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Ми ни сте рот за труд и со ци јал на по -
ли ти ка Спи ро Ри стов ски, ге не рал ни от
се кре тар на Цр ве ни от крст на Ма ке -
до ни ја, Са ит Са и ти, и пре тсе да те лот на
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја, Дра ги Ар ги ров ски,
ин фор ми раа за од бе ле жу ва ње то на
„Не де ла та за гри жа на ста ри те ли ца“,
ко ја тра ди ци о нал но се спро ве ду ва во
тре та та не де ла од но ем ври (19-25 но -
ем ври 2012 го ди на), под мо то то „НИЕ
са ка ме, ВИЕ зна е те, ЗАЕДНО мо же -
ме!“ и има за цел из ди га ње на све ста
на на се ле ни е то за пра ва та на ли ца та
во тре та та до ба, ка ко и по треб на та гри -
жа и по мош на ста ри те ли ца.

Ми ни сте рот Спи ро Ри стов ски сме -
та де ка „Не де ла та за гри жа на ста ри -
те ли ца“ е мож ност да се про мо ви ра -
ат актив но то ста ре е ње и ме ѓу ге не ра -
ци ска та со ли дар ност, ка ко на чин на
по стиг ну ва ње со стој ба во ко ја ста ри -
те ли ца ужи ва ат здрав жи вот, комп лет -
но ин те гри ра ни во нив на та сре ди на. 

СЕ КОЕ 10-ТО ЛИ ЦЕ 
ИМА НАД 60 ГО ДИ НИ

„Спо ред про ек ци и те на ОН, се кое
де сет то ли це во све тот е со во зраст над
60 го ди ни. До 2050 го ди на се оче ку -
ва се кое пет то ли це да би де над таа
ста рос на гра ни ца, а во 2150 се кое
тре то ли це да би де со во зраст над 60
го ди ни. Ма ке до ни ја со 15 про цен ти
на се ле ние од над 60 го ди ни го над ми -
ну ва ко е фи ци ен тот на на се ле ние од
тре та та до ба за 12 про цен ти. Ста ре е -
ње то на по пу ла ци ја та, са мо по се бе,
на мет ну ва го лем број проб ле ми, а пос -
ле ди ци те од не го се чув ству ва ат во си -
те сфе ри во оп штес тво то. По ра ди тоа
по треб но е да се пред ви дат по ве ќе
мож но сти и ус ло ви ста ри те ли ца да мо -
жат да го ос тва рат сво јот по тен ци јал“,
истак на Ри стов ски. 

Во таа на со ка, тој ги спо ме на и ре -
фор ми те што ги пре зе ма Вла да та во
об ла ста на здрав стве на та и со ци јал -
на та за шти та за по до бру ва ње на оваа
со стој ба. Пос лед ни те го ди ни ин тен зив -
но се ра бо ти и на раз ви ва ње во нин -
сти ту ци о нал ни фор ми за гри жа и по -
мош на ста ри ли ца, на отво ра ње днев -
ни цен три за ста ри ли ца, по ка чу ва ње
на пен зи и те, на ре а ли за ци ја на про е -
ктот бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја,

бесп лат ни от пре воз во гра дот Скоп је. 
Ми ни сте рот за труд и со ци јал на по ли -
ти ка Спи ро Ри стов ски по со чи и на пос -
лед ни те мер ки пре зе ме ни за за шти та
на ста ри те ли ца со др жа ни во На ци о -
нал на та стра те ги ја за ста ри ли ца 2010-
2020, што тре ба да го по до бри со ци -
јал но-еко ном ски от ста тус на пен зи о -
не ри те и ста ри те ли ца. 

Ге не рал ни от се кре тар на Цр ве ни -
от крст на Ма ке до ни ја, Са ит Са и ти, ин -
фор ми ра де ка во рам ки те на оваа не -
де ла пре ку оп штин ски те ор га ни за ции
на Цр ве ни от крст и Цр ве ни от крст на
гра дот Скоп је ќе се ор га ни зи ра ат еду -
ка тив ни ра бо тил ни ци, кре а тив ни ра -

бо тил ни ци со ста ри ли ца, ху ма ни тар -
ни из лож би на рач но изра бо те ни де -
ла, по се ти на ста ри, оса ме ни и сне мо -
же ни ли ца во нив ни те до мо ви, до де -
лу ва ње по мош, бесп лат ни прег ле ди...

Тој по јас ни де ка во со ра бо тка со
За во дот за со ци јал ни деј но сти и „ЕВН
Ма ке до ни ја“ е под го твен про мо ти вен
ма те ри јал, а де ка во рам ки те на не де -
ла та ќе би де ор га ни зи ра на и ак ци ја за
бесп лат но ме ре ње на ше ќе рот во кр -
вта на 2.000 ста ри ли ца, за што „ЕВН-
Ма ке до ни ја“ обез бе ди ло лен ти и лан -
це ти за зе ма ње крв. 

Пре тсе да те лот на Со ју зот на здру -
же ни е то на пен зи о не ри, Дра ги Ар ги -

ров ски, е за до во лен од актив но сти те
што ги пре зе ма ат и Цр ве ни от крст и
над леж ни те ин сти ту ции, но и оп штес -
тве но од го вор ни те ком па нии, ка ко што
е во слу ча јов „ЕВН-Ма ке до ни ја“. Тој
сме та де ка во из ми на ти от пер и од е
на пра ве но мно гу на по ле то на по мош
на пен зи о не ри те и на ста ри те ли ца.

„Не де ла та за гри жа на ста ри те ли -
ца“ е во ор га ни за ци ја на На ци о нал но -
то ко ор ди на тив но те ло за сле де ње и за
ева лу а ци ја на имп ле мен та ци ја та на На -
ци о нал на та стра те ги ја за ста ри ли ца
2010-2020 го ди на, а под др жа на од Ав -
стри ски от цр вен крст, Ав стри ска та аген -
ци ја за раз вој и од „ЕВН-Ма ке до ни ја“. 

МНО ГУ БРОЈ НИ МА НИ ФЕ СТА ЦИИ

Ре чи си во си те здру же ни ја на СПМ
беа одр жа ни ма ни фе ста ции, ак ции,
пре да ва ња, дру же ња... 

Та ка, во пен зи о нер ски от дом во
Ча ир бе ше одр жа на еду ка ци ја за ме -
ре ње ше ќер во кр вта и крв ни от при -
ти сок на сто ти ци пен зи о не ри и пен зи -
о нер ки. Оваа кам па ња ја спро ве де
Здру же ни е то на ди ја бе ти ча ри те на гра -
дот Скоп је за ра ди из диг ну ва ње на све -
ста на па ци ен ти те за ди ја бе те сот, епи -
де ми ја та на 21 век, и да се за поз на ат
со пра ва та на па ци ен ти те со ова хро -
нич но за бо лу ва ње. 

Пен зи о не ри те од раз гра но кот
„Кор зо“ на Здру же ни е то на пен зи о не -
ри те во При леп на де ло ја по ка жаа сво -
ја та ху ма ност: до не соа од лу ка за спро -
ве ду ва ње ху ма ни тар на ак ци ја во со -
би ра ње хра на. Пен зи о не ри те но сеа
хра на, се кој по не што, ка ко ај вар, лу -

ти ца, браш но, ше ќер, мас ло, свеж зе -
лен чук и дру го. Не кои пен зи о не ри, на -
ме сто хра на, до ни раа па ри и со нив
беа ку пе ни пре хран бе ни про из во ди.

