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К. Цве та но ска

На се ле ни е то во Евро па, ка ко и по -
го ле ми от дел од на се ле ни е то во све -
тот, има по долг жи во тен век, ка ко ре -
зул тат на по до бре на та здрав стве на за -
шти та. Сме та но од 1960 го ди на до де -
нес, жи вот ни от век е по долг за це ли
осум го ди ни, а пред ви ду ва ња та на екс -
пер ти те ве лат де ка тој во на ред ни те
че ти ри е сет го ди ни ќе се зго ле ми за
пет го ди ни. 

Спо ред Свет ска та здрав стве на ор -
га ни за ци ја, актив но то ста ре е ње по -
драз би ра прис по со бу ва ње на мож но -
сти те за учес тво на лу ѓе то во оп штес -
тво то, нив на та без бед ност и чо ве ко -
во то здрав је. 

ПРЕ ДИЗ ВИК ЗА 
СО ЦИ ЈАЛ НИ ОТ, ЗДРАВ СТВЕ НИ ОТ 
И ЕКО НОМ СКИ ОТ СИ СТЕМ

Европ ска та кан це ла ри ја за ста ти -
сти ка пред ви ду ва де ка до 2060 го ди -
на од но сот по ме ѓу ед но ли це над 65
го ди ни и ра бо тос по соб ни ли ца по ме -
ѓу 15-64 го ди ни ќе би де 1:2, за раз ли -
ка од де неш ни от, кој из не су ва ед но ли -
це над 65 го ди ни нас про ти 4 ра бо тос -
по соб ни ли ца (1:4). Со тоа, ста ре е ње -
то на на се ле ни е то прет ста ву ва пре -
диз вик за со ци јал ни от, здрав стве ни -
от и еко ном ски си стем на ед на зем ја. 

Спо ред На ци о нал на та стра те ги ја
за ста ри ли ца на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја 2010-2020, ста ре е ње то на по пу -
ла ци ја та, са мо по се бе, на мет ну ва го -
лем број но ви ква ли та тив ни и кван ти -

та тив ни здрав стве ни, еко ном ски и со -
ци јал ни проб ле ми. Ста ре е ње то вли -
јае врз си те оп штес тве ни про це си, во
си те по ри на функ ци о ни ра ње то на др -
жа ва та се чув ству ва ат пос ле ди ци те на
де мо граф ско то ста ре е ње.

На овој про цес на ста ре е ње не кои
гле да ат ка ко за ка на, а дру ги ка ко на
ед но од нај го ле ми те жи вот ни до стиг -
ну ва ња. Мож но ста лу ѓе то да оста нат
актив ни во про це сот на ста ре е ње, за
да про дол жат да при до не су ва ат за оп -
штес тво то, прет ста ву ва клуч за спра -
ву ва ње со пре диз ви ци те на де мо граф -
ско то ста ре е ње. Од тие при чи ни,
Европ ска та Уни ја 2012 го ди на ја наз -
на чи ка ко „Европ ска го ди на на актив -
но ста ре е ње и со ли дар ност ме ѓу ге не -
ра ци и те“.

Актив но то ста ре е ње не се од не су -

ва са мо на учес тво на по ста ри те ра -
бот ни ци на па за рот на тру дот, ту ку се
од не су ва и на нив но то актив но учес -
тво во оп штес тво то пре ку во лон тер -
ска ра бо та, учес тво во про це сот на
до не су ва ње од лу ки што ги за се га ат,
ка ко и за јак ну ва ње на сопс тве ни те
ка па ци те ти пре ку про це сот на до жи -
вот но уче ње. 

ЗДРАВ ЖИ ВОТ - 63 ГО ДИ НИ

Оче ку ва на та дол жи на на жи вот ни -
от век во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е 73,6
го ди ни, што е за пет го ди ни по кра тко
одо што во ЕУ (79,1 го ди ни). За ма жи
тоа е 71,4 го ди ни, а за же ни 75,9 го -
ди ни. Оче ку ва ни от број на го ди ни
здрав жи вот е 63,4 го ди ни. Обе ди не -
ти те на ции пред ви ду ва ат де ка про сеч -
ни от жи во тен век во Ре пуб ли ка Мaке -
до ни ја кон ти ну и ра но ќе се зго ле му ва,
та ка што за пер и о дот 2010-2015 го ди -
на се оче ку ва тој да из не су ва 75, а во
2050 го ди на да до стиг не 79,5 го ди ни.

Овие по да то ци по ка жу ва ат де ка
вла ди ни те ин сти ту ции, ор га ни за ци и -
те од гра ѓан ски от се ктор, за ед но со
ме ѓу на род ни те чи ни те ли, тре ба да при -
ста пат кон под го тву ва ње кон кре тен
ак ци ски план за имп ле мен та ци ја та на
Стра те ги ја та за ста ри ли ца 2010-2020
на Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал -
на по ли ти ка на РМ. Ак ци ски от план
тре ба да одре ди актив но сти и ини ци -
ја ти ви за про мо ви ра ње на актив но то
ста ре е ње и вклу чу ва ње на ли ца та над
65 го ди ни во оп штес тве ни те слу чу ва -
ња и акту ел ни те со стој би. 

Мож но ста лу ѓе то да оста нат
актив ни во про це сот на 

ста ре е ње, зa да про дол жат
да при до не су ва ат за 

оп штес тво то, прет ста ву ва
клуч за спра ву ва ње со 

пре диз ви ци те на
де мо граф ско то ста ре е ње 

ПРО МО ЦИ ЈА НА АКТИВ НО ТО СТА РЕ Е ЊЕ

К.С. Ан до но ва

На ма лу ва ње то на це ни те на ле -
ко ви те ќе го по до бри здрав је то и ќе
го рас то ва ри се меј ни от бу џет на пен -
зи о не ри те и на си те ли ца што се во
тре та та до ба на жи во тот. Ве ста за
на ма лу ва ње на це ни те на ле ко ви те
што ја со оп шти ми ни сте рот за здрав -
ство Ни ко ла То до ров е до че ка на со
ин те рес и со за до волс тво. 

- Од 15 март се на ма ле ни це ни -
те на 202 ле ка, од кои 92 се ино ва -
тив ни, а дру ги те 110 се ге не рич ки
ле ко ви. Ста ну ва збор за тре то по ред
на ма лу ва ње на це ни те на ле ко ви те
по до не су ва ње на но ва та ме то до ло -
ги ја за утвр ду ва ње на ма кси мал ни -
те це ни на ле ко ви во др жа ва та. Во
Ма ке до ни ја се по ста ви кре ди би лен
си стем за ре гу ли ра ње на це ни те на
ле ко ви те, кој функ ци о ни ра и да ва
ре зул та ти - истак на на пре сот ми ни -
сте рот Ни ко ла То до ров, кој ре че и
де ка тре то то по ред на ма лу ва ње на
це ни те на ле ко ви те е се ри оз на по -
твр да за тоа де ка е по ста вен од ли -
чен си стем за ре гу ли ра ње на це ни -
те на ле ко ви те и оти тој си стем е ре -
ал но имп ле мен ти ран, функ ци о ни ра
и не за ви си по ве ќе од вол ја та на по -
е дин ци или на оние што го упра ву -
ва ат тој си стем.

Со овие три на ма лу ва ња се на -
ма ле ни це ни те на по ве ќе од 1.800
ле ка. 

- Оваа ме то до ло ги ја мно гу ско -
ро ќе поч не да се при ме ну ва и во
мно гу др жа ви во ре ги о нот и по ши -
ро ко. Про це сот функ ци о ни ра без
при тоа да има ме проб лем со пов -
ле ку ва ње опре де ле ни ле ко ви од па -

за рот и со не до стиг од опре де ле ни
ле ко ви. Од дру га стра на, се оне воз -
мо жу ва ат ек стра-про фи ти за тр гов -
ци те со ле ко ви - ре че То до ров, до да -
вај ќи де ка до не су ва ње то на оваа
ме то до ло ги ја прет ста ву ва ед на од
клуч ни те мер ки за се ри оз на бор ба
про тив ко руп ци ја та во здрав ство то.
Про цен ту ал но то на ма лу ва ње на го -
ле мо про даж ни те це ни на ле ко ви из -
не су ва од 1 до 66 про цен ти. Вкуп -
на та за ште да кај ино ва тив ни те ле -
ко ви (во сог лас ност со про ме тот ла -
ни) на го диш но ни во ќе из не су ва
око лу 800 ил ја ди евра, а кај ге не -
рич ки те ле ко ви 1,6 ми ли он евра. 

Се на ма лу ва ат це ни те на ле ко ви -
те за ре чи си си те фар мо ди нам ски
по драч ја, но најм но гу кај оние за он -
ко ло шки за бо лу ва ња, ле ко ви про тив
алер ги ја, за бе ло дроб ни за бо лу ва -
ња, за осте о по ро за, хор мо ни, за емо -
тив ни за бо лу ва ња и дру ги.

Се на ма лу ва ат це ни те и на ле ко -
ви те за кар ди о ва ску лар ни за бо лу -
ва ња, дел од ан ти би о ти ци те, пре па -
ра ти за ле ку ва ње га стро за бо лу ва -
ња итн. Го лем број со сед ни зем ји
Ма ке до ни ја ја зе ма ат за ре фе рент -
на зем ја во де лот на це ни те. Тоа нD
охра бру ва де ка има ме до бро раз -
ра бо тен си стем што да ва ре зул та ти.

НАМАЛУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРСКИТЕ ТРОШОЦИ

Про цен ту ал но то на ма лу ва ње
на го ле мо про даж ни те це ни

на ле ко ви те из не су ва 
од 1 до 66 про цен ти

Подолг живот - не е проблем, 
туку предност

Од 15 март по ни ски
це ни на 202 ле ка

Дол жи на на жи вот ни от век во Ма ке до ни ја е 73,6 го ди ни, 
што е за пет го ди ни по кра тко отколку во ЕУ

Досега се намалени цените на по ве ќе од 1.800 ле ка
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ЗП ТА ФТА ЛИ ЏЕ ДДД-СКОП ЈЕ 

М. Ди мов ски

Со бра ни е то на Со ју зот на здру же ни -
ја на пен зи о не ри на гра дот Скоп је, на 29
март 2013 го ди на, во пен зи о нер ски от
дом „Ја не Сан дан ски“ во Ае ро дром, одр -
жа от чет на сед ни ца на ко ја при сус тву -
ваа: гра до на чал ни кот на Скоп је, Ко це
Тра ја нов ски; пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски; пот пре тсе да те лот на
Со бра ни е то Бес ник По це ста; и на чал ни -
кот на Од де ле ни е то за сто па ни су ва ње
со имот во ФПИОМ, Љу бен Ве ља нов ски. 

Сед ни ца та ја отво ри пре тсе да те лот
на СЗП-Скоп је, д-р Кр сте Ан ге лов ски, при
што ги поз дра ви учес ни ци те и во знак
на ус пеш на та ми на то го диш на со ра бо -
тка со гра дот Скоп је и со СЗПМ, на Ко -
це Тра ја нов ски и на Дра ги Ар ги ров ски
им вра чи бла го дар ни ци. Заб ла го да ру -
вај ќи се на приз на ни е то, гра до на чал ни -
кот Тра ја нов ски да де ве ту ва ње де ка со -
ра бо тка та и на та му ќе про дол жи во по -
ве ќе об ла сти и со но ви ини ци ја ти ви и
со др жи ни што ќе би дат во ко рист на пен -
зи о нер ска та ор га ни за ци ја.

Во пр ви от дел од сед ни ца та со бра -

ни е то до не се од лу ка за здру жу ва ње во
Со ју зот на две но ви здру же ни ја: ЗП Нов
жи вот од оп шти на та Бу тел и Здру же ни е -
то на во е ни пен зи о не ри, а по ба ра ње на
Здру же ни е то на пен зи о не ри ОВР-Скоп -
је, исто то тоа го иск лу чи од сво јот со став. 

Пре тсе да те лот Кр сте Ан ге лов ски во
во вед но то из ла га ње да де ак цен ти од
из ве шта јот за ра бо та та во 2012 го ди -
на и ги на ве де ос нов ни те при до би вки
од дејс тву ва ње то на со ју зот. Тој ги наг -
ла си по стиг ну ва ња та во по ве ќе об ла -
сти на пен зи о нер ско то жи ве е ње и по -
зи тив но го оце ни при до не сот во по до -
бру ва ње то на ква ли те тот на жи во тот на
членс тво то. По из ве шта јот и по дру ги те
при ло же ни до ку мен ти се во де ше мош -
не кон стру ктив на рас пра ва, ко ја по ка -
жа со о бра зе ност на ста во ви те и мис -
ле ња та на чле но ви те за на та мош но по -
ин тен зив но дејс тву ва ње и из вр шу ва -
ње на про грам ски те за да чи. Со бра ни -
е то ед ног лас но ги усвои из ве шта јот за
ра бо та на Со ју зот во ми на та та го ди на
и за врш на та сме тка за при хо ди те и рас -
хо ди те, ка ко и фи нан си ски от план и про -
гра ма та за ра бо та за 2013 го ди на.

ПЕТ ТА СЕД НИ ЦА НА СО БРА НИ Е ТО НА СЗПМ

Ка ли на С. Ан до но ва

Со бра ни е то на Со ју зот на здру же -
ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја на
12 март 2013 го ди на одр жа от четнa
сед ни ца на ко ја при сус тву ваа чле но ви -
те на со бра ни е то, го сти и прет став ни -
ци на јав но ста и ме ди у ми те. На сед ни -
ца та беа разг ле да ни и усво е ни си те до -
ку мен ти во кои бе ше отс ли ка на ра бо -
та та во из ми на та та и пла но ви те за оваа
го ди на.

- Актив но сти те и ре зул та ти те што Со -
ју зот ги по стиг на во 2012 го ди на се пот -
тик за 2013 го ди на. Во 2012 го ди на Со -
ју зот про дол жи со по зи тив ни от тренд на
ра бо та та. Збо га те ни те актив но сти не
дој доа слу чај но. Тие беа дел од актив -
но сти те на си те зем ји од Евро па, во го -
ди на та што од Европ ска та Уни ја бе ше
прог ла се на за го ди на на актив но ста -
ре е ње и ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо тка и
со ли дар ност. И во ми на та та го ди на и
де нес, со сво ја та актив ност СЗПМ се
по твр ду ва ка ко пре поз нат лив фа ктор
во це ло куп но то оп штес тве но жи ве е ње
во зем ја та. И не са мо тоа. Спо ред ре -
зул та ти те и по стиг ну ва ња та, 2012 го ди -
на за Со ју зот и не го ви те член ки ќе оста -
не во се ќа ва ња та ка ко го ди на за па ме -
те ње по ра ди по стиг на то то - ре че Дра ги
Ар ги ров ски, пре тсе да тел на СЗПМ, во
во вед но из ла га ње на сед ни ца та.

НА СПОРТ СКИ ТЕ ИГРИ 
РЕ КОРД НИ 1.150 УЧЕС НИ ЦИ

Ка ко што им е поз на то на мно гу ми -
на, ми на та та го ди на СЗПМ ор га ни зи -
ра го лем број про грам ски со др жи ни.
Ме ѓу најз на чај ни те се, се ка ко, 17. Ре -
пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат -
пре ва ри, кои се одр жаа прв пат во Скоп -
је, во при сус тво на ре корд ни 1.150 учес -
ни ци, од кои око лу 400 нат пре ва ру ва -
чи во 11 дис цип ли ни. Тие беа за врш на
ма ни фе ста ци ја на прет ход но одр жа ни -
те осум ре ги о нал ни спорт ски игри во
кои учес тву ваа око лу 1.600 нат пре ва -
ру ва чи-пен зи о не ри од 52 здру же ни ја
од це ла та др жа ва.

За афир ма ци ја та на актив но то ста -
ре е ње го лем при до нес има ше и Ре пуб -
лич ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри,

ко ја се одр жа по по вод де се тго диш ни от
ју би леј на ре ви и те. Оваа ма ни фе ста ци -
ја ка ко зна ча ен кул ту рен на стан бе ше
од лич но ор га ни зи ра на. Во пре пол на та
Уни вер зал на са ла во Скоп је пе е ше хор
од 1.500 пен зи о не ри, а во ква ли тет на -
та про гра ма беа ис пол не ти ма ке дон ски,
ал бан ски, ром ски, срп ски и вла шки пес -
ни, ора и оби чаи. Тоа бе ше по вод да учес -
тву ва ме на јав ни от по вик на Ми ни стерс -
тво то за кул ту ра, при што Ре пуб лич ка та
ре ви ја за пес ни, му зи ка и игри и ше сте
ре ги о нал ни ре вии во 2013 го ди на се
прог ла се ни од на ци о на лен ин те рес за
кул ту ра та во др жа ва та.

Во 2012 го ди на е усво ен За ко нот
за пен зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва -
ње, со кој по де сет го ди ни на ше ин си -
сти ра ње и ба ра ње има ме свој член во
управ ни от од бор на фон дот. СЗПМ го
до би и дол го о че ку ва но то ме сто за по -
сто ја но при сус тво во Еко ном ско-со ци -
јал ни от со вет на РМ. 

Одр жа ни се сред би во се ди ште то
на 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 со 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. 

Ка ко што е поз на то, СЗПМ 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 се раз ви ва
во кон ти ну и тет, оста вај ќи тра ги и во са -
ми от раз вој на др жа ва та. Ние и по на -
та му оста ну ва ме ка те го рич ни 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 за 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 бит ни пра ша ња за пен зи о не ри те, но
и во ин те рес на др жа ва та.

ВО НРЕД НО ЗГО ЛЕ МУ ВА ЊЕ 
НА ПЕН ЗИ И ТЕ

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 во 2013 го ди на од 5 от сто, ка ко и про -
дол жу ва ње на про е ктот за бесп лат на
бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја за уште
10.000 ста рос ни, се меј ни и ин ва лид -
ски ко рис ни ци на пен зи ја, на ма лу ва -
ње на це ни те на ле ко ви те, про ши ру ва -
ње на бесп лат ни от ја вен пре воз за ста -
ри ли ца и дру го. Со свој пред лог СЗПМ
ус пеа да ос тва ри но ви по вол но сти при
бол нич ко ле ку ва ње, та ка што Вла да та
до не се од лу ка за 120.000 пен зи о не ри
со по ни ски пен зии да има ат пра во на
це лос но бесп лат но бол нич ко ле ку ва -
ње. Се то ова во ва кви те шки вре ми ња
зна чи мно гу, до тол ку по ве ќе што 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 за јак ну ва ње на ка па ци те ти те и
за зго ле му ва ње на актив но сти те за
актив но и здра во ста ре е ње поч на ин -
тен зив на та со ра бо тка со ме ѓу на род ни -
те ор га ни за ции Сту дио РООМ и ХОПЕ,
со глав на по чет на за да ча во 2013 го -
ди на да се вос по ста ви пен зи о нер ска
со ци јал на кар та.

