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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Т РА Н С Ф О Р М А Ц И Ј АТА  Н А  А Р М  В О  З А В Р Ш Н А  Ф А З А

ПРИОРИТЕТ ВО СТЕКН 
ЧИН ПРЕТСТАВУВА ШК  

Трансформацијата на 
Армијата на Република 
Македонија за влез во 

НАТО структурите интен зив-
но продолжува. Пред ново-
годишните празници ова го 
прикажаа првите луѓе, ми-
нистерот за одбрана, Јован 
Манасиевски, и началникот 
на Генералштабот на АРМ, 
генерал Мирослав Стоја нов-
ски. Промоторите на заврш-
ната фаза од тран сфор ма ци-
јата на армиските ресурси се 
задоволни од спроведу ва-
њето на зацртаните цели и 
задачи, а притоа тие кон ста-
тираа дека до крајот на 2007 
година ќе се исполнат сите 
проекции. Во контекст на 
ова беше и последната на-
јава за новиот лик на ГШ на 
АРМ, чиј човечки потенцијал 
се намалува на 60 старешини, 

Генералштабот на АРМ се децентрализира. 
Тој повеќе нема да се занимава со извршни 
наредби, туку ќе се сконцентрира на пла ни-
рањето, контролата и анализата. Наместо по-
ранешните седум ГШ сега ќе има девет сектори, 
а ќе го намали и својот старешински кадар. Во 
текот на оваа година дел од актуелните ге не-
рали ќе заминат во пензија, а други десеттина 
офицери се кандидати за генералски чин. 

Завршување на трансформацијата, мо дер-
низација и професионализација на АРМ ќе 
бидат главните задачи на Генералштабот во 
иднина. Планот е пред идниот Самит на НАТО 
во јуни 2006 година повеќе од 60 отсто од еди-
ниците да бидат трансформирани.

а останатите ќе бидат при-
клучени кон Здружената опе-
ративна команда, каде што 
ќе извршуваат оперативни 
задачи. Истовремено завр-
шува и процесот на допол-
нување и доопремување на 
моторизираните бригади на 
Армијата, а продолжува да 
се зголемува и процентот на 
професионалните војници. 
Со тоа полека, но сигурно се 
исполнуваат сите пропишани 
стандарди за влез во Али-
јансата.

ОДЛИЧНИ МОЖНОСТИ

"Новиот Генералштаб на 
АРМ претставува модерна 
софистицирана и ефикасна 
организација, во која се вг ра-
дени штабни елементи, опе-
рации и процедури по при-
мерот на земјите од НА ТО", 
нагласи началникот на ГШ на 
АРМ, генерал-мајор Миро-
слав Стојановски, во обра-
ќањето на свечената про мо-
ција на новата форма циска 
структура на ГШ.

Стојановски оцени дека 
согласно зацртаните мисии и 
задачи на Армијата, Стра те-
гискиот одбранбен преглед 
и планираната проекција за 
АРМ до 2007 година, произ-
легла потребата од нова и 
пофлексибилна структура на 
ГШ. Сè тоа резултирало со 
потребата од одвојување на 
планската и на извршната 
функција, како и укинување 
на несуштинските функции, 
со кои ГШ бил непотребно 
оптоварен.

Со новата структура на ГШ 
дел од надлежностите се де-
легирани на првопотчи не-
тите команди, пред сè, на Зд-

ру жената оперативна ко ман-
да. Во самиот ГШ, пак, е на-
гласена планската, кон трол -
ната и аналитичката функ-
ција. 

"Согласно концептот за 
изградба на мала, современа, 
ефикасна, добро обучена и 
опремена армија, способна 
да одговори на сите пре диз-
вици и опасности, како и 
учество во меѓународни опе-
рации за одржување на ми-
рот, ГШ има попрецизно де-
финирани функционални об-
ласти, кои треба да ово змо-
жат непречена реализација 
на задачите и функцио ни ра-
ње на армијата", истакна ге-
нерал Стојановски. 

