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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

СТУДЕНАТА ВОЈНА ЈА ФОРМИРА С    

По студениот туш од 
Алијансата дека зем-
јите-аспиранти сè уш-

те не се подготвени за прием, 
односно дека нашава држава 
и другите земји од Балканот 
ќе можат кон неа да се при-
клучат во 2008 година, веќе 
почнаа да струјат инфор ма-
ции во смисла на тоа дека 
заедно со Македонија, Хр-
ватска и Албанија (Јад ран-
ската група), во НАТО ќе вле-
зе и Украина. Меѓутоа, Ма-
кедонија, барем како што ве-
лат нашите политичари, во 
од нос на Албанија и на Хр-
ватска, предничи во делот на 
одбраната, и затоа најдобро 
е индивидуално да нè вред-
нуваат, а не да нè врзуваат со 
регионална соработка. Во тој 
контекст, се поставува пра-
шањето што се случува со 
Украина, која е на почетокот 
од реформите, односно дали 

таа земја ќе биде одлучувачка 
при нашето зачленување во 
НАТО, бидејќи искуството по-
кажува дека досега ниту ед-
на држава како единка не 
вле гла во Алијансата? На ши-
те извори коментираат дека 
одговорот можеби треба да 
се бара во периодот на Сту-
дената војна. Всушност, по 
Вто рата светска војна, Ис-
точна и Западна Европа беа 
разделени поради идеолош-
ките и политичките опре-
делби. Тогаш беше формиран 
НАТО, а земјите кои го ос но-
ваа се обврзаа на меѓусебна 
одбрана во случај на воена 
агресија против било која од 
нив. Во текот на Студената 
вој на улогата и целите на 
НАТО беа јасно дефинирани, 
бидејќи постоеше закана од 
Советскиот Сојуз. Денес, со 
евентуалното вклучување на 
Украина во НАТО, Алијансата 

би се доближала до Русија и 
би создала тампон зона. 

Според неофицијални ин-
формации, одложувањето за 
прием на членки на НАТО се 
должи и на тоа што има по-
треба од трансформација на 
Алијансата и средување на 
односите меѓу Вашингтон и 
ЕУ, на што целосно ќе биде 
посветен Самитот кој ќе се 
одржи идната година. На ши-
те извори коментираат дека 
ваквите сознанија потекну-
ваат од разговорите со ком-
петентните луѓе во Брисел, 
поточно дека 2006 година ќе 
биде посветена на вна треш-
ните реформи на Алијансата. 

НАТО е политичко-од бр ан-
бена структура, која има од-
редени проблеми кои тре ба 
да си ги реши. Претпо ста ву-
ваме, велат изворите, дека 
до   бар дел од про бле мите се 
однесуваат и на оние кои ги 
имаат со новите чл енки - пер-
сонал, пари, опре мување. Ис-
то така, треба да се раз гле-
даат и односите на сора ботка 
меѓу Вашингтон и ЕУ. 

СОЈУЗ

Северноатлантскиот пакт 
- НАТО, како воено-поли тич-
ки сојуз, е основан во пе ри о-
дот на Студената војна, на 4 
април 1949 година, со пот-
пишување на Меѓудржавниот 
договор за формирање на 
Со јузот, по иницијатива на 
САД, а во него влегле: Бел ги-
ја, Данска, Франција, Италија, 
Исланд, Канада, Луксембург, 
Холандија, Норвешка, Пор-
тугалија, Англија и САД. По-
доцна, во 1952 година  при-
стапиле Грција и Турција, а 
1955 година и СР Германија. 
САД на Пактот му дале на гла-
сена воено-политичка ком-
понента, настојувајќи со ва-
ков притисок, како супер си-
ла да влијаат врз раз ре шу-
вањето на политичките про-
блеми во Европа. Ангажи рај-
ќи ги силите кои биле во по-
стојаниот состав, а особено 
преку сопствената воено-
техничка надмоќ, САД оства-
рувале силно влијание врз 
останатите држави-членки. 
Највисок орган е Советот со-
ставен од министрите за на-
дворешни работи - одбрана 
или финансии. Со него прет-
седателствува генералниот 
секретар. Највисоко воено 
тело е Воениот комитет, кој 

