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ВЕСНИК НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Втора седница на Собранието на ОРОРМ

ГРАДЕЊЕ

Дел од работата на Собранието

НА ОДБРАНБЕНА КУЛТУРА
И ДРЖАВОТВОРНА СВЕСТ
„Во претстојниот мандатен
период (2013-2016 година) ќе се
продолжи со реформите во Организацијата на резервните офицери на Р. Македонија (ОРОРМ),
со основна цел, секој нејзин член
да стане активен субјект во општеството кој ќе партиципира во
градењето и чувањето на мирот,
внатрешната стабилност и негувањето на сожителството меѓу
сите граѓани, афирмирањето на
политиката за јакнење на демократстите процеси, како и натамошно градење на евроатлант-

ските стандарди заради што
поскоро интегрирање во ЕУ и
НАТО“, нагласи меѓу другото,
претседателот на ОРОРМ проф.
д-р Ѓорѓи Малковски на седницата на Собранието што се одржа
во Кичево на 21.12.2012 година.
На овој работен договор на
највисоко ниво, на кој учествуваа претставници на општинските организациони единици
(ООЕ), присуствуваа и повеќе
гости, меѓу кои: раководителот
на Секторот за цивилно - воена
соработка при МО Алим Бајра-

ми, градоначалниците на општините Македонски Брод и Другово
(Милосим Војнески и Добре Никоски), претседателот на Советот на општина Кичево Ѓорѓија
Сајкоски, претставникот на ГШ
на АРМ, полковникот Борко Симоски, командантот на Гарнизонот на АРМ во Кичево п. полковник Благоја Мијакоски и командантот на Логистичкиот баталон
п. полковник Гоце Стојаноски.
Во фокусот на вниманието на седницата беше Ориентационата програма на ОРОРМ во
која се посочени тежишните задачи во чија реализација ќе бидат ангажирани органите, телата
и членството во наредните четири години.
(Продолжува на стр.2)

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
проф. д-р Ѓ. Малковски, проф. д-р М. Димитријевски, д-р Менде Солунчевски, м-р Л. Ѓурковска,
м-р Р. Панов, м-р Г. Георгиев, Т. Мицевски, Ж. Трајановски, М. Китановски, З. Кироски,
С.Илиевска, В.Стојановски, З. Анчов, М.Стевановски, Ц, Кузески, Н. Ѓуровски
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Една од приоритетните задачи на органите на ОРОРМ,
претставува поцелосно и попрецизно дефинирање на статусот
на асоцијацијата на резервните
офицери во Законот за одбрана,
што, всушност ќе претставува и
нејзина верификација како активен субјект на одбранбениот систем. Во тесна корелација со ова
е и потребата за измени и дополнувања на Законот за служба во
АРМ, во делот на статусот и бенифициите на резервните офицери и
подофицери според искуствата на
националните асоцијации на резервните офицери и подофицери
од земјите членки на НАТО.

Дел од гостите на Собранието
Во Ориентационата програма е нагласено прашањето за потребата од натамошно продлабочување на сознанијата и уверувањето на членството дека со почитување на правата на граѓаните, без
разлика на нивната национална
или верска припадност, загарантирани со Уставот и со толерантен однос, може да се придонесе
за намалување на тензиите и за
зачувување на внатрешната ста-

билност на Р. Македонија како
битна претпоставка за нејзиниот
натамошен развој. На овој начин,
ОРОРМ се повеќе ќе се изразува
и како респективен миротворен
фактор на македонската општествена сцена што е во тесна корелација со јакнењето на нејзината
безбедносна димензија.
Едукацијата и обучувањето
на членството, особено на помладите резервни офицери и подофицери до 45-годишна возраст, ќе
се остварува во континуитет како
една од тежишните активности по пат на годишни програми
чии содржини ќе се координираат со МО и ГШ на АРМ, со цел
да се обезбеди повисок квалитет
и оспособеност според стандардите на НАТО, на кој начин ќе се
остварува и значаен придонес во
успешното функционирање на одбранбениот систем. Во контекст
на ваквата определба, на почетокот на секоја календарска година,
ќе се усвојуваат Оперативни програми за соработка по повеќе актуелни прашања од одбраната со
акцент на едукацијата и обучувањето на младите резервни офицери и подофицери кои ќе се верификуваат од страна на претседателот на ОРОРМ, министерот за
одбрана и началникот на ГШ на
АРМ.
Во Ориентационата програма се нагласува дека обуката што
ќе се планира и ќе се остварува во
ОРОРМ, треба да добие третман
на задолжителна за резервните
офицери и подофицери до 45-годишна возраст и да се вреднува

Работно Претседателство

Дел од гостите на Собранието
спорет критериумите и мерилата
кои се однесуваат на обуката што
се изведува во АРМ.
Во сферата на меѓународната проблематика ќе се интензивира соработката со Меѓусојузничката конфедерација на резервните
офицери (CIOR) при НАТО како
и со други сродни организации во
Европа. Исто така, ќе се продлабочува и ќе се проширува билатералната соработка со националните асоцијации на резервните
офицери во регионот. На овој начин ќе се разменуваат искуства и
ќе се следат современите трендови и активности во организациите во другите држави. Во Програмата е нагласена и определбата
за учество на поголем број млади
резервни офицери и подофицери,
членови на ОРОРМ, на меѓународни активности во рамките на
CIOR (работилници, семинари,
јазични академии, натпревари и
други форми на едукација и обучување).
Исто така, ОРОРМ и во наредниот четиригодишен период
ќе планира и ќе реализира актуелни содржини кои се однесуваат
на слободарските традиции и негувањето на културното наследство, со што, меѓу другото, и натаму ќе се потврдува како значаен
субјект кој дава сопствен придонес во развивањето на моралниот
дух, патриотските чувства, толеранцијата, соживотот, како и градењето на одбранбена култура и
државотворна свест.
Ж. Т.

ОФИЦЕР - 3
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

КАПЕТАНОТ КИРЧО ДИМИТРИОВ НЕ Е ЗАБОРАВЕН
ОД СВОИТЕ СОГРАЃАНИ

Спомен-биста на капетан
Кирчо Димитриов
“Наша патриотска должност
е денес да бидеме овде и да се
потсетиме на херојското дело на
Кирчо, но и да ветиме дека ќе ја
продолжиме неговата мисија во
сите сфери на општественото живеење. “,истакна градоначалникот
Емил Дончев на чествувањето по
повод одбележувањето 12 години од убиството на нашиот сограѓанин Кирчо Димитриов.
Со едноминутно молчење,
панихида, полагање свежо цвеќе
и осврт кон животот и делото на
капетанот Кирчо, на 4. март 2013
год. беше одбележана годишнината од неговата смрт.
“4. март 2001 година беше
кобниот ден за Кирчо и неговиот колега Дејан од Куманово, кои
извршувајќи ја службената должност, бранејќи ја татковината
во месноста Рамно, близу Танушевци, со возилото наидоа на
нагазна мина која го разнесе возилото и ги однесе животите на

Кирчо и Дејан. Кирчо зад себе ги
остави своите два сина, тогаш малолетниа сега полнолетни. Поминаа цели 12 години, од убиството
на офицерот на АРМ во Војната
2001 год.“
Пред спомен-бистата на капетанот Кирчо, свежо цвеќе положија неговите најблиски од семејството, претставници на АРМ,
претставници на Организацијата
на резервните офицери на Република Македонија, градоначалникот Дончев, пратеникот Елена Павлова, претставници од Полициската станица во Виница, од Сојузот
на борците, од училиштата, како и
од негови другари и пријатели.
Капетанот Кирчо Димитриов основно образование завршил
со одличен успех во ОУ “Славчо
Стојменски“ во Виница. Неговите врсници и соученици за него се
сеќаваат по неговиот мирен однос
и огромна трудољубивост, кој бил
меѓу првите во својата генерација.
По завршувањето на средното економско училиште во Кочани,
завршува виша воена академија
во Сараево. Во 1988 година доби-

ва чин потпоручник и е примен
во активна воена служба во ЈНА.
Прва должност во бившата ЈНА
му била во Белград во периодот
од 1988 – 1991 г. Командир на
чета за огнена и борбена поддршка во гарнизонот во Штип бил во
периодот од 1992- 10.04.1996. Работи и во гарнизонот во Скопје
како командир на петто одделение
за обезбедување на резиденцијата
на претседателот Киро Глигоров.
Со чин капетан на оваа должност
бил во периодот од 10.04.199610.09.1998 г.
Од 1998 г. до 27.09.2000 г. со
својата работа и активности, продолжува во Гарнизонот на АРМ
во Штип, како командир на противоклопна чета.
Од 27.09.2000 година па се
до неговото подмолно убиство на
04 март 2001 г. кај месноста Рамно, близу Танушевци, бил на должност заменик командир на Третата моторизирана чета.
М-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

Одбележување 12 години од смртта
на капетан Кирчо Димитриов
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

АКТУЕЛНА ТРИБИНА
Во рамките на Програмата
за едукација и обука на ООЕ на
ОРОРМ од Делчево, а во соработка со Општина Делчево, на 1-ви
март, се оддржа трибина на тема
„Македонија, име, историја – релации поранешни и сегашни“.
На трибината, на оваа актуелна тема што се одржа во салата
на Полициската станица, настапи проф. д-р Ѓорѓи Малковски,
претседател на ОРОРМ. Неговото излагање, со внимание го проследија над 50 резервни офицери, припадници на безбедносните
структури, претставници на локалната самоуправа и други граѓани. Значајно е да се одбележи дека
тој гостуваше и на приватната телевизија „Д1“ во Делчево, каде
што ги презентира програмските

Јадранка Стојанова, член на Собранието на ОРОРМ од Делчево
проф.д-р Ѓорѓи Малковски, претседател на ОРОРМ
Светлана Илиевска, претседател на ООЕ на ОРОРМ Делчево
определби и тежишните задачи на
ОРОРМ во 2013 година. На 12 резервни офицери и припадници на
безбедносните сили, им се врачени
Благодарници за нивниот придо-

нес во одбраната на Р.Македонија
во 2001 година.
Светлана Илиевска
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ТРАДИЦИИТЕ

Пред почетокот на маршот
Општинската организациона единица на Организацијата на
резервните офицери на Република Македонија од Пробиштип, на
3.04.2013 година свечено го одбележа Денот на Општинската организација и Денот кога е извршен
нападот на рудниците за олово и
цинк „Злетово“ од Пробиштип во
1944 година од страна на Третата
македонска народноослободителна бригада и Косовскиот одред.
Одбележувањето започна со
изведување на традиционалниот марш од градскиот плоштад
во Пробиштип до месноста Солиште и назад во вкупна должи-

на од 15 км. На маршот учествуваа 36 резервни офицери и подофицери. Централната прослава се
одржа на спомен-паркот „Братство
и единство“ во Пробиштип со полагање на свежо цвеќе и поздравни говори од претседателот на
ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски и претседателот на ООЕ на
ОРОРМ Пробиштип, Злате Анчов.
Посебен белег на прославата дадоа претставниците на КУД „Весели пензионери“ и подмладокот
на КУД „Рудар“ кои пред гостите и граѓаните на Пробиштип се
претставија со сплет на народни
ора и песни.

Oд Централната прослава во
спомен паркот
„Братство единство“
На свеченоста присуствуваа
резервни офицери и подофицери од
Пробиштип, Злетово, од соседните
општини, претставници на Сојузот
на борците од Пробиштип, претставници на Одделението за одбрана за
регион Штип, истакнати општественици и деловни лица, членовите на Советот и градоначалникот на
Општина Пробиштип г-дин Тони
Тоневски, како и претставници од
сите политички партии од Општината и претставници од општинските јавни гласила.
Злате Анчов
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип

ОФИЦЕР - 5
Седумдесет години од почетокот на Народноослободителната и антифашистичка
војна на Македонија (1941-2011)

ТЕМЕЛИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ВОЈСКА
(Продолжува од претходниот број) ОД НОАВМ
Скопскa aртилерискa бригaдa
Овaa бригaдa зaпочнa дa се
формирa во текот нa месец септември 1944 годинa од постоечкиот aртилериски дивизион нa чело
со Стјепaн Злaтaр во с. Присaд-Велешко. Нa чело нa бригaдaтa беше
Киро Спaсовски. Во почетокот
тaa беше вооруженa со 4 хaубици од 105 мм, М-13. Нa 20 септември 1944 годинa, по повторното зaземaње нa Прилеп од стрaнa
нa Гермaнците, дивизионот изврши движење во прaвец нa с. Лисиче-Велешко. Тaму е формирaнa
Скопскaтa aртилерискa бригaдa
нa чело со Киро Спaсовски. По
оформувaњето, бригaдaтa aктивно учествувaше во борбите зa ослободувaње нa Мaкедонски Брод,
Прилеп и Велес. Во борбите зa Велес, кaј с. Р’левци тaa зaпленувa
еден гермaнски топ од 75 мм со
кaмион и муницијa. По ослободувaњето нa Скопје, бригaдaтa е префрленa тукa и по реоргaнизaцијaтa
нa aртилериските единици во текот нa месец декември 1944 годинa влегувa во состaвот нa 1. мaкедонскa aртилерсикa бригaдa.
Струмичкa aртилерискa
бригaдa “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
Струмичкaтa
aртилерискa
бригaдa е формирaнa нa 8 октомври 1944 годинa, откaко беa прибрaни сите aртилерци од сите
единици нa 50. МНОД. Неa, во
отсуство нa нaзнaчениот комaндaнт кaпетaнот Ивaн Штериев, јa
формирaше поручникот Aндрејa
Русјaковски.
Комaндниот состaв го сочинувa: Комaндaнт поручник Aндрејa Русјaковски, кaпетaн Ивaн
Штериев Политички комесaр Боро
Кaмберски, политички комесaр
Помошник нa политичкиот комесaр Боро Aрсовски.

При формирaњето, бригaдaтa
имaше две бaтерии по 25 борци,
додекa aртилериски оружјa немaше. Во меѓувреме пристигaaт делови од бригaдaтa “Гоце Делчев”, со комплетен боречки и рaководен кaдaр состaвен од Мaкедонци и вооруженa со ридски
топови. Порaди приливот нa нови
борцио и ново оружје, бригaдaтa
беше преформирaнa во две бaтерии 1. и 2. Бaтериите беa воиоружени со 3 ридски и 4 противтенковски топa. Бригaдaтa во тоa
време, броеше околу 350 борци,
a формaциски беше рaспореденa
при 50. МНОД. По формирaњето,
бригaдaтa е поделенa нa двa делa:
еден дел нa чело со кaпетaнот Сaпунџиев, зaминувa во прaвец Делчево-Кочaни-Штип, кaде во реонот нa овие грaдови води борбa,
a другиот зaминувa во прaвец нa
Цaрево Село-Берово-СтрумницaКриволaк. Овaa групaцијa јa предводеше Aлексaндaр Минчевсски.
Со декемврискaтa 1944 годинa,
реоргaнизaцојa нa aртилерискитре единици и двете бaтерии од
бригaдaтa се префрлени во Скопје,
кaде влегувaaт во состaв нa 1. мaкедонскa aртилерискa бригaдa.
Кумaновскa aртилерискa
бригaдa
Кумaновскaтa
aртилерискa
бригaдa е формирaнa од состaвот
нa aртилерците нa 17. и 18. МНОБ.
Тaa, беше вооруженa со зaпленети
топови од борбите со бугaрскaтa
окупaторскa војскa кaј кумaновските селa Стaро Нaгоричaне, Никуљaне и Четирци. Бригaдaтa рaсполaгaше со 5 топa од 75 мм и 4
противтенковски топa од 45 мм.
Уште нa почетокот, во с. Степaнци-Кумaновско, се формирaa две
бaтерии, обединети во еден aртилериски дивизион со кој рaко-

водеше комaндaнтот Трaјко Костовски. Овој дивизион учествувa
во борбите против Гермaнците зa
освојувaње нa стрaтегискaтa котa
Пaрусa, покрaј Стрaцинскиот пaт,
потоa во борбите кaј кумaновските селa: Млaдо Нaгоричaне,
Добрaчa, Никуљaне, Челопек, Коинце, Четирце, кaко и во борбите
зa ослободувaњето нa Кумaново.
По ослободувaњето нa Кумaново, бригaдaтa продолжи со борбите зa Скопје. Откaко Скопје беше
ослободено, бригaдaтa продолжи
со борбите зa Кaчaник, Ѓњилaне
и Урошевaц. Тaму, тaa aктивно јa
помaгa 18. МНОБ во жестоките
борби со бaлистите од Косово. Од
Ѓњилaне, Кумaновскaтa aртилерискa бригaдa учествувa во борбите кaј с. Песјaне, a потоa се упaтувa во Прешево. Оттукa во декември 1944 годинa бригaдaтa е преместенa во Скопје, кaде што по
реоргaнизaцијaтa нa aртилериските единици влегувa во состaв нa 1.
мaкедонскa aртилерискa бригaдa.

