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Ка ли на Сли вов ска-Ан до но ва

Дос лед но ста во ве ту ва ња та на пре -
ми е рот и на ми ни стри те до би свој кон -
ти ну и тет и низ ни за та сред би и до го во -
ри што Вла да та и ми ни стерс тва та ги
имаа во из ми на ти от пер и од со Со ју зот
на здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке -
до ни ја за ра ди по до бру ва ње на стан дар -
дот на пен зи о не ри те. 

Та ка, на 6-ти овој ме сец, за ме ник-
пре тсе да те лот на Вла да та и ми ни стер за
фи нан сии Зо ран Ста вре ски и ми ни сте -
рот за труд и со ци јал на по ли ти ка Спи ро
Ри стов ски имаа сред ба со ра ко водс тво -
то на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја, во се ди ште то на
Со ју зот, при што ин фор ми раа де ка око -
лу 286 ил ја ди пен зи о не ри го до би ја ве -
те но то зго ле му ва ње на пен зи и те и на
нив ни те сме тки се уп ла те ни средс тва та
за фе вру ар ска та пен зи ја, ко ја е зго ле -
ме на за 550 де на ри, ли не ар но за се кој
пен зи о нер.

Ми ни сте рот Ста вре ски истак на де -
ка зго ле му ва ње то на пен зи и те е це лос -
но вкло пе но во про ек ци и те на бу џе тот
за 2013 го ди на и де ка пен зи о не ри те мо -
жат да би дат спо кој ни, за тоа што се кој
ме сец на вре ме и по на та му ќе ги до би -
ва ат пен зи и те, и тоа зго ле ме ни за на ве -
де ни от из нос.

СЕ ПЛА НИ РА АТ НО ВИ ПО КА ЧУ ВА ЊА

„На тој на чин ди рект но го по ма га ме
жи вот ни от стан дард на пен зи о не ри те.
Се ка ко, средс тва та ни ко гаш не се до -
вол ни, но се кое зго ле му ва ње во ва кви
те шки вре ми ња зна чи мно гу. Ние тоа го
ве тив ме и го ре а ли зи рав ме“, из ја ви Ста -
вре ски.

Од 2006 го ди на до се га, вкуп но то зго -
ле му ва ње на пен зи и те из не су ва 42,3
от сто. Про сеч на та пен зи ја во 2006 го -
ди на из не су ва ше 7.463 де на ри, а во фе -
вру а ри 2013 го ди на 11.500 де на ри, од -
нос но зго ле му ва ње за око лу 54 от сто.
Нај ни ски от из нос на пен зи ја во 2006

го ди на из не су ва ше 3.918,50 де на ри, а
ми на ти от ме сец из не су ва ше 6.445 де -
на ри, од нос но зго ле му ва ње за 64,5 от -
сто! Тој нај а ви де ка Вла да та ќе про дол -
жи со по ли ти ки те за зго ле му ва ње на пен -
зи и те. Во 2014 и 2015 го ди на се пла ни -
ра ни но ви по ка чу ва ња, се раз би ра до -
кол ку оп шти те еко ном ски ус ло ви го доз -
во лат тоа. 

Ми ни сте рот Ста вре ски по тсе ти де -
ка, освен зго ле му ва ње то на пен зи и те,
во из ми на ти от пер и од се ре а ли зи ра ни
и ни за мер ки со кои се по до бру ва ат ус -
ло ви те за жи вот на пен зи о не ри те, ка ко
што се: на ма лу ва ње то на це ни те на ле -
ко ви те, обез бе ду ва ње то на бесп лат ни -
от пре стој во бол ни ци те, бесп лат ни от ја -
вен пре воз, ка ко и бесп лат на бањ ско-
кли мат ска ре кре а ци ја.

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на по -
ли ти ка Спи ро Ри стов ски на сред ба та
истак на де ка Ма ке до ни ја е ед на од ре -
тки те зем ји во кои има по раст на ви си -
на та на пен зи и те, за раз ли ка од дру ги
др жа ви, ка де што има нив но на ма лу ва -
ње или за мрз ну ва ње. Фа ктот што во Ма -
ке до ни ја не е та ка е ја сен по ка за тел за
до бри те еко ном ски по ли ти ки што се ре -
а ли зи ра ат во др жа ва та. Во ед но, тој
истак на де ка зго ле му ва ње то не ма да

би де оп то ва ру ва ње за Фон дот на пен -
зи ско то и ин ва лид ско то оси гу ру ва ње.

ГО ЛЕМ ИН ТЕ РЕС ЗА 
БАЊ СКО-КЛИ МАТ СКА РЕ КРЕ А ЦИ ЈА

„Врз ос но ва на про ек ци и те на Ми -
ни стерс тво то за фи нан сии е по твр де но
де ка во рам ки те на бу џе тот за 2013 го -
ди на се пред ви де ни до вол но средс тва
и де ка не ма да има ни ка ков проб лем
во исп ла та та на средс тва та за пен зии“,
наг ла си Ри стов ски. 

