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Стан ка Трај ко ва 

Ка ко што е поз на то, во те кот на 2012
го ди на бе ше до не сен и ста пи во си ла
но ви от за кон за пен зи ско и ин ва лид ско
оси гу ру ва ње (об ја вен во „Служ бен вес -
ник на РМ“, број 98/2012 год.) во кој
во од нос на усог ла су ва ње то на пен зи -
и те во пен зи ски от си стем се за др жа
иста та ре гу ла ти ва (член 37).

Meѓу тоа, по крај ре дов но то те ков но
усог ла су ва ње, што се вр ши по ос тва ру -
ва ње на пра во то на пен зи ја, а има цел
одр жу ва ње на ре ал на та вред ност на
пен зи ја та, во де кем ври ми на та та го ди -
на се из вр ши до пол ну ва ње на ЗПИО во
од нос на усог ла су ва ње то на пен зи и те,
утвр ду вај ќи го ка ко до пол ни тел но усог -
ла су ва ње на пен зи и те.

Со 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 (об ја вен во „Служ бен вес ник
на РМ“, број 166/2012 год.) во гла ва
XIII „Пре од ни и за врш ни одред би“, по
чле нот 247 е до да ден нов член 247-а,
кој гла си:

(1) По крај усог ла су ва ње то на пен -
зи и те утвр де но во чле нот 37 од овој за -
кон, во 2013 го ди на си те ви до ви пен -
зии во сог лас ност со овој за кон до пол -
ни тел но се усог ла су ва ат.

(2) До пол ни тел но то усог ла су ва ње
од ста вот (1) на овој член се вр ши отка -
ко вкуп ни от из нос за исп ла та та на пен -
зи и те за фе вру а ри 2013 го ди на, прес -
ме тан пред усог ла су ва ње то од чле нот
37 од овој за кон, ќе се зго ле ми за 5 от -

сто и ќе се по де ли со вкуп ни от број ко -
рис ни ци на пен зи ја што пен зи ја та ја ос -
тва ри ле зак луч но со фе вру а ри 2013 го -
ди на.

Со чле нот 3 од овој за кон е ре гу ли -
ра но де ка усог ла су ва ње то на пен зи и те
во сог лас ност со не го ви те одред би ќе
се при ме ну ва од 1 март 2013 го ди на.

Во сог лас ност со оваа за кон ска
одред ба, јас но про из ле гу ва де ка, по -
крај за кон ско то ре дов но усог ла су ва ње,
што се вр ши се ко ја го ди на на 1 ја ну а -
ри и на 1 ју ли, со пре од на та одред ба на

чле нот 247-а, пен зи и те за 2013 го ди на
до пол ни тел но ќе би дат усог ла се ни. Име -
но, фор му ла та на усог ла су ва ње то е утвр -
де на та ка што до пол ни тел но то усог ла -
су ва ње ќе се вр ши на вкуп ни от фе вру -
ар ски из нос на исп ла та на пен зи и те во
2013 го ди на (без при тоа во ни во то на
пен зи и те да се ста ви ре дов но то те ков -
но усог ла су ва ње од чле нот 37 од ЗПИО).
Та ка прес ме та ни от из нос се зго ле му ва
за 5 от сто, а по тоа ќе се по де ли со вкуп -
ни от број ко рис ни ци на пен зи ја што пен -
зи ја та ја ос тва ри ле зак луч но со фе вру -
а ри 2013 го ди на.

Би деј ќи се ра бо ти за до пол ни тел но
усог ла су ва ње, исто то ќе се прес ме та во
ни во то на пен зи ја та и ќе би де ос но ва
за на ред но то те ков но усог ла су ва ње што
ќе се из вр ши од 1 ју ли 2013 го ди на.

Имај ќи пред вид де ка пра во то на до -
пол ни тел но усог ла су ва ње е утвр де но со
ЗПИО, ко рис ни ци те на пен зи ја со пра -
во ве ќе отсе га зна ат де ка нив ни те пен -
зии ќе би дат по те шки, од нос но по ви со -
ки, сме та но од 1 март 2013 го ди на.

Исто та ка, по зи тив но е што за ко но -
да ве цот со ова до пол ну ва ње на ЗПИО
пра ви ин тер вен ци ја во чле нот 50, став
4, во уре ду ва ње на по и мот, од нос но де -
фи ни ци ја та на „ра бо тен век“. Сме та ње -
то на ра бот ни от век со ова но во де фи -
ни ра ње се одре ду ва по за вр шу ва ње то
на сред на та струч на под го то вка, од нос -
но по на вр ше ни 20 го ди ни на жи вот, со
што се овоз мо жу ва не пре че но ос тва -
ру ва ње на пра ва та врз ос но ва на ин -
ва лид ност и те лес но оште ту ва ње.

Ова до пол ни тел но усог ла су ва -
ње ќе се вр ши на вкуп ни от
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на пен зи и те во 2013 го ди на
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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

К.С. Ан до но ва 

На 17 ја ну а ри се одр жа ра бот -
на сред ба со прет став ни ци на си -
те здру же ни ја-член ки на че ти ри -
те со ју зи на пен зи о не ри на Ма ке -
до ни ја, на ко ја ди ре кто рот на
ФЗО, Јо ван Гр пов ски, из ја ви де -
ка ле ку ва ње во бол ни ци од 1.1 о.г.
е бесп лат но за 120.000 пен зи о -
не ри. На пр ви от дел од сред ба та
при сус тву ва ше ди ре кто рот на
Фон дот за здрав стве но оси гу ру -
ва ње на Ма ке до ни ја, Јо ван Гр пов -
ски. Тој, ме ѓу дру го то, ги ин фор -
ми ра при сут ни те де ка Фон дот за
здрав стве но оси гу ру ва ње на Ма -
ке до ни ја ка ко ин сти ту ци ја це лос -
но ја под др жу ва про гра ма та на
Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја за обез бе ду ва ње средс тва за
бол нич ко ле ку ва ње без нап ла та
на учес тво - пар ти ци па ци ја, за
пен зи о не ри со пен зи ја по ни ска
од про сеч на та во Ре пуб ли ка Ма -

ке до ни ја, за 2013 го ди на. За де -
кем ври про сеч на та пен зи ја из не -
су ва ше 10.870 де на ри. 

Цел та на до не су ва ње на оваа
про гра ма е обез бе ду ва ње гри жа
во чу ва ње, сле де ње и уна пре ду ва -
ње на здрав је то на пен зи о не ри те,
ка ко и за ра ди обез бе ду ва ње ус ло -
ви за ле ку ва ње на пен зи о не ри те
во бол нич ки те здрав стве ни уста но -
ви во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. За
ре а ли за ци ја на оваа про гра ма Вла -
да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
обез бе ду ва средс тва од бу џе тот на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја за 2013 го -
ди на, во из нос од 37.000.000 де -
на ри. Оваа бе не фи ци ја за пен зи о -
не ри те бе ше нај а ве на ми на та та го -
ди на, а поч на да се ре а ли зи ра оваа
го ди на.

Во из ја ва та за ме ди у ми те ди ре -
кто рот на Фон дот за ЗОМ, Јо ван Гр -
пов ски, истак на де ка ова е зна ча -
ен че кор за бесп лат но ле ку ва ње на
пен зи о не ри те и де ка од лу ка та е ве -
ќе опе ра тив на за над 120.000 пен -
зи о не ри, чии пен зии не се по ви со -
ки од 10.870 де на ри. За ова Ми ни -
стерс тво то за здрав ство ги ин фор -
ми ра си те јав ни здрав стве ни уста -

но ви и при ват ни те што има ат склу -
че но до го вор со Фон дот.

Пре тсе да те лот на Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја, Дра ги Ар ги ров ски,
наг ла си де ка пен зи о не ри те се пре -
за до вол ни од оваа но ва мер ка на
Вла да та, со ко ја, по крај бесп лат на -
та бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја,
се овоз мо жу ва и бесп лат но бол нич -
ко ле ку ва ње. На јав ни от по вик од
Вла да та, СЗПМ по ба ра да се одо -
бри бесп лат но здрав ство за си те
пен зи о не ри со над 65 го ди ни во -
зраст, но сме та ме де ка оваа мер -
ка е по до бра и по ху ма на би деј ќи
оп фа ќа 120.000 пен зи о не ри со по -
ни ски пен зии. 

Во вто ри от дел од сед ни ца та
прет став ни ци те беа ин фор ми ра ни
за сре ду ва ње на еви ден ци ја та на
пен зи о не ри те по здру же ни ја и оп -
шти ни. На пре тсе да те ли те им бе ше
по де лен и ма те ри јал за по лес но и
тие са ми те да мо жат да при до не -

сат за по до бро и по точ но ажу ри ра -
ње на спи со ци те на пен зи о не ри по
здру же ни ја. Ова горч ли во пра ша -
ње со го ди ни се пров ле ку ва ка ко
не ре ше но, а се гаш но то ра ко водс -
тво на од бо рот на ре ги стри ра на та
ор га ни за ци ја за со ли да рен фонд и
чле на ри на, за ед но со ра ко водс тва -
та на си те че ти ри со ју зи, пра ви на -
по ри да го ре ши.

Од сед ни ца та при сут ни те беа
за до вол ни за тоа што на вре ме но то
и точ но ин фор ми ра ње ја олес ну ва
ра бо та та и да ва ре зул та ти. 
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Катерина Цветаноска

Про сто рот во клу бот е ис пол нет до
пос лед но то стол че. Љу без но н� пре че -
ку ва ат нас ме а ни те ли ца - по ве ќе то пен -
зи о нер ки. Раз бир ли во, за тоа што оваа
праз нич на сред ба ја ор га ни зи ра Акти -
вот на пен зи о нер ки те. Пре тсе да тел ка
е Сло бо дан ка Ни ко лов ска, ко ја обра -
ќај ќи им се на при сут ни те ги поз дра -
ву ва со топ ло до бре дој де и со жел би за
сре ќа и здрав је.

