
Ми лан Аџи е ски

Де ка единс тво то во ре до ви -
те на СЗПМ е на нај ви со ко ни во
се по ка жа и на сед ма та сед ни ца
на со бра ни е то, ко ја се одр жа на
24 март 2014 го ди на. Од 68 чле -
на на нај ви со ки от ор ган на со ју -
зот, 62 беа при сут ни, а си те од -
лу ки беа усво е ни ед ног лас но,
освен ед на, со еден воз др жан и
еден глас про тив.

На дне вен ред на сед ни ца та
бе а из ве шта јот за ра бо та та на
со ју зот и за врш на та сме тка за
2013 го ди на, ка де што стои де ка
вкуп ни те при хо ди из не су ва ат
8.233.983 де на ри, а рас хо ди те
7.510.503 де на ри. Во из ве шта -
јот на над зор ни от од бор на СЗПМ
стои де ка во 2013 го ди на се ра -
бо те ло спо ред за ко нот, до ма ќин -
ски и ра ци о нал но. 

На сед ни ца та бе ше усво е на од -
лу ка та за утвр ду ва ње на единс тве -
ни те кри те ри у ми за ма те ри јал но-

фи нан си ско ра бо те ње на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те, член ки на
СЗПМ, ка ко и на са ми от со јуз.

Су ми рај ќи ги ре зул та ти те на
со ју зот, пре тсе да те лот Дра ги Ар -
ги ров ски во сво е то во вед но
обра ќа ње кон при сут ни те ре че
де ка во 2013 го ди на е по стиг на -
та нај важ на та цел на пен зи о нер -
ска та ор га ни за ци ја, а тоа е ос -
тва ру ва ње на про грам ски те за -
да чи за за шти та и уна пре ду ва ње
на пра ва та од пен зи ско то оси гу -
ру ва ње. Ме ѓу дру го то, по стиг на -
то е пен зи о не ри те да има ат до -
сто инс твен жи вот, по до бар стан -
дард и актив на ста рост спо ред
европ ски те стан дар ди.

НЕОСНОВАНО НЕГИРАЊЕ 
НА ПОСТИГНАТОТО 

- На ши те це ли се јас ни, а на -
ше то дејс тву ва ње транс па рен тно,
за тоа за чу ду ва што во јав но ста,
од вре ме-на вре ме, се ја ву ва ат не -
при мер ни кри ти ки и не ги ра ња на
на ши те по сти гну ва ња. Се то тоа,
нај ве ро јат но, е ре зул тат на не со -
од вет на ин фор ми ра ност на одре -

де ни стру кту ри, кои не им се ра -
ду ва ат на на ши те ус пе си , на кои
мо жат да ни по за ви дат и мно гу
по бо га ти и по раз ви е ни оп штес -
тва, би деј ќи ние сме бо га ти со дух,
енер ги ја и со пра вич ност. Та кви
кри ти ки не о дам на из не се Пар ти -
ја та на обе ди не ти пен зи о не ри и
гра ѓа ни, твр деј ќи де ка на ши те по -
стиг ну ва ња  не се ре ал ни и ви сти -
ни ти, ту ку се со предз нак на по -
пу ли зам, де ка ни што осо бе но не
е по стиг на то за по до бру ва ње на
по лож ба та и стан дар дот на пен -
зи о не ри те, а беа из не се ни и дру -
ги не ви сти ни. Уште по ве ќе не раз -
бир ли ви се нив ни те из ја ви, но и
нив на та про гра ма, ка де што се
твр ди де ка пар ти ја та е фор ми ра -
на за да ги за шти ти пен зи о не ри -
те од оние што не по ка жа ле слух
за нив, а тоа, спо ред нив, е ра ко -
водс тво то на СЗПМ! Ва кви те из -
ја ви се да ле ку од ре ал но ста, за -
тоа што оние што го твр дат ова
има ат ви со ки пен зии, згри же ни
се мејс тва и ги ужи ва ат си те при -
до би вки за кои се из бо рил со ју -
зот - ре че Ар ги ров ски.
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Не ос но ва ни на па ди и 
не ги ра ња до а ѓа ат од 
по е дин ци што има ат 

ви со ки пен зии, згри же ни
се мејс тва и ги ужи ва ат 
си те при до би вки за кои 

се из бо ри Со ју зот на 
здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја со

це ло куп но то членс тво и со
по мо шта на си те фа кто ри

во др жа ва та, ре че во 
сво е то обра ќа ње, ме ѓу
дру го то, пре тсе да те лот
Дра ги Ар ги ров ски на 
сед ма та сед ни ца на 
со бра ни е то на СЗПМ
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СЕДМА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ 

Ре зул та ти те не по бит ни и за по чит - на па ди те не ос но ва ни
Про сеч на та пен зи ја од 7.683

де на ри во 2006 го ди на, се га, во
2014-та, е зго ле ме на на 12.455
де на ри (202 евра), што е по раст
од 62 от сто. Нај ни ска та пен зи ја
во овој пер и од е зго ле ме на од
4.330 де на ри на 7.620 де на ри,
или за 76 от сто, а нај ви со ка та од
27.606 де на ри во 2006-та ста на
36.000 де на ри, или за 30,43 от -
сто. Зна чи тел но по го лем број пен -
зи о не ри со за до волс тво го при -
фа ти ја и до пол ни тел но то усог ла -
су ва ње на пен зи и те по 600 де на -
ри на се кој пен зи о нер, што за 11
ме се ци од го ди на ва ку му ла тив -
но из не су ва по 107 евра, а тоа се
средс тва од бу џе тот, а не од пен -
зи ски от фонд. Спо ред по да то ци -
те на Др жав ни от за вод за ста ти -
сти ка, ако се при ме не ше са мо
ре дов но то те ков но усог ла су ва ње

на пен зи и те, тие ќе се зго ле ми ја
од 1 до 3 де на ри. По ра ди тоа до -
пол ни тел но то усог ла су ва ње на
пен зи и те ре зул ти ра со по зи ти вен
одраз врз стан дар дот на пен зи о -
не ри те. 

Зна чај на број ка на пен зи о не -
ри во Р. Ма ке до ни ја, што оп фа ќа
над 150.000 пен зи о не ри што
има ат пен зи ја по ма ла од про сеч -
на та, од 2013 го ди на до би  пра во
на бесп лат но бол нич ко ле ку ва -
ње, а над 28.000 пен зи о не ри со
по ни ски пен зи ја ко ри стеа и ќе ко -
ри стат се дум днев на бањ ско-кли -
мат ска ре кре а ци ја. Ста ри те лу ѓе
во Скоп је, Би то ла, При леп, Ве лес,
Ко ча ни и во дру ги гра до ви има -
ат и бесп ла тен авто бу ски пре воз
во одре де ни де но ви, со тен ден -
ци ја да се зго ле ми и бро јот на гра -
до ви, но и на де но ви. 

