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ВОВЕД
Правилото за односи со јавноста во Армијата на Република Македонија (во
понатамошниот текст АРМ) претставува основа за уредување на меѓусебните односи
меѓу АРМ и медиумите за точно, објективно и навремено информирање на
македонската и меѓународната јавност за активностите кои се извршуваат во АРМ, во
согласност со мисијата и задачите на АРМ.
Со Правилото се одредува мисијата и улогата која ја имаат односите со јавноста
во АРМ во одржување и унапредување на борбената готовност на АРМ, регулирање на
односите со јавноста во актот на формација на АРМ, како и начинот и постапките на
комуникација со медиумите од страна на командантите и лицата за односи со јавноста
во командите и единиците на АРМ.
Цел на правилото е уредување на оваа област во Генералштабот, командите и
единиците на АРМ во рамките на дадените надлежности согласно актот за формација
на АРМ, интероперабилност со стандардите од оваа област кои се применуваат во
армиите на земјите членки на НАТО со вградени специфичности за АРМ.
Еден од приоритетите на ова правило, е достигнување на стандардите за
соодветно и доследно презентирање на мисијата на АРМ во јавноста низ внимателно и
континуирано градење коректен однос со медиумите и доближување на војничката
професија кон пошироката јавност преку средствата за јавно информирање.
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ПРВА ГЛАВА
ОПШТИ ОДРЕДБИ
1) Регулирањето на начинот и постапките на однесување со медиумите на сите
нивоа од страна на припадниците на АРМ, се значајни за афирмативно презентирање на
активностите пред пошироката јавност, зајакнување на кредибилитетот на АРМ во
Република Македонија и кај меѓународните организации, како и поддршка на
командантите во исполнување на мисијата и задачите на командите и единиците на
АРМ.
2) Значењето на медиумите за АРМ се огледува во следното:
-

-

медиумите се еден од механизмите кои овозможуваат целокупната јавност да
ги согледа и се запознае со случувањата во поблиското и далечно
опкружување и формирање на сопствени ставови и мислења за истите. Во
Република Македонија јавноста ги дознава случувањата во АРМ преку
електронските и пишаните медиуми;
преку современите видови на медиуми се објавуваат информации за АРМ
кои можат да бидат афирмативни и да го јакнат кредибилитетот на АРМ, но
исто така и невистинити или погрешно интерпретирани информации кои
можат негативно да се влијаат на мисијата и задачите на АРМ.

3) Интересот на медиумите за активностите на АРМ, пред се е насочена кон
изведување на меѓународни активности на највисоко армиско ниво, воени свечености и
церемонии, учество во меѓународни мировни операции, изведување на национални и
меѓународни вежбовни активности, учество во хуманитарни активности, ангажирање
на припадниците и единиците на АРМ и справување со природните непогоди кои имаат
последици врз цивилното население.
Со поголем интерес се следат вонредните и останати неочекувани настани, кризна
и вонредна состојба, зголемени мерки на борбена готовност, особено воена состојба и
вооружен конфликт. Како израз на современите медиумски видови интерес
предизвикува и секоја индивидуална содржина и активност на припадниците на АРМ,
објавена на социјалните медиуми која со самото објавување постанува јавна вест.
4) Цел на националните и меѓународните медиуми не е да поткопуваат, влијаат
или намерно погрешно известуваат за организацијата, операциите и активностите на
АРМ и Министерството за одбрана и покрај тоа што содржините на одредени стории
можат да бидат со негативен или недоволно разбран контекст, со грешки и критики.
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ВТОРА ГЛАВА
ВИДОВИ КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА НА СТРАТЕГИСКО,
ОПЕРАТИВНО И ТАКТИЧКО НИВО
1. Видови комуникација со јавноста
5) Зависно од просторот во кој се остварува комуникацијата и целната јавност за
која се наменети пораките комуникацијата се дели на:
-

внатрешна комуникација (комуникација со припадниците на АРМ, односно
интерна јавност);
комуникација со јавноста преку медиумите (печатени, електронски) при што
медиумите, односно новинарите се јавуваат во двојна улога, како канал за
комуникација, односно мултипликатор на пораките кои сакаме да ги
пренесеме и како дел од пошироката јавност, односно примач на пораките.

6) Како категории на јавност се класифицираат:
-

надворешна поширока јавност, пред се јавноста во Република Македонија;
надворешни клучни организации (НАТО и партнерските земји);
внатрешна јавност, односно припадниците на АРМ и нивните фамилии.

7) Во согласност со доделената мисија, во текот на извршување на задачите, АРМ
организира и спроведува дејност на односи со домашната и меѓународната јавност.
Во зависност од приликите комуникацијата на АРМ со јавноста се реализира во
следните услови:
-

-

во Република Македонија во регуларни услови при секојдневно реализирање
на планираните активности;
во Република Македонија во кризна ситуација (вонредни случувања,
инциденти, природни катастрофи, опасност од терористички акции,
вонредна состојба, непосредна воена опасност и воена состојба);
во странство, во регуларни услови (учество во билатерални или
мултилатерални воени вежби);
во странство во кризна ситуација (учество во меѓународни мировни
операции кои произлегуваат од вклученоста во системот на колективна
одбрана).

8) Наведените околности имаат примарна улога во изборот на концепцијата и
конкретната стратегија на комуницирање и планирање на односите со јавноста во
армиската организација.
Преку разни канали на комуникација се дистрибуираат информации и пораки,
насочени кон цивилната јавност, заради формирање на позитивни ставови и
афирмација на АРМ. Во наведениот процес значајна улога имаат односите со
медиумите, бидејќи пораките кои се дистрибуираат од објавените прилози имаат
влијание во одредена мерка при формирање на ставовите на цивилната јавност и
обликување на јавното мислење.
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2. Дејствување на односите со јавноста во АРМ на стратегиско, оперативно и
тактичко ниво
2.1. Односи со јавноста на стратегиско ниво
9) На стратегиско ниво армиските односи со јавноста помагаат во
воспоставување, обликување и спроведување на армиските операции во поддршка на
националните безбедносни цели. Односите со јавноста на стратегиско ниво имаат за
цел да го информираат надворешниот и внатрешниот аудиториум за армиската
организација, активностите и можностите.
10) Односите со јавноста на стратегиско ниво ја демонстрираат готовноста на
АРМ во остварување на определените задачи со Уставот на Република Македонија и се
поврзуваат со националните стратегиски цели и мисијата на армијата.
11) Односите со јавноста на стратегиско ниво се насочени кон комуникациските
цели на армијата во поддршка на мисијата, идентификувајќи ја посакуваната
(зацртаната) цел. Ефективно односите со јавноста на стратегиско ниво поттикнуваат
генерална доверба во АРМ, воспоставувајќи оправданост на операцијата и
подобрување на армиската способност за постигнување на утврдената мисија.
2.2. Односи со јавноста на оперативно ниво
12) На оперативно ниво односите со јавноста го објаснуваат армискиот концепт
во ангажирање на силите применувајќи ги потребните ресурси за остварување на
мисијата. Тие ја појаснуваат врската меѓу стратегиските и оперативните цели.
Односите со јавноста на оперативно ниво го поддржуваат командантот со обезбедување
на проценка на информациското опкружување во кое единиците се наоѓаат или
изведуваат операции. Ги идентификува прашањата на односите со јавноста кои ќе се
разгледуваат, асистирајќи во оценување на импликациите од постојното или идно
ангажирање во планирани операции и осигуруваат дека препораките од областа на
односите со јавноста се интегрирани во планирачкиот процес.
13) На оперативно ниво односите со јавноста ги поддржуваат побарувањата на
командантот за обезбедување на потребните интерни информации за очекувањата од
командите и единиците на АРМ и има значајна улога во олеснување на медиумското
ангажирање за покривање на активностите и операциите.
2.3. Односи со јавноста на тактичко ниво
14) На тактичко ниво, одговорноста и задачите на односите со јавноста се состојат
во обезбедување поддршка на командантите во спроведување на оперативниот план за
односите со јавноста, следење на медиумските и информативните активности и
одржување на конекција со медиумите во зоната на одговорност.
15) Односите со јавноста на тактичко ниво ги поддржуваат побарувањата на
командантот и единиците во спроведување на мисијата, обезбедувајќи внатрешно
информирање и непречен двонасочен проток на медиумски информации.
16) Со реагирање на најбрз можен начин на потенцијалните медиумски
активности во зоната на одговорност кои можат да имаат негативно влијание на
мисијата. Односите со јавноста на тактичко ниво придонесуваат за остварување на
целите на оперативно и стратегиско ниво.
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ТРЕТА ГЛАВА
МИСИЈА И ПРИНЦИПИ НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ ВО АРМ
1. Мисија на односите со јавноста во АРМ
17) Мисијата на односите со јавноста во АРМ се дефинира како: „Основна мисија
на односи со јавноста на АРМ е да обезбеди континуирано, точно и навремено
информирање како на јавноста така и на постојаниот состав на АРМ за сите активности
на ГШ на АРМ и потчинетите команди и единици со цел подобрување на
кредибилитетот на АРМ”.
18) Мисијата на односите со јавноста во АРМ содејствува со мисијата на односи
со јавноста во НАТО која е дефинирана како „Мисијата на воените односи со јавноста
во НАТО е поддршка на командната структура со доставување на точни и навремени
информации до јавноста со цел да се подобри јавната свест и разбирање на воените
аспекти на улогата на Алијансата, целите, операциите, мисијата и активностите, а со
тоа подобрување на организацискиот кредибилитет.”
2. Спроведување на мисијата на односи со јавноста во АРМ
19) Односите со јавноста во АРМ при остварување на поставената мисија мора да
бидат хоризонтално и вертикално потполно интегрирани во командната структура на
АРМ, и мора да постои постојана комуникација на сите нивоа во командната структура
и воената хиерархија на АРМ.
20) Формациски поставените старешини за односи со јавноста се тие кои треба да
ги советуваат своите команданти како на најдобар начин да се употребат базичните
функции на медиумските релации, односите со јавноста и внатрешната комуникација
преку употреба на разните видови на медиумски технологии и мрежи, визуелизација и
обука со цел да се постигне најдобар ефект во комуницирањето со разни структури во
јавноста.
21) Командантот и штабот во командите и единиците на АРМ потребно е да
спроведуваат двонасочна комуникација со јавноста во Република Македонија,
обезбедувајќи навремени и вистинити информации директно или преку канцеларијата
за односи со јавноста (КОЈ) на ГШ на АРМ во зависност од надлежностите. Потребата
од комуникација со најразлични целни групи, односно јавноста кои имаат различно
ниво на разбирање на воената организација не е само пожелно туку е неопходно за
разбирање и поддршката на мисијата на АРМ и дадената уставна задача во одбрана на
територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија.
22) Со поактивна меѓусебна комуникација и асистенција на медиумите, лицата за
односи со јавноста треба да им помогнат на медиумите да ја разберат армиската
организација, активностите и мисијата на АРМ. Со таков пристап ќе и се помогне на
АРМ и военото раководството, јавноста да ги разбере и да ја поддржува мисијата на
АРМ и нејзината улога и учество во градење на просперитетот за нашата држава и
народ.
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2.1 Мисија на односи со јавноста во канцеларијата за односи со јавноста во
ГШ (КОЈ/ГШ) на АРМ
23) Планира и спроведува комуникација со националните медиуми и пошироката
јавност во Република Македонија и надвор од неа; изработува анализа на медиумското
опкружување и влијание на медиумите врз мисијата на АРМ. Обезбедува поддршка на
ГШ на АРМ преку навремено и редовно информирање на јавноста за активностите и
настаните во АРМ и остварува непрекинато внатрешно информирање.
2.2. Мисија на односи со јавноста на првопотчинетите команди и единици на
ГШ на АРМ
24) Односите со јавноста во првопотчинетите команди на ГШ на АРМ
обезбедуваат поддршка на командантите и на ГШ на АРМ со навремено и редовно
информирање на јавноста за активностите и настаните кои ги реализираат, и вршат
непрекинато внатрешно информирање. Преку планирани и координирани активности
спроведуваат комуникација со медиумите на локално ниво. Изведуваат основна обука
на персоналот од доменот за односи со јавноста, одредуваат персонал за извршување
задачи од доменот на односите со јавноста во поддршка на вежбовните активности, и
активностите на АРМ во поддршка на цивилното население.
2.3. Мисија на односи со јавноста во бригада
25) Односите со јавноста во бригада обезбедуваат поддршка на командантите од
овој домен. Планираат и реализираат навремено и редовно проследување информации
за активностите и настаните на командите и единиците од својот состав во поддршка на
вежбовни активности, активности за поддршка на цивилното население и останати
активности од ЦВС. Изведуваат непрекинато внатрешно информирање.
2.4 Мисија на односи со јавноста во баталјон
26) Односите со јавност во баталјон обезбедуваат поддршка на командантите на
баталјоните и на останатите единици на гарнизонско ниво. Навремено и редовно
проследуваат информации за вежбовни активности, активности за поддршка на
цивилното население и останати активности од ЦВС кои ги спроведуваат единиците од
гарнизонот. Изведуваат непрекинато внатрешно информирање.
3. Поддршка на мисијата на односи со јавноста
27) Организирање на сеопфатен пристап на отвореност и пријателски однос кон
медиумите, давање на максимум информации за што пократко време во согласност со
безбедноста и класификацијата на информациите, поддршка на слободен проток на
информации за активности на АРМ преку јавните медиуми и веб страната на АРМ се
основниот елемент на афирмација на АРМ во мирновремени услови и услови на криза.
28) Менаџирањето од страна на старешините за односи со јавноста на протокот на
клучни информации на сите нивоа и овозможување на нивна достапност до
припадниците на АРМ и до пошироката јавност ќе го поттикне разбирањето за
армиската култура, позиции, ставови за одредени прашања и армиски процедури, а со
тоа и поддршка на мисијата на АРМ во остварување на нејзините цели.
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29) Постигнување на мисијата на односи со јавноста е возможно преку постојано
следење и мониторинг на сите поважни информации со кои треба да се запознаени
припадниците на АРМ и надворешната јавност.
Особено е потребно да се обрати внимание на навремено информирање и
запознавање со информациите на клучниот персонал, но и на целокупниот персонал за
активностите од цивилниот живот кои се битни не само за армиската организација туку
и за цивилниот живот на припадниците на АРМ.
4. Принципи во работата на односи со јавноста во АРМ
30) Основни принципи во работата на КОЈ/ГШ, како и другите одговорни лица во
АРМ во доменот на информирањето се:
-

навремено и редовно давање на точни информации на јавноста за
активностите и настаните во кои е вклучена АРМ;
достапност на АРМ за јавноста и медиумите во секое време;
обезбедување на транспарентност во работата на АРМ;
обезбедување на слободен пристап до информациите;
избегнување на коментари за информациите со политичка содржина;
координација на работата со сите постоечки субјекти за односи со јавноста
во АРМ и МО.