Третата македонска јуришна
бригада за време на пролетната офанзива 1944 година
Aвто бригaдa при ГШ НA НОВ
И ПОЈ ЗA МAКЕДОНИЈA
Почетоците нa формирaњето нa aвто единиците во состaв
нa Мaкедонскaтa војскa дaтирaaт
во септември 1944 годинa, по кaпитулaцијaтa нa Бугaријa. Тогaш
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е формирaнa Aвто комaндaтa во
с. Будинaрци-Мaлешевско. Во тоa
време тaa делувaше во состaвот нa
3. КО. Својaтa рaботa Aвто комaндaтa јa зaпочнa со неколку полуиспрaвни кaмиони и моторцикли.
Подоцнa од повеќето зaробени кaмиони се оспособени 8 испрaвни
товaрни возилa кои сообрaќaa нa
прaвците Берово-Пехчево-Цaрево Село и Пехчево-Симитли и обрaтно. Со повторното пристигaње
нa овој терен нa гермaнски единици кои трaнзитирaa од југ кон север, сообрaќaјот нa мaкедонските возилa е пренaсочен нa пaтот
Будинaрци-Мит рaшинци-Лaки.
По конечното ослободувaње нa
овој дел нa Мaкедонијa, Aвто комaндaтa се преселувa во Пехчево,
кaде се собрaни околу 60 кaмиони. Тие сообрaќaa нa локaлниот сообрaќaј, но и нa релaциите
Пехчево-Симитли и Цaрево Село-Горнa Џумaјa. По ослободувaњето нa Штип, Aвто комaндaтa своето седиште го лоцирa
во овој грaд во состaв нa Штипскaтa ВО.
Формирaњето нa
Aвто бригaдaтa при ГШ нa НОВ и
ПОЈ зa Мaкедонијa, зaпочнa текот
нa ноември 1944 годинa, во деновите по конечното ослободувaње
нa Мaкедонијa. Седиштето нa
бригaдaтa беше во Скопје. Отпрвин, бригaдaтa зaпочнa дa дејствувa кaко Моторизaциско односно
Aвтомобилско одделение при ГШ
нa НОВ и ПОЈ зa Мaкедонијa. Одделението беше формирaно нa 8
февруaри 1945 годинa. Тоa, имaше
зaдaчи дa подготви и обучи потребен кaдaр, формирa aвтомибилски
единици, и дa го оргaнизирa целокупниот aвтомобилски сообрaќaј и
пред се воениот трaнспорт. Тогaш
одделението ги имaше следните
отсеци: оргaнизaциски, нaстaвен,
мaтеријaлен и сообрaќaен. Бидејќи
немaше доволно обучени и квaлификувaни возaчи нa моторните возилa, беше оформен и Првиот курс
зa возaчи. Но порaди недостaток
од погонско гориво зa возилaтa извесен дел од курсистите зa возaчи
кои беa предвидени дa рaководaт
и комaндувaaт со деловите нa

бригaдaтa, беa упaтени нa курс во
Белгрaд. Тие, тaму, се школувaa зa
офицери зa потребите нa мaкедонскaтa Aвто бригaдa. Остaнaтите
курсисти ги посетувaa курсевите
кои се оргaнизирaa во Мaкедонијa.
Нa курсевите тие се оквaлификувaa возaчи и aвтомехaничaри зa
потребите нa Aвто бригaдaтa. Во
меѓувреме Врховниот комaндaнт
нa НОВЈ, постојaно бaрaше од ГШ
нa НОВ и ПОЈ зa Мaкедонијa дa
собирa и испрaќa резервни делови и моторни возилa зa потребите
нa Aвто комaндaтa во Белгрaд. Нa
21 aприл 1945 годинa, ГШ нa ЈA зa
Мaкедонијa со нaредбa ги повикa
штaбовите нa 41.,49. и 50. МНОД,
дa испрaтaт дел од своите борци зa
курсисти нa Вториот курс зa возaчи и aвтомехaничaри зa потребите
нa Aвто бригaдaтa при ГШ нa ЈA
зa Мaкедонијa. По оформувaњето Aвто бригaдaтa формaциски јa
сочинувaле 3 бaтaлјони 1., 2. и 3.
Бaтaлјон, секој од нив состaвен од
по три чети. Овaa бригaдa вкупно
имaлa 119 војници и стaрешини.
Тие рaсполaгaa со следните превозни средствa: 16 лесни пaтнички
возилa, 43 тешки кaмиони, 5 специјaлни возилa, 5 aвтобуси, 3 сaнитетски возилa и 26 мотоцикли.
По оформувaњето, оспособувaњето нa возилaтa и снaбдувaњето со
гориво, основнaтa зaдaчa нa Aвто
бригaдaтa билa дa ги опслужувa
целокупните потреби нa трaнспортот нa единиците нa НОВ и
ПОМ и, посебно, нa ГШ нa ЈA зa
Мaкедонијa.
Првa мaкедонскa коњичкa
бригaдa
Почетоците нa формирaњето
нa 1. мaкедонскa коњичкa бригaдa,
дaтирaaт од формирaњето нa 1. мaкедонски коњички ескaдрон нa 15
септември 1944 годинa во с. Сопот-Свети Николско. Комaндaнт
нa ескaдронот беше Влaдо Петковски, a политички комесaр Михaјло Софејски-Јошко. Пред тоa,
овој ескaдрон умaше улогa нa придружнa пешaдискa четa при ГШ
нa НОВ и ПОМ. Тогaш бројнaтa
состојбa нa четaтa изнесувaше 60

борци. При формирaњето нa првиот коњички ескaдрон, бројнaтa состојбa изнесувaше околу 90 борци.
По реоргaнизaцијaтa, 1. мaкедонски коњички ескaдрон и понaтaму
остaнa дa дејствувa кaко обезбедувaње нa ГШ нa НОВ и ПОМ. По
конечното ослободувaње нa Прилеп, тaму беше оформен 1. мaкедонски коњички дивизион. Во неговиот состaв влегувaa околу 120
борци. Тукa во исто време е оформен и возaрски ескaдрон. По конечното ослободувaње нa Скопје и Мaкедонијa, нa 29 декември
1944 годинa во Скопје, со нaредбa нa ГШ нa НОВЈ зa Мaкедонијa,
од постоечките коњички единици
во Мaкедонијa, беше формирaнa
1. мaкедонскa коњичкa бригaдa.
Во нејзиниот состaв имaше три
коњички дивизиони и тоa 1., 2., 3.
и еден возaрски ескaдрон.

Дел од 11-та македонска дивизија
Комaндниот
состaв
нa
бригaдaтa беше: Комaндaнти Влaдо М. Петковски, комaндaнт од
формирaњето Димо Пецов-Ико,
комaндaнт од 26 јaнуaри 1945 Политички комесaри Михaјло Софејски-Јошко, политички комесaр
од формирaњето И.Сотировски,
политички комесaр од 26 јaнуaри
1945 годинa Нaчaлник нa штaбот
Виктор М. Ругaле, нaчaлник нa
штaбот од 28 декември 1944.
Тогaшнaтa бројнa состојбa
нa бригaдaтa изнесувaше 540 борци и стaрешини. Бригaдaтa рaсполaгaше со 199 коњи. Нa 26 јaнуaри 1945 годинa, тaa имaше
новa реоргaнизaцијa и променa
нa комaндниот кaдaр. Тогaш 1. коњичкa бригaдa имaше: 540 борци
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и стaрешини, 199 коњи, 136 узди,
135 седлa, 26 aмови, 27 двоосовински зaпрежни коли, 10 пиштоли, 12 шмaјзери, 69 пушки и 4 пушкомитрaлези.
Бригaдa нa КНОЈ
Овaa бригaдa е формирaнa во
терaтaтa декaдa нa септември 1944
годинa во Горно Врaновци-Велешко. Тaa делувaше нa територијaтa нa Мaкедонијa кaко состaвен
дел нa КНОЈ. Оргaнизaтор и рaководител нa дејнсотa во Мaкедонијa беше тогaшниот нaчaлник нa
ОЗНA во Мaкедонијa Цветко Узуновски-Aбaз.
Штaбот нa бригaдaтa го очинувa: Комaндaнт Тодор НaстевскиБодо, комaндaнт Политичкји комесaр Коле Млекaрот, политички
комесaр Зaменик нa политичкиот
комесaр Димитaр Aлексиевски,
зaменик нa политичкиот комесaр,
Млaдински рaководител Кочо Битољaну, млaдински рaководител.
Бригaдaтa
делувaше
нa
целaтa територијa нa Мaкедонијa.
Нејзините делови се нaоѓaa во состaвот нa Одделението зa зaштитa нa нaродот. Тaa се состоеше од
три бaтaлјонa рaспоредени во с.
Горно Врaновци-Велешко, Источнa Мaкедонијa и во Зaпaднa Мaкедонијa. Штaбот нa бригaдaтa ги
координирaше aктивностите нa
овaa бригaдa во нaпорите зa сиузбивaње нa остaтоците од реaкционерните сили, колaборaционисти,
остaтоци од непријaтелски единици, шверцот упaдите и друго. Во
рaмките нa зaвршните оперaции зa
конечното ослободувaње нa Мaке-

Македонски партизански единици го
ослободуваат градот Битола.

донијa, овaa бригaдa имaше зaдaчa
дa влегувa во ослободените грaдови нa Мaкедонијa и дa ги обезбедувa јaвните објекти и ги приведувa сорaботниците нa окупaторот.
Нa 13 ноември 1944 годинa штaбот нa бригaдaтa влезе во ослободено Скопје. Тукa, во текот нa декември 1944 годинa, по военaтa
реоргaнизaцијa, беше формирaнa
8. дивизијa нa КНОЈ.
Првa, Вторa, Третa и Четвртa
инженерискa бригaдa
Овие бригaди произлегоa во
текот нa месец aприл 1945 годинa,
кaко плод нa aктивностa нa Инженериското одделение при ГШ нa
НОВ и ПОЈ зa Мaкедонијa. Отпрвин, при овa одделение постоејa
четири бaтaлјони со по три инженериски чети и еднa бригaдa. Вкупнaтa бројнa состојбa нa бaтaлјоните изнесувaше 459 луѓе. Покрaј
овие единици беa оформени и двa
пионериски бaтaлјонa со околу
170 луѓе, зa потребите нa 42. и 48.
МНОД од состaвот нa ЏВ МНОУК
кој се бореше нa Сремскиот фронт.
Во нaредниот период, порaди зголемувaње нa обемот нa рaботaтa нa инженериските единици
во Мaкедонијa, беa оформени пет
рaботнички бaтaлјони состaвени
од Aлбaнци секој со 500 луѓе, четири бaтaлјони состaвени од зaробени Итaлијaни и еден бaтaлјон
од зaробени Гермaнци. Во Скопје беше формирaн и еден грaдежен бaтaлјон зa попрaвкa и грaдбa нa воени објекти и грaдби, a со
истaтa нaменa по комaндите нa
подрaчјaтa во Мaкедонијa беa формирaни грaдежни чети.
Бидејќи Инженериското одделение при ГШ нa НОВ и ПОЈ
зa Мaкедонијa не можеше прaктично и ефикaсно дa комaндувa
и упрaвувa со толкaв број нa грaдежни единици, беше извршенa
новa реоргaнизaцијa нa истите.
Тие беa преформирaни во четири нови инженериски бригaди, 1.,
2,. 3. и 4. инженерискa бригaдa.
Секојa од нив имaше по еден инженериски и три рaботнички бaтaлјони состaвени од воени зa-

робеници. Дејностa нa овие бригaди содржеше, глaвно, од попрaвкa
нa рaзрушените стопaнски и сообрaќaјни објекти, оспособувaње
нa пaтничките и железнички сообрaќaјни пaтни прaвци ширум
Мaкедонијa. Грaдежните пaк бaтaлјони и чети имaa зaдaчa дa ги оспособaт воените кaсaрни зa потребите нa единиците нa мaкедонскaтa војскa. Во нaредниот период
следувaше новa реоргaнизaцијa нa
овие единици во нови три бригaди и тоa 1., 2. и 3. Инженерискa
бригaдa и еднa рaботничкa бригaдa состaвенa од еден бaтaлјон со
Мaкедонци и четири бaтaлјонa состaвени од зaробеници Итaлијaнци. Тaкa оргaнизирaните бригaди
ги извршувaa следните зaдaчи: 1.
инженерискa бригaдa во чиј состaв се нaоѓaше и еден бaтaлјон
од зaробени Гермaнци, доби зaдaчa дa јa попрaви железничкaтa поругa нa пaтниот прaвец Велес-Демир Кaпијa до крaјот нa месец мaј
1945 годинa, a во месец јуни дa јa
попрaви железничкaтa пругa нa
пaтниот прaвец Скопје-Кaчaник;
2. инженерискa бригaдa имaше
зaдaчa дa изврши попрaвкa нa сите
сообрaќaјни комуникaции нa просторот Струмицa-Вaлaндово-Гевгелијa-Дојрaн, до крaјот нa месец
мaј 1945 годинa, a потоa во нaредниот период дa рaботи нa оспособувaњето нa железничкaтa пругa
со тесен колосек нa железничкиот
пaтен прaвец Кaтлaново-Зелениково; До крaјот нa месец мaј 1945
годинa, 3. инженерискa бригaдa
имaше зaдaчa дa врши попрaвкa нa
сите мостови и пaтиштa нa пaтниот прaвец Скопје-Кумaново-рекa
Пчињa и пaтниот прaвец Бујaновaц-Кумaново-Свети Николе и нa
мостовите и пaтиштaтa нa пaтните прaвци нa делницaтa Кумaново-Кривa Пaлaнкa. Рaботничкaтa
бригaдa имaше зaдaчa дa изрaботи
новa вaријaнтa нa Удовскaтa Клисурa во должинa од 8 км низ којa
поминувaше железничкaтa линијa во прaвец нa Демир КaпијaГевгелијa. Нa оствaрувaње нa овaa
зaдaчa тaa ќе рaботи сé до октомври 1945 годинa.
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МAКЕДОНСКИ НAРОДНООСЛОБОДИТЕЛНИ
ДИВИЗИИ (МНОД)
Формирaњето нa МНОД во
текот нa Вторaтa светскa војнa
зaпочнa дa се одвивa по мaсовизирaњето нa НОБ во во Мaкедонијa, во текот нa вторaтa половинa
нa 1944 годинa. Оформувaњето
нa овие втори по големинa, мaкедонски воени единици беше овозможено помеѓу другото и зa мaсовниот прилив нa нови борци.
Тоa пред сé, се должеше нa доброволното приоѓaње, но и нa почетните резултaти нa оргaнизирaното
мобилизирaње нa нaродот во редовните единици нa НОВ и ПОМ.
Токму порaди тоa ГШ нa НОВ и
ПОМ, уште нa 24 aвгуст 1944 годинa, побaрa од ВШ нa НОВЈ
нови формaциски броеви зa новоформирaните МНОД и зa оние кои
беa во тек нa формирaње. Нa 26
aвгуст 1944 годинa, ВШ нa НОВЈ
одговори нa овa бaрaње и ги додели новите формaциски броеви во
рaмките нa НОВ и ПОЈ, нa МНОД,
кои во иднинa ќе ги носaт броевите 41. и 42. МНОД нa НОВЈ. Но
ГШ нa НОВ и ПОМ, зaрaди големиот прилив нa нови борци нa 11
септември 1944 годинa, повторно
се обрaти до ВШ нa НОВ и ПОЈ зa
издaвaње нa четири нови броеви зa
новите МНОД. ВШ нa НОВ и ПОЈ,
со одговорот од 12 септември 1944
годинa, додели три нови броеви нa
новите мaкедонски дивизии: 48..,
49. и 50 МНОД нa НОВЈ. Тој, воедно, со овaa телегрaмa побaрa од
ГШ нa НОВ и ПОМ дa го зголемувa бројот нa борците во постоечките МНОБ до 2000 борци и стaрешини. Со телегрaмaтa нa Врховниот комaндaнт нa НОВЈ од 13 сепетмври 1944, упaтенa до ГШ нa НОВ
и ПОМ, беше побaрaно МНОД дa
имaaт постоечки борбен состaв
кој не би бил помaл од 6 до 8000
борци и стaрешини. Но фaктот зa
големиот прилив нa нови борци и
новоформирaни МНОБ не можеше дa се зaнемaри пa тaкa следувaa
нови нaредби од ВШ нa НОВЈ зa
пополнувaње нa бројниот состaв

нa постоечките дивизии. Веќе нa
24 септември 1944 годинa Врховниот комaндaнт нa НОВЈ побaрa
од ГШ нa НОВ и ПОМ подетaлни
информaции и извештaј зa формирaњето нa новите дивизии.
Блaгодaрение нa сите овие
околности, веќе во срединaтa нa
месец септември 1944 годинa под
комaндaтa нa ГШ нa НОВ и ПОМ
се нaоѓaa формирaни пет МНОД:
41., 42., 48., 49. и 50. МНОД нa
НОВЈ. Подоцнa беa формирaни
и Кумaновскaтa и Струмичкaтa МНОД, којa беше именувaнa
и кaко 51. МНОД нa НОВЈ. Под
комaндaтa нa ГШ нa НОВ и
ПОМ тогaш имaше вкупно седум
МНОД. 8. дивизијa беше дивизијa
нa КНОЈ, којa се формирaше во текот нa декември 1944.
Сé до формирaњето нa нaјголемите мaкедонски единицикорпусите, МНОД дејствувaa или
под комaндa нa штaбовите нa четирите ОЗ, или, пaк, под директнa
комaндa нa ГШ нa НОВ и ПОМ.
По формирaњето нa МНОК, во текот нa првaтa половинa нa октомври 1944 годинa, МНОД беa вклучени под комaндaтa нa штaбовите
нa корпусите, a во исклучителни
околности дел од нив повремено делувaa под директнa комaндa
нa ГШ нa НОВ и ПОМ. Нaглото
зголемувaње нa воените единици, кaко по бројот нa вклучените
борци, тaкa и по бројот нa формирaните единици, итно нaлaгaше
новa военa и територијaлнa реоргaнизaцијa. Тaкa, во првaтa половинa нa октомври 1944 годинa, целокупнaтa територијa нa Мaкедонијa во воен поглед беше поделенa
нa три КО, комaндувaни од корпусните штaбови.