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на по -
ли ти ка до пол ни де ка од 17 март пр ва та
гру па пен зи о не ри ќе за ми нат на бањ -
ско-кли мат ска ре кре а ци ја. За ова ап ли -
ци ра ле око лу 30 ил ја ди пен зи о не ри, што
зна чи де ка за оваа мер ка има го лем ин -
те рес кај пен зи о не ри те. Пре тсе да те лот
на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја, Дра ги Ар ги ров ски,
на сред ба та го иска жа за до волс тво то на
членс тво то од до бра та кон ти ну и ра на со -
ра бо тка и под др шка и при тоа ги за поз -
на ми ни стри те со најз на чај ни те актив -
но сти што се ре а ли зи ра ни во из ми на -
ти от пер и од, ка ко ре зул тат, ме ѓу дру го -
то, и на таа со ра бо тка и под др шка. Пре -
тсе да те лот на СЗПМ ги за поз на двај ца -
та ми ни стри со одре де ни проб ле ми и
пра ша ња што се од ви тал но зна че ње за
пен зи о не ри те и за со ју зот, ка ко што се
до не су ва ње то на за ко нот за пен зи о нер -
ско ор га ни зи ра ње во Ма ке до ни ја, по -
тре ба та од из град ба на но ви и ре но ви -
ра ње на по стој ни те пен зи о нер ски и до -
мо ви за ста ри ли ца, проб ле мот со де ло -
вен про стор на со ју зот и дру го.

На кра јот, за ме ник-пре тсе да те лот на
Вла да та и ми ни стер за фи нан сии Зо ран
Ста вре ски, ми ни сте рот за труд и со ци -
јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов ски и пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
пред но ви на ри те да доа из ја ви со кои ги
со оп шти ја овие но ви ни, со наг ла ска де -
ка, по крај зго ле му ва ње то на пен зи и те
за пет про цен ти, зго ле мен е и из но сот
на со ци јал на та по мош.

Ми ни стри те Зо ран Ста вре ски
и Спи ро Ри стов ски беа во по -

се та на СЗПМ, при што ин -
фор ми раа де ка око лу 286

ил ја ди пен зи о не ри го до би ја
ве те но то зго ле му ва ње на

пен зи и те и на нив ни те сме -
тки се уп ла те ни средс тва та за
фе вру ар ска та пен зи ја, ко ја е
зго ле ме на за 550 де на ри, ли -

не ар но за се кој пен зи о нер

МИНИСТРИТЕ ЗОРАН СТАВРЕСКИ И СПИРО РИСТОВСКИ ВО ПОСЕТА НА СЗПМ

Ка ли на С. Ан до но ва 

На 26 фе вру а ри из врш ни от од -
бор на со бра ни е то на СЗПМ ја одр -
жа сво ја та 16-та сед ни ца, во функ -
ци ја на под го то вка за от чет на та сед -
ни ца на со бра ни е то на со ју зот. Нај -
пр во бе ше разг ле дан пред лог-из ве -
шта јот за ра бо та та на со ју зот за из -
ми на та та 2012 го ди на. 

Oп шта та оце на е де ка из ве шта -
јот за ра бо та та на со ју зот за 2012 го -
ди на е се оп фа тен, об је кти вен и ква -
ли тет но изра бо тен и ги со др жи си те
актив но сти што беа ре а ли зи ра ни во
2012 г. од со ју зот, пре ку не го ви те те -
ла и ор га ни, ка ко и актив но сти те на
си те здру же ни ја-член ки на со ју зот.
Исто та ка, из ве шта јот, по крај ана ли -
за та на слу чу ва ња та, со др жи и ини -
ци ја ти ви за ино ва торс тво, што е до -
бро и по зи тив но. Бе ше кон ста ти ра -
но де ка си те по ста ве ни про грам ски
за да чи ус пеш но се ре а ли зи ра ни. Ра -
ко водс тво то на СЗПМ и ра ко водс тва -
та на здру же ни ја та се за ла га ле да би -
де ос тва ре но се то она што е во нив -
ни те мож но сти, за ра ди из диг ну ва ње
на стан дар дот и ква ли те тот на жи во -
тот на членс тво то на по ви со ко ни во.

ЗА ВРШ НА ТА СМЕ ТКА 
СО ПО ЗИ ТИ ВЕН РЕ ЗУЛ ТАТ

По тоа беа по ста ве ни и не кол ку
пра ша ња на кои пре тсе да те лот Д.
Ар ги ров ски и пот пре тсе да те лот на
ИО на СЗПМ, М. То шев ски, да доа со -
од вет ни од го во ри и по јас ну ва ња,
по што пред лог-из ве шта јот за ра бо -
та та на СЗПМ за 2012 го ди на бе ше
ед ног лас но усво ен. 

Што се од не су ва до за врш на та
сме тка за фи нан си ско то ра бо те ње
на СЗПМ во 2012 го ди на по ди ску -
си ја на по ве ќе то чле но ви на ИО на
СЗПМ, бе ше зак лу че но де ка, и по -
крај го ле ми от број зна чај ни актив -
но сти и ма ни фе ста ции во кои беа
оп фа те ни пен зи о не ри од ре чи си си -
те здру же ни ја на со ју зот, за врш на та
сме тка е со по зи ти вен ре зул тат, што
е до каз де ка се ра бо те ло до ма ќин -
ски и од го вор но. Бе ше истак на то де -
ка за ова при до не ле и до на ци и те од
Вла да та, Ми ни стерс тво то за кул ту -
ра, гра дот Скоп је, од ло кал ни те са -
мо у пра ви на по ве ќе гра до ви во Ма -
ке до ни ја и на за ла га ње то на ра ко -
водс тво то на СЗПМ, ка ко и на из др -
жа но ста и ква ли те тот на про е кти те
и од лич на та ме ѓу себ на со ра бо тка. 