31) Принципите за односите со јавноста налагаат, истите да бидат директно под
команда на командантите на командите и единиците. Доколку од било која причина
согласно актот за формација лицата за односи со јавноста не се поставени во
персоналниот штаб на командантот туку во некоја од секциите, потребно е да имаат
одобрување за директна комуникација со командантите, притоа не нарушувајќи го
принципот на единство и субординација во командувањето.
32) Ваква е формациската поставеност бидејќи командантот на командата или
единицата е најодговорен за спроведување на односите со јавноста, и затоа што
старешините за односи со јавноста го претставуваат командантот и говорат во негово
име, а воедно со ова се минимизира времето за пристапување до потребните
информации од најодговорните лица во командата и штабот.
33) За непречено извршување на мисијата на односи со јавноста, хиерархијата на
командување треба да биде доволно флексибилна со цел синхронизирање на сите
функционални активности од доменот на односи со јавноста.
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ЧЕТВРТА ГЛАВА
ФОРМАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА ВО
АРМ, СПОСОБНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ
1. Формациска поставеност на односи со јавноста во АРМ
34) Во Армијата на Република Македонија согласно актот за формација, односите
со јавноста се уредени на стратегиско, оперативно и тактичко ниво.
1.1. Формациска поставеност на стратегиско ниво
35) Во ГШ на АРМ, во состав на персоналниот штаб на НГШ на АРМ,
функционира Канцеларијата за односи со јавноста (во понатамошниот текст КОЈ/ГШ),
која е најодговорна за обезбедување на потребна транспарентност и навремено
информирање на јавноста за активностите на АРМ. КОЈ/ГШ е највисоко во стручната
хиерархија на односите со јавност во АРМ и е под директна командна линија со НГШ
на АРМ.
36) На чело на КОЈ/ГШ се наоѓа началник на канцеларијата, воедно портпарол на
АРМ и потребен персонал организиран за исполнување на мисијата и задачите на
односи со јавноста на АРМ согласно актот за формација на АРМ.
37) Генерално, трендот за поставување на место портпарол на АРМ треба да биде
со висок офицерски чин со цел создавање авторитетно одговарање и комуницирање со
јавноста. Потребно е претходно искуство во познавање на процедурите и операциите во
АРМ.
1.2. Формациска поставеност на оперативно ниво
38) Во првопотчинетите команди на ГШ на АРМ, во односи со јавноста во АРМ,
согласно актот за формација, поставени се офицери за односи со јавноста во
Здружената оперативна команда, Командата за обука и доктрини и полкот за
специјални операции.
39) Офицерите за односи со јавноста во потчинетите команди и единици на ГШ на
АРМ формациски се поставени во персоналниот штаб на командантите на прво
потчинетите команди на ГШ на АРМ, или во состав на штабот на ниво на бригада.
Офицерите за односи со јавноста обезбедуваат поддршка од доменот на односи со
јавноста на КОЈ/ГШ на АРМ и воедно имаат функција на советник на командантите за
работи поврзани од овој домен. Доколку формациската поставеност е како поединец
без дополнителен персонал, тие спроведуваат лимитирано планирање за односи со
јавноста и изведуваат ограничени операции од доменот на односи со јавноста.
1.3. Формациска поставеност на тактичко ниво
40) На тактичко ниво се поставени офицери и подофицери за односи со јавноста
на ниво на бригада, во самостојните баталјони од составот на ЗОК и баталјоните кои се
јавуваат како команди на гарнизон.
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41) Офицерите за односи со јавноста во бригада можат да бидат од чин капетан до
мајор. Согласно НАТО стандардите пожелно е формациската поставеност да биде во
персоналниот штаб на командантите на бригадите.
42) Доколку со актот за формација се поставени во некоја од секциите во штабот,
поради исполнување на функциите кои ги имаат односите со јавноста потребно е да
има директна комуникација со командантот со почитување на одредбите за единство и
субординација во командувањето. Потребно е да имаат одредено заменски офицер или
подофицер за непрекинато функционирање на односите со јавноста.
43) Лица за односи со јавноста во баталјон можат да бидат подофицери со чин
постар водник до наредник. Доколку формацијата не предвидува посебно формациско
место за односи со јавноста, подофицерите можат да извршуваат двојната функција и
во тој случај најпожелно е тоа да биде цивилно воена соработка.
44) Подофицерите за односи со јавноста потребно е да имаат директна
комуникација со командантот со почитување на одредбите за единство и субординација
во командувањето. Потребно е да имаат одредено заменски подофицер за непрекинато
функционирање на односите со јавноста.
45) Со ваквата формациска поставеност на лицата за односи со јавноста се
овозможува исполнување на мисијата и целите во областа на односи со јавноста на
АРМ.
2. Потребни квалификации и должности на припадниците на АРМ кои се
поставени за односи со јавноста
2.1. Претпочитани квалификации за лицата за односи со јавноста
46) Припадниците на АРМ кои се поставуваат на формациски должности за
односи со јавноста потребно е да имаат: дополнително образование и обука од оваа
област, аналитички способности, вештини за лесна и убедлива комуникација,
способност да бидат уверливи и објективни, способност брзо да примаат информации и
да почитуваат рокови и постојано да ги следат промените кои постојано се случуваат во
оваа област.
2.2. Основни должности на припадниците на АРМ кои се поставени за односи
со јавноста
47) Основни должности на припадниците на АРМ кои се поставени за односи со
јавноста кои генерално се однесуваат на сите нивоа на дејствување се:
-

-

-

обезбедување на експертски совети за асистенција на командантите во
донесување и соопштување на одлуки од областа на комуницирање со
јавноста. Со тоа ја поддржуваат способноста на командата/единицата за
извршување на мисијата од областа на односите со јавноста;
употреба на комуникациски алатки и техники за воспоставување врска меѓу
командантот и јавноста, јавното мислење и медиумите со задача да се
промовира разбирање и поддршка на активностите кои ги изведува
единицата;
обезбедување постојана подготвеност на персоналот, ресурсите и алатки од
својата единица за остварување на мисијата на односите со јавноста;
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-

дејствување како застапник за спроведување на ресурсите и прашањата кои
се однесуваат на односите со јавноста во рамки на својата единица;
координирање на активностите за односи со јавноста по хоризонтала и
вертикала во рамки на формациската поставеност во АРМ согласно
хиерархијата во командувањето.

3. Препорачани способности и посебни должности на КОЈ/ГШ и лицата за односи
со јавноста во АРМ
3.1. Канцеларија за односи со јавноста во ГШ на АРМ
48) Препорачани способности:
-

потполна информатичка и технолошка опременост за поддршка на
поставената мисија и задачи на односи со јавноста во АРМ;
обезбедување услуги и капацитети за претставниците на медиумите во
поддршката на националните и меѓународните операции во кои учествува
АРМ.

49) Посебни должности:
-

-

-

-

-

следење на информациското опкружување во воената област, во поблиското
опкружување и на глобално ниво;
изработка на анализа и преглед на надворешните медиумски пораки кои се
од значење за АРМ;
координирање на барањата на претставниците на медиумите за изведување
на медиумски активности во командите и единиците на АРМ;
предлагање мерки за поддршка во снимање на репортажни емисии за АРМ
од страна на медиуми од земјата и странство со цел афирмативно
презентирање на АРМ;
координирање со Секторот за комуникации, аналитика и оперативна
поддршка (СКАОП) во МО за медиумски прашања кои се однесуваат за
одбраната согласно надлежностите, како и меѓусебно информирање за сите
прашања од меѓусебен интерес;
координирање со Регионалниот центар за односи со јавноста и секцијата Ј7/ГШ на АРМ за потребите во обуката;
учество во креирање на програмата за обука за односи со јавноста за
потребите во АРМ;
одржување постојана комуникација и координација на активностите со
офицерите за односи со јавноста во сите потчинети единици на ГШ на АРМ;
обезбедување база на дигитални фотографии, видео снимки и аудио записи
од активностите значајни за АРМ;
изработување и процесирање на дигиталните информатички продукти
наменети за внатрешно информирање и информирање на пошироката
јавност;
обезбедување заштита на дигиталните записи и информатичкиот систем на
пренос од неовластен пристап и злоупотреба;
обезбедување медиумска поддршка на организациските единици во ГШ на
АРМ во афирмирање на активностите поврзани со нивната сфера на
делување, а кои се од значење за афирмација на АРМ;
продукција и дистрибуција на соопштенија, фотографии, видео и аудио
продукти за навремено информирање на јавноста во РМ;
менаџирање на начинот на дистрибуција на информатичките продукти;
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-

-

обезбедување логистичка поддршка на претставници на националните
медиуми кои вршат одобрени медиумски активности на локации каде се
одвиваат воени активности;
организирање и одредување персонал кој ќе раководи со центарот за односи
со јавноста за време на изведување на поголеми вежбовни активности на
единици на АРМ или конференции од меѓународен карактер.

3.2. Офицери за односи со јавноста во потчинетите команди и единици на ГШ
на АРМ
50) Препорачани способности:
-

-

офицерите за односи со јавност потребно е да имаат овластување од
командантот за оперативна контрола над активностите од доменот на односи
со јавноста на единиците од својот состав на локално ниво согласно
територијалната поставеност на гарнизоните;
да имаат на располагање потребни информатичко и технички средства за
следење на медиумското опкружување:
да имаат техничка и персонална можност самостојно да организираат и
спроведуваат активности за медиумско покривање на активностите кои се во
поддршка на операциите кои ги изведува командата.

51) Посебни должности:
-

-

-

-

-

-

-

планирање и анализа на односи со јавноста за потребите на командантите;
спроведување информативни кампањи на свое ниво во поддршка на
операциите;
обезбедување, процесирање и дистрибуција на информации за внатрешно и
надворешно информирање преку изработка на соопштенија;
давање поддршка на барањата од КОЈ/ГШ кои се однесуваат за доставување
на информации, поддршка на медиумите, планирање на медиумско
покривање на активности и изведување на обука;
обезбедување непрекината поддршка на борбениот штаб кои се однесуваат
на побарувања за информации од доменот на односите со јавноста;
идентификување и соодветен пристап кон релевантни информации на
оперативно и тактичко ниво од доменот на односи со јавноста кои можат да
имаат импликации на работата на штабот;
на барање на КОЈ/ГШ лично учествуваат и/или обезбедуваат квалифициран
персонал и потребна поддршка за формирање на центар за односи со
јавноста за потребите на поголемите вежбовни активности;
обезбедување поддршка, прием, транспорт и придружба на новинарски
екипи од националните и локални медиуми кои известуваат за активности на
единиците од значење за афирмација на АРМ;
спроведување и изведување обука од доменот на односи со јавноста на
клучниот персонал кој се упатува во мировни мисии или меѓународни
вежбовни активности во и надвор од државата;
спроведување континуирана обука и запознавање на персоналот во
единицата за начинот на однесување со медиумите и за значењето на
односите со јавноста врз задачите и мисијата на единицата;
обезбедување навремено доставување на дигитални продукти и соопштенија
за потребите на веб страната на АРМ или на барање од КОЈ/ГШ;
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-

-

-

одржување постојана комуникација и координација по стручна линија со
КОЈ/ГШ на АРМ и потчинетите команди и единици за прашања кои се
однесуваат на односи со јавноста;
координирање со правните служби и надлежните секции од штабот за
прашања кои се однесуваат на проверка на содржини на информации кои се
класифицирани или можат да ја нарушат безбедноста на операциите;
обезбедување на база на дигитални фотографии, видео снимки и аудио
записи од активностите значајни за командите и единиците;
доставување на промена на податоци на веб страната на АРМ која се
однесува на биографски податоци или останати промени во единиците
веднаш по настанувањето на промената по иста постапка како и за
доставување на соопштенија.

3.3. Офицер за односи со јавноста во бригада
52) Препорачани способности:
-

-

офицерите за односи со јавноста во бригада потребно е да се оспособени и
материјално технички опремени да го следат медиумското опкружување, да
организираат, спроведуваат активности за брзо распоредување и покривање
на активности кои се во поддршка на операциите кои ги изведуваат
претпоставените или потчинетите единици;
потребно е да имаат овластување од командантот за директно комуницирање
по стручна линија во вертикалната хиерархија за прашањата кои се
однесуваат од доменот за односи со јавноста, кои се од значење за АРМ, како
и директно комуницирање со останатите секции во штабот со цел добивање
навремени информации за активностите кои имаат влијание на односите со
јавноста.

53) Посебни должности:
-

-

-

-

-

планирање и анализа на активностите за медиумско покривање и медиумско
опкружување кои се од значење за областа на односи со јавноста за
потребите на командантот. Давање стручна поддршка за потребите на односи
со јавноста во повисоката команда и на КОЈ/ГШ на АРМ;
обезбедување, процесирање и дистрибуирање информации за внатрешно и
надворешно информирање во рамки на своите надлежности;
овозможување потребна поддршка на барањата од повисоката команда кои
се однесуваат за доставување на информации, поддршка на медиумите,
планирање на медиумско покривање на активности и изведување на обука;
обезбедување непрекината поддршка на борбениот штаб кои се однесуваат
на побарувања за информации од доменот на односи со јавноста;
идентификување и соодветен пристап кон релевантните информации на
тактичко ниво од доменот на односите со јавноста кои можат да имаат
импликации на работата на штабот;
комуницирање и обезбедување стручна поддршка на тактичко ниво на
потчинетите единици во зоната на одговорност;
координирање со правните служби и надлежните секции од штабот за
прашања кои се однесуваат на проверка на содржини и информации кои се
класифицирани или можат да ја нарушат безбедноста на операциите;
обезбедување поддршка, прием, транспорт и придружба на новинарски
екипи од националните и локални медиуми кои известуваат за активности на
единиците кои се од значење за афирмација на АРМ;
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-

-

обезбедување база на дигитални фотографии, видео снимки и аудио записи
од активностите значајни за командите и единиците;
спроведување континуирана обука и запознавање на персоналот во
единицата за начинот на однесување со медиумите и за значењето на
односите со јавноста врз задачите и мисијата на единицата;
доставување на промена на податоци на веб страната на АРМ која се
однесува на биографски податоци или останати промени во единиците
веднаш по настанувањето на промената по иста постапка како и за
доставување на соопштенија.

3.4. Подофицери за односи со јавноста во баталјон
54) Претпочитани способности:
-

-

подофицерите за односи со јавноста во баталјон потребно е да се оспособени
и материјално технички опремени да го следат медиумското опкружување на
гарнизонско ниво, да организираат, спроведуваат активности за брзо
покривање на активностите кои се во поддршка на операциите кои ги
изведуваат единиците на гарнизонско ниво;
потребно е да имаат овластување од командантот за директно комуницирање
по стручна линија во вертикалната хиерархија за прашањата кои се
однесуваат од доменот за односи со јавноста, а се од значење за АРМ, како и
директно комуницирање со останатите секции во штабот со цел добивање
навремени информации за активностите кои имаат влијание на односите со
јавноста.

55) Посебни должности:
-

-

-

-

-

-

-

планирање и анализа на активностите за медиумско покривање на единиците
на гарнизонско ниво и локалното медиумско опкружување кои се од значење
за односите со јавноста за потребите на командантот;
обезбедување и процесирање на информации за внатрешно и надворешно
информирање во рамки на своите надлежности;
обезбедување поддршка на барањата од повисоката команда кои се
однесуваат за доставување на информации, поддршка на локалните медиуми,
планирање на медиумско покривање на активности;
обезбедување непрекината поддршка на борбениот штаб кои се однесуваат
на побарувања за информации од доменот на односи со јавноста;
идентификување и соодветно пристапување кон релевантни информации на
тактичко ниво од доменот на односи со јавноста кои можат да имаат
импликации на работата на штабот;
обезбедување поддршка, прием, транспорт и придружба на новинарски
екипи од локални медиуми кои известуваат за активности на единиците кои
се од значење за афирмација на АРМ;
координирање со надлежните секции од штабот за прашања кои се
однесуваат на проверка на содржините на информациите кои се
класифицирани или можат да ја нарушат безбедноста на операциите;
спроведување континуирана обука и запознавање на персоналот во
единицата за начинот на однесување со медиумите и за значењето на
односите со јавноста врз мисијата на единицата;
обезбедување база на дигитални фотографии, видео снимки и аудио записи
од активностите значајни за единицата;
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-