Акти вот на же ни при ЗП-Ѓор че Пе -
тров ги по се ти ста ри те ли ца што се сме -
сте ни во ге ри ја три ска та бол ни ца „13
Но ем ври“, при што беа из вр ше ни раз -
го во ри со ста ри те и сне мо же ни ли ца.

ЗП-Ѓор че Пе тров во со ра бо тка со
Цр ве ни от крст спро ве де ак ци ја за ме -
ре ње на крв ни от при ти сок и на ше -
ќер во кр вта. Ак ци ја та се ре а ли зи ра
во раз гра но кот „Да ме Гру ев“, по точ -
но во Клу бот на пен зи о не ри те во Но -
во Се ло.

Во рам ки те на про е ктот „С* за
најм ла ди те“, Здру же ни е то на пен зи о -
не ри од Де мир Хи сар бе ше во по се та
на со ци јал но за гро зе ни те се мејс тва
со по ве ќе де чи ња во не кол ку де мир -
хи сар ски се ла, и тоа во: Ви ро во, Мре -
но га и При бил ци.

Чле но ви те на из врш ни от и над зор -
ни от од бор, за ед но со пре тсе да те лот
и со се кре та рот на здру же ни е то, до ни -
раа па ке ти со топ ла зим ска об ле ка,
обу вки, по стел ни на и дет ски играч ки.

Оп штин ска та ор га ни за ци ја на Цр -
ве ни от крст во со ра бо тка со ЗП-Кру -
ше во одр жа еду ка тив на ра бо тил ни ца
на те ма „Не де ла та за гри жа за ста ри -
те ли ца“, пред по ве ќе од 80 пен зи о не -
ри. Во ра бо тил ни ца та беа вклу че ни во -
лон те ри, од кои 30 беа пен зи о не ри.
На си те при сут ни им беа из ме ре ни
крв ни от при ти сок и ше ќе рот во кр вта.
Беа по се те ни 32 ста ри и бол ни ли ца
во нив ни те до мо ви и им беа до де ле -
ни при год ни по да ро ци.

Ста ре е ње то на по пу ла ци ја та,
са мо по се бе, на мет ну ва го -
лем број проб ле ми, а пос ле -

ди ци те од не го се
чув ству ва ат во си те сфе ри 

во оп штес тво то

НЕ ДЕ ЛА ЗА ГРИ ЖА НА СТА РИ ТЕ ЛИ ЦА

„За ед но мо же ме!“

Беа по се те ни 32 ста ри и бол ни ли ца во нив ни те до мо ви и
им беа до де ле ни при год ни по да ро ци

Ми ни сте рот Спи ро Ри стов ски сме та де ка „Не де ла та за гри жа на ста ри те ли ца“ е мож ност да се про мо ви ра ат актив но то ста ре е ње и ме ѓу ге не ра ци ска та со ли дар ност



Па ра ли зи ра ње то на ра бо та та на
оваа над леж на со бра ни ска ко ми си ја,
пре диз ви ка но од оп струк ци и те за разг -
ле ду ва ње на За ко нот за бра ни те ли те,
ќе ги по пре чи за кон ски те пра ва на
пен зи о не ри те, из ја ви на прес-кон фе -
рен ци ја Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да -
тел на Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја. 

Бло ки ра ње то на ра бо та та на те ла -
та на Со бра ни е то на Ма ке до ни ја мо -
же да до ве де до од ло жу ва ње на усво -
ју ва ње то на пред ло же но то за кон ско
ре ше ние, пре ку кое пен зи и те во Ма -
ке до ни ја тре ба во нред но да се усог -
ла сат со по ра стот на жи вот ни те тро -
шо ци.

Ка ко што е поз на то, СЗПМ, ка ко
прет став ник на ин те ре си те на пен зи -
о не ри те, низ ди ја лог со Вла да та до го -
во ри во нред но ли не ар но зго ле му ва -

ње на пен зи и те за 5 от сто, што по драз -
би ра зго ле му ва ње на нај ни ски те пен -
зии и до 12 от сто. Тоа зго ле му ва ње
тре ба сле ду ва во март 2013 го ди на,
за ед но со про цен тот на си сте мат ско
усог ла су ва ње на ми ни мал ни те пен -
зии за 180.000 пен зи о не ри чи ја пен -
зи ја не е по го ле ма од 6.800 де на ри,
а оние со по ви сок из нос на пен зи ја
тре ба да до би јат зго ле му ва ње од 3 до
5 от сто.

- Не кол ку ме сеч ни от ди ја лог што се
во де ше со Вла да та не са ка ме да пад -
не во во да и да би де за лу ден. За тоа,
апе ли ра ме да се одг ла ви ра бо та та во
Ко ми си ја та за труд и со ци јал на по ли -
ти ка и пред лог-ре ше ни е то за зго ле му -
ва ње на пен зи и те да се ста ви на дне -
вен ред за ра ди разг ле ду ва ње и усво -
ју ва ње - ин си сти ра ра ко водс тво то на
СЗПМ. 

ше под го тве но пред лог за пи лот-про -
ект за во ве ду ва ње пен зи о нер ска со -
ци јал на кар та за на та мо шен раз вој и
за јак ну ва ње на со ци јал но-ху ма ни тар -
на та ди мен зи ја на актив но сти те на
СЗПМ и на здру же ни ја та. Цел та е да
се рас по ла га со пре циз на, ве ри фи ку -
ва на, це лос на еви ден ци ја за ко рис ни -
ци те со ни ски пен зии или со спе ци фич -
ни со ци јал ни проб ле ми, за пра вил но
да се рас пре де лу ва ат па рич на та по -
мош, до маш ни те по се ти, по мош во до -
мот и дру ги те актив но сти. Со ко ор ди -
ни ра ни актив но сти тре ба да се оправ -
да ат де ви за та на пен зи о нер ско то ор -
га ни зи ра ње „Од вас за вас“ и вклу чу -
ва ње то во но ви те прин ци пи на со ци -
јал на та за шти та, ка ко што се прин ци -

пот на плу ра ли зам, прин ци пот на инк -
лу зи ја, прин ци пот на де цен тра ли за ци -
ја и прин ци пот на де ин сти ту ци о на ли -
за ци ја, с* до ло би ра ње за про ме на на
за кон ска та ре гу ла ти ва за ра ди уна пре -
ду ва ње на пен зи о нер ски от жи вот во
це ли на. 

И.Г.

Ко ми си ја та за здрав ство и за со -
ци јал на по ли ти ка при СЗПМ во но ем -
ври 2012 го ди на одр жа сед ни ца на ко -
ја се разг ле даа две важ ни пра ша ња:
(1) Прег лед на со стој ба та во пен зи о -
нер ски те до мо ви во Ма ке до ни ја и (2)
Про ект за вос по ста ву ва ње пен зи о нер -
ска со ци јал на кар та во рам ки те на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те. 

На пра ве на е ана ли за на со стој ба -
та во по стој ни те до мо ви за жи ве е ње
на пен зи о не ри те и кон ста ти ра но е де -
ка ка па ци те тот на по стој ни те пен зи о -
нер ски до мо ви во нај го лем број слу -
чаи е не до во лен, не кои има ат ло ша
ин фра стру кту ра, а за не кои с* уште не
се ре ше ни имот но прав ни те од но си.
Слич на е со стој ба та и во до мо ви те што

се во сопс тве ност на ФПИОМ. Наг ла -
се на е по тре ба та здру же ни ја та по ве -
ќе да со ра бо ту ва ат со ло кал на та са -
мо у пра ва за на о ѓа ње ре ше ни ја за
обез бе ду ва ње стан бен про стор за пен -
зи о не ри те. До не сен е зак лу чок СЗПМ,
пре ку по себ на ра бот на гру па, по ин -
тен зив но да се ан га жи ра за ова пра -
ша ње од по ве ќе ас пе кти и на нај ви -
со ко ни во. До се гаш ни те искус тва по -
ка жу ва ат де ка раз ни со ци јал ни пра -
ша ња и проб ле ми мо жат мно гу по лес -
но, по ед но став но и по ус пеш но да се
ре ша ва ат со си сте мат ски при стап, ка -
ко на ло кал но та ка и на цен трал но ни -
во.

