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Дра ги Ар ги ров ски

Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри те на Ма ке до ни ја и ми на та та го -
ди на про дол жи со трен дот на збо га те -
ни актив но сти. Тоа не дој де слу чај но,
би деј ќи 2012 го ди на Европ ска та Уни -
ја ја прог ла си за го ди на на актив но ста -
ре е ње и на ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо -
тка и со ли дар ност. Во тој дух СЗПМ, по -
крај го лем број про грам ски со др жи ни,
ги ор га ни зи ра и 17-те Ре пуб лич ки пен -
зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри и Ре -
пуб лич ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри, по по вод де се тго диш ни от ју би леј.
И две те зна чај ни ма ни фе ста ции беа
мно гу до бро ор га ни зи ра ни во Скоп је,
со ре кор ден број учес ни ци и гле да чи.

ГО ДИ НА ЗА ПА МЕ ТЕ ЊЕ

Со ва ква та актив ност СЗПМ с5 по -
ве ќе се по твр ду ва ка ко пре поз нат лив
фа ктор на нај а ктив на нев ла ди на, не -
пар ти ска и мул ти ет нич ка ор га ни за ци -
ја. И не са мо тоа. 

Спо ред ре зул та ти те и по сти га ња та,
2012-та е го ди на за па ме те ње. На тоа
ука жу ва ат по ве ќе фа кти:

- усво ен е За ко нот за ПИО, со кој,
по де сет го ди ни, СЗПМ ќе има свој член
во УО на ФПИОМ;

- СЗПМ го до би дол го о че ку ва но то
по сто ја но при сус тво во Со ци јал но-еко -
ном ски от со вет на РМ; 

- со Вла да та на РМ бе ше до го во ре -
но во нред но зго ле му ва ње на пен зи и те;

- одр жа ни се сред би во СЗПМ со
пре ми е рот, со ми ни стри те за труд и со -
ци јал на по ли ти ка, за здрав ство и за фи -
нан сии, со пот пре тсе да те лот на СДСМ
и пре тсе да тел ка та на со бра ни ска та ко -
ми си ја за труд и со ци јал на по ли ти ка;

- пот пи шан е ме мо ран дум за со ра -
бо тка на СЗПМ со ССМ; 

- ос тва ре на е по се та на пен зи о нер -
ски от син ди кат во Ал ба ни ја; 

- за јак на та е и актив но ста на по ве -
ќе здру же ни ја на пен зи о не ри и отво -
ре ни се де се ти на но ви клу бо ви и цен -
три за пен зи о не ри и ста ри лу ѓе; 

- зго ле ме на е со ра бо тка та со Цр ве -
ни от крст на Ма ке до ни ја;

- ор га ни зи ра ни се по ве ќе ус пеш -
ни и ма сов ни пик ник-сред би, ка ко и
ек скур зии во зем ја та и во странс тво;

- во по ве ќе оп шти ни ор га ни зи ра -

ни се ху ма ни тар ни ак ции и слич ни ма -
ни фе ста ции, 

На си те овие актив но сти во 2012
го ди на при сус тву ва ле око лу 300 ил ја -
ди пен зи о не ри, што е сво е ви ден европ -
ски ре корд.

Се ка ко, актив но сти те за по до бру -
ва ње на ква ли те тот на жи во тот на оваа
по пу ла ци ја со ор га ни зи ра ње спорт ски
игри, ре вии, пик ник-сред би, ек скур -
зии и дру го при до не су ва ат не са мо за
иско ре ну ва ње на чув ство то на оса ме -
ност, изо ла ци ја и де пре си ја ту ку исто -
вре ме но и за зго ле му ва ње на све ста
за ре ша ва ње на дол го го диш ни те по -
тре би на оваа по пу ла ци ја, ка ко што се
по до бру ва ње на стан дар дот и соз да -
ва ње ус ло ви за до сто инс твен жи вот во
тре та та жи вот на до ба, со про мо ви ра -
ње на со жи во тот, то ле ран ци ја та и раз -
би ра ње то. 

ЗГО ЛЕ МЕН РЕЈ ТИН ГОТ НА СЗПМ

Пен зи о не ри те тре ба да се ра ду ва -
ат на уба ви ни те на жи во тот. Тие здру -
же ни ќе би дат уште по сил ни. За тоа, Со -
ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те на Ма ке до ни ја пред ло жи ини ци ја -
ти вен пред лог на За кон за пен зи о нер -
ско ор га ни зи ра ње, што тре ба да при -
до не се за по до бро и по е фи кас но ор -
га ни зи ра ње на пен зи о не ри те и за ос -
тва ру ва ње на нив ни те це ли. 

Си те овие актив но сти при до не соа

да по рас не реј тин гот на Со ју зот и уг ле -
дот на здру же ни ја та. 

Из врш ни от од бор на СЗПМ ус пеш -
но ја ор га ни зи ра и про мо ци ја та на кни -
га та „На ши пен зи о нер ски вре ми ња“. 

Во из ми на ти от пер и од во СЗПМ се
рас пра ва ше и за слу чу ва ња та во Со -
бра ни е то на РМ во вр ска со до не су ва -
ње то на бу џе тот. Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја,
ка ко ле ги ти мен прет став ник на по ве -
ќе од 280.000 пен зи о не ри во зем ја -
ва, се за ла га ше за ко но дав ни от дом во
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја да го изг ла са
бу џе тот за 2013 го ди на, ка ко и пред -
лог-за ко нот за до пол ну ва ње на За ко -
нот за пен зи ско то и ин ва лид ско то оси -
гу ру ва ње, за до пол ни тел но зго ле му ва -
ње на пен зи и те за 5 от сто, од март
2013 го ди на, до го во ре но низ парт нер -
ски ди ја лог со Вла да та. Ед но иск лу чи -
тел но сен зи бил но пра ша ње, кое де фа -
кто ги за се га ше лу ѓе то од тре та та до -
ба, за што из ми на ти от пер и од бе ше
изра зе на го ле ма за гри же ност кај пен -
зи о не ри те, имај ќи ги пред вид акту ел -
ни те по ли тич ки слу чу ва ња. 

Поз нат е фа ктот де ка де мо граф ски
на ша та зем ја ста рее. Пен зи ски от си -
стем, ста ре е ње то и еко ном ски те со -
стој би се за ем но по вр за ни, па за тоа
до бро е што кај нас не се раз мис лу ва
за зго ле му ва ње на ста рос на та гра ни -
ца на пен зи о ни ра ње. Во дру ги те зем -
ји не е та ка. Со ре фор ми те на сло ве -

неч ки от пен зи ски си стем, што ста пи ја
во си ла од 1 ја ну а ри 2013 го ди на, ста -
рос на та гра ни ца е зго ле ме на од 63 на
65 го ди ни. Во Цр на Го ра зго ле ме но е
криз но то ода но чу ва ње на си те пла ти
од 9 на 12 от сто, пен зи и те не ма да се
усог ла су ва ат, а пен зи о не ри те што има -
ат нај ни ски при ма ња ќе до би јат ед но -
крат на по мош. Во Гр ци ја пен зи и те за
го ди на ва по втор но се на ма ле ни до 20
от сто. Слич на е си ту а ци ја та и во дру ги -
те зем ји од со седс тво то. 

Во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја пен зи и -
те и на та му ре дов но се исп ла ту ва ат, и
тоа во пр ва та сед ми ца од ме се цот и се
вр ши за кон ско то усог ла су ва ње спо ред
по ра стот на пла ти те и тро шо ци те на жи -
во тот два па ти, а при кра јот на ми на та -
та го ди на е усво ен За ко нот за до пол -
ни тел но усог ла су ва ње на пен зи и те, што
ќе се из вр ши на на чин што исп ла та та
на пен зи и те за фе вру а ри 2013 го ди на
ќе се зго ле ми за 5 от сто и та ка до би е -
ни от из нос ќе се по де ли со вкуп ни от
број ко рис ни ци на пен зи ја. 