На сед ни ца та бе ше до не сен
пред лог-фи нан си ски план на СЗПМ
за 2013 го ди на, ка ко и не кол ку од лу -
ки, кои беа ед ног лас но при фа те ни. 

На сед ни ца та бе ше под не се на
ин фор ма ци ја за ажу ри ра ње на
членс тво то по здру же ни ја на пен зи -
о не ри и ин фор ма ци ја до ка де е по -
стап ка та за до не су ва ње на за ко нот
за пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње во
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. И во две те
ин фор ма ции бе ше ка жа но де ка ра -

бо ти те се од ви ва ат кон ти ну и ра но,
со не кол ку об је ктив ни доц не ња и
проб ле ми. 

РЕ ГИ О НАЛ НИ ТЕ РЕ ВИИ ОД 
20 АПРИЛ ДО 20 МАЈ

За ра ди по ус пеш но и по до бро ор -
га ни зи ра ње на спорт ски те нат пре -
ва ри и ре ви и те на пес на, му зи ка и
игри беа усво е ни не кол ку од лу ки за
фор ми ра ње ор га ни за ци ски од бо ри
за ре а ли за ци ја на овие ма ни фе ста -
ции.

На сед ни ца та бе ше до не се на од -
лу ка и за до де лу ва ње средс тва на
здру же ни ја та што ќе би дат до ма ќи -
ни на ре ги о нал ни спорт ски нат пре -
ва ри и ре вии. Та ка, до ма ќи ни на ре -
ги о нал ни те ре вии на пес на, му зи ка
и игри ќе би дат: ЗП-Ки се ла Во да, ЗП-
Ве лес, ЗП-Ра до виш и Кон че, ЗП-Го -
сти вар, ЗП-Охрид и Де бр ца и ЗП-Дел -
че во.

Исто та ка, беа одре де ни и до ма -
ќи ни-здру же ни ја на пен зи о не ри на
ре ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри,
и тоа: ЗП-Га зи Ба ба, ЗП-Кар пош, ЗП-
Би то ла, ЗП-Стру га, ЗП-Не го ти но, ЗП-
Кра то во, ЗП-Ра до виш и Кон че и ЗП-
Ви ни ца.

Ре ги о нал ни те ре вии ќе се одр -
жат од 20 април до 20 мај 2013 го -
ди на.

Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри 2013, ќе се одр жи на
4 ју ни, под по кро ви телс тво на ми ни -
сте рот за кул ту ра и на гра до на чал -
ни кот на гра дот Скоп је. 

Ре ги о нал ни те спорт ски нат пре -
ва ри ќе се одр жат од 20 мај до кра -
јот на ју ни, а Ре пуб лич ки те пен зи о -
нер ски спорт ски нат пре ва ри се пла -
ни ра да се одр жат во по че то кот на
сеп тем ври во Штип.

Врз ба за на за бе ле шки те да де -
ни од здру же ни ја та и нив на ана ли -
за, пре тсе да те лот на ко ми си ја та за
спорт на ИО на СЗПМ, Здра вко Пе -
тков ски, пред ло жи одре де ни из ме -
ни во пра вил ни кот за ор га ни зи ра -
ње и од ви ва ње на нат пре ва ри те и
тие беа усво е ни. 

Ова бе ше кон стру ктив на и до -
бра под го тви тел на сед ни ца на из -
врш ни от од бор за сед ни ца та на со -
бра ни е то на СЗПМ. 

ПРОШИРЕНА СЕДНИЦА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ

И по крај го ле ми от број 
зна чај ни актив но сти и 

ма ни фе ста ции во кои беа
оп фа те ни пен зи о не ри од 

ре чи си си те здру же ни ја на
со ју зот, за врш на та сме тка е
со по зи ти вен ре зул тат, што е

до каз де ка се ра бо те ло 
до ма ќин ски и од го вор но

Зго ле ме ни те пен зии се 
ре а ли за ци ја на ве ту ва ња та

Про грам ски те за да чи 
ус пеш но се ре а ли зи ра ни



Ки ро Ге ра си мов

Во оп штин ско то здру же ние на Ко -
ча ни на при год на све че ност е пот пи -
шан до го во рот по ме ѓу пен зи о нер ска -
та ор га ни за ци ја и оп шти на та Ко ча ни
за из град ба на пен зи о нер ски дом.

- Со од лу ка на Со ве тот на оп шти -
на та, гра дот Ко ча ни се вклу чу ва во
актив но сти те за из град ба на пен зи -
о нер ски от дом во кру гот на ста ра та
ка сар на, на по вр ши на од 8.000 ква -
драт ни ме три. Ние ка ко оп шти на не -
ма да ба ра ме пла ќа ње на тро шо ци -
те за ко му нал но уре ду ва ње на ло ка -
ци ја та, бесп лат но ја от ста пу ва ме
оваа гра деж на пар це ла, а ќе обез -
бе ди ме и до вод на ге о тер мал на во -
да од ли ни ја та што во ди низ ин ду стри -
ски от дел на гра дот - истак на Вен цо
Бој ков од оп штин ска та ад ми ни стра -

ци ја на Ко ча ни.
Спо ред Ѓор ги Се ра фи мов, пре -

тсе да тел на Здру же ни е то на пен зи о -
не ри те на Ко ча ни, за нив овој до го -
вор е од осо бе но зна че ње, би деј ќи
ко неч но ќе поч не да се ре а ли зи ра
ед на дам неш на иде ја. 

