Одбележување на 25 годишниот јубилеј
ЈУБИЛЕЈ 25 ГОДИНИ АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Хронологија на активностите за одбележување на јубилејот
Чествувањето на 25 годишниот јубилеј на Армијата на Република Македонија се
одвиваше во сложени услови и скромни финансиски средства, издвоени од вкупно
предвидените средства за редовно функционирање на АРМ без посебно одредени
средства за таа намена, од причина што истиот не беше во Програмата за одбележување
значајни датуми и настани во 2017 година.
Јубилејот беше достоинствено одбележан со низа активности и претставување
пред јавноста на Република согласно направениот План на активности за одбележување
на 25 години од формирањето на АРМ од страна на ГШ на АРМ, кој го даде фокусот на
одбележување на сите позначајни настани од историјата на АРМ.
Тежиште на активностите беше дадено на одбележувањето на деновите на
единиците, на позначајните историски настани поврзани со формирањето на АРМ и на
претходно планираните активности за 2017 година од кои поважни беа поголемите
вежбовни активности и 21-та конференција на началниците на генералштабови на
САД-Јадранската повелба (А-5).

Активностите започнаа во февруари со изработка на идејно решение за лого за
јубилејот од страна на ГШ на АРМ кое ја одразуваше симбиозата на симболот на АРМ
со државотворните симболи како отсликување на уставотворната функција на АРМ.

Истото по процесот на одобрување се користеше во текот на целата година во
сите документи за препис, на веб страницата на АРМ, при изработка на банери и
флаери кои се користеа за време на активностите на единиците на АРМ во кои беше
вклучена и јавноста и како најистакнато, со поддршка на АД Македонски пошти со
логото за првпат во македонската филателистичка историја се изработи поштенска
марка на АРМ.

Како поважни активности поврзани со формирањето на АРМ кои се одбележаа
со присуство на јавноста и соодветно медиумско претставување беа : превземањето на
првата караула „Рамна Нива“ и контрола на целата државна граница, на најголемиот
воен објект касарната „Илинден“ и пристигнување на првиот воен обврзник во АРМ.
На активностите присуствуваа и дел од учесниците на настаните од тоа бурно време, а
на одбележувањето на преземањето на караулата „Рамна Нива“ присуствуваше и имаше
свое обраќање и Врховниот командант на армијата, претседателот на Република
Македонија, Ѓорге Иванов.

Од поважните активности кои беа претходно планирани, а на истите им се даде
посебен акцент во оваа јубилејна година, беа: изведувањето на заедничката воена вежба
со силите на командата на САД за Европа, вежбата „Драгун Гардијан“ на армискиот
полигон „Криволак“ во период од 28.07 до 10.08.2017 година каде на денот за високи

гости присуствуваа највисоките воени и државни раководители и претставниците од
странските амбасади и вежбата „Македонски блесок 13“ на која се изврши НАТО
реоценување на средната пешадиска баталјонска група и НАТО оценување Ниво 2 на
ренџерска чета во согласност со каталогот за здружени капацитети и способности на
НАТО.

Централно место во одбележување на јубилејната година на АРМ беше
централната свеченост по повод 18 Август, Денот на Армијата на Република
Македонија на која и претходеа одржување на тактичко технички збор за јавноста во
Скопје и во сите гарнизони каде се сместени единиците на АРМ.

Централната прослава на која и претходеа сеопфатни подготовки се реализира
на воениот стадион во градскиот парк во Скопје во вечерните часови со интеракција и
меѓусебно дружење со цивилното население кое имаше можност пoкрај воената опрема
и техника да проследи настап на професионални ди џеј музичари.
На прославата свое обраќање имаа минисерката за одбрана Радмила
Шекеринска и претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов, кој воедно за
постигнати резултати во одбраната ги одликува со Орден за воени заслуги баталјонот

за почести и 4. механизиран пешадиски баталјон од 1. механизирана пешадиска
бригада.

Сите реализирани активности во јубилејната година беа проследени со голем
интерес во јавноста за што сведочат и дваесет и едно гостување на припадници на АРМ
на национални ТВ медиуми и две на локални ТВ медиуми, две телевизиски и две
новинарски репортажи, а 36 од вкупно реализираните 59 активности беа медиумски
проследени на национално или локално ниво.