ФАКТИ

СЗПМ со пра во мо же да се гор дее со по стиг на та та разд ви же ност
на пен зи о не ри те, ка ко во кул тур ни те и спорт ски те актив но сти та ка
и на пик ник-сред би те и ек скур зи и те, на се којд нев ни те дру же ња во
клу бо ви те, во оп штес тве ни те актив но сти со ло кал ни те за ед ни ци и
дру го, ре че, ме ѓу дру го то, во сво е то из ла га ње Ме ро ди ја То шев ски,
пот пре тсе да тел на ИО на СЗПМ. Освр ну вај ќи се на ква ли те тот на жи -
во тот на пен зи о не ри те, То шев ски истак на де ка по сти гну ва ња та се
еви дент ни, што не зна чи де ка се ко гаш не мо же да би де по до бро.
Ме ѓу дру го то, тој го истак на ин тен зив но то за ла га ње на Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја за из град ба на што
по ве ќе пен зи о нер ски до мо ви и до мо ви за ста ри ли ца, кои ќе им
обез бе дат си гур ност на пен зи о не ри те и ста ри те ли ца.

МЕТОДИЈА ТОШЕВСКИ 

Гор ди сме на по стиг на то то, но се ко гаш
мо же да би де и по до бро 

Зак лу чок од се то она
што се слу чу ва ше и ди -
ску ти ра ше на от чет на -
та сед ни ца бе ше де ка
со ју зот че ко ри по ви -
стин ски от пат, кој е

транс па рен тен и ус пе -
шен, а за тоа се до каз
по стиг на ти те ре зул та ти

ПРОСЕЧНИ ПЕНЗИИ 

Во Хр ват ска 300 евра,
БиХ 170 евра, Ср би ја
200 евра, во Бу га ри ја,
Ал ба ни ја и во Ко со во
150 евра. Ова е до каз

де ка про сеч ни те пен зии
во Ма ке до ни ја со 202
евра не се нај ни ски

Постигнато е пен зи о не ри те да има ат
до сто инс твен жи вот, по до бар стан дард и 

актив на ста рост спо ред европ ски те стан дар ди



Кр сте Спа се ски

Здру же ни е то на пен зи о не ри -
те, пре ку акти вот на пен зи о нер -
ки, пре че кот на про лет та го од бе -
ле жа при год но, со му зич ко-ре ци -
та тор ска при ред ба. Во при сус тво
на го лем број пен зи о нер ки, мај -
ки и учи тел ки од по ве ќе ос нов ни
учи ли шта, во Клу бот на пен зи о -
не ри те во Охрид, гру па уче ни ци
од ос нов ни те учи ли шта од гра дот
пе е ја пес ни и ре ци ти раа сти хо ви
по све те ни на про лет та, со си те
неј зи ни уба ви ни и ка ра кте ри сти -
ки, ка ко нај у ба во го диш но вре -
ме. Под мен торс тво на пен зи о ни -
ра на та учи тел ка од ОУ „Св. Кли -
мент Охрид ски“, Ри ста на Мој со -
ска, гру па та уче ни ци го из ве доа
ре ци та лот „Здра во про лет - де ца -
та пе ат и ре ци ти ра ат за ба би те и
за де дов ци те“. Ре ци та лот го пре -
зен ти раа уче ни ци те: Але ксан дра
и Со фи ја Пе тре ска, Лу би ца Јо ва -

но ска и Јо ван че Та не ски од ОУ
„Хри сто Узу нов“, Ни на На у мов ска
и Ан дреј Трај ко ски од по драч на -
та па ра лел ка „Дал јан“ и Ева Три -
фу но ска од ОУ „Гри гор Пр ли чев“.

Сце на та на ко ја го из ве доа ре -
ци та лот бе ше илу стри ра на и со го -
лем број цр те жи на те ма - про лет,
изра бо те ни од мен тор ка та Ри ста -
на Мој со ска. Оваа скром на му -
зич ко- ре ци та тор ска при ред ба,
по све те на на до а ѓа ње то на про -
лет та, топ ло и ср деч но бе ше поз -
дра ве на од при сут ни те пен зи о -
нер ки, во чие име и во име то на
ЗП-Охрид и Де бр ца на уче ни ци те
им се заб ла го да ри ја пре тсе да те -
лот на из врш ни от од бор Ѓор ѓи Трп -
че ски и пре тсе да тел ка та на Акти -
вот на пен зи о нер ки Ру жа Ба ле -
ска. При ред ба та, исто вре ме но,
бе ше ор га ни зи ра на и во рам ки -
те на про е ктот „Ме ѓу ге не ра ци ска
со ра бо тка“, кој се одр жу ва ве ќе
вто ра го ди на. 
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Љу бин ко Ри стов

На 28 март Здру же ни е то на
пен зи о не ри те од Ѓор че Пе тров ја
одр жа сво ја та от чет на сед ни ца во
при сус тво на пот пре тсе да те лот на
со бра ни е то на СЗПМ, Бес ник По -
це ста, пот пре тсе да те лот на из врш -
ни от од бор на СЗПМ, Ме то ди ја То -
шев ски, и го сти од здру же ни ја та
на пен зи о не ри те од Штип, Те то во,
Са рај, Де бар и од Та фта ли џе. На
сед ни ца та при сус тву ва ше и гра -
до на чал ни кот на оп шти на та Ѓор че
Пе тров, Со кол Ми тров ски, со ко го
здру же ни е то од лич но со ра бо ту ва
и со чи ја по мош во 2013 го ди на
се отво ри ја два клу ба на пен зи о -
не ри и клуб за дне вен пре стој.

На сед ни ца та нај на пред во -
вед но из ла га ње по из ве шта јот за
ра бо та на ЗП-Ѓор че Пе тров под не -
се пре тсе да те лот на из врш ни от од -

бор Ме то ди ја Но вков ски, кој истак -
на де ка 2013-та е ед на од нај ус -
пеш ни те го ди ни за здру же ни е то,
во се кој пог лед. Има ше до ста
актив но сти, а и нас ле де ни те дол -
го ви  се вра те ни. На сед ни ца та бе -
ше зак лу че но да се по ба ра ме ди -
ја торс тво за  ре ша ва ње на спо рот
со ЗП-Кар пош, а и да се по ве де
ини ци ја ти ва за из ме ни на ста ту -
тот на ЗП-Ѓор че Пе тров. 

По фал ни збо ро ви за ре зул та -
ти те што беа по стиг на ти во ЗП-Ѓор -
че Пе тров иска жаа и пот пре тсе да -
те лот на со бра ни е то на СЗПМ, Бес -
ник По це ста, и пот пре тсе да те лот
на из врш ни от од бор на СЗПМ, Ме -
то ди ја То шев ски. 

И гра до на чал ни кот Со кол Ми -
тров ски го иска жа сво е то за до -
волс тво, ка ко од со ра бо тка та та ка
и од по сти гну ва ња та на сво и те нај -
во зрас ни жи те ли.