- Но ви от пен зи о нер ски дом ќе би -
де од ре ги о на лен ка ра ктер и ќе ги
опс лу жу ва пен зи о нер ски те здру же -
ни ја од источ ни от ре ги он. На ша об -
вр ска е да обез бе ди ме фи нан си ски
средс тва за изра бо тка на про ект на -
та до ку мен та ци ја. Тоа го на пра вив -
ме со на ши средс тва, во из нос од 2
ми ли о ни де на ри, и по пот пи шу ва ње -
то на до го во рот со оп шти на та Ко ча -
ни, ќе рас пи ше ме тен дер за из бор
на нај по во лен изра бо ту вач на идеј -
но то ре ше ние на до мот- истак на Се -
ра фи мов.

Во при сус тво на пе де се ти на де -
ле га ти од раз гра но ци те на ко чан ско -
то пен зи о нер ско здру же ние, овој до -
го вор го пот пи шаа гра до на чал ни кот
на оп шти на та Ко ча ни, Ра тко Ди ми -
тров ски, и Ѓор ги Се ра фи мов, пре тсе -
да тел на ЗП од Ко ча ни.

vidici ^etvrtok, 14.3.20132

ЗП КОЧАНИ

С. Ди мов ски

Над ил ја да пен зи о не ри учес тву ва -
ле во ек скур зи и те што се из ве де ни во
по ве ќе гра до ви и ту ри стич ки цен три
во зем ја та, око лу 200 про ше та ле во
со сед ни те зем ји, а 150 ле ту ва ле на
мо ре. Те тов ски те пен зи о не ри осво и -
ле вид ни ме ста на спорт ски те нат пре -
ва ри и кул тур но-за бав ни те смо три. Ос -
тва ре на е зна чај на со ра бо тка со бањ -
ски те ле ку ва ли шта во Ма ке до ни ја, ка -
ко и со по ве ќе здру же ни ја на пен зи о -
не ри во зем ја та. Ова се са мо дел од
актив но сти те што ги ор га ни зи ра ло
Здру же ни е то на пен зи о не ри во Те то -
во, со др жа ни во из ве шта јот за ед но -
го диш на ра бо та што се разг ле ду ва ше
на го диш на та сед ни ца на со бра ни е -
то, одр жа на на 21 фе вру а ри, а во чи -
ја ра бо та учес тву ваа и Дра ги Ар ги ров -
ски, пре тсе да тел, и Бес ник По це ста,
пот пре тсе да тел на со бра ни е то на

Но ви от пен зи о нер ски 
об јект ќе би де од ре ги о на -
лен ка ра ктер и ќе ги опс -
лу жу ва пен зи о нер ски те
здру же ни ја од источ ни от
ре ги он на Ма ке до ни ја

До го вор за из град ба 
на пен зи о нер ски дом

При о ри те ти на го ди наш -
но то со бра ние се вклу чу -
ва ње то во во ве ду ва ње

со ци јал на кар та, актив но -
сти за го сту ва ње на те тов -

ски те пен зи о не ри во
Љуб ља на и адап та ци ја на

про сто рии во до мот на
пен зи о не ри

ЗП ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ - СЕДМА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО

Здру же ни до по
Љу бин ко Ри стов

Со бра ни е то на Здру же ни е то на
пен зи о не ри-Ѓор че Пе тров на пет ти овој
ме сец ја одр жа сед ма та сед ни ца, ко -
ја се од ви ва ше во два де ла: све чен и
ра бо тен дел.

На све че ни от дел од сед ни ца та ед -
ног лас но бе ше до не се на од лу ка за
при со е ди ну ва ње на здру же ни е то на
ста рос ни и се меј ни пен зи о не ри во
еди ни ца та на ло кал на та са мо у пра ва
Ѓор че Пе тров кон Здру же ни е то на пен -
зи о не ри-Ѓор че Пе тров и бе ше при фа -
тен до го во рот за при со е ди ну ва ње. По -
тоа бе ше ве ри фи ци ран ман да тот на
но ви те чле но ви на со бра ни е то и се из -
вр ши из бор на чле но ви на из врш ни -
от од бор. Бе ше до не се на и од лу ка за
из ме ну ва ње и до пол ну ва ње на Ста ту -
тот на Здру же ни е то на пен зи о не ри-Ѓор -
че Пе тров.

Во вто ри от дел на сед ни ца та беа
разг ле да ни из ве шта јот за ра бо та та во
2012 го ди на, из ве шта јот за фи нан си -

ско то ра бо те ње во таа го ди на, про гра -
ма та за ра бо та во 2013 го ди на и фи -
нан си ски от и из ве шта јот на над зор ни -
от од бор. 

На сед ни ца та при сус тву ваа и Дра -
ги Ар ги ров ски, пре тсе да тел на СЗПМ,
Со кол Ми тров ски, гра до на чал ник на
оп шти на та Ѓор че Пе тров, и прет став -
ни ци од здру же ни ја та на пен зи о не ри
во Те то во, Са рај и во Та фта ли џе.