Пот пи шан е ме мо ран дум за со ра -
бо тка на СЗПМ со Со ју зот на син ди ка -
ти те на Ма ке до ни ја, а отво ре ни се де -
се ти на но ви днев ни клу бо ви и цен три
за пен зи о не ри и ста ри лу ѓе. Со тоа бро -
јот на клу бо ви те на пен зи о не ри се зго -
ле ми на око лу 400, во кои не дел но се
дру жат и еду ци ра ат око лу 150.000 ко -
рис ни ци на пен зи ја. 

МА СОВ НИ ПИК НИК-СРЕД БИ

Ор га ни зи ра ни се по ве ќе ус пеш ни
и ма сов ни пик ник-сред би на кои се
дру жеа и го ши реа при ја телс тво то по
над 5.000 пен зи о не ри. На овие пик -
ник-сред би, ка ко и на не кол ку дру ги,
се го во ре ше за зна че ње то на Европ -
ска та Уни ја и за ак ци ја та за актив но
ста ре е ње, ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо -

тка и со ли дар ност. На се вкуп но ор га -
ни зи ра ни те 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. 

Со Фон дот на ПИОМ се одр жа ни
два со ста но ка на ме на џер ски от тим
со пре тсе да те ли те на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те, а 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 пре зе де актив но -
сти за кон со ли да ци ја на еви ден ци ја -
та на членс тво то по здру же ни ја.

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 се уште по сил ни. За тоа и по ра -
ди спе ци фи ки те на оваа нај го ле ма
асо ци ја ци ја во зем ја та, Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма -
ке до ни ја по ве де ини ци ја ти ва за до не -
су ва ње по се бен за кон за пен зи о нер -
ско ор га ни зи ра ње, кој тре ба да при -
до не се да се по до бри и да би де по е -
фи кас но пен зи о нер ско то дејс тву ва -

ње и ор га ни зи ра ње, пра ва та на пен -
зи о не ри те да би дат по до бро за шти те -
ни, а нив ни те це ли ре а ли зи ра ни. 

Ва кви те зна чај ни ос тва ру ва ња во
2012 го ди на се мо тив и сти мул по ве -
ќе за СЗПМ и во 2013 го ди на да ос -
тва ри уште по бо га та актив ност во
рам ки те на европ ска та аген да
„Европ ска та Уни ја - при ја тел на ста -
ри те ли ца“. За таа цел, Со ју зот по све -
ту ва го ле мо вни ма ние на ин фор ми -
ра ње то на членс тво то и на си те ре ле -
вант ни чи ни те ли во др жа ва та. Со ју -
зот ме сеч но из да ва свој вес ник „Пен -
зи о нер плус“, а во не го од ми на та та
го ди на на пи си те на ед на стра ни ца се
на ал бан ски ја зик. Има ме и сво ја веб-
стра ни ца, се об но ви из да ва ње то на
„Пен зи о нер ски ви ди ци“ ка ко при лог
во вес ни кот „Но ва Ма ке до ни ја“, а се
во ве де ед на стра ни ца на ме не та за
пен зи о не ри те во днев ни от вес ник на
ал бан ски ја зик „Ко ха“. Исто вре ме но
беа одр жа ни го лем број пре со ви и го -

сту ва ња на еле ктрон ски ме ди у ми и
днев ни вес ни ци. 

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

По обра ќа ње то на пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, беа пре зен ти -
ра ни ак цен ти од из ве шта јот за ра бо та та
на Со ју зот за 2012 го ди на. Од при сут ни -
те бе ше кон ста ти ра но де ка из ве шта јот 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 ми на та та го ди на пре -
ку те ла та и ор га ни те на Со ју зот, ка ко и
актив но сти те на си те здру же ни ја-не го ви
член ки. Исто та ка 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 из ди -
га ње на стан дар дот и на ква ли те тот на жи -
вот на членс тво то на што по ви со ко ни во. 

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, 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 по твр да де ка
се ра бо те ло до ма ќин ски и од го вор но.

Во ди ску си ја та по до ку мен ти те учес -
тву ваа Ѓор ѓи Па нов, Ми ло рад Ри стов ски,
Дан че Да ска лов ска, Бла го ја Ан ѓу шев,
Ѓор ѓи Се ра фи мов, Зо ре Миц ко ски, Или -
ја Ада мов ски, Але ксан дар За ха ри ев, По -
ли ксе на Тун те ва, Јо ван Дам чев ски, Ми -
лан Ди ми тров ски, Бла го ја Бо ја џи ев, Бес -
ник По це ста, пот пре тсе да тел на со бра -
ни е то на СЗПМ, Ме то ди ја То шев ски, пот -
пре тсе да тел на ИО на СЗПМ, и Стан ка
Трај ко ва, се кре тар ка на ИО на СЗПМ.

Из ве шта јот за ра бо та та на СЗПМ за
2012 го ди на и за врш на та сме тка, ка ко и
про гра ма та на СЗПМ и фи нан си ски от план
за 2013 го ди на беа ед ног лас но усво е ни,
ка ко и по ве ќе зак лу чо ци, пре по ра ки и од -
лу ки за по ус пеш но и по до бро ра бо те ње
на со ју зот и по до бро ор га ни зи ра ње на
прет стој ни те спорт ски нат пре ва ри и на
ре ви и те на пес на, му зи ка и игри што тра -
ди ци о нал но се одр жу ва ат се ко ја го ди на. 

По стиг на ти те по зи тив ни
ре зул та ти во 

ра бо та та - пот тик 
за 2013 го ди на

За афир ма ци ја та на актив -
но то ста ре е ње го лем при до -
нес има ше и Ре пуб лич ка та
ре ви ја на пес ни, му зи ка и

игри, ко ја се одр жа по по вод
де се тго диш ни от ју би леј на

ре ви и те. Ре пуб лич ка та ре ви -
ја за пес ни, му зи ка и игри и
ше сте ре ги о нал ни ре вии во
2013 го ди на се прог ла се ни
од на ци о на лен ин те рес за

кул ту ра та во др жа ва та

Висока оценка за работата

Благодарница за градоначалникот на Скопје Коце Трајановски

Ми на та та го ди на ус пеш на на си те по ли ња

К. С. Ан до но ва 

Во по че то кот на овој ме сец бе ше
одр жа на про ши ре на сед ни ца на со -
бра ни е то на Здру же ни е то на во е ни -
те пен зи о не ри на Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја, на ко ја, по крај си те чле но ви,
при сус тву ваа и пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, се кре тар -
ка та на ИО на СЗПМ, Стан ка Трај ко -
ва, пре тсе да те лот на СЗП на гра дот
Скоп је, ка ко и пре тсе да те лот на Здру -
же ни е то на во е ни те ве те ра ни и де ле -
га ци ја од ЗП Ку ма но во, со кое ЗВП е
збра ти ме но, и дру ги.

Из ве шта јот за ра бо та го прет ста -
ви се кре та рот на здру же ни е то Ефтим
Ми шов ски. Тој ја образ ло жи и за врш -
на та сме тка на здру же ни е то за 2012
го ди на. Бе ше зак лу че но де ка ре зул -
та ти те се над оче ку ва ња та во го ди -
на та во ко ја здру же ни е то од бе ле жа
две де це нии по сто е ње. По тоа беа
усво е ни из ве шта јот за ра бо та и за -
врш на та сме тка за 2012 го ди на, ка -
ко и про гра ма та и фи нан си ски от

план за 2013 го ди на. 
При сут ни те ги поз дра ви пре тсе -

да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, кој истак на де ка во из ми на та -
та го ди на ЗВП по ка жа ло из не на ду -
вач ки до бри ре зул та ти, бла го да ре -
ние и на подм ла ду ва ње то на членс -
тво то. Тој ре че де ка со но ви от за -
кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра -
ње, иск лу чок ќе би дат ова здру же -
ние и Здру же ни е то на пен зи о не ри
од ОВР, кои се спе ци фич ни здру же -
ни ја и од бит на важ ност за без бед -
но ста на зем ја та.

На сед ни ца та од функ ци ја та пре -
тсе да тел на ЗВП по ба ра да би де ос -
ло бо ден од здрав стве ни при чи ни до -
се гаш ни от пре тсе да тел Дра ган Бо за -
рев ски. Здру же ни е то му се заб ла го -
да ри за до бро то ра ко во де ње и при -
до не сот за афир ма ци ја та, а по тоа за
нов пре тсе да тел на здру же ни е то бе -
ше из бран Ѓор ги За рин ски. За пот -
пре тсе да тел бе ше из бран Мен до Ди -
мов ски, а беа из бра ни и два но ви чле -
на во ИО на ЗВП.

СЕД НИ ЦА НА СО БРА НИ Е ТО НА ЗВП НА РМ

Избрано ново раководство 

А. Ри сто ска

Пр ви от про ле тен ден од 2013 го -
ди на ЗП од Ма ке дон ски Брод го за -
поч на со одр жу ва ње от чет на сед ни -
ца за сво ја та ра бо та во 2012 го ди на.
Со сед ни ца та ра ко во де ше пре тсе да -
те лот на здру же ни е то Или ја Ла зе ски,
кој го прет ста ви пред при сут ни те из -
ве шта јот за ед но го диш на та ра бо та.
На сед ни ца та при сус тву ва ше пре тсе -
да те лот на ЗП Ки че во, Лу бо мир Лу ка -

ро ски, во име на СЗПМ чле нот на ИО
на со ју зот од Ки че во, Ду шан Ри сто -
ски, кој по крај поз дра ви те за плод на
ра бо та, ме ѓу дру го то подв ле че де ка
во 2013 го ди на ќе сле ду ва евен ту ал -
но усог ла су ва ње на ста ту ти те на си -
те здру же ни ја спо ред пред ло же ни от
за кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра -
ње, ка ко и учес тво во про е ктот што
го ре а ли зи ра со ју зот за изра бо тка на
со ци јал на кар та на пен зи о не ри те.