доставување на промена на податоци на веб страната на АРМ која се
однесува на биографски податоци или останати промени во единиците
веднаш по настанувањето на промената по иста постапка како и за
доставување на соопштенија.
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ПЕТТА ГЛАВА
ПРИПАДНИЦИ НА АРМ СО ОДГОВОРНОСТ ВО СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА
1. Припадници на АРМ со примарна одговорност за комуникација со
медиумите
56) Началникот на ГШ на АРМ и командантите на потчинетите команди и
единици на ГШ на АРМ се најодговорни за директно комуницирање со јавноста и тие
се примарни портпароли на АРМ.
57) По овластување на началникот на ГШ на АРМ, портпаролот на АРМ е
задолжен за директна комуникација со медиумите како претставник на АРМ во
соопштување на официјалните ставови на ГШ на АРМ и давање одговор на
поставените прашања.
58) Командантите на потчинетите команди и единици и портпаролот на АРМ го
известуваат началникот на ГШ на АРМ по линија на командување за секој планиран
или непланиран настап во медиумите и давање изјава или одговори.
59) Началникот на ГШ на АРМ може да го овласти и било кој припадник на АРМ
за комуникација или настап во медиумите за точно одредени активности врз основа на
претходно доставено барање од медиумите. Пред настапување во медиумите потребна
е консултација за стручни прашања со Канцеларијата за односи со јавноста во ГШ на
АРМ.
60) Покрај командантите и портпаролот на АРМ кои се одговорни за директна
комуникација со медиумите, на сите офицери за односи со јавноста секој за своето
рамниште, им се овозможува директно комуницирање со медиумите, со цел
проследување на сите претходно договорени и соодветни пораки кои се во поддршка на
афирмација на активностите на АРМ. Комуникацијата со медиумите се остварува по
претходни консултации со командантот на единицата и со началникот на КОЈ/ГШ на
АРМ.
61) Одговорен за сите контакти со претставниците со националните (со странски
медиуми со претходна координација со СКАОП/МО) е портпаролот на АРМ и
началникот на Канцеларијата за односи со јавноста во ГШ на АРМ, а за контакти со
локалните медиуми во зоната на одговорност се овластени и офицерите за односи со
јавноста во потчинетите команди и единици, кои за реализација на сите активности
поврзани со ова прашање се должни да вршат непосредна координација со
претпоставените старешини преку системот на КиК и со началникот на КОЈ/ГШ на
АРМ.
2. Одговорности на командантите на командите и единиците на АРМ во
спроведување на односите со јавноста
62) Командантите на командите и единиците во АРМ се одговорни во
обезбедување и давање на навремени, точни и комплетни информации. Секој
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командант пожелно е лично да покаже пример на транспарентност кон јавноста со
преземање на проактивен пристап кон медиумите.
63) Командантите на командите и единиците се одговорни за спроведувањето на
Планот за медиумски активности на своите команди и единици пред се на оние кои се
афирмативни и се од интерес за јавноста.
64) Командантите на командите и единиците се одговорни за интегрирање на
односите со јавноста во процесот на донесување на воена одлука со што се обезбедува
синхронизација на неборбените и борбени функции во процесот.
65) Командантите на командите и единиците се одговорни за реализирање на
одобрените барања на присуство на медиумите во единиците.
66) Командантите на командите и единиците се одговорни за одредување на
обемот и начинот на медиумска покриеност на одредена активност, врз основа на
претходна препорака од офицерите за односи со јавност или КОЈ/ГШ.
3. Одговорности на портпаролот на АРМ
66) Портпаролот на АРМ е одговорен за навремено, вистинито и точно давање
одговори и запознавање на јавноста за сите успеси и предности, но и за сите
недостатоци и слабости со цел задржување на довербата на јавноста во АРМ.
67) Портпаролот на АРМ е одговорен за навремено реагирање на појавени
шпекулации во медиумите со потврдување, коригирање или демантирање на наводите
директно до изворот или преку јавно објавена изјава. Се консултира со НГШ на АРМ за
сите прашања кои се во негова исклучива надлежност.
68) Портпаролот на АРМ е одговорен за навремено запознавање на НГШ на АРМ
за секоја медиумска активност која може да има влијание врз животот и работата во
АРМ.
69) Портпаролот на АРМ треба да има создадено и обликувано правилен однос и
пристап со сите позначајни раководни места и командни позиции во ГШ на АРМ и со
командантите на командите и единиците со што се овозможува добивање навремени и
точни информации за активноста за која е покажан интерес. Старешините на клучни
позиции во АРМ и портпаролот на АРМ мора да воспоставуваат и одржуваат потребна
меѓусебна комуникација. Некоординираните пораки и конфликтни информации можат
моментално да ја дискредитираат АРМ.
70) Портпаролот на АРМ е одговорен за воспоставување правилен и пријателски
однос со претставниците на сите национални медиуми без нивна селективност.
4. Одговорности на припадниците на АРМ кои се поставени за односи со јавноста
71) Старешините за односи со јавноста на АРМ се директно одговорни за:
-

навремено информирање на командантот и штабот за сите активности од
доменот на односи со јавноста кои се од значење за АРМ;
проактивно афирмативно дејствување од перспектива на односите со
јавноста;
28

-

-

постојана координираност со целиот штаб и поддршка на командантот и
единицата во оваа област;
постојана комуникација по стручна линија по вертикална командна
структура со цел обезбедување навремени информации од потчинетите или
претпоставените команди и единици;
постојано, навремено и ефикасно дистрибуирање на информациите со цел
информирање на јавноста.

5. Одговорности на останатите припадници на АРМ во односи со јавноста
72) Старешините во АРМ се одговорни за запознавањето на припадниците од
своите состави за нивната должност навремено да известуваат за покани за лично
учество во емисии кои се емитуваат преку електронските медиуми (квизови, емисии од
забавен карактер, контактни емисии, радио емисии и слично), а кои се надвор од
службата.
73) Секој припадник на АРМ е одговорен за своите постапки во комуникација со
медиумите доколку претходно не го известил претпоставениот старешина за стапување
во контакт со претставниците на медиумите. За неовластено остварување на контакти
со медиумите како и јавен настап, давање изјава или одговор на прашања кои се
однесуваат од доменот на животот и работата на АРМ надвор од надлежностите и без
претходно одобрување се преземаат предвидените мерки согласно Законот за служба
во АРМ.
74) Претпоставените старешини се должни да ги запознаат своите потчинети кои
учествуваат на јавен настап со одредбите на Законот за служба во АРМ и прописите во
АРМ кои се однесуваат на обврската на секој припадник на АРМ за чување на угледот
на Армијата на Република Македонија, како и чување на класифицирани информации.
75) Припадниците на АРМ за време на настапи и учество во емисии кои се надвор
од службата и се емитуваат преку електронските медиуми, треба да избегнуваат да
одговараат на прашања кои се надвор од своите надлежности и се однесуваат на
животот и работата во командите и единиците на АРМ. За таа цел се врши претходна
подготовка од старешините за односи со јавноста.
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ШЕСТА ГЛАВА
НАЧИН НА КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ ОД СТРАНА НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА АРМ
1. Значење на правилна комуникација со медиумите
76 Медиумите во традиционална форма (печатени, радио и телевизија) и
поновите форми на електронски медиуми (социјални медиуми, веб страни, блогови,
форуми итн.) претставуваат двонасочен канал преку кој можеме да ги соопштиме
нашите ставови и активности со кои АРМ се афирмира на локално, национално, но и на
меѓународно ниво, како и преку нив да ги добиеме потребните информации од нашето
опкружување, што може да влијае на нашите планирани операции.
2. Начин на правилна комуникација на припадниците на АРМ со медиумите
77) Припадниците на АРМ со примарна одговорност за односи со јавноста ја
остваруваат комуникацијата со медиумите на постојана и проактивна основа, во време
на редовни активности пред да се појави кризна ситуација. Одржувањето на таквата
комуникација и меѓусебни односи обезбедува медиумите постојано да бидат
информирани за активностите на АРМ, а
воедно доволно запознаени со
функционирањето на воената организација со цел обезбедување соодветен и правилен
контекст во нивното известување за АРМ.
78) Комуникацијата со медиумите секогаш треба да биде транспарентна и
официјална, без неофицијална комуникација (тн. off-the-record) која треба да биде
исклучок само за прашања во кои се посочува дека надлежноста за одредено прашање
на кое се бара одговор е на друг субјект или повисоко ниво.
79) Задржување на давање на одговор за бараните информации доколку би биле и
негативни, секогаш кај медиумите се креира перцепција на прикривање, кое покренува
шпекулации кои влијаат штетно на кредибилитетот на АРМ и нејзината улога во
општеството. Молчењето и одбивањето на давање на информации или коментари за
бараното прашање кое се однесува на животот и работата во АРМ, операциите,
активностите, процедурите кои се од интерес за јавноста, исто така ја поткопуваат
довербата во АРМ.
80) Припадниците на АРМ (офицери, подофицери, професионални војници и
цивилни лица) кои немаат примарна одговорност во односите со јавноста,
комуникација со медиумите ја остваруваат во услови согласно одредбите на ова
Правило.
81) Настојувањата за достигнување на нормите за комуникација со медиумите во
НАТО партнерските земји, во понатамошниот период треба да одат во насока на
постојано оспособување и обука на сите припадници на АРМ за ваква комуникација.
Со тоа ќе се овозможи комуницирање со медиумите за лични прашања кои се поврзани
со животот и работата во единицата на која припаѓаат, а кои можат афирмативно да
влијаат на АРМ, притоа почитувајќи го принципот на единство во командувањето и не
надминувајќи ги своите надлежности.
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3. Мерки и постапки за правилна комуникација со медиумите од страна на
одговорните лица за односи со јавноста во АРМ
82) Офицерите и подофицерите за односи со јавноста за полесна комуникација со
медиумите ги применуваат следните мерки и постапки:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

развиваат меѓусебна врска со новинарите и репортерите и одржуваат
редовни контакти секој на свое рамниште. Еднаш воспоставената релација
новинарите коректно ја користат за понатамошна соработка;
воспоставуваат и одржуваат константен систем на комуникација со
медиумите (електронска пошта, факс или мобилен телефонски контакт);
ја ажурираат листата на контакти со медиумите;
го познаваат начинот на работа на медиумите од контакт листата. Го знаат
нивниот реон на покривање, соработката која ја остваруваат со други
медиуми на национално или меѓународно ниво. Ги познаваат предрасуди и
сите други мотивации на претставниците на медиумите со кои соработуваат.
За истото потребно е водење и ажурирање на карта за медиумски профили;
секогаш одговараат на поставените прашања преку системот за
комуникација по кој е добиено прашањето. Одговорите треба да бидат
транспарентни и да бидат дадени во што е можно покус рок. Неодговарање
на поставените прашања или пролонгирање е најлошата варијанта за
контактирање со медиумите, на тој начин се остава простор тие самите да
шпекулираат за прашањето и го презентираат нивното видување;
доколку прашањето кое е поставено не е во надлежност на АРМ, се
упатуваат на одговорниот субјект за прашањето. На тој начин се одржува
воспоставениот кредибилитет и меѓусебна доверба;
одговараат љубезно и без никакво фаворизирање на одредени новинарски
агенции или новинари;
никогаш не ги прекриваат информациите кои не се класифицирани и покрај
тоа што информациите може да претставуваат лоши вести. Тие нема да се
подобрат доколку се остави подолг временски период за шпекулации, туку
со тек на времето ќе стануваат се полоши и постојано ќе се навраќаат на нив
доколку ние први не го дадеме одговорот;
даваат точни и прецизни одговори. За таа цел се проверуваат и потврдуваат
податоците пред да се даде одговор. Познавањето на одговорот и одлучниот
став кон прашањето можат да имаат значително влијание врз новинарите;
не се конфронтираат околу временската рамка за бараниот одговор. Во
случај да не може да се даде комплетен одговор, се даваат верифицирани
факти за кои има потврда со објаснување дека сите дополнителни
информации кои ќе пристигнат во меѓувреме ќе им бидат доставени;
доколку информациите се класифицирани објаснуваат на медиумот, зошто е
тоа така и/или се одговора на оние прашања кои не се сензитивни и
класифицирани, а се поврзани со темата. Никогаш не даваат одговор дека не
смеат да се кажуваат тие информации поради нивната класификација;
не сугерираат за временскиот рок за објавување на информациите, уредникот
на медиумот одлучува за објавувањето;
не даваат неофицијални коментари без оглед на тоа колку добро ги познавате
новинарите. И кога официјалната изјава е завршена и камерите се спуштени
и исклучени. Сите дадени коментари можат да се искористат и да се
припишат на официјалната изјава. Камерите и диктафоните снимаат и кога е
завршен официјалниот дел;
доколку се даваат одговори по телефон прашуваат дали изјавата ќе се снима
и дали ќе се употребат цитати од одговорот. Не се сугерира кој дел од
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одговорот или што да се цитира. Во изјавите се користи методот на
потенцирање на битниот дел од изјавата, односно потенцирање на главниот
дел.
4. Мерки и постапки за правилна комуникација со пошироката јавност
83) Покрај воспоставувањето на одлични релации со медиумите на локално и
државно ниво кон офицерите и подофицерите за односи со јавноста ќе се адресираат
прашања од останатите цивилни структури и организации како и поединци за одредени
побарувања.
84) Постапувањето со ваквите барања исто така треба да се разгледува на
најодговорен начин како и во случај со медиумите, затоа што секој нељубезен или
погрешно даден одговор може да се мултиплицира на негативен начин, особено во
денешно време на масовно користење на социјалните мрежи и појавата на граѓанско
новинарство.
85) Доколку поставените барања не се во надлежности на АРМ, потребно е
барателот љубезно да се упати до кој субјект да се обрати. За таа цел офицерите за
односи со јавноста покрај останатото треба добро да ги познаваат надлежностите на
останатите министерства и државни институции како и познавање на нивните области
на дејствување. Доколку барањата се однесуваат на АРМ тогаш проследете ги до
надлежната служба на запознавање и доставете го добиениот одговор.
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СЕДМА ГЛАВА
ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗА НА МЕДИУМСКИТЕ АКТИВНОСТИ
1. Планирање на медиумските активности
86) Планирањето и подготовката за покривање на медиумските активности се
клучни за успешно презентирање и афирмирање на активностите на АРМ.
Канцеларијата за односи со јавноста во ГШ на АРМ и офицерите за односи со јавноста
мора да прават детален и лесно разбирлив План за активности кои треба медиумски да
бидат покриени. Во него треба да биде опфатен начинот и алатките на медиумско
покривање кои би биле најефективни за постигнување на посакуваната цел.
87) За поддршка на НГШ на АРМ, командантите на командите и единиците и на
мисијата на АРМ, Канцеларијата за односи со јавноста и офицерите за односи со
јавноста потребно е да изработат јасен и сеопфатен План за односи со јавноста. Планот
треба да ги содржи планираните активности на ГШ, командите, единиците со
детектирање на оние активности кои преку медиумско претставување ќе помогнат на
извршување на мисијата преку афирмација на АРМ.
88) Потчинетите команди и единици и началниците на секции во ГШ на АРМ при
планирање на настани од поголема важност (свечености, вежби, посети на делегации,
учество на настани, манифестации и слично), пред изработување на наредбата за
реализација да се консултираат со КОЈ/ГШ на АРМ за потребата, начинот и времето на
медиумско покривање. Некоординиран и нестручен пристап може да предизвика
негативен ефект.
89) Планирањето на односите со јавноста треба да биде со цел задоволување на
потребите за информации на пошироката јавност во Република Македонија кои се
однесуваат на активностите на АРМ.
90) За остварување на мисијата на односите со јавноста офицерите и
подофицерите за односите со јавноста пред отпочнување на планирачкиот процес и
оформување на планирачката рамка треба да ги знаат одговорите на следните прашања:
-

-

-

кои информации ќе придонесат за постигнување на афирмацијата на
припадниците на единицата, единицата и севкупно на АРМ? (ова треба да го
одредат заедно со командантите на единицата и повисоката команда);
каков вид на претставување најмногу ни одговара?;
кој е приоритетот за секоја од категориите на информирање?;
која
категорија
на
јавност
ја
интересираат
планираните
активности?(меѓународна јавност, деца или ученици, државни институции
итн.);
кој вид на информирање на јавноста можеме самостојно да го обезбедиме?;
кои ресурси ги имаме на располагање?

91) Плановите за односи со јавноста се изработуваат на стратегиско, оперативно и
тактичко ниво и тие треба да содржат детали за начинот на проследување на
информациите (преку национални, локални медиуми, директно присуство на медиуми
или само информација проследена преку веб страната на АРМ), времето и местото на
активноста, носителот и потребните ресурси за активноста.
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92) Како и во процесот на донесување на воена одлука и планирањето за
активностите од доменот на односи со јавноста треба да биде во неколку фази и
координирано со секциите во Штабот. Планот пред да биде доставен на одобрување од
страна на надлежниот старешина потребно е повторно да се прегледа и анализира.
93) Изработувачите на наредбите од организационите единици во ГШ на АРМ
или потчинетите команди и единици планирањето на начинот на медиумско
презентирање на активноста го прават исклучиво во координација со КОЈ/ГШ или
офицерите за односи со јавноста во командите и единиците.
94) За успешно планирање на активностите кои се од значење за афирмација на
АРМ се преземаат следните мерки и активности:
-

-

-

-

запознавање со тежишните активности кои се испланирани од секциите
(обука во Република Македонија и во странство, цивилно воени активности,
меѓународни активности, логистички капацитети итн.) кои ја претставуваат
сликата за големина на активностите, важноста на активностите за
медиумско претставување и афирмирање, значење на активностите на АРМ
на домашен и меѓународен план и нивната важност за поддршка на мисијата;
издвојување на оние активности кои ќе и помогнат на АРМ преку
афирмативно презентирање. Особено оние со позитивно влијание на
мисијата;
реално согледување на потребните ресурси и мерки кои треба да ги
преземеме;
изработка на дополнителни планови доколку самата активност која е
планирана е посеопфатна и подолготрајна и се состои од фази (поголеми
вежби кои и самите содржат планирачки процеси) при што се планира дали
за активноста е доволно само наше учество, дали имаме ресурси или ќе биде
потребно да ги поканиме медиумите да известуваат;
ревизија на планот каде е потребно да се врши координација и консултација
со носителот на активностите со цел да се провери дали некој елемент од
активноста може со дистрибуција на информацијата да помага, или ќе
одмогне доколку истите се достават на начин на кој претходно сме го
планирале (национално ниво, локално или само за внатрешно информирање).

