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ОДЛИЧНИ МОЖНОСТИ

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

Т

рансформацијата на
Армијата на Република
Македонија за влез во
НАТО структурите интензивно продолжува. Пред новогодишните празници ова го
прикажаа првите луѓе, министерот за одбрана, Јован
Манасиевски, и началникот
на Генералштабот на АРМ,
генерал Мирослав Стојановски. Промоторите на завршната фаза од трансформацијата на армиските ресурси се
задоволни од спроведувањето на зацртаните цели и
задачи, а притоа тие констатираа дека до крајот на 2007
година ќе се исполнат сите
проекции. Во контекст на
ова беше и последната најава за новиот лик на ГШ на
АРМ, чиј човечки потенцијал
се намалува на 60 старешини,

а останатите ќе бидат приклучени кон Здружената оперативна команда, каде што
ќе извршуваат оперативни
задачи. Истовремено завршува и процесот на дополнување 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 Алијансата.

"Новиот Генералштаб на
АРМ претставува модерна
софистицирана и ефикасна
организација, во која се вградени штабни елементи, операции и процедури по примерот на земјите од НАТО",
нагласи началникот на ГШ на
АРМ, генерал-мајор Мирослав Стојановски, во обраќањето на свечената промоција на новата формациска
структура на ГШ.
Стојановски оцени дека
согласно зацртаните мисии и
задачи на Армијата, Стратегискиот одбранбен преглед
и планираната проекција за
АРМ до 2007 година, произлегла 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 делегирани на првопотчинетите команди, пред сè, на Зд-

ружената оперативна команда. Во самиот ГШ, пак, е нагласена планската, контролната и аналитичката функција.
"Согласно концептот за
изградба на мала, современа,
ефикасна, добро обучена и
опремена армија, способна
да одговори на сите предизвици и опасности, како и
учество во меѓународни операции за одржување на мирот, ГШ има попрецизно дефинирани функционални области, кои треба да овозможат непречена реализација
на задачите и функционирање на армијата", истакна генерал Стојановски.
Новата структура, како
што појасни началникот на
ГШ, има повеќе тесно специјализирани организациски
единици и тоа за персонален
менаџмет, за разузнавање и
за контраразузнавање, за операции, логистика, планирање, телекомуникации, криптозаштита, информации, обука и вежби, финансии и цивилно-воена соработка.
"Постојната кадровска
екипираност на ГШ, според
новата структура, има капа-

ПРИОРИТЕТ ВО СТЕКН
ЧИН ПРЕТСТАВУВА ШК

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Генералштабот на АРМ се децентрализира.
Тој повеќе нема да се занимава со извршни
наредби, туку ќе се сконцентрира на планирањето, контролата и анализата. Наместо поранешните седум ГШ сега ќе има девет сектори,
а ќе го намали и својот старешински кадар. Во
текот на оваа година дел од актуелните генерали ќе заминат во пензија, а други десеттина
офицери се кандидати за генералски чин.
Завршување на трансформацијата, модернизација 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 единиците да бидат трансформирани.

ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ - ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО
ЦРВЕНКОВСКИ
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НАШ ВОЈНИК СЕ ПОЗДРАВУВА
СО СИНОТ ПРЕД ДА ЗАМИНЕ НА
МИСИЈА ВО АВГАНИСТАН

цитет и способност да одговори на задачите и на предизвиците кои стојат пред
него", изјави Стојановски, додавајќи дека ГШ има изработено и други варијанти на
организациска структура, каде што има поголемо делегирање 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 нашите единици и команди. Со
тоа можам да заклучам дека
највиталните задачи кои стојат пред АРМ, нејзината трансформација, успешно и квалитетно се завршени", истакна Манасиевски.
Тој верува дека доколку
реформите продолжат со
ваквата динамика тогаш целосната трансформација на
АРМ успешно ќе биде завршена во зададените рокови.
Притоа, Манасиевски рече
дека себеси си поставил задача за забрзување на роковите, бидејќи согледувајќи
ја сегашната динамика отвора одлични можности трансформацијата на АРМ да се
заврши значително порано
од предвиденото, односно
пред крајот на 2007 година.
"Очекувам во текот на
2006 година, за кога е предвидена трансформацијата на
повеќе наши витални единици, да продолжиме со ова
темпо и да ја оправдаме довербата на граѓаните и на
јавноста и уште еднаш пред
НАТО партнерите да го покажеме целиот наш кредибилитет и желбата на наредниот
Самит, без разлика што тој
нема да биде посветен на