Осмa мaкедонскa дивизијa нa
КНОЈ
Нa 15 aвгуст 1944 годинa Врховниот комaндaнт нaреди дa се
формирa КНОЈ. Основнa зaдaчa нa
корпусот, беше обезбедувaње нa
ред и мир во зaднинaтa нa единиците нa НОВ и ПОЈ и зaштитa нa
држaвните грaници.
Соглaсно овaa потребa, нa
територијaтa нa Мaкедонијa
дејствувaa помaли делови и специјaлизирaни лицa од Мaкедонскaтa бригaдa нa КНОЈ со цел
дa обезбедувaaт и создaвaaт ред
и мир нa слободнaтa територијa. Дури по конечното ослободувaње нa Мaкедонијa, во рaмките нa военaтa реоргaнизaцијa нa
единиците нa НОВ и ПОМ, во
текот нa вторaтa половинa нa декември 1944 годинa, во слободно
Скопје е формирaнa 8 дивизијa
нa КНОЈ.
Комaндниот состaв нa дивизијaтa го сочинувa: Комaндaнт
Вaско Политички комесaр Рaде
Гогов-Црноречки, политички комесaр Коле Млекaрот, политички
комесaр Зaменик нa политичкиот комесaр Димитaр Aлексиевски,
зaменик нa политичкиот комесaр.
Во нејзиниот состaв формциски влегоa: 5., 10., 13., МНОБ и
по еден бaтaлјон од состaвот нa 20.
и 21. МНОБ. Конечното дооформувaње нa дивизијaтa зaврши со
упaтувaње нa уште еднa бригaдa
во нејзиниот состaв состaвенa од
војници од Белгрaдскaтa и Војводинскaтa дивизијa нa КНОЈ. Тaa
беше упaтенa во реонот нa Битолa.
Покрaј тоa, по нaредбa нa Врховниот комaндaнт нa ЈA, сите НОПО,
местни стрaжи и комaнди нa местa
влегоa во состaвот нa овaa дивизијa. Нејзинa основнa зaдaчa беше
зaштитaтa нa јужнaтa држaвнa грaницa нa ДФЈ и борбa со остaтоците и другите непријaтелски елементи.
проф. д-р Мaрјaн Димитријевски
проф. д-р Ѓорѓи Мaлковски
м-р Лидијa Ѓурковскa
(продолжува во следниот број)
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка

СЛОБОДАРСКИ ТРАДИЦИИ
Денот на резервните офицери од ООЕ на ОРОРМ во Крива Паланка, 11-ти март, беше
одбележан со повеќе содржини.
Најпрво, беше посетено местото
на поранешната караула „Рамна
Нива“, која на 11-ти март 1992
година беше првиот преземен
објект од тогашната Тетиторијална одбрана, со што, започна обележувањето на македонската државна граница.
Пред спомен-обележјето на
загинатите бранители во 2001 година беше положено свежо цвеќе,
а на полицискиот генерал Зоран
Јовановски и на ПС во Крива Паланка им беа врачени Благодарници на ОРОРМ.

За над 300 резервни офицери
и подофицери, претставници на локалната самоуправа, на АРМ, на безбедносните сили и граѓани на Крива Паланка, посебно впечатлив чин
претставуваше подигањето државно
знаме на јарбол на загинатиот резервен потпоручник Јане Јакимовски,
бранител во 2001 година, на неговото вечно почивалиште на градските
гробишта во Крива Паланка.
Пригодни обраќања во оваа
пригода имаа: градоначалникот
Арсенчо Алексовски, резервниот мајор и поранешен командант
на резервниот моторизиран баталјон на Територијалната одбрана
во 1992 година Веселин Стојановски и претседателот на ОРОРМ

Полагање цвеќе пред споменикот
на загинатите бранители

проф д-р Ѓорѓи Малковски. Честа
да го подигне државното знаме на
јарбол, што беше проследено со
впечатливите звуци на трубата, ја
имаше претседателот Малковски,
кој притоа, меѓу другото, нагласи
„Ова е прво знаме на јарбол на местото на кое почива храбриот бранител на Татковината во 2001 година. Кога ќе се вее знамето, ќе се
вее и името на првиот загинат бранител од Крива Паланка“. Во оваа
пригода, на авторите на литературни творби на тема „Бранителите од 2001 година“, им беа врачени
првата, втората и третата награда.
Веселин Стојановски
член на Собранието на ОРОРМ
од ООЕ Крива Паланка

Доделување признание на полицискиот
генерал Зоран Јовановски

ВО СПОМЕН НА ЈАНЕ ЈАКИМОВСКИ (1965-2001)
Македонски херој Јане,
Со длабока болка, скршени
срца и неизмерна тага, најблиските, пријателите и граѓаните на
Крива Паланка ја примија веста за
твојата прерана смрт.
Те уби, подмолно-кукавички терористичка група на УЧК,
на 21 март 2001 година, со истрели
од огнено оружје од автомобил во
движење, пред комплексот Чаирчанка-Скопје, враќајки се од Тетово од службена должност - командир на посебната единица на МВР
од Крива Паланка.

Не успеа да стасаш во својот
дом, во кој те чекаа родителите
Миомира и Александар, сопругата
Светлана, десетгодишната ќерка
Адријана и четиригодишниот син
Теодор.
Ти херој Јане,
Беше трета жртва од Крива Паланка, во воениот конфликт од 2001
година. Сите Вие бевте најхрабри,
најборбени и секогаш на првите позиции и борбени линии во одбрана
на Република Македонија.
Извршниот одбор на Општинската организациона единица на

резервните офицери од Крива Паланка, со целосна финансиска и
друга поддршка на ОРОРМ, донесе одлука на денешниот ден, 11-ти
март 2013 година, по неполни 12
години од твојата прерана смрт,
над твојот вечен дом да се крене
македонското знаме на јарбол, кое
вечно ќе се вее, бидејќи Ти тоа го
заслужи како наш колега, резервен офицер, со што барем малку
ќе се ублажи болката на твоите
најблиски.
Македонскиот херој Јане Јакимовски е роден на 6 јули 1965 го-
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Од говорот на Веселин Стојановски
дина, во Крива Паланка. Потекнува
од семејство на просветни работници. Основно и средно образование завршил во Крива Паланка.
По завршување на средното
образование заминал на отслужување на воениот рок, во Школата
за резервни офицери во Сараево, од
2.08.1984 до 3.09.1985 година, со
што се стекнал со чин потпоручник.
По завршувањето на воениот рок, го продолжил образованието на Факултетот за безбедност во
Скопје. Завршил Више образование
(VI -1 степен) во периодот 1985 –
1987 година и се стекнал со стручен
назив Правник – насока безбедност.
По пауза од една година, на
10.04.1989 година, се вработил
како Виш криминалистички техничар во ОВР Пробиштип.
Од 1.07.1992 година, преминал во Полициската станица во
Крива Паланка, како помлад инспектор.

Обраќање на градоначалникот на К.Паланка
Арсенчо Алексовски

Од 20.05.1993 – 15.10.1994 година, работел како водич на смена
во Полициската станица во Крива
Паланка., за да потоа биде поставен за заменик командир во ОВР
Крива Паланка.
Истовремено, со обврските
заменик командир, ги извршувал
и обврските во посебната единица
на МВР, како нејзин командир. Со
оваа единица командувал и учествувал во повеќе акции и тоа:
- акциите за симнување на
албанското знаме, кое беше незаконски подигнато во Гостивар во
1997 година, познати како гостиварски настани;
- обезбедување на бегалците од
Косово во Мaкедонија во 1999 година, кои беа сместени во Стенковец;
- акциите на подрачјето на
Мирковци – Танушевци; и
- во полициската акција во
Тетово (на Тетовското кале), која
му беше и последна акција, кога

при враќање загина во Скопје, на
21 март 2001 година.
Ти македонски херој Јане,
Не само што беше прекрасен сопруг, родител, командир, Ти
беше голем хуманист, спортски работник и остави драги спомени во
средината каде што живееше.
Засекогаш ќе остане зпишано, дека со прераната смрт Ти
како командир го положи твојот
живот за независна Република
Македонија.
Твојата смрт е голема загуба
за најблиските, пријателите и воопшто за граѓаните, за што секогаш ќе Ти бидат благодарни.
Ти херој Јане,
Иако замина во вечниот дом,
твоите дела нема да се заборават.
Засекогаш Ти ќе бидеш меѓу
нас.
Нека Ти е вечна слава, почивај во мир и спокој.
Веселин Стојановски

Наградените творби по повод Денот на ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка,
во чест на загинатиот бранител Јане Јакимовски
БРАНИТЕЛОТ ЈАНЕ - ВО ЛЕГЕНДАТА НА МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА
Историјата на нашата мајка
Македонија е полна со светли моменти на радост, но и солзи, крв и
страв. Толку векови некој сака да
не потисне, да не избрише од картата на светот, да ги расплаче нашите мајки, а сепак еве сме – гордо стоејќи и уживајќи во мирисот
на слобода и сончеви зраци по секоја разорна бура. Тука сме, после
се. Македонија ќе остане засекогаш

непоразена. Зошто? Тое не е светска тајна. Во нашата земја се раѓаат, живеат, почиваат луѓе со челично срце и огнена крв. Во нашата
земја се раѓаат ХЕРОИ. Луѓе – јунаци дури и во битката со времето.
И не можам да ја опишам мојата гордост и чест што сум достојна да кажам дека херои живееле
во мојот град. Одам по истото тло
на кое стапнувале тие, кои ги дале

животите за нашата земја. Еден од
нив е бранителот Јане... Занемувам пред неговото име прашувајќи
се дали сум доволно достојна да го
изговорам. Хероју! Ти благодарам!
Ти благодарам за безгрижниот сон
на мојата сестра, за детството без
ужаси на моите другари, за прегратката на моите родители, за тоа што
можам да уживам во секоја убавина на животот без СТРАВ! И кој
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рече дека не си со нас? Ти си тука
во срцето на секој од нас, и вечно
ќе останеш во нашите души. Вечно
ќе го спомнуваме твоето име, твојата возвишеност, како нешто на што
ги должиме отчукувањата на нашите срца. Твојата крв не е пролеана
бесцелно, таа тече во вените на децата на Македонија. Твојата болка
е измиена од нашите солзи, зашто
твојот сон е исполнет – живееме

без страв. Велат, стравот е антоним
на животот. ТИ, ни подари живот.
И зошто секогаш добрите?
Зошто секогаш ХРАБРИТЕ? Зошто хероите на животот се осудени
да заминат прерано??? Знам дека
нашиот херој Јане е на повозвишено место, со повозвишена цел.
Сепак, тој останува нашиот ангел - чувар. Останува АНГЕЛ НА
ХРАБРОСТА, ВРЕЖАН ВО ЛЕ-

ГЕНДАТА НА МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА. Некои луѓе стануваат повеќе, достигнуваат повеќе.
Ја допираат вечноста.... Јане е вечност, ВЕЧНОСТА Е ЈАНЕ.
Натали Велеска III-1
СОУ „Ѓорче Петров“
Крива Паланка
(добитник на прва награда)

БРАНИТЕЛОТ ЈАНЕ - ВО ЛЕГЕНДАТА НА МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА
Пред март стои и тогашен „Цветник“
Со години, и денес, а еве и сега
Ти, Вардаре стар
буден
Горда чест, храбро во име се крои
подзапри си го одот.
Да се заборави јунаштво твое
Од тогашен „Цветник“ до ден денес
и тогашен „Цветник“ нека наведи
не дозволуваат слики темни и неми
Зборој со почит за една младост
глава.
нескротлив спомен во човештво свое
Секавање, легендо за тебе брои.
Чаирски гори и карпи неми
Нека се сетат како март немилосрдно
се сеќава на бранителска става низ
херој мава.
Мартовско пладне таму некаде запиша нестрашливи вени.
Како зора зори со ново утро
Каде што спомен болно цивка и гребе
И спомени и години ќе изминат за трен
Ни малку сомнеж за кобен ден,
Град над нас, спушта облаци и молчи
тивко пладне пред пуста вечер
За рој од спомени што ги остави по себе. Споменик пак ќе допре слаба рака
старечка.
изродило пискоти во нечекан трен.
А од таму легендо македонска,
Но не, ти не замина,
каде што од срце заборав не доаѓа
Стој ти таму и спушти капа
Легендите не си одат така.
уште ќе стои една рана малечка....
Немилосрднику беден со начадена крв Сенки клети кои молкнале со шумот
Клаудија Стоевска III-1
изрониле тронки над твојата младост
Оддади почит и сети се само
која остави друг да живее и сака.
Тоа што легенда со куршуми
СОУ „Ѓорче Петров“
напакости,
Крива Паланка
Тука, пред мермер изрезбан и студен
не те направи во стројот прв.
(добитник на втора награда)

Од читањето на наградените творби
ХЕРОЈОТ ЈАНЕ-ЛЕГЕНДА НА МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА
Знаете, најмалите нешта кои својот сјај го овековечиле решителноста на сопствениот наможе да го променат животот. Во во споменот на својата таткови- род. Стопена во болка, надежта
трепката на окото нешто се случу- на, барајќи и чекорејќи кон излез за искрено спасување на честа на
ва случајно и кога најмалку оче- онаму каде што другите се прето- својата држава, остави трага во
куваш изгледа дека си на пат кој пиле во страв, луѓе кои ја вкусиле младоста на херојот Јане, која ниникогаш не си го замислил. Каде вистинската горчина на животот, како не може да се помири со жиќе те одведе? Тое е патувањето на вечно венчани во историјата на ивотната вистина, а неговата вернашиот живот-нашата потрага по почитуваната и сакана татковина. ба за ново подобро утро згаснале
светлината. Но понекогаш да се Таков беше херојот Јане. Човек кобниот мартовски ден, не дожинајде светлината значи да се по- целосно посветен на својата ра- вувајќи го денот кога ќе ги собере
мине низ најдлабоката темнина. бота, доследен на својата унифор- плодовите од сопствениот труд.
Барем така е за некои луѓе. Луѓе ма, чекорејќи напред со силата и Видете, самиот наслов повикува
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на почитување од нас живите кон
загинатиот херој за честа на македонската држава, па зошто да не
се запрашаме:„Имаше ли всушност победени и поразени и каква
симболика има статусот на „заагинат херој“ ? Зарем значи доволно
да со себе понесе жртва на татко,
сопруг, син, пријател, сограѓанин,
припадник на полицијата, но пред
се, човек? Зарем воено-етничкиот конфликт има толкава тежина
како болката во срцето на најголемиот, следбеникот на јарките бои
на очајот во погледот на својот
народ. „Да се најде таков пријател, колега и човек е многу тешко
на денешницава“: зборуваше татко ми како сведочење на голготата која заеднички ја преживеале.
Единствено што можам да направам е да се радувам и да се восхитувам на овој херој кој стравот го
надминал онаму каде што многумина крахирале, потчинувајќи
се на љубовта кон родната земја,
своеволно одлучен бескрајно да и
служи. Зборовите се излишни за
да се зборува за згаснатиот оган
во очите на Јане, за ведрината
на неговиот дух и победничката
енергија која како пламен жарела и се уште шири топлина меѓу
луѓето. „Јане беше човек достоен за почит, полн со ентузијазам,
способен да направи разлика меѓу

доброто и злото“: продолжуваше
татко ми. Дури сега ја разбирам
тежината на овие зборови. Затоа и
е вреден за нашите сеќавања и со
право заслужува место во нашите
срца, развивајќи ја длабоко патриотско-националната свест. Тешко
е да се пишува за 36 годишен младешки залет кој во име на најдрагоценото нешто-животот, не успеал да се повие пред насилноста
на непријателот и неговиот налет
на бес. Зошто судбината го оцрни чесното и храбро момче, кое
смело застанал на кормилото на
бродот кој тргнал кон нови достигнувања, притоа привлекуван
од мрачните сили кои ја надвиснале Македонија. А на „мајката
тажачка“ и останало сведоштвото за најголемото зло, крвавата
кошула која како завет зборува
дека и покрај храброста, мрачната судбина на големите луѓе
не може да се избегне. Со црвено мастило испишаната историја
на херојот Јане го избледи лицето на нашата земја, убавината на
едно ново поинакво утро, исчезна
се што беше убаво и лошо, добро
и зло. По тој мартовски ден веќе
ништо не беше исто. Целиот град
беше во жалост. Дури и небото
пролеа солзи за тебе, хероју наш.
Се простивме од тебе легендо на
македонската чест, но твоето име

Од читањето на наградените творби
ќе остане вечно втиснато во твоето дело сведочејќи за твојот животен идеал. Луѓето како тебе се
„белите мугри„ на нашето постоење, проткаени со чувства на реални храбри содржини и вистински човечки вредности. Храбро
живееше, храбро и загина.
Така седејќи ја допишував
последната реченица, она што ми
го кажа тоа црнокосо, ведро момче кое одговори на сите мои прашања и сега кога го пишувам ова
топлина ми го исполнува срцето,
поради нешто сум среќна. Се свртев да му заблагодаарам на момчето, но него го немаше. На неговото место стоеше бел гулаб. Одлета кон небото.
Емилија Јакимовска IV-8
СОУ „Ѓорче Петров“ Кр. Паланка
(добитник на трета награда)

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК

Делегацијата пред гробот на Благојче Крстаноски

Делегација на ОРОРМ Охрид, во состав Цветко Кузески
претседател, Митко Темелковски
потпретседател и Наум Јосифоски
секретар, на ден 7.04.2013 година
положи свежо цвеќе на гробот на
загинатиот професионален војник
Благојче Крстаноски во с. Ливоишта по повод патрониот празник
на ООЕ на ОРОРМ Охрид. Воедно беше остварен контакт и посета
на домот на неговата мајка и неговото потесно семејство.
Цветко Кузевски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Охрид
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Демир Хисар

ДОСТОИНСТВЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ
Општинската организација на
резервните офицери од Демир Хисар, во своите плански активности
посебно внимание им посветува
на слободарските традиции и значајните историски настани од подалечното и поблиско минато на
Демирхисарскиот регион. Во контекст на ова, патриотските чувства
како да се длабоко врежани во генетскиот код на демирхисарци,
кои со право се гордеат на своите револуционерни традиции и
достоинствено ги чествуваат големите патриоти од минатото, но не
ги забораваат ни оние кои на почетокот на 21-от век дадоа значаен придонес во одбраната на Татковината.
Членовите на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ од Демир

Хисар, како и други активисти, по
повод тригодишнината од смртта
на генералот Јосиф Бошевски, го
посетија неговото вечно почивалиште во с.Журче и во знак на почит положија свежо цвеќе.
Неговиот придонес заедно со Демирхисарскиот батаљон
беше огромен во безбедносната криза и остави светол белег
во поновата историја на Македонскиот народ, како еден од
најхрабрите и напожртвуваните
генерали на Армијата на Република Македонија.
Во напорите трајно да се сочува позначајната фактографија
во историскиот развој на демирхисарско, во текот на февруари
се одржаа два работни собири во
функција на подготовување мо-

нографија со наслов „Развојот на
системот на одбраната и заштитата во Општина Демир Хисар во
20-от век“.
Со овие работни собири во
организација на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ од Демир Хисар и Друштвото за наука, литература и култура „Висарион“, на кои
учествуваа над 50 учесници, раководеше проф. д-р Менде Солунчевски.
„Монографијата чии рецензенти се проф. д-р Ристо Дамјановски и проф. д-р Ѓорѓи Малковски, ќе ги овековечи значајните
настани и личности од 20-от век“,
ни изјави нејзиниот автор, професорот Солунчевски.
Ж.Т.