го сочинуваат началниците 
на ГШ на државите-членки. 
На ова тело му се подредени 
четири команди: Команда за 
Европа - SHAPE со седиште 
во Париз до 1976 година, а 
од тогаш во Брисел; Команда 
за Атлантик во Вашингтон; 
Команда за Ла Манш; и Ко-
ман да за Медитеран. На Ко-
мандата на Европа й  се пот-
чинети командите за Север-
на Европа, за Централна Ев-
ропа, за Јужна Европа и за 
Средоземно Море. Послед-
ни ве две команди се лоци-
рани во Неапол. Вооруже ни-
те сили на САД се стацио ни-
рани на територии од од дел-
ни држави-членки на НАТО, 
според проценката и по тре-
бата на Вашингтон. Во тие др-
жави САД имаат свои ра-
кетни и воздухопловни бази 
и гарнизони. Во командите 
на овие бази и гарнизони се 
наоѓаат разузнавачки и кон-
траразузнавачки служби, не 
само за обезбедување на ис-
тите туку и за делување кон 
домаќините и третите земји. 
Со Статусот на НАТО е од-
редено секоја команда во 
својот состав да има и разуз-
навачко одделение. Со тој 
акт се одредуваат задачите 
на оваа разузнавачка уста-
нова, која има наднацио на-
лен карактер. Разузнавачкото 
одделение го сочинуваат 
претставници на разузна вач-
ките служби од државите-
членки. Статутот ги обврзува 
разузнавачките служби на 
членките на Пактот да вршат 
размена на податоци и из-
вестување и тоа на сите ни-
воа, без посебни формал нос-
ти и протоколи. За престојот 
на американските воору же-
ни сили на подрачјето на 
одделни држави-членки на 
НАТО за користење на базите 
и на инфраструктурата, како 
што објаснува проф. Иван Ба-
бановски, САД плаќаат по ве-
ќе десетици милијарди до-
лари. Во договорите со ма-
тичните држави посебно се 
зацртани обврските - сите по-
треби за базите и за составот 
да се набавуваат во земјата-
домаќин, единствено може 
да се внесува вооружување 
и воена опрема. Сите други 
обврски и давачки се плаќаат 
во домицилната држава. 

Ули Кремер, член на Управ-
ниот совет на Институтот за 
истражување на мирот во 

На седницата одржана на 23 декември 1993 година, На седницата одржана на 23 декември 1993 година, 
македонското Собрание донесе одлука за ста-македонското Собрание донесе одлука за ста-
пување на Република Македонија во членство пување на Република Македонија во членство 
на НАТО. на НАТО. 

Неодамна Алијансата ни испрати "корпа", а од Ми-
нистерството за одбрана велат дека ваквата 
одлука (нема да бидеме членка од 2006 го-
дина) не треба да ја сфаќаме трагично, зашто 
ние правиме реформи во одбраната, пред сè, 
за потребите на сопствената земја. 
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  ЕВЕРНОАТЛАНТСКАТА АЛИЈАНСА 

НАТО ЈА "ОТКАЧИ" МАКЕДОНИЈА 
ЗА ДА ЈА "ЗАКАЧИ" УКРАИНА!

