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ВЕСНИК НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

XI-та Конститутивно-изборна седница на Собранието на ОРОРМ

ИЗБРАНО НОВО РАКОВОДСТВО

Во фокусот на вниманието на
11-та Kонститутивно-изборна седница на Собранието на Организацијата на резервните офицери на
Република Македонија (ОРОРМ),
што се одржа на 26-ти октомври
2012 година во Скопје, беа повеќе актуелни прашања, меѓу кои:
Предлог-извештај за работата на
органите и телата на Организацијата во мандатниот период 20082012 година; избор на претседател,
Извршен одбор и Надзорен одбор.
Во предложениот извештај
за работата од страна на Извршниот одбор, по кој воведно излагање поднесе претседателот на
ОРОРМ, проф. д-р Ѓорѓи Малковски, беа дадени позитивни оценки за остварените активностси на
членството и на органите и телата
на ОРОРМ од општинско до републичко ниво.

Дел од учесниците на Конститутивно- изборната седница
„Во изминатиот четиригодишен период, Организацијата
беше организациски и кадровски консолидирана, финансиски
стабилизирана, а целокупните
активности се планираа и се
остваруваа согласно со стандардите на CIOR (Меѓусојузничка
конфедерација на резервните
офицери) при NATO и со целосна
логистичка поддршка на МО и
ГШ на АРМ, со што, ОРОРМ во
континуитет се потврдува како
значаен субјект на одбранбениот
систем и активен партиципиент
во зачувувањето и јакнењето на
внатрешната стабилност, интигритетот и суверенитетот на Р.
Македонија и нејзиното евроатлантско интегрирање„, нагла-

си, меѓу другото, претседателот
Малковски. Тој, во своето излагање потсети на повеќе значајни
содржини од теоретскиот и практичниот дел, како што се: трибини на актуелни теми, државни
натпревати, негување на слободарските традиции, еднодневни активности во општинските
организациони единици (ООЕ),
(Продолжува на стр.2)
Избрани нови делегати
во Собранието на ОРОРМ од
26 општински организациони
единици за мандатниот период 2012-2016 година и воедно
избрани членовите на Извршниот одбор и Надзорниот одбор
на Собранието на ОРОРМ.

ВО ОВОЈ БРОЈ ПИШУВААТ:
проф. д-р Ѓ. Малковски, проф. д-р М. Димитријевски,
д-р М. Солунчевски, м-р Л. Ѓурковска, м-р Д. Маџоски,
м-р Г. Георгиев, Т. Мицевски, Ж.Трајановски, З.Толески,
Љ. Пасинечки, полк. м-р Б. Симоски, Т. Ивановски, С. Димов
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Претседателот проф.д-р Ѓорѓи
Малковски и потпретседателот м-р Ристе Петков пред изборот на новото раководство
интензивирање на меѓународните активности и билатералната
соработка со националните асоцијации на резервните офицери
во регионот.
Кон позитивните оценки за
работата во мандатниот период,
со свои дискуси се приклучија:
доцент д-р Менде Солунчевски, од Демир Хисар, м-р Душан
Маџоски од Карпош и Божин
Милосавлески од Тетово, а во
рекапитуларот на реализираните
содржини во изминатиот период, во извештајот е констатира-

Членови на Собранието на ОРОРМ
но дека во вкупните активности
биле непосредно вклучени 10.738
резервни офицери и подофицери,
од кои: 5.294 во обуката, 4.167 во
негувањето на слободарските традици, 1.240 на трибините и 37 на
меѓународни активности во рамките на CIOR.
Врз основа на претходно
доставените предлози од сите
општиски организациони единци,
за претседател на ОРОРМ повторно е избран проф. д-р Ѓорѓи

Малковски, за потпретседател и
секретар на Извршниот одбор се
избрани: Стојанче Стрмбов од
Штип и Ристе Панов од Свети
Николе, а за членови: доктор Љупчо Пасинечки од Неготино, м-р
Гоце Георгиев од Виница, Тони
Ивановски од Кратово и Оливер
Митевски од Битола, а за претседател на Надзорниот одбор на
ОРОРМ, е избран Стојанче Димов од Штип.
Живко Трајановски

Од активностите на ОРОРМ

ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ВО ГАЃАЊЕ СО ПИШТОЛ
Врз основа на Програмата за обука и едукација во 2012
година на Извршниот одбор на
Собранието на Организацијата
на резервните офицери на Република Македонија (ОРОРМ), на

Државните натпревари во гаѓање со пешадиско оружје даваат
голем придонес во обуката и развивање на натпреварувачкиот дух
на резервните офицери и подофицери.
16 јуни, на стрелиштето „Долно Оризари„, се одржа државен
натпревар на резервните офицери и подофицери, во гаѓање
со пиштол 7,62 мм на реден број
1. Активностите на натпреварот
започнаа со постројувањето и
со предавањето рапорт од страна на претседателот на Извршниот одбор на ООЕ на ОРОРМ
од Велес, резервниот поручник
Дејан Гавазов.
Смотра на претседателот
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
пред учесниците на државниот
натпревар

Во поздравното обраќање
до учесниците на натпреварот,
претседателот на ОРОРМ проф.др Ѓорѓи Малковски, го нагласи
значењето на ваквите содржини
од практичниот дел на обуката,
кои, покрај дружењето, придонесуваат за усовршувањето на воените вештини и користењето на
пешадиското оружје. Тој, притоа,
накусо информираше за реформските процеси во ОРОРМ и позначајните програмски активности во оваа година во функција на
јакнење на одбранбениот систем,
што претставува плод на мошне
успешната соработка со МО и ГШ
на АРМ. „По усогласувањето на
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Дел од учесниците на натпреварот во гаѓање со пиштол 7,62 мм

Доделување признание на м-р
Борко Симоски за освоено I-во
место на државниот натпревар
Статутот на ОРОРМ со Законот за
здруженија на гараѓани и фондации, нашите активности се насочени кон подготовка на неопходните
акти за аплицирање за добивање
статус на здружение од јавен интерес. Не се сомневаме дека, како резултат на долгогодишната успешна соработка со МО, ГШ на АРМ,
Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со
кризи, ќе го добиеме споменатиот
статус, кој го доделува Владата на
Р.Македонија„, истакна, меѓу другото, претседателот Малковски.
Пред почетокот на натпреварот, кој го следеа и повеќе
гости, меѓу кои: претставникот на
МО, полковникот Зоран Темел-

ковски, претставаникот на ГШ на
АРМ, полковникот м-р Борко Симоски, деканот на Воената академија, полковникот проф.д-р Росе
Смилески и заменикот на командантот на КОД (Команда за обука
и доктрини), потполковникот Љубенчо Петровски, учесниците, во
името на ГШ на АРМ ги поздрави

Од делувањето признанија на
второ наградените (екипно) на
државниот натпревар
полковник Борко Симоски.
По едондневното дружење на 150-те учесници на натпреварот, во кој учествуваа 30

екипи, меѓу кои, и 2 женски од
Велес и од Институтот за безбедност, одбрана и мир, беа сумирани остварените резултати.
За најдобри екипи беа
прогласени: Гази Баба-Чаир (I-во
место); Институтот за безбедност,
одбрана и мир (II-ро место) и Кисела Вода (III-то место). Поединечно, најдобри беа: полковникот
м-р Борко Симоски, координатор
на активностите помеѓу ОРОРМ
и ГШ на АРМ (I-во место со освоени 44 погодоци од можни 50);
резервниот капетан Јован Јовановски од ООЕ на ОРОРМ Радовиш (II-ро место со осовени
39 погодоци) и резервниот водник Златко Илијевски од ООЕ на
ОРОРМ Гази Баба-Чаир (III-то
место со освоени 38 погодоци).
На најдобрите екипи им беа врачени пехари и медалји, а најдобрите поединечно се закитија со
медалји и посебни признанија.
За успешната реализација на
овој Државен натпревар, значаен е придонесот на МО и ГШ на
АРМ кои ја обезбедија неопходната логистичка поддршка, во што,
непосредно беа ангажирани ВП
3643/5 од Штип и КОД во Велес.
Во неговите подготовки и реализација, конкретен придонес дадоа
и: капетанот Борис Костадинов кој
раководеше со гаѓањето, наредникот Зоранчо Марковски, постарите
водници Тони Караџолов и Тодорче Петров и водниците Игор Атанасов и Бошко Димитријевски.
Живко Трајановски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 8-МИ СЕПТЕМВРИ
Претставниците на ООЕ на
ОРОРМ Крива Паланка: Веселин
Стојановски, член на Собранието на ОРОРМ; Миле Јакимовски
и Стојадин Милковски, членови
на Извршниот одбор на ООЕ на
ОРОРМ Крива Паланка, по повод
8-ми септември – Денот на независноста на Република Македонија, положија свежо цвеќе пред

споменикот на паднатите борци
од Народно-ослободителната и
антифашистичка војна на Македонија во с.Огут.
Т.М.
Членовите на ООЕ на ОРОРМ
од Крива Паланка
пред споменикот на паднатите
борци од НОАВМ
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Седумдесет години од почетокот на Народноослободителната и антифашистичка
војна на Македонија (1941-2011)

ТЕМЕЛИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ВОЈСКА
(Продолжува од претходниот број) ОД НОАВМ
Дополнителна бригада при
ГШ НА НОВ И ПОЈ за
Македонија
Согласно наредбата на
Врховниот командант на ЈА, оваа
бригада е формирана во текот на
јануари 1945 година. Таа формациски во имаше 4 баталјони, од
кои три стрелечки, 1 митралески
и 1 минофрлачки. Бројната состојба на бригадата се движеше
од 3902 во јануари до 5330 во април 1945 година. Бригадата беше
составена претежно од борци
кои не служеле војска, а истите
поради недо стиг на оружје само
една третина од нив беа вооружени. За вооружување на бригадата, ГШ на ЈА за Македонија,
на двапати со телеграми се обрати до ВШ на ЈА за враќање од
Белград за Скопје на македонското оружје со кое дотогаш XV
МНОК на НОВЈ беше вооружен.
Оваа бригадата служеше како резерва при ГШ на ЈА за Македонија. Таа како резерва ги пополнуваше единиците на НОВ и ПОМ
во текот на операциите заштита
на јужната македонска граница
и операциитре за чистење на теренот од балистичките и други
остатоци, но и за дополнување
на македонските единици кои се
бореа на Сремскиот фронт.
Дополнителна бригада на XV
МНОУК НА НОВЈ
Оваа бригада е формирана
во с. Војка-Белград во март 1945
година. Таа беше формирана од
борците кои по пополнувањето
на македонските бригади од составот на XV МНОУК на НОВЈ,
преостанаа како резерва. Во почеток станува збор за околу 600
борци, но подоцна бројот на
борците во оваа бригада достигна до 4000 борци и старешини.