ВОЈНИТЕ ЗА РЕСУРСИ ПРИЧИНА ЗА НАРУШУВАЊЕ НА
ГЛОБАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ
Причината за насилствата
можат да бидат споровите за ресурси од различна природа. Споровите можат да настанат за некој конкретен извор на ресурс, кој
се наоѓа на територијата на неколку одделни држави, тоа може
да е некоја голема река или некој
подземен нафтен базент. Таков е
примерот со реката Nile која поминува преку девет држави, реката Меконг преку пет држави а

додека реката Euphrates поминува
низ три држави. Овие реки извираат од една држава поминуваат
преку други, пред да севлеат во
морето. Државите кои се наоѓаат
по горното течение на можат секогаш да го контролираат проток
на вода за сметка на оние држави кои се наоѓаат по долното течение, при што конфликтот може да
се создаде, кога државите по горното течение користејќи ја своја-

та положба го зголемуваат својот
проток на вода за сметка на државите по долното течение.
Воен конфликт може да настане и кога некој голем нафтен
базент се наоѓаат на територијата
на две држави и кога една од двете
држави користи несразмерно големо количество од општите нафтени резерви, а тоа пак да може да
предизвика намалување на нафтените добивки на другата држава
при што неизбежен е конфликтот
помеѓу овие држави. Ова беше и
еден од основните проблеми во односите на Ирак и Кувајт на крајот
80-тегодини од минатиот век.
Ирак тврдеше дека Кувајт користи
повеќе нафта од она што му припаѓа од општото нафтено поле во
Rumaila. Саудиска Арабија, Јемен,
O.A.E. Оман делат една нејасна
оцртана граница крај Rub' al Khali,
исто така се судира по прашања,
сврзани со нафтени ресурси.
Вториот основен вид на конфликт е поврзан со изјавување-
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то на претензии по однос на водни реони и минерали. Како што
беше истакнато претходн, Законот
за морето на ООН дозволува државите кои граничат со океан, да
се стекнат со исклучителни права
на сопственост врз една економска
зона, која што се наоѓа на двеста
милји од брегот, во рамките на кој
тие можат да ја користат морската флора и фауна и постојаните
резерви на ресурси. Оваа разграничување ќе одговара на големи
водни пространства, но може да
создаде олеми несогласувања и извор на непријателства во случаеви,
каде што неколку држави граничат
со море, таков пример имаме во
Каспиското море, или пак некое
друго слично водно тело со нејасно определени граници. При такви состојби неколку држави можат
да претендираат за суверена економска зона и да создадат спорови
во однос на положбата на нивните
водни граници. Одличен пример
за вакво несогласување и извор
на конфликти е Јужно кинеското море, каде што седум држави,
Брунеј, Кина, Индонезија, малезија, Филипини, Тајван и Виетнам
изјавуваат нескриени територијални претензии кон големите водни
делови.

Конфликти можат да се создадат и во однос на достапот до големи водни делови како Персискиот залив или Суецкиот канал, кои
се важни за пренесување на овие
суровини. Доста голем процент од
светската потрошувачка на нафта
се пренесува со танкери, кои патуваат од Персискиот залив до прис-

таништата во Европа, Јужна и Северна Америка и Јапонија. Често
овие танкери минуваат преку тесни делови, какви што се Хормоуз,
Малака (помеѓу Индонезија и Малезија) или Црвено море, каде слободното минување на бродовите
преку овие води е од приоритетна
важност за одржување на протокот
на ресурси. Државите кои увезуваат ресурси за нивна потреба не секогаш се против решенијата на
месните власти за затварање на патиштата или ограничување на достапот до нив. Во 1986 година САД
на Кувајтските танкери го постави
американското национално знаме се со цел тие непречено да поминуваат преку Персискиот залив
имајќи во предвид дека во тоа време оваа место беше место на судири помеѓу Иран и Ирак. Нафтените и гасоводните цефководи а посебно оние кои поминуваат по тензични региони, исто така се дел од
проблемот, поврзан со доставта на
ресурсите до крајните потрошувачи.
Имајќи ги во предвид овие
претходно споменати неколку
фактори, незапирливото зголемување на светската побарувачка на
ресурси, појавата на значаен недостиг на ресурси и се по големите растечки проблеми околу правото на сопственост, најверојатно
ќе причини нови поместувања во
меѓународната состојба. Првите
два фактори очекувано ќе ја зголемат трката помеѓу одделни држави
за достап до стратегиски важните
суровини, а додека третиот фактор
ќе стане причина за нови недоразбирања и конфликти. Покрај ова
секој од овие фактори ќе го засили
дестабилизирачкото влијание на
другите два. Со постојаното зголемување на потрошувачката на
ресурси ќе се појави забрзан недостиг на стратегиските ресурси а
аналогно на оваа и несомнено голем притисок на владите во државите за брзо и одлучно решавање
на овој проблем. Ова ќе допринесе од своја страна, одделни држави
да се сконцентрираат кон можната
најголема контрола и искористу-

вање на ресурситенад оспоруваните територии каде се наоѓаат
изворите на овие ресурси, а на тој
начин ќе се зголеми опасноста од
создавањето на конфликт помеѓу
државите, кои делат или пак покажуваат нескриени претензии кон
одреден извор на ресурси.
Повеќето од тие конфликти
решат без да се употреби сила, односно со постигнување на согласност за проблемот помеѓу засегнатите нации и држави. Вакво сценарио ќе биде во огромна корист за
целокупниот светски пазар. Предвидените економски добивки од
постигањето на заеднички прифатлови решенија се неколку кратно
поголеми од истите кои се појавуваат кога има војна. Затоа повеќето
држави се наклонети да се откажат
од своите барања за поголема контрола, ако им се обезбеди доволно
големо парче од “тортата”. Но не
секогаш преговорите и влијанието
на светските пазарни интереси се
покажуваат како силни фактори за
избегнување на конфликт. Можно
е ресурсите да бидат толку важни
за опстанокот на нацијата или пак
на нејзината економска благосостојба, што компромисот да биде
едноставно незамислив. Само за
илустрација можеме да претпоставиме дека под било кои услови
САД ќе дозволи Персискиот залив
да падне во некоја непријателска
сила имајќи го во предвид значењето на Персискиот залив или
пак дека Египет ќе дозволи Судан
или Етиопија да добијат контрола
над реката Нил. Во такви ситуации
каде овие прашање се издигнати
на ниво на национална безбедност
тешко дека ќе се земат во предвид
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преговарањата и постигнувањето
на некаква спогодба, а кои се против националните интереси на некоја држава.
Светските пазарни интереси
исто така можат да ја зголемат веројатноста од избувнување на конфликти. Оваа го имаме кога даден
оспоруван ресурс е толку ценет
од материјална гледна точка, што
ниту еден од аспирантите за контрола на овој вид на ресурс нема да
сака да изгуби. Таков случај имаме
со Демократската Република Конго (накогашен Заир) каде неколку
внатрешни сили и извесен број на
надворешни сили се борат за контрола и доминација на доходовни-

те полиња богати со злато и мед
кои, се наоѓаат во западниот и јужниот дел. Слична е состојбата во
Сиера Леоне, каде станува збор за
повеќедецениски конфликт поврзан со вредните полиња на државата кои се богати наоѓалишта на
дијаманти. Во практика појава на
такви конфликти имаме и се создаваат во сиромашни и недоразвиени држави, каде што сопственоста
на ресурсите се смета за единствениот начин на натрупување на огромни богатства.
Зголемената опасност од внатрешни конфликти, поврзани со
ресурсите, се зголемува уште повеќе од зголемената поделба помеѓу сиромашни и богати, појава
која често пати се посочува како

резултат од глобализацијата. Додека високо развиените земји земји
успеваат да си обезбедат економски просперитет и благодет, оние
кои се во подножјето на економската скала им е се потешко да си
обезбедат пристап до основните
важни ресурси како што се храна,
земја за обработка, питка вода и
др. Со перманентното намалување
на ресурсите и аналогно на оваа
постојаното зголемување на цените, сиромашните земји или како
што претходно рековме кои се наоѓаат на дното на економската скале ќе се најдат во една исклучителна безизлезна ситуација.
Економската способност не
е иста за сите држави, оваа ќе допринесе за зголемување на опасноста од глобализационен јаз помеѓу “победниците” и “победените”. Владите на државите кој ќе
ја изгубат битката со т.н модерно
време често пати ја префрлуваат
вината за економските проблеми
врз надворешните сили или пак
врз внатрешните политичари кои
не ја уживаат довербата во поголемиот дел од општеството. Тие

се дрзнуват да предизвикаат разни кризни состојби а се со цел да
го отргнат вниманието од проблемите како што се невработеноста
и гладот.
Во блиска иднина таквата
опасност само ќе се изострува,
од причина што зголемената економска трка и притисокот од страна на фондовите за меѓународни
заеми ќе ги принудат владите на
развиените нации стопираат субвенциите за храна и други основни суровини и да ги приватизираат
претпријатијата за извршување на
такви основни услуги како доставата на вода. Таков пример имаме
во периодот на 2000 година во поголемите градови на Боливија кога
биле зафатени од протести против
намерата на владата да ги приватизира јавните претпријатија и да наложи такса врз водата за пиење. За
да не дојде до ескалација на протестите претседателот Хјуго Банзер
објавил вонредна состојба и наредил на армијата да ги расчисти
главните улици.
Во повеќето случаи светските
пазарни интереси и глобализација-
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та можат да помогнат да се избегне
користењето на сила при појава на
недостиг на ресурси, постојат ситуации кога тие не можат да влијаат. Кога тоа ќе се случи, споровите сврзани со пристапот до крајно
потребните 9или исклучително
вредни) ресурси, можат да доведат
до вооружен конфликт. Сличните
судири можат да се претворат во
внатрешна борба за контрола над
определен ресурс, територијален
конфликт за некоја спорна гранична или исклучителна економска
зона, во воено поморски спор за
некој посебно важен воден пат или
локална борба за власт во региони,
кои содржат големи залихи на ресурси, како што се Персискиот залив и Каспиското море. Во какви
форми можат да се изразат овие
судири, тие најточно можат да бидат опишани како војни за стратегиски ресурси, конфликти, кои во
голем дел гравитираат околу поседувањето и користењето на крајно
важните ресурси.
Историјата на човештвото е
преплавена од војни за ресурси,
водени уште од најраните цивили-

зации. По завршувањето на втората светска војна постојаното тежнење кон ресурсите беше засенено од политичките и идеолошките
цели на САД, постојаното соперништво со тогашниот Соверски
сојуз во современата ера, меѓутоа
ова тежнење се појави повторно
со уште поголема сила за разлика
од порано. Земајќи го во предвид
зголеменото значење на економската моќ во безбедносната политика на одделни држави, зголемената светска потрага по основните ресурси, а со тоа и појавата на
недостиг ресурси, а за таа цел ќе
зачестат избувнувањето на многу
конфликти, сврзани со ресурсите
со сигурност нивниот број и интензитет ќе порасне.
Нормално, трката по ресурсите секако нема да биде единствена причина за создавање на
конфликти во XXI век. Не се за
потценување и другите фактори кој можад да доведат до дестабилизација на светското општество, на одредени држави, региони или пак континенти. Такови фактори секако претставуваат
етничката омраза, економската,
неправда или неблагосостојба,
политички натпревар и т.н. што
се предуслов за избувнување на
конфликти. Меѓутоа, се почесто
овие фактори ќе се поврзат со
споровите кои се водат за правото на сопственост или пак достап на основните стратегиски
ресурси. Колку и да постојат политички и религиозни поделби
помеѓу две држави или две општества, веројатноста да избувне
воен конфликт помеѓу нив е толку поголема, кога едната држава
верува дека другата ги загрозува нејзините стратегиско важните резерви на вода, храна или пак
на енергија (нафта, природен гас,
јаглен, дрвен материјал и др.)
Сепак на овие процеси треба да се гледа со пооптимистички
ставови. Борбата за стратегиските
ресурси е процес кои нуди шанса
на државите да се вклопат во севкупните светски текови и збиднувања без исклучоци. Позната

е изреката на поранешниот генерален секретар на на ООН, Кофи
Анан кој вели „се менувале или
не тоа нее е прашањето, туку
менувањето значи да опстоиш”.
Во контекст на оваа државите треба да се адаптираат на тој начин
што ќе превземат активности кои
најмногу им одговараат за нивен
побраз развој и просперитет. Затоа можеме да констатираме дека
можеби судбината е неизвесна во
времето на современата глобализација но затоа секоја индивидуа,
држава и регион може да се вклопи во светските случувања на начин кој се во сопствена полза но
секако не и на штета на другите.
Констатиравме дека правилното
распоредување на ресурсите е повеќе наклонета кон нејзините економски аспекти така што и во иднина овие аспекти ќе преовладуваат за разлика од останатите. На
човештвото и на државите веќе не
им се потребни војни од најрзаличен интинзитет, туку развој и економски стандард преку ки ќе ги
надминат недорзабирањата и преку кои ќе имаат и помалку причини за меѓусебни судири, бидејќи
овие ресурси поденакво им припаѓаат на сите за општо добро на
човечката цивилизација.
м-р Гоце Георгиев
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Трета седница на Собранието на ОРОРМ

ОТЧЕТ ЗА СРАБОТЕНОТО
На третата седница на Собранието
на
Организацијата на резервните офицери на
Р.Македонија, што се оддржа на
15 март во Скопје, во фокусот на
вниманието беа остварените активности во изминатото тримесечје од 2013 година, како и договор за реализација на планираните задачи во текот на годината.
Во контекст на ова, на дневниот ред на седницата, со која
раководеше претседателот проф.
д-р Ѓорѓи Малковски, беа повеќе
актуелни прашања. Во рекапитуларот на оствареното во првото тримесечје на 2013 година беа
нагласени интезивните подготов-

ки за претстојниот научен собир
на тема „Македонија во Балканските војни, Букурешкиот договор – 100 години потоа“, реформските процеси во ОРОРМ, како и
работните средби на претседателот со општинските раководства
и со градоначалниците на општините.
Во функција на координирање на приоритетните активности и заеднички проекти, остварени се непосредни разговори
со 16 општински раководства и
градоначалници на единиците на
локалната самоуправа. Во оваа
пригода, на осум ООЕ на ОРОРМ
(Пробиштип, Штип, Кочани, Би-

тола, Прилеп, Кичево, Крива Паланка, Кратово) им се доделени
компјутери.
На седницата е усвоена Одлука за спојување на ООЕ на
ОРОРМ: Кавадарци и Неготино; Кичево и Македонски Брод;
и скопските општински оранизации кои во иднина ќе функционираат како две (Скопје 1 и Скопје 2). Покрај ова, на овој работен договор се согледани обврските на ОРОРМ за учество на
нејзини активисти на Јазичната
академија на CIOR, која годинава
ќе се одржи од 15-26 јули во Гдинија, Република Полска.
Живко Трајановски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

ЧЕСТВУВАЊА
На 4 мај 2013 година, пред
споменикот на Гоце Делчев во
центарот на Делчево, кој го носи
името на овој великан, се одбележа 110 - годишнината од неговата
прерана смрт.
По овој повод, градоначалникот на Општина Делчево гдин Дарко Шехтански, претставници на Советот на Општината, предводени од г-дин Драган
Христов, претставници од политички партии од Делчево, како и
преставници на ООЕ на ОРОРМ
од Делчево, положија свежо
цвеќе пред споменикот на Гоце
Делчев.
Во оваа пригода беше поднесен реферат за ликот и делото на
Гоце Делчев, а поезија посветена
на великанот на македонската револуционерна борба прочита новинарот Васил Маневски.
На 9 мај 2013 година, пред
споменикот на паднатите од НОВ
во центарот на Делчево, се одбележа 68-годишнината од победата
над фашизмот, како и Денот на Европа .

