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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ОДБРАНА
ОДБРАНА

ПРЕД ВРАТИ    

Армијата на Република 
Македонија можеби се 
наоѓа пред портите на 

НАТО, но тие исто така, се 
далеку, бидејќи приемот на 
нашата војска во Алијансата, 
пред сè, зависи од извр шу-
вањето на домашната задача 
- реформите. Тие одамна се 
почнати, од намалувањето 
на активниот број војници и 
на резервниот состав, па сè 
до драстичната промена во 
генералскиот ешалон, кој 
раководи со Генералштабот 
на АРМ. Сега оркестарот го 
штима генерал-мајорот Ми-
рослав Стојановски, натов 
ученик од македонската ер-
гела. Белградските ученици 
завршија во историјата, не-
кои се пензионирани, други 
заминаа во дипломатијата, а 
трети се отстранети и се на-
оѓаат на маргините од оп ште-
ството. Во таков амбиент се 
завршуваат последните за-
дачи од обемните чистења 
во АРМ и во истурената по-
става, Министерството за од-
брана, кое ја дели судбината 
на својот поголем брат. Ци-
вилниот фактор и профе сио-
налноста ќе имаат сè по го-
лемо учество во судбината 
на нашата војска, која во ме-
ѓувреме си ги тренира "жив-
ците" во Авганистан и во 
Ирак, а со соседите ко муни-
цира за да го изоди нај дол-

Во рамките на плановите за стратешкиот развој 
на Армијата, шефот на државата Бранко Цр-
венковски нагласи дека освен врз новата ко-
мандна структура, акцентот е ставен и врз 
специјалните сили и прин ципите за обука, 
кои се поврзани со меѓународните стан дар-
ди. За таа цел, според него, особено вни ма-
ние било посветено на промовирањето ста-
решини од помладата генерација, кои тр еба 
врз себе да ја преземат главната одго вор-
ност и да ги предводат реформите во на ред-
ниот пе риод.

"Припадниците на постарата генерација ста ре-
шини, минале низ тешки искушенија и до-
стоинствено ја понеле историската одго вор-
ност да ги постават темелите на модерна и 
професионална армија на самостојна и не-
зависна Република Македонија. Тие по ле ка 
заминуваат во за слу жена пензија и им го 
отстапуваат местото на помладите", оценува 
прет седателот. 

гиот пат до приемот во Али-
јансата.

ВНИМАТЕЛНОСТ

Како изминува времето 
на песочниот часовник, нај-
ве ројатно "ловориките од ус-
пехот", шлагот на тортата ќе 
му припадне на претсе да те-
лот Бранко Црвенковски, кој 
по сила на функцијата е и 
командант на војската. Не-
одамна во Охрид, тој истакна 
дека во изминатите години, 
свесни за реалностите на 
новото време и изменетото 
опкружување во кое се нај-
довме, Република Македо-
нија и нејзината Армија ус-
пешно се адаптираа, но при 
тоа минувајќи низ сложените 
процеси на трансформација. 

"За само две години од 
домаќини на странска воена 
мисија и корисници на воена 
помош, дојдовме до рамно-
правно учество во меѓуна-
родните антитерористички 
коалиции во Авганистан и во 
Ирак, каде што заедно со 
другите држави придоне су-
ваме за пошироката без бед-
ност и стабилност". 

Црвенковски нагласи де-
ка во текот на изминатава 
година сите сили биле фо-
кусирани на заокружувањето 
на два проекта, кои се од 
стратешки интерес за одбра-

ната и за безбедноста.
"Управувањето во случај 

на кризни состојби и про це-
дурите на граничниот менаџ-
мент имаат суштинско зна-
чење и од нивната доследна 
имплементација во многу 
зависи и функционирањето 
на безбедносниот систем во 
целина. Неодамна беа кон-
ституирани органите на си-
стемот за управување со кри-
зи, кој треба да биде целосно 
оперативен до средината на 
идната година. Со тоа, во Ре-
публика Македонија ќе биде 
создадена структура под го т-
вена за квалитетно рано пре-
дупредување при наста ну ва-
њето на евентуални кризни 
ситуации, што значи и над-
минување на она што беше 

наш сериозен недостаток во 
минатото - координацијата 
на органите задолжени да го 
штитат суверенитетот и инте-
гритетот на државата", оцени 
шефот на државата. 

Според него, трансферот 
на надлежностите во гра-
ничната безбедност успешно 
се одвива и наскоро Ми ни-
стерството за внатрешни ра-
боти во целост ќе ја преземе 
контролата на границите од 
Министерството за одбрана, 
без при тоа да се намали сте-
пенот на нивна заштита и 
кон трола. 