Иде ја та за ед но да ја од бе ле жат Ва -
си ли ца и да ја пре че ка ат Ста ра та но -
ва го ди на, ве лат, нај на пред ја про мо -
ви ра ла Стан ка По по ва. Та ка, таа ми -
на та та го ди на на сред ба та по по вод
праз ни кот по са ка ла да би де пр ва та ку -
ма. 

- Тра ди ци ја та тре ба да ја про дол жи -
ме. Тоа ми е ама нет што ми го оста ви -
ја ро ди те ли те - ве ли таа.

Ини ци ја ти ва та ја под др жа ле неј зи -
ни те при ја тел ки: Сло бо дан ка Ни ко лов -
ска, На де Ва си лев ска и Ви о ле та Ку се -
ва. Се раз би ра, иде ја та со за до волс -
тво ја при фа ти ле и дру ги те чле но ви на
клу бот и ре зул та тот е очиг ле ден: бо га -
та со фра и пи та со па рич ка за сре ќа. 

За сред ба та да ја по стиг не сво ја та
цел, да би де ве се ло, за при сут ни те да

се чув ству ва ат при јат но и не шта та да
се од ви ва ат спо ред ре дот, ка ко што им
при ле га на до ма ќи ни лу ѓе, се по гри жи
пре тсе да те лот на огра но кот Или ја Гли -
го ров, со му зи ча ри те-пен зи о не ри:
Бран ко Браш нар ски, Ефтим Шо пов -
ски и Бран ко Ви дов ски. Ре пер то а рот
го усог ла си Бла го ја Пе тру шев ски. Из -
не на ду ва ње за си те при сут ни прет ста -
ву ва по ја ву ва ње то на пе ја чот Ми чо Ле -
ба нов ски. Тој не о дам на се пен зи о ни -
рал. Ве ли де ка ако ва ка ми ну ва пен -
зи о нер ски от жи вот, во дру же ње и со
пес на, то гаш тој е сре ќен што е пен зи -
о нер.

Но ко га ста ну ва збор за сре ќа та,
ку ма та Стан ка ве ќе ну ди од пи та та со
па рич ка. Се слу ша џа гор, смеа, по не -
ко ја ше га, ти вко сви ри му зи ка. Во ме -
ѓу вре ме при стиг ну ва и по пот Ѓор ги Ка -
цар ски. Во ис че ку ва ње да се ог ла си
до бит ни кот на па рич ка та, поп Ѓор ги, на
за до волс тво на до ма ќи ни те, иска жу -
ва бла гос лов за здрав је на си те, ја спо -
де лу ва ра до ста на праз ну ва ње то со
жел ба за сре ќа и бла го со стој ба. Вед -
наш по тоа се ог ла су ва и ид на та ку ма -
Ви о ле та Јо ва нов ска. Па рич ка та за сре -
ќа за оваа 2013 го ди на е во неј зи ни -
те ра це. Таа не ја крие ра до ста и во
знак на бла го дар ност топ ло ја гу шка

ста ра та ку ма Стан ка. Од неа до би ва
скро мен по да рок - за спо мен, а има
по да рок и за пен зи о не рот Ва се. 

- Имен ден му е, а и при ја тел ми е,
ви стин ски - ве ли Стан ка.

За при ја телс тва та, искре ни и не се -
бич ни, вре ди да се наз дра ви. Но и пес -
на тре ба. Поч ну ва ви стин ска ве сел ба
со оро. Пе ја чот Ми чо со сво јот глас соз -
да ва еу фо рич на ат мо сфе ра и пес на та
ја при фа ќа ат си те. Во оро то пак се фа -
те ни и две те го стин ки од Цр ве ни от крст
на гра дот Скоп је, Ка те и Ти ха на. 

- Со нив со ра бо ту ва ме из вес но
вре ме, а во ид ни на дел од актив но сти -
те на клу бот „Ја не Сан дан ски“ ќе ги ор -
га ни зи ра ме во днев ни от цен тар за ста -
ри ли ца во до мот „Да ре Џам баз“ - ни
ка жа Или ја Гли го ров. 

И до де ка пен зи о не ри те се ве се лат,
улич ни те све тил ки на ке јот на Вар дар
ги ис цр ту ва ат па те ки те и про сто рот над
кој над вис на ла тем ни на та. До а ѓа но -
ќта, клу бот по ле ка се праз ни. Пен зи о -
не ри те си за ми ну ва ат до ма, на ли ца -
та им игра нас ме вка, за до вол ни се. За -
ед но со бра ни, ка ко ед но го ле мо се -
мејс тво, ми наа уште еден праз ник, про -
дол жу вај ќи ја тра ди ци ја та и до жи ву вај -
ќи при јат ни ми го ви што дол го ќе ги спо -
ме ну ва ат.
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Цве тан ка Или е ва

Ги ле Ва си лев ски, пен зи о ни ран
прав ник, но и ет но ко ре о граф со за -
вр ше на ет но ко ре о граф ска шко ла во
Со фи ја, ра бот ни от век го ми нал во
на ци о нал ни от ан самбл „Та нец“, ка -
ко ра ко во ди тел и ка ко автор-ко ре о -
граф. Ги ле Ва си лев ски е на да ле ку
поз нат по при до не сот во про фе си о -
нал но то и ус пеш но то прет ста ву ва ње
на „Та нец“ во зем ја та и во све тот, по
ус пеш но то прет ста ву ва ње на по ве -
ќе ама тер ски ан самб ли и по пре зен -
ти ра ње на ма ке дон ски от ет нос и кул -
ту ра низ це ли от свет, пре зен ти ран
на си те кон ти нен ти и еми нент ни свет -
ски кон церт ни са ли, ка ко „Кар не ги
хол“ во Њу јорк, „Стра вин ски“ во Мос -
ква, „Олим пи ја“ во Па риз, „Опе ра
ха ус“ во Сид неј и мно гу дру ги.

ПРВ ШКО ЛУ ВАН КО РЕ О ГРАФ

Тој е еден од оние чии ко ре о гра -
фии би ле ’рбе тот на ре пер то а рот не
са мо на „Та нец“ ту ку ре чи си и на си -
те фолк лор ни ама тер ски друш тва. Да
по тсе ти ме де ка тој е пр ви от шко лу -
ван ко ре о граф во Ма ке до ни ја, иск -
лу чи тел но на да рен игро о рец - еден
од истак на ти те чле но ви на пр ва та ге -
не ра ци ја на „Та нец“. Со не го во то
автор ско де ло „Се ден ка“поч на еми -
ту ва ње то на пр ви от сиг нал на сли ка
и тон во ете рот на то гаш на та Ју гос -
ло вен ска ра дио-те ле ви зи ја. 

Ги ле Ва си лев ски ка ко учи тел не -
се бич но по мог нал во из град ба та на
про фе си о нал ни от му зич ки лик на по -
ве ќе поз на ти му зи ча ри, ме ѓу кои:
Ми лан За фков, Вла тко Тер зи ски, Јо -
ве Ке ке нов ски, Зо ран Мар ков ски,
Ба же Мо ро тов, Да мир Име ри, Си -
мон Трп чев ски, Го ран Алач ки, Са шо
Ли врин ски и мно гу дру ги. Нај го ле ма -
та при до би вка за еден учи тел се ус -
пе си те на не го ви те уче ни ци. Тој имал
по сред но вли ја ние врз нив ни те го -
ле ми ус пе си, за тоа и ги до жи ву ва ка -
ко на гра да за сво јот труд.

По пен зи о ни ра ње то, иа ко опе ри -
ран од ср це, со три бај па са, тој сè
уште е акти вен. Одр жу ва се ми на ри
не са мо во Ма ке до ни ја ту ку и во Бу -
га ри ја, и тоа во Бла го е вград, Ста ра
За го ра и во Ве ли ко Тр но во, ка ко и
во Ср би ја - во Бел град, Ниш и во Зе -
мун.

И де не ска ка ко пен зи о ни ран ко -
ре о граф им по ма га на не кол ку фолк -
лор ни друш тва за ко ре о гра фи и те и
нив на та автен тич ност. Цел та му е на
ре пер то а рот да се нај дат што по а -
втен тич ни игри.

Се ден ки те и дру же ња та, Ва си лев -
ски ги ко ри сти за да им по мог не на
пом ла ди те, да ги по со ве ту ва. Та ка,
во би фе то на МНТ ре дов но се сре ќа -
ва со по ста ри те ко ле ги и со му зи ча -
ри и игро ор ци од сред на та ге не ра -
ци ја на „Та нец“, но и со пом ла ди. Тоа
се лич но сти што, ка ко и тој, се вљу -
бе ни во ма ке дон ски от фолк лор и кои
се ко гаш со за до волс тво са ка ат да
на у чат не што но во за на ше то ма ке -
дон ско кул тур но нас ледс тво. Бла го -
да ре ние на нив, ни ре че во раз го во -
рот Ги ле, се ка ко и на „Та нец“, и де -
нес ус пеш но се пре зен ти ра ма ке -
дон ски от би тов не по втор лив фолк -
лор, не са мо на бал кан ски те про сто -
ри ту ку и мно гу по ши ро ко. На тој на -
чин европ ска та и свет ска та јав ност
до би ва ат соз на ни ја за на ша та бо га -
та тра ди ци ја, за на ши те оби чаи, на -
ви ки, за пес на та и игри те, во кои осо -
бе но се за ста пе ни си те мож ни рит -
ми. 