ПО ЛИ ТИ ЧКИТЕ ФАКТОРИДА ИМА АТ 
ЕДИНС ТВЕН СТАВ ЗА 
ПЕН ЗИ О НЕР СКИ ТЕ ПРА ША ЊА

Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри те на Ма ке до ни ја дејс тву ва ка -
ко са мо стој на, нев ла ди на и не по ли тич -
ка ор га ни за ци ја, ко ја во кон ти ну и тет
се раз ви ва, оста вај ќи тра ги и во са ми -

от раз вој на др жа ва та и по на та му оста -
ну ва ка те го ри чен во ста вот де ка, ко га
ста ну ва збор за пен зи о нер ски те пра -
ша ња, осо бе но оние што се по вр за ни
со ег зи стен ци ја та и соз да ва ње ус ло ви
на до сто инс тве на ста рост на оваа го -
ле ма по пу ла ци ја, си те по ли тич ки фа -
кто ри тре ба да има ат за ед нич ки ја зик
и единс твен став, би деј ќи тоа се пра -
ша ња, пред с5, во ин те рес на др жа ва -
та.

Исто та ка, СЗПМ, ка ко нај го ле ма
пен зи о нер ска асо ци ја ци ја во др жа ва -
та, и на та му ќе на сто ју ва актив но да
со ра бо ту ва во рас пра ви те за до не су -
ва ње на најз на чај ни те од лу ки по вр за -
ни со пен зи о не ри те и ста ри те ли ца. Ток -
му по ра ди тоа СЗПМ, ка ко ми на та та
та ка и оваа го ди на, се одз ва на јав ни -
от по вик на Вла да та за учес тво на гра -
ѓан ски от се ктор во под го тву ва ње то на
Про гра ма та на Вла да та за 2013 го ди -
на. Во ап ли ка ци ја та се по ме сте ни пра -
ша ња и пред ло зи за кои Со ју зот ве ќе
по дол го вре ме се за ла га, а чие при фа -
ќа ње и имп ле мен ти ра ње во вла ди на -
та про гра ма тре ба да ре зул ти ра со по -
до бар и по ква ли те тен жи вот на пен зи -
о не ри те од по ве ќе ас пе кти. 

На род на та му дрост ве ли де ка уба -
ви те по сти га ња и ра бо ти не се за бо ра -
ва ат. Тие во но ви те пен зи о нер ски вре -
ми ња мо жат и да се по вто рат, а да би -
дат и по до бри. Да се на де ва ме де ка ќе
би де та ка!

На род на та му дрост ве ли де ка
уба ви те по сти га ња и ра бо ти
не се за бо ра ва ат. Тие во но -
ви те пен зи о нер ски вре ми ња

мо жат и да се по вто рат, да
би дат и по до бри. Да се на де -

ва ме де ка ќе би де та ка!

СЗПМ СО
ИЗВОНРЕДНИ

РЕЗУЛТАТИ 
ВО 2012 ГОДИНА 

Во Уни вер зал на та са ла пе е ше хор од 1.500 пен зи о не ри

Постигнувањата во 2013 го ди на 
да би дат и по до бри



К.С. Ан до но ва

При кра јот на 2012 го ди на се одр -
жаа не кол ку тра ди ци о нал ни пен зи -
о нер ски но во го диш ни сред би на кои
пен зи о не ри те се ин фор ми раа за по -
стиг ну ва ња та и за на ред ни те за да -
чи, но и се дру жеа, го ши реа при ја -
телс тво то и се за ба ву ваа.

На 27 де кем ври 2012 го ди на во
Ра до виш се одр жа пен зи о нер ска
сред ба на ко ја при сус тву ваа над 450
пен зи о не ри од: Штип, Ве лес, Кра то -
во, Све ти Ни ко ле и гра дот-до ма ќин.
Во по че то кот при сут ни те ги поз дра -
ви пре тсе да тел ка та на Акти вот на
пен зи о нер ки Пав ли на Ча бу ко ва, а
ср деч но и топ ло до бре дој де им по -
са ка и пре тсе да те лот на ЗП Ра до виш,
Јор дан Ко ста ди нов. Тој ги ин фор ми -
ра при сут ни те де ка си те пен зи о не -
ри што при ма ат средс тва за не га од
тре то ли це, на 4 ја ну а ри ќе до би јат
па ке ти со хра на и про из во ди за хи -
ги е на и ќе би дат по се те ни. 

Гра до на чал ни ци те на Ра до виш и
на Кон че, д-р Ро берт Вел ков и Со јан
Ла за ров, го иска жаа за до волс тво то
од до бра та со ра бо тка со здру же ни -

ја та на пен зи о не ри, а сред ба та за
отво ре на ја прог ла си пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. Поз дра -
ву вај ќи ги при сут ни те, тој им по са ка
до бро здрав је и уба ви пен зи о нер -
ски де но ви. 

На оваа пред но во го диш на сред -
ба беа прог ла се ни и нај до бри те пен -
зи о не ри-спор ти сти: Ѓор ѓи Јо ва нов,
Лил ја на Ша ро ње ва и Пав ле Јо ва нов,
а сред ба та про дол жи со ве сел ба и
со дру же ње.

Во Те то во и во Го сти вар се одр -
жаа но во го диш ни сред би, кои не са -
мо што беа ма сов ни, ту ку беа и мно -
гу до бро ор га ни зи ра ни и со за бе ле -

жи тел но мул ти ет нич ко дру же ње на
кое си те пе е ја и играа ма ке дон ски
и ал бан ски пес ни и ора.

На сред ба та во Све ти Ни ко ле при -
сус тву ваа пен зи о нер ки и пен зи о не -
ри од Ко ча ни, Ра до виш, Кри ва Па -
лан ка, Кра то во, Ло зо во и гра дот-до -
ма ќин. Ма сов на бе ше и но во го диш -
на та сред ба во Штип. Во Ку ма но во
се одр жа тра ди ци о нал на но во го диш -
на за бав но-спорт ска ве чер.

Ор га ни за то ри на ква ли тет ни
сред би беа и здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те од Ѓор че Пе тров, Ки се ла
Во да, Со ли дар ност-Ае ро дром и дру -
ги.

На дел од овие сред би при сус тву -
ва ше и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, кој со при год ни го во -
ри ин фор ми ра за ус пеш но то од бе -
ле жу ва ње на го ди на та на актив но
ста ре е ње и ме ѓу ге не ра ци ска со ра -
бо тка и со ли дар ност, за ло жу вај ќи се
и во но ва та го ди на пен зи о не ри те да
има ат актив но и здра во жи ве е ње.

По по вод Но ва го ди на по ве ќе
здру же ни ја на пен зи о не ри ор га ни -
зи раа и тра ди ци о нал ни ху ма ни тар -
ни ак ции.
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Мен до Ди мов ски

На 26 де кем ври 2012 го ди на
вра та та на „Пор та Ма ке до ни ја“ во
Скоп је бе ше ши рум отво ре на са мо
за де сет те нај по пу лар ни лич но сти,
кои беа прог ла се ни за лич ност на
2012 го ди на, во ан ке та та на вес ни -
кот „Но ва Ма ке до ни ја“. С< ка ко да
бе ше под го тве но за го ле ми от на стан.
Низ сво дот на „Пор та Ма ке до ни ја“
се наsира ше спо ме ни кот на Але -
ксан дар Ма ке дон ски, кој ка ко да бе -
ше вгра ден во неа за да го нај а ви
вле зот во исто ри ја та на де сет те ла у -
ре а ти на „Но ва Ма ке до ни ја“, нај чи -
та ни от вес ник во Ма ке до ни ја и врс -
ник на др жа ва та што го има екск лу -
зив но то пра во за из бор на лич но сти
со по се бен при до нес во раз во јот и
афир ма ци ја та на Ма ке до ни ја.

Во пр ви от ред во све че на та са ла
беа сед на ти до бит ни ци те на приз на -
ни ја та и на ста ту е тки те со прет ста ва
на па ун, не стрп ли ви за да за поч не
це ре мо ни ја та.