"По потпишувањето на 
Рам  ковниот договор, АРМ се-
риозно и внимателно й се 
посвети на интеграцијата на 
етничките заедници во соп-

"Последниве години, наоѓајќи се на највисоките ра-
ководни места во Генералштабот, генералот Бојаџиев 
на исклучително професионален начин даде непро-
ценлив придонес при извршувањето на сложените и 
чувствителни реформски зафати, кои имаа цел армијата 
да ја направат уште поефикасна во извршувањето на 
своите уставни и законски обврски. Неговата профе-
сионалност и војничка етика, неговата посветеност на 
професијата ќе служат како пример за помладите ге-
нерации, за тоа како се сака својата земја и како треба 
да му се служи на својот народ", истакна претседателот 
Бранко Црвенковски.

ЗАВРШИ ЕРА   ТА НАЗАВРШИ ЕРА 
БЕЛГРАДСКИ    ТЕ УЧЕНИЦИБЕЛГРАДСКИ 

БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ВО ДРУШТВО НА СТАРИОТ И НА НОВИОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ВО ДРУШТВО НА СТАРИОТ И НА НОВИОТ 
НАЧАЛНИК НА АРМИЈАТАНАЧАЛНИК НА АРМИЈАТА
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   ТЕ НА НАТО

ствените структури и во из-
минатите четири години, ра-
ботејќи на исклучително 
плански и систематски начин 
постигна значаен напредок. 
Иако во тој дел ни претстои 
уште работа, убеден сум дека 
успешно ќе го завршиме и 
тој процес, кој во крајна ли-
нија треба да ја зголеми до-
вербата меѓу луѓето и да ги 
за сили кредибилитетот и про   -
фесионалноста на инсти ту-
ции  те, чија задача е да го 
спроведуваат законот и да ги 
штитат правата и интересите 
на сите граѓани", изјави Цр-
венковски. 

Во рамките на плановите 
за стратешкиот развој на Ар-
мијата, претседателот на др-
жавата нагласи дека освен 

Македонскиот претсе да-
тел и врховен командант на 
вооружените сили, Бранко 
Црвенковски, во Охрид одго-
вори на политичката дилема 
околу која се кршат копјата 
на позицијата и на опо зи ци-
јата. Според него, на след ни-
от Самит на Алијансата, Ма-
кедонија треба да очекува де-
ка ќе добие покана за член-
ство во НАТО. 

"Не е спорно дека на сл ед-
ниот Самит на НАТО, кога ќе 
се расправа за проши ру ва-
њето, Македонија ќе ја до-
бие поканата за полноправно 
членство. Она што со сигур-
ност во овој момент не може 
да се каже, е кога ќе се одржи 
следниот Самит на Алијан-
сата. Тоа не зависи од нас, ту-
ку од проценката на член-
ките на Алијансата и нема 
ниту индиректна врска со 
нивото и со степенот на ре-

нерал Ѓорѓи Бојаџиев во пен-
зија, шефот на државава, ис-
то така, се осврна на полож-
бата на Армијата, нагласу-
вајќи ја улогата на човечкиот 
фактор.

"Во овие изминати години 
Армијата на РМ успеа да из-
врши длабока трансформа-
ција и од една исклучително 
неповолна стартна позиција 
на почетокот на 90-тите го-
дини, денес практично дојде 
пред вратите на НАТО и рам-
ноправно да учествува во 
меѓународните мисии за чу-
вање на мирот во светот. Но, 
при тоа никогаш не сме еме 
да заборавиме дека и нај кру-
пните зафати, како што се 
овие што ги правиме во сфе-
рата на одбраната, не можат 
да бидат реализирани без 
круцијалниот придонес на 
чо вечкиот фактор, на лу ѓето 
- војници и старешини, кои 

на пензија и им го отста пу-
ваат местото на по младите, 
кои треба да го за вршат го-
лемиот проект. Со замину ва-
њето на генерал Ѓорѓи Боја-
џиев во пензија, заврши ге-
нерацијата на бел градските 
ученици, кои сво јот профе-
сионален век поч нале да го 
градат во по ра нешната ЈНА. 
Од сега со АРМ ќе раководат 
пулените на НАТО. Еден од 
нивните пр ви луѓе, кои ми-
наа низ шко лите на Али јан-
сата, е гене ра лот Мирослав 
Стојанов ски.

