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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип

СЛОБОДАРСКИ ТРАДИЦИИ
Негувањето на слободарските традиции е постојано во фокусот на програмските активности на ООЕ на ОРОРМ од Пробиштип. Најдобра потврда за тоа
е определбата за Ден на резервните офицери, да се одбележува 3-ти
април, бидејќи на овој ден во далечната 1944 година е извршен нападот за ослободување на рудниците за олово и цинк „Злетово“ од
страна на борците на Третата македонска народноослободителна
бригада.
За граѓаните на градот на рударите – Пробиштип, 3-ти април е
значаен историски датум од нашето поблиско минато, заради што, тој
ден достоинствено се одбележува.
Под покровителство на градоначалникот на Општина Про-

Обраќање на заменик министерот за одбрана Емил Димитриев
пред присутните на свеченоста
биштип, Тони Тоневски, одбележувањето на овој историски
настан беше во организација на
ООЕ на ОРОРМ од Пробиштип.
Според програмата, на 3-ти април 2014 година беше изведен
кондиционен марш на релацијата: Градски плоштад Прбиштип
– Солиште, во должина од 15 км,
на кој учествуваа 80 млади резервни офицери и подофицери
од Пробиштип и од Кратово како
најблиска соседна Општина со
која традиционално се остварува
одлична соработка.
Централната прослава се
одржа во спомен паркот „Братство
и единство“ со полагање на све-

жо цвеќе, поздравни говори и културно уметничка програма.
На прославата, покрај резервните офицери и подофицери од
Пробиштип и Злетово, претставници на ООЕ од Кратово, Куманово и Штип, членови на Советот
на Општина Пробиштип, претставници на боречката организација,
заменикот на министерот за одбрана Емил Димитриев и претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, учествуваа и поголем
број граѓани од Пробиштип. Во
пригодното поздравно обраќање,
претседателот на ОРОРМ, меѓу
другото, нагласи дека Организа(Продолжува на стр.2)

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
проф. д-р Ѓ. Малковски, проф. д-р М. Димитријевски, д-р М. Солунчевски, м-р Л. Ѓурковска,
м-р Р. Панов, м-р Г. Георгиев, Ж. Трајановски, С. Илиевска, Т. Мицевски, З. Никодиноски, З. Анчов,
З. Кироски, Ц. Кузески, В. Стојановски, Б. Алчев, Ј. Јовановски.
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Постројување пред почетокот на
маршот Пробиштип-Солиште
цијата ќе продолжи во континуитет да ги одбележува значајните датуми од нашата историја, а Злате
Анчов го потенцира придонесот на
Пробиштип во ослободувањето на
Македонија за што најдобро говори податокот од 49 загинати борци
чии млади животи се вградени во
темелите на слободата. Со особено внимание беше проследено поз-

дравното обраќање на заменикот
на министерот за одбрана Емил
Димитриев. Тој, во оваа пригода,
ги информира присутните со текот
на реформските процеси во АРМ,
нејзиното перманентно оспособување и актуелните вежбовни активности. Притоа, тој, меѓу другото, нагласи дека дел од резервните
офицери и подофицери ќе бидат
непосредно вклучени во составот
на резервните сили на АРМ. Во
културно ументичкиот дел од програмата, пред присутните настапи пејачката група од основното
училиште „Никола Карев“ во Пробиштип, а дружењето заврши со
заеднички ручек – војничко гравче
во мотелот „Бриони“.
Злате Анчов
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на
ОРОРМ Пробиштип

Поздравно обраќање на проф.д-р Ѓорѓи
Малковски пред присутните на свеченоста

Од доделувањето награди на ученици за најдобри творби

Делегација на ОРОРМ полага цвеќе во спомен паркот „Братство и единство“ во Пробиштип
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Седница на Собрание на ОРОРМ

АНАЛИЗА НА СРАБОТЕНОТО
Четвртата седница на Собранието на Организацијата на резервни офицери на Републикиа
Македонија (ОРОРМ) се одржа на
25-ти декември 2013 година во Кавадарци. Во работата на седницата, на која беше направен цеслосен
осврт врз вкупните активности на
Организацијата во 2013 година,
учествуваа и претседателите на
општинските организациони единици (ООЕ) на ОРОРМ, повеќе активисти од општините, како и поголем број гости.
Со седницата претседаваше проф. д-р Ѓорѓи Малковски
претседател на ОРОРМ кој ги
поздрави сите присутни, а потоа
поднесе образложение за работата на ОРОРМ, на нејзините органи и тела, на ООЕ на ОРОРМ и на
членството, воедно истакнувајќи
дека поголемиот број на активности беа координирани и логистички поддржани од страна на Министерството за одбрана и Генералштабот на АРМ. По исцрпното образложение на Извештајот
од проф. д-р Ѓорѓи Малковски,
со свои дискусии учествуваа: м-р
Гоце Георгиев од Виница, Зоран
Кировски од Тетово, Сузана Тасеска од Кичево, Влатко Котески
од Прилеп, Олгица Мојсова Пепе-

Работно претседателство на седницата на Собранието
лашева од Велес, Милисав Стевановски од Битола, Веселин Стојановски од Крива Паланка, Ристо
Петков од Пробиштип и Божин
Милосавлевски од Тетово, кои истакнаа дека Извештајот е детален
и ги содржи информациите за сите
реализирани активности и од него
може да се види дека предвидените програмски активности за 2013
година во целост се реализирани
како во областа на обуката и традициите, така и на меѓународен
план.
Во прилог на позитивните
оценки дадени по Извештајот и
во дискусиите на седницата, нај-

Дел од членовите на седницата на Собранието

добро говори податокот дека 2945
резервни офицери и подофицери биле непосредни учесници во
активностите од областа на едукацијата, обуката, негувањето на
слободарските традиции, меѓународните активности и други содржини планирани со Програмата за
работа во 2013 година.
По завршувањето на
работниот дел на седницата се
оствари посета на музејот на град
Кавадарци, како и посета на Спомен куќата на народниот херој
Страшо Пинџур.
Тони Мицевски

Пред музејот во Кавадарци
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка

ДРЖАВОТВОРЕН ЧИН
На 11-ти март 1992 година, од
страна на припадниците на Армијата на Република Македонија (тогашната Територијална одбрана),
беше преземена караулата „Рамна
Нива“ што го означи почетокот во
испишувањето на славните страници од создавањето на АРМ. Овој,
патриотски и државотворен чин,
ќе остане трајно врежан во колективната меморија кај сегашните и
идните генерации бидејќи тогаш,
за првпат по 10 векови, по распаѓањаето на Самоиловото царство

во 1014 година, Република Македонија постави свое знаме на својата
граница како независна држава.
Со воспоставувањето на интегрирано гранично обезбедување, поранешната караула „Рамна Нива“, од 1-ви ноември 2005
година функционира како станица
на Граничната полиција на МВР.
На 11-ти март 2014 година,
се навршија 22-години од преземањето на првите три караули во
близина на Крива Паланка. По тој
повод, како и фактот што 11-ти

март се одбележува како Ден на
резервните офицери на Крива Паланка, претставници на ООЕ на
ОРОРМ од овој град, предводени
од претседателот на Извршниот
одбор Влатко Митовски и претставници на МВР, ја посетија „Рамна
Нива“ и во знак на почит кон историскиот чин и сеќавање на првите
бранители на меѓниците на Р. Македонија, положија свежо цвеќе.
Веселин Стојановски
член на Собранието на
ОРОРМ од Крива Паланка

“ТЕМЕЛИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ВОЈСКА ОД НОАВМ”
(Продолжува од претходниот број)
51. МНОД НА НОВЈ
Формирањето на оваа дивизија
беше наредено од страна на ГШ на
НОВ и ПОМ уште со наредбата бр.
7 од 3 октомври 1944 година. Нејзиното конечно оформување заврши
на 19 октомври 1944 година во Широк Дол-Беровско. Во нејзиниот состав формациски влегуваа: 4., 20. и
21. МНОБ и Артилериска (Струмичка) бригада. Во исто време, и на теренот на тогашна Војводина постоеше друга НОД на НОВЈ. Таа формациски делуваше во составот на XII
НОК на НОВЈ и го носеше бројот
51. НОД на НОВЈ. Оваа НОД по редослед беше 3. дивизија на овој корпус. 51. МНОД, при формирањето
броеше 2476 борци и старешини, на
24 ноември, 6132, а на 30 ноември
6689 борци и старешини. 51. МНОД
на НОВЈ, формациски дејствуваше
под командата на Брегалничко-струмичкиот МНОК.
Командниот состав на дивизијата беше одреден со наредбата бр.
7 на ГШ на НОВ и ПОМ од 3 октомври 1944 година и него го сочинува:
Командант Кирил Михајловски-Груица, Заменик - командант Никола
Радошевиќ, заменик-командант до 6
декември 1944 Политички комесари
Раде Гогов-Црноречки,политички

комесар Јован Ѓуровиќ, политички
комесар Началник на штабот капетан Јосиф Миц(ков)ев, началник на
штабот .
Вкупниот број на борците од
оваа дивизија при нејзиното формирање изнесуваше околу 2476 борци
и старешини. Од формирањето до
6 декември 1944 година, дивизијата формациски велегуваше во составот на Брегалничко-струмичкиот
МНОК. Од 6 декември 1944 година
па сé до крајот на војната сега како
50. МНОД, таа формациски беше
под директна команда на ГШ на
НОВЈ за Македонија. Веќе на крајот од војната на 9 мај 1944 година,
дивизијата имаше околу 3915 борци и старешини. Тогаш во нејзиниот состав влегуваа следните МНОБ:
4., 20. и 21. МНОБ. Овие бригади останаа во нејзиниот состав до крајот
на војната, а Артилериската бригада
ко-ја беше во нејзиниот состав до 26
ноември 1944 година, по овој датум
премина во состав на 1. македонска артилериска бригада во Скопје.
Борбените операции на еди-ниците
од составот на оваа дивизија во текот на октомври и ноември 1944 година, се одвиваа по комуникациите
Дојран-Валандово-Струмица-Радовиш, Струмица Ново Село, Струмица-Берово и Валандово-Струмица.
Значајни борби беа водени во реонот

на Радовиш кој неколкупати преоѓаше од раце во раце, и конечно, на 5
ноември единиците на 51. МНОД,
ја ослободија Струмица, а на 6 ноември 1944 година го ослободија
Радовиш. Потоа нејзините единици
беа распоредени на тромеѓата кон
гра-ницата со Бугарија и Грција.
51. МНОД, во текот на воената реорганизација на единиците на
НОВ и ПОМ од декември 1944 година, е преформирана и преименувана
во 50. МНОД, на местото на укинатата истоимена дивизија чиј команден состав премина во преостанатите МНОД.
КУМАНОВСКА МНОД НА
НОВЈ
Штабот на оваа дивизија е
формиран во почетокот на октомври 1944 година во с. Жегљане-Кумановско. Во нејзиниот состав формациски влегуваа следните МНОБ:
16., 17. и 18. МНОБ. Дивизијата
имаше околу 5500 борци и старешини. Формациски таа дејствуваше во
рамките на XVI (I македонски-скопски) МНОК.
Командниот состав на дивизијата го сочинува: Командант Методија Поповски-Мајка, командант
Заменик-командант Коста Бољановиќ, заменик командант Политички
комесар Благоја Поповски, поли-
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тички комесар Началник на штабот
Драгутин Филиповиќ, началник на
штабот.
Борбените операции на оваа
дивизија се одвиваа во координација
со операциите на 42. МНОД, која
исто така беше под командата на
XVI МНОК. Единиците од составот
на Кумановската МНОД, дејствуваа
на потегот Крива Река-Пчиња каде
содејствуваа со I бугарска армија,
потоа на пругата Скопје-Качаник
каде влегоа во жестоки борби со германските сили кои се извлекуваа по
овој патен и же-лезнички правец, а
истовремено и борби со балистичките сили кои оперираа во реонот
на Скопска Црна Гора. 17. МНОБ
дејствуваше против 11. германска
воздухопловна пешадиска дивизија,
на патниот правец Куманово-Крива
Паланка, а 18. МНОБ, заедно со 2. и
3. косметска МНОБ, дејствуваше на
комуникацијата Куманово-Врање.
17. и 18. МНОБ, учествуваа во операциите за ослободување на Куманово, а 16. МНОБ, водеше борби на
северниот дел од Скопје во напорите
за конечно ослободување на главниот град на Федерална Македонија.
По конечното ослободување на Федерална Македонија, единиците од
составот на Кумановската МНОД,
продолжија да се борат против остатоците на балистичките сили во
реонот на Прешево и Гњилане. Со
во-ената реорганизација на Македонската војска во декември 1944
година, Кумановската МНОД, е расформирана, а нејзините единици
преминаа во составот на останатите
единици на Македонската војска.
МАКЕДОНСКИ
НАРОДН О О СЛ О Б ОД И Т Е Л Н И
КОРПУСИ (МНОК)
Целокупниот развој на политичката и воената ситуација на територијата на Македонија во втората половина на септември и првата
половина на октомври 1944 година,
пред македонското воено раководство се наложи потребата од нова
воена реорганизација на зголемениот број нови македонски единици,
нивно ново формациско уредување и
окрупнување. Тоа, пред сé, значеше

формирање на најголеми македонски воени единици-корпусите. Така
во текот на октомври 1944 година,
ГШ на НОВ и ПОМ веќе располагаше со три МНОК: XV (II македонски-битолски), XVI (I македонскископски) и Брегалничко-струмичкиот МНОК. Во составот на овие
корпуси беа инкорпорирани седум
МНОД: 41., 42., 48., 49., 50., 51. и Кумановска МНОД. Именувањето на I
и II МНОК, како најголеми новоформирани македонски воени единици,
кај Врховниот командант на НОВ
и ПОЈ предизвика реагирање. Тој
му укажа на ГШ на НОВ и ПОМ,
за можните сепаратистички тенденции кај македонското воено и политичко раководство. Заради зголемениот број на нови воени единици,

ГШ на НОВ и ПОМ на 10 октомври
1944 година изврши нова военотериторијална поделба на Македонија
на три КО. Дотогашните штабови на
постоечките четири ОЗ, сега преминуваат под команда на трите штаба
на КО. Со наредбата на ГШ на НОВ
и ПОМ се разграничи надлежноста и дејноста на военозаднинските
органи и власти и се пренесе раководењето на штабовите на зоните
на штабовите на КО. Според третата военотериторијална поделба, беа
формирани трите КО: Скопско-полошка, Битолско-дебарска и Брегалничко-струмичка КО. Оваа военотериторијална поделба е проследена
со соодветна воена скица на разграничување на КО. Со КО, раководи