95) Плановите за медиумско покривање на активностите се изработуваат на
годишно и месечно ниво. Месечните планови се посеопфатни и во нив се интегрирани
и претходно непланирани тежишни активности.
96) При планирање на нивото и начинот на кој сакаме да се покрие активноста, се
земаат предвид техничките способности на медиумите:
-

-

-

после интернетот, телевизијата е најмоќниот медиум. Тие имаат
најраспространета публика, опфаќаат голем број луѓе во исто време, нудат и
слика и глас, но нивното време е најскапо и доколку бесплатно ја објават
информацијата, таа нема да биде подолга од 20 секунди до 1 минута, затоа е
пожелно да се насочува нивниот интерес кон правење репортажни прилози;
радиото исто така опфаќа голем број на луѓе во исто време, брзо пласира
информации, но имаат помала слушаност за разлика од оние кои емитуваат
музика и други забавни содржини;
дневните весници се влијателен медиум, кој сепак има ограничен тираж и
голема селективност во изборот на информации;
неделниците нудат простор за аналитичност и поопширен пласман на
информации, но имаат најсегментирана публика и мал тираж;
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-

печатените изданија се многу побавен медиум од телевизијата и интернет
изданијата, а своите страници ги затвораат порано (за да излезат во продажба
навечер, весниците се печатат во попладневните часови). Најбргу и во реално
време реагираат информативните агенции и интернет-порталите.

2. Анализа на плановите за медиумски активности
97) Анализата на планот за медиумски активности ќе ни покаже дали планот бил
базиран на реални основи, дали сите активности се остварени на планираниот начин и
доколку не која е причината. Анализата треба да ни помогне да ги лоцираме
активностите со кои се постигнуваат најдобри ефекти, а да ги исфрли непожелните,
односно активностите кои малку или воопшто не влијаат на афирмација на АРМ.
98) Секоја анализа на месечниот, односно годишниот план треба да содржи не
само кои активности се реализирани а кои не, туку пред се да покаже кои се
позитивните ефекти од објавувањето на информациите, а кои се негативни доколку ги
има.
99) Анализата на планирани активности за медиумско покривање се прави на
месечно, полугодишно и годишно ниво.
3. Анализа на објавени содржини во медиумите
100) Клучниот персонал во АРМ потребно е постојано да е запознаен со
објавените содржини во медиумите за активностите на АРМ, но и за актуелната
безбедносна состојба и активностите кои се однесуваат на безбедносниот аспект и кои
може да влијаат на општата безбедносна состојба во регионот и пошироко.
101) Анализата на медиумските содржини во кои се опфатени прашања поврзани
со животот и работата на АРМ ќе обезбеди проценка на обемот и на природата на таа
покриеност, како и да се направи увид во постигнување на целта на нашите пораки,
целта која сме ја планирале, како и откривање на несаканите пораки доколку ги има.
102) Анализата е од суштинско значење за навременото реагирање за
вистинитоста на податоците, на кој начин и со кој метод ќе реагираме на пласираните
информации. Воедно анализата ќе ни помогне да откриеме кои извори се
најзаинтересирани за нашите активности и на кој начин ги пренесуваат наводите.
103) Разбирање на медиумското опкружување ќе ни помогне во понатамошното
дизајнирање на ефективни методи за комуникација, како и за остварување на
балансиран и веродостојни проток на информации.
104) Анализата на обемот на покриеност на објавените вести ќе ни го покаже и
нивното влијание врз јавното мислење. Командантот треба да знае како јавноста ја
перципира улогата на АРМ и нашите активности и како таа перцепција може да влијае
на севкупната мисија на АРМ.
105) Анализата за објавените содржини во медиумите се прави на дневна, месечна
и годишна основа и со резултатите од истата, доколку е потребно се запознава
командантот веднаш.

37

106) На крај на месецот и годината се прави проценка на позитивни, негативни и
неутрални текстови.
4. Дневен преглед на објавени соопштенија во медиумите
107) Дневниот преглед претставува мониторинг на прилозите во медиумите.
Мониторингот претставува секојдневна активност и е дел од имплементацијата на
медиумскиот план.
108) Преку прегледот на содржината на медиумите може да се измери колку некој
настан или активност е интересен за јавноста, а со тоа и може да има влијание на
мисијата на АРМ.
109) Лицата за односи со јавноста врз основа на листата на медиуми на дневна
основа ја следат и ја анализираат содржината на објавените вести во медиумите кои се
однесуваат на активностите на АРМ. Тоа значи пребарување на сите видови на пишани
и електронски медиуми за количината и тонот на медиумските извештаи.
110) Дневниот преглед на објавени содржини во националните и меѓународните
електронски и печатени медиуми го прави Канцеларијата за односи со јавноста, а на
локално ниво го прават лицата за односи со јавноста.
111) Дневниот преглед на објавени содржини во медиумите се проследува
секојдневно до клучниот персонал на АРМ по електронски пат, со настојување тоа да
биде што порано. По потреба се прави и дополнителен преглед доколку во меѓувреме
медиумите имаат објавено информации од особено значење за АРМ.
5. Проценка на објавени содржини во медиуми од значење на АРМ
112) При давање на процена за објавените содржини во медиумите, кои се од
значење за АРМ се користат следните параметри:
-

дали прилозите се позитивни или негативни (дали во текстот има негативни
коментари или е објективен);
дали се променил начинот како јавноста гледа на активностите и на АРМ (за
иста или слична активност во минатиот период);
дали се зголемил бројот на објавени содржини за АРМ и бројот на прегледи
во електронските изданија и во колкав обем веста се споделува и преку
останатите медиуми и преку социјалните мрежи.

113) Медиумската покриеност се мери според:
-

квантитет (колку медиуми ја пренеле веста);
тираж и број на прегледи;
пласман (каде или кога се појавила сторијата и колку пати е потенцирана
пораката или темата внатре );
квалитет на содржината.

6. Методи за следење на медиумски активности од значење за АРМ
114) За ефективно следење на медиумските активности кои се од значење за АРМ
се користат следните методи:
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-

редовно читање на интернет изданијата на печатените весници и магазини;
секојдневно разгледување на најважните печатени дневни весници и
неделници;
споделено видео или аудио на социјалните мрежи;
пребарување податоци на интернет пребарувачите кои се однесуваат на
активност или припадник на АРМ;
на исечоците од весниците секогаш се запишуваат изворот/називот на
весникот, радиото или ТВ станицата, бројот на страницата и датумот;
треба да се направи база на податоци по тема, медиумска куќа, датум за да
можат да се најдат лесно во иднина.

39

40

ОСМА ГЛАВА
ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА ВО ПОДДРШКА НА МИСИЈАТА НА
ЕДИНИЦАТА
1. Изведување на обука од доменот на односи со јавноста
115) За успешно извршување на задачите и исполнување на мисијата на односите
со јавноста секој офицер или подофицер во АРМ поставен на оваа должност е должен
да ги имплементира и пренесува на останатите припадници на АРМ стекнатите знаења
и искуства од оваа област од меѓународни курсеви.
116) Во периодот во кој ја извршува должноста треба да ги надградува знаењата
од оваа област на повеќе разновидни курсеви и учество на меѓународни вежби на
позиции за односи со јавноста.
117) Покрај персоналот во АРМ на кој примарна должност му е односи со
јавноста, согласно формациската поставеност, основна обука од доменот на односи со
јавноста е потребно да има и секој припадник на АРМ, а пред се командниот и
раководен кадар.
118) Поставените цели за обука на припадниците на АРМ од оваа област се
реални и остварливи врз основа на функционирањето на Регионален центар за односи
со јавноста (РЦОЈ) кој е сертифициран НАТО партнерски тренинг центар и кој во текот
на годината спроведува неколку циклуси на курсеви и работилници за односи со
јавноста на регионално ниво.
119) Потребно е секоја година да се упатуваат на обука во центарот припадници
на АРМ со подофицерски и офицерски чинови и ова може да претставува добра основа
за понатамошно сфаќање и развивање на оваа област.
120) Покрај учество во РЦОЈ секоја година припадници на АРМ е потребно да се
предлагаат за учество на обука во реномираните НАТО тренинг центри во неколку
земји на НАТО и партнерските земји.
121) Со овој вид на обука персоналот на АРМ кој е формациски поставен на овие
места се оспособува за начинот на однесување и меѓусебна интеракција со
претставниците на медиумите, како да се подготват за интервју, како да дадат
соопштение на медиумите, како да се однесуваат пред камера, како да ги придружуваат
новинарите за време на медиумски покриени настани.
122) Командантите и другиот раководен персонал преку обуката за односи со
јавноста е потребно да распознаат дека моралот на припадниците на своите состави,
борбената ефективност, извршувањето на тактичките задачи и исполнување на
мисијата може да бидат засегнати од медиумското покривање и начинот на
презентирање кај јавноста.
123) Со обуката се овозможува да се разбере и планира влијанието на
медиумското опкружување на локално и меѓународно рамниште врз стратегиското,
оперативното и тактичкото планирање на операциите, кое треба да биде потполно
синхронизирано во целиот тек на процесот на донесување на воени одлуки.
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124) Покрај специјалистичката обука потребно е постојано изведување на интерна
обука во вид на предавања, особено на персонал кој се упатува во мировни мисии и
меѓународни воени вежби, како и обука на секој професионален војник. Целта на
обуката за односи со јавноста е подготовка на припадниците на АРМ да знаат како да
се однесуваат во присуство на медиумите и улогата која секој поединец ја има во
афирмација на АРМ.
125) Преку изведување на обука од доменот на односи со јавноста се овозможува
секој припадник на АРМ да осознае дека преку своето однесување во јавноста се
отсликува целокупната слика за АРМ. Дека преку пренесување на поединечните лични
стории и прикажување на нивните постапки преку комуникацискиот канал на
медиумите тие можат да ја зголемат довербата кај пошироката јавност, но и со
непромислени постапки можат да го направат спротивното.
2. Внатрешно информирање и комуникација
126) Внатрешното информирање и комуникација се протега низ сите нивоа во
хиерархија на командување и колективната одговорност на АРМ. Вложувањето во
ефективно внатрешно информирање и комуникација е од големо значење. Штабот кој е
добро информиран за сите случувања во опкружувањето е повеќе ефективен во
поддршката на остварување на мисијата и задачите на АРМ. Исто така подобро
информиран персонал носи значителен кредибилитет во комуницирање со
надворешните фактори.
127) Командниот и раководен кадар во АРМ никогаш не смее да се доведе до
ситуација да дознава од медиумите за одредени активности кои ги спроведува АРМ,
кои се од значење за АРМ, или за активности кои се прераскажуваат помеѓу
припадниците на АРМ, а за кои претходно не се интерно информирани.
Доколку каналот на комуникација е поставен на овој начин тогаш не треба да се
очекува полна поддршка и одобрување во спроведувањето на задачите и активностите.
2.1. Видови на внатрешно информирање и комуникација
128) Постојат два вида на внатрешно информирање: организациска комуникација,
која се спроведува согласно хиерархија на командување и се изведува од командната
структура за прашања кои се однесуваат за мисијата и задачите на единицата и за АРМ
и внатрешно информирање за објавени вести во јавните медиуми, а кои се однесуваат
на АРМ, која е координирана од офицерите за односи со јавноста. За двете компоненти
потребно е да постои план во кој ќе се утврди времето кога се изведуваат овие две
активности, но исто така (особено втората компонента) може да се спроведуваат
секогаш кога за тоа ќе се утврди потреба. Особено треба да се користи информирањето
за време на утринска смотра или редовни состаноци кога поголем број на припадници
на АРМ се присутни.
129) За постигнување на ефективност на внатрешното информирање овие две
компоненти потребно е да бидат потполно интегрирани во целокупните процеси кои се
спроведуваат во АРМ и командите и единиците. Потребно е да се познаваат сите
процедури, правила, упатства, оперативни процедури, законски одредби и особено за
втората компонента потребно е ажурно следење на сите вести и новости кои се
собираат од информативното опкружување од сите извори и кои се од значење за
животот и работата на АРМ и нејзините припадници и единици.
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2.2. Задачи на офицерите за односи со
информирање и комуникација

јавноста во внатрешното

130) Задача на офицерите за односи со јавноста е информирање на клучниот или
целокупниот персонал на командата/единицата за работи или ставови, случувања со
кои се поврзува АРМ, пред тоа да биде направено од медиумите.
131) На дневните, неделни и месечните состаноци за координација на штабот во
единиците потребно е да бидат вклучени и лицата за односи со јавноста, со цел
запознавање на персоналот со сите информации во медиумското опкружување кои би
можеле негативно да влијаат на АРМ, а воедно нивно запознавање со сите активности
на командата, единицата кои би имале афирмативен карактер.
132) Внатрешното информирање од страна на офицерите или подофицерите за
односи со јавноста треба да биде континуиран процес на повеќе нивоа преку следните
начини:
-

-

-

-

-

запознавање-познавање на припадниците од својот состав: нивните работни
навики, нивото на образование, стилот на живеење, ставови и мислења,
интереси и способности;
обезбедување континуиран проток и информации, на хоризонтално и
вертикално ниво, за сите промени внатре во АРМ, но и за релевантни
прашања кои не се дознаваат по автоматизам, а се сфера на интерес на
медиумите;
обезбедување на обука на припадниците на АРМ за начинот на
функционирање на пренос на информациите преку медиумите, нивната
сфера на интерес и друго од областа на односи со јавноста, начин на
комуникација со надворешните субјекти и за потребата од односите со
јавноста и комуникациските вештини;
барање од припадниците на АРМ да соопштуваат за тоа кои се нивните
сфери на интерес за кои треба да бидат информирани;
мотивирање - внатрешната јавност треба да ја заинтересирате за проблемите
и активностите на АРМ, така полесно ќе ја ангажирате во реализација на
внатрешно меѓусебно информирање;
вклучување на колегите во планирање на акциите во комуникациите, на тој
начин имаат можност да дадат предлози и решенија, но и ќе имаат можност
да ја согледаат целосната слика.

2.3. Алатки за внатрешна комуникација
133) Основните алатки за внатрешна комуникација и информирање можат да
бидат следните:
-

лице на лице - разговори во секоја можност надвор од канцеларија;
директно известување преку телефонско јавување;
огласни табли (за поважни работи и работи кои предизвикуваат интерес);
електронска пошта - дистрибуција на информации по електронска пошта на
повеќе корисници;
посочување на извори каде може да се информираат припадниците - веб
адреси, телевизиски канал и време на одржување на одредени емисии;
интерен билтен (кој може да биде електронски).