Рас пра ва та по си те точ ки од

днев ни от ред бе ше кон стру ктив на,
а во неа учес тву ваа: Дра ге Ги но ски,
Ѓо ко Ни ко ло ски, Сто јан Ко фи ло ски,
а Ре фат Јо со ски од огра но кот од се -
ло то Плас ни ца ба ра ше во се ло то што
има над 300 пен зи о не ри да би де
отво рен клуб, ка де што пен зи о не ри -
те ќе по ми нат дел од сво е то сло бод -
но вре ме и ќе игра ат шах, до ми но
и кар ти, ка ко и да чи та ат дне вен и
пер и о ди чен пе чат. 

Те ма што до ми ни ра ше во ди ску -
си и те на пен зи о не ри те бе ше ба ра -
ње то за отво ра ње по драч ни ам бу -
лан ти и ап те ки во Са мо ков и во Ра -
стеш, за пен зи о не ри те од огра но ци -
те да не па ту ва ат со ки ло ме три до
Брод и обрат но, за да до би јат здрав -
стве ни ус лу ги и да зе мат ле ко ви.

На кра јот со бра ни е то го усвои
из ве шта јот за 2012 го ди на, а бе ше
усво е на и за врш на та сме тка за ед -
но го диш на та ра бо та на ЗП Ма ке -
дон ски Брод, ка ко и про гра ма та за
ра бо та за 2013 го ди на. 

Реализирани програмските активности
Си ме он Би лин ски

Кон кра јот на ми на ти от ме сец бе -
ше одр жа на сед ма та сед ни ца на со -
бра ни е то на ЗП Та фта ли џе ДДД-Скоп -
је. По крај чле но ви те на со бра ни е то,
на от чет на та сед ни ца беа и чле но ви -
те на из врш ни от од бор, пре тсе да те -
ли те и се кре та ри те на раз гра но ци те. 

При тоа се рас пра ва ше и ед ног -
лас но беа усво е ни из ве шта јот за ра -
бо та та на ЗП Та фта ли џе ДДД-Скоп је и
фи нан си ски от из ве штај на при хо ди те
и на рас хо ди те за 2012 го ди на, за ед -
но со из ве шта јот на над зор ни от од бор. 

Во вед но из ла га ње и на по ме ни
по пред ло же ни те ма те ри ја ли под не -
се чле нот на ИО на здру же ни е то Пав -
ле Ва си лев ски. Тој наг ла си де ка одр -
жу ва ње то на оваа сед ни ца на ЗП Та -
фта ли џе ДДД-Скоп је се сов па ѓа со
пе тго диш но то ус пеш но по сто е ње,
кое поч на од ну ла, а де нес има 6.000
чле но ви-пен зи о не ри. Во овој пер и -
од здру же ни е то се сре ќа ва ше со
мнош тво проб ле ми, кои се ре ша ваа
бла го да ре ние на ан га жи ра но ста на
си те шест раз гра но ци и не се бич но -
то за ла га ње на пен зи о не ри те. При -
тоа, тој наг ла си де ка из ве шта јот за

ра бо та та е об је кти вен и ги со др жи
си те актив но сти што беа ре а ли зи ра -
ни во ми на та та го ди на, во ко ја ИО
одр жа еди на е сет сед ни ци. Со ос тва -
ре ни те средс тва - при хо ди те, из врш -
ни от од бор ра ци о нал но и на мен ски
рас по ла га ше во сог лас ност со пла -
ни ра ни те рас хо ди. 

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, ука жа на по тре ба та од
по го ле ма вклу че ност на пен зи о не -
ри те во спорт ски те игри и кул тур ни -
те актив но сти, што има за цел по го -
ле мо дру же ње на пен зи о не ри те од
си те здру же ни ја во др жа ва ва.

ЗП САРАЈ

Ос тва ре ни про грам ски те опре дел би
Ба ки Ба киу

На 20.3.2013 го ди на, ЗП Са рај
одр жа от чет на сед ни ца, на чиј дне -
вен ред беа: ве ри фи ка ци ја та на
ман да тот на еден член на со бра ни -
е то, из ве шта јот за ра бо та и фи нан -
си ски от из ве штај за ми на та го ди на
и про гра ма та за ра бо та и фи нан си -
ски от план за 2013 го ди на.

На сед ни ца та при сус тву ваа: пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, пре тсе да те лот на СЗП на гра дот
Скоп је, Кр сте Ан ге лов ски, гра до на -
чал ни кот на Са рај, Бе кир Му ра ти,
ка ко и прет став ни ци од ЗП Те то во,

ЗП Та фта ли џе и од ЗП Го сти вар.
Пре тсе да те лот на ЗП Са рај, Ру -

фат Ра ма да ни, отка ко ги поз дра ви
при сут ни те, под не се из ве штај за ра -
бо та та на здру же ни е то во 2012 го -
ди на. Тој, ме ѓу дру го то, ги из не се ре -
зул та ти те и те шко ти и те на здру же ни -
е то, ка ко и со ра бо тка та со ло кал на -
та са мо у пра ва и актив но сти те и ре -
зул та ти те на здру же ни е то во 2012
го ди на. Тој изра зи на деж де ка во но -
ва та оп штин ска згра да ќе има про -
сто рии и за ЗП Са рај, спо ред ве ту -
ва ња та.

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, му ги че сти та по стиг на -

ти те ре зул та ти на ЗП Са рај, а по тоа
ин фор ми ра за не кои актив но сти по -
вр за ни со ра бо та та на СЗПМ. Тој,
ме ѓу дру го то, ги спом на: бесп лат но -
то ле ку ва ње на пен зи о не ри те со ни -
ски пен зи ски при ма ња, бањ ско-ре -
кре а тив но то ле ку ва ње, на ма лу ва -
ње то на це ни те на не кои ле ко ви,
вклу чу ва ње то во стру кту ри те на
СЗПМ и дру ги те ет ни те ти.

Во ди ску си ја та учес тву ваа и Кр -
сте Ан ге лов ски, Ни ја зи Џе ли ли, Ша -
бан Ази зи, Ме то ди ја Но вков ски, Си -
ме он Де лев ски, Фе тах Де ми ри, Га ни
Ис ма и ли и Ба ки Ба киу. По ди ску си -
ја та, беа усво е ни и си те до ку мен ти.

ЗП МАКЕДОНСКИ БРОД

Про ши ру ва ње на здрав стве на та за шти та
СЗП НА ГРА ДОТ СКОП ЈЕ

На седницата беше повторена заложбата за из ди га ње на стан дар дот и на ква ли те тот на жи вот на членс тво то на што по ви со ко ни во
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ЗП ТА ФТА ЛИ ЏЕ ДДД-СКОП ЈЕ 

М. Ди мов ски

Со бра ни е то на Со ју зот на здру же ни -
ја на пен зи о не ри на гра дот Скоп је, на 29
март 2013 го ди на, во пен зи о нер ски от
дом „Ја не Сан дан ски“ во Ае ро дром, одр -
жа от чет на сед ни ца на ко ја при сус тву -
ваа: гра до на чал ни кот на Скоп је, Ко це
Тра ја нов ски; пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски; пот пре тсе да те лот на
Со бра ни е то Бес ник По це ста; и на чал ни -
кот на Од де ле ни е то за сто па ни су ва ње
со имот во ФПИОМ, Љу бен Ве ља нов ски. 

Сед ни ца та ја отво ри пре тсе да те лот
на СЗП-Скоп је, д-р Кр сте Ан ге лов ски, при
што ги поз дра ви учес ни ци те и во знак
на ус пеш на та ми на то го диш на со ра бо -
тка со гра дот Скоп је и со СЗПМ, на Ко -
це Тра ја нов ски и на Дра ги Ар ги ров ски
им вра чи бла го дар ни ци. Заб ла го да ру -
вај ќи се на приз на ни е то, гра до на чал ни -
кот Тра ја нов ски да де ве ту ва ње де ка со -
ра бо тка та и на та му ќе про дол жи во по -
ве ќе об ла сти и со но ви ини ци ја ти ви и
со др жи ни што ќе би дат во ко рист на пен -
зи о нер ска та ор га ни за ци ја.

Во пр ви от дел од сед ни ца та со бра -

ни е то до не се од лу ка за здру жу ва ње во
Со ју зот на две но ви здру же ни ја: ЗП Нов
жи вот од оп шти на та Бу тел и Здру же ни е -
то на во е ни пен зи о не ри, а по ба ра ње на
Здру же ни е то на пен зи о не ри ОВР-Скоп -
је, исто то тоа го иск лу чи од сво јот со став. 