Пригодна културно- уметничка програма презентираа учениците од СОУ ,,Методија Митевски - Брицо”, а членови на КУД
,,Гоце Делчев” прочитаа пригоден
реферат за улогата и значењето на
9-ти мај.
Пред споменикот на паднатите борци, делегации на: Општинската организација на здружение-

то на борци од Делчево, Советот
на Општина Делчево, основните
општински училишта, средното
општинско училиште, политичките партии како и ООЕ на ОРОРМ
од Делчево, положија свежо цвеќе.
Светлана Илиевска
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

Делегација на ООЕ на ОРОРМ Делчево пред споменикот на
паднатите борци од НОАВМ
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ПРОВЕРКА НА ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ
Според програмата за работа,
за едукација и за обука на Организацијата на резервните офицери на
Р Македонија, во текот на месец
април, во фокусот на вниманието беше одбележувањето на 61-та
годишнина од основањето на оваа
асоцијација на резервниот старешински кадар во далечната 1952
година.
По овој повод, во повеќе организациони единици на ОРОРМ
во општините (ООЕ) , Извршните одбори организираа проширени седници на кои учествуваа
претставници на: подрачните единици на МО, на Дирекцијата за
заштита и спасување, на Центарот
за управување со кризи и на единиците на локалната самоуправа,
со кои се остварува повеќегодишна плодна соработка во сферата на
одбраната, безбедноста и заштитата и спасувањето.
Меѓу поголемиот број практични содржини, посебно е значаен за одбележување кондициониот марш што се организира
на 27-ми април на просторот на
општините Крушево и Демир Хисар, кој, всушност, претставуваше
централна програмска активност
со која беше одбележан Денот на
ОРОРМ – 29-ти април.
Маршот, на кој учествуваа
150 млади резервни офицери и
подфицери, како и студенти од Институтот за безбедносст, одбрана
и мир при Филозофскиот факултет во Скопје, членови на Организацијата, се изведе на релацијата Крушево-тренинг ценгтар во с.
Растојца, Демирхисарско во должина од 17 км.
Целта на оваа практична
содржина, во чие изведување беа
вклучени членови на ОРОРМ од
општините од југозападниот регион како и претстаавници на
ОРОРМ на град Скопје, беше проверка на психофизичките способности и обновување на знаењата

Дел од учесниците на почетокот на маршот

Учесниците на маршот во Крушево
од географска и топографска ориентација во просторот.
Кај прекрасниот водопад Момин Камен, учесниците беа информирани за културните и за историските карактеристики на Демирхисарскиот регион во минатото како
и за легендата, според која, водопадот го добил споменатото име. Ед-

нодневното дружење на резервните
офицери и подофицери заврши во с.
Растојца со заеднички ручек – традиционалното војничко гравче. Носител на проектот, на овој, успешно
организиран марш, беше членот на
Собранието на ОРОРМ, проф.д-р
Менде Солунчевски.
Живко Трајановски

Пред споменикот на паднатите борци од НОАВМ
во с. Растојца
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БУКУРЕШКИОТ ДОГОВОР ВО ФОКУСОТ НА
воениот период и Втората светска
Годинава се навршуваат 100
ВНИМАНИЕТО војна;
Македонската држава, согодини од Втората балканска војна, окупацијата и поделбата на Македонија со Букурешкиот мировен
договор од 10-ти август 1913 година, со кој, балканскитге држави ја
распарчија Македонија и започнаа
процесите на обезличување на националната самобитност на македонскиот народ.

Веќе е формиран Редакциски
одбор во состав: проф.д-р Михајло
Миноски, проф.д-р Ѓорѓи Малковски, заменикот на министерот за
одбрана Емил Димитриев, проф.др Ванчо Ѓеорѓиев, проф.д-р Драги
Ѓорѓиев, проф.д-р Далибор Јовановски и м-р Никола Минов, кој ги

Дел од членовите на Редакцискиот одбор
Со цел, од сегашна историска
дистанца да се даде релевантна
оценка за далекусежните последици од Балканските војни за Балканот, пред се за Македонија и македонскиот народ, за неговата борба
за ослободување и обединување
во самостојна држава, Организацијата на резервните офицери на Р.
Македонија, Институтот за национална историја и Институтот за
историја на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“, ќе организираат научен собир на тема „Македонија во
Балканските војни, Букурешкиот
договор - 100 години потоа“, кој,
кон крајот на јуни ќе се одржи во
Скопје.

координира вкупните подготовки
во функција на успешно организирање на овој значаен собир.
Треба да се нагласи дека,
според концепцијата на Одборот,
Балканските војни и Букурешкиот договор нема да се разгледуваат
во строго определената временска
рамка, туку, со оглед на рецидивите, во временски период од 100-години. Во контекст на ваквата определба се и работните тези на научниот собир (Македонија во констелацијата на Балканот непосредно
пред Првата балканска војна; Балканскиот сојуз и Македонија; Балканските држави, Европските големи сили и Македонија во времето на Првата светска војна, по-

седите и светот од 1944-2013 година). Се очекува на собирот да учествуваат истакнати научни работници – академици, професори и
експерти од повеќе области (историја, воена историја, право, меѓународни односи, демографија и
други), од повеќе органи и институции, меѓу кои, од: МНР, МО, ГШ
на АРМ, Воената академија, Институтот за национална историја,
Институтот за историја на Филозофскиот факултет, Институтот за
социолошки и полтичко-правни
истражувања, Правниот факултет
во Скопје, Универзитетот ФОН,
Институтот за безбедност, одбрана
и мир, Институтот за географија и
Институтот за етнологија и антропологија. Ќе бидат поднесени 30ина научни и стручни трудови во
кои учесниците ќе ги презентираат сопствените вредносни судови
за историските настани, за нивното влијание врз политичките процеси и промени на Балканот во изминатото столетие, последичното
влијание врз актуелните состојби
во меѓудржавните односи на Република Македонија со соседите,
со согледувања за нивното менување и за градење на односи на
меѓусебно почитување и соработка како заеднички витален интерс
за интегрирање на целиот регион
во обединета Европа.
„Основната цел е утврдување на реалноста и објективната
вистина за Букурешкиот мировен
договор и последиците од неговата примена на територијата на етничка Македонија. Научниот собир ќе даде можност, македонската наука да презентира сопствени
ставови за историските настани и
за нивното влијание врз состојбите во Македонија во изминатите
100-години“, ни изјави проф.д-р
Малковски.
Ж. Т.
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РАБОТНИ ПОСЕТИ
Во рамките на планираните
редовни контакти и работни договори во координирањето на програмските активности со Општинските организациони единици
(ООЕ), во текот на првото полугодие, претседателот на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски оствари
работни посети на повеќе општински раководства (Крива Паланка,
Кичево-Македонски Брод, Битола,
Куманово, Виница, Кочани, Кратово, Штип, Пробиштип, Делчево,
Свети Николе, Кавадарци-Неготино, Прилеп, Струмица, Тетово, Демир Хисар). Во оваа пригода, беа
договорени неопходните задачи во
подготовките за успешна реализација на Програмата за работа на
извршните одбори и Програмата
за едукација и обука на членовите
на ОРОРМ.

Претседателот на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски
со претседателот на ООЕ на ОРОРМ Битола Милисав Стевановски
то на ООЕ на ОРОРМ Пробиштип
во просториите на ОРОРМ, и воедно им додели компјутер од донацијата од Телеком. На 30-ти јануари, оддржан е работен состанок со
ИО на ОРОРМ Делчево при што
се одлучи: до Советот на Општина

Од работниот состанок со ИО на
ООЕ на ОРОРМ К.Паланка
Покрај работните средби со
општинските организациони единици, претседателот на ОРОРМ
оствари работни средби и со градоначалниците на гореспоменатите општини, на кои се разговараше
за соработката помеѓу општинските ОЕ на ОРОРМ и локалната самоуправа, во реализацијата и финансиската поддршка на заедничките проекти и програмските активности.
На 29-ти јануари се оддржа
работен состанок со раководство-

Делчево да се достави Програмата за работа во 2013 година; да се
преземат мерки за возобновување
на членството; на 1-ви март да се
оддржи работен состанок и предавање од областа на историјата на
Македонија на кое, освен членовите на ОРОРМ, може да присуствуваат и останатите жители на Делчево кои ќе изразат желба да учествуваат на предавањето; се потврди учеството на традиционалниот
марш по повод 15-ти мај Денот на
Разловачкото востание. По работ-

ниот состанок, се реализира средба со претседателот на Советот
на Општина Делчево и се оддржа
прес конференција со Д-1 телевизија, при што беше презентирана
програмата за работа во 2013 година. Работниот состанок со ООЕ
на ОРОРМ Штип и Кочани се оддржа исто така на 30-ти јануари
при што на ООЕ на ОРОРМ Штип
им беше доделен компјутер. На
12-ти февруари претседателот
на ОРОРМ одржа работен состанок со ООЕ на ОРОРМ Битола и
Прилеп и им додели по еден компјутер. Истовремено, со дел од раководството на ООЕ Битола се направи посета и на Општина Новаци при што се оствари средба со
секретарот на општината и родителите на припадникот на резервниот состав Пеце Матичевски од
с. Новаци, Битолско, кој, трагично загина во 2001 година. Одлучено е во негова чест да се постави
јарбол со македонското знаме. На
15 февруари во Крива Паланка, се
оддржа работен состанок со ООЕ
на ОРОРМ Крива Паланка, Куманово и Кратово, на кој, беа договорени, активностите по повод 11-ти
март, кога ќе се организира посебна свеченост во врска со загинувањето на резервниот офицер Јане
Јакимовски и во знак на почит кон
овој бранител на Татковината, ќе
биде поставен јарбол на кој ќе се
вее македонското знаме. Исто така
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на ООЕ Крива Паланка и Кратово
им беа доделени компјутери. На
19-ти февруари претседателот оддржа работен состанок и со раководството на ООЕ на ОРОРМ Кичево и воедно им додели компјутер. На 21-ви февруари претседателот ја посети ООЕ на ОРОРМ
Струмица, остварувајќи плоден
работен состанок и во таа пригода,
им додели компјутер.
Во Крива Паланка, на 11-ти
март се организираше посебна
свеченост во врска со загинувањето на резервниот офицер Јане Јакимовски, при што, во знак на почит кон овој бранител на Татковината, се постави постави јарбол
на кој се вее македонското знаме.
Ваква свеченост и израз на почит

се подготвува и за припадникот на
резервниот состав Пеце Матичевски од с. Новаци, Битолско, кој,
сопствениот живот го положи за
Татковината.
На 26-ти март, во Битола се
организира собир на припадниците на резервниот состав од Битола
и Битолско, учесници во конфликтот во 2001 година. Во оваа пригода на резервните офицери и поофицери им беа врачени Благодарници за нивниот придонес во одбраната на Р. Македонија во 2001
година.
Претседателот на состанокот со извршните одбори на ООЕ
на ОРОРМ Демир Хисар, Битола и Прилеп, го договори текот
на подготовките за регионалниот

марш на релацијата Крушево – с.
Растојца што традиционално се
одржува на 27 април и претставува централно одбележување на
Денот на резервните офицери во Р.
Македонија.
На седницата на Извршниот
одбор на ООЕ во Кичево, со која
раководеше Зоран Никодиноски,
беше покрената иницијатива за
добивање на 5 објекти на територијата на Општина Другово, кои
ќе бидат адаптирани за изведување на обука и други активности на ОРОРМ, како и пошироко,
за потребите за едукација и обука
според програмите на Центарот за
управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување.
Мицевски
Тони
То
ни М
ицев
иц
евск
ски
и

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ
Извршниот одбор на Општинската организациона единица на
ОРОРМ од Тетово, во проширен
состав, на 29 април одржа свечена седница по повод Денот на
ОРОРМ.
На свечената седница, покрај
работниот дел, беше прочитан и
пригоден реферат за значењето на
ОРОРМ.
По повод 68-годишнината од победата над фашизмот,

Оддавање почит од страна на
делегација на ООЕ на ОРОРМ Тетово

Полагање свежо цвеќе пред
споменикот на паднатите
борци од НОАВМ во Тетово
на 9-ти мај, делегација на ООЕ
на ОРОРМ Тетово во состав Зоран Кироски, претседател, м-р
Радислав Коруновски, секретар,
Божин Милосавлески, делегат во
Собранието на ОРОРМ, Миодраг
Аврамовски и Стојан Петрушевски, членови на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово,
положи свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци од НОАВМ во центарот на градот Тетово.
Зоран Кироски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Тетово
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НАУЧЕН СОБИР
На 26 јуни, во Домот на АРМ
во Скопје, ќе се одржи научен собир на тема: „Македонија во Балканските војни, Букурешкиот договор – 100 години потоа“. Целта
на собирот, што го организираат Организацијата на резервните
офицери на Р Македонија, Институтот за национална историја
и Институтот за историја на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ е од
сегашна дистанца да се даде релевантна оцена за далекусешните
последици од Балканските војни
за Балканот, пред се за Македонија
и македонскиот народ, за неговата
борба за ослободување и обединување во самостојна држава.
Одборот за подготовки и за
редакција на трудовите кои ќе бидат објавени во Зборник, неодамна констатира дека се пријавени
15-тина научни трудови од повеќе

истакнати автори од областа на историјата, правото, социологијата,
меѓународната политика и дипломатијата. Меѓу другите, ќе бидат
презентирани трудови со следните наслови: „Влијанието на меѓународните одоси врз политичките
состојби во Македонија пред започнувањето на Балканските војни“; „Односот на Бугарија кон
македонското малцинство во времето на социјализмот и ’ демократијата’; „Демографските промени во Македонија по Балканските војни и Букурешкиот договор“;
„Правните аспекти на Букурешкиот мировен договор”; „Охридскиот ранковен договор – чедо на
Букурешкиот мировен договор“;
„Република Македонија во информативниот простор на Русија“.
На научниот собир, што се
очекува да го отвори претседателот на Република Македонија

д-р Ѓорѓе Иванов, ќе учествуваат
претставници на Министерството
за надворешни работи, Министерството за одбрана, Генералштабот
на АРМ како и претставници на
дипломатскиот кор во Македонија.
Во овие и другите трудови,
учесниците ќе ги презентираат
сопствените вредносни судови за
историските настани, за нивното
влијание врз политичките процеси и промени на Балканот во изминатото столетие, последичното
влијание врз актуелните состојби
во меѓудржавните односи на Република Македонија со соседите,
со согледувања за нивното менување и за градење на односи на
меѓусебно почитување и соработка како заеднички витален интерес
за интегрирање на целиот регион
во обединета Европа.
Ж. Т.

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА 1941 - 1944 ГОДИНА
(Продолжува од претходниот број)
4. Себугарскиот сојуз
"Отец Паисиј"
Една од првите организации коишто се формирале во
Македонија непосредно по окупацијата од Бугарија е организацијата на Себугарскиот сојуз
"Отец Паисиј". Како по својата
организираност, така и по својата активност, оваа организација
не се разликувала од другите
профашистички
организации
коишто дејствувале во Македонија. Но, оваа организација, со
оглед на тоа што во Бугарија е
формирана неколку години по
завршувањето на Првата светска војна и која што секогаш
била на линија на официјалната националистичка политика

на Бугарија, имала поткрепа и
слобода од бугарската власт во
своето дејствување. Затоа во
Македонија í било дозволено
во почетокот да има слобода на
дејствување и официјална поткрепа од бугарската власт кога
се работело за придобивање на
македонскиот народ и младина.
За да добиеме подобра претстава за каква организација се работи, за нејзините цели и задачи ќе дадеме еден кус историски
преглед на организацијата, зошто е формирана и од кои причини.
Себугарскиот сојуз "Отец
Паисеј" бил чисто националистичка организација, која имала за цел да ги обедини "...Бугарите во границите на Бугарија и
надвор од неа во името на висо-

ките национални идеали". Формирана е во 1927 година во Софија во прсисуство на претставници на сите општествени организации во градот.
Согласно со зацртаните задачи, главната нејзина цел произлегувала од Уставот на организацијата, каде што во чл.1 се
вели: "Себугарскиот сојуз "Отец
Паисиј" има цел да работи за совршенство на самосвеста на бугарскиот народ, за запознавање
и закрепнување на племенските
добродетелства и за заштита на
човечките и народните правдини
на Бугаринот каде и да живее."
Со други зборови, организацијата имала за цел да ги помага Бугарите кои живееле по другите
држави, испраќајќи им книги,
весници и организирање на ра-
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диочасови, за изградување на
правилен став по општобугарските прашања, за да може "...
сите Бугари да живеат во такви
услови коишто ќе им овозможат
национален развиток и културен
напредок, сообразен со верата,
јазикот, обичаите и народните
преданија и со посебна грижа
за зачувување на автентичните
народни обичаи, вера и збор писмен и устен." Во почетокот
имала задача на јавни места да
ги истакнува сите прашања коишто сметала дека треба да ги
знае бугарскиот народ, како што
биле договорите во Париз, Неј
и нивните репарации. За одржување на тие ставови издавала брошури и помали книшки со
што сметала дека ќе влијае врз
јавното мислење за тоа дека Бугарија била неправилно оштетена. Особено во периодот "пред
војната на Германија и Југославија оваа организација активно
се заложувала за реваншизам и ñ
давала целосна поткрепа на бугарската влада во нејзиното поврзување со Тројниот пакт. Во
1940 година оваа организација,
во која членувале најеминентните бугарски историчари, општественици, офицери и црковни
великодостојници, во повеќе наврати го поставувала прашањето за Македонија, Јужна Србија,
Тракија и Северна Добруџа пред
Германскиот рајх и Италија и барала тие да се присоединат кон
Бугарија". За актуелизирањето
на ова прашање организацијата ја издала книгата под наслов:
"Нејскиот договор и Бугарија"
од Ѓ.П.Генов. Оваа книга, преведена на француски, англиски,
италијански и германски јазик,
требало да претставува запознавање на европските држави со
наводната "обесправена положба" на бугарското население во
Македонија", односно барање
поддршка за присоединување на
Македонија кон Бугарија. Организацијата на сите коишто го
знаеле бугарскиот јазик во другите држави во Европа им го

испраќале и списанието "Отец
Паисиј" за да "добијат можност
да се запознаат со животот на
нашата држава и со нашиот народ, со нашата култура и просвета... со нашите народносни стремежи и идеали".
Знакот на организацијата
бил факел што гори на зелено
поле и под него буквите О.П. и
паролата"Преку бугарштината
за Бугарија". До 1937/38 година во организацијата членувале
мошне малку младинци. Потоа
се засилила работата со младинците, со што заживеала младинската активност и нивниот број
се зголемил. Се почнало со печатење и на весник "Млада волја". На чело на организацијата "Отец Паисиј", односно на
Бугарскиот сеопшт сојуз "Отец
Паисиј" (БССОП) стоел професорот Г. П. Генов, Македонец по
потекло. Организацијата како
таква со своите ставови и зацртани задачи дејствувала во Бугарија, а по окупацијата и во Македонија. Подоцна, кога во Бугарија се создаваат и други националистички организации како
ратниците, легионарите, а подоцна и "Браник", се создава и Бугарскиот младински сојуз"Отец
Паисиј". На чело на организацијата бил адвокатот Славчо
Милчинов.
Оваа организација започнала да работи на организирање на младината и особено
на средношколската и студенската. Најпрво почнала да се
организира во Софија, а потоа
и во цела Бугарија. Бугарскиот
младински сојуз "Отец Паисиј" организационо се раководел
од централната управа составена од главен челник за Бугарија
- Нелчинов, софиски адвокат,
челник за идеологија и пропаганда - Бароновски, челник за
внатрешен оддел - Емчо Матеев, челник за малцинствата
- Венедиков, челник благајник
- Лигуров, челник на расположение - Кандинов и Прокопиев
и челник секретар - Проданов.