134) Алатките и методите кои може да се применуваат за внатрешно
информирање зависат од преферирање на командната структура кој облик ќе се
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користи, финансиските и технички можности и иницијативата на офицерите за односи
со јавноста.
3. Односите со јавност во меѓународни мировни мисии и меѓународни вежби
135) Меѓународните мисии, односно меѓународните операции и вежби
предводени од НАТО, ЕУ или ОН привлекуваат медиумско внимание на светските
медиуми но и на домашните. Притоа нашите претставници во мировните мисии треба
да ја имаат улогата на афирмативно презентирање на АРМ и Република Македонија, но
и на кој начин можат нивните постапки негативно да влијаат на угледот на АРМ и
Република Македонија во целост.
136) Информациите кои доаѓаат од активностите на нашите припадници во
мировните мисии, а кои не се точни, преземени од социјални медиуми или пак
ненавремени можат многу да наштетат на угледот на нашите припадници, на АРМ на
државата, а воедно и на самата мисија. Медиумите според сите истражувања се
најзаинтересирани за конфликти и нивното внимание е насочено кон известување од
такви кризни региони. Тој интерес сам по себе не може да биде добар или лош бидејќи
се работи за професионален интерес на кој треба професионално да се даде соодветен
одговор. Притоа заинтересираноста на медиумите е поголема кога во мировните мисии
има вооружени конфликти, жртви, опасни ситуации, но и скандалозни
непрофесионални однесувања на припадниците на мировните мисии. Во секој случај и
медиумите во Република Македонија постојано ги следат сите случувања во мировните
мисии каде се ангажирани наши припадници.
137) Неопходно е во секој контингент на АРМ да има одредено барем еден
припадник кој ќе биде одговорен за комуникација со медиумите и следење на
информациите кои се поврзани со нашите активности и нивно проследување до
надлежните. Воедно ќе биде врска со одделенијата/канцелариите за односи со јавност
кои се во склоп на командите на мисијата.
138) На сите припадници кои се упатуваат во мировна мисија или меѓународна
вежба, а кои се клучен персонал потребно е пред упатување во мисијата со нив да се
реализира квалитетна обука која нема да се сведе само на 1-2 наставни часа туку
пообемна каде ќе се разгледаат сите потребни активности кои треба да ги изведува
одреденото лице, а кои треба да се содржани во анексот за односи со јавноста кон
оперативната наредба.
139) На секој припадник на АРМ кој учествува во мировна мисија или вежба
треба да се потенцира дека неточните информации кои ги пренесуваат медиумите
можат да нанесат голема штета на мисијата и на угледот на припадниците на АРМ.
Меѓутоа најголема штета нанесува непримерното однесување како што е сексуално
вознемирување или консумирање на алкохол, непочитување на локалните жители и
нивната култура и неодговорно однесување кон командните структури од другите
контингенти. Доколку медиумите дојдат до информации за такви активности, ефектот
кој следува може да биде разорен по угледот на националниот контингент, но и за
угледот на мисијата. Затоа што во кризни ситуации индивидуалната одговорност се
става во втор план во однос на колективната одговорност.
140) Активностите кои ги изведуваат припадниците на контингентот на АРМ во
склоп на мисијата или вежбата можат да имаат голем афирмативен карактер за
националниот контингент, затоа е потребно проактивно дејствување на одредените
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лица за односи со јавноста, но и на клучниот персонал од контингентот за
приближување на активностите кои не се класифицирани, а имаат афирмативен
карактер кон јавноста пред се кон домашната, но треба да се искористи секоја прилика
и позитивно да се одговори на барањата од меѓународните медиуми кои би се
интересирале за нашиот контингент.
141) Контактите со јавните медиуми во мисија или на вежба врз основа на
побарувањата, треба да се остваруваат од страна на лица кои се обучени за
комуникација со медиумите. Сите добиени барања од медиуми да се проследуваат
веднаш до офицерот за односи со јавност во Оперативната надлежна команда или
директно до КОЈ/ГШ со цел добивање одобрување за давање изјава. Во секое барање да
биде наведена темата и кој е медиумот кој ја бара изјавата.
142) Од страна на одредените лица се врши мониторинг на медиумите кои земале
изјава или објавиле репортажа за нашиот контингент, со цел да се утврди дали
пораките се коректни и дали е потребна корективна акција.
143) На сите неточни и невистинити информации за нашиот контингент, или за
улогата на АРМ во медиумите се реагира навремено, а во координација со
канцеларијата за односи со јавност во штабот на мисијата и во координација со
Оперативната надлежна команда и КОЈ/ГШ.
144) Од страна на одредените лица се врши внатрешно информирање на
персоналот за сите позначајни активности кои се случуваат во АРМ и МО на Република
Македонија.
4. Односите со јавноста во кризни и вонредни ситуации
145) Кризните или вонредни ситуации во кои се вклучени посредно или
непосредно вооружените сили најчесто се поврзува со експлозии, воздухопловни
несреќи, сообраќајни несреќи, пожари, поплави, убиства сторени од/ или врз припадник
на вооружените сили, самоубиства на припадник на вооружените сили, кражба на воена
техника, групни заболувања, епидемии, потешки облици на нарушување на воената
дисциплина, непримерно однесување на припадници на вооружените сили во
цивилниот живот, истекување на опасни материи, поставени бомби, тероризам,
миграциски, односно бегалски кризи и слично.
146) Кризните и вонредни ситуации обично се појавуваат непредвидено и вон
работно време па затоа е потребно навремено да постојат Планови за комуникација со
медиумите во случај на појава на нив. Кризните ситуации и несреќите не ги креираат
медиумите, но тие ги пренесуваат информациите при што понекогаш истите се
преувеличуваат, пренагласуваат или само интерпретираат бидејќи таквите вести се
секогаш најинтересни за јавноста и според сите анкети во светски рамки веќе подолг
период се на прво место.
147) Во кризните ситуации односот и правилната комуникација со медиумите е од
особено значење за АРМ. Јавноста во Република Македонија, но и пошироко очекува
информации за настанот особено ако веќе истата е потврдена и за истата постојат
сведоци чии изјави веќе се пласираат во јавноста преку медиумите. Во кризните
ситуации, ненавременото реагирање и неправилната комуникација со медиумите
погодуваат на појава на гласини или на објавување на неточни информации кои
некогаш можат да бидат многу штетни за АРМ.
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148) КОЈ во ГШ на АРМ и офицерите за односи со јавноста соработуваат со
медиумите на доставување на бараните информации, бидејќи и без да ги добијат
бараните информации тие ќе продолжат да известуваат без оглед на нашата соработка,
но во тој случај известувањата ќе бидат по нивно видување кое во најголем број на
случаи е неточно.
149) За потребите на медиумите до времето на доставување на потполна
информација за случајот треба да се подготви листа со сите потребни технички
податоци. Ако првобитната информација е подготвена во вид на информативен билтен
со квалитетна фактографија и ако информациите постојано се ажурираат во тој случај
ќе биде многу полезна во почетокот на кризната ситуација кога е потребно да се
одговори на новинарските прашања, а притоа се уште ги немаме сите потребни
информации и факти кои би ги соопштиле.
4.1. Задачи на односите со јавност во кризна ситуација
150) Во вакви ситуации е потребно детално планирање и пристап кон доставување
на информациите и целосна директна соработка на КОЈ/ГШ со сите потребни секции
особено со дежурните органи и припадниците од секциите Ј/С-2 и воената полиција кои
се наоѓаат во постојана координација со надлежните судски и извршни органи и често
се на самото место на случките. Ова значи дека претходно пред да има појава на кризна
ситуација мора да се подготви таква комуникација со сите горенаведени субјекти кои
од самиот почеток ќе ги доставуваат потребните информации до КОЈ/ГШ.
151) Препорачливо е овие постапки да бидат вклучени во елаборатите на
дежурните служби на сите нивоа при што навремено ќе се доставува таква
информација, покрај по линија на командување и до лицата за односи со јавноста, со
што ќе се овозможи навремена подготовка за постапките кои треба да се преземат од
лицата за односи со јавност.
4.2. Постапки на лицата за односи со јавност во кризна ситуација
152) Во случај на појава на било кој вид на инциденти кои можат да прераснат во
кризна ситуација се преземаат следните постапки:
-

-

-

-

се консултираат или доколку има потреба се повикуваат најодговорните
старешини и заедно со нив се разгледува планот за дејствување во вакви
ситуации, односно се издаваат конкретни насоки во склад со предложениот
план за доставување на информациите;
не се дозволува излегување на информациите кон надвор од било кој
припадник на единицата (преку телефон, електронска пошта, статус на
социјалните мрежи итн.);
се назначува само едно лице за комуникација со медиумите;
се отпочнува со собирање на сите релевантни податоци: потенцијални жртви
(загинати, ранети), направената штета, вклучени субјекти, сведоци,
официјални лица кои ги пренесуваат тие податоци;
се врши проценка на одговорноста на воената организација, колкава е и дали
ја има;
се утврдува кои внатрешни и надворешни фактори влијаеле на
предизвикување на вонредниот настан;
се сумираат мерките кои се преземени веднаш по настанот;
се врши проценка на информациите кои можат да се соопштат;
се одбира најсоодветен начин на соопштување (писмено соопштение, изјава,
конференција за новинари или друг облик);
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-

-

се подготвува првична информација (соопштение) до медиумите со првично
познатите информации и доколку се планира прес конференција да се
извести за времето и местото на одржување;
постојано да се дополнува соопштението со нови добиени потврдени
податоци;
се анализира и прави споредба со слични вакви вонредни случаи;
се подготвува командантот или друг висок воен старешина за евентуално
излегување пред новинарите (ако се процени дека претходното
информирање било недоволно или непотполно).

153) При контактот со медиумите без оглед кој облик ќе се одбере се почитува
следното:
-

-

-

-

на прашањата од медиумите веднаш се реагира;
се објавуваат само познатите факти и се избегнуваат произволни податоци
(за жртви, материјална штета, причината за случката и сл.);
имињата на жртвите ќе бидат објавени само и најпрвин од страна на
службата која е одговорна за тоа, никако од офицерите за односи со јавноста.
Кога фактите на инцидентот за итни случаи се очигледни на јавноста или се
покриени со претставници на медиумите на местото на настанот, офицерите
за односи со јавноста може да ги објават истите, со кажување на бројот на
познати мртви, бројот на познати повредени и бројот на познати
преживеани;
офицерите за односи со јавноста на прашањата од претставниците на
медиумите треба да информираат дека имињата на повредените се
соопштени на родителите или најблиските, а за сите наредни прашања во
врска со жртвите треба да се упатуваат на органите и службите одговорни за
тоа;
по првичното соопштение кога ќе има доволно релевантни и потврдени
информации најдобро е да се свика конференција за печат на која ќе се
соопштат само потполните информации и ќе се одговори на сите поставени
прашања;
на конференции за новинарите ако е возможно присуствува и најодговорниот
старешина кој ќе ги соопшти податоците, бидејќи тоа дополнително
придонесува за посилен впечаток за веродостојноста. Исто така е потребно
портпаролот (или лицето кое ќе се одреди за настап) да е максимално
концентриран бидејќи неговите одговори и однесување го оставаат првиот
впечаток кај јавноста.

154) При случаи на вонредни настани или кризни ситуации кога има жртви треба
да се внимава на кој начин се постапува со најблиските на евентуалните жртви или
повредени. Во таква прилика треба да се покаже сочувство без никакви ограничувања и
максимална соработка.
Последиците за нарушување на угледот на АРМ можат да бидат големи доколку
при комуницирање со медиумите не се изрази сочувство кон најблиските на жртвите.
5. Улога и постапки на офицерот за односи со јавноста во процесот на донесување
на воена одлука по чекори
155) Офицерите за односи со јавноста се одговорни за разбирање и исполнување
на задачите од мисијата кои се однесуваат на спроведување на задачите за информации
доделени во мисијата од повисоката команда.
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156) По приемот на мисијата ја утврдува точната медиумска состојба во зоната на
ангажирање на командата и единиците, изработува медиумски профили на уредничката
структура на позначајните медиуми во зоната на употреба на единиците, изработува
План за медиумско дејствување и информатички постапки.
157) Во тек на процесот на донесување на воена одлука постојано се грижи за
континуирано, точно и навремено информирање на командантот за информатичката
состојба и предлага совети за начините на делување со цел исполнување на мисијата.
Предлага и дава совети за импликациите на планираните операции кои се однесуваат на
односите со јавност; ги согледува побарувањата за информации на единиците и
пошироката јавност; врши мониторинг на сите медиуми и јавното мислење; спроведува
соработка со претставниците на медиумите; ги координира логистичките и други
административни побарувања на цивилните новинари на кои им е одобрено присуство
во зоната на операции, координира со Ј-2 и Ј-3 за проверка на пристигнати информации
во јавните медиуми за нивната точност или контрадикторност.
5.1. Улога на офицерот за односи со јавноста во чекорите на донесување на
воена одлука
158) Прием на мисијата:
-

-

-

по добивање на информација за прием на задачата од страна на командантот
ја оформува канцеларијата за односи со јавноста во склоп на оперативниот
центар;
се наоѓа во оперативната група во формираниот оперативен центар при
соопштување на мисијата. Со особено внимание го проучува добиениот
анекс за односи со јавност од повисоката команда;
ја проучува ситуацијата и ја сфаќа задачата;
се координира и воспоставува постојана комуникација со повисоката
команда со цел спроведување на дадениот медиумски план на активности и
давање на дополнителни информации за состојбата, а кои се од значење за
мисијата;

159) Анализа на мисијата:
-

ја сфаќа намерата на претпоставениот добиена во Анексот за односи со
јавноста и својата улога во планот;
ги согледува најважните задачи кои треба да се извршат со цел исполнување
на задачата од мисијата;
ги согледува ограничувањата, доколку постојат;
ги идентификува веднаш клучните фактори во медиумската активност во
реонот каде се употребуваат единиците (и пошироко);
ги согледува персоналните и техничките капацитети на потчинетите единици
кои се ангажираат во извршување на задачата;
ги обезбедува приоритетните информации од медиумското дејствување кои
може да бидат од значење за потребите на командантот;
ја оформува медиумската ситуација со вклучена: цел, клучна порака и
проценка за значењето на информациите за успехот на мисијата;
ја идентификува целната група на публика за упатување на пораките
(локална, национална, интернационална публика);
изработува карта на дејствување на позначајните медиуми кои имаат
медиумска активност во реонот на дејствување;
прави карта на медиумски профили на уредниците на позначајните медиуми
и ги идентифицира нивните ориентации во однос на ситуацијата;
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-

-

прави основен медиумски план за дејствување со вклучување на главната
порака и детерминирање на информатичката кампања;
учествува во изведувањето на брифингот за анализа на мисијата во однос на
соопштувањето на медиумската ситуација на теренот, медиумскиот план на
дејствување со цел влијание на информациите на мисијата и минимизирање
на негативниот публицитет;
по добивање на инструкциите од командантот после завршеток на брифингот
за анализа на мисијата ги прави потребните усогласувања на планот за
информатичко дејствување во однос на временските рамки, вклучени сили и
средства.

160) Развој на варијантите за дејство:
-

-

Учествува во развојот на варијантите на дејство во делот на информациското
дејствување со внесување на дадените намери, ефекти кои ќе се постигнат и
начинот на постигнување;
Прави графикон на влијание на информациското дејствување по фазите на
дејствување на секоја предложена варијанта за дејство;
Ги согледува расположливите ресурси потребни за спроведување на
варијантите на дејство;
Брифира за информациското дејствување за секоја варијанта за дејство
земајќи ги предвид предложените можни противнички варијанти за дејство
како и дополнителни разузнавачки информации за непријателско
психолошко дејствување кое може да попречи на нашиот информациски
план.

161) Анализа и споредба на варијантите за дејство:
-

учествува во реализирање на процесот на воените игри разгледувајќи ги
сопствените и пријателските можности, предности и слабости,
противничките средства и веројатни начини на употреба низ
карактеристиките на областа на информативни операции.

162) Одобрување на варијанта за дејство:
-

по одобрување на варијантата на дејство доделува задачи на потчинетите
единици;
врши координација и консултации за евентуалните нови сознанија од
медиумско информативната сфера кои се битни за извршување на мисијата
согласно одобрената варијанта за дејство.

163) Изработка на анекс на односите со јавност кон оперативната наредба:
-

го изработува Анексот на оперативната наредба со особен осврт на дадените
задачи кон концептот на работа на потчинетите и дава инструкции за
координација.

