфолк, САД. На
церемонијата во Норфолк по повод
пристапувањето на Република Северна Македонија во НАТО беше
прочитано обраќањето на министерката за одбрана, Радмила Шекеринска, во кое таа го истакна
значењето на нашето членство во
НАТО и придонесот на Алијансата
за мирот и стабилноста во светот
и во регионот „Денес граѓаните на
Република Северна Македонија ќе
им се придружат на над милијарда
луѓе кои стојат заедно за светскиот
мир и просперитет и, нема зборови
за да го искажеме нашето чувство
на восхит и радост“, изјави министерката Шекеринска.
Во обраќањето до македонската јавност по повод зачленувањето на нашата држава во НАТО,
министерката за одбрана, Радмила
Шекеринска, исто така, истакна:
„Денес, нашата генерација ја запиша својата прва историска победа.

Денешниот датум – 27 март, е датум кој ќе влезе во учебниците на
нашата историја. Тоа ќе биде датум на првиот голем успех на нашата независна и суверена држава.
Таму ќе пишува дека, на 27 март
2020 година, Република Северна
Македонија станала 30. членка на
НАТО алијансата. Со денешниот
финален чин на депонирање на Северноатлантскиот договор во Стејт
департментот во Вашингтон, станавме полноправна, официјална,
30. земја членка на најмоќниот воено-политички сојуз“, истакна министерката Шекеринска.
На финалниот чин кон пристапувањето во НАТО алијансата му
претходеше потпишувањето на
Инструментот за пристапување
на Република Северна Македонија
кон НАТО од страна на претседателот на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски. По
потпишувањето на Инструментот,
претседателот Стево Пендаровски
го истакна следното: „Со овој документ, јас, како претседател на
државата, свечено изјавувам дека
Република Северна Македонија
пристапува кон Северноатлантскиот договор и се обврзува посветено
да ги извршува и да ги спроведува сите одредби содржани во овој
Договор. Почитувани граѓани, ова

е последниот политички чин со кој
нашата земја влегува и формално
во НАТО алијансата. Вредеше што
се вложивме, затоа што на нашите
идни генерации им овозможуваме
поголема стабилност, безбедност и
просперитет. Нека ни е со среќа!“
Кон крајот на март од Брисел
пристигна веста за започнување на
преговори за членство на Република Северна Македонија во ЕУ. „Ова
е голем успех за Република Северна Македонија и верификација на
вложените напори, крај на нашето
чекање од 15 години, по добивање
на кандидатскиот статус за членство во ЕУ и признание за постигнатите резултати“, истакна премиерот Оливер Спасовски на задничката прес-конфернеција во Владата
со вицепремиерот за европски прашања Бујар Османи и министерот
за надворешни работи Никола Димитров. „Во исклучително тежок
момент за нашата држава, за Европа и за целиот свет, од Брисел ни
пристигна убава и долгоочекувана
вест. Република Северна Македонија ги започнува преговорите за
членство во ЕУ. Советот се согласи
дека, нашата држава треба во најбрз
можен рок да ги почне преговоирте
за членство“, истакна премиерот.
(Преземено од магазинот
„Штит“ бр.126, април 2020)
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Меѓународна активност

СОСТАНОК НА ЧЛЕНКИТЕ НА ГАМИНГЕРИНИЦИЈАТИВАТА
На 18. декември се оддржа

онлајн состанок на националните
организации на резервни офицери
членки на ГАМИНГЕР – иницијативата од: Северна Македонија,
Италија, Словенија, Хрватска, Германија, Швајцарија, Полска, Чешка, Словачка и Унгарија. Организацијата на резервните офицери
на Република Северна Македонија
беше претставувана од претседателот д-р Гоце Георгиев.
Тема на состанокот беше:
“Влијанието на пандемијата и
миграцијата врз секоја држава
членка на ГИ“. Меѓу останатото,
на состанокот беше договорено
следниот состанок на ГАМИНГЕР
иницијативата (ГИ-I) да се оддржи во Чешка во Табор од 27-30 мај
2021 година, во организација на
резервните офицери на Чешка заедно со Министерството за одбрана, доколку тоа го дозволи ситуацијата со пандемијата.
Тони Мицевски

Д-р Гоце Георгиев на ЗУМ состанокот на ГИ

Комисија за меѓународна соработка

ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ

Прва седница на комисијата

Комисијата за меѓународна
соработка на 30. јануари ја оддржа
својата
прва
конститутивно
работна седница, во просториите
на ОРОРСМ во Скопје.
Комисијата се конституира
во следниот состав: Никица
Бангиева-претседател од Скопје,
м-р Здравко Јаковлевски-член од
Министерство за одбрана и Тони
Илијевски-член од Министерство
за надворешни работи.
На
седницата
со
која
претседаваше
претседателот
Никица Бангиева, се усвоија
Програмата и Планот на ОРОРСМ
за учество на меѓународни
активности во 2020 година.
Тони Мицевски
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Статутарна Комисија

ИЗГОТВУВАЊЕ НА НАЦРТ НОВ СТАТУТ НА ОРОРСМ
На 17. јануари, во просториите ан ОРОРСМ во Скопје се
оддржа првата работна седница на Комисијата за статутарни,
органзациони и кадровски прашања.
На седницата присуствуваа:
Јован
Јовановски-претседател
(Радовиш), Стојан Петрушевскичлен (Тетово), Васко Талевскичлен (Скопје) и Александар Павлевски-член (Скопје).
На седницата се работеше
по две точки и тоа: Конституирање на Комисијата за статутарни, организациони и кадровски
прашања и изготвување на Нов
Статут на ОРОРСМ.
По конструктивните дискусии и формулирањето на завршниот текст на Статутот, се усвои
став Статутот да се достави до
сите ООЕ на ОРОРСМ и членови
на Собранието на ОРОРСМ, со

Работната атмосфера на комисијата
цел да го дадат своето мислење,
по што, повторно ќе заседава Ко-

мисијата и ќе го утврди конечниот текст на Статутот.