Пре тсе да те лот Кр сте Ан ге лов ски во
во вед но то из ла га ње да де ак цен ти од
из ве шта јот за ра бо та та во 2012 го ди -
на и ги на ве де ос нов ни те при до би вки
од дејс тву ва ње то на со ју зот. Тој ги наг -
ла си по стиг ну ва ња та во по ве ќе об ла -
сти на пен зи о нер ско то жи ве е ње и по -
зи тив но го оце ни при до не сот во по до -
бру ва ње то на ква ли те тот на жи во тот на
членс тво то. По из ве шта јот и по дру ги те
при ло же ни до ку мен ти се во де ше мош -
не кон стру ктив на рас пра ва, ко ја по ка -
жа со о бра зе ност на ста во ви те и мис -
ле ња та на чле но ви те за на та мош но по -
ин тен зив но дејс тву ва ње и из вр шу ва -
ње на про грам ски те за да чи. Со бра ни -
е то ед ног лас но ги усвои из ве шта јот за
ра бо та на Со ју зот во ми на та та го ди на
и за врш на та сме тка за при хо ди те и рас -
хо ди те, ка ко и фи нан си ски от план и про -
гра ма та за ра бо та за 2013 го ди на.

ПЕТ ТА СЕД НИ ЦА НА СО БРА НИ Е ТО НА СЗПМ

Ка ли на С. Ан до но ва

Со бра ни е то на Со ју зот на здру же -
ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја на
12 март 2013 го ди на одр жа от четнa
сед ни ца на ко ја при сус тву ваа чле но ви -
те на со бра ни е то, го сти и прет став ни -
ци на јав но ста и ме ди у ми те. На сед ни -
ца та беа разг ле да ни и усво е ни си те до -
ку мен ти во кои бе ше отс ли ка на ра бо -
та та во из ми на та та и пла но ви те за оваа
го ди на.

- Актив но сти те и ре зул та ти те што Со -
ју зот ги по стиг на во 2012 го ди на се пот -
тик за 2013 го ди на. Во 2012 го ди на Со -
ју зот про дол жи со по зи тив ни от тренд на
ра бо та та. Збо га те ни те актив но сти не
дој доа слу чај но. Тие беа дел од актив -
но сти те на си те зем ји од Евро па, во го -
ди на та што од Европ ска та Уни ја бе ше
прог ла се на за го ди на на актив но ста -
ре е ње и ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо тка и
со ли дар ност. И во ми на та та го ди на и
де нес, со сво ја та актив ност СЗПМ се
по твр ду ва ка ко пре поз нат лив фа ктор
во це ло куп но то оп штес тве но жи ве е ње
во зем ја та. И не са мо тоа. Спо ред ре -
зул та ти те и по стиг ну ва ња та, 2012 го ди -
на за Со ју зот и не го ви те член ки ќе оста -
не во се ќа ва ња та ка ко го ди на за па ме -
те ње по ра ди по стиг на то то - ре че Дра ги
Ар ги ров ски, пре тсе да тел на СЗПМ, во
во вед но из ла га ње на сед ни ца та.

НА СПОРТ СКИ ТЕ ИГРИ 
РЕ КОРД НИ 1.150 УЧЕС НИ ЦИ

Ка ко што им е поз на то на мно гу ми -
на, ми на та та го ди на СЗПМ ор га ни зи -
ра го лем број про грам ски со др жи ни.
Ме ѓу најз на чај ни те се, се ка ко, 17. Ре -
пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат -
пре ва ри, кои се одр жаа прв пат во Скоп -
је, во при сус тво на ре корд ни 1.150 учес -
ни ци, од кои око лу 400 нат пре ва ру ва -
чи во 11 дис цип ли ни. Тие беа за врш на
ма ни фе ста ци ја на прет ход но одр жа ни -
те осум ре ги о нал ни спорт ски игри во
кои учес тву ваа око лу 1.600 нат пре ва -
ру ва чи-пен зи о не ри од 52 здру же ни ја
од це ла та др жа ва.

За афир ма ци ја та на актив но то ста -
ре е ње го лем при до нес има ше и Ре пуб -
лич ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри,

ко ја се одр жа по по вод де се тго диш ни от
ју би леј на ре ви и те. Оваа ма ни фе ста ци -
ја ка ко зна ча ен кул ту рен на стан бе ше
од лич но ор га ни зи ра на. Во пре пол на та
Уни вер зал на са ла во Скоп је пе е ше хор
од 1.500 пен зи о не ри, а во ква ли тет на -
та про гра ма беа ис пол не ти ма ке дон ски,
ал бан ски, ром ски, срп ски и вла шки пес -
ни, ора и оби чаи. Тоа бе ше по вод да учес -
тву ва ме на јав ни от по вик на Ми ни стерс -
тво то за кул ту ра, при што Ре пуб лич ка та
ре ви ја за пес ни, му зи ка и игри и ше сте
ре ги о нал ни ре вии во 2013 го ди на се
прог ла се ни од на ци о на лен ин те рес за
кул ту ра та во др жа ва та.

Во 2012 го ди на е усво ен За ко нот
за пен зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва -
ње, со кој по де сет го ди ни на ше ин си -
сти ра ње и ба ра ње има ме свој член во
управ ни от од бор на фон дот. СЗПМ го
до би и дол го о че ку ва но то ме сто за по -
сто ја но при сус тво во Еко ном ско-со ци -
јал ни от со вет на РМ. 

Одр жа ни се сред би во се ди ште то
на 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 со 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. 

Ка ко што е поз на то, СЗПМ 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 се раз ви ва
во кон ти ну и тет, оста вај ќи тра ги и во са -
ми от раз вој на др жа ва та. Ние и по на -
та му оста ну ва ме ка те го рич ни 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 за 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 бит ни пра ша ња за пен зи о не ри те, но
и во ин те рес на др жа ва та.

ВО НРЕД НО ЗГО ЛЕ МУ ВА ЊЕ 
НА ПЕН ЗИ И ТЕ

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 во 2013 го ди на од 5 от сто, ка ко и про -
дол жу ва ње на про е ктот за бесп лат на
бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја за уште
10.000 ста рос ни, се меј ни и ин ва лид -
ски ко рис ни ци на пен зи ја, на ма лу ва -
ње на це ни те на ле ко ви те, про ши ру ва -
ње на бесп лат ни от ја вен пре воз за ста -
ри ли ца и дру го. Со свој пред лог СЗПМ
ус пеа да ос тва ри но ви по вол но сти при
бол нич ко ле ку ва ње, та ка што Вла да та
до не се од лу ка за 120.000 пен зи о не ри
со по ни ски пен зии да има ат пра во на
це лос но бесп лат но бол нич ко ле ку ва -
ње. Се то ова во ва кви те шки вре ми ња
зна чи мно гу, до тол ку по ве ќе што 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 за јак ну ва ње на ка па ци те ти те и
за зго ле му ва ње на актив но сти те за
актив но и здра во ста ре е ње поч на ин -
тен зив на та со ра бо тка со ме ѓу на род ни -
те ор га ни за ции Сту дио РООМ и ХОПЕ,
со глав на по чет на за да ча во 2013 го -
ди на да се вос по ста ви пен зи о нер ска
со ци јал на кар та.

Пот пи шан е ме мо ран дум за со ра -
бо тка на СЗПМ со Со ју зот на син ди ка -
ти те на Ма ке до ни ја, а отво ре ни се де -
се ти на но ви днев ни клу бо ви и цен три
за пен зи о не ри и ста ри лу ѓе. Со тоа бро -
јот на клу бо ви те на пен зи о не ри се зго -
ле ми на око лу 400, во кои не дел но се
дру жат и еду ци ра ат око лу 150.000 ко -
рис ни ци на пен зи ја. 

МА СОВ НИ ПИК НИК-СРЕД БИ

Ор га ни зи ра ни се по ве ќе ус пеш ни
и ма сов ни пик ник-сред би на кои се
дру жеа и го ши реа при ја телс тво то по
над 5.000 пен зи о не ри. На овие пик -
ник-сред би, ка ко и на не кол ку дру ги,
се го во ре ше за зна че ње то на Европ -
ска та Уни ја и за ак ци ја та за актив но
ста ре е ње, ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо -

тка и со ли дар ност. На се вкуп но ор га -
ни зи ра ни те 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. 

Со Фон дот на ПИОМ се одр жа ни
два со ста но ка на ме на џер ски от тим
со пре тсе да те ли те на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те, а 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 пре зе де актив но -
сти за кон со ли да ци ја на еви ден ци ја -
та на членс тво то по здру же ни ја.

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 се уште по сил ни. За тоа и по ра -
ди спе ци фи ки те на оваа нај го ле ма
асо ци ја ци ја во зем ја та, Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма -
ке до ни ја по ве де ини ци ја ти ва за до не -
су ва ње по се бен за кон за пен зи о нер -
ско ор га ни зи ра ње, кој тре ба да при -
до не се да се по до бри и да би де по е -
фи кас но пен зи о нер ско то дејс тву ва -

ње и ор га ни зи ра ње, пра ва та на пен -
зи о не ри те да би дат по до бро за шти те -
ни, а нив ни те це ли ре а ли зи ра ни. 

Ва кви те зна чај ни ос тва ру ва ња во
2012 го ди на се мо тив и сти мул по ве -
ќе за СЗПМ и во 2013 го ди на да ос -
тва ри уште по бо га та актив ност во
рам ки те на европ ска та аген да
„Европ ска та Уни ја - при ја тел на ста -
ри те ли ца“. За таа цел, Со ју зот по све -
ту ва го ле мо вни ма ние на ин фор ми -
ра ње то на членс тво то и на си те ре ле -
вант ни чи ни те ли во др жа ва та. Со ју -
зот ме сеч но из да ва свој вес ник „Пен -
зи о нер плус“, а во не го од ми на та та
го ди на на пи си те на ед на стра ни ца се
на ал бан ски ја зик. Има ме и сво ја веб-
стра ни ца, се об но ви из да ва ње то на
„Пен зи о нер ски ви ди ци“ ка ко при лог
во вес ни кот „Но ва Ма ке до ни ја“, а се
во ве де ед на стра ни ца на ме не та за
пен зи о не ри те во днев ни от вес ник на
ал бан ски ја зик „Ко ха“. Исто вре ме но
беа одр жа ни го лем број пре со ви и го -

сту ва ња на еле ктрон ски ме ди у ми и
днев ни вес ни ци. 