Ка ли на С. Ан до но ва

Со про е ктот „Бесп лат на бањ ско-
кли мат ска ре кре а ци ја“ го ди на ва
пла ни ра ме да оп фа ти ме око лу
5.500 пен зи о не ри што ќе ја иско ри -
стат оваа бесп лат на ус лу га, а ко ја се
со стои од шест пол ни пан си о ни,
бесп ла тен пре воз, здрав стве ни
прег ле ди и бањ ски трет ма ни. Осо -
бе но е важ но што пен зи о не ри те што
до се га ја ко ри стеа оваа ус лу га и со
кои ос тва рив сред ба се на ви сти на
за до вол ни од ре а ли за ци ја та на овој
про ект и од ус ло ви те што ги ну дат ба -
њи те во Ма ке до ни ја - истак на ми -
ни сте рот Спа сов, кој на 22 март ги
по се ти и пен зи о не ри те што пре сто -
ју ва ат во Де бар ски ба њи Ца па (Ба -
њи ште). При тоа ми ни сте рот Спа сов
ре че де ка про е ктот е оп фа тен со про -
гра ма та за ра бо та на Вла да та на РМ
за 2011-2015 го ди на, во об ла ста на
со ци јал на та по ли ти ка, и де ка средс -
тва та за овој про ект се обез бе де ни
со бу џе тот на РМ за 2014 го ди на.
Исто та ка, Спа сов истак на де ка про -
е ктот се ре а ли зи ра ве ќе пет та го ди -
на и де ка во из ми на ти те го ди ни со
овој про ект би ле оп фа те ни над 22

ил ја ди пен зи о не ри, а тој ќе про дол -
жи и во на ред ни те че ти ри го ди ни. 

Во Де бар ски  ба њи Ца па ми ни -
сте рот Спа сов нај а ви де ка ва кви
про е кти, со кои се по до бру ва ат со -
ци јал ни от жи вот и здрав је то на пен -
зи о не ри те, ќе има и во ид ни на. 

На сред ба та при сус тву ва ше и
Бес ник По це ста, пот пре тсе да тел на
со бра ни е то на СЗПМ, кој го изра зи
за до волс тво то од ус пеш но ста и од

ко рис но ста на овој про ект.
Ко рис ни ци те на оваа бесп лат -

на бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја
се за до вол ни од ус ло ви те и од при -
е мот и во Не гор ски  ба њи и во ба -
ња та „Цар Са му ил“ кај Стру ми ца,
ја ву ва ат до пис ни ци те. За мно гу ми -
на од нив ова е ре тка мож ност да
се дру жат и да из ле зат од до ма, но
и бесп лат но да си го по до брат здрав -
је то во тре та та жи вот на до ба. 

Ка ли на С. Ан до но ва 

Пес на та, му зи ка та и игра та, ка -
ко и спорт ски те актив но сти, се со -
др жи на на пен зи о нер ски те дру же -
ња низ го ди ни те. Иа ко во по од ми -
на ти го ди ни, нив ни те со би ри не по -
ми ну ва ле без пес на и оро, без нат -

пре вар на кој си ги ис про бу ва ле и
ин те ле кту ал ни те и фи зич ки те спо -
соб но сти, играј ќи шах или кој по -
бр зо тр ча, кој по да ле ку фр ла, а кој
по да ле ку ско ка.

Во ор га ни за ци ја на СЗПМ го -
ди на ва ќе се одр жат 12. по ред ре -
ги о нал ни ре вии на пес на, му зи ка

и игри и без ед на, це ли два е сет го -
ди ни, отка ко се одр жу ва ат спорт -
ски те нат пре ва ри на раз ни ни воа
и за врш на та пен зи о нер ска  спорт -
ска олим пи ја да. 

Да се би де до ма ќин на ре ги о -
нал на та ре ви ја на пес на, му зи ка и
игра или на ре ги о на лен спорт ски

нат пре вар за се кое здру же ние прет -
ста ву ва по себ на чест. Од овие при -
чи ни мо ра да се во ди ред, за да мо -
жат си те да ја до жи ве ат оваа при -
ви ле ги ја. Но за ус пеш но ста не се
тру дат са мо пен зи о не ри те и здру -
же ни ја та. Во ор га ни за ци ја та, во
обез бе ду ва ње то што по до бри ус ло -
ви по ма га ат и оп шти ни те и гра до -
на чал ни ци те, би деј ќи де но ви те ко -
га се одр жу ва пен зи о нер ска ре ви -
ја или спорт ски нат пре вар се праз -
ни ци за си те, за це ли от град, за ба -
би те и де дов ци те, но и за вну ци те! 

Из врш ни от од бор на Со ју зот на

здру же ни ја та на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја ја по твр ди опре дел ба -
та на ко ми си ја та за кул ту ра и го ди -
на ва да се одр жат шест ре ги о нал -
ни ре вии, и тоа на 3 мај во Бе ро во,
на 9 мај во Све ти Ни ко ле, на 15 мај
во Не го ти но и на 20 мај до ма ќин е
Со ли дар ност-Ае ро дром. Во те кот на
мај ќе се одр жат ре ги о нал ни ре вии
во Стру га и во Ѓор че Пе тров.

Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри ќе се одр жи на 10 ју -

СЗПМ ВО 2014 ГОДИНА

Ус пеш ни под го то вки за ре ви и те 
и за спорт ски те нат пре ва ри Да се би де до ма ќин на ре -

ги о нал на та ре ви ја на пес -
на, му зи ка и игра или на
ре ги о на лен спорт ски нат -
пре вар за се кое здру же -
ние прет ста ву ва по себ на

чест. Од овие 
при чи ни мо ра да се во ди
ред, за да мо жат си те да 

ја до жи ве ат оваа при ви ле -
ги ја. Но за ус пеш но ста не
се тру дат са мо пен зи о не -
ри те и здру же ни ја та, туку

помагаат и
градоначалниците и

општините

МИНИСТЕРОТ СПАСОВ ВО ПОСЕТА НА 
КАТЛАНОВСКАТА И НА ДЕБАРСКАТА БАЊА 

Пен зи о не ри те за до вол ни од при е мот 
и од ус ло ви те во ба њи те

ЗП-ОХРИДСЕДМА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ 

Ре зул та ти те не по бит ни и за по чит - на па ди те не ос но ва ни
Продолжение од стр.1

Тој истак на де ка ни  таа пар ти ја,
ни  неј зи но то ра ко водс тво , ни  кој
би ло друг, не се ре пре зен ти на пен -
зи о не ри те и на гра ѓа ни те, за кои
твр дат де ка ги прет ста ву ва ат, ту ку
тоа е Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, кој
има 254.000 чле на. 

- Ако тол ку се гри жат за стан дар -
дот на оваа по пу ла ци ја, ка де беа
за да го ка жат сво е то мис ле ње, да
го по ка жат сво јот от пор ко га пен -
зи и те го до пре а ми ни му мот од под
50 про цен ти? Ка де беа да го ка жат
сво е то „не“ ко га пен зи и те не се
исп ла ќаа ре дов но? Ка де беа овие
ду ше гриж ни ци и та ка на ре че ни во -
да чи, при пад ни ци на ед на ма ло -
број на пар ти ја, ми нор на во од нос

на со ју зот. Та кви по е дин ци има и
ќе ги има се ко гаш, и во опо зи ци ја
и во по зи ци ја, но на си те нив тре -
ба да им би де јас но де ка СЗПМ, иа -
ко не е пар ти ја, за раз ли ка од др -
жа ви те на Бал ка нот, ка де што се
фор ми ра ни ва кви пар тии, пен зи о -
не ри те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
има ат еви дент но по го ле ми ре зул -
та ти и по сти гну ва ња на си те по ли -
ња од се којд нев ни от жи вот - ре че
Ар ги ров ски. 

СЗПМ има по твр ден диг ни тет и
кре ди би ли тет во зем ја та и над вор
од неа, а тоа не ко му му пре чи и за -
тоа нG на па ѓа. При тоа, се по ста ву -
ва пра ша ње то зо што ток му се га се
тол ку че сти овие на па ди и из мис ли -
ци. Мо же би тоа е по ра ди пре диз бо -
ри е то или по ра ди не чии лич ни ин -
те ре си?! 