5.2 Насоки за изработка на Анекс за односи со јавноста кон оперативната
наредба
164) Насоките за изработка на анексот за односи со јавноста е со цел
унифицирање на форматот кој е постоечки во НАТО земјите-членки и олеснување на
работата на офицерите за односи со јавност во АРМ. Со анексот мисијата и
извршувањето на задачите од доменот на односите со медиумите содржани во
оперативната наредба од повисоката команда се прецизираат и се посеопфатни.
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165) Анексот кон оперативната наредба за односи со јавноста е алатка за
соопштување на деталите од планот на операцијата со цел субординација помеѓу
штабовите и пренесување на насоките за делување во оваа област доделени од
повисоката команда и намерите на командантот. Дополнително анексот не е осамен
документ, тој не е можно да се оформува самостојно без оперативниот план - главните
содржини се потребни да се инкорпорираат од оперативниот план како и вклучување на
одредени насоки од анексот во оперативниот план.
166) Првите пет полиња во анексот се задолжителни. Важните работи кои треба
да се запомнат е дека анексот треба да ги содржи и опише состојбата со медиумската
активност, односно опкружувањето кое се однесува за односите со медиумите во зоната
на операции, мисијата и да обезбеди детали за спроведување на комуникациските
операции и операциите за односите со јавноста на пониските команди.
167) Доколку е потребно анексот се дополнува со соодветни додатоци за одредени
области од односите со јавноста, како и стандардни примероци на известувања,
акредитации итн.
168) Заради природа на областа која се однесува на односите со јавноста за цело
време на изработување на анексот е потребна постојана координација помеѓу
одговорните од оваа област почитувајќи ја линијата на командување.
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ДЕВЕТТА ГЛАВА
ВЛИЈАНИЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ ВРЗ ОДНОСИТЕ СО
ЈАВНОСТА ВО АРМ
1. Препораки за начинот на однесување на припадниците на АРМ во социјалните
медиуми
169) Препораките и начинот на однесување на припадниците на АРМ со
социјалните медиуми не се однесуваат на тоа дали или зошто, припадниците на АРМ
смеат да ги користат или не социјалните медиуми, туку како да ги користат на
општествено прифатлив начин и кој начин на однесување на припадник на АРМ на
социјалните медиуми е прифатлив, а кој не.
170) Пристап до објавените ставови, мислења, фотографии, видеа, линкови или
друго на сопствениот профил на социјалните мрежи имаат сите кои ја користат
социјалната мрежа на кои во поставките им е одобрен пристап. Со преземање на
одредена објава од страна на електронските или друг вид на медиуми, вашата
пренесена објава станува јавна, а со тоа и ставот кој сте го искажале на личниот профил
претставува изразен став во медиумите.
171) Припадниците на АРМ се должни на работа или во слободно време во
земјата или во странство секогаш да се однесуваат во професионален, соодветен манир
почитувајќи ги законските регулативи и претставувајќи ја АРМ во позитивно светло.
172) Канцеларијата за односи со јавноста во ГШ на АРМ е единствено овластена
за креирање и уредување на евентуален кориснички профил на АРМ на социјалните
мрежи. Се грижи за објавените содржини и коментари во согласност со препораките од
ова Правило;
173) За да не се наштети на угледот на АРМ, на својот углед како припадник на
АРМ или на било кој друг потребно е да се почитуваат следните препораки:
-

-

-

-

пред објавување на став, мислење, фотографија, видео, линк или друго на
сопствениот профил на социјалните мрежи секогаш треба да се запрашате
„Што може да направи некој со нечесни намери со информацијата која ја
објавувам” дали тоа ме компромитира и го нарушува мојот углед, угледот на
моето семејство или угледот на АРМ и Република Македонија;
фотографиите и видеата кои се објавуваат многу бргу можат да бидат
преземени од други корисници и проследувани, исто како и од класичните
медиуми. Затоа пред поставувањето добро погледнете дали на нив има
сензитивни информации за вас или можеби да содржат безбедносни
информации;
кога сте на извршување на службени задачи пожелно е да се запознаат
најблиските во семејството и пријателите дека не треба да ја споделуваат таа
информација на своите профили;
проверете си во сигурносните поставки дали вашите објавувања ги следат
само пријателите или сите кои се корисници на мрежата;
избегнувајте да објавувате содржини кога сте вознемирени, во лутина или
кога сте под дејство на алкохол;
не преземајте објавувања од други како свои, особено ако материјалот има
заштитени права.
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2. Препораки за сигурност кои треба да ги следат припадниците на АРМ на
социјалните мрежи
174) За да не се наруши сопствената безбедност, безбедноста и угледот на АРМ да
се придржува до наведените препораки во однос на објавите на приватните профили на
припадниците на АРМ:
-

-

-

-

-

не треба да се објавуваат материјали што насочуваат кон извршување или
поттикнување на било какви нелегални активности;
не треба да се објавуваат фотографии или видеа во униформа, со службено
оружје, маскирна униформа со или без ознаки, службени возила итн.;
не треба да се објавуваат фотографии од службените простории (канцеларии
и слично) или фотографии при вршење оперативни задачи;
не треба да се објавуваат информации со било каков степен на
класификација;
не треба да се споделуваат информации од работното место за кои не е
сигурно дали имаат класифицирана содржина;
не треба да се објавуваат лични податоци на други припадници на АРМ;
не треба да се објавуваат фотографии или коментари со кои се нарушува
угледот на АРМ или достоинството на припадници на АРМ или на било која
друга личност;
не треба да се објавуваат податоци за бројност на единицата во движење или
вежби итн.;
избегнувајте давање дозвола за споделување на локација на апликациите за
социјални мрежи од мобилни телефони кога сте на локации за кои не е
пожелно да знаат другите;
да се избегнуваат коментари за донесени официјални одлуки на
Министерството за одбрана, АРМ и другите државни институции или
претпоставените старешини и за работи кои не се во ваша надлежност, затоа
што во суштина објавениот коментар е веќе ваш официјален и јавен став.
Проблемите и предлозите да се доставуваат согласно процедурите и
принципите на командување;
не треба да се објавува називот на работното место, звањето, називот на
организациската единица на која и припаѓа, како и работните задачи кои ги
извршува;
не треба да се претставува како лице кое е одговорно за прашања кои се
однесуваат на АРМ;
не треба да се објавуваат произволни коментари за идните планови на
раководните кадри на Министерството за одбрана и АРМ;
припадник на АРМ при користење на сопствените профили на социјалните
мрежи треба да се однесува со почит спрема сите припадници на АРМ и МО
на РМ, како и кон сите граѓани.

175) На службен персонален сметач се оневозможува користење на социјалните
мрежи за приватни цели. Секцијата Ј-6/С-6 технички го ограничува пристапот до
социјалните мрежи на службените персонални сметачи, освен на оние кои се наменети
за комуникација со јавноста и кои не се мрежно поврзани.
176) Врз основа на укажаната потреба, се овозможува користење на одреден вид
на социјални мрежи врз основа на поднесено барање од страна на началникот на
организациската единица.
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177) Доколку претпоставениот старешина утврди дека е потребно, се спроведува
едукативна обука за начинот на користење на социјалните мрежи од страна на КОЈ/ГШ
и офицерите за односи со јавноста.
178) Во случај на согледани недоследности при користење на социјалната мрежа,
од припадник на АРМ за кое треба да има официјално произнесување, веднаш се
известува КОЈ/ГШ или офицерот за односи со јавноста. Известувањето не мора да има
формален карактер, односно истото може да биде доставено на електронска пошта,
телефонски, писмено или со усно јавување.
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ДЕСЕТТА ГЛАВА
НАЧИНИ, ПРОДУКТИ И АЛАТКИ ЗА МЕДИУМСКО
ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ НА АРМ
1. Начини и продукти за презентирање на активностите на АРМ
179) Презентирањето на активностите на АРМ кои се содржани во Планот за
медиумско покривање секогаш треба да биде проактивен и навремен со избирање на
најсоодветен начин и продукт за медиумска комуникација.
180) Вообичаени начини и продукти за медиумска комуникација и афирмативно
презентирање на активностите на АРМ се следните:
-

медиумско покривање на активности во АРМ од страна на домашни или
странски новинари на барање или покана;
соопштенија наменети за медиумите или за веб страната на АРМ;
конференции за новинари;
изјава, интервју или гостување во емисии на медиуми;
аудио пораки на веб сајтот на АРМ или доставени до медиумите;
брифинзи/презентации за отпочнување на поголеми и значајни активности на
АРМ;
фото вест или видео вест;
одговори на поставени прашања од медиуми преку електронска пошта или
во тврда копија;
постери или брошури за внатрешно информирање (поважни ажурирања за
активностите во АРМ);
ЦД, ДВД видео продукција на активности;
фото вест или стории од самите припадници на АРМ до армиските
списанија;
писма до медиумските уредници;
учествување на медиумски дискусии на кои учествуваат цивилните медиуми;
медиумски сесии со прашања и одговори;
прес пакети за поголеми и значајни активности на АРМ;
публикации и монографии за интерна и екстерна употреба;
споделување на официјалните соопштенија и вести преку личните профили
на социјалните медиуми: фејсбук, твитер, ју тјуб, инстаграм итн.

2. Медиумско покривање на активности во АРМ од страна на домашни или
странски новинари на барање или покана
2.1. Постапување со барања од медиумите
181) Медиумите во Република Македонија или странските медиумски агенции,
доставуваат барања за правење репортажи за одредени активности, репортажи за
тактичко-технички средства, единици или за припадници на одредени единици.
182) За реализација и одобрување на барањата надлежен е НГШ на АРМ, доколку
барањето се достави до АРМ, или доколку барањето претходно е доставено до МО на
РМ и истото го одобрува министерот за одбрана на РМ. Пред одобрување на овие
55

барања треба претходно да се разгледаат сите аспекти и да се координира со сите
субјекти кои би биле ангажирани во реализацијата.
183) При разгледување на овие барања треба да се внимава на временскиот
термин за кој се бара активноста и доколку е неразумно краток треба да се предложи
друг препорачан термин од наша страна.
184) Доколку се бара проследување на одредени активности или тактичкотехнички средства кои подлежат на степен на класификација или со нивното
претставување на јавноста ќе предизвикаат последици врз активноста. Во тој случај
најдобро е лично да се контактира барателот и да се понуди друга опција за правење на
слична репортажа.
185) Пред да се одговори на барањата потребно е да се направи увид на сите
аспекти кои се потребни за успешно извршување на активноста, да се координира со
сите инволвирани субјекти и да се провери веродостојноста на податоците од
барателот, доколку се работи за независни новинари од странство со тоа што ќе се
побара увид во нивната претходна работа.
186) Доколку од одредени причини е веќе договорено присуството на медиумите
од страна на повисоката команда, а не е направена претходна подготовка и
координација или се работи за многу краток временски рок, тогаш потребно е да се
предочат сите факти кои може да влијаат на реализација на активноста и доколку има
такви да се бара пролонгирање на активноста.
187) Во сите барања за интервју со претставник на Армијата на Република
Македонија, давање на изјава од претставник на Армијата на Република Македонија
или гостување на телевизиски емисии, темите и прашањата кои ќе бидат опфатени со
интервјуто мораат однапред да бидат утврдени и одобрени, а со лицата од кои се бара
интервју да биде извршена подготовка од страна на Канцеларијата за односи со
јавноста во ГШ на АРМ или офицерите за односи со јавноста.
2.2. Начин на повикување на медиуми за афирмативно претставување на
активности на АРМ
188) Повикувањето за присуство на настани и активности во командите и
единиците на АРМ се прави врз основа на претходно направените планови и
непосредно координирање меѓу сите вклучени субјекти во одредената активност.
189) Повикувањето на медиумите на национално ниво се врши од страна на
канцеларијата за односи со јавноста, додека на локално ниво од страна на офицерите,
односно подофицерите за односи со јавноста кои се формациски поставени во
гарнизонот каде се планира присуство на медиумите. Повикување, односно покана за
присуство на медиумите се прави врз основа на планот за медиумско покривање и
одлуката на командантот на единицата и координација, или со доставено барање до
КОЈ/ГШ доколку се работи за медиумско покривање на национално ниво.
190) Поканата до медиумите е во вид на соопштение за активноста каде се
наведуваат сите елементи од соопштението со точна назнака за времето и местото на
одржување на активноста. На крајот од соопштението е содржана поканата со
дополнителни информации, како точно време на пристигнување во воениот објект или
армиски полигон, обезбеден превоз или не, услови за влегување и идентификација и
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контакт електронска адреса или мобилен телефон доколку е потребно да се разменат
дополнителни информации.
191) При секое повикување на средствата за јавно информирање заради следење и
медиумска покриеност на настаните во врска со активностите на единиците во АРМ
потребно е да се добие точна информација дали претставниците од локалните медиуми
се известувачи и за медиумот на државно ниво, а после објавувањето потребно е да се
достави известување за името на медиумот и содржината која е објавена и доколку има
некоректни информации веднаш да се интервенира за отстранување на истите.
2.3. Прифаќање и однесување кон претставниците на медиумите
192) На претставник или претставници од домашни и странски новинарски
агенции врз основа на претходно барање може да им се одобри вршење на новинарски
активности во командите и единиците на АРМ или на места каде се изведуваат
вежбовни и друг вид на активности од АРМ.
193) Одобрената новинарска активност во командите и единиците на АРМ се
регулира со писмена наредба во која е наведено времето на активноста, персоналните
податоци на новинарот или новинарската екипа и други дополнителни информации кои
ќе се оценат дека се потребни.
194) За активностите на командите и единиците на АРМ за кои е упатена покана
за присуство на новинари и новинарски екипи не е потребна писмена наредба, туку
само известување од страна на надлежните за односи со јавноста до надлежните
служби во касарната, логорската просторија или местото на одржување на вежбовната
активност за времето и местото каде се очекуваат новинарските екипи.
195) Прифаќањето на новинарите на влез од касарната, логорската просторија или
местото на одржување на вежбовната активност треба да биде на коректен начин со
минимално време на поминување при неопходните процедури за проверка на
идентитетот, кое може да биде со личен документ за идентификација или новинарска
легитимација, кои веднаш по проверката се враќаат на новинарите.
196) Доколку новинарот или екипата се придружувани од припадник на КОЈ/ГШ
на АРМ или од СКАОП од МО на РМ и претходно е извршена неопходната проверка
на идентификација и техничка опрема се пропуштаат без повторна проверка.
197) Новинарите и новинарските екипи кои се поканети за присуство на
активности на АРМ преку јавна покана и кога претходно не е познат точниот број на
учесници се прифаќаат на влезот од касарната, логорската просторија или местото на
одржување на вежбовната активност во наведеното време на поканата.
На поканетите новинари и новинарски екипи прифаќањето на влезот од касарната
исто така треба да биде на крајно коректен начин со минимално време на поминување
на неопходните процедури за проверка на идентитетот, и техничката опрема.
198) Новинарите или новинарските екипи за цело време на активноста се
придружуваат од страна на лице за односи со јавноста или друго овластено лице од
командантот во касарната, логорската просторија или местото на одржување на
вежбовната активност.
199) Доколку од страна на новинарските екипи се бара да се спроведат активности
кои не се во планот на активности или не се наведени во наредбата (барање интервју со
припадник на единицата, фотографирање на МТС и објекти) се известува веднаш
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началникот на КОЈ/ГШ за консултации и на коректен начин се соопштуваат
ограничувањата доколку ги има.
3. Соопштенија наменети за медиумите или за веб страната на АРМ
200) Сите напишани соопштенија до медиумите во Република Македонија и
соопштенија кои се објавуваат на веб страната на АРМ се одобруваат од одговорен
старешина.
201) Сите соопштенија кои се наменети за јавна дистрибуција потребно е да бидат
координирани со повисоката команда пред објавувањето и да бидат според стандардите
кои се содржани во ова правило.
202) КОЈ/ГШ може да врши технички, лекторски и содржински исправки на
соопштенијата пред нивно објавување, а во одредени случаи доколку оцени дека е
потребно може да не го објави соопштението доставено од потчинетите команди на
ГШ на АРМ.
203) Соопштенијата до медиумите треба да ги содржат информациите кои се
интересна содржина за јавноста и се афирмативни за АРМ.
При извршување на задачи од висок приоритет и општествено - корисни задачи
од доменот на цивилно воена соработка (спасување, отстранување на последици од
поплави, гаснење на пожари, хуманитарни акции и слично) задолжително треба да се
врши фотографирање, според кое во што е можно пократок рок се изработува
соопштение и заедно со фотографиите се дистрибуираат до КОЈ/ГШ на АРМ.
Фокусот на соопштенијата треба да биде на настанот, активноста која сакаме да ја
афирмираме, како и на потенцирање на значењето и улогата која ја има секој
припадник на АРМ, без оптоварување со многу дополнителни податоци кои можат
самата активност да ја стават во втор план. На пример на воена свеченост фокусот на
соопштението е поводот и самата активност, додека присуството на воени или цивилни
авторитети е во втор план. На состаноци со висок државен или воен авторитет фокусот
е на учесниците и на темата на разговорите. На вежбовни активности фокусот е на
единицата и прикажаната обученост на припадниците од составот. При посета на
високи државни или воени авторитети на единици фокусот е поводот на посетата и
авторитетот. При извршување на хуманитарни акции или општествено корисни задачи,
фокусот е на улогата на АРМ во помош и поддршка на цивилното население итн.
204) Добро напишани соопштенија служат не само како извор на информација
туку исто така претставуваат основа за сторија од останатите новинари и редактори за
понатамошните активности, случувања кои сакаат да ги опфатат, а се однесуваат на таа
тема. Од таа причина соопштенијата треба да се испраќаат на што поголем и
поразновиден вид на медиуми.
Треба да се има предвид дека не секоја информација која е важна за нас е важна и
за медиумите за објавување на соопштение.
3.1. Критериуми за објавување на соопштение
205) При одредување на активностите за кои се планира да се објави соопштение
потребно е да се придржува кон следните критериуми:
-

дали информацијата е интересна за јавноста?;
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-

-

-

дали соопштението помага на АРМ во нејзиното афирмативно презентирање
кај јавноста?;
дали тежината на активноста, настанот наложува да се соопшти преку
давање на изјава пред медиумите или ефектот ќе се постигне со
организирање на прес конференција?;
дали соопштението е премногу комплексно?;
дали преку соопштението покажуваме дека командата има контрола над
кризната или вонредната ситуација?;
дали соопштението кое не ги содржи сите факти можеби ќе креира
перцепцијата кај јавноста дека АРМ со таква постапка сака нешто да
прикрие?;
дали соопштението содржи активности за кои е надлежно пред се
Министерството за одбрана или друга институција во Република
Македонија?.