Мирослав Стојановски е 
роден на 10 јули 1959 година 
во Скопје. Образованието го 
почнал во Воената гимназија 
во Белград (1974-1978), а по-
тоа продолжил на Воената 
ака демија на Копнената вој-
ска на ЈНА (смер пешадија во 
Белград и Сараево 1978-
1982). Курс за офицери во Во-
ена полиција (1983), Команд-
но штабна академија-Скопје 
(1995-1996), НАТО Колеџ за 
од брана - Рим/Италија (1998).

Воена кариера: (1982-1984) 
командир на вод Воена по-
лиција, (1984-1989) командир 
на чета на Воена полиција, 
(1989-1991) командир на про-
тивтерористичка чета, (1991-
1992) заменик на коман дан-
тот на баталјон Воена поли-
ција, (1992-1994) началник 
на Одделение за Воена по-
лиција во Сектор за без бед-
ност и разузнавање во Ми ни-
стерство за одбрана, (1994-
1998) командант на единица 
за специјални намени во Ми-
нистерство за одбрана, (1998 
-1999) Кабинет на на чални-
кот на ГШ на АРМ, (1999-
2000) заменик на на чалник 
за Одделение за стра тегиски 
истражувања во ГШ на АРМ, 
(2000-2001) раково дител на 
Катедра за физичко воспи-
тување во Воена ака демија, 
(2001-2003) коман дант на 1. 
пешадиска бри гада, (2003-
2005) заменик на началник 
на Генералштаб за б/г и опе-
рации, а од 6.7. 2005 година 
началник на Генерал штабот 
на АРМ.

Унапредувања: потпо руч-
ник 1982, поручник 1983, ка-
петан 1986, капетан I класа 
1990, мајор 1991, потпол ков-
ник 1994, полковник 1998, 
бригаден генерал 2001, ге не-
рал-мајор 2003. Говори анг-
лиски јазик.

новата командна структура, 
акцентот е ставен и врз спе-
цијалните сили и принципите 
за обука, кои се поврзани со 
меѓународните стандарди. 
За таа цел, според него, осо-
бено внимание му било по-
светено на промовирањето 
старешини од помладата ге-
нерација, кои треба врз себе 
да ја преземат главната од-
говорност и да ги предводат 
реформите во наредниот пе-
риод. 

"Во периодот кој доаѓа, 
пред АРМ се наоѓаат две кр уп-
ни обврски кои ќе доми ни-
раат во нејзината агенда: пр-
во, таа треба да ја доврши 
последната фаза од своето 
внатрешно трансфор мира-
ње, според стандардите на 
НАТО и второ, да продолжи 
со ангажманот во меѓуна род-
ните мисии каде што по след-
ниве две години бележиме 
успешни резултати. Нашето 
учество во меѓународните 
коалиции за одржување на 
мирот и постконфликтното 
ста билизирање неспорно при-
донесува за реализирање на 
стратешките државни це ли, 
поради што и во наред ните 
години тие треба да ос танат 
меѓу нашите приори те ти на 
надворешно-поли тич ки план", 
изјави претсе да тел от Бранко 
Црвен ков ски. 

формите, кои се спрове ду ва-
ат во Македонија", рече Цр-
венковски.

Со негов Указ унапредени 
се генерал-мајор Атанас Јов-
чевски, кој е назначен за ко-
мандант на Здружената опе-
ративна команда на АРМ 
(ЗОП), Зоран Лековски за за-
меник-командант на ЗОП, а 
Зоран Димов за командант 
на Втората моторизирана пе -
шадиска бригада во ЗОП. До-
сегашните полковници Зо-
ран Димов и Зоран Леков ски 
добија укази, со кои се уна-
предуваат во чин бри га ден 
генерал. 

ЛИДЕРСТВО

Инаку, неодамна пред за-
минувањето на поранешниот 
началник на ГШ на АРМ, ге-

практично работат за за ед-
ничката цел. Се разбира, при 
тоа, најголема одговор ност 
за раководењето со ре фор-
мите во еден исклучи телно 
важен и комплексен систем, 
какви што се, арми јата и 
одбраната, е во рацете на 
оние кои се наоѓаат на чело 
на оваа институција и од чија 
визија и лидерство во нај-
голем дел зависат ко нечните 
резултати", изјави Ц рвен ков-
ски. Тој истакна де ка припад-
ниците на поста рата гене ра-
ција старешини, минале низ 
тешки искуше нија и досто-
инствено ја по неле исто рис-
ката одговор ност да ги по-
стават темелите на модерна 
и професионална армија на 
самостојна и не зависна Ре-
публика Македо нија. Тие по-
лека заминуваат во заслу же-

ЗАВРШИ ЕРА   ТА НА ТА НА 
БЕЛГРАДСКИ    ТЕ УЧЕНИЦИ ТЕ УЧЕНИЦИ