Како што истакнавме, главниот челник бил најодговорен во
организацијата, кому сите погоре спомнати му биле потчинети
и кои за секоја одлука морале
да се консултираат и да бараат
одобрение од него.
Вака организационо подготвени и двете организации
со навлегувањето на Бугарите
во Македонија веднаш се ангажирале и на оваа територијата
да организираат своја организација. Се случувало со државни превозни средства да одат
во повеќе места на Македонија
и да ја промовираат програмата. Во Скопје, Куманово, Битола и други места тие наидувале
на свои приврзаници, но во мал
број. Затоа и не успеале да се
проширрат во сите градови на
Македонија, а од малубројните приврзаници создавале организациони единици. Организацијата "Отец Паисиј" била меѓу
првите формирани организации
во Македонија.
На 30 јуни 1941 година
управителот на Себугарскиот
сојуз од Софија од Управата на
занаетчиското друштво во Куманово побарал помош за организирање на ваква организација за"...да го приопштат населението од новоослободените
земји (се однесува на Македонија Ѓ.М.) духовно, културно и
стопански кон постигнувањата
во изминатиот период во Бугарија". За оваа цел како прво било
да се испратат книги со националистичка содржина за "младото поколение да го усвои бугарскиот литературен јазик." Паралелно со писмото била испратената литература во почетокот на
јули 1941 година со пропагандна цел во Македонија и биле
доведени неколку јадра "отецпаисиевци". Нивниот престој
бил проследен со широка пропагандна дејност. Како резултат на една обемна дејност во
летото 1941 година во Куманово
била организирана единица на
"Отец Паисиј". Всушност, прва-
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та единица на "Отец Паисиј" во
Македонија била формирана во
Куманово во средината на јули
1941 година. Во неа влегле неколку "љотиќевци" и други фашистички ориентирани поединци. Оваа организација опфатила
и некои ученици од гимназијата,
деца на бугарски чиновници. Со
цел да се покаже приврзаноста
на Кумановската организација
"Отец Паисиј" со Бугарија, една
група "паисиевци" од Куманово
во август 1941 отишла на "работа" во Бугарија заедно со бугарски јадра од "Паисиевци". Кон
крајот на август 1941 година
и во Скопје се формирал клон
на "Отец Паисиј". За претседател бил избран архимандритот
Стефан, протосингел на Скопско-велешката епархија, а за
потпретседател Никола Коларов, директор на Дирекцијата за
национална пропаганда (служба за новоослободените земји) и
Георги Киселинов, директор на
Женската гимназија во Скопје.
Во 1942 година во Струмица се
формирал клон на "Отец Паисиј", на чие основачко собрание
присуствувал и претседателот
на организацијата, професорот
Георги Генов, со група членови
на управата. Исто така клон се
формирал и во Гевгелија, Битола и други места.
Претседателот на клонот во
Скопје, архимандритот Стефан,
истовремено бил и претседател на Бугарскиот сеопшт сојуз
"Отец Паисиј" за цела Македонија. Тој со сите сили настојувал да докаже дека Македонија
е бугарска. Особено бил голем
непријател на националноослободителното движење и на комунистите. Ги посетувал процесите на кои им се судело на приврзаниците на НО движење, при
што за нив барал смртна казна.
Се залагал за ширење на пропагандата во Македонија, со донесувањето на книги, брошури и
весници и други печатени пропагандни работи. Особено тоа
станало интензивно во почето-

кот на учебната 1941/1942 година. Училиштата биле преплавени од бугарски книги кои во
наредните години се зголемувале, така што во 1943 година
од Сојузот биле собрани и растурени низ Македонија дури
100.000 книги. Во училиштата
се организирале специјални настојателства и контролни комисии составени од наставници и
учители. Такви настојателства
имало и за граѓанството, во кои
влегувале претставници на државните служби. Тие свикувале
месни собранија, конференциии и собири на кои се проповедувала идејата за голема Бугарија. Финансирањето на Сојузот
паѓало на товар на буџетот на
Министерскиот совет. Дејноста во училиштата ја финансирало Министерството за народна
просвета, додека разните одделенија ги финансирала месната
заедница.
Програмата на БМСОП за
работа и за дејствување во училиштата во Македонија била насочена исклучително кон создавање чувство за голема Бугарија
и за реализирање и спроведување во практика на бугарската
политика во Македонија. Преку најразлични форми и методи, применувани специјално во Македонија, требало да
се"бугаризира
македонската
младина, да се уништи македонското национално сознание
кај неа, да ја насочи кон големобугарските идеали и да ја натера судбината на "голема Бугарија" да ја сврзува со победата
на фашизмот во војната. Затоа,
ги повикувала своите членови
да не избираат средства и начин
во борбата против комунизмот,
сметајќи го за најголем непријател на Бугарија".
Себугрскиот сојуз "Отец
Паисиј" мошне значајно внимание му посветил и на организирањето на т.н. "народни универзитети", во кои ќе биле "... изнесувани лекции од областа на
бугарската историја, бугарската

географија, педагогијата, стопанството, музиката, уметноста и од други области што може
да се вклучат во програмата на
еден народен универзитет". Се
сакало преку нив повторно и со
перфидни методи да се влијае на
поголема група народ заради"...
превоспитување и приклучување кон мајката Бугарија".
Себугарскиот сојуз "Отец
Паисиј", и покрај овие усилени
работи, не се масовизирал. Организацијата својата активност
во наредните години ја спроведувала во ограничени рамки и тоа тогаш кога требало да
се пополни некое празно место
по повод многубројните бугарски национални празници или
друга свеченост, што практично значело дека нејзината улога
се сведувала на споредни активности.
Другата организација што
дејствувала во Македонија по
окупацијата била Бугарскиот
младински сојуз "Отец Паисиј",
основан во 1933 година. Идеолошката определба на БМСОП е
изнесена во "Идејниот законик",
што претставува содржински
дел на нејзините цели и задачи.
Во Законикот особено внимание ñ се посветува на бугарската држава која требало да биде
"врховна и единствена организација на животот и идеалите на
бугарскиот народ". Всушност,
Законикот се залагал "бугарската држава да биде монархична тронот е историски сврзан со бугарштината...зашто царот е израз
на националните идеали, замена
на народното херојство и симбол на себугарското единство".
Обединувањето на бугарскиот
народ и на земјата во границите на бугарската држава, според
него"...е борба за обединета, за
силна и голема Бугарија". Таа,
како и другите националистички
организации, тоа обединување
и создавање на голема Бугарија
го гледале со помошта на силите
на фашистичкиот блок и особено на Германија.
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Бугарскиот младински сојуз
"Отец Паисиј" во почетокот на
своето дејствување во Македонија се ангажирал да создаде
широк круг на свои приврзаници
и да се прошири во повеќе градови на Македонија. Најпрво,
преку Иван Ивановски, односно
Иван Шалев, биле направени
првите обиди за формирање на
организацијата. Имено, додека
Иван Шалев со група ученици
бил во Софија по повод празникот "Свети Кирил и Методиј", се
сретнал со ученикот и член на
БМОП Савов, којшто му предложил на И.Шалев да влезе во
организацијата и да биде челник
на учениците во Скопје. Му биле
дадени повеќе книги, бугарски
хрестоматии и друго, кои тој по
враќањето во Скопје ги разделил
меѓу учениците. И. Шалев ја организирал првата група на паисиевци. Во почетокот се работело
за проширување на членството
со вклучување ученици. Се растурале повеќе книги и брошури
со бугарска содржина, се држеле
говори, се организирале забави
на коишто преку песни и игри и
непосредни разговори се обидувале да ја придобијат младината.
Челникот по идеологија и пропаганда бил тој којшто ја спроведувал идеологијата на организацијата и вршел организациона
пропаганда. Пропагандата имала главна задача да го издигнува
"духот на Бугарите" и да отвора читалишта со повеќе членови. Особено овој оддел започнал
да се занимава со изработување
нов план по т.н. "селско прашање", за испраќање на трудови
јадра по селата со задача да работат и да им помагаат на селаните во собирањето на реколтата
и други селски работи. Групите
исклучително биле составени од
ученици и студенти. Се формирале и женски трудови јадра со
цел на селските домаќинства да
им помагаат во уредувањето на
куќите и да им покажеле на селаните како се води примерно
домаќинство.

Првата група била составена од 300 младинци, претежно средношколци и студенти од
Бугарија, што биле поделени во
различни одреди и упатени во
повеќе места во Македонија.
Тие, под формата дека наводно
требало да му помагаат на селското население, ја ширеле бугарската идеја. Истовремено со
себе носеле и бугарски книги.
Оваа група била распоредена по целата Скопска област и
тоа: во кумановска околија - 3,
во Штипско - 3, во Велешко - 3,
Кочанско - 2, Прилепско - 2, и во
Кратово - 1.
И покрај оваа организираност, нивната замислена активност во практика не се спровела,
зашто тие групи не оделе, како
што било договорено, да работат, туку само сé хранеле и се
помалку работеле.
Организацијата работела во
Македонија легално сé до есента 1941 година, кога, по писмениот повик на Бугарската влада
за вклучување на сите бугарски
младински организации во организацијата "Браник", дошло до
несогласување во главната управа на "паисиевци" во Софија.
Поради тоа, согласно со законските мерки, била растурена, а
просториите и инвентарот им
биле запленети. Тоа имало одраз
и врз работата на паисиевците
во Македонија, кои во учебната
1941/42 година работеле полулегално, бидејќи во наредните години најголемиот дел од членството преминало во организацијата "Браник". Сепак, нивната
активност не замрела целосно,
односно продолжила да егзистира сé до летото на 1944 година. Воглавно растурале печатен
пропаганден материјал со кој
се дискредитирало националноослободителното движење и
оружената борба на македонскиот народ. Притоа, повикувале на
борба против "сите уривачи на
државата, независно од тоа дали
дејствуваат јавно или тајно, со
легални или нелегални сред-

ства". Така во еден апел упатен
до школската младина меѓу другото се барало:
1. Да се засилат противкомунистичките појави и да се
повика националната општественост во сите населени места
за борба против комунизмот, да
се приклучи во борбата заедно
со "паисиевците", од каде што
најорганизирано и најдобро
може да се води таа борба.
2. Бидејќи наближувал
крајот на учебната година, матурантите кои требало да заминат
во бугарската армија се повикувале да започнат организирана
борба против комунизмот за да
можат подготвени да ја продолжат борбата во Армијата.
3. Се повикувале студентите кои имале намера да студираат во Софија да се јават во просториите на организацијата и да
станат членови на Бугарскиот
младински сојуз "Отец Паисиј"
и како такви да добијат задача за
борба против комунизмот.
4. Оние што ќе заминеле во
Армијата се повикувале да бидат секогаш будни и готови на
секој начин да се пресметаат со
комунистите.
Во организационен поглед
во работата на БМСОП во април
1941 година се извршиле некои
промени. Во април 1942 година И.Шалев ја напуштил функцијата челник, а него го заменил
Мишо Миловски.
Активноста на оваа организација, како што видовме, се
одвивала во одредени рамки и
согласно со моменталните политички прилики. Не можејќи
територијално да се прошири и
бројно да се зголеми, членството на организацијата својата активност ја насочило на пропаганден план.
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
(продолжува во следниот број)
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Битола

ПРИЗНАНИЈА ЗА ПРИПАДНИЦИТЕ НА РЕЗЕРВНИОТ
Во рамките на програмските
СОСТАВ
определби на ОРОРМ за почит и
благодарност кон безбедносните
сили кои во 2001 година достоинствено застанаа на браникот на Р.
Македонија, на 26-ти април, во Битола, Извршниот одбор на ОРОРМ
и Извршниот одбор на ООЕ во
овој град со кој раководи Милисав
Стеваноски, организираа собир на
припадниците на резервниот состав од Битола и Битолско.
Од доделување на признанија на активисти учесници во
конфликтот 2001 година

Обраќање на претседателот
проф.д-р Ѓорѓи Малковски пред
присутните на свеченоста

Во оваа пригода, во Домот на
културата во Битола, на присутните членови на ОРОРМ, учесници
во конфликтот во 2001 година, им
се обрати претседателот проф.д-р
Ѓорѓи Малковски. Притоа, тој го
нагласи значењето на патриотскиот чин да се застане рамо до рамо
со припадниците на постојаниот
состав на безбедносните сили и по
цена на сопствениот живот да се
брани територијалниот интегритет
и суверинитет на сопствената држава. Тој, ги информира присутните и
за текот на реформските процеси
во ОРОРМ кои се остваруваат континуирано веќе неколку години во

корелација со реформитге во АРМ
и врз искуствата на Меѓусојузничката конфедерација на резервните
офицери (CIOR) при NATO. Исто
така, ги запозна и со приоритетните задачи до крајот на 2013 година,
нагласуваќи ги посебно оние кои се
однесуваат на едукацијата, обуката,
слободарските традиции и меѓународните активности.
На 150 резервни офицери и подофицери, претседателот
проф.д-р Малковски им врачи
Признанија како израз на благодарност за нивниот придонес во
одбраната на Република Македонија во 2001 година.

Наградените творби по повод доделување признанија на активисти учесници во конфликтот
2001 година од ОЕ на ОРОРМ Битола
МЛАДОСТ ДАДЕНА ВО БОЈ
Со солзи пролеани болни
душмани проклети ги колни,
капка, по капка се лее
крв македонска чиста.
Венец од куршуми се крои,
но јунакот не се бои!
Од колено на колено, пушка се дава
на старо и младо рамо се става.
Ден по ден си тече,
а мајчиното срце пече, ли пече.
Истрелот насекаде се слуша
и нож забоден в душа.
Храбро чекор по чекор

битка се води без прекор,
секој со свое значење
испратен е со плачење.
Младост дадена во бој
фиданки еден до друг во строј.
За дните слободни, денешни, мои и твои
дадоа живот, години свои.
Славете ги, спомнувајте ги,
нивните имиња во песните пишувајте ги!
Да живеат вечно и секогаш,
да не се заборават никогаш!
Сара Спировска VII-в одд.
ОУ „Даме Груев“ – Битола
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ЗА ТЕБЕ ХЕРОЈУ !!!
Гледам ... чекори бавни,
слушам... лелеци тажни,
погледот солза нема ми го мати.
Во ушите ми зуе, ми бучи,
луѓе мои... зарем лошо повторно се случи?
Зарем здивот од телото куршум го откина врел,
зарем Тој од денот не беше дел?
Од сонцето зрак,
од небото бел облак...
Зарем не беше дел од животот весел,
зарем со радост не пееше песни?
*
Сé се стиши....
Молкна сé...
Сé тажно е ...
Магдалена Џунковска VII-г одд.
ОУ „Даме Груев“ - Битола

Од читањето на наградените творби

СПОМЕНИ
Срцето ми се кине кога ќе помислам за тие загубени душички. Тие, чиј живот спокојно одѕвонуваше по
улиците на родниот крај. И токму за него и за својата татковина се бореле храбро сé до последен здив. Заминале од своите сакани мислејќи дека тој ден го прават најдоброто за себе и за своите најмили. Храбри во
својата одлука, храбри во срцето, го жртвувале единственото, највредно – животот... не мислејќи на смртта,
мислејќи само на татковината и на гордоста.
Ех тие херои наши, тие срца јуначки кои се бореле, не се предавале, не се откажувале за да ја спасат татковината, да и докажат дека ја сакаат и дека љубовта последна умира.
Солзите не се доволни да го речат недореченото, да го кажат изгубеното, да жалат за неповратното, но
умеат гласно да одекнат за да опоменат... НЕ за војната, НЕ за страдањата! Не, од името на тие души јуначки, за таа капка крв која тажно и жално се стркала по херојските лица. За таа врела крв пролеана за слободата
на нашата мајка Македонија. Додека мајчините солзи се лееле по нивното лице, нивните синови докажувале
дека тие можат да го победат стравот... и смртта. И ги победија.
Сега тие живеат во нашите
срца, нивните спомени се наша
утеха, нивната желба... наши
утра! Херои наши, ни го обеливте образот, ни го покажавте патот, ни ја спасивте татковината и
НАС !!!
Јована Чукалева VII-а одд.
ОУ „Даме Груев“ - Битола