и управува штабот на корпусот кој
дејствува на тој терен. КО понатака
се дели на: оперативен и заднински
дел. Оперативниот дел на корпусниот штаб има задача да раководи директно со воените единици и операции кои се изведуваат и дејствуваат
на неговата територија. Заднинскиот
дел на корпусниот штаб има повеќе
задачи: борба со квислиншко-колаборационистичките сили, шпионажата, снабдувањето на единиците
на НОВ и ПОМ со храна и облека,
обезбедување на истите и друго. Кон
дејноста на овој оддел се приклучува и активноста во насока на мобилизација на нови борци, организирање на сообраќајот, економијата,
санитетот, заштитата на народот и
спроведувањето на судската власт
на теренот.
На теренот на Првата КО, беше
предвидено да делува XVI (I македонски-скопски) МНОК, составен од 42. и Кумановската МНОД.
Во Втората КО, беше предвидено
да делува XV (II Македонски-битолски) МНОК, составен од 41., 48.
и 49. МНОД. Во Третата КО, беше
предвидено да делува Брегалничкострумичкиот МНОК, составен од 50.
и 51. струмичка МНОД. Трите корпуси, во тогашниот состав, имале
вкупно 7 МНОД, во чиј состав влегувале 23 МНОБ, 4 артилериски и
1 коњичка бригада (која била во тек
на формирање) и поголем број помали приштабски и други единици на
теренот.
Новата воена и територијална
реорганизација на единиците на Македонската војска, по завршувањето
на операциите за конечно ослободување на Македонија, беше договорена на состанокот во Белград, помеѓу
Врховниот командант на НОВЈ и командантот и политичкиот комесар
на ГШ на НОВ и ПОМ, генерал Михаило Апостолски и Борко Темелковски-Лилјак. Тие, таму, беа повикани на договор од страна на Врховниот командант на НОВЈ.
По враќањето во Скопје, постапувајќи по наредбата на Врховниот командант на НОВ и ПОЈ, беше
предвидено ГШ од своите три дивизии, да го ги укине корпусите, а
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воедно да го реорганизира XV МНОУК на НОВЈ, со бројна состојба од
околу 30000 борци и старешини. Согласно наредбата стр. пов. бр. 1 од
6 декември 1944 година на ГШ на
НОВЈ за Македонија, беше извршена нова воена реорганизација на единиците на НОВ и ПОМ. Со неа, беа
расформирани Брегалничко-струмичкиот и XVI МНОК на НОВЈ, а
одново реорганизиран и преформиран XV МНОК на НОВЈ, кој го доби
името ударен. Тој беше предвиден
за учество на Сремскиот фронт. Со
оваа реорганизација, под командата
на ГШ на НОВЈ за Македонија не
остана ниту еден корпус, со исклучок на XV МНОУК на НОВЈ, кој до
заминувањето на Сремскиот фронт
беше под командата на ГШ на НОВ
и ПОМ, а по неговото пристигање
во Белград, тој формациски влезе во
составот на I ЈА. Трите КО и понатаму продолжија да функционираат
како Битолска, Скопска и Штипска
ВО НОВ и ПОЈ.
XV (II МАКЕДОНСКИ-БИТОЛСКИ) МНОК НА НОВЈ
Овој македонски корпус е формиран во текот на втората половина
на октомври 1944 година. Поради недостиг на формациски број во рамките на НОВ и ПОЈ, тој од страна на
македонското воено и политичко раководство бил именуван како II македонски-битолски МНОК, бидејќи
бил формиран на теренот на 2. битолска ОЗ. По добивањето на формацискиот број, корпусот официјално е именуван како XV корпус на
НОВ и ПОЈ. Во Македонија тој беше
познат како XV МНОУК. При формирањет во неговиот состав формациски влегуваа следните МНОД:
41. од формирањето до 6 декември
1944, 42. од 6 декември 1944 до 23
април 1945, 48. од формирањето до
23 април 1945 и 49. МНОД од формирањето до 6 декември 1944 година. Бројната состојба на корпусот во
октомври 1944 година изнесуваше
11340 борци и старешини, вооружени со 6077 пушки, 320 автомати, 298
пушкомитралези, 38 лесни и тешки
фрлачки, 66 митралези и 26 противтенковски пушки. До конечното ос-

лободување на Федерална Македонија, операции на неговите дивизии
се одвиваа на територијата на 2. КО
и Западна Македонија.
По ослободувањето на 4 декември 1944 година, Врховниот командант на НОВ и ПОЈ му нареди
на ГШ на НОВЈ за Македонија, да
формира еден подвижен ударен корпус од две дивизии, кој би дејствувал на просторот Скопје-УрошевацГњилане-Куманово. На 6 декември
1944 година Врховниот командант
прецизира бројната состојба на корпусот да изнесува околу 30000 борци и старешини. ГШ на НОВЈ за
Македонија, постапувајќи по оваа
наредба, издава наредба за формирање, односно преформирање во XV
МНОУК. Во неговиот состав влегоа
42. и 48. МНОД на НОВЈ. Тогаш беа
расформирани штабовите на XVI и
Струмичко-брегалничкиот МНОК,
и штабовите на Кумановската и 48.
МНОД. Членовите на штабовите на
овие единици беа ставени на располагање на ГШ на НОВЈ за Македонија. Во составот на XV МНОУК,
влегоа 48. МНОД на НОВЈ со 1., 2.
и 7. МНОБ, и 42. МНОД на НОВЈ
составена од 3., 14., 16. и 7. албанска МНОБ. Беше прдевидено, формациски корпусот да се пополни и
со две артилериски бригади, кои подоцна ќе му се приклучат. Бидејќи
со реорганизацијата, штабот на 50.
МНОД на НОВ и ПОЈ станува штаб
на 48. МНОД на НОВЈ, досегашните
членови на штабот на 48. МНОД на
НОВЈ, се ставаат на располагање на
ГШ на НОВ и ПОЈ за Македонија.
Командниот состав на корпусот
го сочинува: Команданти потполковник Тихомир Милошевски-Тиќо
командант од формирањето до 4 јануари 1945 полковник Алексо Демниевски-Бауман, командант од 4 јануари 1945 до 23 април 1945 Замниккомандант Лазо Калајџиски-Добри,
заменик командант од формирање
Командант на заднината на корпусот
капетан Илија Јашмак, командант
на заднината на корпусот од 4 јануари 1945 Политички комесар Наум
Наумовски-Борче, политички комесар од формирање потполковник
Бено Русо-Коки, политички коме-

сар од 6 декември 1944 до 4 јануар
1945 Вујадин Поповиќ, политички
комесар од 4 јануар 1945 Началник
на штабот Живојин Росиќ, началник
на штабот од формирање Илија Петковски, началник на штабот полковник Вујадин Поповиќ, началник на
штабот од 6
декември 1944 до 4
јануари 1945 Владо Амповски, началник на штабот од 4 јануари 1945
Началник на Персонално одделение
Боце Јовановски, началник на Персоналното одделение од формирање
до 4 јануари 1945 капетан Боро
Поцков-Мирко, началник на Персоналната управа од 4 јануар до 23
април 1945 Аѓутант на командантот
на корпусот Боро Митровски, аѓутант од 4 јануар 1945 Пропагандно
одделение Благоја Поповски, началник на Пропагандно одделение Драгољуб К. Будимовски, воен дописник Димитар (Таки) Папакоч, фотограф Началник на Известително
одделение Илија Ѓозев, началник на
Известително одделение од 4 јануари 1945 Началник на артилерија на
корпусот мајор Боро Милевски, од 4
јануари 1945 Судии при XV МНОУК Томо Лиаков Драго Седмак Душко Малевски Кочо Човкаров Велимир (Вељо) Гиновски.
Корпусот по реорганизацијата, во текот на првата половина на
јануари 1945 година, е префрлен на
Сремскиот фронт. Таму, тој формациски влегува во составот на I ЈА.
На 21 јануари 1945 година бројната
состојба на корпусот изнесува 15400
борци и старешини. Заради зголемување на неговата борбена сила, XV
МНОУК, е опремен со ново советско оружје. Во текот на март 1945
година, на корпусот формациски му
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се приклучуваат и 1. и 2. македонска артилериска бригада. Така реорганизиран и пополнет, тој учествува
во борбите на Сремскиот фронт од
неговиот пробив на 12 април па сé
до конечното ослободување на Југославија. По жестоките борби на
единиците на корпусот за ослободување на Славонска Пожега, на 23
април 1943 година од страна на ВШ
на ЈА, е укинат штабот на корпусот,
а 42 .и 48. МНОД, директно се ставаат под командата на штабот на И ЈА.
Старешинскиот кадар на штабот на
корпусот е разместен во штабовите
на 42. и 48. МНОД. На Сремскиот
фронт, XV МНОУК, го издава весникот “Удар”. Уредник на весникот
беше Благоја Поповски, началник на
Пропагандното одделение на корпусот. Бројни се херојските подвизи на
единиците на XV МНОУК при ослободувањето на редица градови и
места во Војводина, Хрватска и Словенија. По завршувањето на операциите на фронтот, македонските
единици вложија големи напори и
во чистењето на босанскиот терен
од остатоците на колаборационистичките елементи
Вкупно околу 25000 борци и
старешини го сочинува бројот на
борците и старешините од составот
на XV МНОУК, кои зедоа учество на
Сремскиот фронт. Од нив на Сремскиот фронт загинаа околу 1674 борци, беа ранети 3400, а исчезнаа 378
борци и старешини.
XVI (I МАКЕДОНСКИСКОПСКИ) МНОК НА
НОВЈ
Овој корпус е формиран во првата половина на месец октомври
1944 година на Скопско-кумановската територија. Во неговиот состав
формациски влегуваше 42. МНОД
на НОВЈ до 6 декември 1944 и Кумановската МНОД до 6 декември 1944
година. Вкупниот состав на борците
изнесуваше околу 6737 борци и старешини. Корпусот беше под дирекна
команда на ГШ на НОВ и ПОМ.
Командниот состав на корпусот го сочинува: Командант Петар
Брајовиќ командант од 13 октомври
1944 Политички комесар Боро Чуш-

кар, политички комесар Начелник на
штабот Коста Јашмаков-Јашмак, началник на штабот од октомври 1944.
Корпусот борбено дејствува
по комуникациите Велес-СкопјеВрање, Скопје-Тетово и Крива Паланка-Страцин-Куманово-Скопје.
Овие борби беа насочени против
германските единици кои се повлекуваа од југ кон север по споменатите комуникации и против балистичките формации кои делуваа во
северниот дел од Македонија. Во
одредни моменти делови од единиците на корпусот содејствуваа со I
бугарска армија, која дејствуваше
од правецот на Крива Паланка кон
Страцин и Куманово. Единиците од
составот на овој корпус особено се
истакнаа во борбите за ослободувањето на Куманово и Скопје.
Во борбите за ослободувањето
на Скопје најголемиот товар го понесоа единиците од составот на 42.
МНОД на НОВЈ, како и делови од
Кумановската МНОД. По ослободувањето на Скопје, корпусот продолжи да дејствува кон Качаник, при
што негоивите единици во содејство
со единиците на НОВЈ од Косово и
Метохија, на 21 ноември 1944 година го ослободија Урошевац.
На 6 декември 1944 година, по
воената реорганизација, корпусот е
расформиран, а неговите единици
формациски влегоа во составот на
XV МНОУК на НОВЈ.
БРЕ ГАЛ Н И ЧКО -СТ РУМИЧКИ МНОК
Формирмирањето на овој корпус започна при крајот ма месец
септември 1944, а со наредбата бр.
7 на ГШ на НОВ и ПОМ на 3 октомври 1944 година, тој практично како
потполно оформен на теренот на
Источна Македонија започна да делува на 10 октомври 1944 година. Во
неговиот состав формациски влегуваа 50. и 51. МНОД на НОВЈ. Бројната состојба на корпусот изнесуваше околу 11963 борци и старешини.
Борбените операции на Брегалничко-струмичкиот МНОК, главно се
одвиваа на тере-нот на Источна Македонија, каде дел од неговите единици содејствува со ИВ бугарска ар-

мија, која дејствуваше на дел од оваа
територија. Акцентот на дејствата
беа правците Штип-Кочани, Радовиш-Штип и Берово-Пехчево-Царево Село (денес Делчево). Во рамките на овие операции, единиците на
корпусот водеа жестоки борби кај
Калиманци, Бигла, Истибања, и на
22 октомври го ослободија Кочани,
а по борбитте кај Бучуште, Трипатанци, Судово, Радња и Никома, на 8
ноември го ослободија Штип.
Командниот состав на корпусот според наредбата бр. 7, на ГШ
на НОВ и ПОМ од 3 октомври 1944
година го сочинува: Командант полковник Пецо Трајков, командант Заменик командант Методи Габер, заменик командант Политички комесар Благоја Стевковски-Гојчо, политички комесар Началник на штабот
потполковник Вујадин Поповиќ, началник на штабот Помошник на началникот на штабот капетан Ефрем
Каранфилов, помошник на началникот на штабот Началник на Персоналното одделение Димче Беловски,
началник на персоналното одделение.
Бројната состојба и вооружување на корпусот на 24 ноември
1944 година беше: 11963 борци и
старешини, 8361 пушка, 156 автомати, 130 пушкомитралези, 42 лесни и
тешки фрлачи, 56 митролези, 36 топови и хаубици и 2 противтенковски
пушки.
Формациски корпусот беше
под директна команда на ГШ на
НОВ и ПОМ. По воената реорганизација во декември 1944 година, Брегалничко-струмичкиот МНОК, е расформиран, а неговите единици распоредени во составот на останатите
единици на НОВ и ПОМ.
V. ЈУГОСЛОВЕНСКА
АРМИЈА(ЈА)
Со наредбата на Министерството за одбрана на ДФЈ-Генералштаб
на Југословенската одбрана-Организациско одделение, ст. пов.150 од 4
мај 1945 година, беше наредено формирањето на V ЈА. Со истата наредба дефинитивно беше укинат ГШ на
ЈА за Македонија, а неговите функции ги презеде штабот на V ЈА, со
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седиште во Скопје.
Командниот состав на армијата го сочинува: Командант генералмајор Славко Родиќ, командант од 4
мај 1945 Заменик командант: полковник Алексо Демниевски-Бауман,
заменик командант од 4 мај 1945
Политички комесар полковник Војо
Ковачевиќ, политички комесар од 4
мај 1945 Началник на штабот генерал-мајор Павле Илиќ, началник на
штабот Прв помошник на началникот на штабот полковник Велимир
Кнежевиќ, прв помошник на началникот на штабот од 4 мај 1945 Втор
помошник на началникот на штабот
потполковник Јефта Јовановиќ, втор
помошник на началникот на штабот
од 4 мај 1945.
Армијата ја сочинуваа следните единици: 2. Пролетерска,
22. Српска ударна, 37. Санџачка
ударна, 24. Српска НОД и 49. и
50. МНОД на ЈА. Постоечката 41.
МНОД, е расформирана и нејзиниот состав на борци и старешински
кадар е распореден во составот на
49. и 50. МНОД на ЈА. Армијата
броеше околу 50 000 борци и старешини. Таа диретно не учествуваше

во борбените операции на Сремскиот фронт, туку имаше задача да
ја заштитува и чува државната граница кон Грција, и да ја обезбедува слободната територија на Македонија, дел од Јужна Србија и
јужниот дел од Косово и Метохија.
Покрај тоа, V ЈА имаше задача да
го брани правецот Гевгелија-ШтипКуманово и во случај на агресија
од надвор да истрае, сé додека не
пристигне помош од силите на VI
ЈА, која беше распоредена северно
од V ЈА. За таа цел штабот на В ЈА,
5. и 6. албанска НОД, од составот
на НОВ на Албанија, кои сеуште
се наоѓаа на територијата на ДФЈ,
ги распореди на македонска територија со можност за делување кон
скопскиот правец. Така, 6. албанска
НОД, беше распоредена во реонот
Ресен-Охрид-Струга, а 5. албанска
НОД, во реонот на Тетово-Гостивар-Кичево. Според податоците со
кои располагаше Оперативното одделение на Генералштабот на ЈА
за бројната состојба на единиците
на ЈА, V ЈА до 16 мај 1945 година,
имаше 75000 војници и старешини и 33000 војници ангажирани во