Таа служеше за пополнување на
останатите бригади на корпусот
кои се наоѓаа на фронтот.
Артилерски бригади,
наставни центри и бази и
други бригадаи
Почетокот на формирањето
на македонските артилериски
единици е сврзан со наредбата
бр. 9 на ГШ на НОВ и ПОМ од
7 октомври 1944 година, која ги
удри темелите на организираните артилериски формации при
МНОД. Наредбата произлезе согласно упатствата на Врховниот
командант на НОВЈ за формирање на специјализирани формации во рамките на поголемите единици на НОВЈ. Тогаш, во
составот на ГШ на НОВ и ПОМ
беше образувано артилериско
одделение кое имаше задача да
работи на формирање на артилериските единици, да врши распоред на артилериското оружје
и да се грижи за снабдување на
артилеријата со сите потребни
средства.
Постапувајќи по оваа наредба, ГШ на НОВ и ПОМ нареди
итно образување на артилериски
курсеви во артилериските единици, кои во моментот постоеле
при поголемите единици на НОВ
и ПОМ. Со наредбата се даваше
можност, и таму каде нема артилериски формации, да се формираат посебни артилериски
курсеви со кои би биле опфатени постојните борци и старешни и новите придојдени борци.
Се предвидуваше фомирање на
артилериски дивизион со околу 2500 борци и старешини. Во
рамките на можностите се предвидуваше формирање и пополнување на артилериските бригади во секоја од македонските

дивизии. Нужноста налагаше,
при формирањето на артилериските бригади при дивизиите,
задолжително формирање без
оглед дали тие во моментот располагаат со артилериско оружје.
Се предвидуваше артилериските
бригади да го имаат по 4 дивизиона секој од нив составен со по
3 батерии. Се планираше борците да се вооружаат со пешадиско
оружје и употребат како пешадиски единици додека не со обезбеди артилериско оружје. Таму
пак, каде постоеше артилериско
оружје, беше наредено да се формираат пионерски баталјони составени од 3 чети со по 120 борци. Овие баталјони требаше да
бидат вооружени со пионерски
алат и експлозивен материјал.
Со оваа наредба се предвидуваше во наредниот период да се
формираат и моторизирани артилериски единици, доколку се
обезбедат превозни средства. За
поефикасно формирање на артилериските единици, при КО беа
формирани артилериски центри.
За XVI (I македонски)
МНОК, центарот беше во с. Лисиче-Велешко и с. Жегљане-Кумановско. Корпусот во моментот
располагаше со следните артилериски орудија: а) исправни: 2
хаубици од 105 мм, М.16, систем
„Круп” со 196 гранати, 1 противтенковски топ од 75 мм, „А.Б.Ц.)
М.16, со 141 граната, 1 противтенковски топа со 37 мм, „Борсинг РМ”, М.1940 со 57 зрна, б)
неисправни: 2 хаубици од 120мм
систем „Круп”, 1 противтеновски топ од 37 мм „Борсинг РМ”,
М.1940, и 2 противвоздушни
орудија од 20 мм „РМ” М.1939.
Тогашната бројна состојба на
артилерците во корпусот беше
157 борци, 82 коњи и 20 запреж-

ОФИЦЕР - 5
ни коли. Сите тие се наоѓаа во с.
Лисиче-Велешко. Во составот на
41. МНОД во околината на Скопје се наоѓаа: 2 противтенковски
топа 37 мм, систем „Шкода”,
М.1937 со 470 гранати. Бројната сотојба на луѓето изнесуваше
23 борци, опремени со 37 коња.
Во со ставот на Кумановската
МНОД имаше 7 противтенковски топа од 37 мм и 3 топа од 75
мм, со непознат број на гранати.
Бројната состојба на овие артилерци изне суваше 243 борци. За
XV (II македонски) МНОК на
НОВЈ, центарот на артилериските единици беше во Крушево. Тој
беше опремен со следните артилериски орудија: а) исправни: 2
топа од 105 мм, М.1916, систем
„Круп” со 160 гранати, 1 противтенковски топ од 37 мм систем
„Шкода”, М.1937, со 60 зрна и б)
неисправни: 3 орудија. Вкупната
бројна состојба на луѓето изнесуваше 64 борци опремени со 38
коњи и 10 запрежни коли.
Артилериските единици во
Брегалничко-струмичкиот
(III
македонски) МНОК на НОВЈ, ги
сочинуваа Македонците кои служеа во бугарската војска, а кои
доброволно се приклучија кон
единиците од составот на бригадата „Гоце Делчев”. Во рамките на оваа бригада се предвидуваше постоење на артилериски
оддел составен од 2 ридски батерии со по 4 топа од 75 мм и 1
ридска хаубична батерија со два
топа од 100 мм. Истите беа опслужувани со товарен и и добиток за теглење. Беше предвидено
бројната состојба на борците да
изнесува околу 250 борци и старешини.
Согласно оваа наредба во
постоечките МНО дивизии започна процес на формирање на
артилериски бригади, кои најчесто го носеа името на дивизијата или пак името на градот каде
беа формирани. Така следуваше формирањето на Битолската
или Артилериска бригада на 49.
МНОД на НОВЈ, Струмичката

или Артилериска бригада на 50.
и 51. МНОД на НОВЈ, Кумановската или Артилериската бригада на Кумановската МНОД на
НОВЈ и Скопската артилериска
бригада.
По ослободувањето на Македонија во текот на ноември
и особено декември 1944 година, следуваше прибирање
на едно место, мобилизирање,
реорганизирање, окрупнување
и обучување на артилериските
единици на НОВ и ПОМ.
На 1 декември 1944 година,
во Скопје под командата на ГШ
на НОВЈ за Македонија беше
формирана Артилериската база
бр. 8. Во неа требаше да се обучуваат сите борци и старешини
на македонските артилериски
единици за потребите на XV
МНОУК на НОВЈ.
За таа цел во втората половина на декември 1944 година, согласно наредбата на ГШ
на НОВ и ПОМ од 9 декември
1944 година, започна процес на
прибирање на сите артилериски
единици во Скопје. Скопската
ВО и Командата на град Скопје,
издадоа објава за мобилизација
на сите артилерци кои требаше
да се јават во Скопје до 24 декември 1944 година. Од сите
прибрани артилериски единици тука беше формирана 1. македонска артилериска бригада.
Неа формациски ја сочинуваа 3
артилериски и 1 противавионски
дивизион. Во текот на месец декември 1944 и почетокот на јануари и февруари 1945 година се
работеше интензивна на обука и
пополнувањето на македонските
артрилериски единици во Артилериската база бр. 8 во Скопје.
Тука беа прибрани и донесени
разновидни артилериски орудија како на пример советските
топови од 45, 70 и 76 мм, потоа
„ЗИС”-хаубици од 122 мм, минофрлачки од 50, 82 и 122 мм.
Заради стручна обука беа донесени руски офицери и инструктори.

По познатите јануарски
настани сврзани со демонстрациите на дел од артилерците
настана нова реорганизација на
артилериските единици на НОВ
и ПОМ. На 10 јануари 1945 година, Артилериската база бр.
8 е преиманувана во Наставен
центар бр. 6. На 17 февруари
1945 година беа формирани 1.
и 2. македонска артилериска
бригада, кои требаше да влезат
во со ст авот на 42. и 48. МНОД
од составот на XV МНОУК кој
веќе се наоѓаше на Сремскиот
фронт. 1. артилериска бригада
формациски требаше да влезе
во составот на 42., а 2. артилериска бригада во составот на 48.
МНОД на НОВЈ. По извршеното
стрелање со артилериските орудија, на 23 февруари 1944 година на пат за Белград тргнува 1.
артилериска, а на 28 февруари
1944 година и 2. артилериска
бригада. Наскоро, по заминувањето на артилерсиките бригади, на 12 март 1945 година
Наставниот центар бр. 6 престана со работа. Неговиот боречки
и кадровски состав е упатен на
обука во Ваљево, Крагуевац и
Ниш. Со наредбата на ГШ на ЈА
за Македонија од 13 март 1945
година е формиран Дополнителен артилериски дивизион при
ГШ на ЈА за Македонија. Дивизионот беше составен од штаб,
Извиднички вод од 20 војници, Вод за врска од 17 војници,
Стражарски вод за 8 стражарски места, Домаќински вод од
52 војници, како и три дополнителни батерии составени од
по 250 војници. По наредба на
Персоналното одделение при
ГШ на ЈА за Македонија, како и
на Началникот на Артилериското одделение при ГШ на НОВ
и ПОЈ за Македонија, Стјепан
Златар, штабот на дивизионот
го сочинува: командант Захарие
Наумовски, политички комесар
Јордан Лазаревски, помошник
на политичкиот комесар Гога
Спирковски.
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Дополнителнните батерии
на дивизионот беа составени
од 1. вод-противтенковски, 2.
вод-ридски, 3. вод-топовски и
4. вод-хаубички. Првата дополнителна батарија, беше вооружена со 2 протовколски топа 37
мм, „ Шкода”, 2 брдски топа 75
мм „Круп”, 1 топ „Рајн метал”
од 80 мм, 2 хаубици од 105 мм
„Круп”. Втората дополнителна
батарија имаше 2 противколски
топа 37 мм, „Шкода”, 2 ридски
топа 75 мм „Круп”, 1 топ од 50
мм „Рајн Метал” и 2 хаубици од
105 мм „Круп”. Третата батерија
беше вооружена со 2 противколски топа 37 мм „Рајн метал” и 1
„Шкода”, 2 ридски топа 75 мм
„Круп”, 1 топ 50 мм „Рајн метал”,
1 хаубица 120 мм „Шнајдер” и
1 хаубица 105 мм „Шкода”. Со
оваа наредба беше предвидено
руските противколски топови од
45 мм, полковските топови од
76 мм „ЗИС” и минофрлачките
од 120 мм, да влезат во составот
на 1. дополнителна батарија. Во
дивизионот се вршеше обука на
артилерците за потребите на 41.,
49. и 50. МНОД на ЈА.
На 25 март 1945 година во
тогашното скопско село Ханриево (денес скопската населба
Ѓорче Петров), се формира Пиротехничко одделение на ГШ на
ЈА за Македонија. Задачата на
Пиротехничкото одделение кое
дејствуваше во рамките на Дополнителниот артилерсики дивизион, беше да организира курс
за уништување на собраната неисправна муниција.
Прва артилерска македонска
бригада
Бригада е формирана на 16
декември 1944 година во Артилериската база бр.8 во касарните
на Скопското Кале. Во нејзиниот
состав влегоа: Битолската, Скопската, Струмичката и Кумановската артилериска бригада.
Команданиот состав на бригадата бил: Команданти Александар Минчев, командант при

формирањето на бригадата на
16 декември 1944 Иван Штериев, командант од средината на
декември 1944 до 7 јануари 1945
Политички комесари Борис Петковски Симеонов, политички
комесар Петар Лаковиќ, политички комесар Заменици на политичкиот комесар Боро Арсовски, помошник на политичкиот
комесар од 16 декември 1944
Бранко Богдановски-Гуцман, заменик на политичкиот комесар
Политички комесар на базата бр.
8 Владо Стругар, политички комесар на базата бр. 8.
Бригадата се состоеше од
два артилериски дивизиона 1. и
2. артилериски дивизион и еден
противавионски дивизион. Командниот состав на 1. дивизион
беше: Александар Минчев, командант, Лазар Никодимовски,
политички коме сар, Александар
Спасовски, заменик на политичкиот комесар. Командниот
состав на 2. артилериски дивизион беше: Илија Поповски,
командант Андреја Русјаков,
командант, Блаже Стефановски,
политички комесар Јордан Ефремов, политички комесар.
Бригадата беше стационирана во касарните на скопското
Кале во Артилериската база бр.
8, која подоцна беше преименувана во Наставен центар бр. 6.
По по знатите божиќни демонстрации од 1945 година на арти лерците, во кои учествуваше
само 1. артилериски диви зи он,
со наредба на ГШ на НОВ и
ПОЈ за Македонија, бр. 17 од 18
февруари 1945 година, 1. дивизион е разоружан, а составот на
не го вите борци распореден во
останатите единици на НОВ и
ПОМ.
2. дивизион по интензивната обука и подготовка со помош
на домашни и руски инструктори, пополнет со нови борци,
формациски е преформиран во
две артилериски бригади и тоа 1.
и 2. артилериска бригада. Двете
бригади, со наредбата на Врхов-

