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ОПШТИ КАРАКТЕРИСТКИ НА ВЕЖБАТА  „БЛЕСОК 22“ 

 

Претстојната тактичка вежба „БЛЕСОК 22“ е национална теренска вежба/вежба 

во живо (FTX/LIVEX) која ќе се реализира во период од 3 до 11 април на армискиот 

полигон „Криволак“, кампот за обука „Пепелиште“, касарната „Јане Сандански“ - 

Штип и касарната „Страшо Пинџур“ - Петровец.  

Вежбата е организирана и се реализира со цел оценување на борбената 

подготвеност согласно декларираните цели на способности на Лесниот пешадиски 

баталјон (лпб) согласно Стандардите за оценување на копнени команди и единици на 

Здружената команда за операции на НАТО (AFS volume VII - CREVAL).  

Носител на активностите за организација и реализација на вежбата „БЛЕСОК 

22“ е Генералштабот на Армијата на Република Северна Македонија. Командантот на 

Командата за операции, бригаден генерал Бесник Емини e надлежниот офицер кој ја 

закажува вежбата, додека за директор на вежбата „БЛЕСОК 22“ е одреден 

потполковник Зоран Сумрачки од Командата за операции.  

Реализацијата на вежбата „БЛЕСОК 22“ ќе се одвива според фиктивно сценарио 

со креирани настани и инциденти кои ќе овозможат единицата да се оцени согласно 

НАТО стандардите во предвидените области, односно Лесниот пешадиски баталјон ќе 

може да ја демонстрира својата борбена готовност да се соочи со сложеноста на 

бојното поле.  

 

Учесници:  
 

Околу 1100 припадници од Армијата на Република Северна Македонија и оценувачи и 

набљудувачи од НАТО. 

 

Цел на вежбата: 

 

Цел на вежбата е да се обезбедат услови за демонстрирање на нивото на 

борбената готовност во предвидени постапки на Лесниот пешадиски баталјон, кои ќе 

се оценуваат согласно Стандардите за оценување на копнени команди и единици на 

Здружената команда за операции на НАТО (AFS volume VII - CREVAL). 

Оценувањето ќе го спроведе национален тим за оценување, кој е сертифициран 

од страна на НАТО школото за вршење на оценување на борбената готовност на 

копнените сили според стандардите и процедурите на Алијансата.  

Оценувањето се спроведува низ седум различни области на способност: 

подготовка, проектирање, ангажирање, одржување, консултација, командување и 

контрола, заштита и информирање.  

За секоја област се одредени лидери на тимови и соодветен број на оценувачи, 

зависно од обемот на оценување. Оценувањето се изведува во 3 фази и тоа:  



- Оценување на мирновремена локација - касарна, каде се оценуваат 

документацијата и плановите, како и опремата во смисла на подготовка за 

распоредување.  

- Оценување на терен каде ќе се оценуваат процедурите и извршување на 

задачите, односно демонстрирањето на тактичките способности за остварување 

на мисијата на единицата. 

- Формален извештај: На крајот од оценувањето ќе биде потпишан формалниот 

извештај од страна на НАТО претставниците, набљудувачите и директорите на 

оценувањето по што резултатот ќе биде соопштен на оценуваната единица. 

 

За време на оценувањето, тим од НАТО ќе го следи процесот и примената на 

методологијата на оценување, што е предуслов за валидност на оценувањето. Покрај 

мониторите од НАТО, како дел од оценувачкиот тим ќе бидат и оценувачи од 

Република Грција, а во улога на набљудувачи ќе бидат претставници од Вооружените 

сили на Унгарија. 

 

Задачи: 

 Извршување на примарната мисија на лпб, односно демонстрација на борбената 
готовност во согласност со (AFS) Том VII (CREVAL). 

 Идентификација на недостатоци кои ја ограничуваат борбената моќ и 
способности на лпб. 

 Демонстрација на процедури за управување и проток на комуникацискиот 

информациски систем (CIS) помеѓу и во рамките на штабовите, како и 

стандардизација на процесите и процедурите. 

 Преглед на логистичката одржливост. 

 Потврдување на структурата на командување и контрола и идентификување на 
подобрувањата и недостатоците. 

 Реализација на ефективност во командувањето при реализација на процесот на 
донесување на воена одлука (ПДВО), преку користење на аналогни и дигитални 

процеси. 

 Унапредување на процедурите за евалуација. 

 Подобрување/одржување на борбената готовност, способностите и ефективната 
соработка помеѓу елементите за обука со цел да се зголеми нивната способност 

за учество во операциите предводени од НАТО. 

 Промоција на полигонот „Криволак“ како капацитет за обука. 

 

ФАЗИ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВЕЖБАТА: 

 Планирачки процес: (Развивање на концепт и спецификација на вежбата, 

планирање и изработка на Планот за вежбата) 

 Реализација на вежбата: 

- Фаза на индивидуална и колективна обука; 

- Фаза на планирање и одговор на кризи; 

- Фаза на извршување; 

- Фаза на проценка. 

 Анализа и известување од вежбата 

 

За време на реализација на вежбовните активности ќе биде користена вежбовна 

муниција за пешадиско вооружување со калибар 5,56 mm, 7,62 mm, 7,9 mm и 

артилериска муниција со калибар 120 mm и 128 mm. 

 

 

 

 

 

 

 



Агенда на активности на вежбата „БЛЕСОК 22“ 
 

Р. бр. Настан Време Локација 

1.  
Пристигнување на персоналот и 

техниката за вежбата  
02.04.2022 Криволак 

2.  Отворање на вежбата 03.04.2022 Пепелиште 

3.  Реализација на вежбовни активности 03.04. - 11.04.2022 
Криволак и 

Петровец 

4.  Ден за високи посетители 11.04.2022 Криволак 

5.  Затворање на вежбата 11.04.2022 Пепелиште 

 

Поважни датуми: 

 

Церемонија на отворање 

- 3 април 2022 г.; 

- Место: плато во камп „Пепелиште“. 

 

Ден за високи гости,  

- 11 април 2022 г.; 

- Место : Џидимирци, АП „Криволак“. 

 

Церемонија на затворање 

- 11 мај 2022 г.; 

- Место: плато во камп „Пепелиште“. 

 

Медиумско покривање: 

Ден за високи гости, 11 април, Криволак   

Место: Џидимирци. 

 

Сите позначајни настани и активности ќе бидат објавувани со соопштенија на веб 

страната на Армијата на Република Северна Македонија и преку кратки статуси на 

фејсбук страната на Армијата. 
 

https://mil.mk  

 

https://www.mod.gov.mk/ 

 

Фејсбук страни: 
 
https://www.facebook.com/Armija.Republika.Severna.Makedonija 

 
https://www.facebook.com/DefenceMKD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mil.mk/
https://www.facebook.com/Armija.Republika.Severna.Makedonija
https://www.facebook.com/DefenceMKD


Единица која се оценува 

 

Лесен пешадиски баталјон 

(втор пешадиски баталјон од составот на 1.пбр) 

Единици вклучени во реализација на вежбата: 

 

Команда за операции 

 

1.пешадиска бригада 

 

Воздухопловен ВИНГ 

 

Баталјон на Воена полиција 

 

Баталјон за врски 

 

Инженериски баталјон 

 

Баталјон за специјални сили 

 