- Овие де сет лич но сти се убав пор -
трет на Ма ке до ни ја за 2012 го ди на
- ре че Зо ран Ди ми тров ски, глав ни -
от и од го во рен уред ник на „Но ва Ма -
ке до ни ја“, прет ста ву вај ќи го из бо -
рот на приз на ни ја та за лич ност на
2012 го ди на, што вес ни кот ги во ве -
де за нај и стак на ти те лич но сти што ја
обе ле жа ле го ди на та во об ла ста на
биз ни сот, кул ту ра та, по ли ти ка та,
умет но ста, на у ка та, обра зо ва ни е то,
спор тот, оп штес тве ни те и ху ма ни тар -
ни те деј но сти. Во кра тко то из ла га ње
тој ги наг ла си и проб ле ми те и те шко -
ти и те низ кои по ми ну ва ше Ма ке до -
ни ја во 2012 го ди на и зак лу чи де ка
се пак из ми на та ва го ди на имав ме
мно гу на ши хе рои што со сво ја та ра -
бо та, ан гаж ман и иск лу чи тел ни те ре -
зул та ти при до не соа за на ша та др жа -
ва да се чуе на си те ме ри ди ја ни.

Ди ре кто рот на „Но ва Ма ке до ни -
ја“, Ра тко Ла за рев ски, из бра ни те до -
бит ни ци на приз на ни ја та ги на ре че
ли де ри, кои со сво ја та ра бо та, чес ност
и по све те ност, со сво ја та ми си ја и ви -
зи ја, се га по ве ќе од се ко гаш, упа ту -
ва ат ка де тре ба да се дви жи ме си те
ние и на ша та др жа ва и кон што тре ба
да се стре мат но ви те ге не ра ции.

Ли де рот на нај број на та нев ла ди -
на, не по ли тич ка и мул ти ет нич ка пен -
зи о нер ска ор га ни за ци ја во Ма ке до -
ни ја, Дра ги Ар ги ров ски, во из бо рот

за лич ност на 2012 го ди на се нај де
во вр вот на нај по пу лар ни те лич но -
сти, а до би ва ње то на ста ту е тка та го
сме та ка ко приз на ние за ра бо та та и
ус пе хот на Со ју зот на здру же ни ја та
на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, на
чие че ло се на о ѓа. И без да се на ве -
ду ва ат си те не го ви ус пе си во 2012
го ди на што го до ве доа до нај ви со ко -
то ска ли ло на по пу лар но ста во Ма -
ке до ни ја, са мо да се по тсе ти ме на

не кои не го ви по за бе ле жи тел ни по -
стиг ну ва ња: за лож ба на ра ко водс -
тво то на СЗПМ, на чие че ло се на о -
ѓа, за ре дов но усог ла су ва ње и ре -
дов но при ма ње на пен зи и те, ка ко и
ре а ли за ци ја на зго ле му ва ња та, во
сог лас ност со вла ди ни от про ект за
по до бру ва ње на ква ли те тот на жи -
во тот на пен зи о не ри те, ка ко и спро -
ве ду ва ње дру ги мер ки пред ви де ни
со На ци о нал на та стра те ги ја за ста -
ри ли ца 2010-2020 го ди на; пре зе -
ма ње ини ци ја ти ва за до не су ва ње
за кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра -
ње, за по до бру ва ње на здрав стве -
на та за шти та и уште мно гу дру ги по -
стиг ну ва ња, кои при до не соа пре тсе -
да те лот на СЗПМ да ста не и нај по пу -
лар на ме ди ум ска лич ност. Ка ко оми -
лен пен зи о нер ски лик, ин те ле кту а -
лец и пуб ли цист, иску сен, ста би лен,
не за ви сен, об је кти вен, не по сре ден,
ана ли ти чен, ко му ни ка ти вен и ам би -
ци о зен ви зи о нер, ста на енер ги чен
ре фор ма тор на пен зи о нер ско то ор -
га ни зи ра ње во ду хот на европ ски те
стан дар ди и за лож би, да вај ќи по зи -
ти вен им пулс за со ра бо тка со си те
ре ле вант ни фа кто ри за ре ша ва ње
на пен зи о нер ски те проб ле ми во це -
ли на за актив но да се ста рее и слож -
но и среќ но да се жи вее. Не из ме рен
е не го ви от при до нес за пен зи о нер -
ска та ор га ни за ци ја со не го ви те пуб -
ли ци стич ки тру до ви, а по себ но со
пет та та кни га „На ши пен зи о нер ски
вре ми ња“, со ко ја 2012 го ди на ја
обе ле жи ка ко ед на од по ус пеш ни те.
И за тоа тој из ле зе од гра ни ци те на
Ма ке до ни ја и ста на ли дер со европ -
ски ма ни ри. Ка ко нај до бар поз на -
вач на пен зи о нер ски те проб ле ми,
европ ски от ин сти тут „Хе вре ка“ од
Љуб ља на и офи ци јал но го прог ла си
за екс перт за тре та та жи вот на до ба. 

Ме ѓу пен зи о не ри те е поз нат по
сво ја та чес ност, му дрост и ре ши тел -
ност во дејс тву ва ње то и до не су ва -
ње то пра вил ни и пра вед ни од лу ки.
Не го ва та ха риз ма и ма кси мал на по -
све те ност на ра бо та та и на за да чи -
те во Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја и на та му
ќе го во дат по па тот на ус пе си те. 

По че то кот на оваа го ди на не ка
би де по че ток на но ви за лож би и но -
ви по стиг ну ва ња во за шти та та на
стан дар дот и по до бру ва ње то на
ква ли те тот на жи во тот на пен зи о -
не ри те. 

„ЛИЧНОСТ НА 2012 ГОДИНА“

Ли дер ме ѓу 
прог ла се ни те ли де ри 

Ли дер ме ѓу 
прог ла се ни те ли де ри 

Ли дер ме ѓу 
прог ла се ни те ли де ри 

Ли дер ме ѓу 
прог ла се ни те ли де ри 

ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СРЕДБИ

На 11 ја ну а ри во пре пол на та са ла
на Ки но те ка та на Ма ке до ни ја се одр -
жа све че на сед ни ца по по вод 35-го -
диш ни от ју би леј на ед но од нај ста ри те
здру же ни ја на пен зи о не ри, здру же ни -
е то на пен зи о не ри „Кар пош“ од Скоп -
је. На сед ни ца та при сус тву ваа прет -
став ни ци на Со ју зот на здру же ни ја на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, прет -
став ни ци на ло кал на та са мо у пра ва,
пре тсе да те лот на Град ски от со јуз на
здру же ни ја на пен зи о не ри на Скоп је,
пре тсе да те ли на по ве ќе здру же ни ја со
кои со ра бо ту ва здру же ни е то и дру ги
го сти. 

Сед ни ца та поч на со хим на та на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, во из вед ба на
пен зи о нер ски от хор на здру же ни е то.
За исто ри ја та и за ре зул та ти те и ус пе -
си те на здру же ни е то збо ру ва ше пре -

тсе да те лот на со бра ни е то на пен зи о -
не ри „Кар пош“, Јо ван Ги нов ски. По -
тоа на при сут ни те им се обра ти гра -
до на чал ни кот на оп шти на та Кар пош,
Стев чо Ја ки мов ски, кој истак на де ка
со ра бо тка та ме ѓу пен зи о не ри те и оп -
шти на та би ла на нај ви со ко ни во, а та -

До бит ни ци те на приз на -
ни ја та беа на ре че ни ли -

де ри, кои со сво ја та
ра бо та, чес ност и по све -
те ност, со сво ја та ми си ја
и ви зи ја упа ту ва ат ка де

тре ба да се дви жи ме си те
ние и на ша та др жа ва и

кон што тре ба да се стре -
мат но ви те ге не ра ции

По по вод Но ва го ди на по -
ве ќе здру же ни ја на пен зи -

о не ри ор га ни зи раа и
тра ди ци о нал ни ху ма ни -

тар ни ак ции

Дру же ње, при ја телс тва, со ра бо тка...

ка ќе про дол жи и во ид ни на. При сут -
ни те го сти-пен зи о не ри ги поз дра ви и
пре тсе да те лот на Со ју зот на здру же ни -
ја на пен зи о не ри, Дра ги Ар ги ров ски,
кој ме ѓу дру го то по ра ча да се обе ди нат
си те пен зи о не ри што жи ве ат на по -
драч је то на оп шти на та, би деј ќи обе ди -
не ти ќе би дат по сил ни, а ре зул та ти те
на си те по ли ња ќе би дат уште по до бри. 