ниот командант на НОВЈ Јо сип
Броз Тито од 20 февруари 1945
година, беа упатени на Сремскиот фронт во состав на 42. и 48.
МНОД од составот на XV МНОУК на НОВЈ, каде пристигаат на
2 март 1945 година.
Прва артилериска бригада
(Артилериска бригадта на 42.
МНОД НА НОВЈ)
Првата артилериска бригада за потребите на 42. МНОД, е
формирана на 18 февруари 1945
година во Наставниот центар
бр.6 на Скопското Кале. Таа произлезе од составот на 2. дивизион од 1. македонска артилериска
бригада, која е расформирана по
познатите настани сврзани со
божиќните демонстрации кои ги
изведе 1. дивизион од нејзиниот
состав.
Командниот состав на бригадата го сочинува: Команданти
Георги Сапунџиев, командант од
16 февруари до март 1945 Стево
Златар, командант од март 1945
Политички комесари Бранко Богдански, политички комесар до
март 1945 Петко Лаковиќ, политички комесар од март 1945 Заменици на политичкиот комесар
Бранко Богдански, заменик политички комесар од 16
февруари 1945, Началници на
штабот Стојан Хаџи Василевски, началник на штабот од 16
февруари до март 1945 Светослав Мирчев, началник на штабот од март 1945
По реорганизацијата таа
формациски припадна кон 42.
МНОД на НОВЈ од составот на
XV МНОУК на НОВЈ, кој се наоѓаше на Сремскиот фронт. На
20 февруари 1945 година Врховниот командант на НОВЈ, наредува македонските артилериски
бригади од со ставот на XV
МНОУК да заминат на Сремскиот фронт. Постапувајќи по
наредбата 1. артилериска бригада тргнува од Скопје за Врање
на 23 февруари и на 2 март 1945
година таа веќе е во Белград. То-
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гаш бројниот состав и вооружување на бригадата изне сува 1270
борци, 200 коњи и 35 запрежни
коли. По пристигањето во Белград, бригадата е превооружена
со ново советско оружје со кое
започна интензивна обука и подготовка за фронтовско војување.
Тогаш вооружувањето на оваа
бригада изнесувало 4 хаубици од
122 мм, 4 топа од 76 мм, 20 противтенковски топа од 45 мм, 8
противтенковски топа „ЗИС” од
76 мм, 12 минофрлачки од 120
мм и 50 минофрлачи од 82 мм Во
текот на борбите на Сремскиот
фронт од оваа бригада загинаа
три борци.
Втора артилериска бригада
(Артилериска бригада на 48.
МНОД НА НОВЈ)
Оваа бригада како и 1. артилериска бригада, е формирана
на 18 февруари 1945 година од
составот на 2. дивизион на 1. македонска артилерсика бригада,
која е расформирана по божиќните настани сврзани со демонстрацијата на 1. дивизион.
Командниот состав на оваа
бригада беше: Команданти Илија
Попевски, командант од 16 февруари 1945 Боро Милевски, командант до март 1945 Димитрие
Гулевски-Гулас, командант од
март 1945 Политички комесар
Блаже Стефановски, политички комесар од 16 февруари
1945 Помошник на политичкиот
комесар Љупчо Мариновски-Бисера, помошник на политичкиот
комесар од 16 февруари 1945 Началник на штабот Андреја Русјаковски, началник на штабот од
16 февруари 1945,
Со наредбата на Врховниот командант на НОВЈ Јосип
Броз Тито, од 20 февруари 1945
година, 2. артилериска бригада
на 25 февруари тргнува од Скопје преку Врање за Белград каде
пристига на 2 март 1945 година.
Тогашната бројна состојба и вооружување на бригадата изнесува 1191 борец, од нив 96 ста-

решини, 9 политички комесари,
188 подофицери, 864 војници и 4
жени. Таму, таа, е превооружена
со ново советско оружје и формациски се приклучува кон 48.
МНОД од со ставот на XV МНОУК. Сега оваа бригада е вооружена со следните видови оружје:
35 хаубици од 122 мм, 4 останати хаубици, 70 топа од 76 мм, 6
останати видови топови, 55 топа
„ЗИС” од 76м м, 120 топа од 45
мм, 12 противтенковски топа, 43
противтенковски топа од 25 мм,
85 минофрлачки нод 120 мм, 455
минофрлачки од 82 мм и 75 минофрлачки од 81мм. Во текот на
борбите на Сремскиот фронт од
оваа бригада загинаа петмина
борци.
Битолска артилериска
бригада
Во борбите за Прилеп, на
9 септември 1944 година, беа
запленети 2 хаубици од 105 мм
модел 13, како и околу 100 парчиња муниција. Тука беа запленети и 7 кола за воена комора и
22 коња. Веднаш беше наредено да се формира една батерија
што беше направено во с. Ропотово-Прилепско. На 17 септември батеријата замина кон с.
Зајас-Кичевско каде се спои со
49. МНОД. По борбите кај Кичево и Зајас, батаријата преминува во составот на 48. МНОД.
Тогаш, таа имаше 80 борци, вооружени со 2 хаубици, 22 коња,
7 запрежни коли и 40 топовски
гранати. Оттаму, батеријата поминува во Крушево, каде се
одржува артилериски курс за
борците од со ставот на 1., 5. и
7. МНОУБ. Раководител на курсот беше Александар Коневски,
а политички комесар Блаже Стефановски. За потребите на курсот беше оставена една хаубица,
додека другата беше пренесена
на борбени позиции. Неколку
денови по ослободувањето на
Прилеп, на 7 ноември 1944 година, батеријата доаѓа во градот,
а по ослободувањето на Битола,

батеријата се преместува во овој
град.
Таму, на 15 ноември 1945
година, од страна на Александар
Коневски е формирана Битолската артилериска бригада во составот на 49. МНОД, со две хаубици
од 105 мм, М-13, кои по капитулацијата на Бугарија запленети
од бугарската војска која се повлекуваше.
Командниот сосстав на бригадата го сочинува: Командант
Александар Коневски, командант Политички комесар Блажо
Стефановски, политички комесар, Замениик на политичкиот
комесар Радомир Буричковиќ,
заменик на политичкиот комесар
Началник на штабот Вангел Богдановски, началник на штабот.
Бригадата броеше околу 742
борци и формациски произлегуваше од артилериските одделенија при 48. и 49. МНОД. Таа
беше вооружена со 2 хаубици, 8
противколски германски топови
собрани од околината на Битола
и Лерин, 23 коњи, 7 запрежни
коли и 40 гранати.
Бригадата во Битола го започна својот мирновременски
касарнски живот. Таму е извршена мибилизација на нови борци-артилерци од Битола и околината. Покрај тоа, за потребите на
бригадата беше прибрано и сето
останато трофејно оружје и материјал. На 6 декември истата година, од страна на штабот на XV
МНОК на НОВЈ, бригадата доби
наредба да замине за Скопје.
Таму веќе се прибираа и останатите македонски артилериски
бригади. На 16 декември 1944
година сите артилериски бригади кои пристигнаа во Скопје беа
реорганизирани и преформирани во 1. македонска артилериска
бригада.
проф. д-р Марјан Димитријевски
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
м-р Лидија Ѓурковска
(продолжува во следниот број)
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Од меѓународните активности на ОРОРМ

ЈАЗИЧНА АКАДЕМИЈА - 2012
Во организација на Меѓусојузничката конфедерација на
резервните офицери (CIOR), во
Тренинг – центарот на Воената академија „Дедице„ во градот
Вишков, Република Чешка, од
15-29 јули се одржа 13-та Јазична
академија.
На чинот на отворањето на
оваа меѓународна институционална форма за едукација на
резервните офицери, поздравно
обраќање имаше директорот на
Јазичната академија Жерар Древил од Канада. На свеченоста
присуствуваа голем број гости,
меѓу кои, повеќе генерали од армијата на Р. Чешка, како и претседателите на националните асоцијации на резервните офицери
од Чешка и од Франција.

Доделување сертификат на
м-р Гоце Георгиев за успешно
завршениот курс на ЈА’2012
На оваа меѓународна јазична едукација, која традиционално
се организира од 2000-та година
(ОРОРМ, со целосна логистичка
поддршка од МО и од ГШ на АРМ,
беше домаќин и коорганизатор во
2007 година), годинава учествуваа 31 резервен офицер од 14 национални организации од земјите
членки на NATO и на ПзМ.

ОРОРМ продолжува со праксата да испраќа свои активни членови на курсеви за усовршување на англискиот и францускиот јазик, организирани од CIOR, а со непосредна поддршка на НАТО.
Учесниците на ЈА ’2012

Основната цел на Академијата е со изучувањето на англискиот и на францускиот јазик, да се подигне на повисоко
ниво комуникацијата во CIOR
– NATO. Во контекст на тоа,
програмските содржини на Академијата се во функција на развивање на говорното разбирање
и на говорните вештини, на
способностите за интерактивна
комуникација, вклучување во
групни дискусии и правилно
пишување, со посебен акцент на
воената терминологија.
На јазичната едукација,
ОРОРМ ја претставуваа: резервниот капетан м-р Зоран Стојкоски
од Прилеп и резервниот потпоручник м-р Гоце Георгиев од Виница.
Во кусиот разговор што го оства-

м-р Зоран Стојкоски и м-р Гоце Георгиев
со останатите учесници на работна сесија

ривме со нив, тие не информираа
дека годинава, според програмата,
учесниците биле поделени на три
нивоа (почетно, средно и напредно). Македонските претставници,
според предходно направениот
тест за познавање на англискиот
јазик, биле вклучени во групата –
напредно ниво, а во нивната едукација биле ангажирани искусни
професори од САД, Канада, Велика Британија, Франција и Швајцарија. Во оваа пригода, тие искажаа
пофални зборови и за социјалната програма, односно за можноста да се запознаат со природните
убавини и историските и културни знаменитости во околината на
Вишков, Брно и некои поголеми
градови. Посебно е значаен фактот што двонеделниот престој е
искористен и за дружење, стекнување на нови пријатели, како и
размена на искуства за организирањето на резервните офицери во
другите држави и за актуелните
прашања врз кои се ангажираат
нивните асоцијации.
Работата на Јазичната академија била проследена и од воените аташеи на: Франција, Велика
Британија, САД и Русија, а на свеченото затворање и поделбата на

ОФИЦЕР - 9
сертификати, пригодно обраќање
имал министерот за одбрана на
Република Чешка.
На нашето прашање за нивните впечатоци и конкретни предлози за организирањето на ваков
вид јазична едукација во идниот

период, активистите на ОРОРМ
ја нагласија потребата за зголемување на вкупниот број на учесниците, а во тие рамки и на претставниците на Р. Македонија, време
траењето на Академијата да биде
од 20-30 дена, а претставниците

на ОРОРМ да понесат соодветни
публикувани материјали на англиски и на француски јазик, во
функција на што подобро и поцелосно претставување на нашата
држава.
Живко Трајановски

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Демир Хисар

ЕДУКАТИВНО-КОНДИЦИОНЕН МАРШ
ООЕ на ОРОРМ од Демир
Хисар, на 2-ри август, организира
еднодневна практична активност,
едукативно-кондиционен
марш
во рамките на Програмата за
едукација и обука на резервните
офицери и подофицери во 2012
година..
Маршот, во кој учествуваа
50 членови на ОРОРМ од
Демир Хисар, Битола и Кичево,
се изведе на релацијата:

Продолжување на праксата за организирање на едукативнокондициони маршеви во кои се вклучени повеќе општински организациони единици, со што се продлабочува меѓуопштинската
соработка и размената на искуства.
целта, маршрутата, работните
точки и временската димензија,
а на втората работна точка,
резервните офицери и подофицери
го посетија манастирот „Св, Јован
Претеча„ во с. Слепче, каде што беа
информирани за неговото верско

Дел од учесниците на маршот

Полагање свежо цвеќе пред споменикот на Дамјан Груев во с. Смилево
манастир „Св. Јован Претеча“
над с.Слепче – споменикот на
Дамјан Груев во с. Смилево, во
должина од 17 км.
Со оглед на должината на
маршрутата, на оваа практична
активност беа осмислени 5 работни
точки, кои за учесниците имаа
едукативна димензија, односно
запознавање со значајни настани
од подалечното историско минато
на Демирхисарскиот регион.
На првата работна точка,
учесниците беа запознати со:

и научно-образовно значење за
Македонија, како еден од центрите
на ресавската и резбарската
школа, во неговото опстојување
од 11-от век до денес. На третата
работна точка, учесниците беа
информирани за карактеристиките
на манастирот „Св. Илија„ во
непосредна близина на с. Лесково
и неговата обнова во 80-те години
од минатиот век, кој претставува
место за собирање, дружење и
споделување на печалбарските
искуства на раселените демирхи-

сарци од селата: Лесково, Боиште,
Стругово и Обедник. На четвртата
работна точка беше дадена кратка
информација и презентација, за
Големиот бој што се случил во
месноста Старо Бачило, на 30-ти
септември 1903 година.
Посебно е значајна петтата
работна точка, пред споменикот
на Дамјан Груев во с. Смилево,
каде што беше положено свежо
цвеќе, а на учесниците добредојде
им посака градоначалникот на
Демир Хисар Тони Ангеловски
и претседателот на Здружението
„Дамјан Груев„ Ристо Груевски.
На
споменатата
маршрута,
учесниците уживаа во убавините
на прекрасната природа од дабова
и букова шума на планинскиот
масив Ставраково и планината
Бигла.
проф. д-р Менде Солунчевски
член на Собранието на ОРОРМ
од ООЕ на ОРОРМ Демир Хисар
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СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА АРМИЈА
Се навршија дваесет години
од формирањето на Армијата на
Република Македонија. За ден на
нејзиното основање е земен 18ти август 1943 година, кога пред
69 години на „Славеј Планина„,
во славната Дебараца, од партизанските одреди „Даме Груев„,
„Диомитар Влахов„ и од борците
на Првата оперативна зона, е формиран Баталјонот „Мирче Ацев„,
како прва поголема воена формација на НОВ и ПОМ.
Формирањето на Баталјонот
со името на прославениот револуционер и херој Мирче Ацев, преставува осведочување на тогашните воени победи на партизанксите
одреди против фашитичкиот окупатор на Македонците и другите
заедници што живееја на овие
простори. Уште првите воени
победи го поттикнаа чувството
за максимално и бестрашно организирање во борбата за своја
слобода, независност, национална рамноправност и национална
определба.
Командниот состав на Баталјонот е: командант Наум Веслиевски – Овчарот, заменик командант Миле Трповски – Војводата,
политички комесар Стоилко Иваноски – Планински, заменик политички комесар Трајан Велев
- Гоце. Борците на Баталјонот и
командниот состав го сочинувале прекалени, искусни и храбри
македонски борци кои имале големо борбено и револуционерно
искуство во дотогашниот период
на НОВ во Македонија. Тие биле
борци кои имале големи, хумани
вредности и определби за слободата на Македонија, кои верувале
во победата над фашизмот.
Формирањето на Баталјонот „Мирче Ацев„ има најголемо значење во втемелувањето на
иднината на македонската војска
во НОАВМ. Тој е факелот во создавањето на крупни воени формации во Македонија во текот на
НОАВМ 1941-1944 година (бригади, дивизии и корпуси), подгот-

