
Го ди на та што из ми на за Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја
спо ред по стиг на ти те ре зул та ти во ме мо ри -
ја та на мно гу ми на ќе би де го ди на за па ме -
те ње, би деј ќи си те актив но сти и за да чи што
беа пла ни ра ни за че ти ри го диш ни от ман -
дат се ос тва ре ни за три го ди ни. По себ но
од исто ри ско зна че ње е што е по стиг на та
за бе ле жи тел на разд ви же ност на пен зи о -
не ри те на по ле то на кул тур ни те и на спорт -
ски те деј но сти, на пик ник-сред би те и ек -
скур зи и те, на мно гу те се којд нев ни дру же -
ња во клу бо ви те на пен зи о не ри те и слич -
но, во кои во 2013 го ди на учес тву ваа над
300.000 при пад ни ци на оваа по пу ла ци ја.
Се то ова прет ста ву ва европ ски ре корд.
Ана ли зи те по ка жу ва ат де ка бла го да ре ние
на вос по ста ве ни те парт нер ски од но си на
СЗПМ со Ми ни стерс тво то за труд и со ци -
јал на по ли ти ка и со Вла да та на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја е уна пре де на ме ѓу себ на та со -
ра бо тка за по ди га ње на жи вот ни от стан -
дард на пен зи о не ри те и нив но то учес тво
во со ци јал ни от жи вот. Ми натaта го ди на,
по крај ре дов но то усог ла су ва ње на пен зи -
и те, се из вр ши и до пол ни тел но зго ле му ва -
ње од 5 от сто, со што пен зи о нер ски те при -
ма ња се зго ле ми ја за 6,9 от сто. Та ка, од
2006 го ди на до се га вкуп но то зго ле му ва -
ње то на пен зи и те из не су ва 54 от сто. Про -
сеч на та пен зи ја ја до стиг на су ма та од
11.833 де на ри, а со од но сот на про сеч на -
та пла та со про сеч на та пен зи ја од 49 се
иска чи на 56 про цен ти. Ова е уште поз на -
чај но ако се знае де ка во си те со сед ни зем -
ји, ме ѓу кои и член ки на ЕУ, по ра ди еко ном -
ска та кри за дој де до зна чи тел но на ма лу -
ва ње на пен зи и те и на спо ме на ти от со од -
нос, а исто вре ме но ги зго ле ми ја ста рос ни -
те гра ни ци за пен зи о ни ра ње. Во овој пер -

и од во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се ос тва ри
зго ле му ва ње на вра бо те но ста, та ка што
со од но сот на еден пен зи о нер се по ка чи
на 1,8 оси гу ре ник, што, исто та ка, е по по -
вол но во од нос на дру ги те зем ји од оп кру -
жу ва ње то.

ТРАЈНО СМЕСТУВАЊЕ 

По сво ја та зна чај ност за обе ле жу ва ње
е и тоа што, по ба ра ње на из врш ни от од -
бор на СЗПМ, Вла да та на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја на 21.12.2013 го ди на до не се од -
лу ка да ни се да дат на трај но ко ри сте ње

без на до ме сток 161 ква дра тен ме тар на
10. кат во згра да та на МРТ. Со ова зна чи -
тел но ќе се по до брат и по е вти нат ус ло ви -
те за ра бо та на со ју зот, би деј ќи до се га за
ко ри сте ње на про сто ри и те од око лу 90 ква -
драт ни ме три во ССМ со ју зот пла ќа ше го -
лем на до ме сток. Овој по тег на Вла да та за
СЗПМ е од исто ри ско зна че ње, би деј ќи
прв пат во 68 го ди ни од фор ми ра ње то оваа
нај ма сов на и мно гу актив на нев ла ди на,
не по ли тич ка, не про фит на мул ти ет нич ка
ор га ни за ци ја до би про сто рии на трај но ко -
ри сте ње. Факт е де ка оваа ор га ни за ци ја
со 250.000 чле на це лос но го зас лу жу ва
овој по тег, до тол ку по ве ќе што за вре ме на
тран зи ци ја та др жа ва та од СЗПМ пре зе де
че ти ри пен зи о нер ски до ма во Скоп је.

Зна чај но е и тоа што од по че то кот на
ми на та та го ди на си те пен зи о не ри што има -
ат при ма ња под про сеч на та пен зи ја, а тоа
се над 160.000 ста рос ни, се меј ни и ин ва -
лид ски пен зи о не ри, до би ја пра во на бесп -
лат но бол нич ко ле ку ва ње. Со под др шка на
СЗПМ че твр та го ди на по ред про дол жи и
ре а ли зи ра ње то на про е ктот „Бањ ска кли -
мат ска ре кре а ци ја на ко рис ни ци на пен -
зи ја“. Исто та ка, го лем број пен зи о не ри го
ко ри стат и пра во то на бесп ла тен авто бу -
ски пре воз во Скоп је, Би то ла, При леп, Ве -
лес и во не кои дру ги гра до ви. Си те овие
про е кти при до не су ва ат не са мо за по ди -
га ње на жи вот ни от стан дард на пен зи о не -
ри те ту ку и за нив но по до бро жи ве е ње во
тре та та до ба.

МАНИФЕСТАЦИИ ОД 
НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС

Во ор га ни за ци ја на СЗПМ ми на та та го -
ди на ус пеш но се одр жаа 11. фолк лор ни

ре вии. Нај пр вин во Го сти вар, Охрид, Дел -
че во, Ра до виш, Ве лес и во Ки се ла Во да-
Скоп је се одр жаа ше сте ре ги о нал ни ре -
вии, на кои учес тву ваа ан самб ли и пе јач -
ки гру пи од ре корд ни 47 здру же ни ја на пен -
зи о не ри, а нај до бри те од нај до бри те мно -
гу ус пеш но и ква ли тет но се прет ста ви ја на
Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри што се одр жа во Уни вер зал на та са ла
во Скоп је пред 1.500 по се ти те ли. На овие
ре вии се афир ми раа ста ро град ски от фолк -
лор, из вор но то тво реш тво и ма ке дон ски -
от кул ту рен иден ти тет. Тоа при до не се Ми -
ни стерс тво то за кул ту ра, Ре пуб лич ка та пен -
зи о нер ска ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри
и ше сте ре ги о нал ни ре вии да ги прог ла си
за ма ни фе ста ции од на ци о на лен ин те рес
за кул ту ра та на на ша та др жа ва. Ре пуб лич -
ка та фолк лор на ре ви ја на пен зи о не ри те
се одр жа под мо то то „Скоп је се се ќа ва“, по
по вод од бе ле жу ва ње то на 50-го диш ни на -
та од скоп ски от зем јо трес, за што СЗПМ до -
би бла го дар ни ца од гра дот Скоп је и од Уни -
вер зал на та са ла.

И не са мо тоа. Ми на та та го ди на пен -
зи о не ри те зна чи тел но ги зго ле ми ја по се -
ти те на те а тар ски те и на дру ги те прет ста ви
во кул тур ни те ин сти ту ции во на ша та зем -
ја, бла го да ре ние на по пу стот од 50 от сто на
це на та на влез ни ци те, што за пен зи о не ри -
те го овоз мо жи Ми ни стерс тво то за кул ту -
ра на Вла да та на РМ. Па тем да спо ме не -
ме де ка на овој на чин при кра јот на 2013
го ди на око лу ил ја да пен зи о не ри од Скоп -
је, Ку ма но во и од Ве лес, све че но об ле че -
ни ка ко за нај го лем праз ник, ја гле даа култ -
на та прет ста ва „Веч на та ку ќа“ во но ви от
те а тар во Скоп је и беа во о ду ше ве ни од це -
ло куп ни от ам би ент. За бе ле жи тел но бе ше
и учес тво то на СЗПМ на 13. Ме ѓу на ро ден
фе сти вал за тре та жи вот на до ба во Љуб ља -
на, Ре пуб ли ка Сло ве ни ја, на кој, по крај офи -
ци јал ни сред би, ус пеш но се прет ста ви фолк -
лор ни от ан самбл на ЗП-Те то во.