Новата структура, како 
што појасни началникот на 
ГШ, има повеќе тесно спе ци-
јализирани организациски 
единици и тоа за персонален 
менаџмет, за разузнавање и 
за контраразузнавање, за опе  -
рации, логистика, пла ни ра-
ње, телекомуникации, кр ип-
тозаштита, информации, обу-
ка и вежби, финансии и ци-
вилно-воена соработка. 

"Постојната кадровска 
еки пираност на ГШ, според 
новата структура, има капа-

МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА ЈОВАН МАНАСИЕВСКИ ВО ПРИДРУЖБА 
НА НАЧАЛНИКОТ НА ГШ НА АРМ, ГЕНЕРАЛ МИРОСЛАВ 
СТОЈАНОВСКИ

ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ - ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО 
ЦРВЕНКОВСКИ 



25  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 602 / 13.1.2006

УВАЊЕТО ГЕНЕРАЛСКИ 
ОЛУВАЊЕТО ВО НАТО

цитет и способност да од го-
вори на задачите и на пре-
дизвиците кои стојат пред 
него", изјави Стојановски, до-
давајќи дека ГШ има изра-
ботено и други варијанти на 
организациска структура, ка-
де што има поголемо деле-
гирање на надлежностите, 
но тоа ќе биде предмет на 
идни анализи и ќе се вклучи 
во ревизијата која следува.

Министерот за одбрана 
Јован Манасиевски нагласи 

мираме 60 проценти од на-
шите единици и команди. Со 
тоа можам да заклучам дека 
највиталните задачи кои сто-
јат пред АРМ, неј зи ната тран с-
формација, успеш но и ква-
литетно се завр шени", ис так-
на Манасиевски. 

Тој верува дека доколку 
реформите продолжат со 
вак вата динамика тогаш це-
лосната трансформација на 
АРМ успешно ќе биде завр-
шена во зададените ро кови. 
Притоа, Манасиевски рече 
дека себеси си поставил за-
дача за забрзување на ро-
ковите, бидејќи согледувајќи 
ја сегашната динамика от во-
ра одлични можности тран с-
формацијата на АРМ да се 
заврши значително порано 
од предвиденото, односно 
пред крајот на 2007 година. 

"Очекувам во текот на 
2006 година, за кога е пр ед-
видена трансформацијата на 
повеќе наши витални еди-
ници, да продолжиме со ова 
темпо и да ја оправдаме до-
вербата на граѓаните и на 
јавноста и уште еднаш пред 
НАТО партнерите да го пока-
жеме целиот наш креди би-
литет и желбата на наредниот 
Самит, без разлика што тој 
нема да биде посветен на 

ПРИДОНЕС ЗА 
РЕЗУЛТАТИТЕ

Шефот на државата, Бр ан-
ко Црвенковски, како врхо-
вен командант на вооруже-
ните сили на Македонија, 
при промоцијата на Првата 
механизирана пешадиска 
бри гада во Штип, истакна де-
ка во изминативе неколку 
години Армијата извела дла-
бока трансформација, а спо-
ред сите анализи таа ги за-
вршува структуралните ре-
форми, кои се потребни за 
интегрирање во колектив-
ните безбедносни системи.

Притоа, Армијата морала 
да ја напушти старата од-
бранбена доктрина и да се 
претвори во деполитизирана 
структура, која целосно ќе 
би де под контрола на ци вил-
ниот фактор.