вени за извршување на сложени
борбени задачи.
Формирањето на покрупните состави било резултат на доаѓањето на нови борци во единиците, јакнење на патриотизмот и
големата свест за издвојувње за
сопствена слобода, независност
и државност. Во периодот 19411945 година е создадена војска од
над 100.000 борци и старешини,
а кон крајот на војната, во оперативните единици и во военозаднинските органи во Македонија,
имало вкупно 152.925 борци и
старешини. Команданти на единиците биле македонски старешини кои покажале голема умешност, знаење и воени вештини во
командувањето и во раководењето и уживале голем углед и авторитет пред борците.
Прославениот командант на
ГШ на НОВ и ПОМ, генералот
Михаило Апостолски е најмаркантната, најспособната и едуцирана личност кој уживал големо
почитување кај борците и кај старешините. Тој е трајно вграден во
воената историја на Македонија и
пошироко. Храбрите и способни
воени старешини и борци извојуваа брилијантна победа над фашизмот во Македонија во Втората
светска војна.
Македонските воени единици, односно 15-от корпус на
НОАВМ со околу 27.000 борци
и старешини учествуваше и во
завршните операции за ослободување на Југославија.
Значењето на Преспанското
советување
Посебно значење за формирањето на крупни воени состави
има Преспанското советување на
воено-политичкото раководство
на НОВ, одржано во Отешево на
Преспанското Езеро, на 2-ри август 1943 година на 40-годишнината од Илинденското востание.
Советувањето преставува континуитет на Илинденското востание
и НОВ. И тука се гледа дека вое-

ното и политичкото раководство,
настаните ги става во историски
континуитет со борбата на македонскиот народ во изминатиот историски период. На Преспанското
советување се донесени одлуки за
формирање на крупни воени единици од дотогашните одреди, со
цел, на фашистичките окупаторски војски да им се нанесуваат се
поголеми загуби. Учесниците на
Преспанското советување, ја донесоа и одлуката за свикување на
АСНОМ.
Овие одлуки имаат големо
историско, национално и воени
значење за македонскиот народ
и македонската држава. И во најтешките воени услови, военото
и политичкото раководство на
НОАВМ донесува далекусежни
одлуки, кои, кај борците влеваат
стремеж и верба во победата над
фашизмот и остварувањето на
вековните идеали на многу генерации за самостојна и суверена
држава Република Македонија.
Во одржувањето на Преспанското советување, посебно е значајна
улогата на револуционерот, организаторот на НОВ во Македонија,
Кузман Јосифоски – Питу. Ретко
надарен интелектуалец кој своите визии и активности ги вградил
во темелите на НОАВМ и создавањето на македонската држава.
За жал, тој не дочека да ја види
и да ја почувствува независна и
самостојна Македонија, во што
го вградуваше целиот свој потенцијал, знаење и желба. Беше
убиен од бугарскиот фашистички
окупатор на 25 февруари 1944 година во Скопје.
Континуитет на АРМ
Армијата на Република Македонија, своето правно и одбранбено
конституирање го има во Законот
за одбрана на Република Македонија, донесен во 1992 година, по
донесувањето на Декларацијата за
самостојност и независност и Уставот на Република Македонија од
ноември 1991 година.

ОФИЦЕР - 11
Во согласност со вкупните
одбранбени подготовки за членување во НАТО, како стратегиска
определба на Република Македонија, Собранието го донесе Законот за служба во АРМ („Сл.Весник на РМ„ бр. 62 од 2002 година).
Подоцна, донесен е и нов Закон за
служба во АРМ, а се извршени и
измени и дополнувања на Законот
за одбрана. Се донесоа и доктринарните документи и тоа: Стратегија за одбрана на Република
Македонија во 1998 година; најновата Стратегија за одбрана на Република Македонија во март 2010
година; Концепцијата за национална безбедност и одбрана, која
што Собранието на РМ ја усвои во
2003 година; како и Стратегискиот
одбранбен преглед до 2003 година.

Претседателот на Република
Македонија Ѓорге Иванов
со членови на ОРОРМ
Донесувањето на овие документи значешезаокружување на
правата за концепциско регулирање на одбраната на Република
Македонија. Тие се компактабилни со доктринарните документи
на НАТО. Армијата на Република
Македонија, во изминатиот период се преструктуира организациски, кадровски и формациски
според стандардите на НАТО,
што се потврдува со учеството на
АРМ во мировните мисии што ги
предводи НАТО-алијансата. Таа,
со својот капацитет, опременост
и обученост, во ништо не заостанува од земјите, членки на НАТО.
Всушност, Република Македонија
создаде модерна, обучена и ефикасна армија да го брани суверенитетот, независноста и интегритетот на државата.
Континуитетот на АРМ е
од создавањето на македонската

држава, од античкиот период, па
се до денес. Основна карактеристика во сите периоди е дека македонската држава имала обучена, храбра и врвно организирана
армија со врвни војсководци кои
оставиле историски белег во воената и национална историја.
Соработка на ОРОРМ со АРМ
Организацијата на резервните офицери на Република Македонија, во изминатиот дваесетгодишен период, даде значаен
придонес во организирањето и
афирмацијата на Армијата на Република Македонија. Многу резервните офицери и подофицери
беа во стројот на АРМ кога требаше да се преземат граничните
меѓници од ЈНА, при што, покажаа висока морална и патриотска свест и стручност во извршувањето на задачите.
Републичкото раководство,
односно Извршниот одбор на Собранието на ОРОРМ, даде значаен придонес во формирањето на
одбранбениот систем на Македонија со конкретни активности
како што беа: прифаќањето на
старешините кои доаѓаа од поранешната ЈНА; активностите за
формирање на Воената академија,
и уште многу други. Се остваруваа постојани и редовни контакти
со општинските организации во
кои се одржуваа предавања по актуелни теми на кои масовно присуствуваа резервните офицери и
подофицери.
Во 1992 година беа обработени темите: „Одбраната на Република Македонија„ и „Создавањето на АРМ како битна компонента
на одбранбениот систем„. Подоцна, во 2002 и во 2003 година беа
потпишани Оперативни програми
за соработка со Министерството
за одбрана, а се донесоа и нови
програми за обука на резервните
офицери и подофицери со нови
содржини. Обуката беше изведувана со целосна логистичка
поддршка на АРМ. Навистина,
Организацијата на резервните
офицери на сите нивоа максимал-

но беше ангажирана во новите
национални и одбранбени услови.
Во изминатите две децении,
соработката на ОРОРМ со АРМ
се остваруваше континуирано и
мошне успешно. Таа беше особено изразена во организирањето и реализацијата на обуката,
одбележувањето на историските
настани, информирањето, како и
во меѓународната соработка во
рамките на CIOR. Оваа соработка
се остваруваше согласно со законските прописи, но и благодарение на големото разбирање што
го имаа МО, ГШ на АРМ, како и
единиците и командите на АРМ.
Државните органи на Република Македонија секогаш
имаа разбирање за значењето на
ОРОРМ. Во контекст на тоа, на
многу прослави и чествувања тие
беа покровители, што внесуваше уште поголем ентусијазам кај
членството на ОРОРМ за успешно извршување на планираните
активности.
Годинава, кога се прославува
20-годишнината од формирањето
на Армијата на Република Македонија и 60-годишнината од формирањето на Организацијата на
резервните офицери, граѓаните
на Република Македонија се гордејат со својата армија, со се она
што го постигнале во изминативе
20 години, што преставува сигурна гаранција за зачувувањето на
суверенитетот, интегритетот и независноста на нашата татковина –
Република Македонија.
Членовите, активистите, како
и телата и органите на ОРОРМ,
во изминативе 60 години од постоењето на ОРОРМ и 20 години
од формирањето на АРМ, дадоа
посебно значаен придонес во одбраната на Република Македонија. Тие, ја покажаа својата висока патриотска свест, одговорно
и професионално однесувајќи се
кон предизвиците и задачите, што
преставува силен мотив и за идниот севкупен развој на Република
Македонија.
м-р Душан Маџоски
поранешен секретар на РК на ОВСРМ

12 - ОФИЦЕР
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА 1941 - 1944 ГОДИНА
(Продолжува од претходниот број)
3. Организацијата „Браник”
Во окупираната Македонија
бугарската власт особено внимание му посветила на формирањето на повеќе „родољубиви
организации и друштва”, односно
националистички организации
коишто имале основна цел да
бидат во функција на бугарската власт во спроведувањето на
денационализаторската и асимилаторската политика спрема
македонскиот народ и особено
спрема македонската младина.
Во тој контекст, особено внимание í се придало на младинската
националистичка организација
„Браник”.
Формирањето на бугарската организација „Браник” било
изгласано со закон во Бугарското собрание во декември 1940
година. Во Македонија таа започнала да се организира есента
1941 година, а во некои места и
подоцна. Требало да биде најзначајна политичка организација
за воспитување на младината во
фашистички дух. Членовите на
организацијата биле привилегирани како во училиштата така и
во јавниот живот. Во почетокот
на организацијата í бил придаван карактер на спортска организација за да привлече што поголем број младинци. Но подоцна
добила карактер на политичка
младинска национална организација.
Бугарската влада перку оваа
организација настојувала да направи од секој младинец експонент на фашизмот, кај него да
изгради „здрав дух”, дисциплина
и послушност, од него да направи шовинист за да го мрази секој
што не е Бугарин или Германец.
Според тоа, организацијата „Браник” била формирана по углед

и копија на „Хитлер-Југенд” (Хитлеровата младина).Целта и
задачите на „Браник” произлегувале од програмата за работа,
формулирана со указ на цар Борис III во посебен Закон за организирање на бугарската младина
за верна служба на царот, татковината, државата и националните
стремежи, во кои членовите на
организацијата требало да се борат против сите други учења кои
не биле во складност со бугарските со развивање кај нив суровост,
дисциплина и смелост во исполнувањето на задачите и верба
во религиозниот дух и бога. Во
однос на женските членови „Браник”, покрај другото, од нив требало да создаде сознателна Бугарка што ќе биде добра мајка и
граѓанка. Целта на организацијата се огледала и во нејзината”...
бескомпромисна борба против
мрачните сили и злобата на „болшевизмот” и плутократијата...а за
создавање еден нов свет...”
Една од најважните цели
била поткрепа на владата, бидејќи во иднина требало тие да
го преземат државното кормило
и раководство. Колкаво значење
í се придавало на оваа дејност на
„Браник”, илустрира претседателот на Владата Богдан Филов кој,
зборувајќи за целта и задачите на
„Браник”, истакнал дека оваа организација требало да одигра „...
историска улога во Бугарија, да
внесе нова струја, нова крв и дух
во животот на народот и тој живот да го насочи по пат на нова
голема бугарска преродба...и да
претставува најсигурна алка што
ќе ја поврзе Бугарија со нејзините
сојузници во изградбата на нова
Европа”.
Придавајќи í, во почетокот, карактер на спортска организација со главна задача да ги
привлекува сите младинци, ор-