Ми на та та го ди на ми на и во зна кот на
18. пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри,
ма сов на спорт ска ма ни фе ста ци ја со бо -
га та и ус пеш на тра ди ци ја. Во знак на пол -
но лет ство то на игри те, СЗПМ ор га ни зи ра -
ше осум ре ги о нал ни нат пре ва ри во Га зи
Ба ба и Кар пош-Скоп је, Би то ла, Стру га, Не -
го ти но, Кра то во, Ра до виш и во Ви ни ца. Ре -
пуб лич ка та ма ни фе ста ци ја се одр жа во
Штип, со ре кор ден број учес ни ци и нат пре -
ва ру ва чи, соз да вај ќи во здра во те ло, здрав
дух, но и дру же ње и со жи вот. Соз да де ни се
и но ви вред но сти со ви стин ски ре кре а тив -
ни до жи ву ва ња на ма сов ни те и до бро ор -
га ни зи ра ни пен зи о нер ски пик ник-сред би
во Ора о ви ца кај Ра до виш, во Лес но во кај
Про би штип, кај ма на сти рот „Св. Пан те леј -
мон“-Ко ча ни, во Стар До јран, Пе лин це кај

Ку ма но во, Еле нец кај Ма ке дон ска Ка ме -
ни ца, Са рај во Скоп је и дру ги. Се то тоа бе -
ше ус пеш но сле де но од гла си ло то на СЗПМ
„Пен зи о нер плус“, од осо вре ме на та веб-
стра ни ца, ка ко и од по ве ќе на ци о нал ни и
ло кал ни ме ди у ми. Ми на та та го ди на зна -
чи тел но е по до бре на и со ра бо тка та со ССМ
и Црвениот крсткако и на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те со ло кал ни те са мо у пра ви,
та ка што се отво ре ни по ве ќе но ви клу бо -
ви за дне вен пре стој на пен зи о не ри те, ка -
де што тие се дру жат и бла го вре ме но и точ -
но се ин фор ми ра ат, игра ат шах, до ми но
или таб ла, со што ус пеш но ги над ми ну ва -
ат са мо ти ја та и де пре си ја та. Спо ред си те
актив но сти и ре зул та ти, 2013 го ди на мо -
же да се сме та и ка ко нај ус пеш на го ди на
во дол го го диш на та исто ри ја на Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке -
до ни ја. По ра ди се то ова и по ра ди мо е то
лич но ма кси мал но за ла га ње и при до нес
во 2013 го ди на до бив две зна чај ни приз -
на ни ја за па ме те ње. Во по че то кот на го ди -
на та за при до не сот во афир ма ци ја та на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја од ре дак ци ја та на
„Но ва Ма ке до ни ја“ и од чи та те ли те на овој
прв ма ке дон ски дне вен вес ник бев прог -
ла сен за лич ност на 2012 го ди на, со све -
че но вра чу ва ње на приз на ни е то и ста ту е -
тка па ун. Ка ко кру на на мо јот вку пен ан -
гаж ман ја до бив и пре стиж на та нај ви со ка
др жав на на гра да „11 Октом ври“ за 2013
го ди на за жи вот но де ло од ја вен ин те рес
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во об ла ста на
но ви нарс тво то и пуб ли ци сти ка та. Овие
приз на ни ја се го ле ма са ти сфак ци ја за ус -
пеш но вло же ни от труд и ан га жи ра ност и
ме пра ват осо бе но горд ка ко прв чо век на
со ју зот, би деј ќи оваа на гра да во исто вре -
ме е и приз на ние за си те пен зи о не ри-чле -
но ви на со ју зот. 

Си те овие уба ви ус пе си го тра си ра ат
па тот на со ју зот за но ви по сти га ња и во
2014 го ди на, ко ја спо ред усво е на та про -
гра ма е прог ла се на за го ди на на со ли дар -
но ста. По крај тра ди ци о нал ни те актив но -
сти, по се бен при о ри тет ќе му се да де на
раз во јот на со ци јал но-ху ма ни тар ни те це -
ли, а е за цр та на и но ва ди на ми ка во ши -
ре ње то на по зи тив на та енер ги ја во ин те -
рес на се гаш ни те и ид ни пен зи о не ри. По -
стои ре а лен оп ти ми зам во 2014 го ди на
да би де до не сен но ви от за кон за пен зи о -
нер ско ор га ни зи ра ње во Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја и да поч не из град ба та на но ви
до мо ви за пен зи о не ри и ста ри ли ца. Исто -
вре ме но ќе се под др жу ва ат и ќе се пот -
тик ну ва ат си те актив но сти за по до бру ва -
ње на ус ло ви те за до сто инс тве на ста рост,
за здра во и актив но ста ре е ње, би деј ќи
пен зи о не ри те и си те ста ри лу ѓе во др жа -
ва та го зас лу жу ва ат тоа!
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ДРА ГИ АР ГИ РОВ СКИ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕ ЛОТ НА СЗПМ, ЗА 2013-ТА

Го ди на за исто ри ја та
Спо ред си те актив но сти и

ре зул та ти, 2013-та мо же да
се сме та ка ко нај ус пеш на
го ди на во дол го го диш на та

исто ри ја на Со ју зот на 
здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те на Ма ке до ни ја. По крај
ре дов но то усог ла су ва ње на
пен зи и те, ми натaта го ди на
се из вр ши и до пол ни тел но
зго ле му ва ње од 5 от сто, 
со што пен зи о нер ски те 
при ма ња се зго ле ми ја 
за 6,9 от сто. Та ка, 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 54 от сто

На по ви со ко ни во е ос тва ре на со ра бо тка со Фон дот на ПИОМ, во чиј упра вен од бор, по де се ти на го ди ни па у за, од 1
октом ври 2013-та СЗПМ има по втор но свој член. Со тоа со ју зот актив но се вклу чу ва во утвр ду ва ње то на за ед нич ки те актив -
но сти за по до бру ва ње на стан дар дот на пен зи о не ри те и кон за шти та та на пра ва та и ин те ре си те на ко рис ни ци те на пен зи -
ја. Во за врш на фа за е про е ктот за сре ду ва ње на членс тво то по здру же ни ја и оп шти ни. Ме ѓу по ве ќе то по стиг на ти ре зул та ти
и актив но сти се ка ко за обе ле жу ва ње е за вр шу ва ње то на про е ктот за сре ду ва ње на ар хи ва та на СЗПМ. Бла го да ре ние на
це ло то ра ко водс тво на со ју зот и на струч ни те ли ца од Ар хи вот на Скоп је, ар хив ски от ма те ри јал со би ран со го ди ни, се га е
уред но сре ден и де фи ни ран спо ред За ко нот за ар хи ви ра ње на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. На ред на фа за е се то тоа да се за -
бе ле жи во еле ктрон ска фор ма и да ста не ар хи ва, ка ко што F при ле га на ед на го ле ма и зна чај на по пу ла ци ја. Се то ова е уште
еден до каз де ка се гаш но то ра ко водс тво на со ју зот е актив но на се кој план и е во че кор со со вре ме ни те европ ски те ко ви.

По де сет го ди ни па у за со свој член во управ ни от од бор на ПИОМ
Спортската олимпијада во 2013-та предизвика огромен интерес

Пензионерите од групата „Серенада“ од Карпош ја негуваат убавата песна

Аргировски со наградата „11 Октомври“



Из ми на ти от пер и од Ми ни стерс -
тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка и
Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја беа
по све те ни на раз во јот и на уна пре ду -
ва ње то на актив но сти те по вр за ни со
пра ша ња од се којд нев ни от жи вот на
пен зи о не ри те, ка ко што е уна пре ду -
ва ње на со ци јал ни от жи вот, олес ну -
ва ње во при ста пот на со ци јал ни те
пра ва и со ра бо тка пре ку нев ла ди ни -
от се ктор и дру го, би деј ќи сме та ме де -
ка е по треб но ли ца та во тре та та до ба
да во дат жи вот во кој ќе би дат це лос -
но ан га жи ра ни нив ни те по тен ци ја ли
и да има ат жи вот во кој ќе ја до би јат
по треб на та под др шка од оп штес тво -
то, ве ли ми ни сте рот Ди ме Спа сов во
но во го диш но то ин терв ју за вес ни кот
„Пен зи о нер плус“

Ед на од про грам ски те актив но сти
на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја е обез бе ду ва ње со ци јал на си гур -
ност на ко рис ни ци те на пен зи ја пре -
ку зго ле му ва ње то на пен зи и те и нив -
на та ре дов на исп ла та. До 2007 го ди -
на пен зи и те се исп ла ту ваа во три гру -
пи. Од 2008 го ди на Вла да та на Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја, пре ку Ми ни стерс -
тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка и
Фон дот на ПИОМ, пре зе де об вр ска
исп ла та та на пен зи и те да се вр ши во
по че то кот на се ко ја сед ми ца од ме -
се цот за прет ход ни от ме сец, и тоа за
си те гру пи пен зии исто вре ме но. По -
крај ре дов но то, се вр ши и до пол ни -
тел но зго ле му ва ње на пен зи и те. Во
таа на со ка, 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 54 про цен ти. Вла да та на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја оста ну ва по све -
те на на одр жу ва ње то на со ци јал на та
си гур ност на пен зи о не ри те и во 2014
го ди на, со што пен зи и те ќе се усог ла -
сат за уште за 5 про цен ти. 

Ина ку, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е
ед на од ре тки те зем ји што не ја зго -
ле ми ја ста рос на та гра ни ца за пен зи -
о ни ра ње и ги зго ле ми ја пен зи и те и

во ус ло ви на еко ном ска кри за и ре -
це си ја, за раз ли ка од го лем број зем -
ји во ре ги о нот и во Евро па, кои го на -
ма ли ја из но сот на пен зи ја та и ја зго -
ле ми ја ста рос на та гра ни ца. Ми ни сте -
рот Спа сов ја истак на и ус пеш на та
со ра бо тка со СЗПМ, би деј ќи Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на

Ма ке до ни ја е ед на од најм но гу број -
ни те ор га ни за ции во др жа ва та, чи ја
глав на деј ност е за шти та на пра ва та
и ин те ре си те на ко рис ни ци те на пен -
зи ја, ка ко и нив но ин те гри ра ње во
оп штес тве ни от жи вот, пре ку ор га ни -
зи ра ње раз лич ни на ста ни од со ци ја -
лен, кул ту рен и спорт ски ка ра ктер, со

Љу би ца Куз ма нов ска 

ЗП-Ку ма но во се ко ја го ди на во пос -
лед на та сре да од де кем ври ја одр жу ва
тра ди ци о нал на та но во го диш на за бав -
но-спорт ска ве чер. Оваа го ди на за ба -
ва та ја отво ри пот пре тсе да тел ка та на
со бра ни е то и ИО на ЗП-Ку ма но во, Љу -
би ца Куз ма нов ска, ко ја ги поз дра ви
при сут ни те и им по са ка до бро здрав -
је, долг и сре ќен жи вот. На при сут ни те
им се обра ти и ги поз дра ви пре тсе да -
те лот на ЗП-Ку ма но во, Спир ко Ни ко -
лов ски, кој им ги че сти та но во го диш -
ни те и бо жиќ ни те праз ни ци.