ПРИДОНЕС ЗА
РЕЗУЛТАТИТЕ
Шефот на државата, Бранко Црвенковски, како врховен командант на вооружените сили на Македонија,
при промоцијата на Првата
механизирана пешадиска
бригада во Штип, истакна дека во изминативе неколку
години Армијата извела длабока трансформација, а според сите анализи таа ги завршува структуралните реформи, кои се потребни за
интегрирање во колективните безбедносни системи.
Притоа, Армијата морала
да ја напушти старата одбранбена доктрина и да се
претвори во деполитизирана
структура, која целосно ќе
биде под контрола на цивилниот фактор.
"Основата врз која се базира севкупната инфраструктура на Армијата и на нејзините способности и потенцијали се човечките ресурси
- војниците и старешините,
кои со својата професионална етика и посветеност на работата успешно ги предводат
неопходните реформски процеси и без чиј придонес ре-

УВАЊЕТО ГЕНЕРАЛСКИ
ОЛУВАЊЕТО ВО НАТО
дека со промоцијата на новиот ГШ се заокружува првата фаза од трансформацијата на АРМ, која почнала во
март 2005 година.
"Во овие девет месеци успеавме успешно да трансфор-

проширувањето, со својата
успешна и квалитетно завршена работа да се наметнеме
како партнер во иднина", истакна министерот за одбрана.

КЛУЧНИ ПОЗИЦИИ
"Старешините кои се здобија со искуство од работењето 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", изјави началникот на ГШ на АРМ, генерал Мирослав
Стојановски.

зултатите немаше да бидат
со потребниот квалитет", истакна Црвенковски.
Тој потенцира дека со полно право можеме да констатираме дека сите вложувања
кои се направени во текот на
изминативе години во АРМ
имаа позитивен и повратен
ефект. Поради тоа, тие дефинитивно успеаја да ја оспособат 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 суверенитетот и независноста
на земјата и заедно со останатите нации рамноправно
да учествува во меѓународни-
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те мисии за чување на мирот.
"Командата за логистичка
поддршка е состав кој е втемелен според новите согледувања и стандардите на
НАТО, а со својата големина
од околу 1/3 од проектираниот персонал во АРМ, таа
во иднина треба да даде целосен придонес во извршувањето на логистичките
функции во рамките на Армијата, како во земјата, така
и во декларираните единици,
кои се во состав на мировните мисии", неодамна истакна заменикот на началникот
на ГШ на АРМ, генерал Адил
Газанфер.
Дел од оваа единица е
сместена во касарната "Илинден" 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 касарната "Илинден" и за дислоцирање на воените единици во касарната "Петровец". Тоа би било според стандардите на Алијансата, чии
касарни се наоѓаат надвор
од урбаните средини. Но,
поради геостратешката положба на "Илинден", тоа би
било тешко остварливо. Меѓутоа, ако й се поверува на
народната поговорка "никогаш не вели не", тогаш и во
овој дел сè е можно.
Инаку, политичката гарнитура не прекина со реформите во АРМ, иако во 2005
година Вашингтон не даде
зелено светло (надеж) дека
Република Македонија набрзо 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 економски перформанси итн.
Затоа влегувањето во Алијансата е условено со други
фактори, а не со трансформацијата на армиските структури.
Таа и така мораше да се
изврши, бидејќи како мала
земја не можеме да го издржиме големиот товар кој со
себе го носи буџетот и потребите за една гломазна
воена машинерија. Оттаму
сите процеси се природни, а
дел се наметнати поради геостратешките поместувања во
светот.