Во вед ни на по ме ни по пред ло же -
ни те ма те ри ја ли под не се пре тсе да те -
лот на из врш ни от од бор, Ме то ди ја Но -
вков ски. Тој во сво е то из ла га ње истак -
на де ка ми на та та го ди на е нај ус пеш -

За шти та та и ос тва ру ва ње то
на пра ва та на пен зи о не ри те

се гла вен при о ри тет 

ЗП ТЕТОВО

Актив но сти што  

Објектот ќе биде 
со  по вр ши на од

8.000 ква драт ни ме три

Те тов ски те пен зи о не ри осво и ле вид ни ме ста на спорт ски те нат пре ва ри и кул тур но-за бав ни те смо три
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Љер ка Тот-На у мо ва

Ка ко нај во зра сен ша хист во Ма -
ке до ни ја и но си тел на ме ѓу на род на -
та ти ту ла ин тер на ци о на лен ша хов -
ски мај стор, кон кра јот од ми на та та
го ди на Ди ми тар Или ев ски учес тву -
ва ше на три отво ре ни сил ни ша хов -
ски тур ни ри со за бр за но тем по. На
Отво ре но то пр венс тво на Скоп је за
2012 го ди на, во ор га ни за ци ја на ШС
на гра дот, во кон ку рен ци ја на 81 ша -
хист, со 5,5 по е ни од де вет ко ла, тој
бе ше нај до бро пла си ран во ка те го -
ри ја та ша хи сти по во зрас ни од 60 го -
ди ни. 

- Нај го ле ми от ус пех го по стиг нав
на отво ре ни от тур нир во за бр зан шах
„Ма ке до ни ја 2012“, на 15 де кем ври
2012 го ди на, а во ор га ни за ци ја на
Ша хов ска та фе де ра ци ја на Ма ке до -
ни ја. На овој тур нир учес тву ваа 87
сил ни ша хи сти од зем ја ва и од све -
тот, а јас со осво е ни 6,5 по е ни (од де -
вет пар тии) бев на дел ба од пет то то
до еди на е сет то то ме сто и за ед но со
по бед ни кот на тур ни рот, Трај ко Не -
дев, бев ме единс тве ни не по ра зе ни
игра чи - ни ре че овој ша хов ски шам -
пи он во кра тки от раз го вор за „Пен -
зи о нер ски ви ди ци“ 

Во пр ви те два ме се ца од оваа
2013 г. тој одр жал две си мул тан ки,
во оп шти на та Илин ден и во скоп ско -
то учи ли ште „Ко ле Не дел ков ски“

Кој е всуш ност Ди ми тар Или ев -
ски? Кои се, на кра тко, би о граф ски -
те по да то ци до пен зи о ни ра ње то?

- Ро ден сум во 1941 го ди на, во
се ло то Ѓа ва то, крај Би то ла. Во по че -
то кот на 1945 го ди на, мо е то се мејс -
тво се пре се ли во Би то ла, ка де што
за вр шив ос нов но обра зо ва ние и
сред но еко ном ско учи ли ште. Во
1953 го ди на, ко га имав 12 го ди ни,
поч нав да нав ле гу вам во тај ни те на
ша хов ска та игра и за не це ла го ди на
осво ив че ти ри ка те го рии. Во 1956 г.
прв пат учес тву вав на се ни ор ско то
ша хов ско пр венс тво на Би то ла и го
осво ив вто ро то ме сто, зад мо јот по -
стар брат Бор че Или ев ски.

По за вр шу ва ње то на Прав ни от
фа кул тет во Скоп је, се вра бо тив во

Ца ри нар ни ца та во Би то ла, ка де што
са мо по две го ди ни бев наз на чен за
неј зин упра ви тел.

На ша хов ски от шам пи о нат на
Ма ке до ни ја во 1961 го ди на ја осво -
ив пр ва та ка те го ри ја, а во 1964 го -
ди на во Пу ла, на екип но то пр венс -
тво на Ју гос ла ви ја, ја осво ив ти ту ла -
та кан ди дат-мај стор. Во 1971 го ди -
на го по стиг нав мо јот нај го лем ус -
пех во ша хов ска та ка ри е ра: на пет -
ти от ме ѓу на ро ден ша хов ски тур нир
„Сред ба на со ли дар но ста“, во кон -
ку рен ци ја на ве ле мај сто ри, ин тер -
на ци о нал ни мај сто ри..., го осво ив
ви со ко то пет то ме сто и ги осво ив ти -
ту ла та ју гос ло вен ски ша хов ски мај -
стор и ти ту ла та ФИДЕ-ша хов ски мај -
стор, а исто вре ме но ја над ми нав
нор ма та за ти ту ла та ин тер на ци о на -
лен ша хов ски мај стор и го осво ив
пр ви от бал за оваа ти ту ла. Со осво -
е ни те 180 реј тинг-по е ни на овој тур -
нир из бив на пр во ме сто на реј тинг-
ли ста та на ма ке дон ски те ша хи сти и
со по стиг на ти от реј тинг од 2.460 по -
е ни ја над ми нав ми ни мал на та реј -
тинг-нор ма од 2.450 по е ни за ти ту -
ла та ша хов ски ве ле мај стор, а на
свет ска та ша хов ска реј тинг-ли ста
стиг нав на ви со ко то 120-то ме сто.
По себ но са кам да на по ме нам де ка
за мо и те ша хов ски ус пе си осо бе но
бе ше зас луж на мо ја та по кој на со -
пру га Ве ли ка Или ев ска, ко ја бе ше
ед на од врв ни те ша хис тки во Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја.