ганизацијата „Браник” имала задача да ја раководи и контролира
работата на младината во сите
училишта (државните, освен во
воените и полициските) и во сите
младински организации од каков
да се карактер и цел. Потоа таа
требало да ги проучува и да се
произнесува по прашањата сврзани со воспитувањето и обучувањето на младината со главна
задача”...борба против комунизмот во отворена или прикриена форма, држење предавања од
командирите или пријателите на
„Браник”, организирање антиболшевички изложби, ширење
на летоци со слична содржина,
од прогимназијата создавање кадри на државата, фашизирање
на младината, набљудување на
масите во развојот на настаните
и борба против сите организации
што сакале да дејствуваат независно од „Браник”. Во суштина од
организацијата се барале две основни задачи: создавање државен
национализам и фашизирање, т.е.
ширење на фашистичката идеологија сред младината. Во основа
овие учења содржале реваншизам и големобугаризам и требало
да ја искажат предодреденоста на
Бугарија да владее со Балканот за
остварување па и надминување
на идеалите што ги нудела т.н.
„Санстефанска Бугарија”.
За извршување и постигнување на означените цели и задачи организацијата се снабдувала
со потребен материјал од главниот штаб на „Браник”. Покрај тоа,
во чл.3 од Законот за бугарската
младина за остварување на овие
цели и задачи организацијата се
служела со постојани гимнастички вежби: спорт, строева и
преткасарнска обука, полски занимања, народни и други игри,
музика, битови појави, физичка
работа, санитет, специјална ак-
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тивност за женските членови,
говори и сл.Организацијата „Браник”, според чл.16, Г.II од Законот
е правно лице непосредно потчинето на министерот - претседател
Б.Филов. На чело на организацијата стоел главен раководител.
Во организацијата се образувал
главен штаб, под раководство на
главниот раководител. Исто така,
во организацијата се организирал
виш совет, составен од членови
на главниот штаб, претставници на министерствата и на училиштата, од претставници на организации, работничка младина,
именувани од главниот раководител и од министерскиот совет.
Во организацијата функционирале повеќе одделенија, како:
организационо, учебно, за врски
со странство и со други младински фашистички организации,
одделение за спорт, одделение
за правно-социјална грижа, финансиско-контролно одделение,
одделение за просвета и печат и
економско одделение. Организацијата и работата на секое одделение се уредувале и решавале
со правилник изработен од управата на организацијата, одобрен
од министерскиот совет и потоа
потврден со указ. На чело на секое одделение стоел началник кој
имал право да издаде наредби во
рамките на својата надлежност.
Административно „Браник”
бил поделен по области на чело
со овластен војвода. Во секој град
и поголемо населено место требало да биде формирана Дружина и
Венец (женски дружини) на чело
со дружински командир. Дружината се состоела од 2-3 чети,
на чело со четен командир (четник), а четата од јадра, на чело
со челник. Четите обично имале
од 30-50 членови. Истата поделба ја имале и Венците и Орлетата. Во однос на организирањето
на младината „Браник” се дели
на училишна и вонучилишна;
а по однос на старосната граница тој се дели на”Орлета” од 10
до 14 годишна возраст, коишто

спаѓале во т.н. „прв организационен период” (од I-III клас), потоа
14-16-годишна возраст, кои веќе
се викале „браници”, а спаѓале во
вториот организационен период
(гимназијалци од ИВ и В клас) и
другите младинци од 16 до 21 годишна возраст (другите класови)
го сочинувале т.н. трет организационен период. За младинците над 21 годишна возраст, кои
исто така се нарекувале браници,
било предвидено со член 6 од Законот, дека можеле да членуваат
во организацијата. Во оваа група
спаѓале заостанатите студенти
и средношколци, потоа неоженетите и младинците неислужени војска најдоцна до навршена
30-годишна возраст.
Како и во другите организации, кои имале соодветна раководна структура подредена под
еден хиерархиски ред, така и во
„Браник” постоеле раководни органи од највисоки до најниски. На
чело на организацијата се наоѓал
главен раководител, кој бил назначен со посебен указ на царот,
а по препорака од министерскиот
совет и иминистерот - претседател. Тој му бил директно потчинет на министерот - претседател,
бил одговорен за организирање
на целата бугарска младина. На
Главниот раководител му бил
потчинет целиот управувачки
систем и сите служби на „Браник”, а со задача да се грижи за
точното и навремено исполнување на сите наредби согласно
со Законот. Војводите, кои биле
раководители на „Браник” во
една област што се нарекувала „војводство”, се назначувале
од главниот раководител и биле
одговорни за работата и правилното изведување на сите активности во согласност со Законот и
интересите на Владата во своето
раководство, поднесувајќи за тоа
еднаш месечно извештај до Главниот штаб. Во дружината биле
застапени и должностите четен
командир, односно раководител
на чета, потоа челник, раково-

дител на јадро, негов заменик
потчелник, а постоеле аѓутанти,
кои оделе секогаш со командирот, касиер и деловодител, додека функциите диригент на хор и
водачи на дилетантска група се
рангирале како штабни должности.
Финансирањето на организацијата „Браник” паѓало на
товар на општините и нивните
буџети. Покрај тоа, материјални средства се обезбедувале и
од членски книшки и значки
што биле задолжителни за сите
членови на организацијата, од
продадени книги, брошури и
списанија, како и од приватни и
лични дарови, завештанија, доброволни прилози во вид на помош и сл. Целокупниот буџет на
организацијата се организирал и
се планирал од главниот штаб, а
бил утврдуван од министерскиот
совет по предлог на министерот
претседател.
Дејноста на организацијата
„Браник” во Македонија во текот
на 1941-1944 година се одвивала
по различни насоки и со соодветна практика којашто била примена и во Македонија. Сето тоа се
одвивало под будното око на власта којашто, кога се работело за
организацијата „Браник”, го ставала во услуга целиот свој административно-полициски апарат.
Посебно задолжение добиле испратените наставни кадри од Бугарија да организираат училишта
во Македонија по примерот на
Бугарија, во кои истовремено
требало да организираат и фашистичка организација „Браник”
како главна младинска организација на целокупната средношколска и друга младина. Скопската
обласна дирекција, по барање
на централната бугарска влада
во Софија, издала наредба од 21
јуни 1941 година за организирање
на сите организации, друштва и
здруженија по примерот на Бугарија, со која било задолжително
формирањето на организацијата
„Браник” во средните училишта
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во Македонија. Во текот на целиот летен распуст се преземале мерки од бугарската власт во
Македонија за подготвување терен за формирањето на организацијта „Браник”, чија активност
требало да почне со почетокот
на новата учебна 1941/42 година.
Министерот - претседател и министер на народната просвета Б.
Филов на 20 септември ја потпишал окружницата, испратена до
директорите на училиштата, во
која се наведувало формирање на
организацијата „Браник” во сите
средни училишта во Македонија,
за што директорите посебно биле
задолжени да го проучат Законот
за бугарската младина. Непосредно потоа на 25 септември претседателот Б.Филов ја потпишал заповедта со која биле назначени
командири на бранички дружини во Македонија. На тој начин
Бугарите веќе имале подготвено
луѓе за командири на браничките дружини, коишто веднаш, по
нивното пристигнување во Македонија се зафатиле со организирање на браничките дружини.
Со цел да помогне во организирањето на браничките дружини во Македонија, во почетокот на октомври 1941 година во
Скопје дошол и Стефан Клечков,
главен раководител на „Браник”.
Како што и самиот истакнал во
изјавата што ја дал за весникот
„Целокупна Бугарија”, во Македонија дошол со задача „да ги
проучи условите за создававње
на дружина на себугарската младинска организација „Браник”.
Во врска со тоа биле преземени
најшироки мерки за вклучување
на целата средношколска младина во „Браник”, за што се преземале повеќе мерки на притисок.
Во почетокот на организацијата í
бил придаван спортски карактер,
односно карактер на спортска организација. Биле организирани
фудбалски клубови, велосипедски и пливачки друштва итн. Но
ефектот од таквите дејности бил
поинаков отколку што се очеку-

вало. За полесно контролирање
на работата на сите младински
организации, главниот штаб на
организацијата, со посебна заповед бр.87, од 20 септември 1941
година на главниот раководител
на „Браник”, наредил сите самостојни организации, друштва,
клубови, сојузи итн. во кои членувале младинци од 10-12 годишна возраст или студенти до
30-годишна возраст, како и организаации за телесно воспитување
и спорт, најдоцна до 15 октомври
истата година да се регистрираат
при управата на организацијата
„Браник”, одделение за колективни членови, организации и врски
со странство.
За да привлечат поголем
број членови во организацијата,
биле овозможени одреден број
привилегии за членовите, кои
многу ги поставувале во попривилегирана положба за разлика од нечленовите. Така, според
Правилникот на организацијата
(чл.15. Г.И.), членовите уживале
ред привилегии, како што биле:
бесплатни младински прегледи и бесплатно лекување, предност при запишувањето во сите
видови училишта, предност за
добивање работа во државните,
општинските и општествените
установи, привилегии при добивање на државни, општински и
општествени стипендии. За нечленување во организацијата или
за прекршители на извршувањето на нејзината активност биле
предвидени строги материјални
казни. За оние кои одбивале и не
сакале да членуваат биле предвидени казни од 1000 до 3000 лева,
а за оние кои без причина ја напуштале организацијата - казна
од 200 до 1000 лева. Покрај паричната казна, која паѓала на товар на родителите, младинците
биле повикувани на „посебни”
разговори, заплашувани, подолго
време малтретирани дури и тепани. Во училиштата браничката организација особено развила
дејност во организирњето на што

поголем број ученици од повисоките класови, т.е. од седми и осми
клас, бидејќи од овие кругови најмал бил бројот на зачленетите во
неа поради фактот што зачленувањето на овие ученици било факултативно.
Согласно со наредбите на
владата на Бугарија за формирање на браничка организација
во училиштата во Македонија,
биле формирани по почнувањето
на учебната 1941/42 година бранички дружини.
Организацијата
„Браник”
уживала целосна поддршка од
училишнатаа власт. Со цел да
се овозможи непречено дејствување во училиштата и нејзино
омасовување, Министерството за
просвета на 30 март 1942 издало
наредба за запишување на учениците во браничката организација,
која требало да го организира
целокупниот живот на учениците, додека на раководителите на
разни друштва и организации
во училиштата им се наредувало да ги извршувааат само оние
наредби кои што биле одобрени
од „Браник”. Покрај тоа, и спортските и фискултурните натпревари, во кои браниците имале
комплетни свои екипи, биле ползувани за истата цел. Меѓутоа,
работата на браничката организација во училиштата и особено
во гимназиите во Македонија не
се одвивала онака како што се
очекувало. Затоа од училишните
власти се барало уште поангажирано нивно дејствување за зајакнување и проширување на браничката организација. Во врска
со тоа претседателот на Владата
Б.Филов со посебна наредба од 1
октомври 1943 година, упатена
до сите директори и раководители на училиштата, инсистирал
„тие да го помагаат создавањето
на браничките дружини и да ги
приспособат наставните програми според дејноста на училиштата и браничките одделенија”.
Членовите на организацијата „Браник” биле задолжени да
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присуствуваат на сите „национални” културно-просветни и
други манифестации организирани од бугарската власт со однапред подготвена режија. Со
парадна церемонијалност и војнички однос тие секогаш биле
на чело на сите прослави и манифестации. Браничкото друштво
земало посебно учество во сите
прослави по повод државни и
верски празници. Овие празници
биле користени и за полагагње
свечени заклетви на новите браници. Така со посебна свеченост
на 30 јануари бил отпразнуван
во Македонија родениот ден на
бугарскиот цар Борис ИИИ, кој
бил искористен од некои бранички дружини за полагање свечена
заклетва на новите членови. Со
посебно значајни манифестации
биле организирани прославите
по повод 1-ви март и 3-ти март,
денот на стапувањето на Бугарија во Тројниот пакт и денот на
Санстефанскиот мир. Во врска со
овие прослави главниот штаб издал наредби до своите членови и
дружини неизоставно да образуваат манифестации во кои непосредно учество да земат и граѓаните.
Браниците
организирале
и самостојни манифестации во
кои со своја програма, поврзана
со некои настани, настапувале
пред граѓанството или училишната младина. Така биле организирани свечености со програма
исклучиво изведена од браници
во врска со значајни јубилеи од
бугарската историја во гимназиите, театрите, општините и други места. Најголемата активност
на „Браник” во Македонија била
ориентирана кон денационализицијата и асимилацијата на младината, особено училишната,
посебно водејќи сметка таа да ја
прифати браничката идеологија
и политика на бугарската држава.
Со оглед на тоа што бугарската
влада била мошне чувствителна
на тоа прашање, се обидувала
преку одобрување големи сред-

ства да ја привлече младината
во организацијата „Браник”, настојувајќи одлучно да се спротивстави на сите кои ќе се спротивставеле на тоа. Како основна
задача која организацијата си ја
поставила пред себе била борбата
против комунизмот, т.е. против
сите младинци кои искажувале
симпатии кон Комунистичката
партија. Заедно со наставниците
и директорите на училиштата таа
најпрво ги прекорувала учениците „за погрешниот пат по кој тргнале”, посетувајќи ги при тоа и
нивните родители и домови, внимавајќи на нивните поведенија
со цел „...низ општите училишни
залагања и настојувања... да создадат кај нив позитивни интереси...”. Таквите ученици биле под
постојана контрола и набљудување. Браничката организација
за своите членови одржувала и
посебни курсеви за ракување со
оружја, воена обука и тактично
изведување борбени акции „напади” и „рации” на населени места. Не биле ретки, поставуваните
од полицијата, а извршувани од
браниците, ноќни заседи по градовите за браниците да се поистоветуваат со полицијата. Ангажирајќи се, како што се истакнувало
во извештаите на полициските
началници, во зачувувањето на
„редот и безбедноста на граѓаните”, браниците биле пофалувани
и парично наградувани. Тие биле
задолжени да известуваат и за активноста на припадниците на националноослободителното движење. Ова задолжение не било
случајно, туку произлегувало од
дополнителните членови на Законот за „Браник” кој ги обврзувал
неговите членови „разузнавачки
да дејствуваат против комунистите и веднаш да ги известуваат
бугарските власти за појавата и
намерите на илегалците.” Ваквата шпионска работа во текот на
1942 и 1943 година е главен белег
на работата на организацијата
која продолжила сî до ослободувањето.