206) Соопштенијата за јавноста треба да се употребуваат добро промислено за да
не се случи континуираното испраќање на соопштенија кои не се битни да ги направат
медиумите игнорантски кон АРМ.
3.2. Елементи на соопштение и изработка
207) Секое соопштение треба да ги содржи неопходните елементи: кој, што, кога,
каде, зошто.
-

Кој: Кој е учесник на настанот?
Што: Што се објавува, која е активноста: промоција, промена на команда,
посета, итн.?
Кога: Времето - вклучуваат точно време - и датумот?
Каде: Локацијата на активноста која била или ќе се одржи?
Зошто: Ова прашање ја содржи клучната порака, причинана и целта на
активноста, темата на состанокот или целта на посетата?.

Доколку е потребно се објавуваат и дополнителни детали како историја на
активноста, претходни успеси итн. Информациите треба да се подредени во редослед
на важност (превртена пирамида). Покрај фактите и случувањата можат да се стават и
кратки објаснувања во зависност од потребата. Соопштението треба да биде доволно
кратко, но содржајно, да е прецизно датирано, со точно време. На соопштението
наменето за пошироката јавност на самиот крај треба да стои: „Крај на соопштението“,
бидејќи може да се случи без впишување на тоа да се додава и друг текст од страна на
медиумите кои го проследуваат.
3.3. Одобрување на соопштенијата
208) Сите соопштенија пред да бидат проследени за објавување се проверуваат и
одобруваат од претпоставените лица од своите команди запазувајќи ги воспоставените
принципи во АРМ. Кога времето тоа ќе го дозволи сите известувања ја следат линијата
на командување со претходна проверка и одобрување од прво претпоставените и во
координација со претпоставената команда, особено ако соопштението содржи
негативни или трагични информации.
209) Кога времето тоа го дозволува, се прави проверка и консултација со стручни
лица од секциите од штабот и правната служба за евентуално постоење на информации
кои се класифицирани.
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210) Се прави проверка од најмалку уште едно лице за евентуални технички и
граматички грешки на текстот.
3.4. Проследување на соопштенијата
211) Проследувањето на соопштенијата кон внатрешната и пошироката јавност
треба да биде синхронизирана, односно сите соопштенија кои се проследуваат во
пошироката јавност треба да бидат наменети и за припадниците на АРМ како и нивните
семејства и пријатели преку внатрешно информирање.
212) Соопштенијата кои првенствено се наменети за припадниците на АРМ и кои
се однесуваат на животот и работата во единиците потребно е да бидат достапни и до
пошироката јавност преку објавување на веб страната на АРМ.
213) Проследувањето на соопштенијата за активностите мора да биде навремено и
регуларно. Доколку информациите во соопштенијата наменети за пошироката јавност
се разликуваат од информациите за истата активност кои ги имаат припадниците на
АРМ или обратно, тогаш се креира перцепција на недоверба во активностите кои ги
реализира АРМ.
214) Проследување на соопштението може да биде издадено на почеток на
активноста, а доколку се однесува за некоја активност која трае неколку дена во
континуитет може да се направи соопштение на почетокот од активноста со
вклучување на информации со кои располагаме, а дополнително да следи
соопштение/соопштенија со вклучување на што посодржајни информации.
215) Соопштението се испраќа неселективно во исто време до сите медиуми.
Лицата за односи со јавноста во командите и единиците на АРМ соопштенијата ги
испраќаат до канцеларијата за односи со јавност запазувајќи ја линијата на
субординација, а доколку е кратко времето за објавување, или пак условите тоа го
наложуваат (зависно од ситуацијата и важноста) да се испраќаат и директно до КОЈ на
ГШ со истовремено доставување и до претпоставената команда.
216) Текстот на соопштението што се проследува електронски се подготвува и во
тврда копија која дополнително се проследува по факс преку хиерархијата на
командување.
217) Соопштението се архивира прописно во тврда копија и во електронска
архива и доколку треба да биде назначен рокот на трајност.
4. Прес конференција (конференција за новинари)
218) Конференцијата за новинари генерално е добар начин поголем број на
медиуми да можат да добијат иста порака во исто време и претставува извонредна
алатка за комуникација со медиумите привлекувајќи го вниманието на медиумите за
темата. Конференциите следуваат по завршените подготовки и
процедури за
организирање на конференциите.
219) Конференцијата започнува со давање изјава од лицето за односи со јавноста,
кој е во улога на модератор, а потоа следува изјава од предвидениот авторитет, со
сесија прашања и одговори на крајот од прес конференцијата.
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220) Прес конференциите секогаш се модерирани од лицето за односи со јавноста.
Модераторот е воедно и менаџер кој ги одредува правилата во однос на временското
ограничување на прашањата, давање на редослед на новинарите, давање на воведен
збор, претставување на главниот говорник и останатите учесници, а воедно тој ги
менаџера прашањата и одговорите. Исто така модераторот зема белешки додека трае
прес конференцијата во случај да е потребна интервенција.
221) На завршетокот од прес-конференциите, аудио или текстуалниот запис од
текот или заклучокот на конференцијата може да се проследи како соопштение или да
се искористи за понатамошна потреба на веб страната на АРМ.
4.1. Подготовка за прес конференција
222) Пред одржување на конференцијата се обезбедува запознавање и одобрување
за нејзина реализација по командна линија од сите потребни нивоа. Не смее да биде
издадено соопштение за прес конференција доколку ги нема сите потребни одобрувања
од сите нивоа.
223) Пред да започне организацијата на прес конференцијата, по добивање на
одобрувањето најпрво се одбира носечка порака која треба да се потенцира.
224) Говорникот кој се предвидува да се обрати пред новинарите треба да биде
висок воен авторитет или лице кое најдобро е запознаено со проблематиката за која е
организирана прес конференцијата. Доколку прес конференцијата биде со висок воен
авторитет треба да се обезбедат сите можни материјали и информации за настанот и
авторитетот да биде запознаен за сите аспекти.
225) При избор на просторијата за реализација на конференцијата треба да се
внимава, истата да е доволно пространа за да може да се сместат сите новинари и
репортери кои очекуваме да бидат присутни. Секогаш се смета на најголемата
планирана бројка. Потребно е да се провери дали има адекватен број на напојување за
вклучување на сите камери и аудиовизуелни уреди на репортерите. Просторијата да е
лесно достапна за новинарите да не ја носат опремата на долго растојание.
Просторијата треба да е добро и адекватно вентилирана и аклиматизирана.
4.2. Испраќање на покани за присуство на прес конференција
226) Поканите се испраќаат до медиумите околу два до четири дена пред почеток
на конференцијата. Ден пред конференцијата се испраќа кратко соопштение повторно
до сите медиуми и по можност се бара потврда за присутноста со напомена до сите
оние кои нема да можат да бидат присутни дека ќе им се достави текстуален или аудио
визуелен запис. Со тоа се демонстрира нашиот интерес за важноста на тие медиуми во
понатамошните односи.
227) Подгответе го информативниот пакет внимателно. Тоа е од голема помош за
лицето кое ќе ја држи конференцијата бидејќи во пакетот се содржани главните пораки
и статистички детали. Информативниот пакет треба да биде дистрибуиран пред
почетокот на прес конференцијата.
4.3. Подготовки пред почеток на прес конференцијата
228) Модераторот на прес-конференцијата го најавува лицето кое ќе ја одржи прес
конференцијата, ги сумира содржините од прес пакетот и назначува кој е следен за
поставување на прашања. Во основа модераторот е водител на конференцијата. Лицето
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кое е модератор треба да ја следи временската рамка на конференцијата и да ја заврши
како на пример „Согледувам дека сме блиску до временската рамка, ќе ве замолам за
уште едно последно прашање”.
229) Го селектира и подготвува за дистрибуција материјалот кој ќе се подели на
медиумите. На пример телевизиските репортери очекуваат копии од видеоматеријалот,
репортерите на печатените медиуми очекуваат копии од фотографии, говори или
натписи.
230) Сместување на претставниците на медиумите е секогаш предизвик за
организаторот бидејќи поголемиот број репортери очекуваат условите да бидат што
подобри. Просторијата треба да биде што попространа за да можат да се сместат сите
репортери, а местото на лицата кои даваат изјави да биде во централна позиција.
Потребно е да се обезбеди доволно простор за движење на камерманите додека трае
прес-конференцијата (пред говорниците) и резервно место за снимателите кои доаѓаат
подоцна. Алтернативно камерманите може да се постават на задниот дел од
просторијата со можност да ги вршат снимките преку главите на партиципантите.
Генерално телевизиските репортери барат да имаат и визуелен контакт со камерманите,
додека радио репортерите бараат да бидат поблиску до говорниците заради можноста
за подесување на висината и квалитетот на тонот. Од техничка гледна точка треба да се
обезбеди доволно простор да се постават микрофоните на сите репортери на
говорницата пред говорникот.
231) Потребно е да се биде подготвен за чести неочекувани движења на
новинарите додека трае прес-конференцијата. Радио репортерите се движат заради
корекција на тонот на нивните снимачи на звук, телевизиските камермани често се
движат барајќи соодветен агол за снимање. Фотографите се движат насекаде барајќи
интересни агли за фотографирање.
232) Времето на прес конференцијата најдобро е да се закажува помеѓу 10.00 и
11.30 часот. Тоа дозволува доволно време за подготовки како на учесниците на пресконференцијата така и на репортерите кои ќе ја емитуваат прес конференцијата во
вечерните вести кои се ударни. Прес конференциите попладне се поризични во однос
да новинарските куќи да немаат доволно време за уредување на материјалот и
објавување на активноста во вечерните вести, а во меѓувреме веројатно ќе пристигнат и
некои други поважни вести за емитување со што би се скратило времето за објавување
на нашата вест или би се отстранило.
4.4. Задачи за модераторот на прес конференцијата
233) Модераторот и лицето кое е одредено да говори треба да се сретнат пред
прес-конференцијата при што говорникот треба да се запознае кои медиуми ќе бидат
присутни.
234) Пет минути пред времето одредено за отпочнување на прес конференцијата
модераторот треба да се претстави на присутните и да им ги соопшти генералните
правила, односно процедури на однесување за време на прес-конференцијата.
235) Модераторот проследува најава една минута пред почетокот и потсетува за
исклучување на мобилните телефони. Потоа по редослед следуваат следните
активности:
-

модераторот го претставува говорникот;
модераторот ја дава подготвената изјава;
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-

модераторот пред сесијата на прашања и одговори ги потсетува медиумите
на главните прашања;
модераторот најавува кога ќе биде последното прашање и за временскиот
лимит;
го подготвува заклучокот на прес конференцијата.

5. Фотографирање на активности
236) Фотографирањето на активностите во АРМ е важен сегмент при
афирмирањето на активностите на АРМ. Според постојните анализи во новинарството,
следењето на вестите на електронските и печатените медиуми се зголемува од 12
проценти до 42 проценти доколку во соопштенијата се вклучени и фотографии.
237) При фотографирање и изборот на фотографии се настојува тие да можат да
го привлечат вниманието на јавноста за активноста која треба да се прикаже. Затоа и
лицата за односи со јавноста, кои согласно постојната формациска структура се воедно
и фотографи е потребно да ги познаваат одредените техники на фотографирање.
238) Фотографијата задолжително треба да ги содржи сите потребни информации
кои го дополнуваат соопштението, односно нашата сторија наменета за јавноста.
Доколку самите фотографии претставуваат фото вест без придружен текст изборот на
активности треба да биде така аранжиран самата композиција да претставува
соопштение.
239) Фотографот настојува да долови моменти и субјекти кои ќе ја раскажат
самата вест, односно активноста која ја прикажуваме во соопштението. Потребно е
пред се познавање на техниките на одбирање на вистинскиот субјект и момент. Тие
вклучуваат одбирање на: центар на интерес, одбирање на позиција на фотографирање
која нема да содржи објекти кои го одвлекуваат вниманието и селективен фокус.
240) Секоја фотографија потребно е да има центар на интерес, односно
доминантно да содржи акција која ја прикажува самата активност, темата што во
суштина сакаме да ја прикажеме во соопштението, и која е причината поради која ја
правиме фотографијата.
241) Позицијата за фотографирање треба да биде одбрана за да може сликата да го
долови она што сакаме да го прикажеме. Тоа подразбира менување на аголот на
фотографирање, местење на субјектот кој го фотографираме или фокусирање на самиот
субјект на интерес. Поради тоа во текот на активноста му се дозволува на фотографот
да се движи постојано и да зазема позиции дури и кога ситуацијата наложува сите да
поздравуваат или се во став мирно. Да одредува место каде ќе се направи
фотографијата доколку тоа го дозволува активноста и да го насочува субјектот кон
позиција каде фотографијата ќе го прикаже ефектот, елиминирајќи ги сите работи во
позадина кои го одвлекуваат вниманието или се несоодветни за ситуацијата.
242) Селективниот фокус треба да се користи со одбирање на отворот на блендата
или доколку се користи дигитален фотоапарат со автоматска функција да се фокусира
субјектот кој се фотографира и кој сакаме да го прикажеме да биде најјасен, односно во
преден план додека позадината може и да е нејасна.
243) Неквалитетна или неправилно избрана фотографија понекогаш може да
направи повеќе штета за соопштението. Затоа за одбирање и избор на фотографии е
потребно уште еден до двајца колеги да го прегледаат фото записот, и одбраните
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фотографии да се одобрат од претпоставениот, односно по стручна линија. Доколку од
страна на КОЈ/ГШ се оцени дека одредени фотографии не соодветствуваат со
соопштението или не се придржуваат до погоре наведените принципи може и да не
бидат објавени за пошироката јавност.
6. Информативен пакет за новинари (Прес пакет)
244) Прес пакетот е една од медиумските продукти кои се користат во АРМ за
адекватно информирање на претставниците на медиумите за активностите, командната
структура, операциите кои се изведуваат или како стандардна процедура за
информирање на јавноста пред отпочнување на некоја активност.
245) Прес пакетот потребно е да ги содржи следните генерални информации:
-

распоред на настани;
карти, правци на движење;
информативни податоци за опремата (МТС) и шеми за организациската
структура на активноста;
биографии на клучните личности (податоци за единицата) воведно излагање;
копии од говори;
календар на настани и активности;
фотографии;
поврзани вести за активноста;
шема на командна и организациската структура;
кратенки, акроними кои се употребени;
извор на артикли поврзани за пошироко информирање за активноста;
останати информации наложени од командантот.

246) При подготовка на прес пакетот треба да се внимава и на:
-

податоците за лицето/а за контакт со телефонски броеви за секој посебно;
формата на прес пакетот треба да е атрактивна, но и со практична големина
(А5 форматот е задоволителен);
пред продукција на прес пакетот потребно е негово разгледување и
одобрување;
проверка на сите информации дали се последни и ажурирани;
вклучување на адреса од веб страната каде можае екојдневно да се следи
активноста.