Да ли ја про дол жи вте игра та на
64 ша хов ски по ли ња и по пен зи о ни -
ра ње то?

- Вед наш по мо е то пен зи о ни ра -
ње, во но ем ври 2005 го ди на, на тра -
ди ци о нал ни от ша хов ски тур нир „13
Но ем ври“ ја пред во дев ша хов ска та
еки па на Здру же ни е то на пен зи о не -
ри те од Ки се ла Во да и го осво ив ме
пр во то ме сто. Во 2006 го ди на ста нав
член на Здру же ни е то на пен зи о ни ра -
ни ра бот ни ци од МВР. Ан га жи ран сум
во Ко ми си ја та за спорт и ре кре а ци ја
и во Ко ми си ја та за ста тут и за дру ги
прав ни ра бо ти. Со го лем ус пех ја пред -
во дев ша хов ска та еки па на ова здру -
же ние, кое е по ве ќе кра тен по бед ник
на ре ги о нал ни те спорт ски игри и на
тра ди ци о нал ни от ша хов ски тур нир
„13 Но ем ври“. Од 2007 го ди на (по па -
у за од 15 го ди ни) се ре а кти ви рав на
ша хов ско по ле и учес тву вав на екип -
но то пр венс тво на Ма ке до ни ја. 

Ка ко го оце ну ва те жи во тот на
пен зи о не ри те во Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја?

- Бла го да ре ние на ин тен зив на та
актив ност на СЗПМ, СЗП на гра дот
Скоп је и на са ми те здру же ни ја на
пен зи о не ри те во Ре пуб ли ка та, нај -
ви со ко то ра ко водс тво на Ре пуб ли ка -
та и ло кал на та са мо у пра ва им по -
све ту ва ат се ри оз но вни ма ние на
проб ле ми те и жи вот ни от стан дард
на на ша та нај ма сов на и најз на чај -
на ка те го ри ја пен зи о не ри. Ус пе си те
и ре кор ди те што се по стиг на ти на Ре -
пуб лич ки те пен зи о нер ски нат пре ва -
ри и на 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 се за се ка кво поз -
дра ву ва ње, а осо бе но вни ма ние зас -
лу жу ва и во ве ду ва ње то бесп лат но
бол нич ко ле ку ва ње на го лем број
пен зи о не ри, про дол жу ва ње то на
бесп лат на та бањ ска ре кре а ци ја,
бесп лат ни от авто бу ски пре воз и слич -
но, а од 1 март се зго ле ми ја и пен зи -
и те. За раз о но да на пен зи о не ри те,
а со под др шка на ло кал на та са мо у -
пра ва во по ве ќе гра до ви, се отво ра -
ат но ви клу бо ви во кои пен зи о не ри -
те игра ат шах, до ми но, таб ла и, што
е нај важ но, се дру жат.

ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ШАХОВСКИ МАЈСТОР

Тој е еден од нај до бри те
ма ке дон ски ша хи сти, 

кој и по по ве ќе од 
по ло ви на век на сил ни те

ме ѓу на род ни тур ни ри 
по стиг ну ва врв ни 

ре зул та ти

го ле ми ус пе си
на во ос тва ру ва ње то на про грам ски -
те за да чи и афир ма ци ја та на здру же -
ни е то во оп шти на та, гра дот и во ре -
пуб ли ка та. 

По се бен ак цент бе ше ста вен на
за шти та та и ос тва ру ва ње то на пра ва -
та на пен зи о не ри те, при што бе ше наг -
ла се на по тре ба та од ор га ни зи ра ње
бесп лат на прав на по мош за пен зи о -
не ри те.

Здрав стве на та и со ци јал на та за -
шти та се од по себ но зна че ње за пен -
зи о не ри те, а осо бе но за шти та на стан -
дар дот на пен зи о не ри те со по ни ски
пен зии. Во оп шти на та се чув ству ва не -
до стиг од спе ци ја ли стич ки ор ди на ции
по ра ди што пен зи о не ри те се из ло же -
ни на до пол ни тел ни тро шо ци. 

Во спорт ско-ре кре а тив ни те и кул -
тур но-за бав ни те актив но сти из ми на -
та го ди на беа по стиг на ти со лид ни ре -
зул та ти. Ка ко по твр да на тоа бе ше до -
ве ре на та за да ча здру же ни е то да би -
де до ма ќин на 17-те Спорт ски нат пре -
ва ри на пен зи о не ри те од це ла Ма ке -

до ни ја. Во кул тур но-за бав ни те актив -
но сти тре ба да се обе ле жи учес тво то
на пе јач ка та гру па на тра ди ци о нал ни -
от фе сти вал на ре вии и фолк лор „Пе -
це Ата на сов ски“ во с. Дол не ни.

Во рас пра ва та, по крај чле но ви те
на со бра ни е то, учес тву ва ше и гра до -
на чал ни кот на оп шти на та Ѓор че Пе -
тров, Со кол Ми тров ски, кој иска жа
за до волс тво од со ра бо тка та со здру -
же ни е то, а осо бе но го поз дра ви чи -
нот за при со е ди ну ва ње на две те здру -
же ни ја. 

Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да тел на
СЗПМ, иска жа за до волс тво од по стиг -
на ти те ре зул та ти на здру же ни е то, а по -
тоа ин фор ми ра за пла ни ра ни те актив -
но сти на СЗПМ во 2013 го ди на. 

Учес тву вај ќи во ди ску си ја та, Ме -
то ди ја То шев ски, пот пре тсе да тел на
ИО на СЗПМ, ин фор ми ра за про грам -
ски те актив но сти на СЗПМ во 2013 го -
ди на. 

На крај со ак ла ма ци ја по е ди неч -
но беа усво е ни си те до ку мен ти.

СЗПМ. Спо ред по ве ќе то ди ску тан ти на
сед ни ца та, по стиг на ти се ре зул та ти за
по чит, кои мо ти ви ра ат за уште по го ле -
ма актив ност во на ред ни от пер и од.

Во во вед но то из ла га ње на Гој ко
Ефто ски, пре тсе да тел на со бра ни е то,
бе ше ре че но де ка во здру же ни е то се
пре зе ма ат мер ки и актив но сти по си -
те пра ша ња и проб ле ми за кои пен зи -
о не ри те жи вот но се за ин те ре си ра ни.
От ту ка, бе ше наг ла се но и пра ша ње то
за ос тва ру ва ње на пра ва та на пен зи -
о не ри те. 

- До бро е што пен зи и те се исп ла -
ќа ат ре дов но и во утвр де ни те ро ко ви,
но е до бро и нив но то нај а ве но зго ле -
му ва ње. Поз дра ве на бе ше од лу ка та
за ин тер вент но зго ле му ва ње на пен -
зи и те од 550 де на ри ме сеч но, ка ко и
бесп лат но то бол нич ко ле ку ва ње на
пен зи о не ри со по ма ли при ма ња од
10.870 де на ри. Ме ѓу тоа, те тов ски те
пен зи о не ри оста ну ва ат и на та му на

пред ло зи те за на ма лу ва ње или це лос -
но уки ну ва ње на пар ти ци па ци ја та во
снаб ду ва ње то со ле ко ви, на спе ци ја -
ли стич ки те и супс пе ци ја ли стич ки те
прег ле ди и дру ги по тре би на пен зи о -
не ри те.

Ка ко при о ри те ти на го ди неш но то
со бра ние беа подв ле че ни вклу чу ва -
ње то во во ве ду ва ње со ци јал на кар та,
актив но сти за го сту ва ње на те тов ски -
те пен зи о не ри во Љуб ља на, адап та ци -
ја на про сто рии во до мот на пен зи о -
не ри, про дол жу ва ње со до де лу ва ње
ед но крат на па рич на по мош на ко рис -
ни ци на нај ни ски пен зии и си те дру ги
со др жи ни што се сме та ат за тра ди ци -
о нал ни и по сто ја ни.

Во ди ску си ја та учес тву ва ше и гра -
до на чал ни кот на оп шти на та Те то во,
Са ди Бе џе ти, кој ука жа на зна че ње то
на пот пи ша на та спо год ба за со ра бо -
тка на ло кал на та са мо у пра ва и Здру -
же ни е то на пен зи о не ри те.

По бе ди и во тре та та до ба

мо ти ви ра ат
Сите учесници на собранието го поз дра вија чи нот за при со е ди ну ва ње на две те здру же ни ја



М. Ди мов ски

Гра до на чал ни кот на оп шти на та Кар пош, Стев чо Ја ки мов ски, на 26
фе вру а ри во про сто ри и те на но ва та згра да, во бли зи на та на па зар че то
во на сел ба та Та фта ли џе, отво ри нов пен зи о нер ски клуб. 

Пре тсе да те лот на со бра ни е то на ЗП-Кар пош, Јо ван Ги нов ски, ја истак -
на до бра та со ра бо тка со ло кал на та са мо у пра ва и ре че де ка клу бот најм -
но гу ќе им ко ри сти на чле но ви те на раз гра но кот во Та фта ли џе 1 и 2. 

Ова е ше сти клуб од ва ков тип на те ри то ри ја та на оп шти на та. Пре тсе -
да те лот на ИО на ЗП-Кар пош, Трај ко Са ве ски, ре че де ка овој клуб, кој е
ше сти по ред, ќе би де ши ро ко отво рен и за дру ги те гра ѓа ни и за пом ла -
ди те ге не ра ции и тре ба да ја сим бо ли зи ра спло те но ста на ли ца та од тре -
та та до ба со нив ни те нас лед ни ци, за да се пре не су ва ат искус тво то и му -
дро ста на пом ла ди те по ко ле ни ја, кои пак со сво е то ан га жи ра ње и гри жа
за по во зрас ни те тре ба да при до не су ва ат за по до сто инс твен жи вот на пен -
зи о не ри те.

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

Aleksandar Dimkovski 
i Marjan Delevski 
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СЕД НИ ЦА НА ЗП СО ЛИ ДАР НОСТ-АЕ РО ДРОМ, СКОП ЈЕ
Искус тво то и мла до ста за ед но

Со бра ни е то на Здру же ни е то на пен -
зи о не ри те Со ли дар ност-Ае ро дром де -
но ви ве ја одр жа ше ста та сед ни ца, на
ко ја бе ше усво ен из ве штај за ра бо та -
та на ор га ни те и те ла та на здру же ни е -
то во те кот на 2012 го ди на, ка ко и за
по зи тив ни те фи нан си ски ре зул та ти.

