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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ
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"АВГАНИСТАН С   Е СЕЛИ НА 'КРИВОЛАК'""АВГАНИСТАН С 

До крајот на оваа година Мини-
стерството за одбрана ќе се фо-
кусира на три проекти, про мо-

ција на нови униформи на Армијата на 
Република Македонија, развој на ар-
мискиот полигон "Криволак" и импле-
ментација на електронски документ и 
рекордс менаџмент систем.

Според министерот за одбрана, Зо-
ран Коњановски, Министерството и Ге-
нералштабот на АРМ интензивно ра-
ботат на дефинирањето на изгледот, 
бојата, дизајнот, квалитетот на ткае ни-
ната, тежината и на другите технички 
карактеристики на новите автентични 
македонски униформи.

Првите пробни униформи се оче ку-
ваат да бидат промовирани пред ново-
годишните празници, но прво ќе бидат 
изработени пробни униформи за еден 
вод, кои ќе бидат тестирани еден или 
два месеца, за да може точно да се оп-
редели потребниот стандард.

"Министерството за одбрана - истак-
на Коњановски - ќе распише тендер со-
гласно Законот за јавни набавки за из-
работка на новите униформи на АРМ". 

НОВИ ПОВРЗУВАЊА
По реализирањето на проектот за 

раз   вој на армискиот полигон "Кри вo-
лак", министерот Коњановски потен ци-
ра дека тој ќе претставува единствен од 
ваков вид во Југоисточна Европа, кој 
може да понуди услови за обука на вој-
ници во реални услови, меѓу дру гото, ќе 
има и импровизирани урбани на селби. 

"Работиме на 
дефинирањето на изгледот, 
бојата, дизајнот, квалитетот 
на ткаенината, тежината и на 
другите технички карак те-
ристики на новите автен тич-
ни македонски униформи", 
истакна министерот за 
одбрана, Зоран Коњановски.

"На 'Криволак' ќе има 
импровизирани урбани 
населби од типот како што 
има во Авганистан, во Ирак 
и во други кризни места. 
Нашите војници ќе учеству-
ваат во вежбовни актив нос-
ти, кои буквално ќе се изве-
дуваат во реални услови, со 
цел да се долови вистин-
скиот амбиент и да бидат 
подготвени да учествуваат и 

да ја завршат мисијата 
нај добро што можат", 
вели Коњановски.

"Полигонот 'Криволак' првенствно 
треба да се користи за обука на АРМ, а 
би можеле да го користат и МВР и 
Дирекцијата за заштита и спасување и 
Центарот за справување со кризи. Во 
комерцијални услови ќе можат да го 
користат и другите армии од земјите-
членки на НАТО и од Партнерството за 
мир, вклучувајќи ја и Грција", изјави Ко-
њановски одговарајќи на нови нар ско-
то прашање дали "Криволак" ќе й биде 
понуден за воени вежби на грч ката 
Армија.

Во соработка со Министерството за 
информатичко општество прв пат Ми-
нистерството за одбрана ќе воведе 
ел ектронски документ и рекордс ме-
наџ мент систем.

"Тоа се прави со цел - како што на-
гласи Коњановски - за поефикасно ра-
ботење, побрзо донесување одлуки, 
кон трола и евиденција на активности 
при собирање документи, како и кон-
тролирано чување на секаков облик на 
документи, електронска архива. Во пр-
вата фаза од проектот ќе бидат вклу-
чени 60 корисници, по што ќе се про ши-
рува мрежата, во согласност со по тре-
бите".

Министерот одговараше и на пра-
шањата поврзани со малверзациите за 
закуп на воени објекти. Притоа, тој по-
сочи дека е утврдено оти поголем дел 
од склучените договори со закупците 
на несуштинските објекти на МО и на 
ГШ од 2004, 2005 и 2006 година се ис те-
чени, а како што оцени тој "досега никој 
не реагирал", или одредени закупци го 
преиздаваат имотот без знаење на МО.

"Имаме проблем со повеќе од 70 или 
80 отсто од договорите, кои биле склу-
чени со повеќе закупци. Всушност, има-
ме финансиска загуба поради так ви от 
однос на одредени службеници, кои 

работеле во секторот за недвижности. 
Затоа ќе ги преземеме сите мерки за да 
го санираме овој проблем", истакна 
министерот за одбрана.