Кра ток осврт на за цр та на та и ре а -
ли зи ра на про гра ма за 2013 го ди на под -
не се пре тсе да те лот на ко ми си ја та за
спорт, од мор и ре кре а ци ја Ру со мир Ја -
нев ски.

По тоа беа прог ла се ни нај ус пеш ни -
те спор ти сти и спорт ски ра бот ни ци во
2013 го ди на. Нај до бар пен зи о нер-
спор тист во ЗП-Ку ма но во е Мо ме Цве -
та нов ски, осво ју вач на зла тен ме дал
на 18. РПСНИ во Штип во тр ча ње на 80
ме три до 60 го ди ни. Нај до бар спор тист-
пен зи о нер пре ку Оп штин ски от со јуз на
спор то ви е Вла тко Спа сов ски, осво ју -

вач на зла тен ме дал во тро бој. За нај -
до бра еки па е прог ла се на ма шка та еки -
па во пи ка до, осво ју ва чи на злат ни ме -
да ли: Сто јан Бо го ев ски, Мир ко Ра лиќ,
Ру сан Ди чев ски, Ѓо ко Та сев ски. Дип ло -
ми до би ја и: Ср ѓан Хри стов ски, Ми ли -
сав Се ра фи мов ски, Ми ло рад Стој ма -
нов ски, Кру ме Па нев ски, Сте фан Или -
ев ски, Јас ми на То до ров ска, Бла жо Ста -
ној ков, а по да рок до би ја нај ста ри от нат -
пре ва ру вач, учес ник на Ре пуб лич ки те
нат пре ва ри во шах, Ја нин ка Ко ста ди -
нов ска, и Еле на Апо сто лов ска, ве те ран,
осво ју вач на 11 ме да ли во фр ла ње ѓу -
ле. За нај ус пеш ни спорт ски ра бот ни ци
беа прог ла се ни: Ми ло рад Ива нов ски,
Љу би ца Куз ма нов ска, Ру со мир Ја нев -
ски, Ми ли сав Се ра фи мов ски, Ѓор ѓи Ди -
ми тров ски, а за нај ус пе шен тре нер бе -
ше прог ла сен Ру со мир Ја нев ски, тре -
нер, су ди ја и од го во рен за пи ка до. Бла -
го дар ни ца до би ја и сопс тве ни кот на ре -
сто ра нот „Гра ци ја“, Влај ко Стој чев ски,
и Здра вко Пе тков ски, пре тсе да тел на
ре пуб лич ка та ко ми си ја за спорт, за по -
се бен при до нес во раз во јот на спорт -
ски от жи вот на пен зи о не ри те.

На за бав но-спорт ска та за ба ва при -
сус тву ваа над 400 пен зи о не ри.        
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БЛАГОДАРНИЦИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПРОЕКТОТ „СКОПЈЕ СЕ СЕЌАВА“ЗП-КУМАНОВО АК ЦЕН ТИ ОД ИН ТЕРВ ЈУ ТО СО МИ НИ СТЕ РОТ ДИ МЕ СПА СОВ ЗА „ПЕН ЗИ О НЕР ПЛУС“

што со ју зот при до не су ва за по до бру -
ва ње на жи во тот на ко рис ни ци те на
пен зи ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

- Во из ми на ти те го ди ни по ка жав -
ме и до ка жав ме де ка гри жа та и за -
шти та та на пен зи о не ри те беа и оста -
ну ва ат вр вен при о ри тет на Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци јал на по ли -
ти ка и на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја. За таа цел беа ре а ли зи ра -
ни по ве ќе про е кти од ин те рес на пен -
зи о не ри те. Еден од тие е про е ктот
„Бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја на ко -
рис ни ци на пен зи ја“, кој поч на да се
имп ле мен ти ра од 2010 го ди на и зак -
луч но со 2013 го ди на ус лу ги те од овој
про ект ги иско ри сти ја 22.155 ко рис -
ни ци на пен зи ја. Си те про е кти на Ми -
ни стерс тво то и на Вла да та се ус пеш -
ни ток му по ра ди фа ктот што исти те тие
се ре а ли зи ра ат со под др шка на Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те на Ма ке до ни ја - истак на Спа сов. 

Тој до да ва де ка и во ид ни на ќе
про дол жи и ќе се уна пре ди со ра бо -
тка та со Со ју зот на здру же ни ја на пен -
зи о не ри на Ма ке до ни ја, со единс -
тве на цел да го из диг не ме жи вот ни -
от стан дард на пен зи о не ри те и нив -
но то пар ти ци пи ра ње во со ци јал ни -
от жи вот. Во таа на со ка пред ло же ни -
от текст на За ко нот за пен зи о нер ско
ор га ни зи ра ње тре ба да се разг ле да,
да се из вр шат кон сул та ции и да се
на пра ви ана ли за за не го ва имп ле -
мен та ци ја. Во на со ка на прив ле ку -
ва ње ин ве сти ции во об ла ста на со -
ци јал на та за шти та на ста ри ли ца за
из град ба и про ши ру ва ње уста но ви
за згри жу ва ње ста ри ли ца, ка ко од
ме ѓу на род ни та ка и од до маш ни ин -
ве сти то ри, Вла да та на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја, во сог лас ност со зак лу чо -
кот од 158-та сед ни ца на Вла да та на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ги усвои
пред ло же ни те мер ки и актив но сти:
про даж ба на гра деж но то зем ји ште
со по чет на це на од 1 евро за ква дра -

тен ме тар со на ме на за из град ба на
уста но ви за со ци јал на за шти та на
ста ри ли ца. Од до се гаш ни те актив -
но сти и пре зе ме ни те мер ки и по вол -
но сти до се га при ја ви ле ин те рес да
ин ве сти ра ат во из град ба на до мо ви
за ста ри ли ца 26 до маш ни фи зич ки
и прав ни ли ца и три стран ски др жав -
ја ни. Со си те за ин те ре си ра ни ин ве -
сти то ри се одр жа ни по е ди неч ни раз -
го во ри и во тек се актив но сти во на -
со ка на ус пеш на ре а ли за ци ја на нај -
а ве ни те ин ве сти ции. Во ин терв ју то
ми ни сте рот да де и оце на за учес тво -
то и при до не сот на пен зи о не ри те и
на пен зи о нер ска та ор га ни за ци ја во
јав ни от жи вот во др жа ва та, при што
истак на де ка ток му по ра ди фа ктот
што стру кту ра та на оваа асо ци ја ци -
ја ја со чи ну ва ат пре теж но гра ѓа ни
со ра бот но и жи вот но искус тво, нив -
ни от при до нес во гра де ње то на си -
сте мот на со ци јал но оси гу ру ва ње е
за бе ле жи те лен и не се би чен. 

- Нив ни от при до нес е за бе ле жи те -
лен и во дру ги об ла сти на оп штес тве -
ни от жи вот, би деј ќи во оваа по пу ла -
ци ја има афир ми ра ни ли ца од на у ка -
та, кул ту ра та, јав ни от и по ли тич ки от
жи вот. Прет став ник од Со ју зот на здру -
же ни ја на пен зи о не ри те учес тву ва во
ра бо та та на управ ни те од бо ри на
ФПИОМ и ФЗО на Ма ке до ни ја. Со ва -
ква та стру ктур на по ста ве ност на ор -
га ни те на упра ву ва ње, оп фа те ни и
прет ста ве ни се ин те ре си те на пен зи -
о не ри те ди рект но во си сте мот на пен -
зи ско и ин ва лид ско то и здрав стве но -
то оси гу ру ва ње - наг ла си Спа сов.

М. Т.

На 29 де кем ври 2013 го ди на во
Кул тур но-ин фор ма тив ни от цен тар во
Скоп је, во ор га ни за ци ја на ЈЦОП Уни -
вер зал на са ла-Скоп је, но си тел на
про е ктот за од бе ле жу ва ње 50 го ди -
ни од зем јо тре сот во Скоп је, Гор да -
на Клин ча ро ва, се кре та р на гра дот
Скоп је, на си те тех нич ки, ло ги стич ки
и кре а тив ни учес ни ци во ре а ли за ци -
ја та на про е ктот „Скоп је се се ќа ва“
им вра чи бла го дар ни ци за учес тво -
то во комп ле ти ра ње то на идеј но то
ре ше ние за ју би ле јот. 

Ди ре ктор ка та на Уни вер зал на та

са ла, Ве ра Бо шков ска, ги су ми ра ше
број ки те од ре а ли за ци ја та на овој
шест ме се чен про ект за од да ва ње
чест на жр тви те во ка та стро фал ни от
зем јо трес што во да леч на та 1963 го -
ди на му се слу чи на глав ни от град на
на ша ва др жа ва и истак на де ка во
рам ки те на про е ктот се одр жа ле око -
лу 50 на ста ни. 