Хамбург, поставува хипо те-
тичко прашање: Зошто зем-
јите на НАТО издвојуваат так-
ви огромни суми за оружје 
кога против себе веќе го не-
маат Варшавскиот пакт? Од-
говорот го дава во содр жи-
ната на неговата нова книга 
"Нов НАТО - нови војни", при 
што ги приложува подато-
ците дека годишните воени 
трошоци на НАТО изнесуваат 
58 отсто од вкупните воени 
трошоци во светот. За каква 
концентрација на оружје се 
работи говори и податокот 
дека во НАТО-членките жи-
вее 12,5 отсто од светското 
на селение. За споредба, Рус-
ката федерација годишно 
тро ши 10 отсто, НР Кина из-
двојува 3,9 отсто, Ирак 0,3 
проценти од вкупните свет-
ски издатоци за вооружу ва-
ње. Со распуштањето на ВД, 
новиот НАТО ја добива уло-
гата на "светски полицаец" и 
интервенционист, кој мора 

Франција - 6, Англија - 5 про-
центи (Јапонија 12,5, а Русија 
9,4) и ако тие редовно не се 
плаќаат, Обединетите нации 
ќе немаат пари за органи зи-
рање скапи мировни и други 
акции, и тука веднаш се уфр-
ла НАТО со своите огромни 
фондови. Воедно се пропа ги-
ра и дека ООН не се способни 
да ги организираат миров ни-
те операции. Таков беше сл у-
чајот со Сомалија во 1992/93 
година. Имено, мисијата бе-
ше неуспешна, бидејќи 'ми-
ровните сили' (американски 
и германски) се судриле со 
населението, при што имало 
голем број жртви и на двете 
страни, повеќе од 10.000 за-
гинати. Тогашниот амери-
кански претседател Клинтон 
рекол дека мисиите треба 
поинаку да се организираат. 
И, навистина, наскоро имаше 
измени, што се покажа во 
Босна". 

Од тогаш, пишува Кремер, 

продажбата на оружје. Зем-
јите кои влегуваат во НАТО 
мораат да ги вооружуваат 
своите армии според одред-
бите и стандардите на Али-
јансата. Пресметано е дека 
во наредните години Чешка, 
Полска и Унгарија ќе по тро-
шат 40 милијарди долари за 
вооружување, со тоа што за 
постојаното стационирање 
на НАТО трупите во овие зем-
ји трошоците би изнесувале 
110 милијарди долари. Пари-
те за оваа намена мора да ги 
обезбедат земјите кои при-
стапуваат кон Пактот. 

КАДЕ Е ДРЖАВАВА?

Каде е Македонија во од-
нос на интегрирањето во 
НАТО? На 18 октомври во 
Бри сел нашава држава треба 
да ја претстави годишната 
про грама 2005 - 2006 година 
за членство во НАТО. Во вто-

вилниот дел од Минис тер-
ството за одбрана е транс-
фор миран во Агенција за за-
штита и спасување каде пре-
минаа околу 200 луѓе. На по-
четокот на октомври ќе поч-
не да функционира и Цен та-
рот за управување со кризи, 
во кој ќе преминат 280 ци-
вили и воени лица. Кога ста-
нува збор за редукција на 
пер соналот, во Министер-
ство то се развиени многу 
про грами. Најважна е про-
гра мата за враќање на вое-
ните лица во цивилен живот, 
која е во фаза на разработка 
и имплементација. Следно 
на кое се работи е соодветна 
и правична застапеност на 
етничките заедници. И во од-
нос на ова прашање постои 
голем прогрес, па така до 
кра јот на 2007 година, ќе би-
дат примени околу 20 про-
центи припадници на етнич-
ките заедници (албанската) 
со средно образование, што 

За односите меѓу НАТО и Еврокорпусот Кремер пишува 
дека во релациите на безбедноста постои соработка меѓу 
САД и Европа, но и големо соперништво. Предноста на 
Америка во однос на Европа е во сателитската опрема: за-
старените француски Спот сателити "регистрираат де тали 
од 20 метри", а најновите американски сателити ста цио-
нирани есента 1997 година, од "10 сантиметри". Ра дар ските 
базирани американски и руски сателити можат два наесет 
години ноќе и по лошо време да даваат фото сним ки. 

