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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И Ј А Т А  Н А  А Р М      В О  С Е Н К А  Н А  Д О М А Ш Н И Т Е  П Р Е В И Р А Њ А  Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И Ј А Т А  Н А  А Р М  

ти, работни групи на стратешките прио-
ритети на Министерството во следниот 
период: преглед на структурата на си-
лите, менаџирање со човечките ресур-
си - воведување на современ персо на-
лен менаџмент примерен за профе сио-
нални вооружени сили, вклучувајќи и 
зголемување на пополнетоста на еди-
ниците и постигнувањето на соод вет-
ната правична застапеност на етнич-
ките заедници, целосно респектирајќи 
ги професионалните критериуми, како 
и унапредување на едукацијата и обу-
ката, со примена на научените лекции и 
операции".

СРЕДНОРОЧНИ И 
ДОЛГОРОЧНИ 

ПЛАНОВИ
Министерството за одбрана се кон-

центрира и на логистичките реформи и 
на процесот на аквизација, со што оп-
ремувањето и управувањето на жи-

вотниот циклус на материјалите ќе се 
врши на посистематски начин. Во кон-
текст на ова е и регионалниот пристап 
кон прашањата на ASOC и air policing 
(контрола на воздушниот простор), ка-
ко и имплементација на системот за 
повеќегодишно планирање, програми-
рање, буџетирање и извршување на за-
дачите. Притоа изградбата на функцио-
налната анализа е насочена кон по доб-
ра организација и координација на ра-
ботата на МО и на АРМ.

Во јули 2007 г. Министерството одре-
дило насоки за изработка на долго ро-
чен и на среднорочен план за развој на 
одбраната, чија цел е обезбедување 
рам ка за идните политички цели, од-
носно развој на одбраната и употреба 
на вооружените сили. Гледано долго-
роч но, генералните одбранбени цели,  
временски се определени за периодот 
2008-2017, а среднорочно за 2008-
2013. 

"Во април 2007 г. МО го усвои Кон цеп-
тот за развој на еден среден пешадиски 
баталјон, а во јуни 2007 г. го усвои и Пла-

"600 ВОЛЦИ РАМ   О ДО РАМО" ЌЕ "600 ВОЛЦИ РАМ 
СЕ НОСАТ СО РЕН   ЏЕРИТЕ НА САД! СЕ НОСАТ СО РЕН 

По последните сериозни инци ден-
ти во Собранието на Република 
Македонија започнатите ре фор-

ми во АРМ и во Министерството за од-
брана се доведени во прашање. Имено, 
"кочничарите" на процесот за влез на 
Македонија во структурите на Али јан-
сата не дозволуваат да се заврши нај-
тешкиот пат, кој беше трасиран пред 
неколку години. Постојат внатрешни по-
литички сили, кои се обидуваат да го 
запрат влегувањето на нашата земја во 
НАТО, која како безбедносно-политичка 
структура бара извршување и на други 
задачи, а пред сè, тоа се владеење на 
правото, како и почитување на чове-
ковите права и слободи. Но, во овој мо-
мент поради сите горенаведени при чи-
ни целиот досегашен напор паѓа во вода, 
односно не се знае дали рефор мите ќе 
можат да продолжат или тие ќе се за-
мрзнат на нивото до кое се дојдени!? 

Досега реформите во одбраната и 
трансформацијата на АРМ се одвиваа 
во континуитет и во согласност со за-
клучоците на Стратегискиот одбранбен 
преглед. Денес АРМ е целосно профе-
сионална вооружена сила, со  транс фор-
мирана командна структура и единици. 

"Постигнувањата во трансфор маци-
јата на АРМ обезбедија солидна основа 
во структурата на нејзините команди и 
единици за натамошен развој на одрж-
ливи, ефективни и интероперативни воо -
ружени сили со поефективни способ-
ности за поддршка на операциите над-
вор од националната територија", нагла-
си министерот за одбрана, Лазар Еле-
новски, на последниот брифинг со но-
винарите.