Во текот на втората половина на 1944 година оружената војна
на македонскиот народ доживува
поголем подем. Несигурноста поради таквата состојба придонесла
дел од наставниот кадар да бара
преместување во други посигурни места. Дел од наставничкиот
кадар бил повлечен во градовите,
а дел биле оставени по селата како
административни чиновници и
помошници на кметовите. Работата на наставниците во градовите и
на оние во селата се сведувала на
едно - што повеќе да му нанесат
удар на националноослободителното движење, надевајќи се дека
на тој начин ќе го ослабат. А извештаите за тоа дека голем дел од
заминатите во партизани биле ученици придонеле односот на училишните власти и „Браник” кон
национално ориентираните ученици да биде уште понепријателски. Така директорот на Скопската
гимназија Зографски, во соработка со наставниците и браничката
организација, подолго време ја
следел работата на Скопската скоевска организација во гимназијата. За сите ученици тој имал податоци за нивната активност и им
ги доставувал на полицијата, каде
што учениците ги оквалификувал
како „србомански ориентирани”.
До крајот на учебната година, т.е.
до јуни 1944, браничката организација се засновувала на еден мал
број членови, активни соработници и исклучително ангажирани
на страната од полицијата во откривањето и апсењето на младинци. Затоа и малиот број членови
од редовите на учениците, кои и
онака не биле зачленети по своја
желба, се откажале и отстапиле од
нејзините редови за да се вклучат
во редовите на националноослободителното движење. Нивната активност била разобличувана и низ
многубројните написи и прогласи
што ги издавале партизанските
бригади итн.
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
(продолжува во следниот број)
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VII-ма седница на Собранието на ОРОРМ

УСВОЕНИ ПОВЕЌЕ ЗНАЧАЈНИ ДОКУМЕНТИ
На 26-ти септември 2012 година, во Скопје, во просториите
на ОРОРМ се одржа 7-та седница
на Собранието на Организацијата
на резервните офицери на Република Македонија (ОРОРМ). Во
работата на овој највисок орган
на Организацијата, учествуваа 24
делегати, и претседатели на неколку ООЕ на ОРОРМ.

Дел од учесниците на
седницата на Собранието

Седницата ја отвори претседателот на ОРОРМ проф.д-р
Ѓорѓи Малковски, кој ги поздрави
присутните претставници во Собранието на ОРОРМ и гостите.
На седницата беа усвоени
повеќе значајни документи, меѓу
кои: Извештај за активностите на
ОРОРМ во периодот од јануари
до септември 2012 година; Одлука за спроведување на избори во
ОРОРМ; Одлука за укинување на
ООЕ на ОРОРМ Гостивар; Одлука
за спојување на ООЕ на ОРОРМ
Берово-Пехчево; Одлука за намалување на бројот на членовите на
Извршниот одбор на ОРОРМ и
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ОРОРМ.
Во врска со Извештајот за
активностите на ОРОРМ во пе-

риодот од јануари до септември
2012 година, воведно излагање
имаше претседателот, проф.д-р
Ѓорѓи Малковски, кој истакна,
дека во Извештајот сеопфатно
и конкретно се внесени поголемиот број на активности реализирани во периодот од јануари
до септември, при што потенцира дека голем придонес за
нивната успешна реализација
има координираната и успешна
соработка со МО и ГШ на АРМ
и единиците на локалната самоуправа. Според остварените
активности во едукацијата и
во обучувањето на членството,
може да се оцени дека станува
збор за респективни резултати,
со што, ОРОРМ во континуитет се потврдува како активен
субјект на одбранбениот систем. Во рамките на програмските
активности во едукацијата, обучувањето и негувањето на слободарските традиции, преку разни
форми на обука (државни натпревари, кондициони маршеви,
традиционални маршеви, ориентација во просторот и трибини
на актуелни теми), посебно ги
истакна:
- одбележувањето на јубилејот,
20 години од преземањето на првите гранични караули во Р. Македонија од страна на македонска-

та армија, одржан во К. Паланка;
- одбележувањето на јубилејот, 60 години од постоењето на
ОРОРМ, во село Растојца – Демир Хисар;
- државниот натпревар во
гаѓање со пиштол, кој се одржа во
Велес;
- еднодневните активности на
повеќе ООЕ на ОРОРМ по повод
јубилејната година и нивните патрони празници.
Од активностите на меѓународен план посебно ги истакна:
учеството на Јазичната академија,
во Вишков-Чешка и учеството на
летнот конгрес на CIOR, во Копенхаген-Данска.
Во продолжението тој истакна дека органите и телата на Собранието на ОРОРМ (Извршниот
одбор како извршно - оперативен
орган, неговите комисии и Надзорниот одбор), уште од самиот почеток на 2012 година имаа
мошне сериозен приод во извршувањето на зацртаните програмски активности .
На седницата со дискусии
по повеќе актуелни прашања
учествуваа: м-р Зоран Стојкоски
од Прилеп, м-р Гоце Георгиев од
Виница, м-р Душан Маџоски од
Карпош-Центар и Ристе Панов од
Свети Николе.
Тони Мицевски

Членови на Собранието
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ВОЈНИТЕ ЗА РЕСУРСИ ПРИЧИНА ЗА
НАРУШУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ
(Продолжува од претходниот број)
Зголемувањето на побарувањето на енергија и потрошувачки
стоки е јасно изразено во Азија и
тихоокеанскиот брег, каде што индустријализацијата и економијата
се развиваат со посебно брзо темпо. Овде од особена важност е да се
спомене темпото на развој во Кина:
само во периодот помеѓу 1990 година и 1996 година економијата
во кина се зголеми со неверојатни
93%. Оваа беше една од главните
причини за неверојатната зголемена побарувачка на автомобили, разни уреди за домаќинствата и други
стоки за широка потрошувачка. Во
периодот до 1985 година помалку
од една петина од градското население во Кина имаше телевизор во
боја, до 1998 година секое средно
ситуирано семејство имаше повеќе
од еден телевизор. Во истиот период процентот на домаќинствата кои
имаа фрижидери во своите домови,
скокна од 7% на неверојатни 73%,
исто така со сличен процентуален
раст било забележано дека се зголемил бројот на сопствениците на
клима уреди, видеа и купатила.
За производството и подршката на сите овие стоки Кина потроши
големи количества на нафта, јаглен,
дрвен материјал и разни други минерални суровини.
Многу стручнаци од целиот
свет го делат мислењето дека економијата на Кина ќе продолжи да
се развива со невидена брзина во
наредните децении, при што на
овој начин ќе се зголеми и потрбата на државата за ресурси. Според
последните анализи на Министерството за енергија на САД, потрошувачката на енергија од Кина
ќе се зголеми приближно за 4,3%
годишно во периодот помеѓу 1997
година и 2020 година, односно за
околу четири пати повеќе од Европа и САД. Тоа ќе допринесе за зголемување на потрошувачката на
нафта за 150%, зголемена употреба
на јаглен за 158% и зголемување

на потрошувачката на природен
гас за над 1.000%. Ваков зголемен
раст на економиите се очекува и
во други нации со брзорастечка
индустријализација. Според Министерството за енергија на САД,
потрошувачката на енергија во периодот 1997-2020 година ќе се зголеми за 3,7% годишно во Индија,
3,4% во Бразил, и 3% во Мексико.
Овие три држави заедно со Кина
во 2020 година ќе имаат потреба
од 151 квадрилиони британски термички единици енергија, односно
три пати повеќе од потребното во
1990 година.
Според размислувањето на
стручнаците, зголемувањето на
потребите за ресурси во државите
кои се развиваат, ќе се компензира односно ќе биде урамнотежено
со намалувањето на потребите за
ресурси во одамна индустријализираните држави, затоа што високата технолошка опременос на
нивните општества ќе допринесе
за поголема енергетска ефикасност. Меѓутоа дали оваа размислување е точно имајчи во предвид
дека употребата на високата технологија во секојдневниот живот допринесе не за намалување туку со
зголемување на потребите од ресурси. Оваа размислување е така,
затоа што технолошкиот напредок
во развиените општества придонесе за значително зголемување на
животниот стандард на граѓаните,
а оваа води кон зголемување на
потребите за лична потрошувачка.
Кога за пример би ја зеле една од
најразвиените економии во светот
– САД, ќе дојдеме до заклучок дека
сопствениците на автомобили поминуваат се поголеми растојанија
со секоја помината година, од 1,5
билијон миљи во 1982 година до
2,5 билиони во 1995 година, што
претставува скоро двојно зголемување за период од 13 години.
Бројот на членовите на едно средно
американско семејство се зголеми
за една третина од почетокот на
1970 година. Како резултат на ова

крајната (нето) потрошувачка на
ресурси во САД продолжи да се
зголемува во последните децении.
Иста е состојбата во Западна Европа и други високоразвиени региони
во светот.
Аналогно на оваа можеме да
дојдеме до заклучок, дека светската
побарувачка за ресурси ќе продолжи да се зголемува и во наредните
децении. Една од главните причини
за ова зголемување е истовременото зголемување на населението и
економскиот развиток. Светското
население се зголемува за 80 милиони луѓе годишно, со оваа темпо
до 2010 година светското население
ќе достигне 6, 8 милијарди луѓе, а
до 2020 година околу 8 милијарди
луѓе. Како параван на сето ова се
очекува светскиот приход по глава
на жител да се зголеми за близу 2%
годишно во наредните неколку децении, односно скоро два пати повеќе од човечкиот прираст. Ако ова
новостекнато богатство продолжи
да се корист на пример за купување
на коли, камиони, електрични уреди станови и др., светската потрага
по ресурси ќе биде значително зголемена за разлика на таа во 90-те
години.
Зголоеменото побарување на
ресурсите се судри со проблем на
глобално ниво. Општо познат е
фактот дека дека светските залихи на некои ресурси е доста огараничен а притоа некои од нив не
се обновлови. Додека слоевите на
земјата се богати со стратегиски
важни ресурси, вода, обработлива
површина, минерални суровини,
дрвен материјал, извори на гориво,
постојат и ограничување за нивно
користење кое може да биде искористено од страна на човекот. Според податоците од проучувањето
од 1970 година до 1995 година,
земјата има изгубено приближно
една третина од своето природно
богатство, повеќе од било кој друг
период, а сето тоа како резултат на
влијанието на човекот. Оваа истражување е направено од страна на
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Сведскиот фонд на дивата природа
во 1998 година. И покрај тоа што
проучувањето на Светскиот фонд
не се однесува на сите ресурси, тоа
сепак покажа дека постои опасност
човештвото да биде исправено пред
сериозен недосдиг на многу природни ресурси.
Дали определени ресурси целосно ќе се потрошат, е нешто што
не може да биде предвидено со стопроцентна сигурност. Многу видови на ресурси се широко распостранети по земјината површина и
постојано се откриваат нови залихи.
Други ресурси како дрвениот материјал теоретски се создадени, се
мисли дека дрвјата можат да се обноват на места каде претходно биле
отсечени. Исто така може да биде
најдена и замена на ресурси, кои се
загрозени од потрошување. Но очигледен факт е дека светските резерви на некои ресурси со молскавична
брзина се намалуваат, при што човештвото не успева навреме да почне да користи нови или пак алтернативни извори на некои ресурси.
Од многубројните ресурси кои
се неопходни за функционирање на
општествата, најзагрозени од исцрпување се нафтата и водата. Овие
ресурси се од исклучително значење за опстанокот на модерното
општество и без нив е незамислив
опстанокот на човештвото. Нафтата
и водата се користат во големи количества од страна на луѓето при
што постои веројатност до средината на XXI век нивното количество
толку да се намали, при што задоволувањето на светските потреби
би било оневозможено во целост. Во
почетокот на 2000 година докажаните светски резерви на нафта беа
проценети на 1,033 милијарда барели, количество кое се сметаше доволно за задоволување на светската
потрошувачка на нафта. Во тој период се трошеле приближно по 73
милиони барели на ден. Меѓутоа ,
кога потрошувачката на нафта би
се зголемила за 2% годишно, како
што предвидува Министерството
за енергија на САД, постоечката резерва на нафта ќе исчезне за 25 до 30
години, а не како што се тврдеше за
40 години. Секако новите откритија