ГО ЛЕМ БРОЈ НА ГРА ДИ

От та му и атра ктив но ста на одре -
де на игра, но со за чу ва на автен тич -
на со др жи на. Здрав је то не му доз -
во лу ва да би де при су тен во „Та нец“,
но за тоа се ко ја мож ност ја ко ри сти
да го во ри за до жи ву ва ња та и за ус -
пе си те на „Та нец“ и да им по ма га
на пом ла ди те умет ни ци. Ја иско ри -
сти и оваа мож ност да про го во ри
за се гаш ни те мла ди ка дри, за ди ре -
кто рот Зо ран Џор лев, за ко го сме -
та де ка е ма кси мал но му зич ки
обра зо ван умет ник, кој има и ор га -
ни за ци ски спо соб но сти. Тој е убе -
ден де ка Џор лев ќе ги вра ти по зи -
ци и те на „Та нец“ што ги има ше во
вре ме то на Трај ко Про ко пи ев и овој
ре но ми ран ан самбл и на та му ус -
пеш но ќе го пре зен ти ра ма ке дон -
ски от фолк лор во све тот со си те не -
го ви спе ци фи ки.

Ги ле ка ко пен зи о нер при до не -
су ва во оваа об ласт и со чле ну ва -
ње то во ме ѓу на род на та фолк лор на
ор га ни за ци ја ЦИОФ, ко ја е со се ди -
ште во Сло ве ни ја.

За сво ја та ре чи си шест де це ни -
ска це лос на по све те ност на ма ке -
дон ска та пес на и оро, за умет нич -
ки от од, за при до не сот кон рас те жот
на „Та нец“ и на ша та кул ту ра, Ги ле
Ва си лев ски има до би е но по ве ќе на -
гра ди во зем ја ва и во странс тво, но
ка ко што ни ре че во не о дам неш на -
та сред ба, не ос тва ре на жел ба му е
да ста не но си тел и на ед на од др жав -
ни те на гра ди на Ма ке до ни ја.

Овој вте ме лу вач, ос но во по лож -
ник и над гра ду вач на со вре ме ни от
при каз на тра ди ци и те и фолк ло рот
на ма ке дон ски от на род зас лу жу ва
да се вброи ме ѓу до бит ни ци те на
нај ви со ки те др жав ни приз на ни ја
во зем ја та. Мис ле ње то го де лат и
поз на ти те му зич ки умет ни ци и се -
гаш ни и по ра неш ни ра ко вод ни ка -
дри во „Та нец“, ме ѓу кои Зо ран Џор -
лев, Мар ко Ко лов ски и Са шо Ли -
врин ски. 

ГИЛЕ ВАСИЛЕВСКИ – УМЕТНИК-ЕТНОКОРЕОГРАФЗП „СО ЛИ ДАР НОСТ“-АЕ РО ДРОМ НА ВА СИ ЛИ ЦА

М. Аџи ев ски

Скоп је, спо ред ре чи си си те кри те -
ри у ми, е нај го ле ма кон цен тра ци ја на
с� и се што, па и спо ред бро јот на пен -
зи о не ри те: 72.131! Овој факт бе ше по -
вод да го по ба ра ме Кр сте Ан ге лов ски,
пре тсе да тел на Со ју зот на здру же ни ја -
та на пен зи о не ри те на гра дот Скоп је
и на чи та те ли те на „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“ да им прет ста ви ме ка ко е да се
ра ко во ди со тол ка ва ар ми ја пен зи о -
не ри.

Но пр во, кој е Кр сте Ан ге лов ски?
- За се бе ве ли де ка е ро ден во 1931

го ди на во пре у ба во то прес пан ско се -
ло Дол но Ду пе ни, ка де што за вр шил
че ти ри го ди ни ос нов но учи ли ште, ни -
жа гим на зи ја во Ре сен, а по тоа Учи -
тел ска шко ла во Би то ла. По стек ну ва -
ње то со дип ло ма учи тел, ко ја во тоа
пос тво е но вре ме има ла де неш на фа -

кул тет ска вред ност, учи телс тву вал во
бли ски те се ла Ли во и шта и Аса ма ти.
Жел ба та за по ве ќе зна е ње то гаш ни -
от млад Кр сте го до ве ла до Скоп је, во
ре дот од пр ви те ге не ра ции сту ден ти
на Фи ло зоф ски от фа кул тет, гру па Пе -
да го ги ја, ка де што дип ло ми рал во
1965 г. со про сек 9,65!

На та му про фе си о нал на та ка ри е -
ра се дви же ла до вр во ви те на пе да го -
ги ја та, обра зо ва ни е то, вос пи ту ва ње -
то... на мно гу ге не ра ции им ги пре нел
не го ви те про фе си о нал ни соз на ни ја,
вос пит ни те и етич ки те вред но сти, жи -
вот ни те искус тва, ци ви ли за ци ски те до -
стре ли...

По за вр шу ва ње то на ра бот ни от
век и пен зи о ни ра ње то во 1995 го ди -
на, не ги скр стил ра це те зад грб во бе -
скрај ни те про ше тки по ке јот на Вар -
дар или Град ски от парк, ту ку про дол -
жил со акти вен жи вот во пен зи о нер -
ска та ор га ни за ци ја на Ма ке до ни ја.

Не го ви те би о граф ски, а осо бе но
про фе си о нал ни до стре ли, по ре дот на
не шта та го исфр ли ле ка ко нај се ри о -
зен кан ди дат за да ра ко во ди со нај ма -
сов на та пен зи о нер ска ор га ни за ци ја
во др жа ва та. Пр во што н� ин те ре си -
ра ше во ова ма ло ин терв ју со не го бе -

ше пра ша ње то за про стор но то по драч -
је на кое дејс тву ва Со ју зот на ЗП на
гра дот Скоп је?

- На ши от со јуз го оп фа ќа скоп ски -
от план ски ре ги он, ка ко нај го лем од
осум те во Ма ке до ни ја. Овој ре ги он е
по де лен на 17 оп шти ни, од кои де сет
се град ски и се дум при град ски, со
вкуп но над 600.000 жи те ли. Со од но -
сот град ско-при град ско на се ле ние из -
не су ва 86:14 от сто. На се кои осум жи -
те ли има по еден пен зи о нер. Во на ши -
от со јуз ка ко ко ле ктив ни член ки се
здру же ни и рам но прав но функ ци о ни -
ра ат 12 здру же ни ја на пен зи о не ри, со
вкуп но 72.161 пен зи о нер.

Жи во тот во тре та та до ба е спе ци -
фи чен по мно гу не шта. По ве ќе не га -
тив ни со стој би и мис ли откол ку по зи -
тив ни. Го пра шав ме Ан ге лов ски за тоа
со кои актив но сти на Со ју зот на ЗП на
гра дот Скоп је се на ма лу ва ат не га тив -

ни те, а со кои се зго ле му ва ат по зи тив -
ни те?

- Со др жи на та на ра бо та та на пен -
зи о нер ска та ор га ни за ци ја е со од вет -
на на фор ми те и об ли ци те на дејс тву -
ва ње и е прис по со бе на на по тре би те
и ин те ре си те на членс тво то. Се раз би -
ра, во зра ста на оваа ка те го ри ја на на -
се ле ние, во нај го лем број, има за ед -
нич ки по тре би и ин те ре си за над ми -
ну ва ње, а тоа се пред с� не по вол ни те
со стој би, ка ко оса ме но ста, де пре си -
ја та, здрав стве на та за шти та, спре чу -
ва ње на опа ѓа ње то на жи вот ни от стан -
дард и слич но. Но ин те ре си те на пен -
зи о не ри те не мо жат ус пеш но да се ре -
а ли зи ра ат са мо со ин ди ви ду ал но дејс -
тву ва ње, ту ку е по треб но здру жу ва ње
во ор га ни за ци ски об ли ци и ко ле ктив -
но дејс тву ва ње, па за тоа се вос по ста -
ве ни бли ски об ли ци на со ра бо тка со
син ди ка ти те на Ма ке до ни ја, Цр ве ни -
от крст и не кол ку дру ги нев ла ди ни ор -

Тој е еден од оние чии ко -
ре о гра фии се ’рбе тот на
ре пер то а рот не са мо на
„Та нец“ ту ку ре чи си и на

си те фолк лор ни ама тер ски
друш тва во Ма ке до ни ја

Традиција и спомени 
- пријателства и дружење

Ин те ре си те на пен зи о не -
ри те не мо жат ус пеш но да
се ре а ли зи ра ат со ин ди -

ви ду ал но дејс тву ва ње, ту -
ку е по треб но здру жу ва ње

за по у доб ни го ди ни во
тре та та до ба

ЦРВЕНИОТ КРСТ НА СКОПЈЕ ЗА ЛИЦАТА ВО ТРЕТАТА ДОБА

Дневен центар и помош во домашни услови 
Ти ха на Обра до виќ 

Про е ктот „Дне вен цен тар за ста ри
ли ца и цен тар за да ва ње по мош во до -
маш ни ус ло ви“ ос тва ру ва гри жа и
здрав стве на за шти та за ли ца та во тре -
та та до ба, обез бе ду ва здрав стве на за -
шти та во до маш ни по се ти, про фе си о -
на лен раз го вор со пси хо лог и со ци ја -
лен ра бот ник, еду ка тив но-про грам ски
актив но сти на две ло ка ции и про мо -
ци ја на во лон терс тво то. 