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

По обра ќа ње то на пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, беа пре зен ти -
ра ни ак цен ти од из ве шта јот за ра бо та та
на Со ју зот за 2012 го ди на. Од при сут ни -
те бе ше кон ста ти ра но де ка из ве шта јот 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 ми на та та го ди на пре -
ку те ла та и ор га ни те на Со ју зот, ка ко и
актив но сти те на си те здру же ни ја-не го ви
член ки. Исто та ка 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 из ди -
га ње на стан дар дот и на ква ли те тот на жи -
вот на членс тво то на што по ви со ко ни во. 

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, 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 по твр да де ка
се ра бо те ло до ма ќин ски и од го вор но.

Во ди ску си ја та по до ку мен ти те учес -
тву ваа Ѓор ѓи Па нов, Ми ло рад Ри стов ски,
Дан че Да ска лов ска, Бла го ја Ан ѓу шев,
Ѓор ѓи Се ра фи мов, Зо ре Миц ко ски, Или -
ја Ада мов ски, Але ксан дар За ха ри ев, По -
ли ксе на Тун те ва, Јо ван Дам чев ски, Ми -
лан Ди ми тров ски, Бла го ја Бо ја џи ев, Бес -
ник По це ста, пот пре тсе да тел на со бра -
ни е то на СЗПМ, Ме то ди ја То шев ски, пот -
пре тсе да тел на ИО на СЗПМ, и Стан ка
Трај ко ва, се кре тар ка на ИО на СЗПМ.

Из ве шта јот за ра бо та та на СЗПМ за
2012 го ди на и за врш на та сме тка, ка ко и
про гра ма та на СЗПМ и фи нан си ски от план
за 2013 го ди на беа ед ног лас но усво е ни,
ка ко и по ве ќе зак лу чо ци, пре по ра ки и од -
лу ки за по ус пеш но и по до бро ра бо те ње
на со ју зот и по до бро ор га ни зи ра ње на
прет стој ни те спорт ски нат пре ва ри и на
ре ви и те на пес на, му зи ка и игри што тра -
ди ци о нал но се одр жу ва ат се ко ја го ди на. 

По стиг на ти те по зи тив ни
ре зул та ти во 

ра бо та та - пот тик 
за 2013 го ди на

За афир ма ци ја та на актив -
но то ста ре е ње го лем при до -
нес има ше и Ре пуб лич ка та
ре ви ја на пес ни, му зи ка и

игри, ко ја се одр жа по по вод
де се тго диш ни от ју би леј на

ре ви и те. Ре пуб лич ка та ре ви -
ја за пес ни, му зи ка и игри и
ше сте ре ги о нал ни ре вии во
2013 го ди на се прог ла се ни
од на ци о на лен ин те рес за

кул ту ра та во др жа ва та

Висока оценка за работата

Благодарница за градоначалникот на Скопје Коце Трајановски

Ми на та та го ди на ус пеш на на си те по ли ња

К. С. Ан до но ва 

Во по че то кот на овој ме сец бе ше
одр жа на про ши ре на сед ни ца на со -
бра ни е то на Здру же ни е то на во е ни -
те пен зи о не ри на Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја, на ко ја, по крај си те чле но ви,
при сус тву ваа и пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, се кре тар -
ка та на ИО на СЗПМ, Стан ка Трај ко -
ва, пре тсе да те лот на СЗП на гра дот
Скоп је, ка ко и пре тсе да те лот на Здру -
же ни е то на во е ни те ве те ра ни и де ле -
га ци ја од ЗП Ку ма но во, со кое ЗВП е
збра ти ме но, и дру ги.

Из ве шта јот за ра бо та го прет ста -
ви се кре та рот на здру же ни е то Ефтим
Ми шов ски. Тој ја образ ло жи и за врш -
на та сме тка на здру же ни е то за 2012
го ди на. Бе ше зак лу че но де ка ре зул -
та ти те се над оче ку ва ња та во го ди -
на та во ко ја здру же ни е то од бе ле жа
две де це нии по сто е ње. По тоа беа
усво е ни из ве шта јот за ра бо та и за -
врш на та сме тка за 2012 го ди на, ка -
ко и про гра ма та и фи нан си ски от

план за 2013 го ди на. 
При сут ни те ги поз дра ви пре тсе -

да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, кој истак на де ка во из ми на та -
та го ди на ЗВП по ка жа ло из не на ду -
вач ки до бри ре зул та ти, бла го да ре -
ние и на подм ла ду ва ње то на членс -
тво то. Тој ре че де ка со но ви от за -
кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра -
ње, иск лу чок ќе би дат ова здру же -
ние и Здру же ни е то на пен зи о не ри
од ОВР, кои се спе ци фич ни здру же -
ни ја и од бит на важ ност за без бед -
но ста на зем ја та.

На сед ни ца та од функ ци ја та пре -
тсе да тел на ЗВП по ба ра да би де ос -
ло бо ден од здрав стве ни при чи ни до -
се гаш ни от пре тсе да тел Дра ган Бо за -
рев ски. Здру же ни е то му се заб ла го -
да ри за до бро то ра ко во де ње и при -
до не сот за афир ма ци ја та, а по тоа за
нов пре тсе да тел на здру же ни е то бе -
ше из бран Ѓор ги За рин ски. За пот -
пре тсе да тел бе ше из бран Мен до Ди -
мов ски, а беа из бра ни и два но ви чле -
на во ИО на ЗВП.

СЕД НИ ЦА НА СО БРА НИ Е ТО НА ЗВП НА РМ

Избрано ново раководство 

А. Ри сто ска

Пр ви от про ле тен ден од 2013 го -
ди на ЗП од Ма ке дон ски Брод го за -
поч на со одр жу ва ње от чет на сед ни -
ца за сво ја та ра бо та во 2012 го ди на.
Со сед ни ца та ра ко во де ше пре тсе да -
те лот на здру же ни е то Или ја Ла зе ски,
кој го прет ста ви пред при сут ни те из -
ве шта јот за ед но го диш на та ра бо та.
На сед ни ца та при сус тву ва ше пре тсе -
да те лот на ЗП Ки че во, Лу бо мир Лу ка -

ро ски, во име на СЗПМ чле нот на ИО
на со ју зот од Ки че во, Ду шан Ри сто -
ски, кој по крај поз дра ви те за плод на
ра бо та, ме ѓу дру го то подв ле че де ка
во 2013 го ди на ќе сле ду ва евен ту ал -
но усог ла су ва ње на ста ту ти те на си -
те здру же ни ја спо ред пред ло же ни от
за кон за пен зи о нер ско ор га ни зи ра -
ње, ка ко и учес тво во про е ктот што
го ре а ли зи ра со ју зот за изра бо тка на
со ци јал на кар та на пен зи о не ри те.

Рас пра ва та по си те точ ки од

днев ни от ред бе ше кон стру ктив на,
а во неа учес тву ваа: Дра ге Ги но ски,
Ѓо ко Ни ко ло ски, Сто јан Ко фи ло ски,
а Ре фат Јо со ски од огра но кот од се -
ло то Плас ни ца ба ра ше во се ло то што
има над 300 пен зи о не ри да би де
отво рен клуб, ка де што пен зи о не ри -
те ќе по ми нат дел од сво е то сло бод -
но вре ме и ќе игра ат шах, до ми но
и кар ти, ка ко и да чи та ат дне вен и
пер и о ди чен пе чат. 

Те ма што до ми ни ра ше во ди ску -
си и те на пен зи о не ри те бе ше ба ра -
ње то за отво ра ње по драч ни ам бу -
лан ти и ап те ки во Са мо ков и во Ра -
стеш, за пен зи о не ри те од огра но ци -
те да не па ту ва ат со ки ло ме три до
Брод и обрат но, за да до би јат здрав -
стве ни ус лу ги и да зе мат ле ко ви.

На кра јот со бра ни е то го усвои
из ве шта јот за 2012 го ди на, а бе ше
усво е на и за врш на та сме тка за ед -
но го диш на та ра бо та на ЗП Ма ке -
дон ски Брод, ка ко и про гра ма та за
ра бо та за 2013 го ди на. 

Реализирани програмските активности
Си ме он Би лин ски

Кон кра јот на ми на ти от ме сец бе -
ше одр жа на сед ма та сед ни ца на со -
бра ни е то на ЗП Та фта ли џе ДДД-Скоп -
је. По крај чле но ви те на со бра ни е то,
на от чет на та сед ни ца беа и чле но ви -
те на из врш ни от од бор, пре тсе да те -
ли те и се кре та ри те на раз гра но ци те. 

При тоа се рас пра ва ше и ед ног -
лас но беа усво е ни из ве шта јот за ра -
бо та та на ЗП Та фта ли џе ДДД-Скоп је и
фи нан си ски от из ве штај на при хо ди те
и на рас хо ди те за 2012 го ди на, за ед -
но со из ве шта јот на над зор ни от од бор. 