да ја брани економско-поли-
тичката надмоќност на за-
падните индустриски земји 
во цел свет, дури и со оружје. 
Во согласност со таквата уло-
га се дефинира и новиот про-
тивник на западните земји - 
тоа се сите оние кои можат 
да ги загрозат безбедносните 
интереси на развиеното мал-
цинство. 

"Особено битен аспект на 
оваа нова улога на НАТО - ка-
ко што посочува и Баба нов-
ски - претставува инстру мен-
тализацијата на сите ме ѓу на-
родни институции но, пред 
сè, на ООН, која станува само 
еден од помошните лос тови 
на овој воен сојуз, исто он а-
ков каков што е случајот и со 
ОЕБС. На кој  начин НАТО ја 
претворил ООН во свој по-
мошен орган? Главно на тој 
на чин што на светската орга-
низација й го намалил буџе-
тот. Еве, зошто земјите од 
Запад издвојуваат најмногу 
сред ства за работа на ООН: 
САД - 25 отсто, Германија - 9, 

всушност почнува новата ин-
тервенционистичка фаза на 
оваа воена Алијанса. Агажи-
рањето на Западот во Сома-
лија и на Косово се одвивало 
според слични "сценарија". И 
во Сомалија се интер вени-
рало врз база на "влошената 
хуманитарна состојба", па 
била нужна "итна испорака 
на помошта". Дури 80 отсто 
од упатената помош не при-
стигнувала до корисниците, 
иако Сомалиската полуме се-
чина и Црвениот крст го тв р-
деле спротивното (10-20 от-
сто губитоци). 

Кремер го наведува и ог-
ромниот прилив на пари од 

рото поглавје, кое се одне-
сува на одбраната, се пре-
зентирани нашите достиг ну-
вања во изминатава година, 
но и плановите на кои ќе ра-
ботиме наредната. Прв про-
блем е редукцијата на пер-
соналот во Министерството 
за одбрана и во Армијата, 
која веќе е почната. Завр шу-
вајќи одредени курсеви око-
лу 1.500 офицери и подо фи-
цери преминаа во гранич-
ната полиција и денес тие се 
професионални гранични 
полицајци. Потоа следува 
прашањето за пензио нира-
ње, предвидено со Законот 
за служба во Армијата. Ци-

е задоволувачка бројка, до-
дека за високото образо ва-
ние, бидејќи станува збор за 
специфична струка, за заед-
ниците постои подолгорочен 
план во Армијата - тие да 
бидат вработени до 2013 го-
дина. Во согласност со стра-
тешкиот одбранбен преглед, 
каде е предвидена нова ст-
руктура на силите на Ар-
мијата, се работи на нејзина 
трансформација. Како што 
велат од Министерството за 
одбрана, станува збор за ма-
ла добро обучена Армија, ко-
ја ќе може да одговори на 
новите предизвици. Се уки-
нуваат голем број резервни 
бригади и единици, а до кра-
јот на 2007 година ќе имаме 
целосна професионална ар-
мија. Во 2007 година ќе се 
укине служењето воен рок и 
Армијата ќе биде 100 про цен-
ти професионална и спо соб-
на да одговори на ми си ите 
кои се предвидени со глас но 
нашиот стратешки од бран-
бен преглед. 
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