Од 2011 го ди на на те ри то ри ја та на
Скоп је, т.е. по драч ја та на оп шти ни те
Цен тар, Ки се ла Во да, Кар пош, Ѓор че
Пе тров, Ча ир, Бу тел и Шу то Ори за ри,
со про е ктот се оп фа те ни и се по се ту -
ва ат 120 ко рис ни ци во до маш ни ус -
ло ви. Тим од че ти ри ме ди цин ски се -
стри и 34 во лон те ри е но си тел на те -
рен ски те актив но сти и ги ну ди след ни -
те ус лу ги: ме ре ње ше ќер во кр вта, ме -
ре ње кр вен при ти сок, кон такт со ма -
ти чен ле кар, де ле ње ле ко ви, со ве ти
за зе ма ње те ра пии, со ве ти за пра вил -

на ис хра на, при друж ба при оде ње на
ле кар, при про ше тка и ку пу ва ње ле -
ко ви или пре хран бе ни про ду кти, за вр -
шу ва ње ад ми ни стра тив ни ра бо ти, ва -
де ње до ку мен ти, раз го во ри и раз лич -
ни актив но сти за со ци ја ли за ци ја и ме -
ѓу ге не ра ци ска со ра бо тка. 

ДНЕВ НО ПО 60 ЛИ ЦА

Про е ктот има две про сто рии ка ко
дне вен цен тар. Ло ци ра ни се во Цр ве -
ни от крст во Ча ир и во до мот на ху ма -
ни тар ни ор га ни за ции „Да ре Џам баз“.
На днев на ос но ва во овие цен три по -
ве ќе од 60 по ви тал ни ли ца мо жат со -
др жај но и ко рис но да го ми ну ва ат сво -
е то сло бод но вре ме. Ту ка се да ва ат
здрав стве ни ус лу ги, се ре а ли зи ра ат
еду ка тив но-кре а тив ни ра бо тил ни ци и
ди ску сии на раз ни те ми, се ор га ни зи -
ра ат друш тве ни и нат пре ва ру вач ки
игри, а се од бе ле жу ва ат и ка лен дар -
ски те актив но сти на Цр ве ни от крст на
РМ, се од бе ле жу ва ат и праз ни ци и ро -
ден де ни, му зич ки актив но сти и за ед -
нич ки про ше тки. Се кој пе ток се ме ри
кр вен при ти сок, а се кој пос ле ден пе -
ток во ме се цот се ме ри ше ќер во кр -
вта. Во днев ни те цен три ко рис ни ци те
има ат мож ност да до би јат пси хо ло шко
со ве ту ва ње со ге шталт-те ра певт и со -
ци ја лен ра бот ник. На отво ре на та те -

ле фон ска ли ни ја (02/3228-347) гра -
ѓа ни те мо жат да до би јат ин фор ма ции
за функ ци о ни ра ње то и за ус лу ги те на
днев ни от цен тар и мож но сти те за нив -
но ко ри сте ње. 

АКТИВ НО УЧЕС ТВО ВО 
ХУ МА НИ ТАР НИ ТЕ АК ЦИИ

Про сто ри и те на днев ни от цен тар
се отво ре ни од ју ни 2012 го ди на и во
нив се ор га ни зи ра ни го лем број актив -
но сти и за ед нич ки дру же ња, по ме ѓу
кои со чи та те ли те на „Пен зи о нер ски
ви ди ци“ и „Пен зи о нер плус“ би ги спо -
де ли ле след ни те: од бе ле жу ва ње на
Свет ски от ден на ста ри ли ца, Не де ла
за бор ба про тив ди ја бе те сот, пре да -
ва ње „Ди ја бе те сот и жи во тот со не го“
и ме ре ње ше ќер во кр вта, од бе ле жу -
ва ње на Свет ски от ден на гла дот, пре -
да ва ње „Пре ве ни ра ње на пос ле ди ци -
те од топ лот ни те бра но ви врз здрав је -
то на лу ѓе то во Р. Ма ке до ни ја“, пре да -
ва ње „Пси хо со мат ски иму ни тет“, фи -
зи кал на те ра пи ја со ма са жи на ме не -
ти за ко рис ни ци во до маш ни ус ло ви и
за ко рис ни ци те во днев ни от цен тар,
на гра ден кон курс за најз драв ре цепт
за ко рис ни ци те на днев ни от цен тар,
кон церт-за врш на ма ни фе ста ци ја на
Не де ла та на гри жа за ста ри ли ца, те а -
тар ска прет ста ва „Шу ти и ро га ти“, при -
го тву ва ње до маш на хра на за без дом -
ни ци те во пун ктот во Мо мин По ток,
прос ла ви по по вод но во го диш ни те
праз ни ци итн.

До се гаш на та ра бо та и функ ци о ни -
ра ње на днев ни от цен тар по ка жаа де -
ка ли ца та во тре та та до ба по се ду ва ат
ве шти ни, ток му тие во про е ктот да ва -
ат зна ча ен при до нес и актив но учес -
тву ва ат во на ши те ху ма ни тар ни ак ции.
Спло те ни за ед но со енер ги ја та на мла -
ди те во лон те ри да доа од лич ни ре зул -
та ти. Цр ве ни от крст на гра дот Скоп је
ве по ка ну ва да би де те дел од актив но -
сти те на днев ни от цен тар, за ед но да
ја ме ну ва ме днев на та ру ти на и да ин -
ве сти ра ме во се кој ден, се кое при ја -
телс тво, се ко ја но ва иде ја.

Ко га ста ро ста е му дрост и на ше се -
којд не вие - ај де за ед но да би де ме
актив ни и му дро да го ко ри сти ме се -
кој ден.

Тим од че ти ри ме ди цин ски
се стри и 34 во лон те ри е но -

си те л на те рен ски те актив но -
сти и ну ди ме ре ње ше ќер во
кр вта, ме ре ње кр вен при ти -
сок, кон такт со ма ти чен ле -
кар, де ле ње ле ко ви, со ве ти
за зе ма ње те ра пии, со ве ти
за пра вил на ис хра на итн.

Заедно до подобар пензионерски живот
КР СТЕ АН ГЕ ЛОВ СКИ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА СО ЈУ ЗОТ НА ЗП НА ГРА ДОТ СКОП ЈЕ га ни за ции, пре теж но од ху ма ни та рен ка ра ктер, со

чи ја по мош е во ве ден ре ги стар на лич ни здрав -
стве ни до си е ја на пен зи о не ри на кои им е по треб -
на кон ти ну и ра на по мош од здрав ствен, со ци ја лен
и пси хо ло шки ас пект. 

Од ка де па ри за та ква функ ци о нал ност на ма -
сов на та пен зи о нер ска ор га ни за ци ја е пра ша ње
што са мо по се бе се на мет на?

- Нај го лем дел од тие по треб ни средс тва се обез -
бе ду ва ат од са ми те пен зи о не ри со са мо фи нан си -
ра ње. Со за кон е ре гу ли ра но де ка се кој пен зи о -
нер од не го ва та пен зи ја изд во ју ва, на ме сеч но ни -
во, по 30 де на ри ка ко чле на ри на, и 120 де на ри
во Фон дот за по кри ва ње на по греб ни те тро шо ци
за по чи нат пен зи о нер, по 30.000 де на ри. Би деј -
ќи чле на ри на та прет ста ву ва ос но вен при ход (по
27,5 де на ри од член), кај не кои здру же ни ја со мал
број чле но ви тоа не е до вол но ни ту за ос нов но
функ ци о ни ра ње, па за тоа врз ос но ва на со ли дар -
ност овие проб ле ми се над ми ну ва ат.

Ка ква е стру кту ра та на пен зи о нер ски те при -
ма ња во глав ни от град на Ма ке до ни ја е ин те рес -
но пра ша ње за по ши ро ка та јав ност?

- По пос лед но то усог ла су ва ње на пен зи и те, ста -
ти стич ки те по да то ци по ка жу ва ат де ка нај ни ска та
пен зи ја из не су ва 5.895 де на ри, а нај ви со ка та
35.932 де на ри. Око лу 60,4 от сто ко рис ни ци при -
ма ат пен зи ја по ни ска од про сеч на та, а 39,6 от сто
под про се кот. Нај ви со ка пен зи ја при ма ат са мо
900 пен зи о не ри, или 0,33 от сто.

Актив ност и во пен зи о нер ска та 
ор га ни за ци ја - Кр сте Ан ге лов ски

Значаен деец за македонскиот 
етнокултурен идентитет

Од заедничката средба во дневниот центар Чаир



Катерина Цветаноска

Про сто рот во клу бот е ис пол нет до
пос лед но то стол че. Љу без но н� пре че -
ку ва ат нас ме а ни те ли ца - по ве ќе то пен -
зи о нер ки. Раз бир ли во, за тоа што оваа
праз нич на сред ба ја ор га ни зи ра Акти -
вот на пен зи о нер ки те. Пре тсе да тел ка
е Сло бо дан ка Ни ко лов ска, ко ја обра -
ќај ќи им се на при сут ни те ги поз дра -
ву ва со топ ло до бре дој де и со жел би за
сре ќа и здрав је.

Иде ја та за ед но да ја од бе ле жат Ва -
си ли ца и да ја пре че ка ат Ста ра та но -
ва го ди на, ве лат, нај на пред ја про мо -
ви ра ла Стан ка По по ва. Та ка, таа ми -
на та та го ди на на сред ба та по по вод
праз ни кот по са ка ла да би де пр ва та ку -
ма. 

- Тра ди ци ја та тре ба да ја про дол жи -
ме. Тоа ми е ама нет што ми го оста ви -
ја ро ди те ли те - ве ли таа.