Ре зул та ти те што ги по стиг ну ва со ју зот по ка жу ва ат де ка СЗПМ е се ри о -
зен суб јект во функ ци о ни ра ње то на гра ѓан ско то оп штес тво во Р. Ма ке до -
ни ја. За да не зву чи ка ко праз на ре то ри ка ќе истак нам не кол ку ре ал ни и
ви стин ски че ко ри, а тоа се по сти гну ва ња та во за шти та та на стан дар дот на
пен зи о не ри те пре ку раз ни про е кти и актив но сти, ка ко што е за шти та та на
стек на ти те пра ва од ПИО, ре дов на та исп ла та на пен зи и те и нив но то усог ла -
су ва ње. На тој план за лож би те на со ју зот се кон обез бе ду ва ње сол вен тен
пен зи ски си стем, под др шка на вра бо ту ва ње то, по до бру ва ње и кон тро ла
на пла ќа ње на при до не си те за ПИО, од нос но пла ќа ње на при до не сот на ре -
ал на, а не на нај ни ска ос но ви ца, ка ко што се слу чу ва ше од 1993 го ди на,
па на ва му, пер и од во кој беа ре ге ни ра ни по ни ски пен зии. Зна чај но ме сто
во актив но ста на СЗПМ се пра ша ња та од здрав стве на та за шти та, со ос нов -
но ба ра ње ли ца та над 65 го ди ни да би дат ос ло бо де ни од се ка ков вид пар -
ти ци па ци ја, пра во што пен зи о не ри те го има ле по ра но и др. 

СТАНКА ТРАЈКОВА, СЕКРЕТАРКА НА ИО НА СЗПМ 

СЗПМ - се ри о зен суб јект 
во гра ѓан ско то оп штес тво 

Пес ни и сти хо ви 
по све те ни на про лет та 

К. Спа се ски

По ра ди за вр шу ва ње на ман -
да тот на до се гаш но то ра ко водс -
тво, акти вот на пен зи о нер ки при
ЗП-Стру га из бра но во ра ко водс -
тво. Во сог лас ност со ста ту тот на
здру же ни е то, но во то ра ко водс тво
има пет чле на. За пре тсе да тел ка
на акти вот ед ног лас но е из бра на
Ели са ве та Ла за ре ска, ко ја исто -
вре ме но е и член на из врш ни от
од бор на здру же ни е то. Во но во то
ра ко водс тво се из бра ни и Пав ли -
на Куз ма нов ска за пот пре тсе да -
тел ка, На деж да Чeто ро шка за се -
кре тар ка, а за чле но ви Лу би ца На -
сто ска и Ма ре Ма то ска.

Из бо рот на но во то ра ко водс -
тво на акти вот на пен зи о нер ки е
при фа те но и по твр де но и од из -
врш ни от од бор на здру же ни е то.
Исто вре ме но им е упа те на и бла -
го дар ност на до се гаш но то ра ко -
водс тво и на пре тсе да тел ка та Ве -
ра Сто ја но ска, кои ус пеш но ра ко -
во деа со акти вот на пен зи о нер ки
во из ми на ти те че ти ри го ди ни.

На из бор ни от со ста нок е до -
не се на про гра ма за ра бо та на
акти вот на пен зи о нер ки те за 2014
го ди на. Ка ко што ре че пре тсе да -
тел ка та Ла за ре ска, во про гра ма -
та го ди на ва ќе до ми ни ра ат актив -
но сти од ху ма ни та рен, кул ту рен,
со ци ја лен, спорт ски и ре ви ја лен
ка ра ктер, по тоа со ра бо тка та со
дру ги акти ви, а пред сG актив но -
сти со со ли да рен ка ра ктер, би деј -
ќи 2014 го ди на од СЗПМ е прог ла -
се на за го ди на на со ли дар но ста.

Акти вот на пен зи о нер ки од
Стру га го ди на ва ќе има и по го ле -

ма од го вор ност и ра бо та, би деј ќи,
спо ред пре тсе да тел ка та Ла за ре -
ска, ЗП-Стру га го ди на ва ќе би де до -
ма ќин на фолк лор на та ре ви ја од
че твр ти от, за па ден ре ги он, на ко ја
го ди на ва, по крај Охрид, Ки че во,
Ма ке дон ски Брод и Де бар, ќе учес -
тву ва ат и Ла бу ни шта и но во фор ми -
ра но то здру же ние од Вев ча ни. 

Стру шки от актив на пен зи о нер -
ки во те кот на мај ќе ор га ни зи ра
сред ба на пен зи о нер ки од ре чи си
20 здру же ни ја од др жа ва ва, на ко -
ја се оче ку ва да при сус тву ва ат око -
лу 500 пен зи о нер ки и пен зи о не ри.

Ина ку, во рам ки те на акти вот
на пен зи о нер ки актив но ра бо ти
фолк лор на та гру па „Рас пе а ни стру -
жа ни“, ко ја ре дов но на ста пу ва на
фолк лор ни те ре вии и има за бе ле -
жи те лен ус пех, со на стап со ста ро -
град ски стру шки би се ри и из вор -
ни ал бан ски пес ни и ора.

Но во ра ко водс тво на 
акти вот на пен зи о нер ки

ЗП-СТРУГА

Претседателот на СЗПМ Драги Аргировски

За пре тсе да тел ка на акти вот
ед ног лас но е из бра на
Ели са ве та Ла за ре ска

Со овој про ект досега би ле оп фа те ни 
над 22 ил ја ди пен зи о не ри, рече министерот Спасовни во Уни вер зал на та са ла во Скоп -

је. Овие ре вии и го ди на ва Ми ни -
стерс тво то за кул ту ра ги прог ла си
за ма ни фе ста ции од на ци о на лен
ин те рес во кул ту ра та за др жа ва та,
за што пен зи о не ри те се чув ству -
ва ат по че сте но и гор до. 

Одре де ни се и до ма ќи ни на ре -
ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри
што ќе се одр жат на 22 мај во Све -
ти Ни ко ле, на 25 мај до ма ќин ќе
би де ЗП ОВР-Скоп је, на 30 мај ЗП-
Бу тел, на 31 мај ЗП-Зле то во, на 14

ју ни ЗП-Бе ро во, на 18 ју ни ЗП-Ма -
ке дон ски Брод и на 21 ју ни ЗП-Кру -
ше во, а во овој пер и од ќе се одр -
жи и ре ги о на лен нат пре вар на кој
до ма ќин ќе би де ЗП-Бог дан ци.

Ре пуб лич ки те 19. спорт ски нат -
пре ва ри ќе се одр жат на 6 сеп тем -
ври, а до ма ќин ќе би де ЗП-Те то во. 

До то гаш си те ин тен зив но ќе се
под го тву ва ат за на кра јот си те да
би дат по бед ни ци. Ќе по бе дат дру -
же ње то, пес на та, оро то, со жи во -
тот и актив но то ста ре е ње. 