Поз дра ву вај ќи ги при сут ни те на
оваа про ши ре на из ве штај на и све че -
на сед ни ца на со бра ни е то на ова ре -
ла тив но но во, а се пак мно гу зна чај но
здру же ние, гра до на чал ни кот на оп -
шти на та Ае ро дром, Иви ца Ко нев ски,
по себ но ја наг ла си гри жа та на ло кал -
на та са мо у пра ва за сво и те по во зрас -

ни гра ѓа ни, ка ко што се пен зи о не ри -
те и дру ги те ста ри ли ца. Ка ко илу стра -
ци ја тој по себ но го истак на зна че ње -
то на но ви те ме ста и об је кти за ре кре -
а ци ја во рам ки те на оп штин ско то по -
драч је. Пре тсе да те лот на из врш ни от
од бор Ди ми три ја Бо га ти но ски и се кре -
та рот Ми ло рад Ри сто ски во увод ни те
из ла га ња кон ста ти раа де ка ми на та та
го ди на ова здру же ние по стиг на вид -
ни и на пред ни ре зул та ти во по ве ќе об -
ла сти и актив но сти. Тоа по себ но се од -
не су ва на ра бо та та на огра но ци те и
клу бо ви те и на сек ци ја та за кул тур но-
за ба вен жи вот.

Учес тву вај ќи во ди ску си ја та, пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, на пра ви суб ли мат на го диш ни те
по стиг ну ва ња на ни во на Со ју зот и на
здру же ни ја та, при што е ос тва ре но ин -
те ра ктив но дејс тву ва ње со си те ин сти -
ту ции на др жа ва та во ин те рес на пен -
зи о нер ско то ор га ни зи ра ње и по до бру -
ва ње на ста ту сот и стан дар дот.

Во оваа при го да, на истак на ти
акти ви сти чле но ви и на ин сти ту ции со
кои со ра бо ту ва здру же ни е то, пре тсе -
да те лот на со бра ни е то, Ста мен Фи ли -
пов, им вра чи бла го дар ни ци.

И.Г.

В. Па чем ски

Не кол ку го диш на та со ра бо тка, од са -
мо то фор ми ра ње на Здру же ни е то на
пен зи о не ри и оп шти на та Илин ден, до -
стиг на ни во што мо же да пос лу жи ка ко
при мер и за дру ги те здру же ни ја за тоа
ка ко се гра дат ме ѓу себ ни од но си и ка -
ко се по стиг ну ва за ед нич ка ко рист. Оваа
со ра бо тка да де кон кре тен ре зул тат не -
о дам на, ко га на при год на све че ност во

Ка ди но и во Ми ла ди нов ци беа пре да -
де ни во упо тре ба но ви клу бо ви на пен -
зи о не ри те.

Тие не се са мо со би ра ли ште на пен -
зи о не ри те. Нив но то зна че ње се ма ни -
фе сти ра пре ку дру же ње и раз ме на на
мис ле ња, осо бе но за оние што се од не -
су ва ат на пен зи о нер ско то се којд не вие,
раз ни пре да ва ња, игра ње шах, таб ла,
до ми но, ка ко и чи та ње дне вен пе чат,
пен зи о нер ски бил те ни, вес ни кот „Пен -

зи о нер плус“ и спе ци јал ни от при лог во
„Но ва Ма ке до ни ја“ - „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“.

Гра до на чал ни кот на оп шти на та
Илин ден, Жи ка Сто ја нов ски, отка ко на
пен зи о не ри те им по са ка ус пеш на ра -
бо та во но ви те про сто рии, истак на де -
ка оваа по пу ла ци ја гра ѓа ни зас лу жу ва -
ат по го ле мо вни ма ние, би деј ќи оста ви -
ле дел од се бе во соз да ва ње то на ма те -
ри јал но то бо гат ство што го има ме де -

нес. На два та клу ба гра до на чал ни кот им
по да ри по не кол ку комп лет-гар ни ту ри
за шах, таб ла и до ми но.

По са ку вај ќи им до бро здрав је, сре -
ќа и до бар жи вот на пен зи о не ри те, пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
го во ре ше за зна че ње то на клу бо ви те
во се којд нев ни от жи вот и актив ност на
пен зи о не ри те, ка ко и за по тре ба та од
но ви деј но сти за ра ди зго ле му ва ње на
гри жа та за ста ри те ли ца. По себ но го наг -

ла си пра ша ње то за ан га жи ра ње на пен -
зи о не ри те во ра бот ни те те ла на Со ве -
тот на оп шти на та.

Два та клу ба се од по пе де сет ква -
драт ни ме три и опре ме ни се со те ле ви -
зор, ра дио, со ци јал ни игри и слич но. Си -
те тро шо ци за опре му ва ње на клу бо ви -
те, ка ко и за на та мош но то одр жу ва ње,
ќе би дат на то вар на оп шти на та, а ра -
бот но то вре ме на клу бо ви те ќе би де усог -
ла се но со по тре би те на пен зи о не ри те.

ЗП „СОЛИДАРНИ ПЕНЗИОНЕРИ“-ИЛИНДЕН

Но ви клу бо ви во Ка ди но 
и во Ми ла ди нов ци

Ус пеш на го ди на во ра бо та та
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