на нови нафтени наоѓалишта ќе ги
зголемат светските резерви на нафта, а откривањето на нови технологии ќе обезбеди други резерви кои
во моментот се тешки за експлоатација. Такви се залихите на нафта во
Северен Сибир и длабочините на
атланскиот океан. Меѓутоа, дури
и да биде така, светот веројатно ќе
почне да чувствува значаен недостиг на нафта до почетокот втората
или третата деценија на XXI век.
Состојбата со вода скоро е
идентична. И покрај тоа, што има
големо количество на солена вода,
светската резерва на питка вода
е ограничена. Само за илустрација ќе истакнеме дека само 3%
од општата светска залиха на вода
е питка и поголемиот дел од таа
вода се наоѓа поларните врвови и
ледници. Една половина од лесно
достапното количество питка вода,
близу 12.000 км3 годишно веќе е
приспособена за употреба на човекот. Како и во случајот со нафтата,
зголемувањето на светското население и постојаното подобрување
на животниот стандард ќе допринесе за непрекинато зголемување
на светските потреби од вода. Во
случај работите да продолжат да
се развиваат така, до средината на
XXI век потребата на човекот ќе
достигне до неверојатни 100% од
постојаната резерва на питка вода,
предизвикувајќи силен недостиг
во некои региони и засилена трка
за достап до важни извори и резерви на питка вода.
Значаен недостиг на други видиви на стратегиски ресурси освен
на нафтата и водата во наредните
децении исто може да се очекува
и за други ресурси. Загубата на
светското пространство под шуми
се намалува секоја година континуирано и тоа во просек од 0,5%,
еквивалентно на големината на
Англија и Велс заедно, при што
многу оделни видови на дрва се
загрозени од исчезнување или веќе
исчезнале. Близу 70% од тропските
суви шуми биле уништени заедно
со 60% од шумите во умерениот
појас и 45% од тропските влажни шуми. Некои местото од овие
шуми се обновени, но ова неможе

да ги компензира годишните загуби
на шумската покривка во целост.
Искористувањето на некои ресурси во голема мера ќе зависи од
глобалните климатски промени.
Постојаното натрупување на јаглероден диоксид и други стакленички гасови, кои предизвикуваат затоплување на земјината атмосвера,
така наречениот ефект на стаклена
градина, а пак сами по себе се резултат од зголемената потрошувачка на фосилни горива, ќе допринесе за постепено зголемување на
средните годишни температури а
со тоа појава на суши во некои регион, доведувајќи го на тој начин во
прашање опстанокот на многу растителни и животински видови. Глобалните климатски промени исто
така можат во голема мера да го намалат нивото на врнежи или пак да
ги зголемат испарувањата во сувите
региони, при што на тој начин ќе се
намали притокот на вода кон реките
кој значат живот, Нил, Инд и други
реки. Според професорот Thomas
Homer – Dixon од универзитетот
во Торонто, рекол дека сличен “недостик во околината” ќе ја разгорат
уште повеќе трката помеѓу одделни
групи на луѓе и општества за достап на животно важните ресурси.
Со зголемувањето на светската потрошувачка и влошувањето на
природните услови во околината, ќе
допринесе за намалување на многу
основни ресурси, а аналогно на ова
е дека цената на она што ќе остане че биде зголемена. Во повеќето
случаи човештвото ќе биде приморано да бара алтернативни извори
на ресурси или пак користење на
нивна соодветна замена при што
во голема мера би се ублажил светскиот недостаток. Општествата кои
располагаат со потребните средства
ќе плаќаат многу повисока цена за
животно важните ресурси. Меѓута
пазарот нема да може да го разреши
секој проблем поврзан со ресурсите,
ниту пак ќе може да ги спречи конфликтите кои ќе бидат создадени
поради недостик на ресурси. Некои
ресурси како на пример водата, неможат да бидат заменети со други,
при што многу општества не можат
да си дозволат да платат повисока
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цена за добивање на овој ресурс кои
живот значи. Таквите услови можат
да предизвикат судир помеѓу оделни држави за достап до овој вид на
ресурси, но исто така можат да предизвикат и судири и во самата држава. Со зголемувањето на потребата за ресурси а со тоа несомнено
и цената на ресурсите ќе допринесе
спротиставените групи во државите
каде што го има соодветниот ресурс
да ги заштитат а со тоа и да ја зачуват својата контрола над соодветните ресурси без разлика дали е тоа
нафта, вода, природен гас, јаглен,
разни минерални суровини и слични. Самото тоа ќе доведе до зголемување на бројот на конфликтите
сврз
р ани со основните ресурси.
ресур
урси.
сврзани

Зголемената опасност од создавање на конфликти, поврзани
со перманентното намалување
на стратегиските ресурси е уште
поголема имајќи го во предвид
фактот дека многу од клучните
извори и резерви на стратегиски
ресурси се сопственост на две или
повеќе држави или нации, или се
наоѓаат во спорна гранична зона,
или исклучителна економска
зона. Обично државите претендираат да располагаат со доволно
количина на ресурси за задоволување на своите потреби а кои се
наоѓаат на нивната територија.
Со зголемувањето на потребите
за ресурси а со тоа и зголеменото
искористување,
искори
р стув
у ање,, рреално
еално е владите

на одделни држави да се обидат да
го зголемат својот пристап до наоѓалишта во спорна територија, а
со тоа и ризикувајќи да влезат во
конфликт со соседните држави.
Избивањето на конфликт може да
се создаде и во најповолни услови,
кога односите помеѓу две држави
се пријателски, когко што имаме
случаеви во некои делови од Африка и Средниот исток. Конфликтите поврзани со оспорувањето
на стратегиско важните ресурси,
можат да прераснат во сериозен
вооружен судир и до дестабилизација на регионот и пошироко.
м-р Гоце Георгиев
((продолжува
проддолжува во след
дниот бброј)
рој)
ј)
следниот

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Македонски Брод

СЛОБОДАРСКИ ТРАДИЦИИ
Општинската организациона
единица (ООЕ) на ОРОРМ од Македонски Брод, во својата програма
за едукација и обука на резервните
офицери и подофицери, посебно
внимание им посветува на слободарските традиции и одбележувањето на значајни историски настани од подалечното и поблиско
минато. Во контекст на ваквите определби, Извршниот одбор на ООЕ
на ОРОРМ М.Брод, достоинствено и осмислено го одбележа 7-ми
септември – Денот на ослободувањето на Македонски Брод и 8-ми
септември – Денот на осамостојувањето на Република Македонија.
По овој повод, со 60 млади членови на ОРОРМ, меѓу кои и претставници од соседните општински
организации (Демир Хисар, Кичево и Прилеп), е организиран
кондиционо-рекреативен марш на
релацијата:
с.Слатина-манастир
„Св.Богородица“-ОУ во с.Долни
Манастирец, во должина од 10 км.
Покрај резервните офицери и подофицери на оваа практична активност, која всушност претставува и
проверка на психичко-физичката
оспособеност и обновување на знаењата од географска и топографска
ориентација во просторот, учест-

вуваa и ученици од СОУ „Св.Наум
Охридски“, претставници на Црвениот крст, еколошкото друштво
„Треска“ и здружението на пензионери од Македонски Брод.
Во текот на маршот беа посетени повеќе културни обележја на
регионот и природни убавини, меѓу
кои: пештерите „Извор“ и „Горнослатинска“, како и поречкиот манастир „Св.Богородица“ во с.Горни
Манастирец, а на крајната дестинација во ОУ во с.Долни Манастирец
на авторите на трите наградени литературни творби, на конкурсот за
најдобар есеј, на тема „60 години од
основањето на ОРОРМ“, им беа доделени посебни признанија. Еднодневното дружење заврши со пригодна програма и заеднички ручек.
Значајно е да се одбележи
дека овој кондиционо - рекреати-

вен марш, е успешно организиран, благодарение на логистичката
поддршка на повеќе субјекти во
Општината, меѓу кои: подрачното
одделение на Дирекцијата за заштита и спасување, полициската станица, општинската организација на
Црвениот крст и градоначалникот
на ЕЛС Македонски Брод, Милосим Војнески.
Ваквото повеќегодишно искуство на ООЕ на ОРОРМ од Македонски Брод, во организирањето
практични активности на терен,
во кои се вклучуваат и соседните
општински организации, претставува позитивен пример, кој треба да се практикува и во другите
општински организации.
Зоран Толески
претседател на Извршниот
одбор на ООЕ на ОРОРМ М.Брод

Учесниците на маршот на релацијата с.Слатина манастир „Св.Богородица“ - ОУ во с.Долни Манастирец
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Од меѓународните активности на ОРОРМ

УЧЕСТВО НА КОНГРЕС НА CIOR

Дел од учесниците на една од работилниците на Конгресот
Од 31 јули до 4 август, во
Копенхаген, Данска, во центарот
Тиволи, се одржа 65-от летен конгрес на Меѓусојузничката конфедерација на резервните офицери
(CIOR), како највисок работен
договор на оваа Евроатлантска
асоцијација, на која од 2005 година припаѓа и ОРОРМ со статус

Претседателот проф.д-р Ѓорѓи
Малковски со претставниците
на земјите членки на CIOR
учесници на конгресот
на придружна членка. Во работата на конгресот учествуваа 500
претставници од 23 национални
организации на државите членки на NATO и ПзМ, меѓу кои,
и делегација на ОРОРМ во состав: проф. д-р Ѓорѓи Малковски, претседател на ОРОРМ и
резервниот капетан Влатко Котески од Организационата единица на ОРОРМ – Прилеп. „Во
фокусот на вниманието на кон-

гресот беа повеќе актуелни теми,
меѓу кои: Улогата на резервните
офицери во однос на актуелните
интереси на NATO; Сајбер безбедноста од воен и од индустриски
аспект; Воената соработка во рамките на Европската безбедносна
рамка. Во завршниот дел од конгресот, претседателите на комитетите ги презентираа остварените
резултати во изминатата година
кои беа позитивно оценети. Во
рамките на социјалната програма
на учесниците им беше претставена данската воена историја како
и животот на данските војници во
операциите за поддршка на мирот.
Нашето учество на конгресот е
од посебно значење за безбеднос-

Учесници на Конгресот

ниот систем на Р. Македонија бидејќи ја искористивме монжноста
за размена на мислења за начинот
на дејствување против модерните
закани, какви што се: сајбер-тероризмот, класичниот тероризам, недозволената трговија со луѓе, организираниот криминал и оружјето
за масовно уништување“. Според
усвоените заклучоци на конгресот,
нагласена е потребата од поголемо
учество на женски екипи во меѓународните натпревари во рамките
на CIOR. Во наредните 2 години,
со оваа Евроатлантска асоцијација
ќе раководи Претседателството на
резервните офицери на Франција,
чиј претседател е Ричард Рол.
Живко Трајановски
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Кратово

РЕГИОНАЛЕН ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ
На иницијатива и во организација на ООЕ на ОРОРМ
Кратово, на 27.10.2012 година, во
спортската сала на гимназијата
„Митко Пенчуклиски“ Кратово,
се одржа регионален турнир во
мал фудбал, на кој со свои екипи
учествуваа шест ООЕ од: Кратово, Пробиштип, Свети Николе,
Штип, Куманово и Скопје, додека
како гости присуствуваа и раководствата на ООЕ на ОРОРМ од:
Виница и Крива Паланка.