2013 - најуспешна за здружението
ЗП-ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ



Кр сте Спа се ски

Здру же ни е то на пен зи о не ри -
те, пре ку акти вот на пен зи о нер -
ки, пре че кот на про лет та го од бе -
ле жа при год но, со му зич ко-ре ци -
та тор ска при ред ба. Во при сус тво
на го лем број пен зи о нер ки, мај -
ки и учи тел ки од по ве ќе ос нов ни
учи ли шта, во Клу бот на пен зи о -
не ри те во Охрид, гру па уче ни ци
од ос нов ни те учи ли шта од гра дот
пе е ја пес ни и ре ци ти раа сти хо ви
по све те ни на про лет та, со си те
неј зи ни уба ви ни и ка ра кте ри сти -
ки, ка ко нај у ба во го диш но вре -
ме. Под мен торс тво на пен зи о ни -
ра на та учи тел ка од ОУ „Св. Кли -
мент Охрид ски“, Ри ста на Мој со -
ска, гру па та уче ни ци го из ве доа
ре ци та лот „Здра во про лет - де ца -
та пе ат и ре ци ти ра ат за ба би те и
за де дов ци те“. Ре ци та лот го пре -
зен ти раа уче ни ци те: Але ксан дра
и Со фи ја Пе тре ска, Лу би ца Јо ва -

но ска и Јо ван че Та не ски од ОУ
„Хри сто Узу нов“, Ни на На у мов ска
и Ан дреј Трај ко ски од по драч на -
та па ра лел ка „Дал јан“ и Ева Три -
фу но ска од ОУ „Гри гор Пр ли чев“.

Сце на та на ко ја го из ве доа ре -
ци та лот бе ше илу стри ра на и со го -
лем број цр те жи на те ма - про лет,
изра бо те ни од мен тор ка та Ри ста -
на Мој со ска. Оваа скром на му -
зич ко- ре ци та тор ска при ред ба,
по све те на на до а ѓа ње то на про -
лет та, топ ло и ср деч но бе ше поз -
дра ве на од при сут ни те пен зи о -
нер ки, во чие име и во име то на
ЗП-Охрид и Де бр ца на уче ни ци те
им се заб ла го да ри ја пре тсе да те -
лот на из врш ни от од бор Ѓор ѓи Трп -
че ски и пре тсе да тел ка та на Акти -
вот на пен зи о нер ки Ру жа Ба ле -
ска. При ред ба та, исто вре ме но,
бе ше ор га ни зи ра на и во рам ки -
те на про е ктот „Ме ѓу ге не ра ци ска
со ра бо тка“, кој се одр жу ва ве ќе
вто ра го ди на. 
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Љу бин ко Ри стов

На 28 март Здру же ни е то на
пен зи о не ри те од Ѓор че Пе тров ја
одр жа сво ја та от чет на сед ни ца во
при сус тво на пот пре тсе да те лот на
со бра ни е то на СЗПМ, Бес ник По -
це ста, пот пре тсе да те лот на из врш -
ни от од бор на СЗПМ, Ме то ди ја То -
шев ски, и го сти од здру же ни ја та
на пен зи о не ри те од Штип, Те то во,
Са рај, Де бар и од Та фта ли џе. На
сед ни ца та при сус тву ва ше и гра -
до на чал ни кот на оп шти на та Ѓор че
Пе тров, Со кол Ми тров ски, со ко го
здру же ни е то од лич но со ра бо ту ва
и со чи ја по мош во 2013 го ди на
се отво ри ја два клу ба на пен зи о -
не ри и клуб за дне вен пре стој.

На сед ни ца та нај на пред во -
вед но из ла га ње по из ве шта јот за
ра бо та на ЗП-Ѓор че Пе тров под не -
се пре тсе да те лот на из врш ни от од -

бор Ме то ди ја Но вков ски, кој истак -
на де ка 2013-та е ед на од нај ус -
пеш ни те го ди ни за здру же ни е то,
во се кој пог лед. Има ше до ста
актив но сти, а и нас ле де ни те дол -
го ви  се вра те ни. На сед ни ца та бе -
ше зак лу че но да се по ба ра ме ди -
ја торс тво за  ре ша ва ње на спо рот
со ЗП-Кар пош, а и да се по ве де
ини ци ја ти ва за из ме ни на ста ту -
тот на ЗП-Ѓор че Пе тров. 

По фал ни збо ро ви за ре зул та -
ти те што беа по стиг на ти во ЗП-Ѓор -
че Пе тров иска жаа и пот пре тсе да -
те лот на со бра ни е то на СЗПМ, Бес -
ник По це ста, и пот пре тсе да те лот
на из врш ни от од бор на СЗПМ, Ме -
то ди ја То шев ски. 

И гра до на чал ни кот Со кол Ми -
тров ски го иска жа сво е то за до -
волс тво, ка ко од со ра бо тка та та ка
и од по сти гну ва ња та на сво и те нај -
во зрас ни жи те ли.

Ка ли на С. Ан до но ва

Со про е ктот „Бесп лат на бањ ско-
кли мат ска ре кре а ци ја“ го ди на ва
пла ни ра ме да оп фа ти ме око лу
5.500 пен зи о не ри што ќе ја иско ри -
стат оваа бесп лат на ус лу га, а ко ја се
со стои од шест пол ни пан си о ни,
бесп ла тен пре воз, здрав стве ни
прег ле ди и бањ ски трет ма ни. Осо -
бе но е важ но што пен зи о не ри те што
до се га ја ко ри стеа оваа ус лу га и со
кои ос тва рив сред ба се на ви сти на
за до вол ни од ре а ли за ци ја та на овој
про ект и од ус ло ви те што ги ну дат ба -
њи те во Ма ке до ни ја - истак на ми -
ни сте рот Спа сов, кој на 22 март ги
по се ти и пен зи о не ри те што пре сто -
ју ва ат во Де бар ски ба њи Ца па (Ба -
њи ште). При тоа ми ни сте рот Спа сов
ре че де ка про е ктот е оп фа тен со про -
гра ма та за ра бо та на Вла да та на РМ
за 2011-2015 го ди на, во об ла ста на
со ци јал на та по ли ти ка, и де ка средс -
тва та за овој про ект се обез бе де ни
со бу џе тот на РМ за 2014 го ди на.
Исто та ка, Спа сов истак на де ка про -
е ктот се ре а ли зи ра ве ќе пет та го ди -
на и де ка во из ми на ти те го ди ни со
овој про ект би ле оп фа те ни над 22

ил ја ди пен зи о не ри, а тој ќе про дол -
жи и во на ред ни те че ти ри го ди ни. 

Во Де бар ски  ба њи Ца па ми ни -
сте рот Спа сов нај а ви де ка ва кви
про е кти, со кои се по до бру ва ат со -
ци јал ни от жи вот и здрав је то на пен -
зи о не ри те, ќе има и во ид ни на. 

На сред ба та при сус тву ва ше и
Бес ник По це ста, пот пре тсе да тел на
со бра ни е то на СЗПМ, кој го изра зи
за до волс тво то од ус пеш но ста и од

ко рис но ста на овој про ект.
Ко рис ни ци те на оваа бесп лат -

на бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја
се за до вол ни од ус ло ви те и од при -
е мот и во Не гор ски  ба њи и во ба -
ња та „Цар Са му ил“ кај Стру ми ца,
ја ву ва ат до пис ни ци те. За мно гу ми -
на од нив ова е ре тка мож ност да
се дру жат и да из ле зат од до ма, но
и бесп лат но да си го по до брат здрав -
је то во тре та та жи вот на до ба. 