Во од нос на вто ро то пра ша ње, од
струч на та служ ба на СЗПМ ве ќе има -

На пет та та сед ни ца на Прав но-
еко ном ски от фо рум, ко ја се одр жа
на 20 но ем ври во про сто ри и те на
СЗПМ, се рас пра ва ше за не кои акту -
ел ни пра ша ња и со стој би по вр за ни
со ра бо та та и со над леж но сти те на
фо ру мот. Со сед ни ца та ра ко во де ше
пре тсе да те лот на ПЕФ Ста мен Фи ли -
пов, а по крај чле но ви те при сус тву -
ваа и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, и се кре тар ка та на ИО,
Стан ка Трај ко ва.

По во вед ни те на по ме ни на пре -
тсе да те лот на фо ру мот, пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, ин -
фор ми ра за ус пеш но спро ве де ни те
актив но сти на со ју зот во из ми на ти -
от пер и од, со по се бен осврт на Ре -
пуб лич ки те спорт ски пен зи о нер ски
нат пре ва ри, кои се одр жаа под по -
кро ви телс тво на пре тсе да те лот на
Вла да та Ни ко ла Гру ев ски, и Ре пуб -
лич ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри, кои беа по се те ни и од ми ни сте -

рот за труд и со ци јал на по ли ти ка, ми -
ни стер ка та за кул ту ра, гра до на чал -
ни кот на Скоп је и од дру ги ви со ки го -
сти и прет став ни ци. 

Пре тсе да те лот Ар ги ров ски ги за -
поз на чле но ви те на фо ру мот и со со -

стој ба та и про це ду ра та на под не се -
ни от пред лог на за ко нот за пен зи о -
нер ско ор га ни зи ра ње и да де од го -
вор на не кои пра ша ња по вр за ни со
стан дар дот на пен зи о не ри те и во -
нред но то зго ле му ва ње на пен зи и те
во по че то кот на на ред на та го ди на.

Рас пра ва та бе ше на со че на кон
тол ку ва ње то на пра вил ни кот за ар -
би тра жа, за што во вед но из ла га ње
под не се се кре тар ка та на ИО, Стан -
ка Трај ко ва, ко ја ја истак на по тре ба -
та за автен тич но тол ку ва ње, за што
бе ше под го твен пред лог што ќе би -
де до ста вен до за ин те ре си ра ни те
суб је кти.

Во ди ску си ја та по оваа точ ка на
днев ни от ред, ка ко и по вто ра та, ко -
ја бе ше по све те на на стан дар дот на
пен зи о не ри те во Ма ке до ни ја, учес -
тву ваа: Јо ван Ги нов ски, Ата нас Кут -
ле шев ски, Дра ги Апо сто лов, Јо ван
Дам чев ски, Ри сто Фран гов и Стан ко
Сип ков ски и С. Фи ли пов. 
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Ми лан Аџи ев ски 

Со по че то кот на но ви от ми ле ни -
ум, пен зи о не ри те во Ма ке до ни ја со
се кој нов ден има ат с* по го ле ма
мож ност да дој дат до ква ли тет ни и
ин те рес ни ин фор ма ции од општ ка -
ра ктер, со осо бе на наг ла ска на она
што е ни вен пр венс твен ин те рес -
пен зи о нер ски от стан дард: ни во то на
пен зи и те, нив ни те усог ла су ва ња со
по ра стот на жи вот ни те тро шо ци, ус -
ло ви те за ам бу лант но и бол нич ко ле -
ку ва ње и це ни те на ле ко ви те, бањ -
ско-кли мат ска та ре ха би ли та ци ја и
ле ку ва ње, из град ба на но ви до мо ви
за ста ри ли ца…

Ка кви про це си се од ви ва ат по
овие пра ша ња, се кој член на пен зи -
о нер ска та ор га ни за ци ја мо же да се
ин фор ми ра од ре дов ни те ме ди ум -
ски из во ри: вес ни ци те, ра ди о то и те -
ле ви зи ја та, но та му про сто рот за нив -
ни те те ми е огра ни чен са мо на екск -
лу зи ви те ти, па за тоа нив но то пен зи -
о нер ско се којд не вие мо ра да нај де
по го лем афир ма ти вен про стор во не -
го ви те ста ле шки ме ди у ми: вес ни кот
„Пен зи о нер плус“, ме сеч ник на
СЗПМ, и при ло гот „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“ што из ле гу ва во днев ни от вес -
ник „Но ва Ма ке до ни ја“. 

МЕ ДИ УМ СКИ ПЛУ РА ЛИ ЗАМ

За да се ре а ли зи ра оваа за цр та -
на цел, тие из да ни ја да би дат по бо -
га ти со со др жи ни од раз но вид на те -
ма ти ка и по ин те рес ни за пен зи о нер -
ска та чи та тел ска пуб ли ка, не о дам -
на, по точ но на 15 но ем ври, во Ве -
лес се одр жа пр ви от ра бо тен со ста -
нок на ре дак ци и те на две те из да ни -
ја со нив ни те до пис ни ци и со ра бот -
ни ци од це ла та ре пуб ли ка, под ра ко -
водс тво на глав ни от и од го во рен
уред ник на „Пен зи о нер плус“, Ме то -
ди ја То шев ски.

- Бла го да ре ние на ме ди ум ски от
плу ра ли зам и раз во јот на ме ди ум -

ски от па зар во Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја, по сто ја но се пот тик ну ва актив -
но ста на пен зи о нер ска та ор га ни за -
ци ја, осо бе но во ин фор ми ра ње то за -
ра ди ос тва ру ва ња та и проб ле ми те
на пен зи о нер ско то и ин ва лид ско то
оси гу ру ва ње, здрав стве на та за шти -
та, соз да ва ње то по до бар стан дард
и ус ло ви за жи вот за си те ко рис ни ци
на пен зи ја. Пен зи о не ри те тре ба да
би дат бла го вре ме но и точ но ин фор -
ми ра ни за слу чу ва ња та во пен зи о -
нер ска та ор га ни за ци ја, а јав но ста
да до бие по це лос на сли ка за пен зи -
о нер ски от жи вот и за нив ни те проб -
ле ми - из ја ви Дра ги Ар ги ров ски, пре -
тсе да те лот на СЗПМ. 

Во ра бот ни от дел оваа сред ба бе -
ше по де ле на во две се сии: пи шу ва -
ње на пи си од но ви нар ски ас пект и
ос нов ни по и ми за комп ју те рот и ин -
тер не тот.

По пр ва та те ма во вед но из ла га -
ње има ше ко ле га та Мен до Ди мов -
ски, пол ков ник во пен зи ја, кој со
прис по со бе на но ви нар ска тер ми но -
ло ги ја ус пеа на до пис ни ци те да им
ги об јас ни и приб ли жи тај ни те на но -
ви нар ска та про фе си ја, за тоа што,
по крај два-трој ца пен зи о ни ра ни но -
ви на ри, пре о ста на ти те со ра бот ни -
ци, до де ка би ле актив ни во нив на та
про фе си ја, не ма ле до пир ни точ ки со
но ви нар ски от за на ет, по ра ди што
мо ра ше во об јас ну ва ња та да се трг -
не од по че ток.