заднинските установи. Во составот на оваа армија не влегува 48.
МНОД на НОВЈ, која од Сремскиот
фронт во Федерална Македонија,
се врати на 25 јуни 1945 година и
на 27 јуни одржа свечана парада во
Скопје. Ниту другата македонска
дивизија, 42. МНОД на НОВЈ, која
зеде учество на Сремскиот фронт, и
по завршувањето на операциите не
се врати во Федерална Македонија,
туку по наредба на Врховниот командант на ЈА, на 10 јули 1945 година, беше префрлена во Кралево
во Србија, каде останува неколку
месеци и со тоа таа таму го заврши
својот борбен пат.
ГШ на ЈА за Македонија, со
наредбата стр. пов. 150, е укинат
и на негово место се формира Команда на ВО. ГШ на ЈА за Македонија беше обврзан да ги даде сите
потребни кадри за пополнување на
штабот на V ЈА и на останатите армиски единици, и да ги обезбеди потребните материјални средства за
функционирање на V ЈА.
проф. д-р Марјан Димитријевски
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
м-р Лидија Ѓурковска

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

ДЕЛЧЕВО СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ЛИКОТ И ДЕЛОТО НА
На 4 февруари во Делчево
како и претставници од ООЕ на
СВОЈОТ ПАТРОН ни,
се одбележа 142-та годишнина од
ОРОРМ од Делчево.
-ти

раѓањето на големиот македонски револуционер и идеолог Гоце Делчев.
Во оваа пригода членови на
КУД „Гоце Делчев“ од Делчево презентираа реферат за значењето и улогата на Гоце Делчев во македонската
историја.
Во знак н а почит за ликот и делото на великанот на македонското
револуционерно движење и патронот на нашиот град, свежо цвеќе во
градскиот парк во центарот на Делчево положија делегации на: Општина Делчево предводена од градоначалникот, г-дин Дарко Шехтански, на
Советот на Општина Делчево предводена од претседателот г-дин Драган Христов, претставници на политички партии, на повеќе локални
институции и здруженија на граѓа-

Светлана Илиевска
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Делчево се поклонува пред споменикот на
Гоце Делчев

ОФИЦЕР - 9
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово
На 19-ти март 2014 година се
одбележа 71-та годишнина од формирањето на Централниот комитет
на КПМ во Тетово. Формирањето на
КПМ и изборот на ЦК, историската
наука го оцени како значаен датум
во осамостојувањето на политичкото раководство на Македонија, кое,
со преземените мерки и активности придонесе за интензивирање на
националноослободителното движење и формирањето на покрупни
единици на НОВ во 1943 и во 1944
година. По овој повод, претставници на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ од Тетово, положија свежо
цвеќе во спомен-куќата во Тетово во
која е формиран ЦК на КПМ.
Претходно, на 25 февруари, делегација на ООЕ на ОРОРМ во градот под Шар Планина, учествуваше
во одбележувањето на 70-годишни-

ЧЕСТВУВАЊЕ

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Тетово учествува во одбележување
на 70 годишнината од загинувањето на Кузман Јосифовски Питу
ната од загинувањето на народниот
херој Кузман Јосифовски Питу, чие
име го носи касарната во Тетово. Во
чествувањето на оваа значајна годишнина, учествуваше и делегација на
Гарнизонот на АРМ во Тетово пред-

водена од командантот, потполковник
Александар Пановски, како и делегација на боречката организација.
Зоран Кироски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

СПОРТСКАТА САЛА ВО ВИНИЦА ГО НОСИ ИМЕТО НА
КАПЕТАН КИРЧО ДИМИТРИОВ

Обраќање на претседателот на ООЕ на
ОРОРМ Виница м-р Гоце Георгиев пред
присутните на свеченоста

Спортската сала во Виница

Според одлука на Советот на
Општина Виница, од 4 март 2014
година, спортската сала во Виница го доби името на капетан Кирчо Димитриов, кој, на 4-ти март
2001 година, во месноста Рамно,
во близина на Танушевци, заедно
со својот колега Дејан Јакимовски од Куманово, загина бранејќи
ја Татковината. По овој повод,
ООЕ на ОРОРМ Виница, свечено ја одбележа 13-годишнината од неговата смрт и 4-ти март
како Ден на резервните офицери. На свеченоста, покрај голем
број граѓани од Виница и од соседните општини, членовите на
неговото семејство, присуствуваа и претставници на АРМ, како
и градоначалникот на Општина
Виница и претседателот на Советот на општината. Свечениот чин
беше осмислен и со пригодна културно-уметничка програма што ја
изведоа ученици од ОУ „Славчо
Стојменски“.

Дел од присутните на свеченоста

Спортската сала во Виница го
доби името на капетан Кирчо
Димитриев
Гоце Георгиев
претседател на
Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Виница
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Извршен одбор на Собранието на ОРОРМ

РАБОТЕН ДОГОВОР

Членови на Извршниот одбор на ОРОРМ
На 7 февруари, во Виница се
одржа VIII-та седница на Извршниот одбор на ОРОРМ со која раководеше претседателот, проф.д-р
Ѓорѓи Малковски. Во фокусот на
вниманието на овој работен договор, беа повеќе значајни прашања,
меѓу кои: разгледување и усвојување на Предлог-програма за едукација и обука на резервните офицери и подофицери во 2014 година; Информација за посетата на
претседателот на ОРОРМ на ООЕ

во: Крива Паланка, Битола, Тетово, Радовиш, Велес и Виница; разгледување и усвојување Предлогизвештај за материјално финансиското работење во 2013 година.
Информација за посетата на споменатите ООЕ и учеството во работата на нивните Извршни одбори, поднесе претседателот Малковски, кој, притоа, го нагласи координирањето на подготовките за
реализација на планираните содржини во првата половина на 2014

година. Меѓу позначајните активности во овој контекст, спаѓаат:
организирање на неколку актуелни требини на тема „Тероризмот
како глобална закана за Р. Македонија“; организирање на регионален кондиционо едукативен марш
во Кичево по повод 29-ти април,
Денот на ОРОРМ; организирање
на вакви маршеви во Битола, Новаци, Тетово, Радовиш и Велес;
подготовки за поставување на државно знаме на шесметарски јарбол крај вечното почивалиште на
загинатиот припадник на безбедносните сили Влатко Миленковски од Битола во 2001 година, како
и гаѓањето со АП 7,62 мм на 17ти мај во Кичево. Секретарот на
Извршниот одбор м-р Ристе Панов информира дека Советот на
Oпштина Свети Николе усвоил одлука да партиципира во трошоците за одржувањето технички собир
во касарната „Јане Сандански“ во
Штип, на кој, покрај резервните
офицери и подофицери, ќе учествуваат и средношколци и студенти
од Свети Николе.
Живко Трајановски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Кичево-Македонски Брод

СПОРТ ЗА СИТЕ

Цивилно-воената соработка како значаен општествен сегмент, претставува долгорочна определба во планските активности на Организацијата на резервните офицери на Р.Македонија
(ОРОРМ). Таа е посебно изразена во општините во кои постојат
општински организациони единици (ООЕ) и Гарнизони на АРМ. Во

прилог на ваквата оценка се и неодамнешните спортски активности,
кои, по повод Денот на меѓународниот совет на воените старешини (МСВС), а под мотото „Спорт
за сите“, се одржаа на спортскиот
полигон во касарната „Чеде Фелиповски – Даме“ во Кичево.
ООЕ на ОРОРМ КичевоМакедонски Брод, учествуваше

Признание за најдобрите во шах и гаѓање со воздушна пушка на
натпреварот „Спорт за сите“ во Кичево

со две екипи во дисциплините:
шах и гаѓање со воздушна пушка. Во оваа пригода, екипата во
шах (Љубомир Деспотоски, Нане
Атанасоски и Кире Гавазов), во
конкуренција на осум екипи, го
освои првото место, за што доби
посебно признание од командантот на Гарнизонот на АРМ во Кичево потполковник Благоја Мијакоски. Во дисциплината гаѓање со
воздушна пушка, во поединечна
конкуренција, од трите членови
на ООЕ на ОРОРМ Кичево-Македонски Брод, најдобар резултат
постигна Лазо Ѓорѓијоски, којшто
во конкуренција на 40 натпреварувачи, го освои четвртото место.
Зоран Никодиноски
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ
Кичево-Македонски Брод

ОФИЦЕР - 11
АСПЕКТИТЕ НА КОМУНИКАЦИЈАТА ВО
КРИЗНИТЕ СОСТОЈБИ
Кинезите дефинирајќи го вање, било каде, било кога. КриСАД ВО СЕКТОРОТ
зборот криза изградиле концепт зите се карактеризираат со тоа
ОДБРАНА ДАВА ВРВЕН
за справување со истата. Симбо- што се случуваат одеднаш, како
ПРИОРИТЕТ НА
лот за нивниот збор криза наречен резултат на инволвирање на поОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА
wei-ji e всушност комбинација на веќе различни чинители, и приРаспоредот на приоритедва збора, опасност и можност. тоа има потреба да се носат брзи
Таа е можност да се управува со одлуки под сериозен притисок на тите за односите со јавноста на
променливата ситуација и да се временскиот фактор, пропрате- Федералната власт на Соединедонесе вистинска одлука за над- ни со состојба на несигурност, а тите Американски Држави осминување на критичната пресвр- во сето тоа постојано се вклуче- вен претседателот, на прво метница. Во новонастанатите окол- ни медиумите кои известуваат за сто е Стејт департментот на САД,
и второ, Одделот за одбрана на
ности се јавуваат нови можности кризите.
САД. По 11 септември 2001 годиза успешно рано отстранување на
на, важноста на комуникациите
поголемиот дел од ризикот и неВлијанието
на
кризата
во
уште повеќе се зголемија.
извесноста со што се овозможува
односите
со
јавноста
Мрежата за јавни прашања
постигнување на поголема конна
Одделот
за одбрана е масивна
Секоја криза сама по себе е
трола.
3727
комуникатори
во АрмијаЗаконот за управување со различна, но сепак поседуваат некризи на Република Македонија кои од следните обележја од ас- та, 1.250 во Морнарицата, 1.200
кризата ја дефинира како поја- пект на медиумското информи- во Воздухопловните сили, 450
во Маринците и 200 во главната
ва со која се загрозени основни- рање:
- Недостаток на информации, канцеларија. Оделот за јавни прате вредности, трајните и виталните интереси и цели на државата. многу нешта се случуваат отед- шања во Одделението е воден од
Постојат повеќе дефиниции, но наш, гласините се шираат мно- асистент - секретар за одбрана за
можеме да издвоиме три генерал- гу бргу, особено на социјалните јавни прашања, еден од шестмини елементи својсвени во дефи- мрежи се оживуваат неверојатни ната што дирекно одговараат пред
САД ВО СЕКТОРОТ ОДБРАНА
ДАВАпри
ВРВЕН
НАсе
ОДНОСИТЕ
СО ЈАВНОСТА
заменикот
секретар за одбрана.
штоПРИОРИТЕТ
тешко е да
нирањето на кризата:
а) закана на приказни,
Со
Одделот
за одбрана кој се соконтролира.
Како
што
вели
Марк
одреден
системнаили
вредности,
Распоредот
приоритетите
за б)
односите со јавноста на Федералната власт на Соединетите Американски Држави
стои
од
повеќе
од По
3 милиони
сили
Твен
„Една лага
отпатува
освен
претседателот,
на прво место
департментот
на може
САД, ида
второ,
Одделот за одбрана на САД.
11 септември
елементот
на изненадување
и ев)Стејт
на
активна
должност,
резервисти
2001
година,
важноста
на
комуникациите
уште
повеќе
се
зголемија.
краткото време за донесување на на половина пат околу светот доМрежата за јавни прашања на Одделот за одбрана е масивна - 3727 комуникатори
Армијата, информа1.250 во
вработени,
дека вистината се уште си ги об- и цивилни во
одлука.
Морнарицата,
1.200 во Воздухопловните сили, 450 во Маринците и 200 во главната канцеларија. Оделот за јавни прашања
се шестмината
од стратешко
во Одделението
е воден од
асистент
секретарчевлите.“
за одбрана за јавни прашања, циите
еден од
што значење.
дирекно
Кризата е реалност.
Таа
може - лекува
Комуникациите
мора
да бидат
одговараат
пред
заменикот
секретар
за
одбрана.
Со
Одделот
за
одбрана
кој
се
состои
од
повеќе
од
3
милиони
сили орна
- Ескалација на настаните,
да се одигра во секое време со
активна должност, резервисти и цивилни вработени, информациите се од стратешко
значење. Комуникациите
моразада
ганизирани,
безбедни
и
брзи
да
додека кризата се шири гласините
мало организирани,
или никакво
предупредубидат
безбедни
и брзи за да може да се исполни мисијата на одделот.
може да се исполни мисијата на
одделот.
Kанцеларија
на
Секретарот
за
одбрана
на
САД
Kанцеларија на Секретарот за одбрана на САД
Секретар за одбрана / заменик
секретар за одбрана на САД

Генерален
инспектор

АТСД
(Разузнавачки
надзор)

УСД /
ПДУСД
(политика)

УСД
(контролор)

Генерален
совет

УСД
(Персонал и
подготвеност)

АСД
(Законодавни
прашања)

АСД (Команда,
контрола,
комуникација и
разузнавање)

АСД (Јавни
прашања)

Директор на
оперативни
тестови и
евалуација

Директор на
администрација и
управа

УСД
(Набавки и
технологија)

Слика
нана
дел
одод
организационата
структура
на Одделението
за одбрана
на САД.
Федералните
властивласти
на САДна
високо
Слика
дел
организационата
структура
на Одделението
за одбрана
на САД.
Федералните
САД
ја позиционира важноста на односите со јавноста во одбраната, каде Асистент секретарот за одбрана за јавни прашања е
високо ја позиционира важноста на односите со јавноста во одбраната, каде Асистент секретарот за одбраеден од шестмината што одговара на главниот заменик на Секретарот за одбрана.