Ка ли на С. Ан до но ва 

Пес на та, му зи ка та и игра та, ка -
ко и спорт ски те актив но сти, се со -
др жи на на пен зи о нер ски те дру же -
ња низ го ди ни те. Иа ко во по од ми -
на ти го ди ни, нив ни те со би ри не по -
ми ну ва ле без пес на и оро, без нат -

пре вар на кој си ги ис про бу ва ле и
ин те ле кту ал ни те и фи зич ки те спо -
соб но сти, играј ќи шах или кој по -
бр зо тр ча, кој по да ле ку фр ла, а кој
по да ле ку ско ка.

Во ор га ни за ци ја на СЗПМ го -
ди на ва ќе се одр жат 12. по ред ре -
ги о нал ни ре вии на пес на, му зи ка

и игри и без ед на, це ли два е сет го -
ди ни, отка ко се одр жу ва ат спорт -
ски те нат пре ва ри на раз ни ни воа
и за врш на та пен зи о нер ска  спорт -
ска олим пи ја да. 

Да се би де до ма ќин на ре ги о -
нал на та ре ви ја на пес на, му зи ка и
игра или на ре ги о на лен спорт ски

нат пре вар за се кое здру же ние прет -
ста ву ва по себ на чест. Од овие при -
чи ни мо ра да се во ди ред, за да мо -
жат си те да ја до жи ве ат оваа при -
ви ле ги ја. Но за ус пеш но ста не се
тру дат са мо пен зи о не ри те и здру -
же ни ја та. Во ор га ни за ци ја та, во
обез бе ду ва ње то што по до бри ус ло -
ви по ма га ат и оп шти ни те и гра до -
на чал ни ци те, би деј ќи де но ви те ко -
га се одр жу ва пен зи о нер ска ре ви -
ја или спорт ски нат пре вар се праз -
ни ци за си те, за це ли от град, за ба -
би те и де дов ци те, но и за вну ци те! 

Из врш ни от од бор на Со ју зот на

здру же ни ја та на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја ја по твр ди опре дел ба -
та на ко ми си ја та за кул ту ра и го ди -
на ва да се одр жат шест ре ги о нал -
ни ре вии, и тоа на 3 мај во Бе ро во,
на 9 мај во Све ти Ни ко ле, на 15 мај
во Не го ти но и на 20 мај до ма ќин е
Со ли дар ност-Ае ро дром. Во те кот на
мај ќе се одр жат ре ги о нал ни ре вии
во Стру га и во Ѓор че Пе тров.

Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри ќе се одр жи на 10 ју -

СЗПМ ВО 2014 ГОДИНА

Ус пеш ни под го то вки за ре ви и те 
и за спорт ски те нат пре ва ри Да се би де до ма ќин на ре -

ги о нал на та ре ви ја на пес -
на, му зи ка и игра или на
ре ги о на лен спорт ски нат -
пре вар за се кое здру же -
ние прет ста ву ва по себ на

чест. Од овие 
при чи ни мо ра да се во ди
ред, за да мо жат си те да 

ја до жи ве ат оваа при ви ле -
ги ја. Но за ус пеш но ста не
се тру дат са мо пен зи о не -
ри те и здру же ни ја та, туку

помагаат и
градоначалниците и

општините

МИНИСТЕРОТ СПАСОВ ВО ПОСЕТА НА 
КАТЛАНОВСКАТА И НА ДЕБАРСКАТА БАЊА 

Пен зи о не ри те за до вол ни од при е мот 
и од ус ло ви те во ба њи те

ЗП-ОХРИДСЕДМА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ 

Ре зул та ти те не по бит ни и за по чит - на па ди те не ос но ва ни
Продолжение од стр.1

Тој истак на де ка ни  таа пар ти ја,
ни  неј зи но то ра ко водс тво , ни  кој
би ло друг, не се ре пре зен ти на пен -
зи о не ри те и на гра ѓа ни те, за кои
твр дат де ка ги прет ста ву ва ат, ту ку
тоа е Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја, кој
има 254.000 чле на. 

- Ако тол ку се гри жат за стан дар -
дот на оваа по пу ла ци ја, ка де беа
за да го ка жат сво е то мис ле ње, да
го по ка жат сво јот от пор ко га пен -
зи и те го до пре а ми ни му мот од под
50 про цен ти? Ка де беа да го ка жат
сво е то „не“ ко га пен зи и те не се
исп ла ќаа ре дов но? Ка де беа овие
ду ше гриж ни ци и та ка на ре че ни во -
да чи, при пад ни ци на ед на ма ло -
број на пар ти ја, ми нор на во од нос

на со ју зот. Та кви по е дин ци има и
ќе ги има се ко гаш, и во опо зи ци ја
и во по зи ци ја, но на си те нив тре -
ба да им би де јас но де ка СЗПМ, иа -
ко не е пар ти ја, за раз ли ка од др -
жа ви те на Бал ка нот, ка де што се
фор ми ра ни ва кви пар тии, пен зи о -
не ри те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
има ат еви дент но по го ле ми ре зул -
та ти и по сти гну ва ња на си те по ли -
ња од се којд нев ни от жи вот - ре че
Ар ги ров ски. 

СЗПМ има по твр ден диг ни тет и
кре ди би ли тет во зем ја та и над вор
од неа, а тоа не ко му му пре чи и за -
тоа нG на па ѓа. При тоа, се по ста ву -
ва пра ша ње то зо што ток му се га се
тол ку че сти овие на па ди и из мис ли -
ци. Мо же би тоа е по ра ди пре диз бо -
ри е то или по ра ди не чии лич ни ин -
те ре си?! 

Ре зул та ти те што ги по стиг ну ва со ју зот по ка жу ва ат де ка СЗПМ е се ри о -
зен суб јект во функ ци о ни ра ње то на гра ѓан ско то оп штес тво во Р. Ма ке до -
ни ја. За да не зву чи ка ко праз на ре то ри ка ќе истак нам не кол ку ре ал ни и
ви стин ски че ко ри, а тоа се по сти гну ва ња та во за шти та та на стан дар дот на
пен зи о не ри те пре ку раз ни про е кти и актив но сти, ка ко што е за шти та та на
стек на ти те пра ва од ПИО, ре дов на та исп ла та на пен зи и те и нив но то усог ла -
су ва ње. На тој план за лож би те на со ју зот се кон обез бе ду ва ње сол вен тен
пен зи ски си стем, под др шка на вра бо ту ва ње то, по до бру ва ње и кон тро ла
на пла ќа ње на при до не си те за ПИО, од нос но пла ќа ње на при до не сот на ре -
ал на, а не на нај ни ска ос но ви ца, ка ко што се слу чу ва ше од 1993 го ди на,
па на ва му, пер и од во кој беа ре ге ни ра ни по ни ски пен зии. Зна чај но ме сто
во актив но ста на СЗПМ се пра ша ња та од здрав стве на та за шти та, со ос нов -
но ба ра ње ли ца та над 65 го ди ни да би дат ос ло бо де ни од се ка ков вид пар -
ти ци па ци ја, пра во што пен зи о не ри те го има ле по ра но и др. 