РЕ ВИ ЗИ ЈА НА ХО НО РА РИ ТЕ

Во кра тка та, но плод на ди ску си -
ја беа пре зен ти ра ни ин те рес ни раз -
мис лу ва ња и пред ло зи. Та ка, До бре
То до ров ски од Би то ла ка жа де ка вли -
ја ни е то на „Пен зи о нер плус“ во би -
тол ска та пен зи о нер ска сре ди на е
еви дент но. За да би де уште по до бро,
по треб но е да се из вр ши ре ви зи ја
на хо но ра ри те, чи ја ви си на не е со -
од вет на со вло же ни от труд и не го ви -
от ре зул тат. Пе ро Ми лен ков ски ре че
де ка со пен зи о нер ски от вес ник се
отво ри мож ност за по го ле ма афир -
ма ци ја на пен зи о нер ски от ста леж во
оп штес тво то. Не го ви от ко ле га од Ве -
лес, Ве ле Але ксов ски, ин си сти ра ше
де ка на стра ни ци те на овие пен зи о -
нер ски гла си ла про сто рот не тре ба
да би де ре зер ви ран са мо за пен зи -
о не ри те ту ку и за си те лу ѓе во тре та -
та до ба од жи во тот, за тоа што во Ма -
ке до ни ја ил јад ни ци гра ѓа ни, иа ко се
ве ќе во сед ма та и во ос ма та де це -
ни ја од жи во тот, не ма ат си гу рен из -
вор на ре дов ни ме сеч ни при хо ди.
Бо же на Ќурк чи е ва-Бо за џи е ва изра -
зи за до волс тво од до се гаш на та афир -
ма ци ја на ве ле шки те пен зи о не ри,
осо бе но на жен ска та по пу ла ци ја, со
нив на та ве ќе тра ди ци о нал на ак ци -
ја „Блак це то на ба ба“.

Во вто ри от дел од оваа сред ба
Ка ли на Сли во ва-Ан до но ва одр жа во -
вед на пре зен та ци ја на комп ју тер -
ски те ве шти ни и поз на ва ње то на ин -
тер не тот. Таа наг ла си де ка оваа ге -
не ра ци ја пен зи о не ри не тре ба да
има авер зи ја кон тех но ло шки от на -
пре док, осо бе но кон ин фор ма тич ки -
те ве шти ни, за тоа што не ко гаш на та
ма ши на за пи шу ва ње е за ме не та со
пер со нал ни от комп ју тер, кој на мно -
гу на чи ни, со сво и те поз на ти, но и не -
поз на ти мож но сти, го олес ну ва под -
го тву ва ње то на но ви нар ски те тек -
сто ви, нив но то ре да кти ра ње и ис -
пра ќа ње то до ре дак ци ја та. 

РАБОТНА СРЕДБА СО ДОПИСНИЦИТЕ НА 
„ПЕНЗИОНЕР ПЛУС“ И НА „ПЕНЗИОНЕРСКИ ВИДИЦИ“

Точ но и на вре ме но 
ин фор ми ра ње

Точ но и на вре ме но 
ин фор ми ра ње

Точ но и на вре ме но 
ин фор ми ра ње

Точ но и на вре ме но 
ин фор ми ра ње

СЕД НИ ЦА НА ПРАВ НО-ЕКО НОМ СКИ ОТ ФО РУМ

Ми лан Аџи ев ски

Чле но ви те на Ко ми си ја та за труд
и со ци јал на по ли ти ка тре ба што по ско -
ро да ги над ми нат пар ти ски те пре пу -
ку ва ња за да ја одг ла ват ра бо та та на
ко ми си ја та и да се овоз мо жи, низ ре -
дов на со бра ни ска про це ду ра, на дне -
вен ред да дој де и пред лог-за ко нот за
из ме на и до пол ну ва ње на За ко нот за
пен зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње.
Со тоа на над 280.000 пен зи о не ри
тре ба да им се овоз мо жи да го до би -
јат зас лу же но то зго ле му ва ње и усог -
ла су ва ње со по ра стот на жи вот ни те
тро шо ци на пен зи ски те при ма ња во
март 2014 го ди на од 5 от сто, кое со
Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на
по ли ти ка и Фон дот за пен зи ско и ин -
ва лид ско оси гу ру ва ње е до го во ре но
да из не су ва по 500 де на ри за се кој
пен зи о нер.

По крај пре зен ти ра ње то
на тај ни те на 

но ви нар ски от за на ет,
беа об јас не ти и 
не о гра ни че ни те 

мож но сти на пер со нал -
ни от комп ју тер

КО МИ СИ ЈА ЗА ЗДРАВ СТВО И ЗА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО ЛИ ТИ КА  НА СЗПМ

ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ПЕНЗИИТЕ ЗАГЛАВЕНО ВО СОБРАНИЕТО

Пи лот-про ект за во ве ду ва ње 
пен зи о нер ска со ци јал на кар та

СЗПМ ба ра одб ло ки ра ње
на ра бо та та на 

Ко ми си ја та за труд и 
со ци јал на по ли ти ка

Зго ле му ва њето тре ба
сле ду ва во март 2013 го -
ди на, за ед но со си сте мат -

ското усог ла су ва ње на
ми ни мал ни те пен зи

Пре тсе да те лот Ар ги ров ски
ги за поз на чле но ви те на

фо ру мот и со со стој ба та и
про це ду ра та на под не се -
ни от пред лог на за ко нот
за пен зи о нер ско ор га ни -

зи ра ње и да де од го вор на
не кои пра ша ња по вр за ни

со стан дар дот на 
пен зи о не ри те

На пра ве на е ана ли за на 
со стој ба та во по стој ни те 
до мо ви за жи ве е ње на 

пен зи о не ри те и 
кон ста ти ра но е де ка 

ка па ци те тот на по стој ни те
пен зи о нер ски до мо ви 

во нај го лем број слу чаи е 
не до во лен, не кои има ат 
ло ша ин фра стру кту ра, 

а за не кои с* уште 
не се ре ше ни 

имот но прав ни те од но си

Автен тич но тол ку ва ње 
на пра вил ни кот за ар би тра жа

Пен зи о не ри те ги кри ти ку ва ат пра те ни ци те 

Точ но и на вре ме но 
ин фор ми ра ње

Бло ки ра ње то на ра бо та та на те ла та на Со бра ни е то мо же да до ве де до од ло жу ва ње на усво ју ва ње то на пред ло же но то за кон ско ре ше ние



Па ра ли зи ра ње то на ра бо та та на
оваа над леж на со бра ни ска ко ми си ја,
пре диз ви ка но од оп струк ци и те за разг -
ле ду ва ње на За ко нот за бра ни те ли те,
ќе ги по пре чи за кон ски те пра ва на
пен зи о не ри те, из ја ви на прес-кон фе -
рен ци ја Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да -
тел на Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја. 

Бло ки ра ње то на ра бо та та на те ла -
та на Со бра ни е то на Ма ке до ни ја мо -
же да до ве де до од ло жу ва ње на усво -
ју ва ње то на пред ло же но то за кон ско
ре ше ние, пре ку кое пен зи и те во Ма -
ке до ни ја тре ба во нред но да се усог -
ла сат со по ра стот на жи вот ни те тро -
шо ци.