на за јавни прашања е еден од шестмината што одговара на главниот заменик на Секретарот за одбрана.
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се шират на сите страни, тешко е
да се дојде до вистинити информации.
- Загуба на контролата, како
резултат на ескалација на настаните каде се случуваат премногу
нешта истовремено, на интернет
сервисите и другите медиуми можат да се појават погрешни информации и приказни.
- Зголемено внимание на јавноста. Кризата привлекува важност за општата јавност и медиумите, таа е предмет на јавен интерес, ја засегнува јавноста, медиумите сакат одговори, се бараат
одговори кој е „крив“ и слично.
- Се појавува паника. Во услови кога се нема вистинити информации и кога нема контрола
на информациите - гласините тогаш надвладува чувство на паника и др.
Портпаролот - комуникациски
стожер во кризата
Потпаролот треба да биде
сигурна и квалитетна личност кој
добро ја познава својата работа,
тој е кризен комуникациски стожер и треба да поседува квалитетни и навремени информации.
За да еден портпарол биде успешен за време на криза тој треба
да постапи по моделот на 5 С што
го опишал М. Лангфорд во делото
„Односи со јавноста во кризниот
менаџмент“ (2006 год.). Моделот
5 С се состои во следното:
- Concern (грижа) - организацискиот гласноговорник мора да
покаже вистинска загриженост за
проблемот, грижа за случувањата и на луѓето на кои се однесува
кризата и нивната иднина.
- Clarity ( јасност) - одговорните институции треба за зборуваат јасно и отворено. Почнувајќи
од раниот период на кризата, институцијата мора да има јасни пораки. Што ќе каже гласноговорникот на почетокот тоа ќе биде
повторено за време на траење на
кризата.
- Control (контрола) - кога
зборуваат во медиумите, порт-

Слика: Белата куќа ја прекори ФЕМА за лажната прес конференција
(интернет издание на The Washington Post, 27.10.2007 година)
Федералната агенција за
за управување со кризи нa САД
(FEMA) исценира лажана прес
конференција по повод големите
пожари во Калифорнија. ФЕМА
призна дека непровокативни прашања биле поставени од нивните
сопствени вработени, а не од новинари. Всушност не присуствуваше ниту еден вистински новинар, иако им беше даден на конференциски повик што можеа да

го искористат за да слушаат - но
не и да поставуваат прашања.
Изговорот на ФЕМА беше дека
пресконференцијата била објавена во рок од само 15 минути и
новинарите воопшто не биле во
можност да се појават. Така тие
се снабдиле со сопствени „новинари“. Овој случај е во спротивност со принципите на етиката на
односите со јавноста во кризни
состојби.

паролите треба да ја превземат
контролата на пораките, ситуациите, околината и местото на
одржување.

- Conﬁdent ( доверба) - портпаролите треба да ги пренесат
клучните пораки со доверба, а не
со скептичност и ароганција.
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- Competence (компетенција)
- портпаролите исто така мора да
покажуваат кометенција и да кажаат и како се работи на решавање на проблемот.
Гласноговорниците секогаш
треба да ја имаат правата информација и доколку има новинарско
прашање да биде спремен на одговор, а да ја избегнува изјавата
дека нема коментар. Таквата изјава може да овозможи на новинарите широка палета на коментари, кои не можат да се стопираат.
Eфикасно кризно
комуницирање
Комуникацијата во кризни состојби може да се дефинира како размена на информации
помеѓу властите и организациите, медиумите и заинтересираните поединци и групи, пред, за време на и по завршувањето на кризата. Ефикасното комуницирање
за време на кризната состојба се
потпира на превентивните и подготвителни мерки т.е. претходна
едукација на вработените, обука и

вежби, правилно димензионирање
на комуникациско-технолошките
ресусрси и ефикасно воспоставена функционална мрежа од страна
на службениците за информирање
пред да се случи кризата. Кога ќе
се случи кризата, инсититуциите не само што мора да делуваат брзо, туку мора да се справат
со голем проток на информации
кои систематски се акумулираат и мора да воспостават системи
кои ќе им овозможат брзо пренесување на тие информации до јав-

носта а и до другите партнерски
институции. Штом ќе заврши кризата, не само што е важно да се учи
од стекнатите искуства, туку да се
трансформира наученото во нови
рутини, планови и вежби.
Постојат три важни димензии
за време на кризата: самата криза,
начинот на кој властите и организациите се справуваат со кризата
и последиците кои произлегуваат
од кризата. Најголемите проблеми
не произлегуваат од самата криза,
туку од начинот на кој се превземаат или не превземаат мерки од
страна на разните фактори за укажување на помош при кризни состојби. Најчесто тоа произлегува
заради слабите подготовки за вакви настани, потешкотии кои произлегуваат заради импровизација,
нецелосна запознаеност со тоа
што се случило и проблеми кои
произлегуваат како резултат на недоразбирањата околу улогите, одговорностите и функциите на одговорните институции.
м-р Ристе Панов, секретар
на Извршниот одобор
на Собранието на ОРОРМ

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид

ОДБЕЛЕЖАН ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК ВО ОХРИД
По повод патрониот празник
на ООЕ на ОРОРМ „Благојче Крстаноски“ - Охрид на 7-ми април
2014 година, делегација на ООЕ
на ОРОРМ-Охрид во состав:
Цветко Кузески претседател,
Митко Темелковски потпретседател и Наум Јосифоски секретар, положи свежо цвеќе на гробот на загинатиот професионален
војник Благојче Крстаноски во
с.Ливоишта. Воедно беше остварена и посета на домот на неговата мајка и неговото потесно
семејство.

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Охрид полага цвеќе на гробот на
Благојче Крстаноски

Цветко Кузески
претседател
на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Охрид
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Работни посети на претседателот проф. д-р Ѓорѓи Малковски

КООРДИНИРАЊЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ
Во рамките на планираните
редовни посети и работни договори во координирањето на програмските активности со Општинските организациони единици (ООЕ),
на 11-ти јануари, претседателот на
ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи Малков-

ски, оствари работна посета на Битола. Во овааа пригода, на седницата на Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ со кој раководи Милосав Стевановски, беа договорени приоритетните задачи во подготовките за успешна реализација

Проф. д-р Ѓорѓи Малковски со членови
на ООЕ на ОРОРМ Битола
во врска со нејзината логистичка
поддршка на планираните содржини во Програмата за 2014 година.
На 1-ви април 2014 претседателот Малковски оствари работен
договор со претседателот на ООЕ
на ОРОРМ Кичево Зоран Никодиноски, секретарот Сузана Тасевска
и членот на Собранието на ОРОРМ

Проф. д-р Ѓорѓи Малковски со членови
на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Драган Столески. Се дискутираше
за подготовките за реализација на
активности кои следат. За деталите
околу организирањето на маршот
што ќе се одржи на 26 април 2014
и гаѓањето со АП 7,62 мм што ќе
се одржи на 17 мај 2014 во Кичево.
На 9-ти април 2014 претседателот Малковски оствари сред-

Проф. д-р Ѓорѓи Малковски со претставници од
касарната на АРМ во Кичево

на Програмата за работа на Извршниот одбор и Програмата за едукација и обука на членовите на ООЕ
на ОРОРМ од Битола. Покарај ова,
претседателот Малковски оствари
работен договор и со претставници
на локалната самоуправа во Битола

ба со претставници на ООЕ на
ОРОРМ Тетово, во врска со подготовките за успешна реализација на
Програмата за работа на Извршниот одбор и Програмата за едукација и обука на членовите на ООЕ
на ОРОРМ од Тетово.
Тони Мицевски

Проф. д-р Ѓорѓи Малковски со раководството
на ООЕ на ОРОРМ Кичево, секретарот Сузана
Тасевска и претседателот Зоран Никодиноски
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ДОСТОИНСТВЕНО ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ
НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ

По повод 62-та годишнина од
основањето на Организацијата на
резервните офицери на Република
Македонија (ОРОРМ), во далечната 1952 година, членството и раководствата на општинските организациони единици (ООЕ), со поголем број активности го одбележаа
Денот на ОРОРМ, 29-ти април.

на Извидничкиот одред „Мирко
Милески“ и Планинарско-спелеолошкото друштво „Бистра“ од
Кичево.
Според Програмата, маршот
се реализира на релацијата: хотел „Бисер“ во месноста Крушино - манастир „Св. Ѓорѓија“ во
должина од 5 км. Пред почетокот,

Дел од учесниците на маршот
Меѓу поголемиот број практични содржини, посебно е значаен за одбележување регионалниот кондиционо-едукативен марш
што се одржа во Кичевскиот регион на 26-ти април. На оваа еднодневна обука, учествуваа 120
млади резервни офицери и подофицери од 6 ООЕ на ОРОРМ (Кичево-Македонски Брод, Битола,
Прилеп, Тетово, Демир Хисар и
Скопје). Покрај нив, меѓу учесниците беа и триесетина стредношколци и студенти од споменатите општини, како и претставници

Мајор Оливер Даниловски изврши географска и
топографска ориентација

претседателот на ОРОРМ проф.др Ѓорѓи Малковски накусо ги информира учесниците за содржините планирани за оваа еднодневна обука, како и за претстојните
активности на Организацијата до
крајот на јуни 2014 година, а кратко поздравно обраќање имаше и
полковникот Зоран Милески, началник на штабот на Првата механизирана пешадиска бригада.
Во текот на маршот, на источните падини на планината Друм,
на надморска височина од 860 м.,
беа обновени знаењата од дви-

Дел од меѓународната ликовна колонија

жење по азимот со користење на
бусола и топографска карта.
Всушност, мајорот Оливер
Данилоски од Гарнизонот на АРМ
во Кичево, изврши географска
и топографска ориентација, што
беше проследено со посебно внимание од најмладите учесници на
маршот.

Посебно пријатно доживуваање за учесниците, претставуваше посетата на манастирот „Св
Ѓорѓија“ и неговите конаци во непосредна близина на с. Кнежино, кој, меѓу месното население
во Кичевско е познат и под името
Кнежински манастир, а датира од
13-от век. Според информацијата
што ја презентира претседателот
на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Кичево, резервниот капетан Зоран Никодиноски, значајно е
да се одбележи дека манастирот во
1739 година бил опожарен и огра-

Учесниците на маршот пред
„Куќата на уметноста“
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Заеднички ручек традиционално војничко гравче
бен од страна на Шаќир бег кој
владеел со Кичево. Во непосредна
близина на урнатините од стариот
манастир, кој денес претставува
археолошки локалитет во кој е откриена ранохристијанска базилика
од VI-от век, пред десетина години

е изграден новиот манастир и неговите конаци.
Учесниците на маршот имаа
можност, во близина на манастирот,
да се запознаат и со „Куќата на уметноста“ во која веќе две децении на почетокот на јули се организира кичев-

ската Меѓународна ликовна колонија.
Еднодневното дружење на
учесниците заврши со заеднички
ручек-традиционалното војничко
гравче во касарната „Чеде Филипоски-Даме“ во Кичево.
Живко Трајаноски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Свети Николе

БАЛКАНОТ ДА СЕ ЕВРОПЕИЗИРА
Во организација на ООЕ на
ОРОРМ Свети Николе и Општинскиот одбор на Сојузот на борците од НОВ Свети Николе, на 9 мај
годинава во Свети Николе се организираше одбележување на два
значајни настани кои драстично
го сменија колосекот на историјата на Европа и светот воопшто Денот на победата над најголемото зло на човештвото-фашизмот и
Денот на Европа.
Според програмата се положија цвеќиња пред спомен бистата
на Александар Серафимов, загинатиот припадник од безбедностите
сили во конфликтот од 2001 година и пред споменикот на паднати-

те борци во НОВ од Свети Николе.
Покрај ова беа презентирани литературни творби на ученици по повод овие настани.
На одбележувањето присутни беа: градоначалникот на
Општина Свети Николе, Зоран
Тасев; претседателот на Советот
на Општина Свети Николе, Илија
Стоилев; пратеничката во Собранието на Република Македонија,
Благица Ласовска; директори и
претставници на локални институции, организации и граѓани.
Пред присутните со свој пригоден говор се обрати претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Свети Николе, м-р Ристе

Дел од присутните на одбележувањето на настанот

Панов, кој, меѓу другото, истакна:
„Не е случајно што Европа го
избра Денот на победата над фашизмот како свој празник. Целокупното
уредување на современа Европа почива врз идеите кои длабоко се спротивни на фашизмот. Тоа се идеите на
парламентарната демократија, владеење на правото и човековите слободи, наспроти идеите на мракот и
деструкцијата, на непризнавањето
на други народи, на нетолеранцијата
и шовинизмот. Но, за жал, на просторите на Балканот не е така. На Балканот постојат земји кои се и членки
на ЕУ и на НАТО, што не го признаваат и го оспоруваат постоењето на
Македонија и на македонскиот народ, кои на македонските малцинства не им ги признаваат основните
човекови права. Со тоа се толерира кршењето на базичните светски
акти врз кои почива меѓународното
право, а ова право е производ на исходот од Втората светска војна и победата над фашизмот.“
На одбележувањето се упати
повик за обединување на Балканот
преку солидарност, меѓусебно почитување и заеднички просперитет, како што тоа го направи Европската унија.
Тони Мицевски

ОФИЦЕР - 17
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

ОДБЕЛЕЖАНА
ОД СМРТТА

111 ГОДИШНИНАТА
НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Дел од културно уметничката програма
На 4 мај 2014 година, пред
споменикот на големиот македонски револуционер Гоце Делчев,
кој се наоѓа во центарот на градот

Делчево, на пригоден начин беше
одбележана 111 годишнината од
прераната смрт на македонскиот
великан.

По тој повод, беше пoднесен
пригоден реферат од страна на
членовите на КУД„Гоце Делчев“
од Делчево за животот и делото
на загинатиот идеолог на Внатрешно македонската револуционерна организација.
Потоа, пред ликот и делото на Гоце Делчев се поклонија
и свежо цвеќе положија претставници од Oпштината Делчево, претставници од Советот на
Oпштина Делчево, претставници на политички партии и здруженија, пртставници од локални
институции и училишта, како и
претставници на ООЕ на ОРОРМ
од Делчево.