По тоа бе ше про мо ви ра на мо но -
гра фи ја та „Да не се за бо ра ви“ од авто -
ри те-пен зи о не ри Ка ли на Сли вов ска-
Ан до но ва и Мен до Ди мов ски. Мо но -
гра фи ја та ја про мо ви ра Ли ди ја Је ре -
миќ, пре тсе да тел ка на ко ми си ја та за
кул тур но-за ба вен жи вот во здру же ни -
е то на пен зи о не ри „Кар пош“, ко ја
истак на де ка таа прет ста ву ва пи шан
и не из бриш лив бе лег за по сто е ње то и
за дејс тву ва ње то на здру же ни е то, тра -
га за ми на то то и па то каз за во ид ни на. 

На кра јот на пре тсе да те лот на
СЗПМ, на гра до на чал ни кот на оп шти -
на та, ка ко и на дру ги ин сти ту ции и по -
е дин ци што при до не ле здру же ни е то да
оп стои и да се дви жи на пред, им беа
до де ле ни бла го дар ни ци.

Сед ни ца та за вр ши со при ја тел ско
дру же ње и ко ктел. 

К.С.

За исто ри ја та и за ре зул -
та ти те и ус пе си те на здру -

же ни е то збо ру ва ше
пре тсе да те лот на со бра -

ни е то на пен зи о не ри
„Кар пош“, Јо ван Ги нов ски

Ста ту е тки и приз на ни ја
за де сет лич но сти

Жи вко Му ка е тов - ге не ра лен ди -
ре ктор на „Ал ка ло ид“, Ни ко ла Љу -
шев - гла вен из вр шен ди ре ктор на
„ВИП-опе ра тор“, 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, отец Пар те ниј - игу мен на ма -
на сти рот „Све ти Јо ван Би гор ски“,
Ки рил Ла за ров и На ум Мој сов ски -
ра ко ме та ри, Ана Дур лов ска - со пра -
нис тка, Ла би на Ми тев ска - ди ре ктор -
ка на филм ски от фе сти вал „Бра ќа
Ма на ки“, Га ра бет Та вит јан - му зи -
чар и Оли ве ра На ков ска-Би ко ва - па -
ра о лим пиј ка. 

Ли дер ме ѓу 
прог ла се ни те ли де ри 

ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ ГО ПОСЕТИ ПЕНЗИОНЕРСКИОТ ДОМ „ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ“ ВО СКОПЈЕ

Ср деч на сред ба со пен зи о не ри те
М. Ди мов ски 

Пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски, во
при друж ба на ми ни сте рот за труд и со -
ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов ски и
ге не рал ни от ди ре ктор на Фон дот за
пен зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње
Бе ким Не зи ри, на 30 де кем ври 2012
го ди на го по се ти пен зи о нер ски от дом
„Ѓор че Пе тров“ во исто и ме на та оп шти -
на и че сти тај ќи им ги праз ни ци те се
ин те ре си ра ше за сме сту вач ки те ка -
па ци те ти и ус ло ви те за жи вот во до мот,
за стан дар дот и за дру ги те проб ле ми
што ги ти штат пен зи о не ри те. На сред -
ба та при сус тву ваа и: пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да те -
лот на Град ски от со јуз на ЗП, Кр сте Ан -
ге лев ски, гра до на чал ни кот на оп шти -
на та Со кол Ми тров ски и пре тсе да те -
лот на ИО на ЗП Ѓор че Пе тров, Ме то -
ди ја Но вков ски.

Им пре си о ни ра ни од по се та та, ста -

на ри те иска жаа по зи тив ни мис ле ња
за сме сту вач ки те ка па ци те ти и ус ло -
ви те за жи вот, но се по жа ли ја на ни -
ски те пен зии и ви со ки те сме тки за
стру ја по ра ди с< уште не ре ше но то цен -
трал но за топ лу ва ње на до мот. Пре ми -

е рот Гру ев ски да де об јас ну ва ње за
вли ја ни е то на свет ска та кри за врз еко -
ном ска та со стој ба во Ма ке до ни ја и за
фи нан си ски те мож но сти на др жа ва та,
но ве ти де ка и во ид ни на ќе про дол жи
ре а ли за ци ја та на вла ди ни те про е кти
за по до бру ва ње на стан дар дот на пен -
зи о не ри те, ка ко бесп лат но то ко ри сте -
ње бањ ска ре кре а ци ја, бе не фи ци и те
за бол нич ко ле ку ва ње, бесп лат ни от
град ски пре воз во опре де ле ни де но -
ви во не де ла та и дру го, вклу чу вај ќи го
и зго ле му ва ње то на пен зи и те од март
оваа го ди на.

По тоа, пре ми е рот Гру ев ски по се -
ти два ста на во до мот и не по сред но
раз го ва ра ше со ста на ри те за по ве ќе
акту ел ни пра ша ња и проб ле ми од жи -
во тот на пен зи о не ри те за да ја сог ле -
да со стој ба та со имп ле мен ти ра ње то
на на ци о нал на та стра те ги ја за ста ри
ли ца и да се пре зе мат мер ки за по до -
бру ва ње на жи во тот и стан дар дот на

пен зи о не ри те.
Во знак на бла го дар ност и се ќа ва -

ње на де нот на по се та та пре ми е рот
Гру ев ски на пен зи о не ри те им по да ри
плаз ма-те ле ви зор и на си те им по са -
ка до бро здрав је и по сре ќен жи вот. 

На кра јот од по се та та из ја ва за ме -
ди у ми те да де пре тсе да те лот на СЗПМ
Дра ги Ар ги ров ски, при што истак на
де ка пен зи о не ри те се за до вол ни од
сме сту ва ње во ва кви те до мо ви и де -
ка че ка ат по не кол ку го ди ни да дој дат
на ред. По ра ди тоа ин си сти ра ме што
по ско ро да се ре а ли зи ра на ци о нал на -
та стра те ги ја за ста ри ли ца до 2020 го -
ди на, ко ја пред ви ду ва из град ба на но -
ви до мо ви за пен зи о не ри и ста ри ли -
ца. Про е кти за ва кви цен три се под го -
тву ва ат во здру же ни ја та на пен зи о не -
ри за ед но со ло кал ни те са мо у пра ви
во Цен тар-Скоп је, Ко ча ни, Штип,
Охрид и дру ги гра до ви, образ ло жи Ар -
ги ров ски.

Пре ми е рот Гру ев ски не по -
сред но раз го ва ра ше со ста -
на ри те за по ве ќе акту ел ни

пра ша ња за да ја сог ле да со -
стој ба та со имп ле мен ти ра -

ње то на на ци о нал на та
стра те ги ја за ста ри ли ца и да
се пре зе мат мер ки за по до -
бру ва ње на жи во тот и стан -

дар дот на пен зи о не ри те
Од новогодишната средба 

во Радовиш

Све че но од бе ле жан
35-го ди шен ју би леј

ЗДРУ ЖЕ НИ Е ТО НА ПЕН ЗИ О НЕ РИ „КАР ПОШ“



К.С. Ан до но ва

При кра јот на 2012 го ди на се одр -
жаа не кол ку тра ди ци о нал ни пен зи -
о нер ски но во го диш ни сред би на кои
пен зи о не ри те се ин фор ми раа за по -
стиг ну ва ња та и за на ред ни те за да -
чи, но и се дру жеа, го ши реа при ја -
телс тво то и се за ба ву ваа.

На 27 де кем ври 2012 го ди на во
Ра до виш се одр жа пен зи о нер ска
сред ба на ко ја при сус тву ваа над 450
пен зи о не ри од: Штип, Ве лес, Кра то -
во, Све ти Ни ко ле и гра дот-до ма ќин.
Во по че то кот при сут ни те ги поз дра -
ви пре тсе да тел ка та на Акти вот на
пен зи о нер ки Пав ли на Ча бу ко ва, а
ср деч но и топ ло до бре дој де им по -
са ка и пре тсе да те лот на ЗП Ра до виш,
Јор дан Ко ста ди нов. Тој ги ин фор ми -
ра при сут ни те де ка си те пен зи о не -
ри што при ма ат средс тва за не га од
тре то ли це, на 4 ја ну а ри ќе до би јат
па ке ти со хра на и про из во ди за хи -
ги е на и ќе би дат по се те ни. 