"Основата врз која се ба зи-
ра севкупната инфра ст рук-
тура на Армијата и на неј зи-
ните способности и потен-
цијали се човечките ресурси 
- војниците и старешините, 
кои со својата професио нал-
на етика и посветеност на ра-
ботата успешно ги предводат 
неопходните реформски про-
цеси и без чиј придонес ре-

те мисии за чување на ми рот. 
"Командата за логистичка 

поддршка е состав кој е вте-
мелен според новите согле-
дувања и стандардите на 
НАТО, а со својата големина 
од околу 1/3 од проекти ра-
ниот персонал во АРМ, таа 
во иднина треба да даде це-
лосен придонес во извршу-
вањето на логистичките 
функ ции во рамките на Ар-
мијата, како во земјата, така 
и во декларираните единици, 
кои се во состав на миров-
ните мисии", неодамна ис так-
на заменикот на началникот 
на ГШ на АРМ, генерал Адил 
Газанфер. 

Дел од оваа единица е 
смес тена во касарната "Илин-
ден" во Скопје, а другите ќе 
се лоцираат во касарните во 
Штип, Куманово, Кичево итн.

Според некои подобри 
воени аналитичари, постојат 
идеи и за напуштање на ка-
сарната "Илинден" и за дис-
лоцирање на воените еди-
ници во касарната "Петро-
вец". Тоа би било според ст ан-
дардите на Алијансата, чии 
касарни се наоѓаат надвор 
од урбаните средини. Но, 
поради геостратешката по-
ложба на "Илинден", тоа би 
било тешко остварливо. Ме-
ѓутоа, ако й  се поверува на 
народната поговорка "ни ко-
гаш не вели не", тогаш и во 
овој дел сè е можно.

Инаку, политичката гар ни-
тура не прекина со рефор-
мите во АРМ, иако во 2005 
година Вашингтон не даде 
зелено светло (надеж) дека 
Република Македонија на-
брзо ќе влезе во НАТО. Овој 
отрезнувачки шок следуваше 
по поразителните бројки и 
резултати во другите сфери 
во општественото живеење, 
пред сè, во високиот степен 
на корупција, лошите еко-
номски перформанси итн. 
Затоа влегувањето во Али-
јансата е условено со други 
фактори, а не со тран сфор ма-
цијата на армиските ст рук-
тури.  

Таа и така мораше да се 
изврши, бидејќи како мала 
земја не можеме да го из др-
жиме големиот товар кој со 
себе го носи буџетот и по-
требите за една гломазна 
вое   на машинерија. Оттаму 
сите процеси се природни, а 
дел се наметнати поради гео-
стратешките поместувања во 
светот.

зултатите немаше да бидат 
со потребниот квалитет", ис-
такна Црвенковски.

Тој потенцира дека со пол-
но право можеме да кон ста-
тираме дека сите вложувања 
кои се направени во текот на 
изминативе години во АРМ 
имаа позитивен и повратен 
ефект. Поради тоа, тие дефи-
нитивно успеаја да ја оспо-
собат и да ја профилираат 
оваа институција во фактор 
кој е подготвен да одговори 
на двете основни мисии, кои 
й се доделени со Уставот и 
со законите: заштита на су-
веренитетот и независноста 
на земјата и заедно со ос та-
натите нации рамноправно 
да учествува во меѓуна род ни-

КЛУЧНИ ПОЗИЦИИ

"Старешините кои се здобија со искуство од ра-
ботењето во мултинационални штабови и команди, 
организирани според НАТО стандардите, старешини 
од армијата школувани или курсирани во странство, 
го имаат приоритетот во поставувањето на клучните 
позиции во новата структура на Генералштабот", из-
јави началникот на ГШ на АРМ, генерал Мирослав 
Сто јановски.

дека со промоцијата на но-
виот ГШ се заокружува пр-
вата фаза од трансфор ма ци-
јата на АРМ, која почнала во 
март 2005 година. 

"Во овие девет месеци ус-
пеавме успешно да тран сфор-

про  ширувањето, со својата 
успешна и квалитетно за вр-
шена работа да се наметнеме 
како партнер во иднина", ис-
такна министерот за од бра на. 

НАШ ВОЈНИК СЕ ПОЗДРАВУВА 
СО СИНОТ ПРЕД ДА ЗАМИНЕ НА 
МИСИЈА ВО АВГАНИСТАН