За вред ни от при до нес во про е -
ктот за од бе ле жу ва ње на пет те де це -
нии од скоп ски от зем јо трес и за не -
се бич на та под др шка и учес тво во про -
гра ми те на „Скоп је се се ќа ва“ бла го -

дар ни ца до би и СЗПМ, а ја при ми Дра -
ги Ар ги ров ски, пре тсе да тел на оваа
ма сов на нев ла ди на ор га ни за ци ја. 

Исто вре ме но, пре тсе да те лот Ар -
ги ров ски на ди ре ктор ка та на Уни -
вер зал на та са ла, Ве ра Бо шков ска,
E вра чи бла го дар ни ца од СЗПМ за
неј зи ни от при до нес во ор га ни зи ра -
ње то на Ре пуб лич ка та пен зи о нер ска
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри, што
на 4 ју ни 2013 го ди на се одр жа во
Уни вер зал на та са ла, ка ко дел од про -
е ктот „Скоп је се се ќа ва“.

К.С.А.

Приз на ние и за СЗП на Ма ке до ни ја 

Ка ли на С. Ан до но ва

Во по че то кот на сед ни ца та на 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, ко ја се одр жа на 19 де кем -
ври 2013 го ди на, пот пре тсе да те лот на со -
бра ни е то на Со ју зот, Бес ник По це ста, во име -
то на при сут ни те му ја че сти та на гра да та за
жи вот но де ло на пре тсе да те лот Дра ги Ар ги -
ров ски, истак нат но ви нар, пуб ли цист и оп -
штес тве ник, истак ну вај ќи де ка на гра да та
„11 Октом ври“ за 2013 го ди на е и на гра да
за актив но сти те и ре зул та ти те и на си те пен -
зи о не ри на чие че ло е Ар ги ров ски. Про гра -
ма та на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја се ба зи ра на про гра ми те
на те ла та и ко ми си и те на Со ју зот, истак на во
сво е то увод но из ла га ње Стан ка Трај ко ва,
се кре тар ка на из врш ни от од бор на СЗПМ.
Во неа се вгра де ни го лем број актив но сти
што Со ју зот ги има ше во 2013 го ди на, за ра -
ди кон ти ну и тет, но и по ра ди фа ктот што тие
се по ка жа ле ка ко актив но сти од го ле мо зна -
че ње за актив но то и со др жај но ста ре е ње на
пен зи о не ри те. 

Во про гра ма та вид но ме сто и ак цент им
се да де ни на актив но сти те за по до бру ва ње
на стан дар дот и ква ли те тот на пен зи о нер -

ски от жи вот, на пра ва та и бе не фи ци и те што
др жа ва та и оп штес тво то им ги да ва ат на при -
пад ни ци те на оваа мно гу број на по пу ла ци -
ја, ко ја од го ди на на го ди на е сF пом но гу број -
на кај нас и во све тот. 

По до бру ва ње то на жи вот ни те ус ло ви, ре -
дов на та исп ла та на пен зи и те, мер ки те од
здрав стве ни от до мен и дру го во го ле ма ме -
ра за ви сат од од но сот на др жа ва та кон оваа
нај го ле ма нев ла ди на мул ти ет нич ка асо ци -
ја ци ја и во про гра ма та се при о ри тет на за -
да ча и цел на Со ју зот.

ГО ДИ НА НА СО ЛИ ДАР НОСТ

По мо шта од др жа ва та е бит на, но исто
та ка се бит ни и по мо шта и со ли дар но ста
ме ѓу здру же ни ја та и са ми те пен зи о не ри.
За тоа во про гра ма та на Со ју зот 2014 го ди -
на е прог ла се на за го ди на на со ли дар ност. 

Не по ма ла важ ност и зна чај но ме сто
во про гра ма та има ат и спорт ски те актив -
но сти, би тен фа ктор за одр жу ва ње здра во
те ло и здрав дух на при пад ни ци те на оваа
по пу ла ци ја, ка ко и ре ви и те на пес на, му -
зи ка и игри, кои во 2013 го ди на Ми ни стерс -
тво то за кул ту ра на Р. Ма ке до ни ја ги прог -
ла си за ма ни фе ста ции од на ци о на лен ин -

те рес на др жа ва та. Спо ме на ти се и ек скур -
зи и те, сред би те на зе ле но, со ра бо тка та на
ло кал но, на ци о нал но и ме ѓу др жав но ни во
на пен зи о нер ски те здру же ни ја, Цр ве ни от
крст, ло кал на та са мо у пра ва, нев ла ди ни ор -
га ни за ции, ин сти ту тот за тре та до ба „Хе -
вре ка“ од Љуб ља на, Сло ве ни ја, пен зи о нер -
ски те асо ци ја ции во Ср би ја, Ал ба ни ја, Хр -
ват ска, Бу га ри ја и дру го. 

Во про гра ма та е истак на то и зна че ње то
на во лон терс тво то, ка ко би тен еле мент во
ра бо та та на здру же ни ја та и акти ви те на пен -
зи о не ри во нив ни те рам ки. 

Исто та ка, и во 2014 го ди на и по на та му
ќе се ин си сти ра на из град ба на до мо ви за
пен зи о не ри и ста ри ли ца, отво ра ње клу бо -
ви за пен зи о не ри, цен три за дне вен пре стој
и дру го.

НО В ПРОЕКТ-СОЦИЈАЛНА КАРТА

Ед на од но ви ни те во про гра ма та за 2014
го ди на на СЗПМ е под го тву ва ње пен зи о нер -
ска со ци јал на кар та. Про е ктот ќе поч не со
ЗП Ѓор че Пе тров, а по тоа ќе се имп ле мен ти -
ра и во дру ги здру же ни ја. 

По усво ју ва ње на про гра ма та, за ко ја
се кон ста ти ра де ка е до бра и се оп фат на,

беа усво е ни ре ба лан сот за 2013 го ди на и
фи нан си ски от план за 2014 го ди на, за што
увод но из ла га ње има ше Ме то ди ја То шев -
ски, пот пре тсе да тел на из врш ни от од бор
на СЗПМ. Во сво е то из ла га ње тој истак на
де ка при хо ди те и рас хо ди те пред ви де ни за
2014-та глав но се дви жат во исти те рам ки,
со одре де ни по ме сту ва ња средс тва од ед -
ни на дру ги ста вки.

На кра јот на сед ни ца та за но ви чле но ви
на со бра ни е то беа из бра ни: На да Дав че ва,
Мен тор Ќо ку, На ум Чо чо ров ски и Јор дан Ко -
ста ди нов, кој во ед но е из бран и за член на
ИО на СЗПМ. Че сти тај ќи им ја Но ва та го ди -
на, пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски на при -
сут ни те, но и на си те се гаш ни и ид ни пен зи -
о не ри, им по са ка до бро здрав је и до бро рас -
по ло же ние. 

СЕД НИ ЦА НА СО БРА НИ Е ТО НА СЗПМ

Ед ног лас но усво е на про гра ма та за 2014 го ди на 
По мо шта од др жа ва та е

бит на, но исто та ка се бит ни
и по мо шта и со ли дар но ста

ме ѓу здру же ни ја та и са ми те
пен зи о не ри. За тоа во 
про гра ма та на Со ју зот 

2014 го ди на е прог ла се на 
за го ди на на со ли дар но ста 

По е фи кас на со ра бо тка со СЗПМ 
за по до бар стан дард на пен зи о не ри те 

Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е 
ед на од ре тки те зем ји што не

ја зго ле ми ја ста рос на та 
гра ни ца за пен зи о ни ра ње и
ги зго ле ми ја пен зи и те и во

ус ло ви на еко ном ска кри за и
ре це си ја, за раз ли ка од 

го лем број зем ји во ре ги о нот
и во Евро па, кои го на ма ли ја

из но сот на пен зи ја та и ја 
зго ле ми ја ста рос на та гра ни ца

Но во го диш на 
за бав но-спорт ска ве чер 

Р. То мов ски

Пре тсе да те лот на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма -
ке до ни ја, Дра ги Ар ги ров ски, не о -
дам на ос тва ри сред ба со гра до на -
чал ни кот на оп шти на та Илин ден,
Жи ка Сто ја нов ски. По крај про дол -
жу ва ње то на до се гаш на та ус пеш на
со ра бо тка на оп шти на та Илин ден
со со ју зот, на сред ба та гра до на чал -
ни кот Сто ја нов ски и пре тсе да те лот

Ар ги ров ски раз го ва раа и за но ви -
те про е кти што за ед нич ки тре ба да
се ре а ли зи ра ат во 2014 го ди на. 

Во рам ки те на по се та та, пре тсе -
да те лот Ар ги ров ски и чле нот на ИО
на СЗПМ, Ѓор ге Ан до нов, го по се ти -
ја до мот на кул ту ра та „Илин ден“, ка -
де што е сме сте на кан це ла ри ја та на
здру же ни е то на пен зи о не ри те и се
за поз наа со те ков ни те актив но сти
на пен зи о не ри те.

Оп шти на та Илин ден во кон ти ну -

и тет ги сле ди по тре би те на пен зи о -
не ри те и се тру ди во рам ки те на сво -
и те мож но сти се ко гаш да им из ле -
зе во пре срет. За таа цел се отво ре -
ни три пен зи о нер ски клу ба во н.м.
Ка ди но, н.м. Ми ла ди нов ци и во н.м.
Ма ри но. Гри жа та за нај во зрас ни те
ќе про дол жи и во ид ни на, а до каз за
тоа е из град ба та на до мот за ста ри
ли ца, што е еден од при о ри те ти те за
ре а ли за ци ја на оп шти на та Илин ден
во на ред ни от пер и од.