Гра до на чал ни ци те на Ра до виш и
на Кон че, д-р Ро берт Вел ков и Со јан
Ла за ров, го иска жаа за до волс тво то
од до бра та со ра бо тка со здру же ни -

ја та на пен зи о не ри, а сред ба та за
отво ре на ја прог ла си пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. Поз дра -
ву вај ќи ги при сут ни те, тој им по са ка
до бро здрав је и уба ви пен зи о нер -
ски де но ви. 

На оваа пред но во го диш на сред -
ба беа прог ла се ни и нај до бри те пен -
зи о не ри-спор ти сти: Ѓор ѓи Јо ва нов,
Лил ја на Ша ро ње ва и Пав ле Јо ва нов,
а сред ба та про дол жи со ве сел ба и
со дру же ње.

Во Те то во и во Го сти вар се одр -
жаа но во го диш ни сред би, кои не са -
мо што беа ма сов ни, ту ку беа и мно -
гу до бро ор га ни зи ра ни и со за бе ле -

жи тел но мул ти ет нич ко дру же ње на
кое си те пе е ја и играа ма ке дон ски
и ал бан ски пес ни и ора.

На сред ба та во Све ти Ни ко ле при -
сус тву ваа пен зи о нер ки и пен зи о не -
ри од Ко ча ни, Ра до виш, Кри ва Па -
лан ка, Кра то во, Ло зо во и гра дот-до -
ма ќин. Ма сов на бе ше и но во го диш -
на та сред ба во Штип. Во Ку ма но во
се одр жа тра ди ци о нал на но во го диш -
на за бав но-спорт ска ве чер.

Ор га ни за то ри на ква ли тет ни
сред би беа и здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те од Ѓор че Пе тров, Ки се ла
Во да, Со ли дар ност-Ае ро дром и дру -
ги.

На дел од овие сред би при сус тву -
ва ше и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, кој со при год ни го во -
ри ин фор ми ра за ус пеш но то од бе -
ле жу ва ње на го ди на та на актив но
ста ре е ње и ме ѓу ге не ра ци ска со ра -
бо тка и со ли дар ност, за ло жу вај ќи се
и во но ва та го ди на пен зи о не ри те да
има ат актив но и здра во жи ве е ње.

По по вод Но ва го ди на по ве ќе
здру же ни ја на пен зи о не ри ор га ни -
зи раа и тра ди ци о нал ни ху ма ни тар -
ни ак ции.

vidici ^etvrtok, 17.1.20132 vidici ^etvrtok, 17.1.20133

Мен до Ди мов ски

На 26 де кем ври 2012 го ди на
вра та та на „Пор та Ма ке до ни ја“ во
Скоп је бе ше ши рум отво ре на са мо
за де сет те нај по пу лар ни лич но сти,
кои беа прог ла се ни за лич ност на
2012 го ди на, во ан ке та та на вес ни -
кот „Но ва Ма ке до ни ја“. С< ка ко да
бе ше под го тве но за го ле ми от на стан.
Низ сво дот на „Пор та Ма ке до ни ја“
се наsира ше спо ме ни кот на Але -
ксан дар Ма ке дон ски, кој ка ко да бе -
ше вгра ден во неа за да го нај а ви
вле зот во исто ри ја та на де сет те ла у -
ре а ти на „Но ва Ма ке до ни ја“, нај чи -
та ни от вес ник во Ма ке до ни ја и врс -
ник на др жа ва та што го има екск лу -
зив но то пра во за из бор на лич но сти
со по се бен при до нес во раз во јот и
афир ма ци ја та на Ма ке до ни ја.

Во пр ви от ред во све че на та са ла
беа сед на ти до бит ни ци те на приз на -
ни ја та и на ста ту е тки те со прет ста ва
на па ун, не стрп ли ви за да за поч не
це ре мо ни ја та.

- Овие де сет лич но сти се убав пор -
трет на Ма ке до ни ја за 2012 го ди на
- ре че Зо ран Ди ми тров ски, глав ни -
от и од го во рен уред ник на „Но ва Ма -
ке до ни ја“, прет ста ву вај ќи го из бо -
рот на приз на ни ја та за лич ност на
2012 го ди на, што вес ни кот ги во ве -
де за нај и стак на ти те лич но сти што ја
обе ле жа ле го ди на та во об ла ста на
биз ни сот, кул ту ра та, по ли ти ка та,
умет но ста, на у ка та, обра зо ва ни е то,
спор тот, оп штес тве ни те и ху ма ни тар -
ни те деј но сти. Во кра тко то из ла га ње
тој ги наг ла си и проб ле ми те и те шко -
ти и те низ кои по ми ну ва ше Ма ке до -
ни ја во 2012 го ди на и зак лу чи де ка
се пак из ми на та ва го ди на имав ме
мно гу на ши хе рои што со сво ја та ра -
бо та, ан гаж ман и иск лу чи тел ни те ре -
зул та ти при до не соа за на ша та др жа -
ва да се чуе на си те ме ри ди ја ни.

Ди ре кто рот на „Но ва Ма ке до ни -
ја“, Ра тко Ла за рев ски, из бра ни те до -
бит ни ци на приз на ни ја та ги на ре че
ли де ри, кои со сво ја та ра бо та, чес ност
и по све те ност, со сво ја та ми си ја и ви -
зи ја, се га по ве ќе од се ко гаш, упа ту -
ва ат ка де тре ба да се дви жи ме си те
ние и на ша та др жа ва и кон што тре ба
да се стре мат но ви те ге не ра ции.

Ли де рот на нај број на та нев ла ди -
на, не по ли тич ка и мул ти ет нич ка пен -
зи о нер ска ор га ни за ци ја во Ма ке до -
ни ја, Дра ги Ар ги ров ски, во из бо рот

за лич ност на 2012 го ди на се нај де
во вр вот на нај по пу лар ни те лич но -
сти, а до би ва ње то на ста ту е тка та го
сме та ка ко приз на ние за ра бо та та и
ус пе хот на Со ју зот на здру же ни ја та
на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, на
чие че ло се на о ѓа. И без да се на ве -
ду ва ат си те не го ви ус пе си во 2012
го ди на што го до ве доа до нај ви со ко -
то ска ли ло на по пу лар но ста во Ма -
ке до ни ја, са мо да се по тсе ти ме на

не кои не го ви по за бе ле жи тел ни по -
стиг ну ва ња: за лож ба на ра ко водс -
тво то на СЗПМ, на чие че ло се на о -
ѓа, за ре дов но усог ла су ва ње и ре -
дов но при ма ње на пен зи и те, ка ко и
ре а ли за ци ја на зго ле му ва ња та, во
сог лас ност со вла ди ни от про ект за
по до бру ва ње на ква ли те тот на жи -
во тот на пен зи о не ри те, ка ко и спро -
ве ду ва ње дру ги мер ки пред ви де ни
со На ци о нал на та стра те ги ја за ста -
ри ли ца 2010-2020 го ди на; пре зе -
ма ње ини ци ја ти ва за до не су ва ње
за кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра -
ње, за по до бру ва ње на здрав стве -
на та за шти та и уште мно гу дру ги по -
стиг ну ва ња, кои при до не соа пре тсе -
да те лот на СЗПМ да ста не и нај по пу -
лар на ме ди ум ска лич ност. Ка ко оми -
лен пен зи о нер ски лик, ин те ле кту а -
лец и пуб ли цист, иску сен, ста би лен,
не за ви сен, об је кти вен, не по сре ден,
ана ли ти чен, ко му ни ка ти вен и ам би -
ци о зен ви зи о нер, ста на енер ги чен
ре фор ма тор на пен зи о нер ско то ор -
га ни зи ра ње во ду хот на европ ски те
стан дар ди и за лож би, да вај ќи по зи -
ти вен им пулс за со ра бо тка со си те
ре ле вант ни фа кто ри за ре ша ва ње
на пен зи о нер ски те проб ле ми во це -
ли на за актив но да се ста рее и слож -
но и среќ но да се жи вее. Не из ме рен
е не го ви от при до нес за пен зи о нер -
ска та ор га ни за ци ја со не го ви те пуб -
ли ци стич ки тру до ви, а по себ но со
пет та та кни га „На ши пен зи о нер ски
вре ми ња“, со ко ја 2012 го ди на ја
обе ле жи ка ко ед на од по ус пеш ни те.
И за тоа тој из ле зе од гра ни ци те на
Ма ке до ни ја и ста на ли дер со европ -
ски ма ни ри. Ка ко нај до бар поз на -
вач на пен зи о нер ски те проб ле ми,
европ ски от ин сти тут „Хе вре ка“ од
Љуб ља на и офи ци јал но го прог ла си
за екс перт за тре та та жи вот на до ба. 