КОНСТРУКТИВНА РАСПРАВА ПО ПРЕДЛОЗИТЕ
И ЗАБЕЛЕШКИТЕ НА РАБОТНАТА ВЕРЗИЈА НА
СТАТУТОТ

Потпретседателот Љупчо Вуксанов со членовите на комисијата

На 13. февруари се оддржа
втората работна седница на Комисијата за статутарни, кадровски и организациони прашања на
ОРОРСМ. На седницата се разгледаа предлозите и забелешките добиени од Општинските организациони единици, по работната верзија на Статутот.
Комисијата ги прифати поголем дел од предлозите и забелешките, со што целосно беше оформен новиот Предлог-Статут на
ОРОРСМ.
Во работата на Комисијата
беше вклучен и проф. д-р Темелко
Ристески, кој активно учествуваше во изготвувањето на ПредлогСтатутот со стручни совети и конкретни предлози кои беа вградени
во текстот.
Тони Мицевски
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Скопје

ЧЕСТВУВАЊЕ НА ЗАГИНАТИТЕ БРАНИТЕЛИ КАЈ
ЉУБОТЕНСКИ БАЧИЛА
На 10. август, по повод 19
годишнината од загинувањето
на осумте бранители од резервниот состав на кај месноста Љуботенски Бачила, делегација на
ОРОРСМ, предводена од Киро
Томиќ, член на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРСМ Скопје,
положи свежо цвеќе пред споменикот во Љубанци, во знак на
почит на загинатите бранители:
Томе Бадаровски, Гоце Чанкуловски, Бранко Јанев, Томислав
Настевски, Марјанчо Бошковски, Ивица Златевски, Томе Димовски и Раде Јанковски.
Во знак на почит кон осумте
загинати бранители, свежо цвеќе
положија и делегации на: државни институции, Општина Бутел,
Здруженија на граѓани и пртставници на Месната заедница Љубанци.
Киро Томиќ

Од полагање цвеќе пред споменикот на бранителите

ТРИБИНА ЗА УЛОГАТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ
На состанокот се разговараПО ПРИЕМОТ ВО НАТО
ше за реализираните активности

На 17. Јануари, во Скопје, во
просториите на ОРОРСМ, се оддржа работен состанок на Извршниот дбор на ООЕ на ОРОРСМ Скопје, на кој присуствуваа претседателот на ОРОРСМ д-р Гоце Ге-

оргиев, потпретседателот Љупчо
Вуксанов и членот на Извршниот
одбор д-р Тони Петрески, претствник на Минитерството за одбрана.

Потпретседателот Љупчо Вуксанов и д-р Тони Петрески на
седницата на ИО Скопје

во 2019 година, за Програмата за
обука и програмските активности
во 2020 година.
Членовите на ИО на ООЕ на
ОРОРСМ Скопје го информираа
раководството на ОРОРСМ дека,
има заинтересираност кај нивното
членство да се оддржи трибина во
Домот на АРСМ во врска со улогата на резервните офицери и подофицери по приемот на нашата земја
во НАТО. Од страна на ИО на Скопје беше сугерирано, трибината по
можност да се оддржи до средината на февруари и на неа да приствуваат компетентни личности од МО
и ГШ кои се директно вклучени во
активностите за зачленувањето на
нашата земја во НАТО.
Душко Насковски
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ Скопје
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Извршен одбор на Собранието на ОРОРСМ

УСВОЕНИ ПОВЕЌЕ ДОКУМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА
ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ОРОРСМ
На 25.февруари во седиштето на Организацијата во Скопје се
оддржа 5. седница на Извршниот
одбор на ОРОРСМ со која претседаваше претседателот д-р Гоце Георгиев.
На седницата се разгледаа и
се усвоија Предлог-Извештаите
за материјално-финансиското работење и работата на органите и
телата на Организацијата во 2019
година. Исто така, се разгледаа и
се усвоија и Предлог-Програмите
и Плановите за материјално-финансиското работење и за работата
на органите и телата на ОРОРСМ
во 2020 година.
Исто така, покрај ПредлогИзвештаите и Предлог-Програмите и Плановите, се донесоа и значајни одлуки и документи за успешно функционирање на Организацијата.

Усвоени значајни документи
Значајно е да се напомене дека
беше усвоена и рабоната верзија
на Предлог-Статутот на ОРОРСМ,
во врска со што се одлучи текстот
да се достави до сите општински

организациони единици и членови
на Собранието , со цел да се произнесат по работната верзија на овој
документ.
Тони Мицевски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Виница

ПОЧИТ НА КАПЕТАНОТ КИРЧО ДИМИТРИОВ

Претседателот д-р Гоце Георгиев го чита рефератот

Дождот не ги попречи виничани достојно со сите почести да
оддадат почит пред спомен бистата на капетан Кирчо Димитриов во кругот на собраниската
зграда. На деветнаесетгодишнината од смртта на македонските
бранители во војната 2001, панихида пред споменикот на Димитриов оддржа свештените лица
од храмот “Св.Архангел Михаил“, а ученици од ОУ “Гоце Делчев’ рецитираа стихови во придружба на хорот и оркестарот од
ова училиште. За животот и делото на капетан Кирчо зборуваше Гоце Георгиев, претседател
на Организацијата на резервни
офицери, кој воедно повика да
се оддаде едноминутно молчење
на сите 78 македонски бранители
кои загинаа во војната во 2001г.,
Градоначалникот Димитров об-
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раќајки се кон присутните, рече:
“Капетан Кирчо Димитриов заедно со останатите припадници
на безбедносните сили ги зачнаа
почетоците од пишувањето на
новата македонска историја која
сеуште се пишува, но се надевам дека веќе со нашиот влез во
НАТО Алијансата, ќе бидеме држава чии интегритет и меѓународен суверинитет се загарантирани, и јас лично сум голем оптимист дека конечно иднината на
ова држава се движи во една прогресивна насока. Како општина,
имаме должност и обврска, да не
ја поттурнуваме историјата настрана, напротив сите тие настани од минатото континуирано да
ги поддржуваме и да го потенцираме нивниот удел во придобивките кои ги стекнуваат нашите
нови генерации“.
Тој кобен 4-ти март, македонските безбедносни сили загубија уште двајца припадници,
Дејан Јакимовски (25) од Куманово кој беше заедно со Капетан
Кирчо и Теодор Стојановски (24)
кој загина од снајперски оган.
Пред спомен бистата на капетан Кирчо Димитриов свежо
цвеќе положија претставници
од сите институции, како и од
АРСМ и семејството Димитриови.