7. Брифинг за односи со јавноста
247) За разлика од прес-конференциите, брифинзите се неформални средби на
раководните личности од воената хиерархија и лицата за односи со јавноста со
новинарите, кои можат да бидат наменети само за определена група новинари кои ги
следат активностите на АРМ.
248) Брифинзите се организираат тогаш кога сакате да ги подготвите и
информирате новинарите за подолгорочни планови и акции во АРМ, или, пак, сакате да
ја запознаете јавноста со определени промени во законите, формациската структура,
формациските измени итн. и на ваков начин да им дадете време за подготовка и
натамошно новинарско информирање за темата поради која е свикан брифингот.
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249) Брифингот не е прес конференција и новинарите не треба да известуваат и
објавуваат информации од овој настан. Брифингот служи само како консултативноинформативна алатка за новинарите. Брифинзите во АРМ вообичаено се организираат
двапати во годината заеднички со Министерството за одбрана или самостојно и тоа
пред или по почеток на календарската година и празнувањето на Денот на АРМ.
8. Изјава, интервју, гостувања во емисии
250) Изјавата, интервјуто и гостувањата во емисии се важни алатки за
комуникација со јавноста преку медиумите. Доколку новинарите бараат изјава,
интервју или, пак, гостување во емисија на командантот, офицерот за односи со
јавноста или пак на некој од клучните личности во некоја активност, пожелно е оваа
шанса за присуство во медиумите да не се пропушти, но само доколку има нешто
навистина важно или интересно да и се соопшти на јавноста и доколку се работи
исклучиво за надлежности на АРМ.
251) Без оглед дали се работи за изјава, интервју или, пак, за гостување во
емисија, оној што ќе зборува треба добро да се подготви, да ги дефинира клучните
пораки, односно пораките кои сака да ги испрати до јавноста и да умее јасно,
разбирливо и концизно да зборува.
252) Изјавата обично трае од дваесетина секунди до една минута и тоа време
треба максимално да се искористи. Не треба да се зборува подолго од она што му е
потребно на новинарот, затоа што во таква ситуација дел од изјавата нема да може да
биде објавен и со тоа се зголемува ризикот новинарот да не го објави токму оној дел од
пораката кој за АРМ е најбитен. Без разлика дали изјавата е за телевизија, радио или
печатен медиум, таа мора да биде кратка, јасна и недвосмислена.
253) Интервјуто е подолг разговор, кој го води новинарот и кој може да се
однесува само на една конкретна тема или, пак, да опфати и други теми и проблеми.
Токму затоа, многу е битно да се знае однапред колку ќе трае интервјуто и за кои теми
ќе се разговара. Претставникот на АРМ мора добро да се подготви и тоа особено за
прашања кои, можеби, ќе бидат незгодни и провокативни. Доколку ги немаме
прашањата од новинарот, треба однапред да бараме потврда за тематската рамка на
разговор.
254) Истите правила важат и за учество во различни емисии. Доколку е
предвидено емисијата да има повеќе гости, добро е однапред да се знаат
соговорниците. Ова е исклучително важно за добрата подготовка за учество во
емисијата. Лицата кои гостуваат во емисии, а притоа даваат интервјуа и изјави мора да
се компетентни за темите за кои се разговара, да бидат подготвени да дадат одговори на
сите прашања, и да се чувствуваат сигурни и природно пред камерите, микрофоните и
диктафоните.
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Прилог бр. 1: Преглед на објави во медиуми
Време: Од __________,

До __________.

А) Печатени:
Медиум:

Позитивна:

Негативна:

Можен ефект

Б) Електронски:
Медиум:

Позитивна:

Негативна:

Можен ефект

В) Социјални мрежи:
Соц. мрежа:
Позитивна:

Негативна:

Можен ефект
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Прилог бр. 2: Листа на проверка на комуникација во кризна ситуација
-

-

Дознај што се случило.
Дефинирај дали во случката е вклучен поединец (и) или воена единица.
Провери со правниот советник дали има правни импликации за воената
организација.
Идентификувај во чија зона на одговорност е случката.
Продолжи со собирање на информации.
Упати го најблискиот персонал од односи со јавноста. Осигурај се дека истиот е
запознаен со состојбата, ги има потребните ресурси и дали јасно ја има сфатено
целта за неговото ангажирање. Планирањето на брзо издавање на медиумски
продукти во јавноста е критично.
Евидентирај се што се случува.
Координирај за цело време по командна линија и по хоризонтала и вертикала по
стручна линија.
Оформи иницијално соопштение со првични податоци.
Подготвувај изјава или прес-конференција за медиуми, доколку е потребно.
Спроведи регуларен брифинг за медиумите (со претходно координација и
одобрување од командна и стручна линија).
Вклучи во брифингот и останати лица од штабот доколку е потребно
(оперативец, командир на единица, итн.- во зависност од случката).
Монтирај/Анализирај се што е објавено во медиумите за случката и преземај
корективни акции доколку е потребно.
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Прилог бр. 3: Шема на известување во случај на вонреден настан за кој може да има
интерес кај јавноста
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Прилог бр. 4: Формат за известување за односи со јавноста (СИТРЕП)
Датум на СИТРЕП по ОЈ:
Ангажирање со медиумите
Соопштенија или известувања
до медиумите
Поставени прашања од
медиуми
Објавени фотографии или
изнесени ставови во социјални
медиуми
Останати активности
Следна седмица
Планирани медиумски
активности
Планирани соопштенија или
известувања до медиумите
Планирани акции за медиумско
покривање
Останати активности

Најзначајни 3 објави во медиумите (натписи, објави, колумни,
фотографии итн.)
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Прилог бр. 5: Образец на ОПЛАН (план за операции) за односи со јавноста - АНЕКС
„X“
Анекс „X“ на
Оперативен План
Датум:_____________
Референци:
Временска зона (локално време)
1. Ситуација
Се состои од краток општ опис на ситуацијата со акцент на информациите кои влијаат
на операциите важни за односи со јавноста, особено како јавната средина во реонот на
распоредување и дејствување.
a). Непријателски сили/Спротивставени или непријателски сили: Се идентификуваат
заканите за операциите или успехот на мисијата во однос на односите со јавноста кои
можат да и наштетат на нашата страна.
б). Пријателски сили: Обезбедување на информации за сите пријателски сили кои
можат да влијаат на извршувањето на операциите од односите со јавноста.
в). Придодадени сили: Ги потенцира критичните елементи на задачата која ќе обезбеди
дополнителна способност на односите со јавноста. (Не е потребно за стратешкото
ниво.)
г). Достапност на локалната инфраструктура за поддршка на активностите за односите
со јавноста. (на пример, има интернет инфраструктура за прием, испраќање
фотографии, текст, брзина на пренесување итн.).
д). Медиумска активност (како пријателска така и непријателска): Состојбата со
медиумската активност во зоната на дејствување, како ова ќе влијае на исполнување на
мисијата на односите со јавноста во реонот.
ѓ). Достапноста на логистичка поддршка за медиумите: На пример, можностите во
единиците и областа за наши потреби, како и можноста на пристап на надворешните
медиуми во реонот на операции, или тие ќе бараат воен транспорт, интернет
инфраструктура, итн.
е). Претпоставки. (доколку ги има): Претпоставки се користат доколку имаме
непознати факти за зоната, мора да биде веродостојна, потребна и реална).
2. Мисија на односите со јавноста
Јасен и концизен исказ на мисијата на односи со јавноста. Мора да ги содржи
принципите на: кој, што, кога, каде и како од елементот за односи со јавноста ( на
пример, да се објасни како нашите единици му помагаат на населението за време на
природни катастрофи како земјотреси или воена состојба итн.; да се обезбеди
поширока меѓународна и домашна јавна поддршка за активноста со цел да се даде
+поширок простор на командантот за слобода на дејствување во областа на односите со
јавноста.)
3. Извршување
a). Пристап кон односи со јавноста (Намера на командантот): Визија на командантот за
тоа како активностите ќе бидат спроведени со наведување на јасни и едноставни
термини. Пристапот треба да биде многу активен, активен или реактивен.
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б). Концепт на операции: Детално разгледување на целокупната мисија за односи со
јавноста, објаснувајќи како активностите од Односите со Јавноста ќе бидат спроведени
во секоја фаза од оперативниот план и кои се приоритетите.
в). Клучни учесници: Може да се наведат за секоја фаза.
г). Клучни пораки: Може да се наведат за секоја фаза. Треба да биде во блискост со
јавноста од регионот, бидејќи не сите пораки се соодветни за секоја категорија јавност.
Треба да се изведат од постоечките на стратешко ниво, со карактеристики на реонот на
дејство. Клучните пораки можат да бидат и како додаток на анексот X.
д). Задачи и одговорности на лицата за односи со јавноста: Листи со детали што треба
да се направи, со кој и на кое ниво. Треба/потребно е детално барање за:
- снимање и дистрибуирање снимки, начин на однесување, упатства итн.;
- снимање и дистрибуирање снимки до медиумите;
- обезбедување на веб содржини (слики и текст) на дневна и неделна основа;
- мониторинг на медиумите за да се утврди дали пораките се објавени или ако
е потребна корективна акција;
- градење и одржување на комуникација со локалните и меѓународните
медиуми во рамките на применливоста;
- праќање на точни, навремени и вистинити информации до медиумите;
- продукција и обезбедување на внатрешни информации за нашите сили.
4. Инструкции за координација
(1) Дистрибуција на информации: Постојана дистрибуција на информации за
сопствените сили и поширокото опкружување.
(2) Клучни пораки и временски ограничувања:
- временски ограничувања: краен рок на доставување и дистрибуција на
информации;
- Дистрибуирање на брифинзи: колку често тие ќе бидат спроведени, од
страна на кого кои брифинг материјали (на пример, ЦД-а, брифинг картички
итн.);
- рутински прес конференции/брифинзи: колку често тие ќе бидат спроведени
и од страна на кого.
(3) Чувствителни прашања:
- Жртви/Несреќи/Инциденти: смрт или сериозни повреди на персоналот,
(информирање кога е тоа случено, како и секој случај или инцидент
поединечно);
- Законските прописи кои важат во реонот на дејствување;
- Културолошки/етнички/религиозни прашања;
- Други чувствителни прашања кои треба да се истакнат;
(4) Безбедност:
- Прием, акредитација и идентификација на медиуми: објаснување како тоа ќе
биде направено;
- ограничувања: објаснување за било какви ограничувања кои може да бидат
наметнати на медиумите и зошто.
(5) Важни прашања/интерес на медиумите/Прашања и одговори (може да биде во
додатокот на овој Анекс).
(6) Обука за медиумите за команданти/портпароли: објаснување за потребата да се
направи обука.
(7) Насоки за однесување со медиумите со клучни пораки за пријателските сили (
домашната и меѓународна јавност) со можност за обезбедување на картичка за секој
припадник.
(8) Медиумскиот мониторинг, евалуација и повратни информации.
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(9) Координација со придодадени новинари: дали ќе има придодадени новинари кон
нашите сили (по одлука на стратегиската команда) и како тоа ќе се оствари.
(10) Ескорт офицери.
(11) Преведувачи.
(12) Врска со техничкиот персонал за одржување на мрежата со цел да се обезбеди
координација на информации.
(13) Координација со цивилните агенции и невладини организации за прашања од
односи со јавноста.
(14) Врска со секцијата од информациски операции (инфо-опс): Офицерот за Односите
со Јавноста треба да координира и соработува со инфо опс. Офицерот за Односите со
Јавноста мора да биде запознаен и со задачите на психолошките операции за операции
на измама и влијание, но не треба да имаат улога во планирањето или извршувањето на
нив.
4. Услуги за поддршка
Преглед на потребни административни и логистички одредби.
- транспорт;
- храна/вода;
- финансиски средства;
- сместување;
- медицинска поддршка;
- опрема (пр. Лаптоп компјутери, телефони, факс, фотоапарати, таблети итн.)
5. Командување и врски
Претставување на хиерархијата на командување и контрола, локации на командата и
канцеларијата за односи со јавноста. Исто така треба да се наведат комуникациските
барања и постапки.
a). Командување:
- Функцијата за односи со јавноста мора да поднесува известување директно
на командантот;
- Техничка поддршка за обезбедување на информации на командантите со
нивните секојдневни информирања, истовремено почитувајќи ја
хиерархијата на командување. Со тоа се обезбедува помош, совети,
поддршка и ефективна координација.
б). Врски:
- Потребна е голема брзина на интернет конекцијата способна за испраќање со
висока резолуција фотографии и видео. Останати потребни работи поврзани
со барањата од Ј-6
Додатоци кон анексот: (според потреба)
-

Структура на К2 во Односите со Јавноста.
Структура на канцеларијата за односи со јавноста во сопствената и
повисоката команда.
Клучни пораки.
Процедури за акредитација на медиуми.
Правила за однесување во областа на Односите со Јавноста.
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Прилог бр. 6: Дневен СИТРЕП формат - медиумски активности
РЕД 1: Регистрирани известувања кои се однесуваат на нашата мисија во медиуми во
изминатите 24 часа (радио, ТВ, печатени):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
РЕД 2: Фокус на известувањата во медиумите во изминатите 24 часа:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
РЕД 3: Посебни медиумски настани (планирани или непланирани) поврзани со
мисијата (време) (Брифинзи за новинари, новинарски тури, репортажи итн.):
___________________________________________________________________________
_____________________________
РЕД 4: Промена на вкупен број (и вид) на медиумите во зоната на одговорност:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
РЕД 5: Специфични изработени промотивни материјали (билтени итн.):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
РЕД 6: Планирани медиумски настани за следните 24 часа:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
РЕД 7: Специфични побарувања за информации планирани за следните 24 часа:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
РЕД 8: ЗАБЕЛЕШКИ или дополнителни информации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Прилог бр. 7: Контакт со медиуми - известување
Единица која известува:
___________________________________________________________________________
Поединец во контакт со медиумите: (офицер, поф, пфв интервјуирани-разговараше со
медиумите или објавена репортажа за него):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Вид на медиум:
а). Радио телевизиска станица, весник или веб портал и назив на медиумот:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
б). Име на новинарот, фотограф или снимател: (Земете бизнис картичка, ако е можно):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адреса, веб сајт:
___________________________________________________________________________
Време/Датум:
____________________________________
Тема на изјавата, прилогот:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Прашања, фотографирани активности, коментари поставени од новинар. (Користете
цитати под точки за опис на коментарите.):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Датумот, времето на емитирање на изјавата, репортажата во етерот:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Коментари:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Прилог бр. 8: План на активности за медиумско покривање
ПЛАН ЗА МЕДИУМСКО ПОКРИВАЊЕ
на КОЈ/ГШ и потчинети единици на АРМ за ЈАНУАРИ 2016 година
Р.б

Активност

Носител

Соработува

Посетата на Претседателот на Република
Македонија на единица на АРМ

ВП 2803/04
Скопје

ВП 4770
Куманово

Годишнина од загинувањето на припадниците од
вбр во хеликоптерската несреќа во с. Блаце
Координативен состанок за подготовка на
конференција на САД-Јадранска повелба (А5) на
ниво на НГШ

ВП 2803/04
Скопје

ВП 4770
Куманово

ВП 2803/04
Скопје

ВП 2803/01
Скопје

4

Учество на НГШ на конференција на воен
комитет на НАТО

ВП 2803/04
Скопје

ВП 2803/01
Скопје

5

Обука во зимски услови на пСО

ВП 2803/04
Скопје

ВП 8043
Скопје

Учество на припадници на АРМ на скијачки
шампионат Ca.STA
Официјални средби на НГШ на АРМ, во рамките
на меѓуармиската соработка кои не се во Планот

ВП 2803/04
Скопје
ВП 2803/04
Скопје

ВП 2803/70
Скопје
ВП 2803/01
Скопје

1

2
3

6
7
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Начин на медиумско
покривање

Датум

Најава и присуство на медиуми
(сниматели и фоторепортери)
01.01.2016 година
соопштение на веб и
фотографии
Соопштение и фотографии на
12.01.2016 година
веб страната на АРМ
Медиумско покривање на
јануари,
национално ниво, соопштение
Република
на веб и фотографии
Хрватска
Медиумско покривање на
20-22.01.2016
национално ниво, соопштение
година, Брисел
на веб и фотографии
11-31.01.2016
Соопштение и фотографии на
година
веб страната на АРМ
Маврово
Соопштение и фотографии на
25.01 - 10.02.
веб страната на АРМ
Р. Италија
Соопштение и фотографии на
јануари
веб страната на АРМ
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