Началчникот на ГШ на АРМ, генерал 
потполковник Мирослав Стојановски, 
посочи дека досегашните оценки по 
воената вежба "Македонски блесок 04" 

Македонските мировници кои 
загинаа во хеликоптерската не-
среќа кај Катлановско Блаце при 
враќањето од европската ми-
ровна мисија "Алтеа" во Босна и 
Херцеговина, постхумно се од-
ликувани со "Медал за служба во 
Европската безбедносна од бр ан-
бена политика".

Одликувањата се доделени за 
целосно исполнување на сите 
поставени барања за време на 
мисијата и за покажаниот про-
фесионализам. Но, и по 10 ме-
сеци од несреќата, семејствата сè 
уште не ги знаат причините за 
урнувањето на хеликоптерот.

"Очекувам за многу брзо вре-
ме овој Извештај да се разгледува 
повторно на седница на Владата. 
И потоа, заедно со извештаите 
кои ги подготвија Генералштабот 
на АРМ и Владата, да бидат до-
ставени до Обвинителството", 
изјави министерот за одбрана, 
Зоран Коњановски.

ЦЕЛАТА РАКОВОДНА СТРУКТУРА НА МО ЦЕЛАТА РАКОВОДНА СТРУКТУРА НА МО 
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се повеќе од поволни, но за најдоцна 60 
дена се очекува крајниот извештај од 
НАТО оценувачите за обученоста и за 
оперативната способност за извршу-
вање мисии предводени од НАТО.

Генералот Стојановски потенцира 
дека сега останува само политичарите 
да донесат одлука во кои мисии надвор 
од државата ќе учествува АРМ и во кол-
кав број оспособени, обучени и опре-
мени македонските војници ќе бидат 
ангажирани во наредните мисии.

ВОЕНА ВЕЖБА
Учесниците на вежбата "Македонски 

блесок 04" изведоа вежбовни актив-
ности, со кои ја демонстрираа својата 
обученост и оперативната способност 
за извршување на мисии предводени 
од НАТО.

Активностите се одвиваа во Цен та-
рот за обука (ЦО) "Пепелиште", со пре-

зентирање на структурата на вежбата, 
сценариото и реализацијата на актив-
ностите, а вториот дел се реализира на 
Армискиот полигон (АП) "Криволак". На 
полигонот, средниот пешадиски бата-
љон, четата на воена полиција и хели-
коптерскиот детачмент изведоа вежба 
со која прикажаа: обезбедување на ба-
за, приведување на криминална група, 
постапка при експлозија на импро ви-
зирана експлозивна направа, преба ру-
вање во населено место и уништување 
на терористички камп.

Сите активности беа поддржани со 
беспилотно летало, кое се ангажира за 
прибирање на разузнавачки податоци 
на теренот, а истите се презентираа 
директно на видеобим за гостите.

Воената вежба претставуваше една 
од најголемите и најсложените вежби 
на АРМ, а на неа, согласно Концептот за 
оперативни способности на НАТО, под 
мониторинг на стручен тим на Али-
јансата, беше извршено НАТО оцену-
вање НИВО 1 на средниот пешадиски 
баталјон, четата на воена полиција и 
хеликоптерскиот детачмент, кои се де-
кларирани единици за распоредување 
во мисии предводени од НАТО.

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА ЌЕ РАСПИШЕ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА ЌЕ РАСПИШЕ 
ТЕНДЕР ЗА НОВИТЕ ВОЈНИЧКИ УНИФОРМИТЕНДЕР ЗА НОВИТЕ ВОЈНИЧКИ УНИФОРМИ

ВОЕНАТА ВОЕНАТА ВЕЖБАВЕЖБА "МАКЕДОНСКИ БЛЕСОК 04" ГИ  "МАКЕДОНСКИ БЛЕСОК 04" ГИ 
СТАВИ НА ИСПИТ ПРИПАДНИЦИТЕ НА АРМСТАВИ НА ИСПИТ ПРИПАДНИЦИТЕ НА АРМ