Ини ци ја ти ва та ја под др жа ле неј зи -
ни те при ја тел ки: Сло бо дан ка Ни ко лов -
ска, На де Ва си лев ска и Ви о ле та Ку се -
ва. Се раз би ра, иде ја та со за до волс -
тво ја при фа ти ле и дру ги те чле но ви на
клу бот и ре зул та тот е очиг ле ден: бо га -
та со фра и пи та со па рич ка за сре ќа. 

За сред ба та да ја по стиг не сво ја та
цел, да би де ве се ло, за при сут ни те да

се чув ству ва ат при јат но и не шта та да
се од ви ва ат спо ред ре дот, ка ко што им
при ле га на до ма ќи ни лу ѓе, се по гри жи
пре тсе да те лот на огра но кот Или ја Гли -
го ров, со му зи ча ри те-пен зи о не ри:
Бран ко Браш нар ски, Ефтим Шо пов -
ски и Бран ко Ви дов ски. Ре пер то а рот
го усог ла си Бла го ја Пе тру шев ски. Из -
не на ду ва ње за си те при сут ни прет ста -
ву ва по ја ву ва ње то на пе ја чот Ми чо Ле -
ба нов ски. Тој не о дам на се пен зи о ни -
рал. Ве ли де ка ако ва ка ми ну ва пен -
зи о нер ски от жи вот, во дру же ње и со
пес на, то гаш тој е сре ќен што е пен зи -
о нер.

Но ко га ста ну ва збор за сре ќа та,
ку ма та Стан ка ве ќе ну ди од пи та та со
па рич ка. Се слу ша џа гор, смеа, по не -
ко ја ше га, ти вко сви ри му зи ка. Во ме -
ѓу вре ме при стиг ну ва и по пот Ѓор ги Ка -
цар ски. Во ис че ку ва ње да се ог ла си
до бит ни кот на па рич ка та, поп Ѓор ги, на
за до волс тво на до ма ќи ни те, иска жу -
ва бла гос лов за здрав је на си те, ја спо -
де лу ва ра до ста на праз ну ва ње то со
жел ба за сре ќа и бла го со стој ба. Вед -
наш по тоа се ог ла су ва и ид на та ку ма -
Ви о ле та Јо ва нов ска. Па рич ка та за сре -
ќа за оваа 2013 го ди на е во неј зи ни -
те ра це. Таа не ја крие ра до ста и во
знак на бла го дар ност топ ло ја гу шка

ста ра та ку ма Стан ка. Од неа до би ва
скро мен по да рок - за спо мен, а има
по да рок и за пен зи о не рот Ва се. 

- Имен ден му е, а и при ја тел ми е,
ви стин ски - ве ли Стан ка.

За при ја телс тва та, искре ни и не се -
бич ни, вре ди да се наз дра ви. Но и пес -
на тре ба. Поч ну ва ви стин ска ве сел ба
со оро. Пе ја чот Ми чо со сво јот глас соз -
да ва еу фо рич на ат мо сфе ра и пес на та
ја при фа ќа ат си те. Во оро то пак се фа -
те ни и две те го стин ки од Цр ве ни от крст
на гра дот Скоп је, Ка те и Ти ха на. 

- Со нив со ра бо ту ва ме из вес но
вре ме, а во ид ни на дел од актив но сти -
те на клу бот „Ја не Сан дан ски“ ќе ги ор -
га ни зи ра ме во днев ни от цен тар за ста -
ри ли ца во до мот „Да ре Џам баз“ - ни
ка жа Или ја Гли го ров. 

И до де ка пен зи о не ри те се ве се лат,
улич ни те све тил ки на ке јот на Вар дар
ги ис цр ту ва ат па те ки те и про сто рот над
кој над вис на ла тем ни на та. До а ѓа но -
ќта, клу бот по ле ка се праз ни. Пен зи о -
не ри те си за ми ну ва ат до ма, на ли ца -
та им игра нас ме вка, за до вол ни се. За -
ед но со бра ни, ка ко ед но го ле мо се -
мејс тво, ми наа уште еден праз ник, про -
дол жу вај ќи ја тра ди ци ја та и до жи ву вај -
ќи при јат ни ми го ви што дол го ќе ги спо -
ме ну ва ат.
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Цве тан ка Или е ва

Ги ле Ва си лев ски, пен зи о ни ран
прав ник, но и ет но ко ре о граф со за -
вр ше на ет но ко ре о граф ска шко ла во
Со фи ја, ра бот ни от век го ми нал во
на ци о нал ни от ан самбл „Та нец“, ка -
ко ра ко во ди тел и ка ко автор-ко ре о -
граф. Ги ле Ва си лев ски е на да ле ку
поз нат по при до не сот во про фе си о -
нал но то и ус пеш но то прет ста ву ва ње
на „Та нец“ во зем ја та и во све тот, по
ус пеш но то прет ста ву ва ње на по ве -
ќе ама тер ски ан самб ли и по пре зен -
ти ра ње на ма ке дон ски от ет нос и кул -
ту ра низ це ли от свет, пре зен ти ран
на си те кон ти нен ти и еми нент ни свет -
ски кон церт ни са ли, ка ко „Кар не ги
хол“ во Њу јорк, „Стра вин ски“ во Мос -
ква, „Олим пи ја“ во Па риз, „Опе ра
ха ус“ во Сид неј и мно гу дру ги.

ПРВ ШКО ЛУ ВАН КО РЕ О ГРАФ

Тој е еден од оние чии ко ре о гра -
фии би ле ’рбе тот на ре пер то а рот не
са мо на „Та нец“ ту ку ре чи си и на си -
те фолк лор ни ама тер ски друш тва. Да
по тсе ти ме де ка тој е пр ви от шко лу -
ван ко ре о граф во Ма ке до ни ја, иск -
лу чи тел но на да рен игро о рец - еден
од истак на ти те чле но ви на пр ва та ге -
не ра ци ја на „Та нец“. Со не го во то
автор ско де ло „Се ден ка“поч на еми -
ту ва ње то на пр ви от сиг нал на сли ка
и тон во ете рот на то гаш на та Ју гос -
ло вен ска ра дио-те ле ви зи ја. 

Ги ле Ва си лев ски ка ко учи тел не -
се бич но по мог нал во из град ба та на
про фе си о нал ни от му зич ки лик на по -
ве ќе поз на ти му зи ча ри, ме ѓу кои:
Ми лан За фков, Вла тко Тер зи ски, Јо -
ве Ке ке нов ски, Зо ран Мар ков ски,
Ба же Мо ро тов, Да мир Име ри, Си -
мон Трп чев ски, Го ран Алач ки, Са шо
Ли врин ски и мно гу дру ги. Нај го ле ма -
та при до би вка за еден учи тел се ус -
пе си те на не го ви те уче ни ци. Тој имал
по сред но вли ја ние врз нив ни те го -
ле ми ус пе си, за тоа и ги до жи ву ва ка -
ко на гра да за сво јот труд.

По пен зи о ни ра ње то, иа ко опе ри -
ран од ср це, со три бај па са, тој сè
уште е акти вен. Одр жу ва се ми на ри
не са мо во Ма ке до ни ја ту ку и во Бу -
га ри ја, и тоа во Бла го е вград, Ста ра
За го ра и во Ве ли ко Тр но во, ка ко и
во Ср би ја - во Бел град, Ниш и во Зе -
мун.

И де не ска ка ко пен зи о ни ран ко -
ре о граф им по ма га на не кол ку фолк -
лор ни друш тва за ко ре о гра фи и те и
нив на та автен тич ност. Цел та му е на
ре пер то а рот да се нај дат што по а -
втен тич ни игри.

Се ден ки те и дру же ња та, Ва си лев -
ски ги ко ри сти за да им по мог не на
пом ла ди те, да ги по со ве ту ва. Та ка,
во би фе то на МНТ ре дов но се сре ќа -
ва со по ста ри те ко ле ги и со му зи ча -
ри и игро ор ци од сред на та ге не ра -
ци ја на „Та нец“, но и со пом ла ди. Тоа
се лич но сти што, ка ко и тој, се вљу -
бе ни во ма ке дон ски от фолк лор и кои
се ко гаш со за до волс тво са ка ат да
на у чат не што но во за на ше то ма ке -
дон ско кул тур но нас ледс тво. Бла го -
да ре ние на нив, ни ре че во раз го во -
рот Ги ле, се ка ко и на „Та нец“, и де -
нес ус пеш но се пре зен ти ра ма ке -
дон ски от би тов не по втор лив фолк -
лор, не са мо на бал кан ски те про сто -
ри ту ку и мно гу по ши ро ко. На тој на -
чин европ ска та и свет ска та јав ност
до би ва ат соз на ни ја за на ша та бо га -
та тра ди ци ја, за на ши те оби чаи, на -
ви ки, за пес на та и игри те, во кои осо -
бе но се за ста пе ни си те мож ни рит -
ми. 

ГО ЛЕМ БРОЈ НА ГРА ДИ

От та му и атра ктив но ста на одре -
де на игра, но со за чу ва на автен тич -
на со др жи на. Здрав је то не му доз -
во лу ва да би де при су тен во „Та нец“,
но за тоа се ко ја мож ност ја ко ри сти
да го во ри за до жи ву ва ња та и за ус -
пе си те на „Та нец“ и да им по ма га
на пом ла ди те умет ни ци. Ја иско ри -
сти и оваа мож ност да про го во ри
за се гаш ни те мла ди ка дри, за ди ре -
кто рот Зо ран Џор лев, за ко го сме -
та де ка е ма кси мал но му зич ки
обра зо ван умет ник, кој има и ор га -
ни за ци ски спо соб но сти. Тој е убе -
ден де ка Џор лев ќе ги вра ти по зи -
ци и те на „Та нец“ што ги има ше во
вре ме то на Трај ко Про ко пи ев и овој
ре но ми ран ан самбл и на та му ус -
пеш но ќе го пре зен ти ра ма ке дон -
ски от фолк лор во све тот со си те не -
го ви спе ци фи ки.