Тоа значи дека трансформацијата на 
АРМ, без разлика на тоа што се одвива 
во рамките на предвидувањата на Ми-
нистерството за одбрана, сепак го вра-
ќаат процесот наназад, односно зошто 
се загуби времето. Дали да го рецик-
лираме постигнатото или повторно да 
пронајдеме сили за надминување на 
пречките.

"Од почетокот на 2007 г. постојано 
работат неколку флексибилни коми те-

"Секако дека сте добар кандидат 
за членство, но дали во 2008 
година ќе добиете покана, ќе се 
одлучува на политичко ниво, врз 
основа на вашите постигнувања, 
затоа што знам дека напорно 
работите", изјави генерал Реј Хено, 
претседавач на Воениот комитет 
на НАТО, кој ја посети Република 
Македонија и притоа имаше 
средби со колегите во 
Министерството за одбрана и со 
началникот на ГШ на АРМ, генерал 
Мирослав Стојановски.
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нот за развој на средниот пешадиски 
баталјон". 

Водејќи се од Стратегијата за обра-
зование и обука од 2006 г. се формира 
Сектор за образование и обука. Со овој 
Сектор се овозможува изградба на ин-
тегриран систем, кој ќе ги координира 
и менаџира оперативните делови, ќе ги 
следи и ќе ги усогласува потребите на 
организациските единици за обра зо ва-
ние и обука на персоналот. Врз основа 
на Стратегијата за управување со чо-
векови ресурси од 2004 г. во јули 2007 г. 
е усвоена Стратегија за привлекување 
на квалитетен персонал во Минис тер-
ството за одбрана и АРМ.

"Основна цел на оваа Стратегија е 
преку примена на современи модели, 
техники и тестови за привлекување да 
се добијат повеќе апликанти, да биде 
спроведена селекција во регуларна 
про цедура и да се направи избор на 
најдобрите". 

Во насока на подобрувањето на ра-
ботните стандарди, Министерството за 
одбрана ги зголеми платите и оси гу-

рувањата на мировниците и воените 
претставници на Република Македо-
нија, кои се на служба во странство. Со 
измени во Правилникот за утврдување 
на основите и коефициентите за пла-
тите на воените претставници во стран-
ство, платите се зголемија за околу 
десет проценти, така што покачувањата 
се исплатуваат ретроградно од поче-
токот на годинава. Исто така, за да се 
подобрат условите за обезбедување, 
осигурувањето на воените претстав-
ници во странство се зголеми за околу 
осумдесет проценти, во зависност од 
степенот на повредите. 

"Етничката за стапеност во Армијата 
изнесува 24 про центи од активниот 
воен персонал, кои се припадници на 
немнозинските ет нички заедници. Во 
поглед на етничката структура на вој ни-
ците и подофи це рите, 26 отсто се при-
падници на немно зинските етнички за-
едници".

Според тврдењата на министерот 
Еленовски, во тек е реформа на военото 
разузнавање. 

"Министерството интензивно работи 
на реформирање на Воената служба за 
безбедност и разузнавање. Министер-
ството смета дека военото разузнавање 
треба да биде служба која ќе одговори 
на современите глобални предизвици 
на разузнавањето во насока на под дрш-
ка на нашите мисии низ светот.

"Тенденција е Македонија и Минис-
терството за одбрана да продолжи со 
учеството во овие мисии и во 2008 го-
дина. Моментно, во овие операции РМ 
има распоредено 202 лица, или 3 про-
центи од АРМ. Во овој момент учес тву-
ваме во меѓународните операции во 
Авганистан (во ИСАФ, со една средна пе-
шадиска чета и со медицински тим во 
рамките на А-3 иницијативата - или 
вкуп но со 130). Во Ирак имаме 40 вој-
ници, а  во операцијата на ЕУ АЛТЕА во 
БиХ (30) и УНФИЛ во Либан (2)", се вели 
во извештајот од брифингот со нови-
нарите.