Ме ѓу пен зи о не ри те е поз нат по
сво ја та чес ност, му дрост и ре ши тел -
ност во дејс тву ва ње то и до не су ва -
ње то пра вил ни и пра вед ни од лу ки.
Не го ва та ха риз ма и ма кси мал на по -
све те ност на ра бо та та и на за да чи -
те во Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја и на та му
ќе го во дат по па тот на ус пе си те. 

По че то кот на оваа го ди на не ка
би де по че ток на но ви за лож би и но -
ви по стиг ну ва ња во за шти та та на
стан дар дот и по до бру ва ње то на
ква ли те тот на жи во тот на пен зи о -
не ри те. 

„ЛИЧНОСТ НА 2012 ГОДИНА“
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ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СРЕДБИ

На 11 ја ну а ри во пре пол на та са ла
на Ки но те ка та на Ма ке до ни ја се одр -
жа све че на сед ни ца по по вод 35-го -
диш ни от ју би леј на ед но од нај ста ри те
здру же ни ја на пен зи о не ри, здру же ни -
е то на пен зи о не ри „Кар пош“ од Скоп -
је. На сед ни ца та при сус тву ваа прет -
став ни ци на Со ју зот на здру же ни ја на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, прет -
став ни ци на ло кал на та са мо у пра ва,
пре тсе да те лот на Град ски от со јуз на
здру же ни ја на пен зи о не ри на Скоп је,
пре тсе да те ли на по ве ќе здру же ни ја со
кои со ра бо ту ва здру же ни е то и дру ги
го сти. 

Сед ни ца та поч на со хим на та на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, во из вед ба на
пен зи о нер ски от хор на здру же ни е то.
За исто ри ја та и за ре зул та ти те и ус пе -
си те на здру же ни е то збо ру ва ше пре -

тсе да те лот на со бра ни е то на пен зи о -
не ри „Кар пош“, Јо ван Ги нов ски. По -
тоа на при сут ни те им се обра ти гра -
до на чал ни кот на оп шти на та Кар пош,
Стев чо Ја ки мов ски, кој истак на де ка
со ра бо тка та ме ѓу пен зи о не ри те и оп -
шти на та би ла на нај ви со ко ни во, а та -

До бит ни ци те на приз на -
ни ја та беа на ре че ни ли -

де ри, кои со сво ја та
ра бо та, чес ност и по све -
те ност, со сво ја та ми си ја
и ви зи ја упа ту ва ат ка де

тре ба да се дви жи ме си те
ние и на ша та др жа ва и

кон што тре ба да се стре -
мат но ви те ге не ра ции

По по вод Но ва го ди на по -
ве ќе здру же ни ја на пен зи -

о не ри ор га ни зи раа и
тра ди ци о нал ни ху ма ни -

тар ни ак ции

Дру же ње, при ја телс тва, со ра бо тка...

ка ќе про дол жи и во ид ни на. При сут -
ни те го сти-пен зи о не ри ги поз дра ви и
пре тсе да те лот на Со ју зот на здру же ни -
ја на пен зи о не ри, Дра ги Ар ги ров ски,
кој ме ѓу дру го то по ра ча да се обе ди нат
си те пен зи о не ри што жи ве ат на по -
драч је то на оп шти на та, би деј ќи обе ди -
не ти ќе би дат по сил ни, а ре зул та ти те
на си те по ли ња ќе би дат уште по до бри. 

По тоа бе ше про мо ви ра на мо но -
гра фи ја та „Да не се за бо ра ви“ од авто -
ри те-пен зи о не ри Ка ли на Сли вов ска-
Ан до но ва и Мен до Ди мов ски. Мо но -
гра фи ја та ја про мо ви ра Ли ди ја Је ре -
миќ, пре тсе да тел ка на ко ми си ја та за
кул тур но-за ба вен жи вот во здру же ни -
е то на пен зи о не ри „Кар пош“, ко ја
истак на де ка таа прет ста ву ва пи шан
и не из бриш лив бе лег за по сто е ње то и
за дејс тву ва ње то на здру же ни е то, тра -
га за ми на то то и па то каз за во ид ни на. 

На кра јот на пре тсе да те лот на
СЗПМ, на гра до на чал ни кот на оп шти -
на та, ка ко и на дру ги ин сти ту ции и по -
е дин ци што при до не ле здру же ни е то да
оп стои и да се дви жи на пред, им беа
до де ле ни бла го дар ни ци.

Сед ни ца та за вр ши со при ја тел ско
дру же ње и ко ктел. 

К.С.

За исто ри ја та и за ре зул -
та ти те и ус пе си те на здру -

же ни е то збо ру ва ше
пре тсе да те лот на со бра -

ни е то на пен зи о не ри
„Кар пош“, Јо ван Ги нов ски

Ста ту е тки и приз на ни ја
за де сет лич но сти

Жи вко Му ка е тов - ге не ра лен ди -
ре ктор на „Ал ка ло ид“, Ни ко ла Љу -
шев - гла вен из вр шен ди ре ктор на
„ВИП-опе ра тор“, 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, отец Пар те ниј - игу мен на ма -
на сти рот „Све ти Јо ван Би гор ски“,
Ки рил Ла за ров и На ум Мој сов ски -
ра ко ме та ри, Ана Дур лов ска - со пра -
нис тка, Ла би на Ми тев ска - ди ре ктор -
ка на филм ски от фе сти вал „Бра ќа
Ма на ки“, Га ра бет Та вит јан - му зи -
чар и Оли ве ра На ков ска-Би ко ва - па -
ра о лим пиј ка. 

Ли дер ме ѓу 
прог ла се ни те ли де ри 

ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ ГО ПОСЕТИ ПЕНЗИОНЕРСКИОТ ДОМ „ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ“ ВО СКОПЈЕ

Ср деч на сред ба со пен зи о не ри те
М. Ди мов ски 

Пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски, во
при друж ба на ми ни сте рот за труд и со -
ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов ски и
ге не рал ни от ди ре ктор на Фон дот за
пен зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње
Бе ким Не зи ри, на 30 де кем ври 2012
го ди на го по се ти пен зи о нер ски от дом
„Ѓор че Пе тров“ во исто и ме на та оп шти -
на и че сти тај ќи им ги праз ни ци те се
ин те ре си ра ше за сме сту вач ки те ка -
па ци те ти и ус ло ви те за жи вот во до мот,
за стан дар дот и за дру ги те проб ле ми
што ги ти штат пен зи о не ри те. На сред -
ба та при сус тву ваа и: пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да те -
лот на Град ски от со јуз на ЗП, Кр сте Ан -
ге лев ски, гра до на чал ни кот на оп шти -
на та Со кол Ми тров ски и пре тсе да те -
лот на ИО на ЗП Ѓор че Пе тров, Ме то -
ди ја Но вков ски.