Ги ле ка ко пен зи о нер при до не -
су ва во оваа об ласт и со чле ну ва -
ње то во ме ѓу на род на та фолк лор на
ор га ни за ци ја ЦИОФ, ко ја е со се ди -
ште во Сло ве ни ја.

За сво ја та ре чи си шест де це ни -
ска це лос на по све те ност на ма ке -
дон ска та пес на и оро, за умет нич -
ки от од, за при до не сот кон рас те жот
на „Та нец“ и на ша та кул ту ра, Ги ле
Ва си лев ски има до би е но по ве ќе на -
гра ди во зем ја ва и во странс тво, но
ка ко што ни ре че во не о дам неш на -
та сред ба, не ос тва ре на жел ба му е
да ста не но си тел и на ед на од др жав -
ни те на гра ди на Ма ке до ни ја.

Овој вте ме лу вач, ос но во по лож -
ник и над гра ду вач на со вре ме ни от
при каз на тра ди ци и те и фолк ло рот
на ма ке дон ски от на род зас лу жу ва
да се вброи ме ѓу до бит ни ци те на
нај ви со ки те др жав ни приз на ни ја
во зем ја та. Мис ле ње то го де лат и
поз на ти те му зич ки умет ни ци и се -
гаш ни и по ра неш ни ра ко вод ни ка -
дри во „Та нец“, ме ѓу кои Зо ран Џор -
лев, Мар ко Ко лов ски и Са шо Ли -
врин ски. 

ГИЛЕ ВАСИЛЕВСКИ – УМЕТНИК-ЕТНОКОРЕОГРАФЗП „СО ЛИ ДАР НОСТ“-АЕ РО ДРОМ НА ВА СИ ЛИ ЦА

М. Аџи ев ски

Скоп је, спо ред ре чи си си те кри те -
ри у ми, е нај го ле ма кон цен тра ци ја на
с� и се што, па и спо ред бро јот на пен -
зи о не ри те: 72.131! Овој факт бе ше по -
вод да го по ба ра ме Кр сте Ан ге лов ски,
пре тсе да тел на Со ју зот на здру же ни ја -
та на пен зи о не ри те на гра дот Скоп је
и на чи та те ли те на „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“ да им прет ста ви ме ка ко е да се
ра ко во ди со тол ка ва ар ми ја пен зи о -
не ри.

Но пр во, кој е Кр сте Ан ге лов ски?
- За се бе ве ли де ка е ро ден во 1931

го ди на во пре у ба во то прес пан ско се -
ло Дол но Ду пе ни, ка де што за вр шил
че ти ри го ди ни ос нов но учи ли ште, ни -
жа гим на зи ја во Ре сен, а по тоа Учи -
тел ска шко ла во Би то ла. По стек ну ва -
ње то со дип ло ма учи тел, ко ја во тоа
пос тво е но вре ме има ла де неш на фа -

кул тет ска вред ност, учи телс тву вал во
бли ски те се ла Ли во и шта и Аса ма ти.
Жел ба та за по ве ќе зна е ње то гаш ни -
от млад Кр сте го до ве ла до Скоп је, во
ре дот од пр ви те ге не ра ции сту ден ти
на Фи ло зоф ски от фа кул тет, гру па Пе -
да го ги ја, ка де што дип ло ми рал во
1965 г. со про сек 9,65!

На та му про фе си о нал на та ка ри е -
ра се дви же ла до вр во ви те на пе да го -
ги ја та, обра зо ва ни е то, вос пи ту ва ње -
то... на мно гу ге не ра ции им ги пре нел
не го ви те про фе си о нал ни соз на ни ја,
вос пит ни те и етич ки те вред но сти, жи -
вот ни те искус тва, ци ви ли за ци ски те до -
стре ли...

По за вр шу ва ње то на ра бот ни от
век и пен зи о ни ра ње то во 1995 го ди -
на, не ги скр стил ра це те зад грб во бе -
скрај ни те про ше тки по ке јот на Вар -
дар или Град ски от парк, ту ку про дол -
жил со акти вен жи вот во пен зи о нер -
ска та ор га ни за ци ја на Ма ке до ни ја.

Не го ви те би о граф ски, а осо бе но
про фе си о нал ни до стре ли, по ре дот на
не шта та го исфр ли ле ка ко нај се ри о -
зен кан ди дат за да ра ко во ди со нај ма -
сов на та пен зи о нер ска ор га ни за ци ја
во др жа ва та. Пр во што н� ин те ре си -
ра ше во ова ма ло ин терв ју со не го бе -

ше пра ша ње то за про стор но то по драч -
је на кое дејс тву ва Со ју зот на ЗП на
гра дот Скоп је?

- На ши от со јуз го оп фа ќа скоп ски -
от план ски ре ги он, ка ко нај го лем од
осум те во Ма ке до ни ја. Овој ре ги он е
по де лен на 17 оп шти ни, од кои де сет
се град ски и се дум при град ски, со
вкуп но над 600.000 жи те ли. Со од но -
сот град ско-при град ско на се ле ние из -
не су ва 86:14 от сто. На се кои осум жи -
те ли има по еден пен зи о нер. Во на ши -
от со јуз ка ко ко ле ктив ни член ки се
здру же ни и рам но прав но функ ци о ни -
ра ат 12 здру же ни ја на пен зи о не ри, со
вкуп но 72.161 пен зи о нер.

Жи во тот во тре та та до ба е спе ци -
фи чен по мно гу не шта. По ве ќе не га -
тив ни со стој би и мис ли откол ку по зи -
тив ни. Го пра шав ме Ан ге лов ски за тоа
со кои актив но сти на Со ју зот на ЗП на
гра дот Скоп је се на ма лу ва ат не га тив -

ни те, а со кои се зго ле му ва ат по зи тив -
ни те?

- Со др жи на та на ра бо та та на пен -
зи о нер ска та ор га ни за ци ја е со од вет -
на на фор ми те и об ли ци те на дејс тву -
ва ње и е прис по со бе на на по тре би те
и ин те ре си те на членс тво то. Се раз би -
ра, во зра ста на оваа ка те го ри ја на на -
се ле ние, во нај го лем број, има за ед -
нич ки по тре би и ин те ре си за над ми -
ну ва ње, а тоа се пред с� не по вол ни те
со стој би, ка ко оса ме но ста, де пре си -
ја та, здрав стве на та за шти та, спре чу -
ва ње на опа ѓа ње то на жи вот ни от стан -
дард и слич но. Но ин те ре си те на пен -
зи о не ри те не мо жат ус пеш но да се ре -
а ли зи ра ат са мо со ин ди ви ду ал но дејс -
тву ва ње, ту ку е по треб но здру жу ва ње
во ор га ни за ци ски об ли ци и ко ле ктив -
но дејс тву ва ње, па за тоа се вос по ста -
ве ни бли ски об ли ци на со ра бо тка со
син ди ка ти те на Ма ке до ни ја, Цр ве ни -
от крст и не кол ку дру ги нев ла ди ни ор -

Тој е еден од оние чии ко -
ре о гра фии се ’рбе тот на
ре пер то а рот не са мо на
„Та нец“ ту ку ре чи си и на

си те фолк лор ни ама тер ски
друш тва во Ма ке до ни ја

Традиција и спомени 
- пријателства и дружење

Ин те ре си те на пен зи о не -
ри те не мо жат ус пеш но да
се ре а ли зи ра ат со ин ди -

ви ду ал но дејс тву ва ње, ту -
ку е по треб но здру жу ва ње

за по у доб ни го ди ни во
тре та та до ба

ЦРВЕНИОТ КРСТ НА СКОПЈЕ ЗА ЛИЦАТА ВО ТРЕТАТА ДОБА

Дневен центар и помош во домашни услови 
Ти ха на Обра до виќ 

Про е ктот „Дне вен цен тар за ста ри
ли ца и цен тар за да ва ње по мош во до -
маш ни ус ло ви“ ос тва ру ва гри жа и
здрав стве на за шти та за ли ца та во тре -
та та до ба, обез бе ду ва здрав стве на за -
шти та во до маш ни по се ти, про фе си о -
на лен раз го вор со пси хо лог и со ци ја -
лен ра бот ник, еду ка тив но-про грам ски
актив но сти на две ло ка ции и про мо -
ци ја на во лон терс тво то. 

Од 2011 го ди на на те ри то ри ја та на
Скоп је, т.е. по драч ја та на оп шти ни те
Цен тар, Ки се ла Во да, Кар пош, Ѓор че
Пе тров, Ча ир, Бу тел и Шу то Ори за ри,
со про е ктот се оп фа те ни и се по се ту -
ва ат 120 ко рис ни ци во до маш ни ус -
ло ви. Тим од че ти ри ме ди цин ски се -
стри и 34 во лон те ри е но си тел на те -
рен ски те актив но сти и ги ну ди след ни -
те ус лу ги: ме ре ње ше ќер во кр вта, ме -
ре ње кр вен при ти сок, кон такт со ма -
ти чен ле кар, де ле ње ле ко ви, со ве ти
за зе ма ње те ра пии, со ве ти за пра вил -

на ис хра на, при друж ба при оде ње на
ле кар, при про ше тка и ку пу ва ње ле -
ко ви или пре хран бе ни про ду кти, за вр -
шу ва ње ад ми ни стра тив ни ра бо ти, ва -
де ње до ку мен ти, раз го во ри и раз лич -
ни актив но сти за со ци ја ли за ци ја и ме -
ѓу ге не ра ци ска со ра бо тка. 