СЗПМ ВО ПО СЕ ТА НА ОП ШТИ НА ТА ИЛИН ДЕН 

Про дол жу ва ње на ус пеш на та со ра бо тка

Во општина Илинден се отворени 
три пензионерски  клуба

Од 2006-та досега зголемувањето на пензиите изнесува 54 проценти

Залагања за  по до бру ва ње на стан дар дот и ква ли те тот на пен зи о нер ски от жи вот 



Из ми на ти от пер и од Ми ни стерс -
тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка и
Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја беа
по све те ни на раз во јот и на уна пре ду -
ва ње то на актив но сти те по вр за ни со
пра ша ња од се којд нев ни от жи вот на
пен зи о не ри те, ка ко што е уна пре ду -
ва ње на со ци јал ни от жи вот, олес ну -
ва ње во при ста пот на со ци јал ни те
пра ва и со ра бо тка пре ку нев ла ди ни -
от се ктор и дру го, би деј ќи сме та ме де -
ка е по треб но ли ца та во тре та та до ба
да во дат жи вот во кој ќе би дат це лос -
но ан га жи ра ни нив ни те по тен ци ја ли
и да има ат жи вот во кој ќе ја до би јат
по треб на та под др шка од оп штес тво -
то, ве ли ми ни сте рот Ди ме Спа сов во
но во го диш но то ин терв ју за вес ни кот
„Пен зи о нер плус“

Ед на од про грам ски те актив но сти
на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја е обез бе ду ва ње со ци јал на си гур -
ност на ко рис ни ци те на пен зи ја пре -
ку зго ле му ва ње то на пен зи и те и нив -
на та ре дов на исп ла та. До 2007 го ди -
на пен зи и те се исп ла ту ваа во три гру -
пи. Од 2008 го ди на Вла да та на Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја, пре ку Ми ни стерс -
тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка и
Фон дот на ПИОМ, пре зе де об вр ска
исп ла та та на пен зи и те да се вр ши во
по че то кот на се ко ја сед ми ца од ме -
се цот за прет ход ни от ме сец, и тоа за
си те гру пи пен зии исто вре ме но. По -
крај ре дов но то, се вр ши и до пол ни -
тел но зго ле му ва ње на пен зи и те. Во
таа на со ка, 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 54 про цен ти. Вла да та на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја оста ну ва по све -
те на на одр жу ва ње то на со ци јал на та
си гур ност на пен зи о не ри те и во 2014
го ди на, со што пен зи и те ќе се усог ла -
сат за уште за 5 про цен ти. 

Ина ку, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е
ед на од ре тки те зем ји што не ја зго -
ле ми ја ста рос на та гра ни ца за пен зи -
о ни ра ње и ги зго ле ми ја пен зи и те и

во ус ло ви на еко ном ска кри за и ре -
це си ја, за раз ли ка од го лем број зем -
ји во ре ги о нот и во Евро па, кои го на -
ма ли ја из но сот на пен зи ја та и ја зго -
ле ми ја ста рос на та гра ни ца. Ми ни сте -
рот Спа сов ја истак на и ус пеш на та
со ра бо тка со СЗПМ, би деј ќи Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на

Ма ке до ни ја е ед на од најм но гу број -
ни те ор га ни за ции во др жа ва та, чи ја
глав на деј ност е за шти та на пра ва та
и ин те ре си те на ко рис ни ци те на пен -
зи ја, ка ко и нив но ин те гри ра ње во
оп штес тве ни от жи вот, пре ку ор га ни -
зи ра ње раз лич ни на ста ни од со ци ја -
лен, кул ту рен и спорт ски ка ра ктер, со

Љу би ца Куз ма нов ска 

ЗП-Ку ма но во се ко ја го ди на во пос -
лед на та сре да од де кем ври ја одр жу ва
тра ди ци о нал на та но во го диш на за бав -
но-спорт ска ве чер. Оваа го ди на за ба -
ва та ја отво ри пот пре тсе да тел ка та на
со бра ни е то и ИО на ЗП-Ку ма но во, Љу -
би ца Куз ма нов ска, ко ја ги поз дра ви
при сут ни те и им по са ка до бро здрав -
је, долг и сре ќен жи вот. На при сут ни те
им се обра ти и ги поз дра ви пре тсе да -
те лот на ЗП-Ку ма но во, Спир ко Ни ко -
лов ски, кој им ги че сти та но во го диш -
ни те и бо жиќ ни те праз ни ци.

Кра ток осврт на за цр та на та и ре а -
ли зи ра на про гра ма за 2013 го ди на под -
не се пре тсе да те лот на ко ми си ја та за
спорт, од мор и ре кре а ци ја Ру со мир Ја -
нев ски.

По тоа беа прог ла се ни нај ус пеш ни -
те спор ти сти и спорт ски ра бот ни ци во
2013 го ди на. Нај до бар пен зи о нер-
спор тист во ЗП-Ку ма но во е Мо ме Цве -
та нов ски, осво ју вач на зла тен ме дал
на 18. РПСНИ во Штип во тр ча ње на 80
ме три до 60 го ди ни. Нај до бар спор тист-
пен зи о нер пре ку Оп штин ски от со јуз на
спор то ви е Вла тко Спа сов ски, осво ју -

вач на зла тен ме дал во тро бој. За нај -
до бра еки па е прог ла се на ма шка та еки -
па во пи ка до, осво ју ва чи на злат ни ме -
да ли: Сто јан Бо го ев ски, Мир ко Ра лиќ,
Ру сан Ди чев ски, Ѓо ко Та сев ски. Дип ло -
ми до би ја и: Ср ѓан Хри стов ски, Ми ли -
сав Се ра фи мов ски, Ми ло рад Стој ма -
нов ски, Кру ме Па нев ски, Сте фан Или -
ев ски, Јас ми на То до ров ска, Бла жо Ста -
ној ков, а по да рок до би ја нај ста ри от нат -
пре ва ру вач, учес ник на Ре пуб лич ки те
нат пре ва ри во шах, Ја нин ка Ко ста ди -
нов ска, и Еле на Апо сто лов ска, ве те ран,
осво ју вач на 11 ме да ли во фр ла ње ѓу -
ле. За нај ус пеш ни спорт ски ра бот ни ци
беа прог ла се ни: Ми ло рад Ива нов ски,
Љу би ца Куз ма нов ска, Ру со мир Ја нев -
ски, Ми ли сав Се ра фи мов ски, Ѓор ѓи Ди -
ми тров ски, а за нај ус пе шен тре нер бе -
ше прог ла сен Ру со мир Ја нев ски, тре -
нер, су ди ја и од го во рен за пи ка до. Бла -
го дар ни ца до би ја и сопс тве ни кот на ре -
сто ра нот „Гра ци ја“, Влај ко Стој чев ски,
и Здра вко Пе тков ски, пре тсе да тел на
ре пуб лич ка та ко ми си ја за спорт, за по -
се бен при до нес во раз во јот на спорт -
ски от жи вот на пен зи о не ри те.

На за бав но-спорт ска та за ба ва при -
сус тву ваа над 400 пен зи о не ри.        
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што со ју зот при до не су ва за по до бру -
ва ње на жи во тот на ко рис ни ци те на
пен зи ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

- Во из ми на ти те го ди ни по ка жав -
ме и до ка жав ме де ка гри жа та и за -
шти та та на пен зи о не ри те беа и оста -
ну ва ат вр вен при о ри тет на Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци јал на по ли -
ти ка и на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја. За таа цел беа ре а ли зи ра -
ни по ве ќе про е кти од ин те рес на пен -
зи о не ри те. Еден од тие е про е ктот
„Бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја на ко -
рис ни ци на пен зи ја“, кој поч на да се
имп ле мен ти ра од 2010 го ди на и зак -
луч но со 2013 го ди на ус лу ги те од овој
про ект ги иско ри сти ја 22.155 ко рис -
ни ци на пен зи ја. Си те про е кти на Ми -
ни стерс тво то и на Вла да та се ус пеш -
ни ток му по ра ди фа ктот што исти те тие
се ре а ли зи ра ат со под др шка на Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри -
те на Ма ке до ни ја - истак на Спа сов. 