Градоначалникот на Општина Виница и претседателот на
ОРОРСМ полагаат цвеќе

Полагање цвеќе од АРСМ

ЧЕСТВУВАЊЕ НА ЗНАЧАЕН ИСТОРИСКИ НАСТАН

Оддавање почит пред спомен обележјето посветено на
Февруарскиот поход

По повод 76 годишнината од
Февруарскиот поход, на 16 Февруари 2020 година, во с. Истибања, Општина Виница, делегација на ОРОРСМ, делегација на
ООЕ на ОРОРСМ Виница и делегација на ООЕ на ОРОРСМ Берово-Пехчево, присуствуваа на
одбележувањето на овој значаен
јубилеј од поновата македонска
историја и положија свежо цвеќе
на спомен обележјето во споменатото село.
На делегациите на ОРОРСМ
им беа доделени благодарници
од страна на Општинскиот одбор на Сојузот на борците на Виница.

24 - ОФИЦЕР
ЧЕСТВУВАЊЕ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
По повод 117 години од трагичната смрт на македонскиот
великан Гоце Делчев, делегација на ОРОРСМ предводена од
претседателот д-р Гоце Георгиев
на спомен бистата во Основното
училиште „Гоце Делчев“ во Виница положи свежо цвеќе.
Свежо цвеќе положија и градоначалникот на Општина Виница Ивица Димитров, претседателот на Советот на Општината, Тони Велков, како и диркторот на Основното училиште
Марe Јованова.
д-р Гоце Георгиев
претседател на ОРОРСМ

Делегација на ОРОРСМ пред спомен бистата на Гоце Делчев

Слободарски традиции

ОДБЕЛЕЖАНА 19 ГОДИШНИНАТА ОД
ЗАГИНУВАЊЕТО НА БРАНИТЕЛИТЕ КАЈ ГАЈРЕ

Оддавање почит на загинатите бранители од ООЕ на ОРОРСМ Битола
Битолчаните Влатко Миленкоски, Благојче Силјановски и Пеце
Матичевски од Општина Новаци,
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 раскрсницата од патот за
Шипковица, во долината на реката
Пена. Оваа година, се навршуваат
19 години од загинувањето на македонските бранители. Во нивна
чест, Општинската организациона единица на ОРОРСМ Битола во
соработка со градоначалничката на
Општина Битола, Наташа Петров-

ска и подрачното одделение на Министерството за одбрана, заедно со
повеќе делегации, положија свежо
цвеќе пред споменикот „Анѓел“ во

паркот кај Саат кулата, пред споменикот подигнат на просторот во
поранешната касарна и на вечните
почивалишта на гробиштата во Битола и во Новаци. Со оглед на моменталната состојба со корона вирусот во нашата земја, оваа година
не беше организиран традиционалниот меморијален турнир во мал
фудбал, насловен: „Влатко, Благојче и Пеце 2001“.
Оливер Митевски
член на Извршниот одебор на
Собранието на ОРОРСМ

Споменикот „Анѓел“ посветен на загинатите бранители
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Берово-Пехчево

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 23 АВГУСТ- ДЕНОТ НА
ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА БЕРОВО
Со посебен протокол на 23. август беше одбележен Денот на ослободување на Берово.
Со положување на цвеќе пред
бистата на паднатите борци во НОВ
од Малешевијата, започнаа активностите за одбележување на 23 август.
Делегации од политичкиот и
јавниот живот, положија цвеќе , а
пред присутните беше прочитан
и реферат за значењето на овој настан.
По положувањето на цвеќе,
присутните се упатија кон Бизнис
инкубаторот во Берово, каде што се
одржа свечената седница на Советот на Општина Берово.
Седницата се реализира со запазување на сите мерки за заштита
на јавното здравје и со намален број
присутни гости.

На свечената седница, свое
обраќање за реализираните проекти, имаше Градоначалникот на
Општина Берово, Звонко Пекевски, кој честитајќи го празникот,
повика и понатаму да продолжиме
заеднички да работиме за развојот

на Берово и да се реализираат уште
многу успешни проекти.
Пред присутните беа прочитани и првонаградените литературни
творби, на анонимниот конкурс на
тема ,,23 Август- светла иднина за
Берово“.

Дел од учесниците на одбележувањето на 23 август

76 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА 50-ТА
НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНА ДИВИЗИЈА

Оддадена почит од претседателот на ООЕ Берово-Пехчево

Во село Митрашинци, Беровско, во организација на Организацијата на резервни офицери Берово-Пехчево, во соработка со Домот
на културата од Берово и Општина
Берово, на 18. септември 2020 година, беше одбележана 76 годишнината од формирањето на 50-та НО
Дивизија и бригадите во нејзинит
состав.
Во рамките на свечената церемонија со едноминутно молчење
присутните им оддадоа почит на
загинатите борци и револуционери, а делегации од општествениот
и политички живот, положија цвеќе
пред споменикот на 50-та НО Дивизија на НОВ и ПОМ.
Во краткиот говор подготвен од Организацијата на резервни офицери Берово-Пехчево, кој го
прочита преставник од Дом на културата Берово, беше истакната важноста од формирањето на Дивизијата и бригадите кои влегуваат во
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нејзиниот состав, со потсетување
на борбениот дух и непокорливоста на разловечките востаници,
на кресненските бунтовници и на
илинденските идеолози, која вроди
со формирањето на независна и самостојна држава.
За запазување на мерките за
заштита од Ковид 19 и избегнување
на поголемо групирање, годинава
не се оддржа културно уметничка
програма.
Васе Пиличовски
претседател на Иизвршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ
Берово-Пехчево

Почит од припадници на АРСМ

проф. д-р Темелко Ристески, полковник во пензија

ОБВРСКА ЗА СЛУЖЕЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК – ЗА И
ПРОТИВ
надлежни за работите на одбраната теството се е релативно. Така е и со

проф. д-р Темелко Ристески
Република Северна Македонија
ја укина обврската за служење
на воениот рок, последиците останаа
Во класичното одбранбено
право обврската за служење на воениот рок е еден од трите елементи
на воената обврска на граѓаните на
државата. Покрај овој елемент, воената обврска опфаќа регрутна обврска и обврска за служење во резервниот состав. Обврската за служење
на воениот рок е клучен елемент на
воената обврска. Другите два елементи се во нејзина функција. Така,
со регрутната обврска, граѓанинот
се обврзува да се јавува на поканите и да постапува по наредбите и
прописите на органите на управата