Инаку, со намалувањето на нацио-
налните ограничувања нашите војници 
во странските мировни операции пре-
зедоа поголема одговорност во вое-
ните операции. Според надлежните во 
МО, исправноста на одлуката за уки-
нување на националните ограничувања 
кај мнозинството држави-партнери во 
ИСАФ била прифатена како една од по-
значајните одлуки и успеси на Самитот 
на НАТО во Рига.

Република Македонија презеде и 
дел од функциите на НАТО штабот во 
Скопје за поддршка на операциите 
пред водени од НАТО на Балканот.  

"Во јуни 2007 година Координа тив-
ниот центар за поддршка од земја-до-
маќин (КЦПЗД) постигна целосна опе-
ративна готовност, со што ги презеде 
сите логистички функции од НАТО шта-
бот во Скопје. Со тоа АРМ во практика 
има можност да партиципира во НАТО 
предводена операција, односно оспо-
собеноста на својот логистички пер со-
нал да ја верифицира во реални услови, 
а од друга страна му овозможи на НАТО 
да ослободи значителни човечки ре-
сурси и да ги редуцира своите тро-
шоци".

Министерството за одбрана тврди 
дека во изминатиот период интензивно 
работело и на проценката на потребите, 
кои произлегуваат од пакетот на Парт-
нерски цели 2006, како и на креирање 
на планови за нивна имплементација. 
Нашата земја прифатила да импле мен-
тира Пакет од 51 Партнерска цел, од 
кои 30 се поврзани со Акциониот план 
за членство во НАТО.

"Во тој контекст прифативме да фор-
мираме и да одржуваме значително 
проширен базен на распоредливи сили 
за придонес во НАТО-предводени опе-
рации. Како резултат на тоа, во идната 
структура на АРМ, согласно побару ва-
њата на новиот пакет на ПЦ 2006, зна-
чајно ќе бидат зголемени распоред ли-
вите капацитети, кои ќе бидат поддр-
жани со одржливи капацитети за бор-
бена и сервисна поддршка. За нас нај-
голем предизвик претставува барањето 
за формирање на еден среден пеша-
диски баталјон до 2010 година и една 
средна пешадиска баталјонска група до 
2014 година (20 проценти распоредливи 
капацитети од активниост состав)".

"600 ВОЛЦИ РАМ   О ДО РАМО" ЌЕ О ДО РАМО" ЌЕ 
СЕ НОСАТ СО РЕН   ЏЕРИТЕ НА САД! ЏЕРИТЕ НА САД! 

Во таа насока, максимално се ин тен-
зивирани контактите со овие служ би од 
високоразвиените земји, од каде по сто-
јано се пренесуваат нивните ис куства, а 
претставници од некои од нив, ди рект но 
се вклучени во размената на ис кус твата 
со нашата служба".

ОПЕРАЦИИ ВО 
НЕВРАЛГИЧНИ ТОЧКИ

Постигнувањата на Република Маке-
донија и нејзиното учество во меѓу на-
родните операции се еден од највид ли-
вите и најзначајните резултати во од-
бранбените реформи. Споредено со 
изминатите години, учеството во ми-
ровни мисии бележи континуиран по-
раст. Притоа, нашава земја активно 
учес твува во испраќањето на свои еди-
ници во мисиите "Слобода за Ирак" (од 
2003), "ИСАФ" (од 2002) и ЕУ АЛТЕА (од 
2006), а од 2007 година Македонија има 
активно учество и во мисијата УНФИЛ 
во Либан. 

Финансирањето на одбраната е Финансирањето на одбраната е 
на ниво од 2,3 или 2,6 отсто од на ниво од 2,3 или 2,6 отсто од 
БДП на Република Македонија. БДП на Република Македонија. 
За модернизирање на АРМ За модернизирање на АРМ 
се користат 16,22 отсто од се користат 16,22 отсто од 
за цр та ните буџетски средства. за цр та ните буџетски средства. 
Во Бу џе тот за 2007 година се Во Бу џе тот за 2007 година се 
планирани 20 проценти од планирани 20 проценти од 
вкупниот буџет на МО и на АРМ. вкупниот буџет на МО и на АРМ. 