ДНЕВ НО ПО 60 ЛИ ЦА

Про е ктот има две про сто рии ка ко
дне вен цен тар. Ло ци ра ни се во Цр ве -
ни от крст во Ча ир и во до мот на ху ма -
ни тар ни ор га ни за ции „Да ре Џам баз“.
На днев на ос но ва во овие цен три по -
ве ќе од 60 по ви тал ни ли ца мо жат со -
др жај но и ко рис но да го ми ну ва ат сво -
е то сло бод но вре ме. Ту ка се да ва ат
здрав стве ни ус лу ги, се ре а ли зи ра ат
еду ка тив но-кре а тив ни ра бо тил ни ци и
ди ску сии на раз ни те ми, се ор га ни зи -
ра ат друш тве ни и нат пре ва ру вач ки
игри, а се од бе ле жу ва ат и ка лен дар -
ски те актив но сти на Цр ве ни от крст на
РМ, се од бе ле жу ва ат и праз ни ци и ро -
ден де ни, му зич ки актив но сти и за ед -
нич ки про ше тки. Се кој пе ток се ме ри
кр вен при ти сок, а се кој пос ле ден пе -
ток во ме се цот се ме ри ше ќер во кр -
вта. Во днев ни те цен три ко рис ни ци те
има ат мож ност да до би јат пси хо ло шко
со ве ту ва ње со ге шталт-те ра певт и со -
ци ја лен ра бот ник. На отво ре на та те -

ле фон ска ли ни ја (02/3228-347) гра -
ѓа ни те мо жат да до би јат ин фор ма ции
за функ ци о ни ра ње то и за ус лу ги те на
днев ни от цен тар и мож но сти те за нив -
но ко ри сте ње. 

АКТИВ НО УЧЕС ТВО ВО 
ХУ МА НИ ТАР НИ ТЕ АК ЦИИ

Про сто ри и те на днев ни от цен тар
се отво ре ни од ју ни 2012 го ди на и во
нив се ор га ни зи ра ни го лем број актив -
но сти и за ед нич ки дру же ња, по ме ѓу
кои со чи та те ли те на „Пен зи о нер ски
ви ди ци“ и „Пен зи о нер плус“ би ги спо -
де ли ле след ни те: од бе ле жу ва ње на
Свет ски от ден на ста ри ли ца, Не де ла
за бор ба про тив ди ја бе те сот, пре да -
ва ње „Ди ја бе те сот и жи во тот со не го“
и ме ре ње ше ќер во кр вта, од бе ле жу -
ва ње на Свет ски от ден на гла дот, пре -
да ва ње „Пре ве ни ра ње на пос ле ди ци -
те од топ лот ни те бра но ви врз здрав је -
то на лу ѓе то во Р. Ма ке до ни ја“, пре да -
ва ње „Пси хо со мат ски иму ни тет“, фи -
зи кал на те ра пи ја со ма са жи на ме не -
ти за ко рис ни ци во до маш ни ус ло ви и
за ко рис ни ци те во днев ни от цен тар,
на гра ден кон курс за најз драв ре цепт
за ко рис ни ци те на днев ни от цен тар,
кон церт-за врш на ма ни фе ста ци ја на
Не де ла та на гри жа за ста ри ли ца, те а -
тар ска прет ста ва „Шу ти и ро га ти“, при -
го тву ва ње до маш на хра на за без дом -
ни ци те во пун ктот во Мо мин По ток,
прос ла ви по по вод но во го диш ни те
праз ни ци итн.

До се гаш на та ра бо та и функ ци о ни -
ра ње на днев ни от цен тар по ка жаа де -
ка ли ца та во тре та та до ба по се ду ва ат
ве шти ни, ток му тие во про е ктот да ва -
ат зна ча ен при до нес и актив но учес -
тву ва ат во на ши те ху ма ни тар ни ак ции.
Спло те ни за ед но со енер ги ја та на мла -
ди те во лон те ри да доа од лич ни ре зул -
та ти. Цр ве ни от крст на гра дот Скоп је
ве по ка ну ва да би де те дел од актив но -
сти те на днев ни от цен тар, за ед но да
ја ме ну ва ме днев на та ру ти на и да ин -
ве сти ра ме во се кој ден, се кое при ја -
телс тво, се ко ја но ва иде ја.

Ко га ста ро ста е му дрост и на ше се -
којд не вие - ај де за ед но да би де ме
актив ни и му дро да го ко ри сти ме се -
кој ден.

Тим од че ти ри ме ди цин ски
се стри и 34 во лон те ри е но -

си те л на те рен ски те актив но -
сти и ну ди ме ре ње ше ќер во
кр вта, ме ре ње кр вен при ти -
сок, кон такт со ма ти чен ле -
кар, де ле ње ле ко ви, со ве ти
за зе ма ње те ра пии, со ве ти
за пра вил на ис хра на итн.

Заедно до подобар пензионерски живот
КР СТЕ АН ГЕ ЛОВ СКИ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА СО ЈУ ЗОТ НА ЗП НА ГРА ДОТ СКОП ЈЕ га ни за ции, пре теж но од ху ма ни та рен ка ра ктер, со

чи ја по мош е во ве ден ре ги стар на лич ни здрав -
стве ни до си е ја на пен зи о не ри на кои им е по треб -
на кон ти ну и ра на по мош од здрав ствен, со ци ја лен
и пси хо ло шки ас пект. 

Од ка де па ри за та ква функ ци о нал ност на ма -
сов на та пен зи о нер ска ор га ни за ци ја е пра ша ње
што са мо по се бе се на мет на?

- Нај го лем дел од тие по треб ни средс тва се обез -
бе ду ва ат од са ми те пен зи о не ри со са мо фи нан си -
ра ње. Со за кон е ре гу ли ра но де ка се кој пен зи о -
нер од не го ва та пен зи ја изд во ју ва, на ме сеч но ни -
во, по 30 де на ри ка ко чле на ри на, и 120 де на ри
во Фон дот за по кри ва ње на по греб ни те тро шо ци
за по чи нат пен зи о нер, по 30.000 де на ри. Би деј -
ќи чле на ри на та прет ста ву ва ос но вен при ход (по
27,5 де на ри од член), кај не кои здру же ни ја со мал
број чле но ви тоа не е до вол но ни ту за ос нов но
функ ци о ни ра ње, па за тоа врз ос но ва на со ли дар -
ност овие проб ле ми се над ми ну ва ат.

Ка ква е стру кту ра та на пен зи о нер ски те при -
ма ња во глав ни от град на Ма ке до ни ја е ин те рес -
но пра ша ње за по ши ро ка та јав ност?

- По пос лед но то усог ла су ва ње на пен зи и те, ста -
ти стич ки те по да то ци по ка жу ва ат де ка нај ни ска та
пен зи ја из не су ва 5.895 де на ри, а нај ви со ка та
35.932 де на ри. Око лу 60,4 от сто ко рис ни ци при -
ма ат пен зи ја по ни ска од про сеч на та, а 39,6 от сто
под про се кот. Нај ви со ка пен зи ја при ма ат са мо
900 пен зи о не ри, или 0,33 от сто.

Актив ност и во пен зи о нер ска та 
ор га ни за ци ја - Кр сте Ан ге лов ски

Значаен деец за македонскиот 
етнокултурен идентитет

Од заедничката средба во дневниот центар Чаир



Раз гра но кот на ЗП од Мо нос пи то во, во кој чле ну ва ат 219 пен зи о не ри, од по -
че то кот на оваа го ди на има по се бен клуб за дне вен пре стој. До се га тие имаа за -
ед нич ки клуб со ко ле ги те од со сед но то се ло Бо ри е во.

Клу бот во Мо нос пи то во е отво рен во со ра бо тка по ме ѓу ЗП од Стру ми ца и ло -
кал на та са мо у пра ва од Бо си ло во, ко ја за таа цел от ста пи со од вет на про сто ри ја
на не о дре де но вре ме за ко ри сте ње во цен та рот на се ло то.

Но во о тво ре ни от клуб на пен зи о не ри во Мо нос пи то во, за ед но со по треб ни -
от ин вен тар, до би ТВ-при ем ник и по тре бен број ша хов ски и до ми но-таб ли. Пре -
тсе да те лот на раз гра но кот на пен зи о не ри, по пу лар ни от дет ски пи са тел Ки ро До -
нев, за ко го во пос лед ни те де се ти на го ди ни глав на де сти на ци ја за пре стој е не -
го во то род но се ло Мо нос пи то во, не ја иск лу чу ва мож но ста, по крај сек ци и те за
кул тур но-за бав на и спорт ска актив ност, во за вис ност од жел би те, афи ни те тот и
мож но сти те, да би дат ор га ни зи ра ни и дру ги фор ми за збо га ту ва ње на ква ли те -
тот на актив но то ста ре е ње на мо нос пит ча ни од тре та та до ба од жи во тот.

Овој е 15-ти по ред клуб во рам ки те на ЗП-Стру ми ца, во кое че ти ри раз гра -
но ци се во гра дот, а 11 клу ба се ко ри стат од 27 пен зи о нер ски раз гра но ци во 38
на се ле ни ме ста во оп шти ни те: Стру ми ца, Ва си ле во и Бо си ло во. Од ЗП-Стру ми -
ца нај а ву ва ат де ка отво ра ње то но ви клу бо ви на пен зи о не ри ќе про дол жи и во
дру ги на се ле ни ме ста.