во врска со воведувањето во воената евиденција, регрутирањето и медицинските и други прегледи заради утврдување на неговата способност за воена служба, упатувањето
на извршување на обврската за служење на воениот рок и јавувањето
во воената единица заради извршување на таа обврска. Со обврската
за служење во резервниот состав
граѓанинот кој ја и извршил обврската за служење на воениот рок во
единиците на армијата или на друг
начин го регулирал нејзиното извршување се обврзува да се јавува на
вежби и други форми на обука заради одржување на потребниот степен на обученост за извршување на
задачи за одбрана на државата.
Во одбранбеното право на Република Северна Македонија обврската за служење на воениот рок
постоеше до 2006 година. Со донесувањето на Законот за изменување
и дополнување на Законот за одбрана, на 5 мај 2006 година, оваа обврска се укина. Со тие измени и дополнување се воведе правото на доброволно служење на воениот рок
кое се уште е присутно, како правна
институција на одбранбеното право на Републиката.
Од аспект на последиците (добри или лоши), во природата и опш-

укинувањето на обврската за служење на воениот рок. Со нејзиното
укинување се намалија трошоците
за одржување на Армијата, се ослободија голем број објекти кои таа ги
користеше и им се ставија на располагање на единиците на локалната
самоуправа и на државата за други
намени, на младите луѓе им се овозможи делот од својот живот кој би
го поминале на отслужување на воениот рок да го искористат за лични
цели: учење, студирање, работа и
сл.; потоа се ослободи од обврските
значителен број старешини кои беа
ангажиран во процесот на обуката
на војниците и се создаде можност
тие да се ангажираат на други задачи или да се пензионираат и т.н.
Гледано од аспект на негативните последици, со укинувањето
на обврската за служење на воениот
рок им се оневозможи на младите
да се обучуваат за одбрана на Републиката, што е нивна уставна обврска; им се скратија можностите за
социјализација, за живот и опстојување во колектив со висок степен
на организираност на активностите, за воспитување во духот на одговорност за работата и постапките, за јакнење на карактерот како
особина на личноста, а посебно на
волјата како негова компонента и
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Министерката за одбрана Радмила Шекеринска со припадниците на
Армијата
сл. Покрај тоа, почна да се смалува
бројот на обучени луѓе за одбрана
на Републиката, се сведе на минимум пополнувањето на резервниот
состав на Армијата со млад старешински кадар за распоредување на
командни должности во хиерархиски пониските воени организациски состави (одделенија, водови,
чети).
Овие и други последици, доведоа до појава на идејата за повторно воведување на обврската за
служење на воениот рок. Така, пред
скоро една деценија група пензионирани и активни генерали на
АРСМ, меѓу кои имаше и началници на нејзиниот генералштаб побараа повторно воведување на оваа
обврска. Судејќи според реакциите
на социјалните мрежи идејата доби
поддршка од дел од јавноста, додека друг дел од јавноста не и даде
поддршка. Денес, идејата се уште е
присутна во јавноста, се раабира, со
аргументи за и против.
Од идеја до реализација на
повторното воведување на
воениот рок – модели на разни
држави
Идејата за повторно воведување не обврската за служење на
воениот рок е присутна и во други
држави кои претходно ја укинаа.
Така, во Србија, пред две години,
претседателот Александар Вучиќ
најави повторно враќање на обврската за служење на воениот рок
најрано до крајот на 2020 година.
Владата на Словенија, во фев-

руари 2020 година, исто така најави повторно воведување на обврската за служење на воениот рок.
Словенечката влада е со намера
прво да се обиде со давање на одредени бенефиции да се привлечат
колку што е можно повеќе млади
луѓе на доброволно служење на воениот рок. Доколку тоа не ги даде
очекуваните резултати, би се одело
на повторно воведување на оваа обврска. Со обврската би биле опфатени сите лица од машки пол кои
навршиле 18 години живот. Оние
што се запишале на високошколски
студии, таа обврска би ја извршиле
по завршувањето на студиите. Служењето на воениот рок за сите би
траело една година.
Франција ја укина обврската за служење на воениот рок во
2001 година. Но, претседателот Макрон, во текот на претседателската
кампања најави, воведување, односно враќање на „универзалната
национална служба“, според која

сите 16-годишници би минале обука во траење од шест до девет месеци. Првата фаза би била задолжителна и би траела еден месец. Во
текот на тој период во фокусот би
била граѓанската култура, работата
со добротворни установи и основната воена обука. Наредната фаза
би била на доброволна основа. На
оваа најава се спротивстави дури и
војската.
Шведска го укина задолжителното служење воен рок во 2010
година. Но, во 2018 година воениот
рок е вратен за околу 4.000 регрути
годишно. Според статистичките податоци во оваа земја вкупно четири
отсто од младите служат војска.
Обврската за служење на воениот рок не е укината во Австрија, Русија, Белорусија, Кипар, Данска, Финска, Норвешка,
Швајцарија, Грција, Турција, Израел и други земји.
Младите Австријци, по наполнувањето на 18 години живот,
мораат да изберат меѓу шест месеци воена обука или девет месеци
цивилна служба. Во 2013 година
беше одржан референдум за воведување на професионална војска, а
Австријците го отфрлија со 59,7 отсто гласови.
Во Русија воениот рок трае
12 месеци, но многумина го избегнуваат бидејќи според тамошните
закони неговото отслужување можат да го одложат или избегнат самохрани татковци, татковци на две
и повеќе деца и старатели на малолетници. Од околу 150.000 млади
мажи, околу половина ја избегну-

Единица во движење
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ваат регрутацијата на некој начин,
а помалку од една петина го отслужуваат воениот рок.
Во Белорусија служењето
воен рок е задолжително и трае 18
месеци за младите без факултет и
12 месеци за оние кои завршиле факултет. Во 2013 година министерот
за одбрана им се пожали на пратениците дека не може да собере доволно регрути. Најпопуларен начин
за избегнување е заминувањето во
Русија на неколку денови додека
трае собирањето на регрутите за
упатување на отслужување на воениот рок.
На Кипар служењето на воениот рок е задолжително и трае 14
месеци.