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

Светлана Илиевска
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Делчево
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УСПЕШНА ЕДНОДНЕВНА ОБУКА
Практичните содржини во
обучуавањето во Организацијата на резервните офицери на Република Македонија (ОРОРМ),
спаѓаат во приоритетните активности во годишните програми за
обучување на младите офицери и
подофицери и за нив постои нагласен интерес кај членството.
Во рамките на ваквите програмски определби, а согласно со
Упатството за гаѓање со пешадиско
оружје, на 17-ти мај, во регионот
на Кичево (стрелиштето „Осој“
и касарната „Чеде Филипоски –
Даме“, за 100-ина резервни офицери и подофицери од западниот дел
на Македонија, беше реализирана
еднодневна обука - подготвително
гаѓање со АП 7,62 мм на реден број
1 и технички собир. Покрај нив, на
оваа обука беа вклучени и 30-ина
дипломирани дефендолози, студенти од Институтот за безбедност
одбрана и мир, студенти од државните и од приватните универзитети
како и претставници на извидничкиот одред „Мирко Милески“ од
Кичево, кои немаат доволно позна-

вања од областа на одбраната како
значајна општествена област, ниту
пак, го познаваат оружјето и воено
техничките средства со кои располага АРМ.
Во првиот дел од практичната обука на стрелиштето „Осој“, на
која учествуваа претставници на
ООЕ на ОРОРМ од Битола, Демир
Хисар, Охрид, Прилеп, Тетово, Кичево-Македонски Брод и Скопје,
мајорот Александар Митаноски
ги запозна со безбедносните мерки на стрелиштето како и со тактичко-техничките карактеристики
на АП 7,62 мм, а цивилното лице
Александар Трајаноски, подетално ги запозна младите студенти со
начинот на ракувањето со овој вид
пешадиско оружје. На гаѓањето, со
кое раководеше капетанот Митко
Попов беа остварени многу добри
резултати, односно, од вкупниот
број кои на овој начин ги усовршуваа вештините во користењето на
АП 7,62 мм, 47 беа оценети со „исполнил стандард“, а 29 со „надминал стандард“. Според споменатото Упатство, овие резултати се еви-

дентирани во Дневник на гаѓање.
По успешното гаѓање, во касарната „Чеде Филипоски – Даме“ во
Кичево, беше организиран технички собир на кој, учесниците на
обуката се запознаа со дел од военотехничките средства и оружјето
со кое располага Четвртиот баталјон на 1. МПБР со кој командува
потполковник Благоја Мијакоски.
Во оваа пригода, тие се запознаа
со намената и тактичко-техничките карактеристики на: уредите за радиоврски; минофрлачката
УМБ 52,120мм; Атлас ЛТ систем;
минофрлачка М69,82мм; пушкомитралез М72, 7,62мм; снајперска
пушка 7,9мм; оклопен транспортер „Хермелин“; и санитетско возило. Нивните борбени карактеристики ги презентираа: капетанот
Митко Попов, постарите водници
Хитип Имери и Урим Асани како
и десетарите Горан Велјаноски и
Александар Коруноски. За успешната реализација на оваа еднодневна обука, посебно е значајно ангажирањето на: претседателот на
ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малко-

Технички собир на дел од военотехнички средства и оружје со кои располага Четвртиот баталјон на 1. МПБР
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Дел од учесниците на гаѓањето

Подготовка за гаѓање

Анализа на резултати по гаѓањето

Обраќање на претседателот на ОРОРМ пред ученисците

Учесниците пред почетокот на гаѓањето
ски, претседателот на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ – Кичево-Македонски Брод, резервниот
капетан Зоран Никодиноски и ко-

ординаторот на активностите меѓу
оваа ООЕ и Гарнизонот на АРМ
Кичево, резервниот капетан Драгољуб Столески. Еднодневното

дружење на учесниците на обуката
заврши со заеднички ручек – традиционалното војничко гравче.
Живко Трајановски
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ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА 1941 - 1944 ГОДИНА
(Продолжува од претходниот број)
6. Ратници за напредок на бугарштината (РНБ)
Ратници за напредок на бугарштината (РНБ) била профашистичка партија (и таа често била
именувана како организација, поради што и ние во натамошниот
текст така ќе ја именуваме) инспирирана од германската Националсоцијалистичка партија и
претставувала нејзина верна копија. Основана била во 1936 година во Софија како легална националистичка организација. Почетокот на создавањето на оваа организација се совпаѓа со доаѓањето на
фашизмот во Европа, во прв ред во
земјите ревизионистички настроени коишто не се согласувале со
одлуките на Версајскиот мировен
договор по Првата светска војна.
По својата организациона
структура и по начинот на работата, како и по решавањето на разните политички прашања, организацијата РНБ целосно одговарала на Германската националсоцијалистичка партија, но разликата
меѓу нив била во тоа што масата,
односно пониското членство на
организацијата не било доследно
издржливо и дисциплинирано во
извршувањето на задачите и обврските како Германците.Целта на
организацијата била остварување
на национално моќна и социјално справедлива Бугарија, борба за
ослободување на сите од нив наречувани бугарски краеви и нивно
обединување во единствена Бугарија и „разбудување на бугарскиот дух меѓу населението“. Идеите
им биле изразито шовинистички и
со крајна цел создавање на голема
Бугарија.
Карактеристично за нив било
дека, и покрај тоа што биле огорчени противници на бугарската
влада, сепак во никој случај не
биле против бугарскиот цар. Тоа

не било случајно, бидејќи со таква перфидна метода всушност се
обидувале да ја отупат острицата
на власта против нив, зашто борејќи се против сé што не е бугарско всушност се бореле за проширување на Бугарија, што во крајна
линија било залагање и на бугарскиот цар.
Целата организација претставувала една поширока и помошна
мрежа на германската известителна служба. Сите членови добивале
задачи со посебно внимание да го
следат движењето на комунистите
и на демократски настроените елементи, посебно на Власите, Грците, Србите и особено пројавите на
македонскиот народ во Бугарија, а
потоа и во Македонија по започнувањето на воените активности
од 1941 година. Во однос на членството, коешто било или можело
да се зачлени во организацијата,
посебно се водело грижа тие да
биле“...исклучиво чистокрвни Бугари“ и тоа од неколку колена наназад. Овие „чистокрвни членови“
на организацијата Ратник својата најголема активност ја спроведувале (исто како и нацистите во
Германија) во гонењето на Евреите. Сметале дека Евреите се најголемото политичко зло во Бугарија. Затоа вршеле физички напади, напаѓале синагоги, без никакво спротивставување од страна на
полицијата.
Ратниците во Бугарија имале приврзаници особено кај луѓето од слободните професии, како
што биле трговците, фурнаџиските калфи, бојаџиите, лекарите итн.
Постојано говореле дека „доаѓал
денот кога ќе ја земат власта во
свои раце“, а мора да се каже дека
донекаде и успевале во тие настапи да предизвикаат позитивен од-

нос на дел од населението кон нив.
Нивните идеи биле многу блиски
со оние на Легионерите, но со таа
разлика што Ратниците биле целосно ориентирани кон Германците.
Во своите билтени Ратниците постојано ги навредувале своите непријатели, а особено Евреите.
Започнале да вршат интриги во редовите на противниците, со што
сметале да создадат недоверба и
да стекнат пријатели за себе. Ги
напаѓале и легионерските и студентските мензи или пак поодделни членови на легионерите. Издавале сопствено списание „Прелом“, кое излегувало седмично
или месечно. Преку ова списание
сакале да им конкурираат на легионерите, бидејќи и тие издавале
свое списание „Прелом“, односно
да создадат расцеп во редовите на
легионерите, со што најпрво се
обиделе да им го преземат името
на нивниот весник, а потоа и да ги
разбијат.
Во скоро сите градови, поголеми села, на видни места и
раскрсници ги цртале своите знаци и пишувале пароли, преку посебно направени шаблони, наменети за таа цел. Ратниците носеле
црвени блузи, а нивниот знак бил
круг во кој бил нацртан крст, под
кој биле напишани буквите „РНБ“,
што значело „Ратници за напредокот на бугарштината“, на што тие
додавале „Ние одиме кон напредокот на бугарштината“. Знакот со
крстот внатре го нарекувале „Богар“, коешто име доаѓало од првобитното име на Бугарите - Богар.
Ратниците многу држеле на
ефектот и резултатите на своите конференции и затоа посебно
се ангажирале во своите редови
да приклучат што повеќе работници, па макар тоа било насилно
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или со измама. Имено, голем дел
од Ратниците се преоблекувале во
работнички алишта сакајќи на тој
начин да ја истакнат блискоста со
работниците, односно со луѓето од
народот. Во тој контекст треба да
се истакне дека раководствата на
Ратниците, односно нивните челници, не биле случајни луѓе, туку
се работело за високо образовани
лица, авторитетни (барем во почетокот) и луѓе кои биле „закоравени
Бугари“.
Основачи на организацијата
РНБ биле Петар Габровски, Асен
Кантарџиев и Александар Митлаев. Со влегувањето во владата
на Богдан Филов еден од активистите на РНБ, Петар Габровски,
ја напуштил организацијата, но
истовремено повлекол и дел од
членството. Тој сметал дека „...со
фактичкото приклучување на Бугарија кон Тројниот пакт „борбата била завршена“. За разлика од
него, тие Ратници што останале
со А. Кантарџиев „ја продолжиле
борбата за социјална справедливост“.
Ратниците покрај Габровски
ја нападнале и целата бугарска
влада, нарекувајќи ја отпадничка
и предавничка, односно недостојна да ја води државата. Поради
тоа владата предложила законски
мерки против Ратниците, односно
истата да се забрани легално да
дејствува. Во 1938/39 година организацијата била забранета и преминала на полулегален начин на
работа. Дури и претседателот на
РНБ, професорот на Софискиот
универзитет А. Кантарџиев, бил
на неколку пати затворен од полицијата. По 1941 година тој бил
неколку пати интерниран и воено
мобилизиран, но до покренување
на некоја судска постапка против
него не дошло.
Со доаѓањето на Германците
во Бугарија се создале подобри услови за работа на РНБ и покрај тоа
што организацијата била нелегална.
Така на пример во 1942 година, според достапната документација, во
Бугарија имало околу 2 илјади вакви месни партиски организации.

Знак на РНБ
Основните идеи на организацијата биле изнесени во Статутот
наречен „Верују“, а конкретните
цели биле изнесени во т.н. „Исканија“ (Барања).
Структурално организацијата ја сочинувале 6 клонови и тоа:
1. Ударен клон; 2. Клетков клон; 3.
Клон на симпатизери; 4. Клон на
пријатели; 5. Клон на ученици; 6.
Женски клон.
Водачот на организацијата
бил главната личност, тој давал основни директиви, одржувал врски
и ја презентирал организацијата.
Тој поставувал свои помошници,
од кои секој раководел со по еден
од клоновите. Клоновите ги имале
следните задачи:
1. Ударниот клон бил носител на борбата којашто ја водела организацијата за постигнување на своите цели. Учествувал
во сите акции или демонстрации.
Учествувал во пишувањето на пароли или други знаци по градот.
Ударниот клон бил организиран
така што 3 до 5 члена сочинувале „група“, две или повеќе групи правеле „јато“, две или повеќе
јата правеле „Орљак“, два или
повеќе орљака правеле „Ројак“ и
два или повеќе ројака сочинувале
„Орда“.
Групата ја водел „групов ратник“, јатото „јатов ратник“ и понатаму „орљаков ратник“. Сите членови плаќале редовна членарина.
2. Клетков клон се организирал од работниците во една фабрика и претставувал засебна клетка
којашто одржувала директна вр-

ска со центарот, односно со полномошникот. И тие плаќале редовна
членарина.
3. Клонот на симпатизерите го сочинувале членови коишто биле симпатизери на партијата,
што значи не биле директно вклучени во организационата работа,
но со таа напомена дека им било
дозволена да вршат пропаганда
па дури и да учествуваат во некои
акции со членовите на Ударниот
клон, се разбира со претходна согласност за нивното вклучување
во преземените акции. За разлика
од симпатизерите на другите партии, коишто не подлежеле на материјална обврска кон партијата,
симпатизерите на Ратник плаќале
редовна месечна членарина.
4. Клонот на пријатели
претставувал организациона форма на работа кон која припаѓале
пријателите на членовите на организацијата и други лица, коишто ја
сметале организацијата за пријателска и чии програмски определби им биле блиски. Тие не биле организирани, не плаќале членарина, меѓутоа, кога тоа било потребно, давале повремена доброволна
помош.
5. Клонот на ученици го сочинувале ученици од сите училишта,
а во него дозволено било да се вклучат и активно да работат и студентите. Функцијата и задачите на
овој клон била иста како и на ударниот клон.
6. Женскиот клон претставувал засебна ќелија којашто учествувала во оние акции коишто биле
помалку воинствени, а всушност
требало да дејствуваат организационо, за да вршат влијание врз
свеста на другите жени во Бугарија
„коишто сé уште не биле определени“. Ним им се придавало особено значење поради тоа што тие
требало даа бидат „добри мајки
и сознателни Бугарки кои своите
деца требало да ги воспитуваат во
духот на воинствените традиции и
великобугарските идеали“.
Оваа широко разгранета организациона структура на Ратничката организација се раково-
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дела од „центарот во Софија“.
Така, во Софија, во главниот раководен центар постоеле раководители коишто имале назив „помошници водачи“, односно лица
со висока позиција во организационата структура на РНБ. Во
провинциите клоновите ги воделе раководни ратници одредени од полномошникот којшто бил главен раководен ратник
за одделна месна организација.
Во едно место можело да има
само една месна организација
со само еден полномошник. Заради полесно координирано
дејствување, во Софија постоел т.н. „Центар - служба за провинција“, кој ги имал врските со
сите месни организации со провинцијата, односно преку него се
воспоставувал директен контакт
за добивање упатства за работа,
преземени акции за дејствување
и сл. На чело на овој „Центар“
бил Виктор Глигоров, редовно
вработен и со месечна плата.
По окупацијата на Македонија од страна на Бугарија во неа
била организирана организацијата РНБ, на чие чело се наоѓал д-р
Никола Андонов. Тој бил ополномоштен од страна на централното
раководство на РНБ од Софија, а
специјално од Асен Кантарџиев.
Продирањето на организацијата
започнало во пролетта 1941 година. Имено, во мај 1941 година заминал на гостување во Бугарија
фудбалскиот клуб „Македонија“
од Скопје. По завршувањето на
натпреварот еден од водачите на
РНБ, Виктор Глигоров, им пришол на некои лица придружници
на клубот. Во разговорот со нив
им рекол дека Македонија не била
слободна, како што сметала бугарската власт, туку“...на Македонија
бугарската власт, на чело со Богдан Филов, гледала со други очи,
Македонците ги сметала за второстепени, т.е. дека ги немале оние
права коишто ги имале останатите
Бугари и затоа таа влада испратила
во Македонија чиновнички апарат
составен од чиновници - криминални типови и непријателски рас-

положени спрема Македонија. Но,
продолжил понатаму да ги убедува В. Глигоров, затоа не треба да се
губи надеж, во Бугарија има и добри луѓе кои им го мислат доброто на своите браќа во Македонија
и таквите луѓе биле организирани
во РНБ, која организација се бори
за преземање на власта, за зголемување на социјалната правда и
за отклонување на сите недела на
постојната власт“.
Евидентно е дека овде била
мошне провидна политиката која
што сакал да ја спроведе В. Глигоров. Тој всушност подготвувал терен за организацијата РНБ којашто, сите тие негативности ќе ги
надмине и Македонија ќе си го добие своето право место“. Но, веднаш паѓа во очи дека говорејќи за
„браќата Македонци“ тој не мислел да ги признае Македонците
како посебен народ, туку неговата
определба била дека тоа биле Бугари од Македонија.
При ова не смее да се заборави и фактот што В. Глигоров играл на картата дека на Бугарија, а
се разбира и на Македонија, Германија ќе им помогнела во нивните настојувања да се заживее подобар живот. А бидејќи РНБ била
„националсоцијалистичка партија
во Бугарија“, што ќе рече копија
на германската, немало потреба
од сомнение дека, според В. Глигоров, РНБ со помош на Германија
сигурно ќе дошла на власт, при
што „посебно внимание потоа ќе
и посветат и на Македонија“. Овие
убави зборови наишле на поволен
прием кај неговите соговорници.
По враќањето во Македонија,
односно во Скопје, за таа цел биле
направени контакти со д-р Никола
Андонов, кој ја прифатил идејата
дека и во Македонија требало да се
формира оваа организација, за што
се прифатил да оди во Софија лично кај А. Кантарџиев. По разговорот во Софија со А. Кантарџиев, од
кого што добиле поддршка во нивните настојувања за формирање на
организацијата, тој, со една група есента 1941 година во Скопје ја
формирал организацијата РНБ.