СТАНКА ТРАЈКОВА, СЕКРЕТАРКА НА ИО НА СЗПМ 

СЗПМ - се ри о зен суб јект 
во гра ѓан ско то оп штес тво 

Пес ни и сти хо ви 
по све те ни на про лет та 

К. Спа се ски

По ра ди за вр шу ва ње на ман -
да тот на до се гаш но то ра ко водс -
тво, акти вот на пен зи о нер ки при
ЗП-Стру га из бра но во ра ко водс -
тво. Во сог лас ност со ста ту тот на
здру же ни е то, но во то ра ко водс тво
има пет чле на. За пре тсе да тел ка
на акти вот ед ног лас но е из бра на
Ели са ве та Ла за ре ска, ко ја исто -
вре ме но е и член на из врш ни от
од бор на здру же ни е то. Во но во то
ра ко водс тво се из бра ни и Пав ли -
на Куз ма нов ска за пот пре тсе да -
тел ка, На деж да Чeто ро шка за се -
кре тар ка, а за чле но ви Лу би ца На -
сто ска и Ма ре Ма то ска.

Из бо рот на но во то ра ко водс -
тво на акти вот на пен зи о нер ки е
при фа те но и по твр де но и од из -
врш ни от од бор на здру же ни е то.
Исто вре ме но им е упа те на и бла -
го дар ност на до се гаш но то ра ко -
водс тво и на пре тсе да тел ка та Ве -
ра Сто ја но ска, кои ус пеш но ра ко -
во деа со акти вот на пен зи о нер ки
во из ми на ти те че ти ри го ди ни.

На из бор ни от со ста нок е до -
не се на про гра ма за ра бо та на
акти вот на пен зи о нер ки те за 2014
го ди на. Ка ко што ре че пре тсе да -
тел ка та Ла за ре ска, во про гра ма -
та го ди на ва ќе до ми ни ра ат актив -
но сти од ху ма ни та рен, кул ту рен,
со ци ја лен, спорт ски и ре ви ја лен
ка ра ктер, по тоа со ра бо тка та со
дру ги акти ви, а пред сG актив но -
сти со со ли да рен ка ра ктер, би деј -
ќи 2014 го ди на од СЗПМ е прог ла -
се на за го ди на на со ли дар но ста.

Акти вот на пен зи о нер ки од
Стру га го ди на ва ќе има и по го ле -

ма од го вор ност и ра бо та, би деј ќи,
спо ред пре тсе да тел ка та Ла за ре -
ска, ЗП-Стру га го ди на ва ќе би де до -
ма ќин на фолк лор на та ре ви ја од
че твр ти от, за па ден ре ги он, на ко ја
го ди на ва, по крај Охрид, Ки че во,
Ма ке дон ски Брод и Де бар, ќе учес -
тву ва ат и Ла бу ни шта и но во фор ми -
ра но то здру же ние од Вев ча ни. 

Стру шки от актив на пен зи о нер -
ки во те кот на мај ќе ор га ни зи ра
сред ба на пен зи о нер ки од ре чи си
20 здру же ни ја од др жа ва ва, на ко -
ја се оче ку ва да при сус тву ва ат око -
лу 500 пен зи о нер ки и пен зи о не ри.

Ина ку, во рам ки те на акти вот
на пен зи о нер ки актив но ра бо ти
фолк лор на та гру па „Рас пе а ни стру -
жа ни“, ко ја ре дов но на ста пу ва на
фолк лор ни те ре вии и има за бе ле -
жи те лен ус пех, со на стап со ста ро -
град ски стру шки би се ри и из вор -
ни ал бан ски пес ни и ора.

Но во ра ко водс тво на 
акти вот на пен зи о нер ки

ЗП-СТРУГА

Претседателот на СЗПМ Драги Аргировски

За пре тсе да тел ка на акти вот
ед ног лас но е из бра на
Ели са ве та Ла за ре ска

Со овој про ект досега би ле оп фа те ни 
над 22 ил ја ди пен зи о не ри, рече министерот Спасовни во Уни вер зал на та са ла во Скоп -

је. Овие ре вии и го ди на ва Ми ни -
стерс тво то за кул ту ра ги прог ла си
за ма ни фе ста ции од на ци о на лен
ин те рес во кул ту ра та за др жа ва та,
за што пен зи о не ри те се чув ству -
ва ат по че сте но и гор до. 

Одре де ни се и до ма ќи ни на ре -
ги о нал ни те спорт ски нат пре ва ри
што ќе се одр жат на 22 мај во Све -
ти Ни ко ле, на 25 мај до ма ќин ќе
би де ЗП ОВР-Скоп је, на 30 мај ЗП-
Бу тел, на 31 мај ЗП-Зле то во, на 14

ју ни ЗП-Бе ро во, на 18 ју ни ЗП-Ма -
ке дон ски Брод и на 21 ју ни ЗП-Кру -
ше во, а во овој пер и од ќе се одр -
жи и ре ги о на лен нат пре вар на кој
до ма ќин ќе би де ЗП-Бог дан ци.

Ре пуб лич ки те 19. спорт ски нат -
пре ва ри ќе се одр жат на 6 сеп тем -
ври, а до ма ќин ќе би де ЗП-Те то во. 

До то гаш си те ин тен зив но ќе се
под го тву ва ат за на кра јот си те да
би дат по бед ни ци. Ќе по бе дат дру -
же ње то, пес на та, оро то, со жи во -
тот и актив но то ста ре е ње. 

2013 - најуспешна за здружението
ЗП-ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ
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Пе ро Ми лен ко ски

Ста ну ва збор за чо век што сво -
јот жи вот це лос но им го по све тил на
фи зич ка та кул ту ра и спор тот, ка ко зна -
чај ни бла го да ти за се кој чо век. За тоа
го ра ду ва по сто ја на та гри жа на СЗПМ
за соз да ва ње ус ло ви за од мор, спорт
и ре кре а ци ја за сво и те чле но ви. Во
мла до ста бил фуд ба лер, гим на сти -
чар, ра ко ме тар, ат ле ти чар, пинг пон -
гар, а по вре ме но и бо ксер. Од не го -
ви те ре зул та ти ќе спо ме не ме са мо
еден: во Ма ри бор во 1956 го ди на
бил др жа вен шам пи он во фр ла ње
диск во рам ки те на пар ти зан ски от
по ве ќе бој. Ка ко пе да гог со ус пех ра -
бо ти во гим на зи ја та „Јо сип Броз-Ти -
то“ во Скоп је, ра ко во деј ќи со шест
спорт ски сек ции; ка ко тре нер бил ан -
га жи ран во по ве ќе ра ко мет ни клу -
бо ви итн. Та ква та по све те ност на фи -
зич ка та кул ту ра и спор тот го мо ти ви -
ра ла да го про ши ру ва сво е то обра -
зо ва ние, та ка што во 1978 го ди на во -
нред но дип ло ми рал на Фа кул те тот за
фи зич ка кул ту ра во Са ра е во.

- Спор тот ме прив ле ку ва ше уште
во мо е то дет ство во Ка ва дар ци. По

пре сел ба та на мо е то се мејс тво во
Скоп је (1945 го ди на), поч нав да тре -
ни рам во пи о нер ска та шко ла на ФК
Вар дар и го бра нев го лот на Про ле тер,
а по тоа и на ФК Ти квеш од Ка ва дар -
ци. Па ра лел но со фуд ба лот се ја вил ин -
те рес и за дру ги спорт ски дис цип ли ни
- се се ќа ва на ши от со го вор ник.