Тој до да ва де ка и во ид ни на ќе
про дол жи и ќе се уна пре ди со ра бо -
тка та со Со ју зот на здру же ни ја на пен -
зи о не ри на Ма ке до ни ја, со единс -
тве на цел да го из диг не ме жи вот ни -
от стан дард на пен зи о не ри те и нив -
но то пар ти ци пи ра ње во со ци јал ни -
от жи вот. Во таа на со ка пред ло же ни -
от текст на За ко нот за пен зи о нер ско
ор га ни зи ра ње тре ба да се разг ле да,
да се из вр шат кон сул та ции и да се
на пра ви ана ли за за не го ва имп ле -
мен та ци ја. Во на со ка на прив ле ку -
ва ње ин ве сти ции во об ла ста на со -
ци јал на та за шти та на ста ри ли ца за
из град ба и про ши ру ва ње уста но ви
за згри жу ва ње ста ри ли ца, ка ко од
ме ѓу на род ни та ка и од до маш ни ин -
ве сти то ри, Вла да та на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја, во сог лас ност со зак лу чо -
кот од 158-та сед ни ца на Вла да та на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ги усвои
пред ло же ни те мер ки и актив но сти:
про даж ба на гра деж но то зем ји ште
со по чет на це на од 1 евро за ква дра -

тен ме тар со на ме на за из град ба на
уста но ви за со ци јал на за шти та на
ста ри ли ца. Од до се гаш ни те актив -
но сти и пре зе ме ни те мер ки и по вол -
но сти до се га при ја ви ле ин те рес да
ин ве сти ра ат во из град ба на до мо ви
за ста ри ли ца 26 до маш ни фи зич ки
и прав ни ли ца и три стран ски др жав -
ја ни. Со си те за ин те ре си ра ни ин ве -
сти то ри се одр жа ни по е ди неч ни раз -
го во ри и во тек се актив но сти во на -
со ка на ус пеш на ре а ли за ци ја на нај -
а ве ни те ин ве сти ции. Во ин терв ју то
ми ни сте рот да де и оце на за учес тво -
то и при до не сот на пен зи о не ри те и
на пен зи о нер ска та ор га ни за ци ја во
јав ни от жи вот во др жа ва та, при што
истак на де ка ток му по ра ди фа ктот
што стру кту ра та на оваа асо ци ја ци -
ја ја со чи ну ва ат пре теж но гра ѓа ни
со ра бот но и жи вот но искус тво, нив -
ни от при до нес во гра де ње то на си -
сте мот на со ци јал но оси гу ру ва ње е
за бе ле жи те лен и не се би чен. 

- Нив ни от при до нес е за бе ле жи те -
лен и во дру ги об ла сти на оп штес тве -
ни от жи вот, би деј ќи во оваа по пу ла -
ци ја има афир ми ра ни ли ца од на у ка -
та, кул ту ра та, јав ни от и по ли тич ки от
жи вот. Прет став ник од Со ју зот на здру -
же ни ја на пен зи о не ри те учес тву ва во
ра бо та та на управ ни те од бо ри на
ФПИОМ и ФЗО на Ма ке до ни ја. Со ва -
ква та стру ктур на по ста ве ност на ор -
га ни те на упра ву ва ње, оп фа те ни и
прет ста ве ни се ин те ре си те на пен зи -
о не ри те ди рект но во си сте мот на пен -
зи ско и ин ва лид ско то и здрав стве но -
то оси гу ру ва ње - наг ла си Спа сов.

М. Т.

На 29 де кем ври 2013 го ди на во
Кул тур но-ин фор ма тив ни от цен тар во
Скоп је, во ор га ни за ци ја на ЈЦОП Уни -
вер зал на са ла-Скоп је, но си тел на
про е ктот за од бе ле жу ва ње 50 го ди -
ни од зем јо тре сот во Скоп је, Гор да -
на Клин ча ро ва, се кре та р на гра дот
Скоп је, на си те тех нич ки, ло ги стич ки
и кре а тив ни учес ни ци во ре а ли за ци -
ја та на про е ктот „Скоп је се се ќа ва“
им вра чи бла го дар ни ци за учес тво -
то во комп ле ти ра ње то на идеј но то
ре ше ние за ју би ле јот. 

Ди ре ктор ка та на Уни вер зал на та

са ла, Ве ра Бо шков ска, ги су ми ра ше
број ки те од ре а ли за ци ја та на овој
шест ме се чен про ект за од да ва ње
чест на жр тви те во ка та стро фал ни от
зем јо трес што во да леч на та 1963 го -
ди на му се слу чи на глав ни от град на
на ша ва др жа ва и истак на де ка во
рам ки те на про е ктот се одр жа ле око -
лу 50 на ста ни. 

За вред ни от при до нес во про е -
ктот за од бе ле жу ва ње на пет те де це -
нии од скоп ски от зем јо трес и за не -
се бич на та под др шка и учес тво во про -
гра ми те на „Скоп је се се ќа ва“ бла го -

дар ни ца до би и СЗПМ, а ја при ми Дра -
ги Ар ги ров ски, пре тсе да тел на оваа
ма сов на нев ла ди на ор га ни за ци ја. 

Исто вре ме но, пре тсе да те лот Ар -
ги ров ски на ди ре ктор ка та на Уни -
вер зал на та са ла, Ве ра Бо шков ска,
E вра чи бла го дар ни ца од СЗПМ за
неј зи ни от при до нес во ор га ни зи ра -
ње то на Ре пуб лич ка та пен зи о нер ска
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри, што
на 4 ју ни 2013 го ди на се одр жа во
Уни вер зал на та са ла, ка ко дел од про -
е ктот „Скоп је се се ќа ва“.

К.С.А.

Приз на ние и за СЗП на Ма ке до ни ја 

Ка ли на С. Ан до но ва

Во по че то кот на сед ни ца та на 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, ко ја се одр жа на 19 де кем -
ври 2013 го ди на, пот пре тсе да те лот на со -
бра ни е то на Со ју зот, Бес ник По це ста, во име -
то на при сут ни те му ја че сти та на гра да та за
жи вот но де ло на пре тсе да те лот Дра ги Ар ги -
ров ски, истак нат но ви нар, пуб ли цист и оп -
штес тве ник, истак ну вај ќи де ка на гра да та
„11 Октом ври“ за 2013 го ди на е и на гра да
за актив но сти те и ре зул та ти те и на си те пен -
зи о не ри на чие че ло е Ар ги ров ски. Про гра -
ма та на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја се ба зи ра на про гра ми те
на те ла та и ко ми си и те на Со ју зот, истак на во
сво е то увод но из ла га ње Стан ка Трај ко ва,
се кре тар ка на из врш ни от од бор на СЗПМ.
Во неа се вгра де ни го лем број актив но сти
што Со ју зот ги има ше во 2013 го ди на, за ра -
ди кон ти ну и тет, но и по ра ди фа ктот што тие
се по ка жа ле ка ко актив но сти од го ле мо зна -
че ње за актив но то и со др жај но ста ре е ње на
пен зи о не ри те. 

Во про гра ма та вид но ме сто и ак цент им
се да де ни на актив но сти те за по до бру ва ње
на стан дар дот и ква ли те тот на пен зи о нер -

ски от жи вот, на пра ва та и бе не фи ци и те што
др жа ва та и оп штес тво то им ги да ва ат на при -
пад ни ци те на оваа мно гу број на по пу ла ци -
ја, ко ја од го ди на на го ди на е сF пом но гу број -
на кај нас и во све тот. 

По до бру ва ње то на жи вот ни те ус ло ви, ре -
дов на та исп ла та на пен зи и те, мер ки те од
здрав стве ни от до мен и дру го во го ле ма ме -
ра за ви сат од од но сот на др жа ва та кон оваа
нај го ле ма нев ла ди на мул ти ет нич ка асо ци -
ја ци ја и во про гра ма та се при о ри тет на за -
да ча и цел на Со ју зот.

ГО ДИ НА НА СО ЛИ ДАР НОСТ

По мо шта од др жа ва та е бит на, но исто
та ка се бит ни и по мо шта и со ли дар но ста
ме ѓу здру же ни ја та и са ми те пен зи о не ри.
За тоа во про гра ма та на Со ју зот 2014 го ди -
на е прог ла се на за го ди на на со ли дар ност. 

Не по ма ла важ ност и зна чај но ме сто
во про гра ма та има ат и спорт ски те актив -
но сти, би тен фа ктор за одр жу ва ње здра во
те ло и здрав дух на при пад ни ци те на оваа
по пу ла ци ја, ка ко и ре ви и те на пес на, му -
зи ка и игри, кои во 2013 го ди на Ми ни стерс -
тво то за кул ту ра на Р. Ма ке до ни ја ги прог -
ла си за ма ни фе ста ции од на ци о на лен ин -

те рес на др жа ва та. Спо ме на ти се и ек скур -
зи и те, сред би те на зе ле но, со ра бо тка та на
ло кал но, на ци о нал но и ме ѓу др жав но ни во
на пен зи о нер ски те здру же ни ја, Цр ве ни от
крст, ло кал на та са мо у пра ва, нев ла ди ни ор -
га ни за ции, ин сти ту тот за тре та до ба „Хе -
вре ка“ од Љуб ља на, Сло ве ни ја, пен зи о нер -
ски те асо ци ја ции во Ср би ја, Ал ба ни ја, Хр -
ват ска, Бу га ри ја и дру го. 

Во про гра ма та е истак на то и зна че ње то
на во лон терс тво то, ка ко би тен еле мент во
ра бо та та на здру же ни ја та и акти ви те на пен -
зи о не ри во нив ни те рам ки. 

Исто та ка, и во 2014 го ди на и по на та му
ќе се ин си сти ра на из град ба на до мо ви за
пен зи о не ри и ста ри ли ца, отво ра ње клу бо -
ви за пен зи о не ри, цен три за дне вен пре стој
и дру го.

НО В ПРОЕКТ-СОЦИЈАЛНА КАРТА

Ед на од но ви ни те во про гра ма та за 2014
го ди на на СЗПМ е под го тву ва ње пен зи о нер -
ска со ци јал на кар та. Про е ктот ќе поч не со
ЗП Ѓор че Пе тров, а по тоа ќе се имп ле мен ти -
ра и во дру ги здру же ни ја. 

По усво ју ва ње на про гра ма та, за ко ја
се кон ста ти ра де ка е до бра и се оп фат на,

беа усво е ни ре ба лан сот за 2013 го ди на и
фи нан си ски от план за 2014 го ди на, за што
увод но из ла га ње има ше Ме то ди ја То шев -
ски, пот пре тсе да тел на из врш ни от од бор
на СЗПМ. Во сво е то из ла га ње тој истак на
де ка при хо ди те и рас хо ди те пред ви де ни за
2014-та глав но се дви жат во исти те рам ки,
со одре де ни по ме сту ва ња средс тва од ед -
ни на дру ги ста вки.