Ка ко што е поз на то, СЗПМ, ка ко
прет став ник на ин те ре си те на пен зи -
о не ри те, низ ди ја лог со Вла да та до го -
во ри во нред но ли не ар но зго ле му ва -

ње на пен зи и те за 5 от сто, што по драз -
би ра зго ле му ва ње на нај ни ски те пен -
зии и до 12 от сто. Тоа зго ле му ва ње
тре ба сле ду ва во март 2013 го ди на,
за ед но со про цен тот на си сте мат ско
усог ла су ва ње на ми ни мал ни те пен -
зии за 180.000 пен зи о не ри чи ја пен -
зи ја не е по го ле ма од 6.800 де на ри,
а оние со по ви сок из нос на пен зи ја
тре ба да до би јат зго ле му ва ње од 3 до
5 от сто.

- Не кол ку ме сеч ни от ди ја лог што се
во де ше со Вла да та не са ка ме да пад -
не во во да и да би де за лу ден. За тоа,
апе ли ра ме да се одг ла ви ра бо та та во
Ко ми си ја та за труд и со ци јал на по ли -
ти ка и пред лог-ре ше ни е то за зго ле му -
ва ње на пен зи и те да се ста ви на дне -
вен ред за ра ди разг ле ду ва ње и усво -
ју ва ње - ин си сти ра ра ко водс тво то на
СЗПМ. 

ше под го тве но пред лог за пи лот-про -
ект за во ве ду ва ње пен зи о нер ска со -
ци јал на кар та за на та мо шен раз вој и
за јак ну ва ње на со ци јал но-ху ма ни тар -
на та ди мен зи ја на актив но сти те на
СЗПМ и на здру же ни ја та. Цел та е да
се рас по ла га со пре циз на, ве ри фи ку -
ва на, це лос на еви ден ци ја за ко рис ни -
ци те со ни ски пен зии или со спе ци фич -
ни со ци јал ни проб ле ми, за пра вил но
да се рас пре де лу ва ат па рич на та по -
мош, до маш ни те по се ти, по мош во до -
мот и дру ги те актив но сти. Со ко ор ди -
ни ра ни актив но сти тре ба да се оправ -
да ат де ви за та на пен зи о нер ско то ор -
га ни зи ра ње „Од вас за вас“ и вклу чу -
ва ње то во но ви те прин ци пи на со ци -
јал на та за шти та, ка ко што се прин ци -

пот на плу ра ли зам, прин ци пот на инк -
лу зи ја, прин ци пот на де цен тра ли за ци -
ја и прин ци пот на де ин сти ту ци о на ли -
за ци ја, с* до ло би ра ње за про ме на на
за кон ска та ре гу ла ти ва за ра ди уна пре -
ду ва ње на пен зи о нер ски от жи вот во
це ли на. 

И.Г.

Ко ми си ја та за здрав ство и за со -
ци јал на по ли ти ка при СЗПМ во но ем -
ври 2012 го ди на одр жа сед ни ца на ко -
ја се разг ле даа две важ ни пра ша ња:
(1) Прег лед на со стој ба та во пен зи о -
нер ски те до мо ви во Ма ке до ни ја и (2)
Про ект за вос по ста ву ва ње пен зи о нер -
ска со ци јал на кар та во рам ки те на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те. 

На пра ве на е ана ли за на со стој ба -
та во по стој ни те до мо ви за жи ве е ње
на пен зи о не ри те и кон ста ти ра но е де -
ка ка па ци те тот на по стој ни те пен зи о -
нер ски до мо ви во нај го лем број слу -
чаи е не до во лен, не кои има ат ло ша
ин фра стру кту ра, а за не кои с* уште не
се ре ше ни имот но прав ни те од но си.
Слич на е со стој ба та и во до мо ви те што

се во сопс тве ност на ФПИОМ. Наг ла -
се на е по тре ба та здру же ни ја та по ве -
ќе да со ра бо ту ва ат со ло кал на та са -
мо у пра ва за на о ѓа ње ре ше ни ја за
обез бе ду ва ње стан бен про стор за пен -
зи о не ри те. До не сен е зак лу чок СЗПМ,
пре ку по себ на ра бот на гру па, по ин -
тен зив но да се ан га жи ра за ова пра -
ша ње од по ве ќе ас пе кти и на нај ви -
со ко ни во. До се гаш ни те искус тва по -
ка жу ва ат де ка раз ни со ци јал ни пра -
ша ња и проб ле ми мо жат мно гу по лес -
но, по ед но став но и по ус пеш но да се
ре ша ва ат со си сте мат ски при стап, ка -
ко на ло кал но та ка и на цен трал но ни -
во.

Во од нос на вто ро то пра ша ње, од
струч на та служ ба на СЗПМ ве ќе има -

На пет та та сед ни ца на Прав но-
еко ном ски от фо рум, ко ја се одр жа
на 20 но ем ври во про сто ри и те на
СЗПМ, се рас пра ва ше за не кои акту -
ел ни пра ша ња и со стој би по вр за ни
со ра бо та та и со над леж но сти те на
фо ру мот. Со сед ни ца та ра ко во де ше
пре тсе да те лот на ПЕФ Ста мен Фи ли -
пов, а по крај чле но ви те при сус тву -
ваа и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, и се кре тар ка та на ИО,
Стан ка Трај ко ва.

По во вед ни те на по ме ни на пре -
тсе да те лот на фо ру мот, пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, ин -
фор ми ра за ус пеш но спро ве де ни те
актив но сти на со ју зот во из ми на ти -
от пер и од, со по се бен осврт на Ре -
пуб лич ки те спорт ски пен зи о нер ски
нат пре ва ри, кои се одр жаа под по -
кро ви телс тво на пре тсе да те лот на
Вла да та Ни ко ла Гру ев ски, и Ре пуб -
лич ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри, кои беа по се те ни и од ми ни сте -

рот за труд и со ци јал на по ли ти ка, ми -
ни стер ка та за кул ту ра, гра до на чал -
ни кот на Скоп је и од дру ги ви со ки го -
сти и прет став ни ци. 

Пре тсе да те лот Ар ги ров ски ги за -
поз на чле но ви те на фо ру мот и со со -

стој ба та и про це ду ра та на под не се -
ни от пред лог на за ко нот за пен зи о -
нер ско ор га ни зи ра ње и да де од го -
вор на не кои пра ша ња по вр за ни со
стан дар дот на пен зи о не ри те и во -
нред но то зго ле му ва ње на пен зи и те
во по че то кот на на ред на та го ди на.

Рас пра ва та бе ше на со че на кон
тол ку ва ње то на пра вил ни кот за ар -
би тра жа, за што во вед но из ла га ње
под не се се кре тар ка та на ИО, Стан -
ка Трај ко ва, ко ја ја истак на по тре ба -
та за автен тич но тол ку ва ње, за што
бе ше под го твен пред лог што ќе би -
де до ста вен до за ин те ре си ра ни те
суб је кти.