Договор пред почеток на турнирот

Проф. д-р Ѓорѓи Малковски пред
почетокот на првиот натпревар
На турнирот присуствуваше и претседателот на ОРОРМ,
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, кој,
ги поздрави натпреварувачките
екипи и гостите, и притоа најави
дека турнирот на резервни офицери и подофицери ќе прерасне
во традиоцинален, а во идниУчесниците на турнирот

на ќе се организираат и други
активности, во разни спортски
дисциплини. Потоа, проф. д-р
Ѓорѓи Малковски го прогласи
турнирот во мал фудбал за отворен.
Турнирот во мал фудбал
помина во фер игра и спортска атмосфера, а беа постигнати следниве резултати: Пробиштип - Куманово 7:2, Свети
Николе - Скопје 3:0, Кратово Штип 5:1, Пробиштип – Свети
Николе 2:3 и Кратово – Свети
Николе 3:0, со што, екипата на

резервните офицери и подофицери од Кратово заслужено го
освои првото место.
По завршувањето на турнирот, натпреварувачите и гостите
прошетаа низ прекрасниот град
Кратово, познат како град на кулите и мостовите, и имаа можност да се запознаат со неговото
богатото историско и културно
минато, при што, најголемо внимание привлече Саат Кулата.
Тони Ивановски
член на Извршниот одбор на
ОРОРМ
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Конститутивна седница на Извршниот одбор на Собранието на ОРОРМ

ФОРМИРАЊЕ НА НОВИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА
За претседатели на Комисијата за обука и Комисијата за
меѓународна соработка се избрани: резервниот потпоручник Тони
Ивановски од Кратово и резервниот потпоручник м-р Гоце Георгиев од Виница. За претседател на
Секцијата на резервните офицери
– медицинари е избран резервниот поручник доктор Љупчо Пасинечки од Неготино, а на Секцијата на резервните офицери – жени,

Членовите на новиот Извршен
одбор со гостите присутни на
седницата

На 9-ти ноември, во Штип се одржа Конститутивна седница
на Извршниот одбор на ОРОРМ. На овој работен договор на Извршниот одбор, со кој раководеше претседателот проф. д-р Ѓорѓи
Малковски, беа формирани неопходните работни тела во функција
на реализација на програмските активности на Организацијата во
мандантниот период 2012-2016 година.
е избрана Јадранка Стојанова од
Делчево, дипломиран одбранбенолог. Членовите на комисиите и
на секциите ќе бидат избрани на
следната седница на Извршниот
одбор. На предлог на секретарот на Извршниот одбор Ристе
Панов, усвоена е одлука за формирање Секција за проектни активности и координација. Покрај
ова, на седницата е усвоена Програма и План за едукација и обука
на членовите на ОРОРМ во 2013
година, а утврден е и текстот на
Предлог-Ориентациона програма за периодот 2012-2016 година.
Усвојувањето на овој програмски
документ е планирано за 21 де-

Членови на Извршниот одбор на
Собранието на ОРОРМ за мандатниот период 2012-2016
кември на седницата на Собранието што ќе се одржи во Кичево.
Живко Трајановски

Активности на претседателот на ОРОРМ проф. д-р Ѓорѓи Малковски

РАБОТНИ ПОСЕТИ

Претседателот проф.д-р Ѓорѓи Малковски со претседателот на ООЕ
Зоран Никодиноски и дел од општиското раководство на ОРОРМ Кичево
Во рамките на редовните
контакти и работни договори во
координирањето на програмските
активности со општинските организациони единици, на 10-ти септември, претседателот на ОРОРМ
проф. д-р Ѓорѓи Малковски оствари работна посета на општинското раководство во Кичево, а на
18-ти септември, работна посета

на општинското раководство во
Македонски Брод. Во оваа пригода, во фокусот на вниманието беа
повеќе актуелни прашања, меѓу
кои, акцентот беше врз согледувањето на претстојните активности планирани со Програмата за
работа до крајот на 2012 година,
доделувањето на парични награди
на авторите на најдобрите творби

на конкурсот за најдобар есеј на
тема „60 години од основањето на
ОРОРМ“ и контактите и соработката со градоначалниците на општините и претседателите на советите. Покрај ова, проф.д-р Ѓорѓи
Малковски, за учениците од СУЦ
во Македонски Брод одржа предавање на тема „60 години ОРОРМ“
и „20 години АРМ“.
Т.М.
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Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Штип

ДОСТОИНСТВЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ
Извршниот одбор на ООЕ на
И ВРАЧУВАЊЕ ПРИЗНАНИЈА
ОРОРМ во Штип, на 6-ти ноември го одбележа својот патронен
празник - Денот на резервните
офицери и стошестгодишнината од раѓањето на генералот Михаило Апостолски – Дончо. На

Добитници на признанијата

Бриг. генерал м-р Стојан Димчов
и проф.д-р Ѓорѓи Малковски
доделуваат признанија
свечената седница, што се одржа
во големата сала на Советот на
Општина Штип, присуствуваа
над 100-тина резервни офицери,
борци, граѓани, претставници
на локалната самоуправа, како и
претседателот на ОРОРМ проф.

д-р Ѓорѓи Малковски и команднтот на Првата механизирана пешадиска бригада, бригадниот генерал м-р Стојан Димчов.
Во оваа пригода, за ликот и
делото на големиот македонски
војсководец – командант на Главниот штаб на НОВ и ПОМ, академик, научник и хуманист, говореше историчарот Оливер Цацков,
од Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, а на учесниците на ова
достоинствено чествување им се
обрати и претставникот на локалната самоуправа, советникот Љу-

пчо Здравков.
По повод 60-годишнината од
основањето на ОРОРМ, пригоден збор имаше и претседателот
на ОРОРМ проф.д-р Ѓорѓи Малковски, кој заедно со бригадниот
генерал Стојан Димчов, на 47 резервни офицери и подофицери од
Штип, им врачи посебни признанија за нивниот придонес во одбраната на Република Македонија
во 2001 година.
Стојанче Димов
претседател на Извршниот одбор
на ООЕ на ОРОРМ Штип

Извршен одбор на ООЕ на ОРОРМ Неготино

МАРШ ПО ПОВОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА
На 11 ноември 2012 година,
По завршувањето на маниНЕГОТИНО
ООЕ на ОРОРМ од Неготино, зафестацијата, учесниците на маредно со ООЕ на ОРОРМ Кавадарци, изведоа еднодневен марш во
должина од 14 км. Маршот беше
организиран по повод 8-ми ноември – Денот на ослободувањето на
Неготино од фашистичкиот окупатор, и претставуваше дел од активностите кои се организираа по тој
повод во Општина Неготино.
На маршот учествуваа вкупно 60 учесници, од кои 43 резервни офицери и подофицери, а останатите 17 учесници - членови на
планинарските друштва „Антигонеа“ од Неготино и „Орле“ од Кавадарци.
Маршрутата беше на релацијата: Неготино - Куриски пат
- Црвени Брегови - Криволак. Во
Криволак учесниците на маршот

Учесниците на маршот на релацијата: Неготино - Куриски
пат-Црвени Брегови-Криволак.
беа пречекани од месното население со топол чај и културноуметничка програма изведена
од учениците од ОУ „Страшо
Пинџур“.

шот се упатија кон Неготино, долж
десниот брег на реката Вардар, до
манастирот Свети Ѓорѓија, каде во
дворот на манастирот на гробот
на бабата Митра која го жртвувала
својот живот, ослободувајќи 20 заробени партизани и била жива запалена, беше положено свежо цвеќе.
Во завршниот дел од оваа активност на присутните им се обратија претседателите на ООЕ на
ОРОРМ од Неготино и Кавадарци
и градоначаникот на Неготино,
Пане Трајков, кој, меѓу другото, во
своето обраќање, нагласи дека наредната година лично ќе учествува
на маршот.
Љупчо Пасинечки
член на Извршниот одбор на
ОРОРМ
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СТРАТЕШКОТО ПЛАНИРАЊЕ КАКО ОСНОВЕН
ПРЕДУСЛОВ ЗА ЕФИКАСНО ОСТВАРУВАЊЕ
НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Во минатите две декади, севкупниот
амбиент на национални интереси е видно изменет, така да не постои модел на
дефинирање на националните цели, туку
постигнувањето на целта зависи од голема мера од различните мотиви за постигнување на политичките цели.
Постојат сериозни потешкотии согледувајќи ги сите основи на различни
теориски приоди да се дефинира конзистентната дефиниција на поимот ЦЕЛ.
Повикувајќи се на „Малата политичка енциклопедија“ на страна 129, можеме да истакнеме дека Целта во општа
смисла на зборот може да се разгледа од
четири аспекти, и тоа: 1. Некоја состојба, облик, ситуација, точка која треба да
се постигне: 2.Субјективна намера да се
постигне нешто што можеме да го процениме како состојба, форма, или состојба која треба да се постигне како врвна
точка: 3.Правец кон кои е насочен или
состојба кон која тежнее некоја работа.
4.Самодостигнување.
Тргнувајќи од значењето на терминот „ЦЕЛ“ и „Национални (државни)
интереси“ можеме да заклучиме дека
операционализацијата на националните
(државните) интереси се остварува како
спектар на различите цели на ниво на
општи предизвици.
Во фокусот на вниманието на компаративната анализа на ЦЕЛТА, се наоѓа суштинската одредница дека секој
посебен интерес има повеќе ЦЕЛИ, но
најзначајно е тоа што постојано мораме
да го имаме во предвид секој општ интерес со неговите севкупни карактеристики особено оние кои имаат тежнеење на
долгорочен план.
Пример, сведоци сме на најновите
настани дека, начинот на дејствување на
терористичките и криминалните организации претставува спектар на преземање
на различни дејствија, од форма на ниско моделирани терористички акции,
самоубиствени операции до современи
операции кои се во чекор со развојот на
технологијата.
Но за нас многу значајно е тоа што
сите овие операции имаат заедничка цел:
да се присилат легалните демократски држави да ги повлечат постоечките борбени сили од териториите кои се од голема
важност за Н-сили (терористи, нелегални
криминални групи, диктатори и сл).
Целта на безбедносните структури е
да се преземат сите мерки и активности

кои би биле во функција на превентивно
делување или во насока на успешно водење на современите операции.
За да се постигне оваа цел, неопходна
е примена на процесот на планирање а
најдоброто планирање во современи услови е фокусирано да се попречат Н- силите во фазата на нивното подготвување
и планирање на терористички или друг
вид на акции.
Овој труд се фокусира на објаснување на процесот на планирање при употреба на сили за здружени, заеднички
или мултинационални сили во современи операции, модел кој е многу значаен
за мали држави кои се интегрираат во
колективни системи.
Токму така, динамиката на денешниот свет, не насочува да можеме лесно да
забележиме дека, за да се изнајде најсоодветен модел на планирање на современи операции, неопходно е да се следат
стандарди кои се постигнати денес или
се визија за утре, се со цел да се постигне
интероперабилност во просецот на планирање.
Фактот дека планирањето штеди
време и овозможува најоптимално искористување на ресурси од секаков тип, на
секој планер (без разлика во која област
истражувал) му овозможува доволно
простор за „маневрирање“ се со цел да
обезбеди потврдно место на планерите
во процесите дека секое планирање е корисно, многу значајно и профитабилно.
Оттука секој планер би се согласил со
фактот дека „Доброто планирање е половина завршена работа“, и дека „планирањето е клучна фаза и дека севкупниот
развој на организацијата и секој вид на
операција зависи од квалитетот на планот и сигурноста во извршување на работата“.
Планирањето е процес кој планерите
го користат за да идентификуваат и изберат соодветни цели и чекори на активности за да поорганизирано и стандардизирано дојдат до најсоодветни предлог
одлуки на стратегиско, оперативно или
тактичко рамниште заради остварување
на поставената ЦЕЛ.
Токму тука фокусот на вниманието
на секој планер е планирањето да го развие како разбирлив планирачки процес,
со цел да се создадат и постигнат целите
кои се дефинирани на сите нивоа.
полковник м-р Борко Симоски
(Продолжува во следен број)
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