СТУДЕНАТА ВОЈНА ЈА ФОРМИРА СЕВЕРНОАТЛАНТСКАТА АЛИЈАНСА 

"Согласно нашите нови 
пла нови почнавме со тран-
сформација на единиците, а 
веќе функционира и здру-
жената оперативна команда 
која се наоѓа во Куманово. Се 
размислува и на зголе му-
вањето на мисиите кои учес-
твуваат надвор од државата. 
Како што е познато, учес тву-
ваме во мировната мисија во 
Ирак со 32 војника, тоа е ед-
ен пешадиски вод од спе-
цијалните сили. Втората ми-
сија е во Авганистан, таму 
имаме 19 војници, односно 
две пешадиски одделенија. 
Имаме и мешовит заеднички 
медицински тим (Маке до ни-
ја, Албанија, Хрватска), кој се 
наоѓа во Кабул и им помага 
на локалното население и на 
единиците кои се таму. Овој 
тим е во составот на грчкиот 
контингент. Владата разми-
слува во Ирак да испрати 10 
наши офицери, кои според 
плановите на НАТО треба да 
помогнат во обучувањето на 
идните сили кои ги создава 
ирачката држава. Во нај ско-
ро време, некаде до крајот 
на оваа година, ќе се донесе 
одлука за одење на СИБРИК 
бригадата во Авганистан, ка-
де учествуваме со една ин-
женеринска чета. Постои 
раз мислување со еден или 
со два офицера да учес тву-
ваме во КФОР на Косово, но 
тоа е политичка одлука", ве-
ли Васил Зимбаков, државен 
советник во Министерството 
за одбрана, за политика, пла-
нирање и меѓународна со-
работка и цивилна одбрана 
и додава: "Со усвојувањето 
на концептот за одбрана и 
безбедност, фактички ги до-
не совме нашите планови, ст-
ратешкиот одбранбен пре-
глед. Првата фаза беше по-
литичката рамка која ја до не-
се Владата на РМ, со која се 
согласија сите партии кои 
учествуваат во власта, вклу-
чувајќи ги и албанските пар-
тии, дека тоа што овде е за-
цртано треба да го правиме 
во иднина. Втората фаза бе-
ше уредување на структурата 
на силите на Министерството 
и на Армијата, персонална 
политика, нивно опрему ва-
ње, логистика, обука по стан-
дарди на НАТО. Порано имав-
ме голема структура на Ар-
мијата, тоа беше повеќе, да 
не речам, структура на хар ти-

ја. Имавме нереални плано-
ви, во прво време околу 
60.000 резервен состав, кој 
го намаливме на 40.000 и на 
крај дојдовме до 4.500 резер-
вни сили. НАТО бара да се 
има подготвена и обучена 
војска, која секогаш ќе биде 
подготвена за мисии, а штом 
сте во тоа друштво треба да 
имате стандарди. Единиците 
мора да бидат согласно на-
шите потреби, но и со стан-
дардите на НАТО. Односот на 
резервниот и на активниот 
состав е 8.000 (цивилниот и 
воениот дел), а резервниот 
состав е некаде 4.500, со тоа 
што кога ќе станеме членка 
на НАТО ќе го сведеме на 
1.500 луѓе. Сега засега би тре-
бало да имаме вкупно 12.000 
активен и резервен состав. 
За сè тоа мора да се има и од-
редени ресурси. Сега во од-
браната имаме реални пла-

маневрирање и во ноќни ус-
лови. Значи, ги усовршуваме 
хеликоптерите Ми-24, а се 
ос  лободуваме од авионите 
сухои-25". 

Зимбаков потенцира и де-
ка правиме измени на Зако-
нот за одбрана и на Законот 
за служба во Армијата. За ко-
нот за одбрана го усогла су-
ваме со Законот за заштита и 
спасување и со Законот за 
управување со кризи. Дел од 
ингеренциите кои беа во Ми-
нистерството за одбрана се-
га се во овие служби. Постои 
предлог Владата да ги доне-
сува одлуките при испра ќа-
ње наши војници во мировни 
мисии, а не Собранието, би-
дејќи така е во повеќе земји 
од НАТО. 

"И Воената болница е дел 
од реформите, нејзините ка-
па цитети се преголеми. Има-
ме две проекции, едната е 2/3 

Натовското пролонги ра-
ње за Македонија го поттик-
нува прашањето што ако 
навистина тоа е базирано на 
политичка одлука, и ако сега 
ни забележуваат за рефор-
мите во правосудството, ко-
рупцијата итн., тогаш што ќе 
се случи во 2008 година до-
колку не ги решиме другите 
проблеми, а исполниме сè 
што е предвидено за Арми-
јата. Зимбаков вели дека пра-
шањето е политичко, но сме-
та дека во 2008 година ќе ги 
совладаме проблемите кои 
ги потенцираат нашите за-
пад ни пријатели (во право-
судството, криминалот...). 