Во ди ску си ја та по оваа точ ка на
днев ни от ред, ка ко и по вто ра та, ко -
ја бе ше по све те на на стан дар дот на
пен зи о не ри те во Ма ке до ни ја, учес -
тву ваа: Јо ван Ги нов ски, Ата нас Кут -
ле шев ски, Дра ги Апо сто лов, Јо ван
Дам чев ски, Ри сто Фран гов и Стан ко
Сип ков ски и С. Фи ли пов. 
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Ми лан Аџи ев ски 

Со по че то кот на но ви от ми ле ни -
ум, пен зи о не ри те во Ма ке до ни ја со
се кој нов ден има ат с* по го ле ма
мож ност да дој дат до ква ли тет ни и
ин те рес ни ин фор ма ции од општ ка -
ра ктер, со осо бе на наг ла ска на она
што е ни вен пр венс твен ин те рес -
пен зи о нер ски от стан дард: ни во то на
пен зи и те, нив ни те усог ла су ва ња со
по ра стот на жи вот ни те тро шо ци, ус -
ло ви те за ам бу лант но и бол нич ко ле -
ку ва ње и це ни те на ле ко ви те, бањ -
ско-кли мат ска та ре ха би ли та ци ја и
ле ку ва ње, из град ба на но ви до мо ви
за ста ри ли ца…

Ка кви про це си се од ви ва ат по
овие пра ша ња, се кој член на пен зи -
о нер ска та ор га ни за ци ја мо же да се
ин фор ми ра од ре дов ни те ме ди ум -
ски из во ри: вес ни ци те, ра ди о то и те -
ле ви зи ја та, но та му про сто рот за нив -
ни те те ми е огра ни чен са мо на екск -
лу зи ви те ти, па за тоа нив но то пен зи -
о нер ско се којд не вие мо ра да нај де
по го лем афир ма ти вен про стор во не -
го ви те ста ле шки ме ди у ми: вес ни кот
„Пен зи о нер плус“, ме сеч ник на
СЗПМ, и при ло гот „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“ што из ле гу ва во днев ни от вес -
ник „Но ва Ма ке до ни ја“. 

МЕ ДИ УМ СКИ ПЛУ РА ЛИ ЗАМ

За да се ре а ли зи ра оваа за цр та -
на цел, тие из да ни ја да би дат по бо -
га ти со со др жи ни од раз но вид на те -
ма ти ка и по ин те рес ни за пен зи о нер -
ска та чи та тел ска пуб ли ка, не о дам -
на, по точ но на 15 но ем ври, во Ве -
лес се одр жа пр ви от ра бо тен со ста -
нок на ре дак ци и те на две те из да ни -
ја со нив ни те до пис ни ци и со ра бот -
ни ци од це ла та ре пуб ли ка, под ра ко -
водс тво на глав ни от и од го во рен
уред ник на „Пен зи о нер плус“, Ме то -
ди ја То шев ски.

- Бла го да ре ние на ме ди ум ски от
плу ра ли зам и раз во јот на ме ди ум -

ски от па зар во Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја, по сто ја но се пот тик ну ва актив -
но ста на пен зи о нер ска та ор га ни за -
ци ја, осо бе но во ин фор ми ра ње то за -
ра ди ос тва ру ва ња та и проб ле ми те
на пен зи о нер ско то и ин ва лид ско то
оси гу ру ва ње, здрав стве на та за шти -
та, соз да ва ње то по до бар стан дард
и ус ло ви за жи вот за си те ко рис ни ци
на пен зи ја. Пен зи о не ри те тре ба да
би дат бла го вре ме но и точ но ин фор -
ми ра ни за слу чу ва ња та во пен зи о -
нер ска та ор га ни за ци ја, а јав но ста
да до бие по це лос на сли ка за пен зи -
о нер ски от жи вот и за нив ни те проб -
ле ми - из ја ви Дра ги Ар ги ров ски, пре -
тсе да те лот на СЗПМ. 

Во ра бот ни от дел оваа сред ба бе -
ше по де ле на во две се сии: пи шу ва -
ње на пи си од но ви нар ски ас пект и
ос нов ни по и ми за комп ју те рот и ин -
тер не тот.

По пр ва та те ма во вед но из ла га -
ње има ше ко ле га та Мен до Ди мов -
ски, пол ков ник во пен зи ја, кој со
прис по со бе на но ви нар ска тер ми но -
ло ги ја ус пеа на до пис ни ци те да им
ги об јас ни и приб ли жи тај ни те на но -
ви нар ска та про фе си ја, за тоа што,
по крај два-трој ца пен зи о ни ра ни но -
ви на ри, пре о ста на ти те со ра бот ни -
ци, до де ка би ле актив ни во нив на та
про фе си ја, не ма ле до пир ни точ ки со
но ви нар ски от за на ет, по ра ди што
мо ра ше во об јас ну ва ња та да се трг -
не од по че ток.

РЕ ВИ ЗИ ЈА НА ХО НО РА РИ ТЕ

Во кра тка та, но плод на ди ску си -
ја беа пре зен ти ра ни ин те рес ни раз -
мис лу ва ња и пред ло зи. Та ка, До бре
То до ров ски од Би то ла ка жа де ка вли -
ја ни е то на „Пен зи о нер плус“ во би -
тол ска та пен зи о нер ска сре ди на е
еви дент но. За да би де уште по до бро,
по треб но е да се из вр ши ре ви зи ја
на хо но ра ри те, чи ја ви си на не е со -
од вет на со вло же ни от труд и не го ви -
от ре зул тат. Пе ро Ми лен ков ски ре че
де ка со пен зи о нер ски от вес ник се
отво ри мож ност за по го ле ма афир -
ма ци ја на пен зи о нер ски от ста леж во
оп штес тво то. Не го ви от ко ле га од Ве -
лес, Ве ле Але ксов ски, ин си сти ра ше
де ка на стра ни ци те на овие пен зи о -
нер ски гла си ла про сто рот не тре ба
да би де ре зер ви ран са мо за пен зи -
о не ри те ту ку и за си те лу ѓе во тре та -
та до ба од жи во тот, за тоа што во Ма -
ке до ни ја ил јад ни ци гра ѓа ни, иа ко се
ве ќе во сед ма та и во ос ма та де це -
ни ја од жи во тот, не ма ат си гу рен из -
вор на ре дов ни ме сеч ни при хо ди.
Бо же на Ќурк чи е ва-Бо за џи е ва изра -
зи за до волс тво од до се гаш на та афир -
ма ци ја на ве ле шки те пен зи о не ри,
осо бе но на жен ска та по пу ла ци ја, со
нив на та ве ќе тра ди ци о нал на ак ци -
ја „Блак це то на ба ба“.

Во вто ри от дел од оваа сред ба
Ка ли на Сли во ва-Ан до но ва одр жа во -
вед на пре зен та ци ја на комп ју тер -
ски те ве шти ни и поз на ва ње то на ин -
тер не тот. Таа наг ла си де ка оваа ге -
не ра ци ја пен зи о не ри не тре ба да
има авер зи ја кон тех но ло шки от на -
пре док, осо бе но кон ин фор ма тич ки -
те ве шти ни, за тоа што не ко гаш на та
ма ши на за пи шу ва ње е за ме не та со
пер со нал ни от комп ју тер, кој на мно -
гу на чи ни, со сво и те поз на ти, но и не -
поз на ти мож но сти, го олес ну ва под -
го тву ва ње то на но ви нар ски те тек -
сто ви, нив но то ре да кти ра ње и ис -
пра ќа ње то до ре дак ци ја та. 