Во Швајцарија задолжителната обука (18 или 21 недела основен тренинг) ја поминуваат меѓу
60 и 65 отсто од Швајцарците, додека другите ја одбегнуваат. На референдум во 2013 година, Швајцарците го отфрлија укинувањето на
задолжителниот воен рок.
Во Грција служењето на воениот рок е задолжително, иако до
пред неколку години се разгледуваше негово укинување. Мажите
постари од 35 години кои не отслужиле воен рок можат да бидат ослободени од служење ако платат 8.500
евра.
Во Турција кон крајот на
2019 година владеачката партија
претстави Нацрт-закон во Парла-

Од чинот на потпишување свечена заклетва
Во Данска извршувањето на
обврската за служење на воениот
рок трае меѓу три дена и 14 месеци.
Во 2017 година 48 отсто од Данците
биле ослободени од војска, а вкупно околу 20 отсто од данските мажи
служат војска. Според истражувањата на јавното мислење, околу
66 отсто од Данците сакаат укинување на служењето на воениот рок.
Во Финска служењето на воениот рок е задолжително за сите
возрасни мажи. Околу 80 отсто од
Финците служат воен рок кој трае
меѓу пет месеци и една година.
Норвешка има задолжителен
воен рок. Но, во реалност, поради
специфичниот модел на регрутација, тамошните норвешки вооружени сили примаат вкупно 10.000
регрути годишно, односно нешто
повеќе од 27 отсто.

ментот кој ќе го намали траењето
на воениот рок од 12 месеци до 6
месеци и ќе ја направи перманентна можноста за плаќање на воената обврска за оние кои можат да си
го дозволат тоа. Од нив, според Нацрт-законот ќе се бара да поминат
едномесечна воена обука, а од остатокот на воениот рок, во траење
од пет месеци, ќе бидат ослободени, ако платат 31.000 турски лири
(5.024 долари).
Најпосле, во Израел воениот
рок е задолжителен за мажите и жените (мажите служат три години а
жените 2 години). На негово отслужување се упатуваат Евреите, Друзите и Черкезите, а арапските државјани на Израел не одат војска. Според статистичките податоци околу
една четвртина од регрутите се ос-

лободуваат од служењето на воениот рок по разни основи.
Од изложеново може да се
заклучи дека младите луѓе најчесто
нерадо одат на отслужување на воениот рок и дека државите настојуваат да ја најдат златната средина
меѓу државните интереси и потреби и волјата на граѓаните.
Обврската за служење на
воениот рок дава бенефит, но
создава и проблеми
Обврската за служење на воениот рок, без сомнение, има свој бенефит, како за младите, така и за државата, а има и недостатоци за што
погоре стануваше збор. Нема сомнение дека младите со нејзиното
извршување ќе се обучат да се бранат самите себе и да ја бранат државата – Република Северна Македонија која со Уставот, член 28, став
2, ги обврзува тоа да го чинат; дека
отслужувањето на воениот рок ќе
придонесе за нивно побрзо рационално и емоционално созревање,
за доградба нивниот карактер со
јакнење на волјата и развивање на
чувството за одговорност и за почитување на редот и поредокот во
општествената средина. Исто така,
нема сомнение дека Републиката ќе
добие доволен број на млади луѓе
обучени за извршување на војничките и старешинските должности
во мир и во војна, сознајно и морално подготвени, како припадници на
вооружените сили, да ги бранат нејзината независност и територијален
интегритет.
Но, повторното воведување
на обврската за служење на воениот рок чини. Треба да се обезбедат
објекти за сместување на војниците; да се обезбеди старешински кадар за спроведување на обуката; да
се обезбедат материјални средства
(оружје и опрема) за извршување на
обуката на војниците; интендантски средства за нивно облекување
и опремување, средства и опрема
за исхрана, за здравствена заштита
и т.н. За сето тоа се потребни пари.
Парите се „храна“ за секоја организација, а Армијата е организација, и
тоа скапа организација.
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Најпосле, ако се обезбедат
пари за повторно воведување на обврската за служење на воениот рок,
останува да се обезбеди доволен
број мотивирани млади луѓе кои би
служеле воен рок.
Нема сомнение дека актуелниов концепт на професионална
војска во комбинација со доброволно служење на воениот рок не
обезбедува редовно и рамномерно пополнување на резервните
сили на Армијата. Оваа состојба,
без сомнение, може да се надмине
со повторно воведување на обврската за служење на воениот рок.
При тоа, за да се обезбеди потребниот контингент мотивирани млади луѓе за служење на воениот рок
би требало да се примени норвешкиот систем на регрутирање. Тоа
подразбира дека на регрутна обврска би подлежеле сите млади луѓе
од машки и женски пол до одредена возраст. Тие, при регрутацијата,
би се подвргнале на детали медицински прегледи и испитувања, на
детални психолошки испитувања
и на темелни интервјуа со нив од
кои ќе се утврди степенот на нив-

ната мотивираност и подготвеност
за служење на воениот рок. На тој
начин би се одбрале физички најспособните, најинтелигентните и
најмотивираните млади луѓе од
чии редови би се формирал регрутниот контингент за упатување на
служење на воениот рок. Останатите млади луѓе кои не би ги поминале наведените испитувања, би
се обучувале за одбрана и заштита во рамките на редовното образование или низ краткотрајна обука
од две до три седмици во посебни
центри за обука.
На обврска за служење во резервниот состав на Армијата би
подлежеле сите граѓани: оние кои
го отслужиле воениот рок, како и
оние кои завршиле обука за одбрана и заштита во рамките на редовното образование, односно во центрите за обука. Професионалните
војници би се вработувале од редот
на оние што го отслужиле воениот
рок. Воениот рок би траел најмалку три, а најмногу шест месеци.
Резервните офицери би се обучувале на посебни курсеви во текот
на служењето на воениот рок, како

и преку вежби и други форми на
обука, по отслужувањето на воениот рок.
Проблемот на мотивирањето на младите за извршување на
обврската за служење на воениот
рок би се решил со давање на одредени бенефиции за оние што ќе
се одлучат да служат воен рок или
ќе бидат упатени на негово отслужување: исплата на месечен надомест, признавање на работниот
стаж за времето поминато во единицата, првенство при вработувањето во државна служба, како
и стипендирање на студирањето
на државните универзитети кое се
применува во Соединетите Американски Држави.
Како и да е, евентуалното
повторно воведување на обврската
са служење на воениот рок бара темелни економски, финансиски, социолошки, социјално-психолошки
и компаративно-правни истражувања. Откако ќе се донесе одлука
за нејзино воведување, би уследиле
потребните измени и дополнувања
на законската регулатива за одбраната.