И. Ста но ев

СВЕТИ ТРИФУН
ЗАШТИТНИК 
НА ЛОЗЈАТА
Кро е ње то на лоз ја та и гра ди ни те
Со ве ти те, ми си ја та, ја пра ве вте јав но
И Ва ше то име оста на слав но
све ти Три фун за штит ник на лоз ја та и
гра ди ни те.

Ко га по ле то е под сне жен по крив
И ве трот ти вко вее,
На ро дот во ле то до бро жи то жнее
Ко га све ти Три фун лоз ја крои,
На ро дот од гроз је то и ви но то
Во есен до бри па ри брои.

За крој, за пеј све ти Три фу не,
Овош ја та, лоз ја та, ко га ќе се стоп ли,
Не ка цве та, не ка ро ди,
Тоа на си те ќе им го ди.

Се ко ја мо ма ко га ќе слуш не
Та пан чу ка и оро се вие
Не са ка да се ди и спие
Зо што ср це то ра дос но бие
Са ка да игра
Да по ка же ви то те ло
И ли це ру ме но бе ло.

За крој, за пеј св.Три фу не,
Овош ја та, лоз ја та, ко га ќе се стоп ли,
Не ка цве та, не ка ро ди,
Тоа на си те ќе им го ди.

Ели ца Да ни лов ска
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ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД ПРИЛЕП

ЗП КУМАНОВО 
УСПЕШЕН СТАРТ НА КУМАНОВЦИ 

Чле но ви те од КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“ при ЗП Ку ма но во, иа ко се на зас лу жен зим -
ски од мор, се пак во ја ну а ри беа актив ни и ја про дол жи ја со ра бо тка та со не кол ку нев -
ла ди ни ор га ни за ции.

На тра ди ци о нал на та ма ни фе ста ци ја „Пи вти ја да“, ко ја ја ор га ни зи ра ме ѓу на ци о -
нал ни от цен тар „Кар пи но“, по по вод вер ски от праз ник Св. Јо ван Кр сти тел, на 19 ја ну -
а ри, овој пат на ста пи драм ска та ра бо тил ни ца со ин серт од дра ма та „Пе чал ба ри“, во
ко ја на ста пи ја На деж да Бу ла то виќ во уло га та на Сим ка, Но вко Пе тру шев ски, ка ко Ко -
ста дин и Сте фан Или ев ски во уло га та на Јор дан. На им про ви зи ра на та сце на на отво -
ре но, пред вле зот на ре сто ра нот „Гра ци ја“, мош не ус пеш но се прет ста ви ја во тој зим -
ски ден, за што све до че ше бур ни от ап ла уз од при сут ни те на ма ни фе ста ци ја та. 

И оваа го ди на, ка ко и ми на та та, ги по се тив ме шти те ни ци те со по себ ни по тре би
во днев ни от цен тар „По ра ка“ со скром ни по да ро ци, за да им ги че сти та ме Но ва та го -
ди на и бо жиќ ни те праз ни ци. Му зи ка та и пес на та им ги оза ри ја ли ца та, се кре наа на
но зе и си те за ед но пе ев ме и играв ме, ка ко и чле но ви те на КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“ и
ко рис ни ци те на днев ни от цен тар. 

За жал, вре ме то мно гу бр зо по ми на во ве дро рас по ло же ние и за ед нич ка ве сел ба и ка -
ко ста ри поз на ни ци на за ми ну ва ње ние им по са кав ме до бро здрав је, а тие ис пра ќај ќи ни
по са каа по че сто да се дру жи ме. Топ ли на та и по зи тив на та енер ги ја што им ги по да рив ме,
за ед но со пес на та и со оро то, до преа дла бо ко до ср ца та и ду ша та на дом ци те, ка ко и за пи -
сот од овој текст, и се на де вам ќе по тра ат дол го во се ќа ва ња та до на ред на та сред ба. 

С. Лам ба ша

ВО ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА

КЛУБ НА ПЕНЗИОНЕРИ И ВО МОНОСПИТОВО

На 15-ти ми на ти от ме сец пен зи о не -
ри те од раз гра но ци те Ва ро шко Ма а ло,
То чи ла и Бон чеј ца, кои се во со став на
ЗП-При леп, до би ја свој клуб во до мот
„Спи ро За бр ча нец“. На при год на та све -
че ност, гра до на чал ни кот на оп шти на та
При леп, Мар јан Ри сте ски, им го пре да -
де во упо тре ба об је ктот на нај ста ри те
жи те ли од оп шти на та, по же лу вај ќи им
до бро здрав је и уба во дру же ње во но -
во то пен зи о нер ско кат че. 

На оваа при год на све че ност беа
при сут ни и пот пре тсе да те лот на Со бра -
ни е то на СЗПМ, Бес ник По це ста, пот -
пре тсе да те лот на ИО на СЗПМ, Ме то ди -
ја То шев ски, и се кре та рот на ОИ на

СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ка ко и прет -
став ни ци од здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те од ју го за пад ни от ре ги он од Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја, ка ко и од оп шти на
Кар пош од Скоп је. 

Пре тсе да те лот на ЗП-При леп, Ки рил
Ѓор ѓи о ски, по крај дру го то, на оваа при -
го да истак на де ка адап та ци ја та на про -
сто ри ја та во До мот е из вр ше на од стра -
на на ло кал на та са мо у пра ва од При леп,
а ин ве та рот и опре ма та се ку пе ни од
фи нан си ски те средс тва на ЗП-При леп. 

Со под др шка од Ло кал на та са мо у -
пра ва на оп шти на та При леп ве ќе се
пре да де ни во упо тре ба и клу бо ви те за
пен зи о не ри те на раз гра но ци те од мес -

ни те за ед ни ци Рид, Го це Дел чев и Триз -
ла, а во бли ска ид ни на ќе се адап ти ра
и до мот во раз гра но кот од мес на та за -
ед ни ца Ва рош. Ова е уште еден до каз
де ка со ра бо тка та на ЗП-При леп со ло -
кал на та са мо у пра ва е на за ем но по са -
ку ва но то ни во, што не зна чи де ка во ид -
ни на не тре ба да би де уште по до бра и
по ус пеш на.

Све че но ста по по вод пре да ва ње то
во упо тре ба на но ви от клуб на пен зи о -
не ри те ја збо га ти КУД „Пен зи о нер“ од
При леп, со ис пол ну ва ње ки тка уба ви
ста ро град ски на род ни пес ни.

Љ. На у мо ски

Уште едно катче за дружење

Градоначалникот на Општина Центар
Владимир Тодоровиќ, на 1-ви февруари
2013 година отвори нов клуб за
пензионерите од ЗП Центар Скопје, при
што истакна дека Општината постојано ги
следи потребите на граѓаните и се труди
секогаш да им излезе во пресрет. За
пензионерите овој клуб ќе биде пријатно
катче каде што ќе се среќаваат, ќе се
дружат и квалитетно ќе го поминуваат
слободното време. На отворањето на
новиот клуб, покрај бројните пензионери
и гости, беа присутни и претседателите на
СЗПМ и на Градскиот сојуз на ЗП, Драги
Аргировски и Крсте Ангеловски.

Поздравувајќи ги присутните и гостите
претседателот на ИО на ЗП Центар Павле
Спасев упати посебна благодарност до
градоначалникот на Општина Центар и до
локалната самоуправа со која Здружението

на пензионери има примерна соработка
особено по склучувањето на Спогодбата
во 2009 година.

Благодарност до градоначалникот и
Општина Центар, искажа и претседателот
на СЗПМ Драги Аргировски кој истакна
дека  со отворањето на  клубовите, кои на
територијата на Република Македонија  ги
има околу 400, како и со другите актив -
ности и помоштта што им ја даваат општи -
ни те на пензионерите, во целост се импле -
ментира Меморандумот за сора ботка на
СЗПМ со ЗЕЛС, како и спогодбите за
меѓусебна соработка на здруженијата на
пензионери со локалната самоуправа,
што е во полза на подо брувањето на
квалитетот на животот на пензионерите и
збогатувањето на содржините за активно
стареење. 

М. ДимовскиНов клуб за пензионерите
Гра до на чал ни кот на оп шти на та Га -

зи Ба ба, То ни Трај ков ски, не о дам на ја
отво ри кан це ла ри ја та на ур ба на та за -
ед ни ца Кр сте Ми сир ков и клу бот на
пен зи о не ри те од на сел ба та Чен то.

На отво ра ње то при сус тву ваа пре -
тсе да те лот на со ве тот, чле но ви на со ве -
тот на оп шти на та, пре тсе да те лот на Здру -
же ни е то на пен зи о не ри од Га зи Ба ба,
прет став ни ци од ур ба на та за ед ни ца Кр -
сте Ми сир ков, пен зи о не ри и гра ѓа ни.

Пре тсе да те лот на ИО на Здру же -
ни е то на пен зи о не ри од Га зи Ба ба,
Ѓор ѓе Ан до нов, му до де ли бла го дар -
ни ца на гра до на чал ни кот То ни Трај -
ков ски за до се гаш на та ус пеш на со -
ра бо тка.

Ур ба на та за ед ни ца ќе би де во функ -
ци ја на си те гра ѓа ни од на се ле но то ме -
сто, а клу бот за дру же ње на пен зи о не -
ри те од Чен то.

К. Андонова

Уште едно катче за дружење

ЗП ЦЕНТАР – СКОПЈЕ
Нов пензионерски клуб за дружење
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