РАБОТНА СРЕДБА СО ДОПИСНИЦИТЕ НА 
„ПЕНЗИОНЕР ПЛУС“ И НА „ПЕНЗИОНЕРСКИ ВИДИЦИ“

Точ но и на вре ме но 
ин фор ми ра ње

Точ но и на вре ме но 
ин фор ми ра ње

Точ но и на вре ме но 
ин фор ми ра ње

Точ но и на вре ме но 
ин фор ми ра ње

СЕД НИ ЦА НА ПРАВ НО-ЕКО НОМ СКИ ОТ ФО РУМ

Ми лан Аџи ев ски

Чле но ви те на Ко ми си ја та за труд
и со ци јал на по ли ти ка тре ба што по ско -
ро да ги над ми нат пар ти ски те пре пу -
ку ва ња за да ја одг ла ват ра бо та та на
ко ми си ја та и да се овоз мо жи, низ ре -
дов на со бра ни ска про це ду ра, на дне -
вен ред да дој де и пред лог-за ко нот за
из ме на и до пол ну ва ње на За ко нот за
пен зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње.
Со тоа на над 280.000 пен зи о не ри
тре ба да им се овоз мо жи да го до би -
јат зас лу же но то зго ле му ва ње и усог -
ла су ва ње со по ра стот на жи вот ни те
тро шо ци на пен зи ски те при ма ња во
март 2014 го ди на од 5 от сто, кое со
Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на
по ли ти ка и Фон дот за пен зи ско и ин -
ва лид ско оси гу ру ва ње е до го во ре но
да из не су ва по 500 де на ри за се кој
пен зи о нер.

По крај пре зен ти ра ње то
на тај ни те на 

но ви нар ски от за на ет,
беа об јас не ти и 
не о гра ни че ни те 

мож но сти на пер со нал -
ни от комп ју тер

КО МИ СИ ЈА ЗА ЗДРАВ СТВО И ЗА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО ЛИ ТИ КА  НА СЗПМ

ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ПЕНЗИИТЕ ЗАГЛАВЕНО ВО СОБРАНИЕТО

Пи лот-про ект за во ве ду ва ње 
пен зи о нер ска со ци јал на кар та

СЗПМ ба ра одб ло ки ра ње
на ра бо та та на 

Ко ми си ја та за труд и 
со ци јал на по ли ти ка

Зго ле му ва њето тре ба
сле ду ва во март 2013 го -
ди на, за ед но со си сте мат -

ското усог ла су ва ње на
ми ни мал ни те пен зи

Пре тсе да те лот Ар ги ров ски
ги за поз на чле но ви те на

фо ру мот и со со стој ба та и
про це ду ра та на под не се -
ни от пред лог на за ко нот
за пен зи о нер ско ор га ни -

зи ра ње и да де од го вор на
не кои пра ша ња по вр за ни

со стан дар дот на 
пен зи о не ри те

На пра ве на е ана ли за на 
со стој ба та во по стој ни те 
до мо ви за жи ве е ње на 

пен зи о не ри те и 
кон ста ти ра но е де ка 

ка па ци те тот на по стој ни те
пен зи о нер ски до мо ви 

во нај го лем број слу чаи е 
не до во лен, не кои има ат 
ло ша ин фра стру кту ра, 

а за не кои с* уште 
не се ре ше ни 

имот но прав ни те од но си

Автен тич но тол ку ва ње 
на пра вил ни кот за ар би тра жа

Пен зи о не ри те ги кри ти ку ва ат пра те ни ци те 

Точ но и на вре ме но 
ин фор ми ра ње

Бло ки ра ње то на ра бо та та на те ла та на Со бра ни е то мо же да до ве де до од ло жу ва ње на усво ју ва ње то на пред ло же но то за кон ско ре ше ние



ТАСКА ГАВРОВСКА, ПЕНЗИОНИРАН ФИЛОЛОГ 
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Та ска Га вров ска, дип ло ми ран фи -
ло лог на Ка те дра та за анг ли ски ја зик
и ли те ра ту ра, ра бот ни от век го ми на -
ла во Ма ке дон ска та ра дио-те ле ви зи -
ја, ка де што би ла во по сто јан кон такт
со ма ке дон ски от ли те ра ту рен ја зик.

На ра бо тил ни ца та со до пис ни ци -
те на „Пен зи о нер плус“ и на „Пен зи -
о нер ски ви ди ци“, што се одр жа во Ве -
лес, Га вров ска со од на пред утвр де -
на цел по ба ра збор за да ка же де ка
по сто ја на та ра бо та во пре ве ду ва ње -
то од туѓ ја зик на ма ке дон ски при до -
не су ва да се осоз нае де ка поз на ва -
ње то на мај чи ни от ли те ра ту рен ја зик
тре ба да се одр жу ва на рам ни ште што
се ба ра и оче ку ва од си те што про фе -
си о нал но се за ни ма ва ат со но ви -
нарс тво. По крај изу чу ва ње то на те о -
ри ја та, од нос но поз на ва ње на си те
об ли ци на но ви нар ско то изра зу ва -
ње, но ви на рот тре ба до бро да го вла -
дее ли те ра тур ни от ја зик, во си те не -
го ви по јав ни фор ми, за што ја зи кот е
ос нов на та ала тка на се кој но ви нар и
вла де е ње то на ја зич ни те нор ми (пра -
во пис, ле кси ка, син та кса, се ман ти -
ка) се не оп ход ни за се кој што се за -
ни ма ва со оваа про фе си ја. Не кој ќе
ре че: па, си те еле ктрон ски и пе ча те -
ни ме ди у ми де нес за дол жи тел но има -
ат вра бо те но ле кто ри, чие про фе си -
о нал но мис ле ње за се кој текст е ко -
неч но. Но се пак, од се кој што са ка да
пи шу ва или да се за ни ма ва со но ви -
нарс тво се оче ку ва и се ба ра по сто -
ја но да го учи, сле ди и не гу ва ма ке -
дон ски от ли те ра ту рен ја зик. Пи шу ва -

ње то и го во ре ње то на мај чи ни от ли -
те ра ту рен ја зик на со од вет но рам ни -
ште е пре дус лов за ра бо та та на се кој
но ви нар. Текст на пи шан на то чен, ја -
сен, раз бир лив, гра ма тич ки из др жан
и ле ксич ки бо гат ја зик, со ос мис ле на
и се ман тич ки ко рект на ре че ни ца, из -
на о ѓа ње на по мал ку упо тре бу ва ни те
ја зич ни ре ше ни ја, од бег ну ва ње одо -
ма ќи не ти стран ски збо ро ви и ко ри -
сте ње со од вет ни ма ке дон ски, по сто -
ја но имај ќи го пред се бе сво јот ја зик,
зна чи ви стин ски при од кон но ви нар -
ска та ра бо та.

Во но ви нарс тво то че сто се пре -
не су ва ат ту ѓи из ја ви, мис ле ња, ко -
мен та ри и за тоа пре ве ду ва ње то на
си те тие тек сто ви на мај чи ни от ја зик
е ра бо та на пре не су ва ње од ед на ја -
зич но израз на фор ма во дру га, од -
нос но исто то да се пре не се во рам -

ки те на израз ни те фор ми на сво јот ја -
зик. И ту ка но ви на рот е ста вен пред
за да ча та: да го ка же исто то на сво јот
ја зик, но тоа че сто изг ле да не со од вет -
но. Кол ку па ти, чи тај ќи го или слу шај -
ќи го пре во дот на но ви на рот од ту ѓи -
от текст или из ја ва, ве ли ме: но тој/таа
не го ка жа ток му тоа! Па, и не мо же,
за што е пре то че но на друг ја зик, и че -
сто дос лов ни те пре во ди зву чат не јас -
но или не при род но. Не при род но за -
што не што на ту ѓи от ја зик се ве ли во
ду хот на тој ја зик, а на ма ке дон ски по -
и на ку се ве ли! Упо тре ба та на не кои
се којд нев но ко ри сте ни збо ро ви пре -
ве де ни на ма ке дон ски, во нај ма ла
ра ка, зву чи чуд но! Анг ли ски от збор
formal (всуш ност збо рот е од ла тин -
ско по тек ло - formis, forma) во анг ли -
ски от има зна че ње офи ци јал но, служ -
бе но, а кај нас тој не ма ке дон ски збор
се упо тре бу ва во об лик „фор ма лен“,
што кај нас го има пр вич но то ла тин -
ско зна че ње, што е спро тив но од служ -
бен, офи ци ја лен. „Тие фор мал но ја
приз наа Ма ке до ни ја“ во ма ке дон -
ски от пр вич но зна чи нес луж бе но; ко -
га Ма ке до нец ќе ре че са мо фор мал -
но го поз дра вив, мис ли - са мо та ка
го поз дра вив, од при стој ност, за да ја
за др жам фор ма та. Всуш ност, по со -
од вет но е анг ли ско то formal да се пре -
ве де на ма ке дон ски „служ бе но, на
др жав но ни во, офи ци јал но“. Анг ли -
ски от збор authorities (мно жи на од
authority) е од ла тин ско по тек ло (аuc-
toritas - моќ или пра во да се из да ва -
ат на ред би, да се пре зе ма ат дејс тва,