Им пре си о ни ра ни од по се та та, ста -

на ри те иска жаа по зи тив ни мис ле ња
за сме сту вач ки те ка па ци те ти и ус ло -
ви те за жи вот, но се по жа ли ја на ни -
ски те пен зии и ви со ки те сме тки за
стру ја по ра ди с< уште не ре ше но то цен -
трал но за топ лу ва ње на до мот. Пре ми -

е рот Гру ев ски да де об јас ну ва ње за
вли ја ни е то на свет ска та кри за врз еко -
ном ска та со стој ба во Ма ке до ни ја и за
фи нан си ски те мож но сти на др жа ва та,
но ве ти де ка и во ид ни на ќе про дол жи
ре а ли за ци ја та на вла ди ни те про е кти
за по до бру ва ње на стан дар дот на пен -
зи о не ри те, ка ко бесп лат но то ко ри сте -
ње бањ ска ре кре а ци ја, бе не фи ци и те
за бол нич ко ле ку ва ње, бесп лат ни от
град ски пре воз во опре де ле ни де но -
ви во не де ла та и дру го, вклу чу вај ќи го
и зго ле му ва ње то на пен зи и те од март
оваа го ди на.

По тоа, пре ми е рот Гру ев ски по се -
ти два ста на во до мот и не по сред но
раз го ва ра ше со ста на ри те за по ве ќе
акту ел ни пра ша ња и проб ле ми од жи -
во тот на пен зи о не ри те за да ја сог ле -
да со стој ба та со имп ле мен ти ра ње то
на на ци о нал на та стра те ги ја за ста ри
ли ца и да се пре зе мат мер ки за по до -
бру ва ње на жи во тот и стан дар дот на

пен зи о не ри те.
Во знак на бла го дар ност и се ќа ва -

ње на де нот на по се та та пре ми е рот
Гру ев ски на пен зи о не ри те им по да ри
плаз ма-те ле ви зор и на си те им по са -
ка до бро здрав је и по сре ќен жи вот. 

На кра јот од по се та та из ја ва за ме -
ди у ми те да де пре тсе да те лот на СЗПМ
Дра ги Ар ги ров ски, при што истак на
де ка пен зи о не ри те се за до вол ни од
сме сту ва ње во ва кви те до мо ви и де -
ка че ка ат по не кол ку го ди ни да дој дат
на ред. По ра ди тоа ин си сти ра ме што
по ско ро да се ре а ли зи ра на ци о нал на -
та стра те ги ја за ста ри ли ца до 2020 го -
ди на, ко ја пред ви ду ва из град ба на но -
ви до мо ви за пен зи о не ри и ста ри ли -
ца. Про е кти за ва кви цен три се под го -
тву ва ат во здру же ни ја та на пен зи о не -
ри за ед но со ло кал ни те са мо у пра ви
во Цен тар-Скоп је, Ко ча ни, Штип,
Охрид и дру ги гра до ви, образ ло жи Ар -
ги ров ски.

Пре ми е рот Гру ев ски не по -
сред но раз го ва ра ше со ста -
на ри те за по ве ќе акту ел ни

пра ша ња за да ја сог ле да со -
стој ба та со имп ле мен ти ра -

ње то на на ци о нал на та
стра те ги ја за ста ри ли ца и да
се пре зе мат мер ки за по до -
бру ва ње на жи во тот и стан -

дар дот на пен зи о не ри те
Од новогодишната средба 

во Радовиш

Све че но од бе ле жан
35-го ди шен ју би леј

ЗДРУ ЖЕ НИ Е ТО НА ПЕН ЗИ О НЕ РИ „КАР ПОШ“



„НА ШИ ПЕН ЗИ О НЕР СКИ ВРЕ МИ ЊА“ - ОСВРТ

Ве ра Стој чев ска-Ан тиќ

По вод за овој осврт е не го ва та нај но ва по -
о бем на кни га „На ши пен зи о нер ски вре ми ња“.
За ме не де ло то е са мо по вод да се по тсе там на
не у мор ни кот во по ве ќе деј но сти од мла до ста,
с� до пен зи о нер ски те де но ви, во кои се из ле ва
по зи тив но то искус тво на чо век што го сфа тил
нур ну ва ње то во жи во тот ка ко ра бо тен афи ни -
тет без кој не се мо же. Го открив Ар ги ров ски во
мла ди те го ди ни ка ко по са ку ва на ко му ни ка тив -
на лич ност од но ви нар ска та фе ла и по ши ро ко
од неа. Не го ви те актив но сти беа мно гу број ни,
кон кои при о ѓа ше со не скри е на љу бов и за тоа
си те актив но сти во ши ро ки раз ме ри се од ви -
ваа спон та но и ус пеш но. Но Ар ги ров ски и де -
нес ка ко пен зи о нер е оној исти от до бро на ме -
рен пред вод ник на по ве ќе здру же ни ја, актив -
но сти, дру же ња, сред би. Не го ва та на да ре ност
е ка ра кте ри стич на со пра ктич ни и откри вач ки
на ме ри, но ви нар со ши рок ди ја па зон ви ду ва -
ња, бе ше оп штес тве ник со пре поз нат ли ви жи -
вот ни им пул си, не по мал ку спор тист и кул ту ро -
лог со не скри е ни че ко ре ња во де нот и ид ни на -
та. Та ков го за поз нав и ка ко го лем акти вист во
гра ѓан ско то дви же ње ГАРД, со ре кре а тив ни це -
ли за си те гра ѓа ни. Се вклу чи во раз у ба ву ва ње -
то на па тот на пен зи о не ри те, за нив ни до сто инс -
тве ни до жи ву ва ња. За тоа Ар ги ров ски не мо же
а да не ја по чув ству ва вра тка та од та кви от ен -
ту зи ја стич ки од. На пи ша 18 пуб ли ци стич ки кни -
ги.

Нај но ва та кни га на Дра ги Ар ги ров ски нед -
вос мис ле но го по твр ду ва мо јот ре зи ми ран исказ
за ко ле га та од мла до ста до де нес. Ова де ло мо -
же ше да го офор ми не у мор ни кот и вљу бе ни кот
во чо ве кот, со цел на се моќ ни те мож но сти што
ги ну дат хо ри зон ти те на ци ви ли за ци ски от свет.

Првото поглавје на книгата е по по вод 65-
го диш ни от ју би леј на пен зи о нер ска та ор га ни -
за ци ја (2011 г.). Све че на та ака де ми ја ја пре -
пол ни са ла та на АРМ, со при сут ни пен зи о не ри
и дру ги гра ѓа ни. Ју би ле јот ги по ка жа ин те ре сот
и гри жа та за до сто инс твен пен зи о нер ски жи -
вот, ка ко и на ста ри те ли ца. Се истак наа за ед -
нич ки те ос тва ру ва ња, сред би те, спо де ле ни те
ра до сти и умет нич ки прет ста ви, сред би те во Пе -
лин це, праз ну ва ња та на 11 Октом ври. 

Пог лав је то „Ми на ти вре ми ња“ вр ши ре кон -
струк ци ја на пен зи о нер ски те актив но сти, ос -
тва ру ва ња, прос ла ви, на вра ќа ња кон вред ни -
те пен зи о нер ски функ ци о не ри, ка ко Ду шко Шур -
ба нов ски, Ан дон Мар ков ски, Ду шан Пе ре ски,
Сла ве Ла за рев ски и дру ги.

Во „Но ви пул си ра ња“ из ви ра ат актив ни те
ко му ни ка ции со ви со ки прет став ни ци од Вла да -
та на РМ, со Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал -
на по ли ти ка. Се вос по ста ву ва ат су штин ски вр -
ски ме ѓу пен зи о нер ски те здру же ни ја. Во 2011
го ди на се из бра но во то ра ко водс тво, на че ло со
Дра ги Ар ги ров ски и пот пре тсе да те лот Бес ник
По це ста. Но во то ра ко водс тво вне се и из гра ди
но ви на со ки и им пул си во со ју зот. Се за си ли ја
спорт ски те на ста ни, се одр жу ва ат вр ски те со

ПИОМ. Се збра ти ми ја здру же ни ја та во оп шти -
ни те Ки се ла Во да и Ае ро дром.