Организационата работа била
поделена според шематскиот распоред на работата. Состаноците
се одржувале во просториите на
бугарско-германското друштво на
кои што присуствувале сите ратници. Тука истовремено се вршело прием и на нови членови.137а
Во декември 1941 година,
кога бројот на членовите се зголемил, на еден општ состанок
организаторот инструктор Асен
Тодоров од Софија ги распоредил задолженијата. Била извршена поделба по групи и тоа: Првата група, која подоцна се зголемила, го добила називот „Орљков
ратник“. На чело на втората група се наоѓал „Јатов ратник“, додека третата и четвртата група
биле раководени од „Групов ратник“. Одговорниот за јатовите
истовремено ја заземал и високорангираната функција Ројак.
Најголем придонес за развојот на
РНБ во Скопје дал Страхил Георгиев - Цеце, дотогашен шеф за
електрика во скопската општина.
Тој стигнал до највисокото звање
„Ордов ратник“. На тој начин
била формирана и првата Орда.
До потполно формирање на втората орда не дошло, бидејќи немало доволен број заинтересирани членови.
Месното раководство, односно „Штабот“, го сочинувале
сите раководни членови. Тие се собирале на разни места, но највеќе
во просториите на Бугарско-германското друштво, бидејќи дел од
членовите на раководството на РНБ
биле истовремено и во управата на
ова Друштво. Штабните состаноци ги водел лично д-р Андонов. На
тие состаноци се давале инструкции за работа, се делела партиска
литература, материјали и др.
Во Скопје ратниците извршувале акции коишто главно се
состоеле во испишување на ратничкиот знак и разни пароли,
како и во растурањето на пропагандните летоци. Бил формиран и
„Центар“ за врска со провинцијата, односно со Скопје, Велес и по
малку со Битола, Штип, Охрид,
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бидејќи месните организации во
Македонија не одржувале директни врски со Софија, туку со Скопје.
За цело време на своето
дејствување организацијата успеала
да формира свои организации само
во Велес, додека по другите градови
биле правени обиди од Скопје и од
Софија, но без резултати.
Организацијата во Скопје директните врски со раководството
во Софија ги одржувала преку пошта или преку луѓе коишто службено заминувале за Софија, а понекогаш доаѓале и раководните
членови од Софија во Скопје за
да одржат состаноци со членството на организацијата. Кога во 1944
година водачот на организацијата
Асен Кантарџиев бил мобилизиран во Скопје, д-р Андонов одржувал директна врска со него. Меѓутоа, проф. Кантарџиев во Скопје
доаѓал и пред тоа, во мај 1943 година, кога се сретнал со раководителот на РНБ за Македонија,
со кои водел разговори за дејствувањето на организацијата во новонастанатите услови по смртта на
бугарскиот цар.
При крајот на 1941 година во
Велес дошол д-р Н. Андонов. Тука
бил одржал состанок на кој присуствувале повеќе лица. Била формирана месна организација под раководство на Панче Делов. Организирањето во Велес во почетокот
одело со задоволително темпо. Во
текот на 1942 година во организацијата се приклучиле Лазар Даев и
Димитар Војницалиев, двајцата од
Велес, коишто подоцна го презеле
раководењето на организацијата
во свои раце (пред крајот на 1942
Панче Делов и Илија Кртев преминале во Скопје).
Според расположивата документација, во Велес како членови
на РНБ биле регистрирани околу 60 души. Меѓутоа, дел од нив
по пристапувањето отпаднале, такашто овде организацијата имала
само еден „Орљак“ со 3 јата, а секое јато со по две групи.
Биле воспоставени и врски

со учениците во Велешката гимназија. Ученичкиот клон во Велес
имал регистрирано околу 10-12
ученика. Други клонови во групата не биле евидентирани. За другите градови, каде што имало малку членови на РНБ, како што се
Штип, Битола и Охрид немаме доволно податоци.
Во Македонија властите потолерантно се однесувале кон
РНБ, бидејќи ценеле дека, сепак,
организацијата не била против бугарската власт овде. Но, за секој
случај, полицијата продолжила да
ја следи работата на организацијата. До некои провали не било дојдено, но во Скопје била уапсена
група ученици, коишто наредниот ден веднаш биле пуштени, додека во Велес една група ученици
била избркана од Гимназијата поради ратничка дејност (по инсистирањето на раководителката на
„Браник“ во Гимназијата), а некои
членови од страна на полицијата
биле претресувани.
Интересно е да кажеме нешто и за односот на официјалната
власт, односно на бугарската влада кон РНБ по наредбата за вклучување на сите организации на
Македонија во составот на „Браник“.
Ратниците со тој административен акт на владата не се согласувале. Тоа, нормално, имало соодветни реакции кај владата, поради
што морал лично Б. Филов, преку
владата, да бара интервенција Тој
ги напаѓал „ратниците“ како организација која според него ѝ штетела на Бугарија отколку што и
помогнала. Б. Филов неуспехот за
масовизирањето на „Браник“ делумно го префрлил на ратниците,
забележувајќи им, а се разбира и
на другите, дека тие, и покрај тоа
што во своите програми се залагале за безпартиен режим, „сега
кога државата ги повикува да се
создаде таква државна беспартијна организација одбиваат (се мисли на Браник)“. Затоа со неговите наредби за забрана на работата
на организацијата се издало и на-

редба за конфискација на нејзината архива.
Всушност, Б.Филов имал
замислено една перфидна политичка игра - преку вклучувањето на сите организации во „Браник“ да врши непосредна контрола врз нив, односно да ги
потчини под своја власт, со оглед
на тоа што тие преставувале голема опозиција. Така, Б.Филов
во една изјава вели: “Нема сомневање дека начинот на борбата
против ...ратниците... не може да
биде ист со оној што ние го применуваме против другите тајни
организации, како што е, на пр.
комунистичката
организација.
Во случајот ние ќе дејствуваме
не толку да ги уништиме тие национални групи, колку да ги присоединиме. Во таа насока ќе се
одвиваат и натаму мерките што
владата сака да ги преземе во
однос на нив“. Тоа била игра на
Б.Филов и на бугарската влада,
зашто РНБ како и другите организации биле од голема помош за
власта, посебно кога се работело
за соработка на полицијата со ратниците во гонењето на напредните младинци и негирањето на
македонскит народ.
Тој притисок врз нив со текот
на времето попуштил, што било
резултат и на грижата на државата за зачувувањето на териториите што ги презела. Но, на крајот
тие со „упорната“ работа успеале
донекаде да влијаат и на „одлуките“ на полицијата за тоа кои лица
требало да се апсат, односно да не
се апсат лицата кои „биле заминати во редовите на воените единици, бидејќи членовите на организациите таквите лица ги знаеле“.
Ова е особено значајно бидејќи
членовите на организацијата биле
тесно поврзани со политиката
на Германија и Италија, што пак
придонесувало официјална Софија да има толерантен однос кон
нив.
Проф. д-р Ѓорѓи Малковски
(продолжува во следниот број)
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КОНТИНУИТЕТ ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА
ПЛАНИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ
Општинската организациона
единица (ООЕ) на ОРОРМ Тетово,
е една од најголемите и најдобро
организираните ООЕ, во која
целосно и во континуитет успешно се реализираат планираните активности со годишните програми
за едукација, обука и негување на
слободарските традиции.

бовле. Во с. Здуње положија свежо цвеќе пред спомен-обележјето
на загинатите борци во Втората
светска војна, а м-р Радислав Коруноски, секретар на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово, презентира пригоден реферат по повод Денот на резервните
офицери и значењето на борбе-

положија и пред споменикот на
народниот херој Иљо АнтоскиСмок, по повод 71-та годишнина
од неговата смрт.
Зоран Кироски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Членови на ООЕ на ОРОРМ Тетово во посета на раководството на ОРОРМ во Скопје
На 25-ти април, 30-ина резервни офицери и подофицери
од Тетово, го посетија седиштето
на ОРОРМ во Скопје, каде што
претседателот, проф. д-р Ѓорѓи
Малковски го информира за позначајните програмски активности на Организацијата на национално и на меѓународно ниво
до крајот на 2014 година. Потоа,
тие престојуваа во регионот на
општината Македонски Брод каде
што остварија повеќе работни
содржини.
Најпрвин, го посетија Јавното претпријатие за управување и
заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“, каде што, Драге Богданоски ги информира за природните убавини и реткости на диви
животни кои ги има овој наш познат шумски резерват. По нивното воодушевување од престојот во
„Јасен“, тие изведоа кондиционорекреативен марш на релацијата:
с. Близанско, – с. Здуње, - с. Тре-

ните дејства за ослободувањето
на Македонија. Во с.Извор остварија средба со градоначалникот на
Општина Македонски Брод Милосим Војнески, кој, во оваа прогода, меѓу другото, ги информира
за можностите во областа на туризмат и планираните инвестиции за
натамошниот стопански развој на
Општината.
Во рамките на еднодневната
програма, резервните офицери и
подофицери од Тетово ја посетија
и пештерата Пешна која претставува атрактивна природна убавина
за сите посетители на Поречкиот
регион.
Според календарот за одбележување на значајни историски
настани, раководството на оваа
ООЕ, на 9-ти мај положи свежо
цвеќе пред Споменикот на револуцијата по повод Денот на победата над фашизмот и Денот на
Европа. На 16-ти мај, во знак на
почит и сеќавање, свежо цвеќе

Реферат на м-р Радислав Коруноски пред
споменикот на борците од НОВ во с.Здуње

Учесниците на маршот во „Јасен“
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Седница на Собранието на ОРОРМ

УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ФИНАНСИСКА ГОДИНА

Учесници на седницата на Собранието на ОРОРМ
На 28-ми март 2014 година,
во Скопје, се одржа петтата седница на Собранието на Организацијата на резервните офицери на
Република Македонија (ОРОРМ),
со која раководеше претседателот
на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски. Во работата на овој највисок орган на Организацијата,
учествуваа 21 челн, и претседателот на Надзорниот одбор, Стојанче Димов.
На седницата беа усвоени
повеќе значајни документи, меѓу
кои: Извештај за активностите на
ОРОРМ во периодот од јануари
до март 2014 година; Финансов
извештај за 2013 година; Одлука
за усвојување на Завршна сметка
за 2013 година; Финансов план за
2014 година; Предлог-програма за
работа на Собранието на ОРОРМ
во 2014 година; и Програма и План
за обука во 2014 година.
Во врска со Извештајот за
активностите на ОРОРМ во периодот од јануари до март 2013
година, воведно излагање имаше
претседателот, проф.д-р Ѓорѓи

Малковски, кој истакна, дека во
Извештајот сеопфатно и конкретно се содржани поголемиот број
активности реализирани во периодот од јануари до март, нагласувајќи дека голем придонес за
нивната успешна реализација има
координираната и успешна соработка со МО и ГШ на АРМ и единиците на локалната самоуправа.
Според остварените активности
во едукацијата и во обучувањето
на членството, може да се оцени
дека станува збор за респективни
резултати, со што, ОРОРМ во континуитет се потврдува како активен субјект на одбранбениот систем. Во рамките на Програмата за
едукација, обучување и негување
на слободарските традиции, преку разни форми на обука (кондициони традиционални маршеви,
ориентација во просторот и трибини на актуелни теми), организирани се еднодневни активности во Пробиштип, Кратово, Охрид, Тетово, Кичево-Македонски
Брод, Делчево, Свети Николе. Тој
меѓу другото, нагласи дека орга-

ните и телата на Собранието на
ОРОРМ (Извршниот одбор како
извршно оперативен орган, неговите комисии и Надзорниот одбор), уште од самиот почеток на
2014 година имаа мошне сериозен
приод во извршувањето на зацртаните програмски активности на
Организацијата.
По Финансовиот извештај за
2013 година и Финансовиот план
за 2014 година, образложение поднесе Славица Зариќ од Стручната
служба на ОРОРМ, истакнувајќи
дека 2013 година успешно е завршена, а Финансовиот план за 2014
година е реален и остварлив.
На седницата со дискусии по
повеќе актуелни прашања учествуваа: Стојанче Стрмбов од Штип,
Никола Минчевски од Гевгелија,
Јован Јовановски од Радовиш, м-р
Гоце Георгиев од Виница, д-р Менде Солунчевски од Демир Хисар,
Божин Милосавлески од Тетово,
м-р Ристе Панов од Свети Николе
и Оливер Митевски од Битола.
Тони Мицевски
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КОНДИЦИОНО-РЕКРЕАТИВЕН МАРШ

Општинската организациона единица на ОРОРМ Радовиш,
на 30.04.2014 година организираше кондиционо-рекреативен марш
на релацијата Радовиш – манастир
„Св. Ѓорѓија“ во должина од 5 километри.
На маршот учествуваа 25 резервни офицери и подофицери од
општинските организациони единици на ОРОРМ од: Радовиш, Виница, Свети Николе, Штип и Кавадарци-Неготино.
На оваа активност учествуваше и претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, кој
пред присутните одржа информативно предавање во врска со Концептот на активна и пасивна резерва на АРМ.
Јован Јовановски
претседател на
Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Радовиш

Дел од учесниците на маршот
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ОДБЕЛЕЖАНА 138 ГОДИШНИНАТА ОД
РАЗЛОВЕЧКОТО ВОСТАНИЕ

Делегација на ООЕ на ОРОРМ од Берово-Пехчево и Делчево полага
цвеке на Спомен плочата на поп Стојан
По повод 138 годишнината од кревањето на Разловечкото востание во с.Разловци, Делчевско во 1876 година, на 18 мај
2014 година во с.Разловци се организираа повеќе активности од
страна на општинската администрација во соработка со повеќе
институции и поединци.
Програмата започна со традиционалниот планинарски марш
„ Разловечко востание 2014“ на
кој зедоа учество околу седумдесеттина резервни офицери и подофицери, планинари од планинарските друштва „ Поп “, „Голачка срна“, „Бедем – делчевски
бранители“ и ПК „Озрен“ од Пробиштип. Маршот се одвиваше

на релација с.Тработивиште – с.
Разловци во должина од 10км.
Откако учесниците на маршот пристигнаа во Спомен домот
на Разловечкото востание, наградените ученици по повод објавениот оглас на тема „Разловечко востание“ ги прочитаа своите
лични творби, а потоа членови на
драмската секција од ООУ„Ванчо
Прќе“ од Делчево, се претставија
со извадок од драмата „Народниот
леб“. Следуваше ликовна изложба
на тема „Разловци низ историјата“
на истакнатите делчевски уметници Петар Атанасовски и Александар Белогаски.
Пргорамата продолжи со полагање свежо цвеќе на Спомен пло-

чата на поп Стојан, еден од водачите на востанието во црквата „Свети
Цар Константин и Царица Елена“ .
Свежо цвеќе положија: градоначалникот г-дин Дарко Шехтански со
претставници од локалната самоуправа, од Советот на општината,
од Здружението на борци од Делчево, планинарски друштва, како и
претставнци од ООЕ на ОРОРМ од
Берово-Пехчево и Делчево. Потоа,
свештени лица при делчевското архиерејско намесништво на МПЦ
одржаа панихида за загинатите во
Разловечкото востание.
Одбележувањето на овој значаен настан продолжи во дворот
на училиштето „Св. Климент Охридски“ во с. Разловци, каде што
пригоден говор одржа градоначалникот на Општина Делчево г-динот Дарко Шехтански, а реферат
и песна за значењето на Разловечкото востание прочита Васил Маневски, новинар во пензија. Свој
настап имаше и музичкиот естраден уметник Канго од Кочани. Во
оваа паригода градоначалникот
додели дипломи на ученици наградени од објавениот литературен
и ликовен конкурс на тема „Разловци низ историјата“. Исто така,
благодарници за учество во одбележувањето на настанот добија
спомнатите планинарски друштва,
женската пејачка група „Ѓурѓа“од
Делчево, како и Организацијата
на резервните офицери на Република Македонија.
Во културно – уметничката програма, настапија НУЦК „
Н.Ј.Вапцаров“, КУД „Гоце Делчев“ од Делчево и ЗГ „Драмче’’.
Одбележувањето на 138-годишнината од овој значаен историски
настан заврши со свечен ручек за
сите гости и учесници во дворот на
црквата „ Свети Цар Константин и
Царица Елена“ во с.Разловци.
Светлана Илиевска
претседател на
Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Делчево
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево

ОДБЕЛЕЛЖАН ДЕНОТ НА
,,МАЈСКАТА ОФАНЗИВА 1944”

По повод
70 години од
,,Мајската офанзива 1944” на 26
мај, во месноста ,,Палазлија” на
планината Огражден, пред споменикот на паднатите борци од НОВ
1941-1945 година, претставници
на Советот на Општина Босилово, пштинската организација на
Сојузот на борците од Струмица и
Босилиово, резервни офицери од
ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево,
положија цвеќе.
По тој повод, ученици од
ОУ,,Гоце Делчев” од Босилово, се
претставија со литературни творби.
Васе Пиличовски
претседател на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Берово-Пехчево

Од читањето на литературни творби

Учесници на одбележувањето 70 години “Мајска офанзива 1944”

Делегацијата на ООЕ на
ОРОРМ-Берово-Пехцево, полагат цвеќе пред споменикот
на паднатите борци од НОБ
1941-1945

БОРБЕНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ПАРТИЗАНСКИТЕ ОДРЕДИ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ДЕМИР ХИСАР И ДЕМИРХИСАРСКО
ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА
Демирхисарскиот крај кој
традиционално низ вековите
зафаќа површина од околу 641
км2 се простира меѓу планините: на југ плнината Бигла, на
исток, нејзиниот огранок Древеник, на север Бушева Планина и на запад Плакенска, Илинска Планина. Денес, Општина
Демир Хисар зафаќа 486км2
или 76% од Демирхисарскиот
крај.