да се до не су ва ат од лу ки), во анг ли -
ски от во мно жи на зна чи вла сти те. Та -
ка што че сто слу ша ни от пре -
вод:...авто ри те ти те на таа др жа ва...
тре ба да гла си: вла сти те. По сто ја но
слу ша ме: се кое до бро, а са ка ме не -
ко му да му по са ка ме на ма ке дон ски
с* нај до бро. „Сва ко до бро“, ве лат Хр -
ва ти те, а не и Ма ке дон ци те! Или дос -
лов но пре ве де но то анг ли ско: „Have
a nice evening“ - ка ко имај те уба ва ве -

чер. Ние, Ма ке дон ци те, ве ли ме са -
мо „при јат на ве чер“.

Но ве ќе нав ле гов во дру га мно гу
ши ро ка ја зич на об ласт, а са мо са кав
да наг ла сам кол ку лу ѓе то чи ја про фе -
си ја е во по ле то на мај чи ни от ли те ра -
ту рен ја зик тре ба да се тру дат да го
чу ва ат, не гу ва ат, збо га ту ва ат и уна -
пре ду ва ат на ши от ја зик, за што и Бла -
же Ко не ски ни оста ви за вет: „Чу вај -
те го ја зи кот, тој е на ша та та тко ви на“.

Поз на ва ње то на 
мај чи ни от ли те ра ту рен

ја зик тре ба да се 
одр жу ва на рам ни ште
што се ба ра и оче ку ва

од си те што 
про фе си о нал но се 

за ни ма ва ат со 
но ви нарс тво

Стан ка Трај ко ва

Оп шти на та Бог дан ци, или ме сто -
то од бо га да де но, со на сел би те Бог -
дан ци, Ѓа ва то, Се лем ли и Сто ја ко во
се на о ѓа во ју го и сточ ни от ре ги он на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Спо ред исто ри ски те за пи си, на те -
ри то ри ја та на оп шти на та Бог дан ци,
во мес но ста Па љур ци, пре сто ју вал
Апо стол Пав ле (во вре ме на пр во то
па ту ва ње над вор од Ази ја) и бил на
сон по ви кан од чо век-Ма ке до нец, кој
мо леј ќи го му ве лел: „Пре ми ни во Ма -
ке до ни ја и по мог ни ни“. По тоа, апо -
сто лот Пав ле до а ѓа во Па љур ци да го
про по ве да хри сти јанс тво то ме ѓу Ма -
ке дон ци те. За тоа, Ма ке до ни ја со пра -
во се на ре ку ва биб ли ска зем ја.

Сла тко то од смо кви што се при -
го тву ва на те ри то ри ја та на оп шти на -
та Бог дан ци е прог ла се но за пре зи -
ди ум од стра на на ин тер на ци о нал -

на та нев ла ди на ор га ни за ци ја за
здра ва хра на „Слоу фуд“ при го тву ва -
но на стар и тра ди ци о на лен на чин,
ре цепт за чу ван од пред 400 го ди ни.
Бо га та та ор ни то фа у на во ре ги о нот е
исто та ка прив леч на за не ма ли от

број вљу бе ни ци на са фа ри-ту риз мот.
Во овој мо мент нај а тра кти вен е про -
е ктот „Парк на ве тер ни еле ктро цен -
тра ли - Бог дан ци“, кој ќе про из ве ду -
ва чи ста одрж ли ва еле ктрич на зе ле -
на енер ги ја. 

Ток му во ова ме сто на 31 октом -
ври се одр жа тра ди ци о нал на та сред -
ба „Пен зи о не ри те пе ат - Бог дан ци
2012“, на ко ја со му зи ка и пес на се
прет ста ви ја пен зи о не ри те од здру же -
ни ја та на пен зи о не ри од Бог дан ци,

Ге вге ли ја, До јран, Не го ти но, Ва лан -
до во, Ка ва дар ци, Би то ла, Ка ва дар -
ци-ин ва лид ско, При леп, Штип и Ра до -
виш.

Ор га ни за ци ја та на оваа кул тур на
ма ни фе ста ци ја од стра на на Здру же -
ни е то на пен зи о не ри - Бог дан ци бе -
ше од лич на, со мно гу љу бов, топ ли на
и отво ре но ср це. 

Се пе е ја тра ди ци о нал ни ма ке -
дон ски пес ни со ле сен ри там, лес но
пев ли ви. До каз за тоа бе ше исто вре -
ме но то пот пев ну ва ње на го сти те при -
сут ни на оваа пре крас на ма ни фе -
ста ци ја.

Це ли от тој ам би ент бе ше за ки тен
и со поз на ти те ка ран фи ли од овој крај,
кои мла ди де вој ки им ги по да ри ја на
пен зи о нер ки те-учес нич ки на ма ни -
фе ста ци ја та. Тоа бе ше ти пи чен при -
мер на ме ѓу ге не ра ци ска со ли дар ност
и со ра бо тка.

Учес ни ци те на ма ни фе ста ци ја та
ги поз дра ви ја пре тсе да те лот на ЗП-
Бог дан ци, Слав чо Узу нов, пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, и
Го ран Сла вков, член на со ве тот на оп -
шти на та. 

Здру же ни е то на пен зи о не ри ка -
ко до ма ќин на ма ни фе ста ци ја та им
до де ли бла го дар ни ци на учес ни ци те.

По за вр шу ва ње на ма ни фе ста ци -
ја та про дол жи за ед нич ко то дру же ње
на учес ни ци те, кои имаа пре крас на
за ба ва што дол го ќе се па ме ти.

По у ки за ја зи кот

Prilogot „Penzionerski vidici“ e zaedni~ki proekt na 
„Nova Makedonija“ i Sojuzot na zdru`enijata na penzionerite na Makedonija

Stranicite gi ureduvaat: 
Милан Аџиевски i  
Mendo Dimovski od SZPM 

Aleksandar Dimkovski 
i Marjan Delevski 
od „Nova Makedonija“

Се пе е ја тра ди ци о нал ни
ма ке дон ски пес ни со 

ле сен ри там, лес но 
пев ли ви. До каз за тоа 
бе ше исто вре ме но то 

пот пев ну ва ње на го сти те
при сут ни на оваа 

пре крас на ма ни фе ста ци ја 

ВО БОГ ДАН ЦИ - МЕ СТО ТО ОД БО ГА ДА ДЕ НО  

Пен зи о не ри те пе е ја 

vidici

Ор га ни за ци ја та на оваа кул тур на 
ма ни фе ста ци ја бе ше од лич на, 
со мно гу љу бов, топ ли на и отво ре но ср це

Та ска Га вров ска
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