На кра јот на сед ни ца та за но ви чле но ви
на со бра ни е то беа из бра ни: На да Дав че ва,
Мен тор Ќо ку, На ум Чо чо ров ски и Јор дан Ко -
ста ди нов, кој во ед но е из бран и за член на
ИО на СЗПМ. Че сти тај ќи им ја Но ва та го ди -
на, пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски на при -
сут ни те, но и на си те се гаш ни и ид ни пен зи -
о не ри, им по са ка до бро здрав је и до бро рас -
по ло же ние. 

СЕД НИ ЦА НА СО БРА НИ Е ТО НА СЗПМ

Ед ног лас но усво е на про гра ма та за 2014 го ди на 
По мо шта од др жа ва та е

бит на, но исто та ка се бит ни
и по мо шта и со ли дар но ста

ме ѓу здру же ни ја та и са ми те
пен зи о не ри. За тоа во 
про гра ма та на Со ју зот 

2014 го ди на е прог ла се на 
за го ди на на со ли дар но ста 

По е фи кас на со ра бо тка со СЗПМ 
за по до бар стан дард на пен зи о не ри те 

Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е 
ед на од ре тки те зем ји што не

ја зго ле ми ја ста рос на та 
гра ни ца за пен зи о ни ра ње и
ги зго ле ми ја пен зи и те и во

ус ло ви на еко ном ска кри за и
ре це си ја, за раз ли ка од 

го лем број зем ји во ре ги о нот
и во Евро па, кои го на ма ли ја

из но сот на пен зи ја та и ја 
зго ле ми ја ста рос на та гра ни ца

Но во го диш на 
за бав но-спорт ска ве чер 

Р. То мов ски

Пре тсе да те лот на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма -
ке до ни ја, Дра ги Ар ги ров ски, не о -
дам на ос тва ри сред ба со гра до на -
чал ни кот на оп шти на та Илин ден,
Жи ка Сто ја нов ски. По крај про дол -
жу ва ње то на до се гаш на та ус пеш на
со ра бо тка на оп шти на та Илин ден
со со ју зот, на сред ба та гра до на чал -
ни кот Сто ја нов ски и пре тсе да те лот

Ар ги ров ски раз го ва раа и за но ви -
те про е кти што за ед нич ки тре ба да
се ре а ли зи ра ат во 2014 го ди на. 

Во рам ки те на по се та та, пре тсе -
да те лот Ар ги ров ски и чле нот на ИО
на СЗПМ, Ѓор ге Ан до нов, го по се ти -
ја до мот на кул ту ра та „Илин ден“, ка -
де што е сме сте на кан це ла ри ја та на
здру же ни е то на пен зи о не ри те и се
за поз наа со те ков ни те актив но сти
на пен зи о не ри те.

Оп шти на та Илин ден во кон ти ну -

и тет ги сле ди по тре би те на пен зи о -
не ри те и се тру ди во рам ки те на сво -
и те мож но сти се ко гаш да им из ле -
зе во пре срет. За таа цел се отво ре -
ни три пен зи о нер ски клу ба во н.м.
Ка ди но, н.м. Ми ла ди нов ци и во н.м.
Ма ри но. Гри жа та за нај во зрас ни те
ќе про дол жи и во ид ни на, а до каз за
тоа е из град ба та на до мот за ста ри
ли ца, што е еден од при о ри те ти те за
ре а ли за ци ја на оп шти на та Илин ден
во на ред ни от пер и од.

СЗПМ ВО ПО СЕ ТА НА ОП ШТИ НА ТА ИЛИН ДЕН 

Про дол жу ва ње на ус пеш на та со ра бо тка

Во општина Илинден се отворени 
три пензионерски  клуба

Од 2006-та досега зголемувањето на пензиите изнесува 54 проценти

Залагања за  по до бру ва ње на стан дар дот и ква ли те тот на пен зи о нер ски от жи вот 



Ве ра Стој чев ска-Ан тиќ

Кор не ли ја е ро де на во се ло то Па -
те ле и мно гу мла да се наш ла во ре до -
ви те на гра ѓан ска та вој ска во Гр ци ја и
ДАГ, хра бро од да вај ќи им се на си те
па ти ла што ги но се ле и тр пе ле хра бри -
те бор ци во таа вој на, ко га го лем број
Ма ке дон ци ги да доа сво и те мла -
ди жи во ти. Не е слу чај но што
пр ва та ку ќа што би ла спа ле на
од фа ши сти те во Па те ле би ла
нив на та. 

Ва кви исто рии ник ну ва ат во
го лем број при ме ри и до де нес,
иа ко вој на та за вр ши ла во 1949
го ди на. Неј зи ни от жи во тен со пат -
ник Ри сте Пе јов ски, прав ник по про -
фе си ја, има слич на суд би на. Ро ден
е во 1923 го ди на во се ло то Га бреш,
а по чи на во 2006 го ди на во Скоп је
и зад се бе оста ви бо гат и го лем ра ко -
пис за исто ри ја та на Га бреш, од не го -
во то по сто е ње до 2006 го ди на. По си -
те не при јат но сти, двај ца та го наш ле
сво е то ме сто во Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја, Кор не ли ја ра бо теј ќи актив но и пе -
дант но во Со бра ни е то на Р. Ма ке до ни -
ја и во Со ју зот на бор ци те. Се мејс тво -
то на рас на ло во петч ле но, им се ро ди -
ле две жен ски и ед но ма шко де те, а де -
нес има ат шест дип ло ми ра ни вну ци,
од кои двај ца се ма ги стран ди.

Кор не ли ја по ка жа ла та лент и нак -
ло ност кон пи шу ва ње то и кни ги те и нај -
че сто и во ма ли те па у зи на о ѓа ла лив че
да на пи ше пес на. И во НОБ ба ра ла ли -
сто ви за пи шу ва ње. Раз бир ли во жи -
вот ни те и фа ми ли јар ни об вр ски ја од -
да ле чи ле од овој та лент, но
не за дол -

го. Де нес има шест об ја ве ни кни ги:
„Све дош тва на грч ки от те рор во Ле рин -
ско“, „Не у ни шти во езе ро“, „Ле та ње на
југ“, „Ги ба рам спо ме ни те“, „Ле та ње на
југ“ и пос лед на ва за ко ја ста ну ва збор

во тек стов. Нај но ва та твор ба го прет -
ста ву ва по е тич но то мо то: 

„Со не до рас на ти крил ја
по ле тав ме
И за ми нав ме
за да се вра ти ме
ка ко по бед ни ци
Но не се вра тив ме
ни ту ка ко по ра зе ни“.
Во со ну ва ње нај а ву ва:

„Кол ку дол го меч та ев за овој
миг, си ве лев са мо ед наш, ба -
рем са мо ед наш не ка би де
да згаз нам на ова тло, ка де
што прв пат го здог ле дав сон -
це то, ка де што ги на пра вив
пр ви те бо со но ги че ко ри, од
ка де што имам дра ги спо -
ме ни од дет ство то што ме
др жат про стум“. Воз бу де -
на та Кор не ли ја во овој
па то пис се на о ѓа пред
род на та ку ќа, тро па да 5
отво рат и на бр гу слу ша
че ко ри по ска ли те, че -
ко ри од мај ка си. И
кол ку што по ве ќе наб -

ли жу ва ат че ко ри те, неј зи но то ср -

це са мо што не из ле гло од неј зи ни те
гра ди од сил но чу ка ње. И са мо што вра -
та та не се отво ри, заѕ во ни бу дил ни кот.
Зна чи, че ко ри те беа сон. Ба рем уште
мал ку да за доц не ше со ѕво не ње то:
„Поч нав да пла чам. Еј ги ди, зар тоа бе -
ше сон, а ова е ја ве ли е! Ја ба на ра ду -
ва ње то...”

Не слу чај но по овој сли ко вит па то пис
автор ка та ја об ја ву ва пес на та „Да ли“:

„Ако не ко гаш
До бри ве тро ви
Ме до тур ка ат до те бе
Да ли ќе ме пре поз на еш
Ко га ќе троп нам
И ре зе то ќе го до прам
Да ли ќе се одѕ ви еш
Или на зад ќе ме вра тиш
Во мо јот сон 
По лу ве ко вен“.
На ви ра ат се ќа ва ња и од па ту ва -

ње то на ју гот, а ин те рес но е што Кор -
не ли ја и Ри сте би ле за ед но во род ни -
от крај во 2005 го ди на, ис пол не ти и со
та гов ност.

Вто ри от цик лус од кни га та се рас -
ка зи те на автор ка та, кои раз бир ли во
се по вр зу ва ат со си те до жи ву ва ња во
род на та гру тка и над вор од неа. 