"Инаку, западните прија-
тели и немаат некои пого-
леми забелешки во делот на 
одбраната, а и од нашите кон-
такти со новите членки на 
НАТО гледаме дека и тие не 
ги решиле сите проблеми. 
Ние во НАТО одиме со реал-
ни планови и тие тоа го сл-
едат. Ако сте се декларирале 
дека ова е вашиот план и 
имате материјални и финан-
сиски ресурси, тие го при фа-
ќаат тоа", коментира Зимба-
ков. 

Сепак, бидејќи ќе се на ма-
луваат активниот и резер-
вниот состав тогаш дали, ако 
не ни се случи нешто непред-
видено, ќе бидеме способни 
да се одбраниме? 

"Тој елемент го имавме во 
нашата концепција за од бра-
на и безбедност и кажавме 
зошто Македонија во послед-
ните 10 години нема опас-
ност од напад од друга др-
жава. Албанија е кандидат за 
членка на НАТО, ние имаме 
добри односи со неа и таа не 
би направила агресија, Гр-
ција е членка на НАТО, исто 
така, Бугарија, Србија е ас пи-
рант за Партнерство за мир. 
Ако станете членка на НАТО 
се решава дилемата, член-
ките на Алијансата меѓу себе 
не се напаѓаат. А според но-
вата проекција на Армијата и 
полицијата, сметаме дека со 
овие бројки можеме да од го-
вориме ако нешто ни се сл-
учи".

Сепак, заклучува Зим ба-
ков, не треба трагично да ја 
сфаќаме одлуката дека во 
2006 година нема да станеме 
членка на НАТО, ние правиме 
реформи во одбраната, пред 
сè, за потребите на сопстве-
ната земја. 

нови кои се засноваат на на-
шите потреби и можности".

Во однос на техничката оп-
ременост - објаснува Зим ба-
ков - имавме донаци од мно-
гу земји, различна опрема и 
тоа значително застарена. 
Има ше атрилериско воору-
жување, моторни возила... 
Но, тоа беше опрема која не 
може да одговори на де неш-
ните потреби. За тенковите 
Т-55 беа потребни многу ср-
едства за одржување, и не 
беа по стандардите на НАТО. 
Сите земји кои ги имаа ги 
уништуваа, вклучувајќи ја и 
Бугарија која ни ги донираше. 
Се ослободивме од нив, а на-
бавуваме и нова опрема која 
одговара на нашите планови 
за лесно вооружување. Се 
ра боти и на модернизација 
на хеликоптерите, сега 4, а 
до крај на годината целосно 
ќе бидат модернизирани 6 за 

да останат во Министер ство-
то за одбрана согласно на-
шиот стратешки одбран бен 
преглед, а втората е мас тер 
план 'норвак', изработен за-
едно со норвешска аген ција. 
Вториот предлог е уште по-
ригорозен: 2/3 да премине 
во цивилно здравство, а 1/3 
да остане во одбраната. Од-
луката треба да се донесе во 
најскоро време. Правиме ре-
форми и во военото обра зо-
вание. Имаме Воена акаде-
мија, команда за обука, цен-
тар за обука на цивилната 
структура, Џозеф Крузо во 
касарната 'Гоце Делчев', пот-
сектор за цивилна одбрана. 
Веќе не се запишуваат сту-
денти на Академијата, може-
би по некое време ќе има 
потреба, но сакаме таа да ос-
тане и да работи во врска со 
стратешките истражувања", 
потенцира Зимбаков.

ВАСИЛ ЗИМБАКОВВАСИЛ ЗИМБАКОВ