На овој простор за време на
Народноослободителната
војна
(НОВ) дејствувале и борбени активности имале два партизански
одредни „Питу Гули“ и „Даме Груев“.
БОРБЕНИ АКТИВНОСТИ
НА ПАРТИЗАНСКИОТ
ОДРЕД ПИТУ ГУЛИ
Народноо слободителниот
партизански одред (НОПО) „Питу
Гули“ е формиран на 19 јули 1942

година во месноста Грујо Нива на
планината Осој. Во присуство на
претставниците на Главниот штаб
на партизанскиите одреди на Македонија (ПОМ) и Покраинскиот
опеартивен штаб на Одредот му
било дадено името според славниот крушевски војвода Питу Гули.
За командант на одредот бил поставен Мише Евтимовски-Петре.
На почетокот, Одредот го сочинувале 16 борци. За краток период
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настанала промена во раководната
структура и за командант бил поставен Таки Берберовски-Климе,
а за политички комесар Наум Наумовски Борче.
Веднаш по неговото формирање, во месноста Грујо Нива
е одржано воено советување на
кое учствувале претставници на:
Месниот воен штаб од Крушево,
Покраинскиот оперативен штаб,
воените комитети на селата Пуста Река, Кочиште и Зашле, реонското партиско биро и и раководството на НОПО „Питу Гули“.
На советувањето било одлучено
НОПО „Питу Гули“ да ги нападне
сообраќајниците: Битола-Кичево,
Крушево-Прилеп, телефонските
линии и рудникот во с.Цер.
Согласно заклучоциите на советувањето, НОПО „Питу Гули“
ги презел неопходните подготовки за претстојните борбени активности. За таа цел, му биле потребни нови борци, членови во НОПО.
Затоа, во месец јули, Одредот одржал две масовни средби со жителите на селата Кочиште, Растојца
и Ракитница. Првата средба се
одржала во месноста „Врлиливада“, а втората во месноста „Длабоки дол“. Средбите биле во организација на Костадин Попоски и
Цветан Илиевски. На средбите, од
Одредот присуствувале Наум Наумовски Борче, Шула Мина и Ели
Аргирова. Пред собраните жители говор одржал Наум Наумовски
Борче. По средбите, членовите на
НОПО заминале за Пуста Река,
каде што бил логорот на Одредот.
Средбите и говорите меѓу
населението на демирхисарските

села позитивно одекнале, населението се охрабрило и се мотивирало да оди во партизани. За овие активности на НОПО „Питу Гули“,
дознало Бугарското раководство
кое било сместено во с. Прибилци. Кон крајот на јули организирало опсада и блокада на Одредот.
Бугарска фашистичка војска, контрачетници, полиција и насила мобилизрани селани, го блокирале
Одредот. Сепак, оваа блокада на
бугарското начелство резултирала
со неуспех. НОПО „Питу Гули“
воден од Богоја Јоновски ноќта
меѓу 21-22 јули успешно бил префрлен во атарот на с. Кочиште и
залогорил во месноста Беланово.
Во содејство со Месниот комитет
(МК) на Крушево, Одредот тука ја
испланирал и ја организирал првата борбена акција ,,Напад на
с.Прибилци“.
Нападот на с. Прибилци
Цалта на нападот била да се
заземе општинската зграда, да се
одземат архивскиот материјал и
документацијата за даночно оптоварување на селаните и реквизиционите списоци.
Во утринските часови, на 7
август, припадниците на одредот
веќе биле пристигнати над с. Прибилци и во шумата ги зазеле своите позиции. Членови на Одредот
направиле добро извидување на
теренот. По добиените информации, Штабот на НОПО донел одлука нападот да се изврши во 16
часот.
Точно во 16 часот, на 7 август
1942 година, започнал нападот на
с. Прибилци. Партизанските стражи ги зазеле претходно утврдените стражарски места на патиштата на релација: Прибилци-Ново
Село, Прибилци-Журче, Прибилци-главниот пат Битола Кичево.
Ваквиот пристап овозможил останатите членови на Одредот да го
нападнат селото. Една група предводена од Наум Наумовски-Борче,
го зазела горниот дел од селото,
со што и овозможила на главната
ударна група предводена од командантот на Одредот Таки Берберовски-Климе да ја нападнат општин-

ската зграда.
Командантот на Одредот облечен во бугарска војничка униформа, заедно со својата група,
непречено стигнал до општинската зграда во која се одржувала седница со одборниците на Општината. На седницата присуствувале
30-тина одборници. Групата влегла во салата и ги заробила сите
присутни. За кратко време биле
ослободени сите одборници, а задржани само кметот и секретарот на Општината. Во меѓувреме, бил пронајден и земен цел архивски материјал и списоците. Во
општинскиот магацин биле пронајдени и запленети 60 пушки. Останатите членови на одредот заробиле уште 5 вооружени лица.
Заробените биле спроведени
на средсело каде се собрале жителите на селото. Пред насобраните жители митинг одржал политичкиот комесар на Одредот Наум
Наумовски-Борче. На митингот ја
објаснил целта на борбата што се
води против фашистите, поврзувајќи ја како континуитет со онаа
во 1903 година за ослободување на
Македонија. По завршувањето на
митингот настанала општонародна веселба со ора и песни.
На крај, по завршувањето на
митингот, на преплашените заробеници Наум Наумовски-Борче
им објаснил дека тие нема да бидат убиени бидејќи одредот не е
составен од разбојници, односно
„шумкари“ како што ги нарекуваат тие, туку од борци за слобода на
македонскиот народ.
Некаде околу 22 часот истиот ден, раководството на одредот
наредило да се напушти селото и
истиот да се повчлече кон својот
логор.
Нападот на рудникот Небојша кај с. Цер
По нападот на с. Прибилци, Одредот логорувал во својата
база во Стрмол подготвувајќи се за
своја следна акција. На почетокот
на месецот септември била донесена одлука да се нападне и да се
уништи рудникот за манган „Небојша“ кај с.Цер.
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Согласно планот за напад,
биле одредени стражарски места
кои ќе ги штитат двата пристапи
кон Рудникот. За нападот биле одредени четири групи. Првата група требало да ја нападне административната зграда, втората група
стражарските места од источната
страна, додека третата група стражарските места од западната страна. Главната ударна група требало
да ги минира рудничките јами и
трафостаницата со компресорите
и инсталациите за довод на воздух
во јамите.
Нападот започнал во попладневните часови на 9 септември.
Непријателските стражи и службениците во рудникот без отпор биле
разоружани. Еден од стражарите
со целокупната опрема доброволно му се приклучил на Одредот.
Во
рудничкиот
магацин
биле откриени големи количини прехранбени артикли: брашно, ориз, шеќер, грав, масло, леќа
и др. Исто така, биле пронајдени
бојни пушки, забележително количество муниција и санитетски материјал. Заради тоа сите борци освен поставените стражи, цел ден и
наредниот ден презеле активности
да ги складираат овие прехранбени артикли за идните потреби на
Одредот. Пронајдениот и запленет
материјал бил пренесен во засолниште-пештера на оддалеченост
од околу 1 км од Рудникот.
Веднаш по пренесувањето на
запленетиот материјал, Рудникот
бил миниран, биле уништени сите
инсталации и бил онеспособен за
понатамошна експлоатација од
страна на непријателот. По завршувањето на акцијата борците се
повлекле во својата база Стрмол.
Акцијата на Одредот „Питу
Гули“ во с. Журче
По целоноќниот напорен
марш, во раните утрински часови
на 5 октомври 1942 година изморените борци стигнале до манастирот „Св.Атанасиј“ над с. Журче
каде што застанале да се одморат.
Штабот на Одредот, врз основа на порано добиени информации, имал сознание дека неприја-

телот им ги одземал дрвата на селаните кои ги имале обезбедено
за огрев за претстојната зима и ги
малтретирал.
Една група на Одредот испратена како претходница, во селото
забележала како двајца бугарски
полицајци товарат дрва од една
селска куќа. Борците ненадејно
излегле пред полицајците наредувајќи им да ги кренат рацете, да
им ги остават дрвата на селаните и да се предадат. Несакајќи да
се предадат едниот од полицајците посегнал по своето оружје, при
што, бил погоден од страна на Јонче Андреески еден од борците на
Одредот. Кога слушнале истрели,

во селото слегле и останатите борци на Одредот. Една група, се упатила во селското училиште каде
ги заробиле учителот и учителката
кои раководеле со реквизиционата
комисија во селото. Друга група се
упатила кај селскиот кмет Ристо
Најденовски кај кого биле пронајдени неколку пушки и муниција
кои му биле одземени.
Приквечерта, на сретсело, со
борците на Одредот пред насобраните селани бил одржан митинг.
Пред насобраните селани за целите на НОВ говореле командантот
Таки Берберовски-Климе и политичкиот комесар Наум Наумовски
Борче.
Задоволни од постигнатиот
успех во акцијата и со одржаниот
митинг, ги ослободиле учителите

и кметот, а вечерта околу 21 часот се повлекле од с. Журче и преку атарот на с. Ракитница се упатиле во густите шуми во правец на
с. Зашле.
По половина час, вечерта, во
с.Журче пристигнале фашистичка моторизирана војска и полиција од Битола. Откако ги собрале селаните, почнале да ги испрашуваат за партизаните. Најголема
жртва на овој терор бил селскиот
кмет Ристо Најденовски кого повеќе часа го испрашувале за партизаните. Кога ништо не признал,
го повеле со себе во Битола, каде
дополнително го испрашувале и го
мачеле. Откако ништо не дознале,
наредниот ден бил пуштен. Ристо
Најденовски се вратил во с. Журче но, долго време не можел да се
опорави и ги чуствувал последиците од мачењето во Битола.
Расформирање на Одредот
„Питу Гули“ и вклучување
на борците во КичевскоМавровскиот партизански
одред
Спроти суровата зима 1942/43
год., Крушевскиот партизански
одред „Питу Гули“, заради полесно презимување, се поделил на
три групи: првата група се засолнила во градот Куршево, втората
останала во ископаната за таа цел,
земуница, во месноста „Ослој“, а
третата група преминала на Кичевскиот терен. Според договорот,
трите групи требало да се соберат
на 6 мај 1943 год. (Гурѓовден), во
старата партизанска база во месноста „Стрмол“.
Меѓутоа, пролета 1943 година, со одлука на Главниот шптаб
на НОВ и ПОМ, од трите одреди кои дејствувале на Кичевскиот, Крушевскиот и Демирхисарскиот крај: „Питу Гули“, „Козјак“
и „Мавровскиот одред“ во месец
мај бил формиран нов КичевскоМавровски одред. За командант на
новиот одред бил поставен Иван
Дојчинов-Шпанецот.
д-р Менде Солунчевски, вонр.проф.
(продолжува во наредниот број)
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Едукација

МЛАДИТЕ И ОДБРАНАТА
Бурните промени и процеси што настанаа по завршувањето
на студената војна, во втората половина на осумдесеттите години
на просториите на Источна и Југозападна Европа, вклчувајќи го
и Балканот како и распаѓањето на
поранешната СФРЈ и создавање на
нови држави, што беше следено со
оружени судири и војни, посебно
во Хрватска и во БиХ, упатуваше
на можноста за нивно проширување кон Р. Македонија, со што би
се загрозила нејзината безбедност.
Во такви мошне сложени
околности и закани предизвикани со оживувањето и реафирмирањето на великодржавните аспирации на некои сили од непосредното соседство, Р. Македонија по
осамостојувањето, за да ја сочува
слободата, независноста и територијалниот интегритет на замјата,
итно пристапи кон организирање
на автономен одбранбен систем,
кој, практично запчочна да функционира од 1992 година со донесувањето на Законот за одбрана.
Според него, одбраната на Р. Македонија се организира како систем на одбрана на нејзината независност со непосредно учество на
граѓаните, органите на државната
власт и вооружените сили како армија на Р. Македонија.
Овојпат, во фокусот на вниманието ни е младата популација
како интегрален дел на одбраната
и формите и методите на најзиното конкретно ангажирање и придонес во градењето на одбранбе-

ниот систем. Може да се оцени
дека во периодот од 1992 до 2006
година, најголем дел од младите беа вклучени во организирани
системски форми на едукација и
оспособување во рамките на образовниот систем. Во втората
наставна година во средните училишта се изучуваше предметот
„Одбрана и заштита“ како општообразовен, на кој начин, објективно се стекнуваа знаења, се формираше свест и вредносни судови
за потребата од одбрана и заштита на Татковината. На државните
универзитети во Р. Македонија,
студентите го изучуваа предметот „Одбрана“ како задолжителен и рамноправен со другите
содржини од наставните планови на факултетите. Истовремено,
студентите на Институтут за одбрана при филозовскиот факултет, покрај теоретските содржини од одбраната, во последната
година од студирањето, имаа задилжително четиримесечно стажирање во единиците на АРМ
(военостручна настава) , по што,
се стекнуваа и со чин резервен
потпоручник на АРМ.
Во овој период, поточно од
1996 до 2006 година, додека функционираше задолжителниот регрутен систем за служење на воениот
рок во АРМ, во Воената академија
„Генерал Михило Апостолски“ во
Скопје, Школата за резервни офицери ја завршија 807 питомци, на
кој начин се стекнаа со чин резервен потпоручник на АРМ.