Во вед но из ла га ње и на по ме ни
по пред ло же ни те ма те ри ја ли под не -
се чле нот на ИО на здру же ни е то Пав -
ле Ва си лев ски. Тој наг ла си де ка одр -
жу ва ње то на оваа сед ни ца на ЗП Та -
фта ли џе ДДД-Скоп је се сов па ѓа со
пе тго диш но то ус пеш но по сто е ње,
кое поч на од ну ла, а де нес има 6.000
чле но ви-пен зи о не ри. Во овој пер и -
од здру же ни е то се сре ќа ва ше со
мнош тво проб ле ми, кои се ре ша ваа
бла го да ре ние на ан га жи ра но ста на
си те шест раз гра но ци и не се бич но -
то за ла га ње на пен зи о не ри те. При -
тоа, тој наг ла си де ка из ве шта јот за

ра бо та та е об је кти вен и ги со др жи
си те актив но сти што беа ре а ли зи ра -
ни во ми на та та го ди на, во ко ја ИО
одр жа еди на е сет сед ни ци. Со ос тва -
ре ни те средс тва - при хо ди те, из врш -
ни от од бор ра ци о нал но и на мен ски
рас по ла га ше во сог лас ност со пла -
ни ра ни те рас хо ди. 

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, ука жа на по тре ба та од
по го ле ма вклу че ност на пен зи о не -
ри те во спорт ски те игри и кул тур ни -
те актив но сти, што има за цел по го -
ле мо дру же ње на пен зи о не ри те од
си те здру же ни ја во др жа ва ва.

ЗП САРАЈ

Ос тва ре ни про грам ски те опре дел би
Ба ки Ба киу

На 20.3.2013 го ди на, ЗП Са рај
одр жа от чет на сед ни ца, на чиј дне -
вен ред беа: ве ри фи ка ци ја та на
ман да тот на еден член на со бра ни -
е то, из ве шта јот за ра бо та и фи нан -
си ски от из ве штај за ми на та го ди на
и про гра ма та за ра бо та и фи нан си -
ски от план за 2013 го ди на.

На сед ни ца та при сус тву ваа: пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, пре тсе да те лот на СЗП на гра дот
Скоп је, Кр сте Ан ге лов ски, гра до на -
чал ни кот на Са рај, Бе кир Му ра ти,
ка ко и прет став ни ци од ЗП Те то во,

ЗП Та фта ли џе и од ЗП Го сти вар.
Пре тсе да те лот на ЗП Са рај, Ру -

фат Ра ма да ни, отка ко ги поз дра ви
при сут ни те, под не се из ве штај за ра -
бо та та на здру же ни е то во 2012 го -
ди на. Тој, ме ѓу дру го то, ги из не се ре -
зул та ти те и те шко ти и те на здру же ни -
е то, ка ко и со ра бо тка та со ло кал на -
та са мо у пра ва и актив но сти те и ре -
зул та ти те на здру же ни е то во 2012
го ди на. Тој изра зи на деж де ка во но -
ва та оп штин ска згра да ќе има про -
сто рии и за ЗП Са рај, спо ред ве ту -
ва ња та.

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, му ги че сти та по стиг на -

ти те ре зул та ти на ЗП Са рај, а по тоа
ин фор ми ра за не кои актив но сти по -
вр за ни со ра бо та та на СЗПМ. Тој,
ме ѓу дру го то, ги спом на: бесп лат но -
то ле ку ва ње на пен зи о не ри те со ни -
ски пен зи ски при ма ња, бањ ско-ре -
кре а тив но то ле ку ва ње, на ма лу ва -
ње то на це ни те на не кои ле ко ви,
вклу чу ва ње то во стру кту ри те на
СЗПМ и дру ги те ет ни те ти.

Во ди ску си ја та учес тву ваа и Кр -
сте Ан ге лов ски, Ни ја зи Џе ли ли, Ша -
бан Ази зи, Ме то ди ја Но вков ски, Си -
ме он Де лев ски, Фе тах Де ми ри, Га ни
Ис ма и ли и Ба ки Ба киу. По ди ску си -
ја та, беа усво е ни и си те до ку мен ти.

ЗП МАКЕДОНСКИ БРОД

Про ши ру ва ње на здрав стве на та за шти та
СЗП НА ГРА ДОТ СКОП ЈЕ

На седницата беше повторена заложбата за из ди га ње на стан дар дот и на ква ли те тот на жи вот на членс тво то на што по ви со ко ни во



А. Ри сто ска

За ла га ња за по до бри ре зул та ти бе -
ше мо то то на от чет но то со бра ние на
ЗП Ки че во. Тоа го истак на пре тсе да -
те лот на здру же ни е то на пен зи о не ри -
те Ки че во, Љу бо мир Лу ка ро ски, кој,
по крај поз дра ви те до де ле га ти те, истак -
на де ка до кра јот на сво јот ман дат ќе
се за ла га за ус пеш но ра бо те ње.

Со ра бо та та на со бра ни е то ра ко -
во де ше пре тсе да те лот Мех мед Mех -
ме ти, кој во сво јот во вед го поз дра ви
при сус тво то на пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ро ски, и го сти те од
ЗП Ма ке дон ски Брод.

На со бра ни е то беа пре зен ти ра ни
и усво е ни: из ве шта јот за ра бо та здру -
же ни е то за 2012 го ди на, со фи нан си -
ски от из ве штај, што го образ ло жи пре -
тсе да те лот на над зор ни от од бор Ки ро
Бла же ски, ка ко и про гра ма та за ра -
бо та на здру же ни е то за 2013 го ди на.

Во рас пра ва та по овие до ку мен ти
учес тву ваа по ве ќе пен зи о не ри. Та ка,
се кре та рот на здру же ни е то До бре Ла -
за ре ски се за ло жи, при од лу чу ва ње во
ко ми си и те за бањ ско и кли мат ско ле -
ку ва ње во фон дот, ви си на та на пен зи -

ја та да не би де ос но вен кри те ри ум за
до де лу ва ње бањ ско ле ку ва ње, ту ку
тре ба да се има пред вид вкуп на та ма -
те ри јал на по лож ба на пен зи о не рот. 

Вла до Ар со ски пред ло жи во спорт -
ски те нат пре ва ри да се вклу чат што
по го лем број пен зи о не ри од раз гра -
но ци те, Сре тен Ла зе ски се за ло жи за
изра бо тка на прег ле ди на пен зи о не -
ри те по раз гра но ци, а пре тсе да тел ка -
та на Акти вот на пен зи о нер ки, Ан ге -
ли на Ри сто ска, ја прет ста ви про гра -
ма та на акти вот за 2013 го ди на во
рам ки те на ЗП Ки че во.

Усво е на та про гра ма на СЗПМ за
2013 го ди на пред де ле га ти те на Со -
бра ни е то ја прет ста ви чле нот на ИО
на СЗПМ Ду шан Ри сто ски, кој, ме ѓу
дру го то, ја подв ле че за лож ба та на Со -
ју зот за ре дов на та исп ла та на пен зи -
и те, се оп фат на здрав стве на за шти та
на пен зи о не ри над 65 го ди ни во зраст,
изра бо тка на сoци јал на кар та за се -
кој пен зи о нер и дру го.

На кра јот де ле га ти те со ак ла ма ци -
ја ги усво и ја: из ве шта јот за ра бо та та за
2012 го ди на, со фи нан си ски из ве штај
и за врш на сме тка, ка ко и про гра ма за
ра бо та на ЗП Ки че во за 2013 го ди на.
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ВЕ ЛЕС
Со залагања до подобри резултати 

Бо жа на Ќу ла вко ва 

Ма ни фе ста ци ја та „Блак ца та на ба -
ба“ се одр жа 18-ти пат, со што ста на пол -
но лет на. Око лу 500 пен зи о нер ки од 18
гра да од Ма ке до ни ја дој доа да ги прет -
ста ват сво и те ста ри тра ди ци о нал ни бла -
га, кои се оста ви на од нив ни те ба би и
мај ки. Тие не кол ку ча са се за ба ву ваа,
се дру жеа и ги вку си ја под за бо ра ве ни -
те бла га на сво и те пред ци. За оваа при -
го да беа об но ве ни ре цеп ти те и беа при -
го тве ни тис пи шти ја, фур ма, тат лии, ше -
ќер ле ме, ра ва ни ја. Со фи ја Ди мо ва ве -
ли де ка нај важ но е што од лич но се дру -
же ле, а таа со за до волс тво ја по се ту ва

ма ни фе ста ци ја та. За до бро то рас по ло -
же ние во са ла та ме ѓу при сут ни те, не кои
од учес нич ки те не ја про пу шти ја мож -
но ста да го зе мат ми кро фо нот, да за пе -
ат и се вра тат за мо мент во мла до ста. 

- Ста нав утро во уште во 5 ча сот за
да ги при го твам овие фур ки, вид кроф -
ни. Ре цеп тот за нив го на у чив од мо ја та
мај ка, се га им го пре не су вам на пом -
ла ди те. Не е те шко да се при го тват, ова
е ста рин ско бла го. По ста ро е од ме не,
ед но став но е. Че сто ги при го тву вам,
пред с< за вну ци те. Ама бр зо го сне му -
ва од ма са та - истак на Лен че Астар џи -
е ва од Не го ти но. Таа до а ѓа че твр ти пат
на ма ни фе ста ци ја та, пред с< по ра ди дру -

же ње, убав по мин и за ба ва.
Но „Блак ца та на ба ба“ има и ху ма -

ни та рен ка ра ктер, дел од средс тва та се
за ли ца на кои им е по треб на фи нан си -
ска по мош. Ова е единс тве на ва ква ма -
ни фе ста ци ја во зем ја ва, пре поз нат ли -
ва е и за неа има го лем ин те рес. Се ко -
гаш се ба ра би лет по ве ќе откол ку што
мо же да со бе ре го сти мо те лот „На Ве -
ле шко“, ка де што се одр жу ва.