Најв пе чат ли ви от рас каз оста ну ва
пер фект но пси хо ло шки раз ра бо тен со
нас лов „Тр па“. Ма жот 5 ги ми нал пе -
чал бар ски те де но ви во Аме ри ка, а таа
го не гу ва ла со без мер на љу бов сво јот
син Ни ко ла, единс тве на на деж и љу -
бов што ја кре пе ла. Хра бри от Ни ко ла
за ги на на Кај мак ча лан во Гра ѓан ска -
та вој на. Со се ди те не се ос ме ли ја во
ни е ден миг да 5 ја со оп штат цр на та
вест. А Тр па се кој све ден на св. Ни ко -
ла ја ре де ше тр пе за та со сопс тве но
под го тве ни ѓа ко нии, дла бо ко ве ру вај -
ќи де ка Ни ко ла са мо што не за тро пал
на пор та та. И та ка се ко ја го ди на до сво -
ја та смрт.

Чи та те лот ќе би де дла бо ко за сег -
нат од слу ча јот ко га Ана ста си ја Тем ко -
ва до би ла вест де ка та тко 5 по чи нал
во род ни от крај, а ко га трг на ла со во -
зот од Би то ла да при сус тву ва на по гре -
бот, грч ки те вла сти за што не ма ла ви -
за ја сим на ле од во зот, и тоа сре де по -
ле, ка де што не ма ло жи ва ду ша.

Кни га та изо би лу ва со илу стра ции
во бо ја од ме ста та ка де што пре сто ју -
ва ла Кор не ли ја со фа ми ли ја та или са -
ма, кои ја збо га ту ва ат мо за ич на та па -
но ра ма на род на та гру тка.

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

Stranicite gi ureduvaat: 
Milan Axievski i  
Kalina S.Andonova od SZPM 

Aleksandar Dimkovski 
i Sa{a Belevska 
od „Nova Makedonija“vidici
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Офе ли ја Бо го ев ска

Же на та во тре та та до ба, по за вр -
шу ва ње то на про фе си о нал на та ка ри -
е ра, ба ра на чи ни и па ти шта за до пол -
ни тел на кре а тив на актив ност со ко ја
би го ис пол ни ла сло бод но то вре ме и
би се истак на ла ка ко та лен ти ра на лич -
ност во одре де ни об ла сти. Ток му за ре -
а ли за ци ја та на кул тур ни те и тво реч ки -
те по тен ци ја ли на ре сен ски те же ни,
вклу чу вај ќи ги ту ка и пен зи о нер ки те,
од не о дам на во Ре сен е фор ми ра но
жен ско то кул тур но друш тво „Прес пан -
ска еле ги ја“. 

Спо ред На та ша Зу за ров ска, пре -
тсе да тел ка та на жен ско то кул тур но
друш тво „Прес пан ска еле ги ја“, во ова
друш тво мо жат да чле ну ва ат си те же -
ни од Ре сен и од Прес па со тво реч ки
мож но сти и по тен ци ја ли, без ог лед на
нив на та во зраст, на ци о нал на, по ли -

тич ка и вер ска при пад ност. Во „Прес -
пан ска еле ги ја“ се ко ја тво реч ка лич -
ност мо же да се про нај де се бе си, да
си го нај де сво е то ме сто спо ред сопс -
тве ни те умет нич ки афи ни те ти. 

Друш тво то е ме сто на со би ра ње
на си те што са ка ат да дру га ру ва ат,
да раз ме ну ва ат мис ле ња за на пра -
ве ни те де ла, за си те оние што се по -
ет ски на да ре ни, или, пак, про ја ву -
ва ат скло но сти кон му зи ка та, фолк -
ло рот и дру го.

Во ова друш тво, ни ре че Зу за ров -
ска, има го лем број учес нич ки-пен зи -
о нер ки, кои најм но гу са ка ат да учес -
тву ва ат во ли те ра тур на та, фолк лор на -
та и во сек ци ја та за изра бо тка на жен -
ски ра ко твор би, а мно гу од нив се за -
ин те ре си ра ни да би дат со ста вен дел
на град ски от хор, кој на бр гу ќе би де
фор ми ран и ќе ра бо ти во рам ки те на
друш тво то. Ина ку, друш тво ве ќе актив -

но ра бо ти и се кој втор ник поп лад не се
одр жу ва ат со ста но ци во ма тич на та
биб ли о те ка при До мот на кул ту ра та во
Ре сен, на кои се до го ва ра ат про грам -
ски те за да чи, а во нив но то кре и ра ње
и ре а ли за ци ја го лем при до нес да ва ат
и пен зи о нер ки те. Ед на од на ред ни те
актив но сти на друш тво то ќе би де ор -
га ни зи ра ње то по ет ска ве чер, во со ра -
бо тка со Друш тво то на пи са те ли те на
Ма ке до ни ја, од ка де што ќе го сту ва ат
и не кол ку поз на ти по е ти-чле но ви на
ДПМ, а со свои пес ни ќе учес тву ва ат
и прес пан ски те по е ти, вклу чу вај ќи ги
ту ка и по е те си те од ре до ви те на ре сен -
ски те пен зи о нер ки. По тоа ќе би де ор -
га ни зи ра на и воз врат на по се та, со по -
ет ско чи та ње на прес пан ска по е зи ја
во про сто ри и те на Друш тво то на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја во Скоп је.

Во „Прес пан ска еле ги ја“ има и пен -
зи о нер ки што се истак ну ва ат со сво и -
те ква ли тет но изра бо те ни ра ко твор би,
кои на ско ро ќе би дат из ло же ни во из -
лож бе ни от про стор на До мот на кул ту -
ра та во Ре сен. Во друш тво то се за ста -
пе ни и же ни пен зи о нер ки чи ја на да -
ре ност е во об ла ста на му зи ка та и на
фолк ло рот, тие ќе би дат до бри хо рис -
тки и игро ор ки.

Друш тво то со ра бо ту ва и со До мот
на кул ту ра та во Ре сен, та ка што со за -
ед нич ки про е кти во те кот на но ва та
2014 го ди на ќе би дат ре а ли зи ра ни по -
го лем број актив но сти во раз лич ни кул -
тур но-умет нич ки об ла сти, а на не кои
од тие про е кти ќе би дат но си те ли и ре -
сен ски те пен зи о нер ки.

ЖЕН СКО КУЛ ТУР НО ДРУШ ТВО „ПРЕС ПАН СКА ЕЛЕ ГИ ЈА“ 

НОВА КНИГА НА КОРНЕЛИЈА МРАКОВА-ПЕЈОВСКА

По ви кот на род на та гру тка Воз бу де на та Кор не ли ја во овој па то пис се на о ѓа пред род на та
ку ќа, тро па да � отво рат и на бр гу слу ша че ко ри по ска ли те,

че ко ри од мај ка си. И кол ку што по ве ќе наб ли жу ва ат 
че ко ри те, неј зи но то ср це са мо што не из ле гло од неј зи ни те
гра ди од сил но чу ка ње. И са мо што вра та та не се отво ри, 

заѕ во ни бу дил ни кот. Зна чи, че ко ри те беа сон

Ре сен ски те пен зи о нер ки се актив ни
ЗП-Ге вге ли ја на 17 де кем ври

2013 го ди на отво ри Клуб на пен зи о -
не ри во при зем је то на пр ви от пен зи -
о нер ски дом. Со ова пен зи о не ри те
од Ге вге ли ја, на ме сто до се гаш ни от
прис по со бен про стор за клуб, до би ја
нај со вре ме но опре мен про стор со
ин вен тар, ре кви зи ти за друш тве ни
актив но сти и игри, дне вен пе чат и
осве жу ва ње со чај, ка фе и со ко ви со
до се га нај по вол ни це ни.

На отво ра ње то, по крај го лем број
пен зи о не ри и го сти, при сус тву ваа и
гра до на чал ни кот на оп шти на та Ге вге -
ли ја Иван Фран гов и пре тсе да те лот
на со ве тот Дра ги Ха џи-Ни ко лов.

Гра до на чал ни кот Фран гов, поз -
дра ву вај ќи ги при сут ни те, им по са ка
до бро здрав је и што по дол го да се дру -
жат во клу бот, што им ну ди из во нред -
ни ус ло ви и ус лу ги. Исто та ка, тој из ја -
ви де ка ло кал на та са мо у пра ва и во
ид ни на ќе ја про дол жи со ра бо тка та
со здру же ни е то на пен зи о не ри, со за -
ед нич ка цел за по до бру ва ње на ус ло -

ви те и на стан дар дот на пен зи о не ри -
те, кои се ва жен фа ктор во оп штес -
тве ни от жи вот на оп шти на та Ге вге ли -
ја. Отво ра ње то на клу бот на пен зи о -
не ри бе ше збо га те но и со учес тво то
на пе јач ка та гру па при ЗП-Ге вге ли ја.

- Но ви на што се во ве ду ва во рам -
ки те на за ед нич ко то дру же ње на пен -
зи о не ри е тоа што се ко ја не де ла клу -
бот на пен зи о не ри во Ге вге ли ја ќе
му би де от ста пен на Акти вот на пен -
зи о нер ки те при здру же ни е то, за нив -
ни те актив но сти и за ед нич ко поп -
лад нев но дру же ње - истак на пре тсе -
да тел ка та на ИО на ЗП-Ге вге ли ја, Ле -
на Се ме на ко ва. 

Во сво јот го вор таа ги поз дра ви
при сут ни те од име то на 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, кој по ра ди мно гу број ни те
пред но во го диш ни актив но сти на со -
ју зот не бе ше во мож ност лич но да
при сус тву ва на отво ра ње то.    

Л.С.

НОВ КЛУБ НА ПЕН ЗИ О НЕ РИ ВО ГЕ ВГЕ ЛИ ЈА

По до бар 
пен зи о нер ски стан дард 

Во друштвото има неколку секции
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