Се за си лу ва ат ме ѓу на род ни те вр ски. Се ре -
а ли зи раа по се ти на Р. Сло ве ни ја, со мно гу сред -
би и ко рис ни раз го во ри. Се ос тва ри и се ре а ли -
зи ра со ра бо тка та со Ма ти ца та на пен зи о не ри -
те во Р. Хр ват ска. При пад ни ци те на тре та та до -
ба зас лу жу ва ат раз но стран од нос кон жи во тот.
Се ре а ли зи раа сред би во Р. Ал ба ни ја. Се ос тва -
ри ја мож но сти за за поз на ва ње на жи во тот во
Дан ска, Шпа ни ја, Банг ла деш, Ја по ни ја, САД,
Фран ци ја, Хо лан ди ја.

Во пен зи о нер ски те им пул си се не гу ва со ли -
дар но ста. Се во дат плод ни ди ску сии за зго ле ме -
ни пен зии, за са на ци ја на нив ни те по тре би. Се
ос тва ри ја бесп лат ни пен зи о нер ски бањ ски ле -
ку ва ња, од мо ри, из град ба на при стој ни клу бо -
ви на пен зи о не ри и дру го, но и по на та му оста -
ну ва на деж та од пен зи о нер ски те до мо ви.

Авторот не за бо ра ва да ги наг ла си вид ли ви -
те па то ка зи на пен зи о нер ско то дру же ње во раз -
ни гра до ви, кои ги раз ви ва ат по на та му ме ѓу себ -
ни те ко му ни ка ции и кон та кти. Тие со ра бо ту ва ат
и со Цр ве ни от крст. Се не гу ва гри жа та за по до -
бру ва ње на стан дар дот на пен зи о не ри те со ни -
ски при ма ња. Во овој од нос Ар ги ров ски е акти -

вен во раз го во ри те од по ши рок оп сег со вла ди -
ни, нев ла ди ни и ху ма ни тар ни прет став ни ци.

Актив но то ста ре е ње е нај до бре дој ден лек за
здрав жи вот. Во овој од нос и Европ ска та Уни ја
се ја ву ва ка ко при ја тел на ста ри те ли ца.

Кни га ва ја пре по ра чу ва ме до си те за ин те -
ре си ра ни чи та те ли, за тоа што таа на ви сти на
прет ста ву ва еви ден тен при каз за жи во тот на по -
ста ра та ге не ра ци ја, ка ко тој се из гра ду ва, ка ков
тре ба да би де, еден вид оа за за мир по на пор -
ни те жи вот ни па ти шта, кои тие хра бро ги изо ди -
ле и зас лу жу ва ат да оста нат со дру же ња та, ра -
до сти те, пес на та, ве сел ба та. Кни га та изо би лу -
ва и со вред ни фо то си што ги до ку мен ти ра ат ус -
пеш ни те ми го ви на нив ни те при јат ни сред би,
нив ни от нор мал ен жи вот ен тек.

Лич но ста за ко ја ста ну ва збор е
пре тсе да те лот на Со ју зот на здру -

же ни ја на пен зи о не ри те Дра ги Ар -
ги ров ски, не скрш лив акти вен

автор во кон ти ну и ран пат 

Традиционалниот хуманитарен
новогодишен концерт, брачниот пар
Узунови, кои секоја година го
организираат со помош на учениците
од музичкото школо „Узун“, му го
посветија на познатиот македонски
хуманист Миливој Јанковски, во знак
на признание за рекордот во
дарување крв од 165 пати. Концертот
се одржа пред сама Нова година, а во
неговата организација учествуваше
и Црвениот крст од Скопје.
Импресијата беше уште поголема
бидејќи приредбата беше
презентирана пред пензионери и
лица во третото доба во Домот „Даре

Џамбаз“ во Скопје, што го
симболизираше спојот на
генерациите во годината на активно
стареење и меѓугенерациска
соработка и солидарност.

Покрај убавите композиции и
песни на младите гитаристи, на
хуманистот Јанковски му беа
доделени и други признанија, а меѓу
нив беше и врачувањето на книгата
„Наши пензионерски времиња“
лично од авторот, претседателот на
СЗПМ Драги Аргировски, како
признание за хуманото дело и вовед
во пензионирањето на познатиот
хуманист.

Eнтузијаст без застој
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Aleksandar Dimkovski 
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Концерт во чест на
хуманистот Јанковски

Ка ли на С. Ан до но ва

Ро ден е во Ку ма но во, во град во кој
се вни ма ва ло на тра ди ци о нал ни те вред -
но сти, што осо бе но би ло за бе леж ли во
во не го во то ма а ло кај цр ква та „Све ти
Ни ко ла“ или, ка ко што ку ма нов ци ја ви -
ка ат, „Ста ра цр ква“. Се кое утро, ко га ќе
се раз бу дел, пог ле дот пр во му одел кон
со вр ше на та ар хи те кту ра на го ле ми от
мај стор - Ан дре ја Дам ја нов. Во вре ме
ко га не ма ло мож но сти да се по се ту ва -
ат га ле рии, тој ја имал при ви ле ги ја та да
ја впи ва вон вре мен ска та уба ви на на
ико ни те и фре ски те на го ле ми те ма ке -
дон ски мај сто ри од де вет на е сет ти от век
нас ли ка ни во цр ква та од со седс тво то. 

По доц на, ка ко ма шин ски ин же нер
вра бо тен во фа бри ка та „Искра“ од Ку -
ма но во, имал мож ност да из ве ду ва об -
је кти низ це ла та по ра неш на др жа ва.
Па тем, го за поз на вал и кул тур но то бо -
гат ство на Љуб ља на, За греб, Бел град...
Па ту вал и над вор од гра ни ци те на то -
гаш на та др жа ва и се вос хи ту вал на уба -
ви ни те на ста ри те гра до ви, нив на та ар -
хи те кту ра, умет но ста што бли ка ла око -
лу не го. 

Цр та ње то отсе ко гаш му прет ста ву -
ва ло го ле мо за до волс тво, а цр та ње то
ка ри ка ту ри се по ја ви ло мал ку по доц -
на. Во еден пер и од од жи во тот тоа му
би ло и про фе си о на лен ан гаж ман. Ра -
бо тел во по ве ќе ме ди у ми, учес тву вал
на сто ти ци из лож би... Има осво е но че -
ти ри е се ти на на гра ди од це ли от свет.
Ме ѓу нај дра ги те му е на гра да та осво е -
на во Ки на во 2006 го ди на, ко га по ме -

ѓу 3.600 учес ни ци ус пе ал да вле зе ме -
ѓу сто те нај до бри, за што му е до де ле на
ти ту ла та ви конт на ка ри ка ту ра та. Се гор -
дее и со ус пе хот од ми на та та го ди на, ко -
га Друш тво то на ка ри ка ту ри сти те на Хр -
ват ска, ка де што е член, го прог ла си ло
за нај ус пе шен ка ри ка ту рист во 2011
го ди на. По об но ву ва ње то на спи са ни -
е то „Остен“, до бит ник е на Гран-при на
Свет ска та га ле ри ја на ка ри ка ту ри. 

Де нес, ка ко пен зи о нер ра бо ти днев -
на ка ри ка ту ра за вес ни кот „Днев ник“
и за он лајн-из да ни е то на свет ски ка ри -
ка ту ри сти, во кое не го ви те ка ри ка ту ри
по стиг на ле број ка од 1.800.000 отво -
ра ња. По крај ху мо ри стич на, ра бо ти и

са ти рич на ка ри ка ту ра. Го лем дел од те -
ми те на не го ви те ка ри ка ту ри се по вр -
за ни со пен зи о не ри те и по ста ри те ли -
ца.

- Ка ри ка ту ра та во свет ски те ме ди -
у ми и по на та му ин тен зив но жи вее и го
бра ну ва све тот. На си те ни се поз на ти
слу чу ва ња та во Дан ска, Фран ци ја, ка -
ко и во дру ги зем ји. Кај нас по „злат ни -
от“ пер и од во 1970-ти те го ди ни, ка ри -
ка ту ра та с� по мал ку е ин те рес на за
оние што тре ба да ја про па ги ра ат и ко -
ри стат ка ко средс тво за нај кра тко ин -
фор ми ра ње, но се на де вам де ка ќе би -
де по до бро - ве ли Ми рос лав Ге ор ги ев -
ски.

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВСКИ-МИРО

Ви конт на ка ри ка ту ра та
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