- Го ди на ва ре шив ме со бра ни те
средс тва, по 30 де на ри од го стин ка, да
ги на ме ни ме за че ти ри го диш но де те од
Ве лес што има це ре брал на па ра ли за и
му тре ба ат за опе ра ци ја. Од де лу ва ме
од на ши те скром ни пен зии, со до бра
мис ла. Ус пе ав ме да се одр жи ме 18 го -
ди ни и се га, еве, вле гов ме во пол но лет -
ство. Цел ни бе ше да ги за чу ва ме од за -
бо ра вот ста ри те бла га, а по тол ку го ди -
ни ста нав ме и поз нат ло ка лен бренд -
кон ста ти ра Не дел ка Ѓор ги е ва, пре тсе -
да тел ка на Акти вот на пен зи о нер ки те
од Ве лес, ор га ни за тор на ма ни фе ста -
ци ја та. 

Тие ми на та та го ди на из да доа и кни -
шка со ре цеп ти од дел од ста рин ски те
бла га што до се га би ле из ло же ни.

З. Ми хај лов

Де вет ти сеп тем ври 1959 го ди на.
Ма ке дон ска та јав ност е во ис че ку ва -
ње. Ни ко Не стор, на ши от прв пли вач -
ки ма ра то нец, по ве ќе од 10 ча са е во
раз бра ну ва ни те во ди на ка на лот Ла
Манш, а ве ста да ли го преп ли вал - ни -
ка ко да стиг не. Ко неч но во поп лад -
нев ни те ча со ви разд ви же ност и ра -
дост во охрид ска та чар ши ја: Ни ко Не -
стор по 12 ча са и 6 ми ну ти ус пе ва да
ја до бие би тка та со ка на лот, го сов ла -
ду ва и дам неш ни от сон е ос тва рен.
Ве ста бр зо се ра ши ру ва низ це ла Ма -
ке до ни ја. Си те се чув ству ва ат гор до,
ра дос но.

СЕ БО ДРЕВ СА МИ ОТ СЕ БЕ СИ

- Пре диз ви кот бе ше го лем, а мо -
ти вот уште по го лем. Зна ев де ка со ме -
не е це ла та на ци ја, бев под стра шен
при ти сок, ни ка ко не сме ев да потк -
лек нам. Имав те шки пер и о ди во бор -
ба та со бра но ви те и со стру и те во ка -
на лот, но во ни ту еден мо мент не по -
мис лив на пре да ва ње. Се бо древ са -
ми от се бе си и го слу шав гла сот на мо -
јот при друж ник и дру гар Ки ро За ров,
кој од брот че то по сто ја но ми до вик ну -
ва ше: „Из др жи, из др жи, бре гот е ту -
ка...“. Ко неч но во Сент Мар га рет се
ис пра вив на бре гот, ус пе ав.

Ова се дел од се ќа ва ња та на Ни -
ко Не стор на мо мен ти те во сво јот нај -
те жок, но мо же би и нај сре ќен ден во
спорт ски от жи вот. И ние по чув ству -
вав ме ка ко и се га да е та му не ка де -
да ле ку во во ди те на Ла Манш, во ка -
на лот што за се кој пли вач ки ма ра то -
нец е пре диз вик, но и за ка на. Та му
ни ко гаш не се знае ка ков ќе би де кра -
јот. Стру и те од Ат лан ти кот и од Се вер -
но Мо ре се су ди ра ат ток му во не го, па

ду ри и искус ни те ка пе та ни на брот чи -
ња та не мо жат да прет по ста ват во кој
мо мент на ко ја стра на ќе ги од не се
раз бра ну ва на та во да...

- Мо јот обид за преп ли ву ва ње на
ка на лот има ше и пре ди гра - рас ка жу -
ва Не стор. - Нај пр во тре ба ше да стар -
ту вам со уште 46 ма ра тон ци од 23
зем ји, на 27 август, но пред тр ка та,
по ра ди ло шо то вре ме, се слу чи ја мно -
гу не при јат но сти. Отка ко со ави он стиг -
нав ме од До вер во Ка ле, Фран ци ја,
се упа тив ме кон стар тот кај Кап Гри -
не. Вре ме то бе ше ло шо, во тем ни ца -
та са мо го слу шав ме шу мот на бра но -
ви те што сил но уди раа во бре гот. Брот -
чи ња та што тре ба ше да н< сле дат од -
вај се гле даа, не кои не беа ни ту стиг -
на ти на сво и те по зи ции. Ко га глав ни -
от су ди ја и ор га ни за тор Бил Бат ли да -
де знак за старт и тој се нај де во во -
да та, би деј ќи од сил ни те бра но ви кај -
че то се пре вр те. Јас вле гов во во да -
та, иа ко не мо жев да го ви дам брот -
че то што тре ба ше да ме сле ди. Во еден
мо мент по чув ству вав ка ко не кој ме
пов ле ку ва, тоа бе ше еден од ре пор -
те ри те на Би-би-си, кој ми ре че: „Ка -
де, тво е то брот че го не ма, не мо жеш
да пли ваш“. Тоа бе ше го ле мо раз о ча -
ру ва ње за ме не. Но на бр гу се уте шив
ко га ви дов де ка на бре гот се оста на -
ти по ве ќе то од по ло ви на ма ра тон ци,
чии брот чи ња, исто ка ко и мо е то, по -
ра ди ло шо то вре ме не при стиг наа.

По вра ќа ње то во До вер, Анг ли ја,
пад на ре ше ни е то - јас и За ров да оста -
не ме и да го че ка ме мо мен тот за по -
втор ни от старт, а трој ца та од ти мот,
ме ѓу кои и тре не рот Сла ве Фи лев, се
вра ти ја до ма.

ПРВ МА КЕ ДО НЕЦ 
ШТО ГО СОВ ЛА ДАЛ КА НА ЛОТ

- И та ка дој де тој 9 сеп тем ври 1959.
Ми нав низ с< и се што, но на кра јот ус -
пе ав. Се за пи шав во веч на та ли ста на
оние што ус пе а ле да го преп ли ва ат Ла
Манш. Со ра дост се се ќа вам на тој
ден, кој има по себ но ме сто во мо јот
жи вот.

Та ка, Ни ко ста на пр ви от Ма ке до -
нец што го сов ла да ка на лот, за по не -
го тоа да им ус пее на по кој на та Ати на
Бо ја џи, ко ја на исти от да тум, но 10 го -
ди ни по доц на, го преп ли ва Ла Манш,
а по неа ду ри во по ско ро вре ме 32-та
ки ло ме три ме ѓу Фран ци ја и Анг ли ја ус -
пеш но ги ми наа То ми Сте фа нов ски
(2009 г.) и Игор Ди мов ски (2010 г.).

По да то ци те го во рат де ка сме има -
ле и има ме пли вач ки ма ра тон ци, но
Ни ко Не стор е по се бен по мно гу не -
шта. Тој бе ше пр ви от што поч на со ма -
ра тон ско пли ва ње во Ма ке до ни ја. Не -
го ва та пр ва дел ни ца бе ше од Го ри ца
до Охрид, по тоа во 1955 го ди на бе ше
пр ви от што пли ва ше на па те ка та од

Пе шта ни до Охрид, за во 1958 го ди -
на, зна чи ед на го ди на пред на ста пот
на Ла Манш, да из ве де ви стин ски под -
виг со преп ли ву ва ње то на Охрид ско
Езе ро од Све ти На ум до Стру га.

- Тоа ми бе ше ед на од по те шки те
тр ки, а нај го ле ма та кри за ја по чув -
ству вав пред цел та, не ка де кај Ка ли -
шта. Ми се чи ни де ка ов де по ра ди
стру е ње то на во да та пли вав це ла веч -
ност. Отка ко ви дов ме со тре не рот Фи -
лев де ка оваа ма ка ќе про дол жи го
сме нив ме пра ве цот, зап ли вав кон

Охрид и та ка се изв ле ков од сил ни те
пот по вр шин ски струи во во да та. Но,
за жал, на стру шки от брег оста наа
мал ку гле да чи, дру ги те се умо ри ле од
че ка ње и си за ми на ле. Имав те шка
тр ка и во Ат лан тик Си ти во САД, но бр -
зо ги за бо ра вив ма ки те отка ко доз -
нав де ка во кон ку рен ци ја на ама те -
ри те имав нај до бар ре зул тат.

Ни ко Не стор има по чес но ме сто
во ма ке дон ска та спорт ска исто ри ја,
тој е ме ѓу на ши те ве ли ка ни. За сво и -
те под ви зи има до би е но го лем број
приз на ни ја, а од др жа ва та ја до би и
зас лу же на та пен зи ја што им сле ду ва
на врв ни те спор ти сти. Жи вее ми рен
жи вот во ку ќа та во на сел ба та Влае во
Скоп је, за ед но со сво ја та со пру га. Си -
нот и ќер ка та трг на ле по нив ни те па -
ти шта, но вну ка та Ни кол е по себ на ра -
дост за прос ла ве ни от пли вач ки ас, за -
што и таа иска жу ва љу бов кон пли ва -
ње то, а вну кот Ми лош е вљу бе ник во
фуд ба лот.  

ВЕ ЛИ КА НИ НА МА КЕ ДОН СКИ ОТ СПОРТ - НИ КО НЕ СТОР

Јунакот од Ла Манш

„Блакцата на баба“ - 18. пат

Ни ко Не стор бе ше еден
од пр ви те ма ра тон ци во
све тот што го преп ли ваа
ка на лот во 1959 го ди на

Спомен фотографија од историската битка со каналот која траеше 12 часа и  6 минути
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