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Радовиш

ИЗБРАН НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ
На 29. Јануари 2020 година Извршниот одбор на Општинската организациона единица на ОРОРСМ
Радовиш одржа редовна работнна
седница на кој беше разгледан и усвоен Извештајот за работата во 2019
година и Програма за работа и Планот за обука во 2020 годин
Покрај овие две точки, по препорака на ОРОРСМ се донесе Одлука за раздвојување на функциите
претседател и делегат односно една
иста личност да неможе да биде и
претседател и делегат. Врз основа на таа Одлука, за нов претседател на Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРСМ Радовиш беше избран
Атанас Иванов.
Атанас Иванов
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ Радовиш

Дел од присутните на седницата
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Делчево

ЧЕСТВУВАЊЕ НА ДВАТА ИЛИНДЕНА
На втори август 2020 година
со пригодна свеченост, Општина
Делчево ги одбележа двата Илиндена, 117 години од Илинденското востание и 76 години од Првото
заседание на АСНОМ.
Одбележувањето
започна
пред Споменикот на великанот
Гоце Делчев каде што пригоден
реферат презентираа членовите
на КУД „Гоце Делчев“ од Делчево
во кој се потенцираше значењето
и улогата на Илинденското востание во 1903 година во развојот на
револуционерната мисла, борбата
и аманетот на храбрите македонци.
Пред споменикот на великанот Гоце Делчев, свежо цвеќе положија: делегација на Општина
Делчево предводена од градоначалникот г-дин Горан Трајковски, претставници на Советот
на Општината, претставници на
политички партии, јавни институции, здруженија на граѓани,

Полагање цвеќе пред спомен обележјето
како и претставници на ООЕ на
ОРОРСМ Делчево.
Чествувањето
продолжи
пред Споменикот на паднатите
борци кој се наоѓа во центарот на

градот каде за значењето и улогата на Првото заседание на АСНОМ, пригоден реферат прочитаа
членовите на КУД „Гоце Делчев’’
од Делчево.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 148 - ГОДИШНИНАТА ОД
РАЃАЊЕТО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Полагање цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев

На четврти февруари 2020 година Општина Делчево со пригодна свеченост ја одбележа 148-годишнината од раѓањето на Гоце
Делчев, идеолог, организатор и
водач на македонското револуционерно националноослободително движење кон крајот на XIX
и почетокот на XX век.
По тој повод, за животот и делото на Гоце Делчев реферат подготвија членови на КУД „Гоце Делчев“, а пред споменикот на Делчев
во центарот на градот се поклонија
и свежо цвеќе положија: делегација од Општина Делчево предводена од градоначалникот г-динот
Горан Трајковски, претставници
од Советот на Општина Делчево,
претставници од институциите,
политички партии, здруженија на
граѓани, како и претставници на
ООЕ на ОРОРСМ Делчево.
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Во чест на ликот и делото на
Гоце Делчев, роднокрајниот автор
Васил Маневски прочита неколку свои стихотворби посветени
на Гоце Делчев и Македонија. Тој
воедно ја истакна и идејата за возобновување на културната манифестација ,,Гоцеви денови”, која во
минатото се одржуваше во Делчево. Доколку се реализира оваа
идеја како датум за одржување на
манифестацијата е предложен 4-ти
мај, ден кога во с. Баница е предаден и убиен Гоце Делчев.

МАРШ
ПОСВЕТЕН НА
76 – ГОДИШНИНАТА ОД
ФЕВРУАРСКИОТ
ПОХОД
По повод 76-годишнината од Февруарскиот поход на
23. февруари 2020 година, традиционално, во организација
на Општина Делчево се одбележа овој настан.
Одбележувањето започна од пред Домот на културата во Делчево со
планинарски марш, предводен
од лиценцираниот планинарски водич Љупчо Чучуковски
до планината Голак . Патеката
беше средно тешка во должина
од 20 км во двата правца. Маршот се одвиваше во зимски услови со учество на планинари
од ПСК „ Голак“ - Делчево, од
„ Голачка срна“ од Делчево, членови на младинската секција при
СОУ „М.М.Брицо“ во Делчево,
волонтери на „ Црвениот крст“
од Делчево како и претставници
на ООЕ на ОРОРСМ Делчево и
Берово-Пехчево и потпретседателот на ОРОРСМ Љупчо Вуксанов.
На планината Голак пред
спомен – плочата на Февруарскиот поход членовите на КУД„
Гоце Делчев“ од Делчево изведоа рецитал за значењето на овој

Васил Маневски ги чита своите стихотворби посветени на Гоце Делчев

Дел од културно уметничката програма

Учесниците на ОРОРСМ на маршот со градоначалникот на Делчево
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значаен историски настан за развитокот на НОВ во Македонија.
Планината Голак заедно со
Беласица, Плачковица и Осогово
била дел од маршрутата на Третата борбена единица која заедно со Главниот штаб требало да
стигне за десетина дена во Источна Македонија со што започнале борбените операции од
пошироки размери на македонската партизанска војна познати
како Февруарски поход.
Пред спомен –плочата се поклонија и свежо цвеќе положија
претставници од: Општина Делчево, градоначалникот г-дин Горан Трајковски, претставници од
Советот на Општината Делчево
претставници од Здружението
на борци од НОВ, претставници на политички партии, планинарски друштва, на ООЕ на
ОРОРСМ Делчево, ОРОРСМ Берово-Пехчево и потпретседателот на ОРОРСМ Љупчо Вуксанов.
На учесниците во маршот,
градоначалникот на Општина
Делчево г-динот Горан Трајковски им додели благодарници за
учество.
Одбележувањето на овој
значаен историски настан заврши со ручек во шумската вила
на планината Голак.

Доделување на признание на ОРОРСМ

Доделено признание на ООЕ Делчево

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГОДИШНИНА
На 9. февруари 2020 година
ПСК „Голак“ од Делчево со кое
ООЕ на ОРОРСМ Делчево има успешна соработка, одбележа 6 години од своето постоење. На прославата која се одржа на планината Го-

лак, присуствуваа и претставници
на ООЕ на ОРОРСМ Делчево.
Учесниците на маршот со возила се упатија до шумската вила која
се наоѓа на 1400 м.н.в, а потоа пеш се

Учесниците на маршот од ООЕ на ОРОРСМ Делчево со другите учесници
на маршот

продолжи по снежната патека долга 2500 метри до манастирот „Свети Пантелејмон“ кој се наоѓа на 1508
м.н.в и до врвот Мала Чавка на 1536
м.н.в.
По краток одмор, учесниците
на маршот се вратија во шумската вила каде што претседателот на
ПСК “Голак“, лиценцираниот планинарски водич Љупчо Чучуковски, ги поздрави учесниците на оваа
активност додели признанија на најдобрите планинари. Потоа следуваше ручек, роденденска торта и прекрасна забава за учесниците.
Светлана Илиевска
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ Делчево
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Комисија за традиции