Младите како интегрален дел на одбраната

Значаен придонес во едукацијата, претставуваше и редовното информирање прку медиумите
за содржините од одбраната („Нова
Македонија“ и „Вечер“ објавуваа
редовни прилози од нивните специјализирани новинари, а редовни емисии посветени на одбраната
имаа МТВ и Македонското радио.
Месечното стручно списание „Одбрана“ се издаваше во 2.500 – 3.000
примероци, а „Армиски збор“ како
месечен прилог на „Вечер“, а потоа
на „Вест“, во 20.000 примероци).
Може да се оцени дека транспарентноста, односно информирањето за одбранбената проблематика,
беше на највисоко ниво.
Врз основа на презентираните сознанија и факти, може да
се заклучи дека во првите 14 години од едукацијата и оспособувањето на младите генерации за
одбрана, како значаен придонес
во функционирањето на одбранбениот систем се остварени респективни резултати. Но наспроти
тоа, во послетните 8-10 години,
состојбите со оспособувањето на
младите за одбрана како значаен
сегмент од вкупното општествено
организирање, битно се изменети.
Имено, во рамките на образовниот
процес, само еден мошне скромен
број на млади луѓе се стекнуваат
со знаења и вештини од областа на
безбедноста и одбраната. Тоа се:
студентите на Институтот за безбедност, одбрана и мир, студентите на Факултетот за безбедност, на
Универзитетот ФОН и на Европ-
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скиот универзитет, каде што на
два нивни факултати се изучуваат
и содржини од безбедносната проблематика. Покрај нив, треба да се
спомнат и младите луѓе кои секоја
година се определуваат за тримесечно доброволно служење на воениот рок со цел да исполнат еден
од условите за прием во АРМ како
професионални војници.
Со оглед на ваквите состојби,
сериозно се поставува прашањето, како на најголемиот број млади луѓе да им се обезбедат основни знаења од одбраната, борбените системи и воено-техничката опрема со која располага АРМ, како
и практичното ракување, односно
стекнување на вештини при употребата на пешадиското оружје?
Реални можности во оваа
смисла има Организацијата на резервните офицери на Република
Македонија (ОРОРМ) во која од
2013 година, во реализацијата на
годишната програма за едукација и
обука (трибини на актуелни теми,
гаѓања со пешадиско оружје, технички собири, кондиционо-едукативни маршеви и друго), започна да ги вклучува и младите генерации – матурантите од средните
училишта и студентите од државните и приватните Универзитети.

Со Програмата за 2014 година, во
пролетниот и во есенскиот период
од нејзината реализација, е планирано, покрај резервните офицери и
подофицери, да бидат непосредно
вклучени 1.000 матуранти и студенти.
Со цел да се остварат посакуваните резултати во оваа сфера, неопходно е поцелосно согледување
на проблемот од повеќе општествени субјекти и органи меѓу кои:
МО, ГШ на АРМ, МОН, Бирото
за развој на образованието и други. Во оваа пригода, а во контекст
на веќе спомнатото, ќе иницираме некои конкретни можности за
кои конечни ставови и решенија
може да дадат соодветните органи
во Република Македонија. Станува збор за можноста, проблематиката на одбраната на Факултетите да се изучува врз факултативна основа. Во средните училишта,
пред се за матурантите, да се планира циклус од неколку предавања
на актуелни теми според посебна
програма што би се координирала
помеѓу МО и МОН со задолжително ангажирање на Бирото за развој
на образованието. МО и Институтот за безбедност, одбрана и мир
при Филозофскиот факултет да ги
согледаат можностите за задол-

жително стажирање на студентите од Институтот во единиците на
АРМ, на кој начин тие би можеле
да се здобијат и со чин на резервен
потпоручник. Исто така, МО и Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ треба поцелосно да го согледааат проблемот со
едукацијата и произведувањето на
млади резервни офицери во рамките на Академијата, каква што
практика постоеше до 2006 година. На овој начин ќе може да се решава проблемот со младиот старешински кадар за идните формациски состави на резервните сили
на АРМ.
Во функција на добивање
конкретни знањеа од одбраната на
младите генерации, продлабочување на нивната свест за одбраната како патриотски чин и градењето на одбранбена култура воопшто, би било функционално кога би
се зголемил тиражот на магазинот
„Штит“, кој во иднина би се доставувал во по еден примерок во сите
средни училишта, на сите факултети на државните и на приватните универзитети како и во библиотеките во урбаните општини во
Република Македонија.
Живко Трајановски

Седница на Извршниот одбор на ОРОРМ

ЗНАЧАЈНИ ОДЛУКИ ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ОРОРМ
На 21 мај 2014 година во Крушево се одржа деветата седница на
Извршниот одбор на ОРОРМ, со која
раководеше претседателот, проф.др Ѓорѓи Малковски. Во фокусот на
вниманието на овој рабоатен договор
беа повеќе актулени прашања, меѓу
кои: Извештај за активностите на
ОРОРМ во април и во мај; Календар
на активности на ОРОРМ во текот на
месеците мај и јуни; Информација за
Јазичната академија 2014; Информација за спроведувањето на Планот за
резервниот состав на АРМ; Одлука
за набавка на теренско возило; Одлука за набавка на лаптоп-компјутер; и
Одлука за набавка на црно-бел печатар.
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Информацијата за реализираните активности во текот на април
и мај, ја презентираше претседателот на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи
Малковски, при што, посебно беа
акцентирани: свеченостите организирани на 3-ти април во Виница, на
11-ти март во Крива Паланка на поранешната караула „Рамна Нива“ и
одбележувањето на 62-та годишнина од формирањето на ОРОРМ, по
кој повод, на 26-ти април беше организиран регионален марш во Кичево. Исто така, тој информираше
и за еднодневните активности на
повеќе општински организациони
единици. На седницата претседателот ги информираше членовите
и за Календарот на активности до
крајот на мај и текот на јуни, како и
за претстојната Јазична академија,
која од 10 до 23 август 2014 година,
ќе се одржи во Република Бугарија.

Членовите на Извршниот одбор на ОРОРМ
на IX-та седница одржана во Крушево
Беа донесени и неколку значајни Одлуки, за функционирањето на ОРОРМ, при што, образ-

ложение даде претседателот на
ОРОРМ.
Тони Мицевски

Во спомен на капетан Кирчо Димитриов

СПОРТСКИ ТУРНИР ВО ВИНИЦА

резервни офицери на Република Македонија и ЈП “Вин-спорт“
од Виница. Наградите ги врачија претседателот на Општинската организациона единица на
ОРОРМ од Виница, м-р Гоце Ге-

Дел од присутните на натпреварот
По свеченото именување на
спортската сала во Виница со името на капетан Кирчо Димитриов,
кој загина во борбените дејства во
2001, на 21 мај беше одбележан
неговиот роденден.
Во присуство на семејството на капетан Кирчо, се одиграа
спортски натпревари, во кои учес-

твуваа 9 екипи, меѓу кои, беше и
екипата „Капетан Димитриов“ од
Штип, формирана и спонзорирана
од неговото потесно семејство.
За најдобрите три екипи на
турнирот: ЈП “Солидарност“ ;
“Ромско маало“ и “Никшичко“,
беа обезбедени награди од Општина Виница, Организацијата на

Од доделувањето на
признаијата
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оргиев, претседателот на Советот
на Општина Виница, Благица Андонова и директорот на спортската
сала, Методи Манасиев.
м-р Гоце Георгиев
претседател на
Извршниот одбор на
ООЕ на ОРОРМ Виница

Признанија за најдобрите екипи

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Велес

ПСИХОФИЗИЧКО ОСПОСОБУВАЊЕ И ЕДУЦИРАЊЕ
Согласно со Програмата за
едукација и обука, ООЕ на ОРОРМ
од Велес, на 11-ти мај организира
кондиционен марш на релацијата
с. Богомила, с. Нежилово во должина од 6 км, што беше во функција на нивното психофизичко оспособување и обновување на знаењата од географска и топографска
ориентација. Во реализацијата на
оваа практична активност, во која
учествуваа 20-ина млади резервни
офицери и подофицери, учествуваше и претседателот на ОРОРМ,
проф.д-р Ѓорѓи Малковски. Тој, во
оваа пригода ги информира учесниците на маршот за позначајните
планирани активности на ОРОРМ
во 2014 година на национално и на
меѓународно ниво. Покрај ова, одржа и предавање за природно-географските карактеристики и историското значење на реонот Азот.
Во духот на негувањето на
слободарските традиции, учесниците на маршот во с. Нежилово
положија свежо цвеќе на спомен
- плочата на народниот херој Невена Георгиева – Дуња, каде, меѓу
другото, претседателот проф.д-р
Ѓорѓи Малковски истакна „Оддавањето почит кон загинатите херои е наш долг и наше право, преку кое ние ја искажуваме и почитта кон слободата на нашата
татковина. Нашите активности се
само мотив повеќе да ја почитуваме и да ја браниме нашата убава
Република Македонија“.
Борис Алчев
претседател на
Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Велес

Учесниците на маршот с. Богомила – с.Нежилово
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ВОЈНИТЕ ЗА РЕСУРСИ ПРИЧИНА ЗА
НАРУШУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ
(продолжува од претходниот број)
“Вискито е за пиење, а за водата ќе се тепаме – рекол еднаш
писателот Марк Твен”.
Во почетокот на XXI век, оваа
мрачно предвидување за иднината
станува се пореално.
Од Аралското море во Централна Азија до езерото Чад во
супсахарска Африка, езерата се
намалуваат со молскавична брзина. Последицата од намалувањето
на водните ресурси се и постојаните кавги на соседните држави, а
водата е ресурс која лесно се одлева. Двајца од секои пет луѓе на
планетава живеат во басе на река
или езеро, кои се простираат преку границите на две или повеќе
земји. А токму оваа хидролошка
меѓузависност го има потенцијалот да предизвика засилена конкуренција за водните ресурси и избивање на конфликти.
Доколку се разгледа целокупната состојбата во последниот период на Блискиот Исток и останатиот дел од светот, можеме да
дојдеме до заклучок дека се отвараат нови можности за вооружени
конфликти околу еден друг многу
важен природен ресурс а тоа несомнено е водата. Постојат големи
тензии и нетрпеливост помеѓу одредени држави во поглед на искористувањето на природните извори на водата за пиење, особено во
сливните подрачја на реките Нил,
Еуфрат и Тигар.
Во Турција реките Тигар и
Еуфрат се сметаат за неискористени ресурси за вода и електрична енергија. Изградбата на турските брани на овие две реки се несомнено голема закана за стотици
илјади на земјоделци кој полека но
сигурно го губат пристапот до овој
ресурс кој живот значи.
По завршувањето на Втората светска војна, па се до денешен
ден, изворите на вода за пиење,
како и пропратната инфраструк-

тура, многу често во регионот
на Блискиот Исток претставувал
стратегиска цел на вооружените
сили на земјите кои гравитираат
околу овој ресурс. Така на пример
за време на арапско – израелските
војни секогаш и најмногу страдала
водоснабдителната инфраструктура. Истиот пример се однесува и
за вооружениот конфликт, војната
помеѓу Ирак и Иран. Нападот на
Ирак на Кувајт, за време на Првата заливска војна (First Gulf War)
како последица го имаше безмалку, целосното уништување на кувајтската водоснабдителна инфраструктура. Понатаму, за време на
интервенцијата на сојузничките
сили во Ирак, беше уништена водоснабдителната инфраструктурата на главниот град на Ирак, Багдат. Покрај ова на најголемиот
број на речни текови на Блискиот
Исток изградени се бројни брани кои служат за производство на
електрична енергија, или за акумулирање на водата за пиење, наводнување или пак за индустриска
потреба.
Ваквата состојба во голема мера ги загрози државите кои
се наоѓаат во долните теченија
на реките, што во повеќето случаи претставува уште една причина повеќе за избивање на непријателства и конфликти помеѓу
одредени држави. Се поголемиот
раст на населението на Блискиот

Исток, како и забрзаниот индустриски развиток на регионот доведе до зголемена побарувачка на
вода за пиење. Отука се зголемија
проблемите поврзани со обезбедување на питка вода и претставува
едно од главните стратегиски прашања во регионот. Како дополнителен проблем кој ги оптоварува
односите на државите во регионот секако претставуваат и нерегулираните односи на овие држави
околу заедничкото искористување
на водните ресурси. Според податоците од годишниот извештај на
Светската банка од 1994 година,
Блискиот Исток и Северна Африка
со забрзани чекори чекорат кон водна криза. Таквата состојба неминовно може да генерира нарушување на стратегиската рамнотежа
во регионот со пошироки безбедносни последици. Исто така голем
број од овие држави се исправени
пред нови внатрешни и надворешни безбедносни предизвици и ризици од најразлична природа а посебно во регионот на Персискиот
залив. Исто така и Блискиот исток
претставува средиште на сите несогласувања во која се вкрстуваат геостратегиските, геополитичките, и економските интереси на
моќните економии на САД, неговите сојузници и другите големи
сили, вклучувајќи ги овде Русиј и
Кина, а секако не заборавајќи ги
Бразили и Индија.
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Она со што се соочува светската цивилизација денес е глобалната криза предизвикана од
повеќедецениската негрижа за водните ресурси. До 2025 година повеќе од 2 милијарди луѓе на земјата ќе живеат во земји и региони
кои нема да можат да ги задоволат
основните потреби за вода во домаќинствата, земјоделството и индустријата. Постојаниот пораст на
населението врши дополнителен
притисок на ограничените водни
ресурси, но несмееме да заборавиме дека и развојот на индустријата и забрзаната урбанизација недвосмислено влијаат на животната
средина а со тоа и директно вршат
притисок на искористување на водните ресурси. Настанатите проблеми веќе се видливи. Во северниот дел на Кина реките во својот
долен дел се суви поголемиот дел
во годината. Слична е состојбата
и во Индија каде во некои делови
од државата површинските води
се намалуваат со голема брзина
при што е загрозено 10 до 20% од
земјоделското производство.

дните ресурси на реката Ганг, за
снабдување со вода на големите
индиски градови ќе предизвика
несогледливи последици и ќе ги
загрози милионите земјоделци во
земјата.
Опасноста од конкуренција
за водата е реална, но во секое зло
има и нешто добро. Соработката
привлекува помалку внимание отколку насилните судири, но таа сепак постои. Договорот по кој Лесото обезбедува вода за пошироката област околу Јоханесбург, со
која за возврат добива пари за одржување на иригациониот систем.
Исто така позитивен пример за соработката и распределба на водните ресурси има во западна Африка
помеѓу Сенегал, Мали и Мавританија во распределба на водните ресурси на реката Сенегал. Сепак соработката во светот околу распределбата на водните ресурси помеѓу
државите е распространета, но тоа
незначи дека ризиците од војна за
вода ќе исчезнат. Исто како и нафтата и другите енергенси, водата е
неопходна за живот. Снадувањето
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Проектите за пренасочување
на текот на големите реки кои се
подготвуваат во овие две држави,
Кина и Индија за пренасочување
на водните ресурси од регионите
со вишок во регионите со недостик на вода, несомнено ќе предизвикаат катастрофални последици
за соседните земји. Бангладеш го
предупреди својот сосед Индија
дека секое пренасочување на во-

со вода е еднакво важно како снабдувањето со енергија но со едно
големо предупредување: за разлика од нафтата, водата нема замена.
Затоа ниедна земја не може да си
дозволи да нема доволни количества наовој ресурс. Од овде се поставува прашањето: Како светот да
се насочи кон соработка, а не кон
војна за вода?
м-р Гоце Георгиев
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