Од читањето на наградените творби

Милисав Стевановски
претседател на Извршнит одбор
на ООЕ на ОРОРМ Битола

28 - ОФИЦЕР
ХЕМИСКА ФАБРИКА НА ТРКАЛА
- Како и колку е загадена животната средина од сообраќајот?
Важен извор на загадување
на животната средина во Скопје
и поголемите градови, покрај индустриските објекти и котларниците е сообраќајот. Оттаму, на секое
моторно возило треба да се гледа
како на мала хемиска фабрика на
тркала, бидејќи моторните возила
се производители на околу 60% од
штетните материи што се испуштаат во воздухот. Моторните возила
со внатрешно согорување како извор на загадување испуштаат околу
73% од вкупната емисија на јаглен
моноксид (CO) во воздухот, 56%
јагленводород и 50% од вкупната
емисја на азотни оксиди.
Во издувните гасови од возилата намјногу е застапено оловото.
Во природни услови, содржината
на оловото во воздухот достигнува концентрација од 5-10 микрограми. Содржината на оловото во
воздухот зависи од големината на
урбаната средина. Според тоа, во
големите градови количеството на
олово во воздухот се зголемува за
повеќе од 5 проценти во однос на
помалите средини. Испитувањата
покажуваат дека концентрацијата
на оловото е поголема во текот на
денот поради поголема раздвиженост на возилата. Секој литар бензин содржи 0,6 грама олово што
се испушта во воздухот во вид на
честички или пареа од бензискиот мотор. Се смета дека просечно
секое возило на бензиски мотор
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испушта на секој поминат километар по 81 милиграм олово. Ако во
човечкиот организам подолго време се внесува олово, тоа се акумулира и се врзува со коскениот
систем. Во зависност од концентрацијата, тоа делува токсично и
штетно на здравјето на населенито. Утврдено е дека на оловото се
најчувствителни најмладите и во
потешки случаи влијае врз менталниот развој на децата.
Друга штетна материја што
ја испуштаат бензиските мотори
е јагленводородот. Од едно возило

60% излегува од издувните гасови, 20% од испарувањето на горивото од резерварот и исто толку од
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системот за подмачкување на моторот.
Движењето на концентрацијата на јагленводородот зависи
од интезитетот на сообраќајот, односно најголеми вредности се забележани на почетокот и на крајот
од работното време. Во загадувањето на животната средина различно учествуваат патничките автомобили, автобусите за градски
превоз и камионите. Така на пример, патничко возило испушта 2454 грама јаглендвооксид, 1,8-3,38
гр./км. јагленводород и 1,9 – 3,14
гр./км. азотни оксиди.
Автобусите во градскиот превоз испуштаат многу повеќе штетни гасови, но со новите автобуси
кои се пуштени во сообраќај, ситуацијата е многу подобрена. За разлика од автобусите и патничките
возила, камионите испуштаат значително поголеми количини јаглен
моноксид, односно 17,80 гр./км.
Ако се земат предвид возилата регистрирани во градот Скопје,
а кон тоа се додадат и возилата кои
во текот на денот доаѓаат од другите градови и се движат во градот, тогаш сообраќајот во Скопје
треба да се гледа како многу важен
фактор што ја загадува животната
средина.
Загадувањето на животната средина од моторните возила,
главно зависи од потрошувачката
на моторен бензин и дизел гориво.
Никола Ѓуровски
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Скопје 2
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Четврта седница на Извршниот одбор на Собранието на ОРОРМ

РАБОТЕН ДОГОВОР
На 19-ти април, во Скопје се
одржа седница на Извршниот одбор на Собранието на ОРОРМ,
со која раководеше претседателот
проф.д-р Ѓорѓи Малковски.
На овој работен договор, тој
ги информира членовите на Извршниот одбор за приоритетните
програмски активности на ОргаОрга
низацијата
низаци
ц ја
ј та во периодот
пери
р од
дот април-јуапррил-јјуу

ни 2013 година. Во контекст на
ова, тој, посебно ги нагласи: подготовките на научниот собир на
тема „Македонија во Балканските
војни, Букурешкиот договор – 100
години потоа“; подготовките за
собирот на припадниците на резервниот состав од Битола – учесници во конфликтот во 2001 годи
годиподготовките
на;; подг
д отовките за ре
ррегионалнигионални-

от кондиционен марш што ќе се
одржи на релацијата Делчево- с.
Разловци на 15 –ти мај; како и за
подготовките за поставување Македонско знаме на јарбол во с. Новаци, Битолско, како израз на почит и паметење на загинатиот припадник на резервниот состав Пеце
Матичевски во 2001 година.
година
Тони
Тони Мицевски
Миц
ицев
евск
ски
и

ИНТЕРВЈУ

СО БУКУРЕШКИОТ ДОГОВОР (1913 )- ЗАПЕЧАТЕНА
ПОДЕЛБАТА НА МАКЕДОНИЈА

Проф.д-р Михајло Миноски
Во август годинава, се навршуваат 100 години од потпишувањето на Букурешкиот договор
(10 август 1913 година) со кој за
секогаш е запечатена судбината на
македонскиот народ и е поделена
Македонија. Со овој антимакедонски и антиисториски документ
соседните балкански држави вклучуваќи ја тука и новоформираната
држава Албанија, поддржани од
Големите сили, беше поделен македонскиот етничко - географски и
историски простор на четири дела.
Од овој срамен документ па понатаму, македонската борба за слобода и своја држава, ќе добие сосема поинаков тек.
За поделбата на животното
тело и за историските последици
од овој чин и документ, разгова-

равме со истакнатиот македонски
историчар проф.д-р Михајло Миноски, автор на десетина книги,
монографии и зборници на документи за историјата на македонскиот народ. Проф.д-р Миноски е
и претседател на Организациониот одбор на Симпозиумот посветен на 100 годишнината од Букурешкиот договор, што во соработка со Институтот за национална
историја и Институтот за историја
при Филозофскиот факултет, заедно со Организацијата на резервните офицери на Република Македонија, ќе се одржи на 26 јуни, во
Домот на АРМ – Скопје.
Почитуван професоре, историјата на македонскиот народ
е распната меѓу очекувајњата од
Европа и реалностите во контекстот на политиката на Балканските држави. Зошто е ова
вака?
-Во Европа нема друг државотворен народ како што е македонскиот народ, кој, како што Вие
констатирате, е распнат меѓу очекувањата од Европа и столетната
реалност. Во 1878 година, по големата Источна криза, европските
Големи сили ја оставија Македонија под власта на Османлиската
држава, иако македонскиот народ
со Разловечкото востание (1876
година) покажа волја и стремеж

за ослободување и создавање сопствена држава. За волја на вистината, треба да се каже дека со
Берлинскиот договор (чл. 23)
предвидоа реформи за Македонија, но не и санкции спрема Османлиската држава за неизвршувањето на преземените обврски.
Тоа во Македонија беше прифатено како признавање на правото на
македонскиот народ на автономна
државност.
На Берлинскиот договор се
повикаа и основачите на македонската револуционерна организација во 1893 година за да ја нагласат легитимноста на претстојната оружена ослободителна борба. Меѓутоа, истите тие европски
Големи сили, набргу покажаа дека
своите интереси на Балканот ги
врзаа со постојните балкански држави што тие ги создадоа и дека
не сакаа создавање држава Македонија. Ги поддржуваа Грција, Србија и Бугарија во нивните аспирации и ги упатуваа на спогодување
за нејзино завладување и поделба.
Балканските војни беа само средство за остварување.
Двете балкански војни не
беа ништо друго, туку колеж и
дележ на Македонците и на Македонија. Данокот што го плативме најскапо, наспроти влогот што го дадовме во двете вој-
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ни, зарем не беше доволен да не
бидеме поделени?
-Тоа што се случија две балкански војни за помалку од една
година, е најрелевантната потврда за намерите на малите балкански империјалисти и за карактерот на војните. Во Првата балканска војна сојузничките балкански
држави во Македонија дејствуваа
со 336.000 армиски сили против
307.000 –та армија на Отоманската држава. Македонскиот народ
поверува во нивните пропаганди
за ослободителна војна и даде големи жртви и придонес за брзата
победа на сојузниците. Илјадници
Македонци се бореа во составот на
сојузничките армии. Самоорганизирани вооружени чети дејствуваа
во тилот на Отоманската армија
или како претходница на сојузничките сили. За сојузничките армии
на балканските држави Македонија беше само територија за освојување. Се водеа жестоки борби
проследени со разурнувања на населените места, грабежи, опожарувања. Грчката војска со гранатирање целосно го разурна градот
Кукуш, симболот на македонската
националноослободителна борба.
Беа разурнати и другите македонски градови: Ениџе Вардар, Бер,
Негуш, Воден. Градот Серес беше
безмалку целиот опожарен. Сојузниците, по окупацијата, во Македонија спроведоа разоружување
на месните македонски чети, со
терор и со прогони да оневозможат каков било отпор.
Малите балкански империјалисти Бугарија, Србија и Грција,
незадоволни од поделбата на завладеаното, влега во меѓусебна крвава војна што завши со Букурешкиот договор за поделба на
Македонија. Големите човечки
и материјални жртви што ги даде
македонскиот народ не повлијаеја
Македонија да не биде поделена.
Македонскиот народ, не организиран, без свое водство, беше немоќен да се спротивстави.
Можеше ли да има поинаков тек нашата, македонската
историја, за да не дојде до Буку-

решкиот договор во 1913 година. Зошто не поделија и зошто ја
раскинаа историско етничката
и географска територија и народ
на Македонија?
- Не можеше. Бугарија, Грција и Србија, тоа го планираа
и се подготвуваа со децени, а ја
имаа поддршката од европските
Големи сили. Македонија беше
во целосно непријателско окружување. За разбивање на македонското националноослободително движење тие дејствува одвнатре: преку нивните легални
пропагандни институции во Македонија (црквите, училиштата и
дипломатските претставништва)
и однадвор: со масовна употреба на вооружени чети (предводени од офицери на нивните армии)
кои содејствуваа со армиските и
со полициските сили на Османслиската држава. По Илинденското востание се создаде неприродна коалиција од непријателските сили за уништување на четите
на Македонската револуционерна
организација. Во жестоките борби загинаа голем дел од војводите и уште повеќе од македонските борци. Настана криза во Организацијата – поделби меѓу водечките личности, фракционерство,
неотпорност, предизвикани со
дејствата на владите на Бугарија,
Грција и Србија.
Историската наука не признава, што би било, кога би било.
Сепак ќе кажеме дека сето тоа
можеше да се одбегне во подруга констелација. Ако само една од
европските Големи сили за време
на Илинденското востание ја поддржаа нашата борба за ослободување и се застапеше за создавање
на држава Македонија, како што
тоа го направија со Грција, Србија,
Бугарија (а подоцна и со Албанија), при нивното ослободување
и државно осамостојување. Можеше, ако Македонската револуционерна организација по востанието имаше едно раководство,
внатрешно единство и стратегија
за дејствување во новите услови.
Место тоа, се случија поделби, не-

отпорност на надворешните влијанија, фракционерство, до целосен
расцеп во 1907-1908 година и служење на туѓи интереси.
Денес, да се бара правно
толкување на срамниот Букурешки договор по 100-те години,
е повеќе од цинизам. На дело е
неговото „дело“. Но, прашање
е зошто големите сили и балканските монархии и ја одзедоа
целината и ја поделија Македонија, а на друга страна, пак,
формираа нова балканска држава – Албанија, во 1913 година.
Така, нам ни се зеде, а на другите им се даде?
- Нема никаков меѓународноправен основ, ниту потреба за
правно толкување на Букурешкиот
договор од пред едно столетие за
да се бара негово ревидирање. Со
тој договор само привремено се
воспостави мир меѓу завојуваните држави, под услови наметнати
од државите победнички во војната за санкционирање на поделбата на окупираните делови од Македонија.
Факт е, дека за време на Првата балканска војна, балканските
држави ја окупираа и ја поделија
и Албанија. Меѓутоа, територијата
на Албанија влегуваше во сферата на интересите на двете, тогаш
големи европски држави, Австо
– Унгарија и Италија. Тие две држави, на Лондонската конференција на амбасадорите на Големите
сили, наметнаа донесување решение за создавање држава Албанија
и, на нивно ултимативно барање,
балканските држави мораа да ги
повлечат своите армиски сили.
Така беше создадена новата држава на Балканот – Албанија.
Прашање è каде беше во
ова време македонската револуционерна организација – МРО.
Каде беа толку истакнуваните
војводи и револуционери да го
дигнат својот глас и оружје и да
го мобилизираат македонскиот
народ. Во прашање да не é неорганизираноста, неснаоѓањето
или, пак, странските влијанија
за пораз на МРО?
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- Македонското националноослободително движење, неколкку години пред тоа, беше целосно разбиено. Водечките личности
на Македонската револуционерна
организација: Дамјан Груев, Никола Карев и многу од истакнатите
војводи, загинаа во борбите. Единствената организација се подели,
а по Младотурската револуција и
со воспоставување парламентарно уредување во Отоманската држава, се определи за легално политичко дејствување. Водачите на
обновената ВМОРО (1911 година,
непосредно пред Првата балканска војна): Тодор Александров,
Петар Чаулев, Александар Протогеров, се ставија во служба на бугарската држава и на нејзината политика за присоединување на Македонија. Со преземените акции
тие битно повлијаеја за предизвикување на двете балкански војни
со трагични и трајни последици за
Македонија.
Во историографиите на соседните земји, Букурешкиот договор од 1913 год., се велича и
се слави, со забелешки дека не
е целосно добиено она што соседните држави го барале и го очекувале. Може ли ваквиот став
што трае десет децении да има
реперкусии по сегашноста и иднината на Република Македонија?
- Не само од историографиите, тукку и од владите (државите) континуирано се слават војните успеси на нивните армии
во Балканските војни. Во тоа се
единствени, но не и во однос на
Букурешкиот договор. Бугарија
не го славеше како што тоа го
правеа Грција и Србија. По Првата светска војна, Букурешкиот
договор беше изменет. Поразена Бугарија загуби дел од територијата на Македонија добиена
со Букурешкиот договор. Војната
за Македонија ја продолжи и во
Втората светска војна. И од таа
војна излезе поразена, но без територијални загуби. На Мировната конференција во Париз 1946
година беа потврдени Версајски-

те граници на балканските држави во Македонија.
Со создавањето на државата
Македонија (1944 година на дел од
нејзината етничка територија), настана нова историска реалност на
Балканот, посебно по прогласувањето на државната независност
во 1991 година. Реалност што тие
мораа да ја прифатат.
Одборот за подготовки на
научниот собир и редакција на
трудовите кои ќе бидат објавени во Зборник, активно работи
од почетокот на годинава. Како
се одвиваат подготовките, колкав е интересот на институциите и научните работници досега.
Колку научни и стручни трудови очекувате да бидат поднесени
во рамките на утврдените тези –
подрачја, како тематска насока
за учесниците на собирот?
Организациониот одбор уште
во почетокот на годинава ги заврши потребните подготовки за организирање на научниот национален собир. Предвидуваме учество
на не повеќе од 15 наши научни
работници со реферати за прашањата поставени со тези. Толку
се и можностите со оглед дека се
работи за еднодневен научен собир.
Како го оценувате влијанието на одлуките од Букурешкиот
мировен договор врз актуелните
состојби во меѓудржавните односи на Р. Македонија со соседите,
особено во периодот по нејзиното осамостојување. Во контекст
на ова, во која мера одлуките од
Букурешкиот договор го оптоваруваат или го поттикнуваат градењето на односи на меѓусебно
почитување и соработка како заеднички витален интерес за интегрирање на целиот регион во
обединета Европа?
За Грција и за Бугарија, денес веќе не се поставува славењето на Буккурешкиот договор, туку,
како да се одржува децениската
политика на непризнавање на македонскиот народ и нација, непризнавањето на македонска Македонија, а со тоа непризнавање на

деловите од македонскиот народ
како национални малцинства во
нивнитге држави. Само во тој однос имаше, има и уште долго време ќе има репрекусии врз квалитетот на меѓудржавните односи, но
не и за иднината на Република Македонија.
На нова Европа – ЕУ и преостанува да престане со поддршката
на политиките од 19-от век на тие
две држави и во 21-от век.
Почитуван професоре, на
крајот од нашиот разговор, би
ве прашале за следното: меѓу
многумина во РМ, особено по
осамостојувањето, се шири мислењето дека важноста на Букурешкиот договор по изминатите
100 години, односно од 10 август
2013 година, не важи и дека Република Македонија може легитимно да бара ревизија, односно
поништување на овој, по многу
нешто, крајно катастрофален
документ-договор. Што é, и каде
е, вистината?
- Во Букурешкиот договор
нема клаузула за ограничување на
неговата важност, односно дека
завршува на стотата годишнина
од неговото потпишување. Повторувам, истиот беше ревидиран по
Првата светска војна со Версајските договори од 1919 година, кога
на поразена Бугарија и беа одземени дел од териториите добиедни со тој договор во Македонија и
во Тракија (дадени на Србија, односно на Грција).
Република Македонија ги
призна и ги признава постојните граници со Грција, со Бугарија и со останатите соседни
држави. Како суверена, независна држава може и е должна да
инсистира за признавање на македонските национални малцинства и обезбедување на нивните
права во сите тие држави. Само
тогаш и единствено така, може
да има одржливи добрососедски меѓудржавни односи. Друга вистина нема.
Живко Трајановски
Мишо Китаноски
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

ОДБЕЛЕЖАНА 137-ГОДИШНИНАТА ОД
РАЗЛОВЕЧКОТО ВОСТАНИЕ

Во рамките на Програмата за
едукација и обука на Општинската
организациона единица (ООЕ) на
ОРОРМ од Делчево, со која раководи Светлана Илиевска, а во соработка со Општина Делчево, на
19-ти мај беше организиран кондиционен марш на релацијата с.
Тработивиште- с. Разловци во должина од 10 км.

