Изјава на МО Шекеринска по повод нова спортска опрема за сите припадници на
Армијата
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Во петок ако поминете на воениот стадион многу често ќе ја видите сликата во
која што припадници на Армијата редовно ги исполнуваат своите физички стандарди,
ги унапредуваат стандардите и вежбаат и го користат особено вака убавото време за да
работат на својата физичка подготвеност. Она што е различно овој петок е што
единиците што денеска вежбаат, вежбаат во целосно нова и усогласена спортска
опрема која што практично од денес за прв пат е на располагање на сите припадници на
Армијата. ова беше проект кој што го водевме чекор по чекор и тоа е по мене симбол
како ги водиме работите во Министерството за одбрана и во Армијата.
Сакаме да ги унапредиме состојбите, ги тестираме новите предлози и кога ќе
видиме дека се успешни ги применуваме во цела Армија. Минатата година 1.200
припадници на Армијата, претежно оние кои што се сместени во Лесната пешадиска
борбена група во Штип како и одредени единици во Илинден и во Генералштабот
добија за прв пат спортска опрема со цел да работат повеќе на својата физичка
подготвеност и тогаш кажавме дека целта ќе ни биде целата Армија да ја добие оваа
спортска опрема.
Денеска ми е драго што можам да кажам дека веќе обезбедивме 6.800 пара на
спортска опрема, тренерски, патики, торби, шушкавци кои што ќе бидат
распределени низ сите единица на Армијата уште во текот на следниве неколку дена.
Со тоа им помагаме на сите припадници на Армијата да бидат физички поподготвени и
покажуваме дека државата не чека само од нив, туку е подготвена и покажува резултати
да им помогне за да ги остварат своите стандарди и да ги остварат повисоките
критериуми за физичка подготвеност.
Со ова во голема мерка се заокружија сите проекти кои што значеа опрема за
секој војник. Веќе после триесет години никој не зборува дали има или нема униформа
или чизми. Нема само униформа за сите припадници , обезбедивме и дополнителна
униформа за сите припадници, практично втор број. Обезбедивме целосно снабдување
со чизми, сега веќе ова е и целосно снабдување со спортска опрема со што Армијата и
на тоа почетно ниво целосно ги исполнува сите и НАТО, а јас ни рекла и национални
стандарди да биде Армија која што е почитувана, која што е горда на својата функција и
која што е ценета од својата држава.
Имаше и еден дел на специјализирана опрема која што во изминатиот период ја
обезбедивме – алпинистичка опрема, АБХО опрема, целосно ново вооружување за
Лесната пешадија, а од следната година ги очекуваме и првите оклопни транспортери
кои што ги обезбедивме како дел од напорите за модернизација.

Членството во НАТО не беше само шанса да ја унапредиме нашата надворешно
политичка позиција, ниту шанса да ја зголемиме нашата моќ и сила како држава. Тоа
беше, денеска се гледа, и шанса секој војник да се почувствува потценет, секој војник и
офицер да добие подобри шанси за работа и за живот и секој од нив веќе извесно време
добива и повисоки надоместоци и повисоки плати. Така се гради НАТО армија, но така
се гради и Армија на која што граѓаните се горди и на која што се благодарни за сето она
што се стори.
Претходниот период и во текот на пожарите се виде колку е важно да ја имате
таа сила, да ја имате таа мобилизираност, и да го имате и тој ентузијазам и знаење. Не
може државата да не инвестира, а да чека нешто за возврат. Во Армијата, во
Министерството за одбрана покажавме навистина дека зборот е збор и дека сите
работи кои што се однесуваа на стандардот на Армијата, на функционирањето на
Армијата се неспоредливи со ситуацијата пред само неколку години.
Сакам да се заблагодарам на сите во Генералштабот, почнувајќи од началникот за оваа
одлична иницијатива и да им честитам на сите во Министерството и во Генералштабот
кои што учествуваа во процесот и обезбедија да имаме навистина опрема која што ќе
направи помодерна и физички поспремна Армија.