КАЛЕНДАР ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ
НАСТАНИ
Комисијата за традиции својата прва, воедно и конститутивна
седница ја оддржа на 24. февруари
во седиштето на ОРОРСМ во Скопје. Комисијата ја сочинуваа: Божин Милосавлески-претседател од
Тетово, Никола Ѓуровски-член од
Скопје, Веселин Стојановски-член
од Крива Паланка и Кирил Јанчевчлен од Струмица.
На седницата со која раководеше претседателот Божин Милосавлески, беше усвоен Календар за одбележување на значајни

Конструктивни дијалози и договори
настани и личности од нашето
поблиско и подалечно историско

минато.
Тони Мицевски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРСМ Неготино

УТВРДЕНИ АКТИВНОСТИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

На 28. јануари 2020 година раководството на Организацијата на
резервните офицери на Република
Северна Македонија, во работна посета на ООЕ на ОРОРСМ Неготино
со претседателот доктор Љупчо Пасинечки, при што се утврдија приоритетните и програмските активности за 2020 година.
Исто така, на седницата се
донесе одлука за раздвојување на
функциите претседател и делегат
во Собранието на ОРОРСМ, кои ги
обавуваше една иста личност, односно доктор Љупчо Пасинечки.
Врз основа на таа одлука се пристапи кон избор на претседател и делагат, при што за претседател беше

Претседателот на ООЕ на ОРОРСМ Неготино со раководството на
ОРОРСМ
избран доктор Љупчо Пасинечки а
за делегат беше избран Фено Наков.

Љупчо Пасинечки
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРСМ Неготино

КУЛТУРНИОТ АСПЕКТ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА

д-р Гоце Георгиев

Во почетокот на ова истражување ги разгледавме повеќето аспекти на современите процеси на глобализацијата. Освен на економски,
политички и социјален план, нејзините ефекти продолжуваат и во доменот на културата, со тоа што одредувањето на културниот аспект
на современата епоха за многумина
беше песимистичко видување дека
културите на многу народи се изложени или потчинети на брановите

од глобализацијата, а присутен беше
и стравот од губење на сопствениот идентитет и обичаите. Културата сфатена како начин на живот во
една заедница т.е. интегриран облик
на човечко знаење, верување и однесување, сама по себе нема одлучувачка моќ, било во позитивна било
во негативна смисла, таа не води кон
промени во светот. Но, во денешно
време културата заедно со другите
нееднаквости (особено економски)
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и други разлики, доведува до големи последици, од кои најизразени се
меѓуцивилизациските судири. Културата, од друга страна, е таа којашто ги чува националниот идентитет
и општочовечките вредности, без
разлика на тоа дали станува збор за
големи или мали земји, моќни или
слаби, богати или сиромашни земји.
Меѓутоа, крајот на Студената
војна го означува почетокот на една
нова култура која претендира да се
наметне како општа цивилизациска
вредност со доминантни „симболи“
на земјите-предводници на капиталистичкиот либерален систем. Тоа
значи дека културниот успех на некои земји на глобално ниво зависи
од моќта (политичка, економска и
воена) на државата којашто стои во
заднина. Една од суштинските причини насочени против феноменот
на глобализацијата е поврзана со
последиците врз културниот идентитет и националните вредности.
Многумина посочуваа на глобализацијата дека е виновникот и за избледувањето на локалните обичаи
и традиции. Манифестирањето на
вредностите од Западот преку американскиот начин на живот предизвикуваше страв кај некои народи и
земји, кои во сето тоа гледаа опасност од исчезнување или асимилирање. За повеќето народи, губењето на националниот идентитет значеше и негова историска смрт. Но и
неприфаќањето на универзалната
култура и изолирањето ќе води кон
смрт. Па, така, освен тоа што условите на глобализираниот свет доведоа до хетерогенизација на идентитетот, таа го преструктуира начинот на кој живееме со белези на
американското културно влијание,
најчесто изразени преку филмовите, музиката, интернетот и другите
мас-медиуми. Но наметнувањето
на овие западни вредности посочува на тоа дека животот на либерална
демократија асоцира на материјално богатење и сè поголемо оддалечување од нематеријалните (духовни) вредности.
Тезата за една политичка култура со западни вредности може да
се види преку теоретското објасну-

вање на Фукујама (Fukuyama), кој
се придржува до една од верзиите
на Хегел (Hegel), кој тврди дека човекот се стреми кон борба за признавање, односно првиот човек на
Хегел не сака материјални вредности туку желба да се биде признат од
другите. Оваа борба не претставува
економски двигател кој во денешно
време ја согледуваме со вредностите на либералниот модел, или пресликано од индивидуален кон општ
цивилизациски аспект, ова би значело дека веќе сите нации во светот
немаат друг избор освен да се придвижат кон една политичка култура
на либералната демократија, која
веројатно ќе има помалку побуди за
војна и судири. Но дали борбата за
признавање на сопствениот идентитет и култура нема да нè одведе
сите во Хобсовата природна состојба „војна на сите против сите“?
Одговорот е поврзан со наметнувањето на неолибералните културни вредности, кои се само причина повеќе кај повеќето нации да
се појави чувството на загрозеност
и да предизвика појава и пораст на
национализмот во повеќето земји,
а последиците да бидат од карактер на нестабилност па до етничко
чистење, а сето тоа поради желбата
за доминирање на сопствената нација над останатите. Од друга страна, пак, постојат земји коишто не ги
исполнуваат либералните културни
предуслови, а сепак успеале да постигнат високо ниво на демократска
стабилност, а таков пример претставува Индија.
Оттука можеме да констатираме дека глобализацијата изразена преку нејзините технолошки и
економски можности влијае како
на настаните на светско ниво така и