Реферат за значењето на Разловечкото востание прочита Димитар
Узунски, наставник во пензија и собирач на
народни песни и умотворби од пијанечкиот крај.

Проф.д-р Ѓорѓи Малковски
полага цвеќе пред спомен плочата на поп Стојан
Маршот, на кој учествуваа
70 млади резервни офицери и подофицери од Делчево, членови на
планинарските друштва „Голачка
срна“, „Поп“ од Делчево, „Бедем
– делчевски бранители“, „ВрвГлавица“ од Пробиштип, беше дел
од содржините со кои се одбележа
137-годишнината од Разловечкото
востание во 1876 година.

чево Дарко Шехтански го постави
знамето на Разловечкото востание,
а на спомен-плочата на поп Стојан
во дворот на црквата „Св. Цар
Константин и Царица Елена“ беше
положено свежо цвеќе. Во оваа
пригода, пред присутните учесници на маршот, претставниците на
локалната самоуправа и неколкку
стотини граѓани, пригоден реферат за значењето на Разловечкото
востание поднесе професорот Димитар Узунски.
Градоначалникот Дарко Шехтански им врачи признанија на авторите на најдобрите литературни
и ликовни творби на тема „Разловечкото востание“.
Претседазтелот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковсми, изврши смотра на построените резервни офицери и подофицери, меѓу
кои, беа и претставниците на ООЕ

Дел од културно-уметничката програма
на ОРОРМ од: Кочани, Радовиш,
Крива Паланка, Кратово, Пробиштип и Свети Николе.
Одбележувањето на 137-годишнината од овој значаен историски настан заврши со заеднички
ручек што го обезбеди локалната
самоуправа од Делчево.
Светлана Илиевска
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Делчево

Говор на градоначалникот на
Општина Делчево г-дин Дарко
Шехтански
Во спомен домот во Разловци, градоначалникот на Дел-

Дел од членовите на ОРОРМ присутни на манифестацијата

ОФИЦЕР - 33
Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 21 МАЈ
Голготата на македонските херои: Ванчо Прке, Тошо Арсов, Ванчо Китанов и Александар
Митрев од 21 мај 1943 година за
која сведочи спомен плочата во
месноста Врши Дол, денес не врати повторно во историјата и во ми-

Полагање цвеќе пред споменикот на
паднатите борци од НОАВМ во Виница
натото. Формирањето на Вториот
Плачковички партизански одред,
ноќното патување на раководството од Штип до Врши Дол, предав-

21 мај - Ден на Општинската организациона единица на
ОРОРМ Виница и 70 години од подлото убиство на македонските
херои во месноста Врши Дол кај с. Лески Општина Виница.
ството на раководството на бугарската полиција, страдањето, ликвидирањето и судењето на предавниците, преку стихови преточени
во поемата “Крвава партизанска
пролет“ на наставникот во пензија
Тодор Димитров, најсликовито го
раскажаа средношколците од СОУ
“Ванчо Прке“. “Раководството на
Одредот го сочинувале 9 борци:
Ванчо Прке, Тошо Арсов, Димитар Ушински, Димитар Цецов, Никола Нехтенин и Исак Сион, сите
од Штип; Тоше Славков од селото Чардаклија; Ванчо Китанов и
Александар Митрев од Пиринска
Македонија. Предавството го извршиле говедарите Сабри и Алит
од село Градец, а во оваа голгота тројца партизани се убиени во
колибата на Врши Дол, тројца се
заробени и одведени во бугарската полициска станица и потоа лик-

видирани, а тројца партизани се
спасиле“, беше истакнато во излагањето. Пред споменикот на паднатите борци се поклонија и положија цвеќе претставници од ООЕ
на ОРОРМ Виница, општинските
организации на борците од Виница, Штип, Кочани, ЕЛС Виница,
како и ученици од училиштата во
Општина Виница.
м-р Гоце Георгиев
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ Виница

Организациите со јавно овластување

АЛКА ВО СИСТЕМИТЕ НА КРИЗНИОТ МЕНАЏМЕНТ И
НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО
Низ вековите, државите и
општеставата во сите региони на
светот доживувале катастрофи независно од тоа дали се случиле од
природни непогоди или од човечки

м-р Ристе Панов

активности. Зголемувањето на загубите, кои многу земји ги искусиле во процесот на нивниот развој,
само го потврдуваат фактот дека не
постигнале одредено ниво на одржливост во справувањето со кризите.
Ние живееме заедно со ризиците,
доколку не се контролират под одредени околности тие можат за ја
загрозат сигурноста и опстојувањето. Затоа, како никогаш досега, денес светот се мобилизира и презема
заеднички напори за намалување
на ефектите од ваквите појави, кои
стануваат се позачестени, поагресивни и предизвикуваат големи човечки жртви и материјални загуби,
на сите континенти.

Имајќи ја предвид состојбата
на целосно различната природа на
ризиците со кои денес се почесто
се соочуваме, кризниот менаџмент
во најголем број современи општества се заснова врз принципите
што ги имаат усвоено колективните безбедносни системи. Поради
постигнување на целосна компатибилност со глобалните и со регионалните безбедносни системи
и во Република Македонија, воспоставен е систем за управување
со кризи чија основна функција е
превенција, рано предупредување
и справување со сите ризици и
опасности, така што континуирано
се преземаат нормативни, органи-
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зациски и институционални мерки
и активности со цел да се изгради
современ и одговорен систем кој
ќе обезбеди високо ниво на сигурност на своите граѓани и заштита
на останатите материјални и други
вредности на државата.
ПОСТАВЕНОСТА НА
ГРАГАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВО СИСТЕМИТЕ НА КРИЗЕН
МЕНАЏМЕНТ И ЗАШТИТАТА
И СПАСУВАЊЕТО
Управувањето со кризи во Република Македонија нормативно
и организациски се воспоставува
како систем. Станува збор за комплексна организациска структура,
каде се предвидува преземање на
мерки и активности од сите видови превентивни и реактивни,
од страна на многу учесници- надлежни субјекти во системот, во
различни ситуации и состојби.
Системот за управување со кризи во Република Македонија го
остваруваат органите на државната управа и органите на државната
власт, вооружените сили како Армијата на Република Македонија,
силите за заштита и спасување и
органите на општините и на градот Скопје, јавните претпријатијa,
граѓаните, здруженијата на граѓаните, невладините и хуманитарните организации како и други правни лица кои можат да учествуваат
во превенција, рано предупредување и во справувањето со кризи.
Имајќи ја предвид ваквата
законска поставеност, системот за
управување со кризи особено значење и подеднаква улога им дава
на граѓанските организации, кои
исто така, се значајни чинители и
во системот за заштита и спасување во Република Македонија. Во
заштитата и спасувањето од природни непогоди и други несреќи,
можат доброволно да учествуваат
и здруженија на граѓани, хуманитарни и невладини организации
по претходно добиена согласност
од надлежниот орган на единицата
на локалната самоуправа, односно
Дирекцијата за заштита и спасу-

вање, кој воедно и го координира
нивното учество во согласност со
планските решенија за спроведување на активноста. Здруженијата
на граѓани, хуманитарните и невладините организации доколку ги
исполнуваат пропишаните критериуми за кадровски и материјално-технички услови, можат да
учествуваат во заштитата и спасувањето врз основа на однапред склучен договор со надлежниот орган на единицата на локалната самоуправа односно со Дирекцијата,
во кој поконкретно се утврдуваат
обврските на договорните страни. Постапката се одвива на следниот начин: ДЗС или Советот на
општината како надлежни органи
распишуваат јавен оглас за учество во заштитата и спасувањето на
здруженијата на граѓани, хуманитарните и невладините организации, на кој тие се пријавуваат во
јануари секоја година. Кон пријатата за учество во заштитата и
спасувањето се приложуваат списоци за нивниот кадровски потенцијал со податоци. Поднесените
пријави се разгледуваат од страна
на надлежните органи, а како основен критериум за исполнување
на материјално-техничките услови на составите кои здруженијата
на грагани ги гријавиле за учество, треба да имаат сопствен капацитет пропишан според прописите за видот, бројот, персоналниот и
материјалниот состав на силите за
заштита и спасување и на тимовите за брз одговор. Пријавените
состави за учество во заштитата и
спасувањето треба да се оспособени за самостојно дејствување , за
најмалку три дена без прекин, како
и да имаат комплетна сопствена
логистичка поддршка и најдоцна
на три часа по повикот од надлежниот орган да се подготвени да се
вклучат во активностите од заштитата и спасувањето. Надлежните органи имаат обврска да софинансираат дел од подготовките кои
пред сé се однесуваат на опремување и обучување на членовите на
здружението на граѓани, додека од
друга страна, организациите се од-

говорни за квалитетно и навремено извршување на определените
задачи утврдени согласно со Планот за заштита и спасување.
СИСТЕМСКАТА УЛОГА НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА
РЕЗЕРВНИ ОФИЦЕРИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Организацијата на резервни
офицери на Република Македонија е непартиско, самостојно, воено стручно, кадровско и непрофитно здружение на граѓани кое
врши јавно овластување во областа на одбраната на Република Македонија. Целта на организацијата
е да ги подготвува своите членови
за успешно извршување на должностите што ги имаат во одбранбениот систем на Република Македонија и тоа самостојно или во соработка со други надлежни органи.
Организацијата, како задачи, меѓу
другите, ги има зацртано и практично обучување на членството
со организирање и реализација на
активности во соработка со АРМ,
ДЗС и ЦУК; во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување
учествува во обучувањето на своите членови за остварување на задачите во заштитата и спасувањето
на населението и на материјалните добра од природни непогоди и
други несреќи; Освтарува соработка со Центарот за управување
со кризи во унапредувањето на
ефикасноста на системите за управување со кризи, заштитата и спасувањето во РМ и друго.
Центарот за управување со
кризи како самостоен орган на
државната управа е задолжен за
обезбедување на целосната организациска,
административна
и стручна поддршка на телата и
субјектите во системот за управување со кризи. Центарот како
посебна важност го смета и вклучувањето на невладиниот сектор во системот за управување со
кризи, што го потврди со потпишување на меморандуми со триесетина организации, меѓу кои и
со ОРОРМ.
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Меморандум за соработка
на ОРОРМ со Центарот за управување со кризи
Преку потпишаниот Меморандум за соработка на ОРОРМ и
ЦУК се утврдува рамката во која
ќе се остварува соработката. Според Меморандумот, ОРОРМ изработува сопствена методологија за
процена на подготвеноста на резервните офицери, со кои ресурси располага Организацијата, со
можност за учество во активностите насочени кон превенција и
справување со ризици и опасности за животот , здравјето и добрата
на граѓаните и безбедноста на РМ.
ОРОРМ изработува сопствена Методологија за процена и пресметка на финансиските импликации
од ангажирање на резервните офицери во превенција и справување
со кризи. Потписниците на Меморандумот организираат заеднички обуки и вежби за проверка на
системот за управување со кризи.
ЦУК во соработка со ОРОРМ изработува процедури за начинот на
доставување на информации со
кои се обезбедува постојана комуникација и координација во рамките на системот. Организацијата
на располагање треба да ги стави
своите стручни и кадровски ресурси за потребите на ЦУК во превенција и справување со кризи. Центарот треба да планираа финансиски средства за реализација на
дел од активностите пропишани
во Меморандумот.

Меморандум за соработка
помеѓу ОРОРМ и Дирекцијата за
заштита и спасување
Дирекцијата за заштита и
спасување е основана заради извршување на работите од заштитата
и спасувањето од природни непогоди и други несреќи и претставува самостоен орган на државната
управа. Со склучениот Меморандум за соработка помеѓу ОРОРМ
и ДЗС се утврдени формите на
мегусебната соработка, кои се однесуваат на: изготвување на заеднички агенди, взаемна соработка
и поддршка во проектирањето и
реализацијата на проекти; концепирање на програмски содржини
и непосредна реализација на семинари и заеднички работилници;
организирање на заеднички обуки;
взаемна основа за стручно оспоссобување на кадрите; учество во
мировни и во хуманитарни мисии;
заедничко дејствување пред трети
субјекти за добивање средства, реализација на проекти и размена на
информации. Координацијата на
активностите за остварување поголема ефикасност ќе ја врши Координативна комисија составена од
претставници од ДЗС и ОРОРМ.
Резервните офицери клучни
во составот на силите за заштита и спасување
Пополнувањето на резервниот
состав на силите за заштита и спасување се врши од воените обврзници во резерва од евиденцијата
што се води при Министерството
за одбрана и од граѓаните кои имаат должност да учествуваат во силите за заштита и спасување.
За пополнување на Републичките сили за заштита и спасување со резервни офицери, Организационите единици за заштита и спасување и извршителот за
евиденција во Министерството за
одбрана, вршат избор на резервни
воени старешини кои се водат како
нераспоредени во евиденцијата. За
пополнување со резервни офицеСлика 1. Меморандум за соработка помеѓи ОРОРМ и ЦУК потпишан во 2008 година

Слика 2: Образец Ц-2 План
барање за пополна со воени
старешини во резервниот
состав на единиците на заштита и спасување во РМ
ри, од страна на организационите
единици се изготвува план за пополнување, во кој се содржат: видот на единицата, бројна ознака,
мобилизациско собиралиште, време на мобилизација, старосна граница на воените обврзници, вид на
образование, знаење, воено евиденциска специјалност кои одговараат на потребите на формациската должност (Фотографија:
Образец Ц-2).
Подофицер или војник во резерва може да се распореди на старешинска должност во силите за
заштита и спасување доколку неговиот вид на образование, знаење,
воено-евиденциска специјалност
одговараат на потребите на формациското место. Разрешувањето
од должност на воените обврзници
во Републичките сили за заштита и
спасување се врши на начин како и
при нивното поставување.
ОРОРМ важен дел од системите за кризен менаџмент и за
заштита и спасување?
Од досегашната концепциска и нормативна поставеност
на Организацијата на резервни
офицери на РМ во системот за
кризен менаџмент и во системот
за заштита и спасување во Република Македонија, можеме да
заклучиме дека самите системи
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овозможуваат и отвораат простор
за дејствување и работа на Организацијата и нејзините членови
во овие области. Во градењето на
соодветни капацитети на кризниот менаџмент кој претставува нов
безбедносен концепт од висок
државен интерес, неминовно е и
учеството на ОРОРМ преку неговите механизми и способности
за да се одговори на современите
ризици и опасности. Во таа насока, во овие заклучни согледувања,
сметам дека треба да се земат
предвид и следните елементи:
- Системот за справување со
цивилни ризици и опасности се
вградува во архитектурата на Системот за национална безбедност на
Република Македонија како негов
трет носечки столб (покрај Системот за проценување и справување
со воени ризици и опасности, и
Системот за проценување и справување со ризици и опасности од внатрешно-безбедносен карактер – нарушување на јавниот ред и мир, организиран криминал и тероризам,)
со што се заокружува безбедносниот триаголник. Ако ОРОРМ за цел
ги има поставено извршувањето
на должностите во одбранбениот
и во безбедносен систем на државата, тогаш, неминовно се наметнува улогата на Организацијата во
учеството во справување со цивилните ризици и опасности , со што,
ОРОРМ ке го заокружи учеството
во целиот систем за национална
безбедност и одбрана на Република Македонија. Од тие причини,
потребни се измени на Статутот на
ОРОРМ како највисок акт на Организацијата, каде, покрај елементите на одбрана во целите и задачите
би се додало и справувањето со цивилни ризици и опасности;
- Да се иницира доследна
примена на должностите на ДЗС
или на општините предвидени со
Законот за заштита и спасување и
со Уредбата за начинот и постапката за добивање согласност и
критериумите за исполнување на
кадровски и материјално-технички услови за учество во заштитата и спасувањето на здруженија
на граѓани, хуманитарни и невла-

дини организации. Имено, со оваа
регулатива ДЗС треба да распише оглас за учество во заштитата
и спасувањето на организациите,
со што ќе се овозможи ОРОРМ
да аплицира и со исполнување на
условите со својот материјален
и персонален состав да учествува во заштитата и спасувањето во
РМ. Организациската поставеност
може да биде на регионален принцип, каде членови на ОРОРМ од
повеќе општини ќе дејствуваат на
одреден регион, со што би се исполниле бараните услови. Според
законот, ДЗС има обврска да софинансира дел од подготовките кои
пред се се однесуваат на опремување и обучување на человите на
Организацијата.
- Ако се земе предвид фактот
дека пополнувањето на Републичките сили за заштита и спасување
оди со резервни офицери, покрај
надлежните субјекти и ОРОРМ да
учествува со давање на мислење во
селекцијата, потоа стекнатото знаење на обуките на офицерите кои
се дел од силите да го пренесат и
на други членови, да се овозможи
заедничка обука со ДЗС и со други членови и сл., Односно, ако резервните офицери се дел од силите за заштита и спасување , тогаш
ОРОРМ како нивна организација
треба да добие статус во овој дел;
- Законската поставеност на
граѓанските организации во системите на кризен менаџмент и за заштитата и спасувањето, потоа потпишаните Меморандуми за соработка
на ОРОРМ со ДЗС и со ЦУК, се одлична основа за решавање на статусната поставеност на ОРОРМ во
државата. На тој начин на Организацијата и се отвора можност за соработка преку: учество во заеднички проекти, реализација на семинари и обуки, учество во мировни и
хуманитарни мисии и сл. Посебно
внимание би требало да се посвети на заживување на одредбите од
потпишаните Меморандуми, како
и заживување на Координативната
комисија со ДЗС.
м-р Ристе Панов
секретар на
Извршниот одбор на ОРОРМ
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