на секојдневниот живот на луѓето,
притоа успевајќи да наметне чувство на космополитски идентитет и
припадност кон светот.
Познато е дека глобализацијата преку нејзините економски актери (компаниите) успева во идејата да ги наметне своите вредности
како општо-цивилизациски универзални вредности, кои ќе бидат
во корист на глобалните економски
компании. Веќе осознавме дека процесите на глобализација водат кон
зголемување на заемната поврзаност и зависност, но надвор од националните граници. Но, исто така,
таа значи здружување и поврзување
на локалните култури во една глобална култура. Развојот на информатичката технологија несомнено
овозможи досега незапаметено поврзување на луѓе и народи од целиот свет. Ова поврзување помеѓу
луѓето и народите ги надмина националните граници на државите,
без разлика на нивната големина.
Непречената размена на културни
вредности и поделбата на информациите создаде чувство на доверба,
блискост и поврзаност помеѓу луѓето и народите. Културниот идентитет на народите се преобликува и се
формира нова култура со нови вредности. Со самото тоа се менува и
културниот елемент на народите, со
можност постепено, чекор по чекор
да се формира нова „глобална цивилизација“. Оттука доаѓаат и некои
поими какви што се космополитизам или идентитет на светски граѓани, означувајќи го духот и отвореноста спрема светот или чувство на
припадност кон светската целина.
Претставен на овој начин, космополитизмот значи и детериторијализација.
Сепак, ова претставува процес
проследен со разни проблеми поврзани со трендот на глобализација.
Во некои општества, како резултат на процесот на глобализацијата,
општествата ја јакнат својата култура исплашени од губењето на својот
културен идентитет. Ова може да
доведе до појава и јакнење на национализмот и до избувнување на конфликти.
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КУЛТУРНИТЕ АСПЕКТИ
НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И
БЕЗБЕДНОСТА
Брзината и темпото што ги
наметна глобализацијата создава
конфузија во мислењата на повеќето експерти, поделувајќи ги на две
страни:
• Поддржувачите на едната
страна имаат став дека културната глобализација создава разноликости и мултикултурности кои најчесто водат кон хаотизирање на светот, а со самото тоа и до небезбедно
глобално општество.
• Поддржувачите на другата страна, пак, сметаат дека глобализацијата придонесува за глобална
култура која е многу поврзана и интегрирана и на некој начин ќе придонесе за мирот и стабилноста.
Првата теорија асоцира на познатото дело на Хантингтон „Судирот на цивилизации“, во кое авторот вели дека народите и земјите
со исти култури се зближуваат, а
оние со различни култури се разидуваат. Така, во рамки на светските
случувања културните идентитети
се важен фактор што ги приближува или ги оддалечува земјите. Меѓу-

тоа, истиов автор сам си поставува
прашање во обратна насока, за кое
треба длабоко да се размисли; „зошто културните еднаквости ќе ја
олеснат соработката и зближувањето помеѓу луѓето, а културните разлики ќе ги продлабочат јазовите и
судирите„
Во современиот свет културната идентификација се покажа
како неизмерно поважна од останатите облици на идентификација.
Овој вид идентификација им помага на народите и земјите да откријат
„кои се“, „каде припаѓаат“, односно
„кој не е нивни“. Затоа во измина-

тите години главна расправа во повеќето земји беше одредувањето на
националниот идентитет и зближување со оние земји и народи кои
имаат иста вероисповед, јазик, обичаи, традиции, вредности и институции, а оддалечување од оние што
не ги споделуваат овие обележја. Во
сличен контекст говори и Фукујама (Fukuyama), за кого општествата
кои се силно поларизирани по линија на општествени класи, националност или религија, демократијата може да биде безизлезна или во
стагнација. Но, секако, присутно е
видување кое се држи до тоа дека
конфликтите, војните, судирите и
терористичките акти се случуваат
и онаму каде што народите и земјите имаат истородна култура, вредности и традиции, така што видувањата одат во обратна насока од
онаа на Хангтингтон (Hungtington).
Меѓутоа, јасно е дека на културната
глобализација во повеќето, особено
во недемократските земји, се гледа
како опасност од губење на идентитетот, традициите и обичаите. Оние
земји кои го промовираат новиот
начин на глобално живеење се веќе
етикетирани како „непријатели“
или „уништувачи“. На некој начин
и големите политички држави во
остварувањето на сопствените интереси придонесоа за развивањето
на антагонизмите во повеќенационалните и помеѓу соседните земји,
а недоразбирањата почесто ги решаваа со силата на мечот отколку
со перо. Но, веќе постои и друго мислење според кое глобализацијата е
таа што го раѓа фундаментализмот,
односно подемот на фундаментализмот е закана од западно - либералните вредности за некои претежно
традиционални исламски општества. Тие, пак, ги користат сите предности од глобализацијата (на пример, Иран и одредени милитантни и
терористички групи во други делови од светот ги користат мас - медиумите и интернетот како средство
за јакнење на сопствениот идентитет и за ширење на своите вредности. Ист е случајот и со Исламската
држава, која ги користи мас - медиумите за свое промовирање). Се-

пак, во светот на глобализацијата
културните аспекти се исто толку
значајни како и политичките и економските, затоа што, за да можат да
постигнат стабилен систем на односи, политичко - економските институции се принудени да ги прикажат
своите карактеристични вредности
и обичаи со западната цивилизација. Освен тоа, кога станува збор
за односот на глобализацијата со
културата и безбедноста, веднаш се
заклучува дека културата има клучно значење во локални, регионални
и светски размери, односно треба да
се избегне непотребната селекција и
поделба од типот на „мали“, „големи култури“, „супериорни“ и „инфериорни“ народи или на „господари“ и „робови“. Иако постои ваков
третман, глобализацијата по природа треба да биде плуралистичка,
а не да претставува наметнување на
еден тип на светска заедница и култура.
Кога станува збор за односот
со безбедноста, тогаш можеме да говориме дека во блиска иднина можноста од судир на цивилизации на
светско ниво е помалку веројатна.
За разлика од ова, постои можност
за појава на судири и војни онаму
каде што се тежнее за културна доминација на одредени земји во некои делови од светот кои не се вклопуваат и не ги прифаќаат вредностите на либералната демократија.
Оттука, согледуваме дека глобализацијата има силно влијание врз
културата и безбедноста на тој начин што се обидува да го придвижи
центарот на светските случувања
(информации, реклами, спорт и др.),
кои одат во насока на периферијата
создавајќи можност за нови етнички идентитети на културите во периферијата. Исто така, таа ја носи и
периферијата од светот кон неговиот центар, а очигледна причина за
ова се бројните мигранти кои мигрираат од неразвиените во развиените земји. На тој начин успеваат да
ја нарушат хомогеноста на некои нации - држави придвижувајќи ги во
насока на мултикултурализам.
д-р Гоце Георгиев
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