По крај го лем број ана ли зи за со -
стој ба та во фи зич ка та кул ту ра, има
под го тве но и две вред ни мо но гра -

фии: „Ма ке дон ски те спор ти сти на
Лет ни те олим пи ски игри во два е -
сет ти от век“ и „Би се ри на ма ке дон -
ски от спорт 1945-2000“, кои беа
топ ло поз дра ве ни од на ша та спорт -
ска јав ност.

ВО СПОР ТОТ И МА ЛИ ТЕ ЗЕМ ЈИ 
МО ЖАТ ДА БИ ДАТ ГО ЛЕ МИ

- Прет ста ву вај ќи ја хро но ло ги ја -
та на учес тво то на ма ке дон ски те
спор ти сти на Олим пи ски те игри, Пе -
тар Але ксов ски-Пе по ја збо га ту ва
исто ри о гра фи ја та на олим пиз мот -
наг ла си д-р Ва сил Ту пур ков ски, пре -
тсе да тел на МОК, во 2002 го ди на,
по по вод из ле гу ва ње то на мо но гра -
фи ја та.

Да се про чи та оваа ин те рес на
мо но гра фи ја зна чи да срет не ме га -
ле ри ја ими ња на на ши спор ти сти,
кои поч ну вај ќи од шес на е сет ти те
ЛОИ го прос ла ву ваа име то на на -
ша та зем ја. На неј зи но то че ло се на -
о ѓа прос ла ве ни от гол ман Бла го ја
Ви ди ниќ-Ба не, кој во Мел бурн, бра -
неј ќи го го лот на то гаш на та ју гос ло -
вен ска ре пре зен та ци ја, се за ки тил

со сре брен ме дал. Спи со кот на ре -
чен гор дост за вр шу ва со бо ра чот
Мо га мед Ибра и мов, но си тел на
брон зен ме дал од Сид неј 2000 го -
ди на. Ма ке дон ски те бо ра чи, фуд ба -
ле ри, ко шар ка ри, пли ва чи и дру ги
спор ти сти му до ка жу ваа на све тот
де ка во спор тот и ма ли те зем ји мо -
жат да би дат го ле ми.

ЗЛАТ НИ ТЕ СТРА НИ ЦИ 
НА СПОРТ СКА ТА ИСТО РИ ЈА

- Тие та лен ти ра ни мом чи ња и
де вој ки ги ис пи шу ваа злат ни те стра -
ни ци на ма ке дон ска та спорт ска
исто ри ја. За тоа во 2008 го ди на ја
об ја вив и вто ра та мо но гра фи ја за
на ши те спорт ски би се ри од 1945
до 2000 го ди на - ве ли овој спорт ски
хро ни чар, ко му тво реч ки от ан гаж -
ман му ја ос мис лу ва тре та та до ба
од жи во тот.

И оваа мо но гра фи ја, ко ја Пе по
D ја по све тил на сво ја та со пру га Маг -
да ле на Але ксов ска-Ни на, ед на од
врв ни те спор тис тки-гим на сти чар ки
на Ма ке до ни ја во ми на ти от век, на -
и де на го лем од ѕив во јав но ста. Оваа

пле ја да спорт ски би се ри поч ну ва со
име то на ве ло си пе ди стот Сло бо дан
Ар сов ски, а за вр шу ва со ра ко мет -
на та су ди ска двој ка Дра ган и Мар -
јан На чев ски.

Но вљу бе ни кот во фи зич ка та
кул ту ра и спор тот сG уште не ми ру -
ва. На не го во то ра бот но би ро се
мно жат но ви ис пи ша ни стра ни ци,
фо то гра фии. По ле ка се ос мис лу ва
мо но гра фи ја та на на ши от прос ла -
вен пли вач Ди ки Бо ја џи.

Пр ви от пре тсе да тел на Клу бот на
спорт ски те ве те ра ни Пе тар Але ксов -
ски-Пе по та ка актив но го ми ну ва вре -
ме то во сво ја та де вет та де це ни ја.

ПЕТАР АЛЕКСОВСКИ-ПЕПО, ИСТАКНАТ СПОРТСКИ РАБОТНИК 

Ус пе ав да ги от трг нам од
за бо рав на ши те спор ти сти
- учес ни ци на Олим пи ски те

игри и на дру ги го ле ми
нат пре ва ри, ве ли Пе тар
Але ксов ски-Пе по, спор -
тист, пе да гог, тре нер и

автор на две мо но гра фии
за по стиг ну ва ња та на на -
ши те спор ти сти во зем ја та

и во странс тво

Македонија има многу спортски ѕвезди

Иа ко е пен зи о нер ка, при -
леп чан ка та Пав ли на Или је ска
не ми ру ва. Сво ја та кре а тив ност
ја изра зу ва пре ку соз да ва ње то
умет нич ки де ла, од кои дел по -
да ру ва, а дел из ло жу ва. До се га
има ла три са мо стој ни из лож би
во Ле рин, Гр ци ја, ка де што жи -
вее и ра бо ти. Уште ка ко уче нич -
ка би ла на гра ду ва на за сво и те
ли ков ни твор би, сли ки и скулп -
ту ри, а љу бо вта кон умет но ста
D ја пре нел на став ник Сте ван
Ва си ле ски. Се пак жи во тот ја од -
нел во дру ги во ди, но од пред 15
го ди ни по втор но му се вра ти ла
на сли ка ње то.

- Ко га-то гаш она што го но -
сиш во ду ша та из ле гу ва на ви -
де ли на. Поч ну вај ќи од 2006 го -
ди на, сли ка ње то на плат но ми
ста на се којд не вие. Среќ на сум
што не ре а ли зи ра на та љу бов од
мла до ста ми ста на пре о ку па ци -
ја во зре ли те го ди ни - ве ли Пав -
ли на.

Оваа не у мор на же на по не -
кол ку го диш но то жи ве е ње во Со -
лун, во пос лед ни те три го ди ни
се пре се ли во Ле рин. 

- Се га, од 2006 го ди на, иск -
лу чи во сли кам акри лик на плат -
но. Ги ове ко ве чу вам мо ре то, ре -
ка та, пла ни на та. Она што са кам
да го по стиг нам со мо и те сли ки
е гле да чот да па ту ва низ нив.
Мо и те чув ства ед но став но ги
оста вам на плат но то, а тие ед -
но став но до пи ра ат до гле да чи -
те - ве ли оваа не у мор на же на. 

Да се би де умет ник, спо ред
неа, зна чи она што го чув ству -
ваш во се бе си да им го по да -
риш на дру ги те, но и во бу квал -
на смис ла на збо рот.

- Ко га ги по да ру вам сли ки -
те ка ко да да ру вам дел од се бе,
од мо ја та љу бов, сми ре ност, од
мо ја та ду ша. Не ма при ја тел во
род ни от град, во Гр ци ја, ко му не
сум му да ри ла мо ја твор ба. По -
да ру вам и пре ку Цр ве ни от крст.
Мое де ло има и во Стар ски от
дом во Ле рин - до да ва умет ни -
ца та.

Или је ска ин тен зив но ра бо -
ти на но ви де ла за да се прет -
ста ви пред при леп ча ни.               

Ка.М.

Соз да ва и по да ру ва сли ки 
за ду хов ни па ту ва ња

Ко га ги по да ру вам сли ки те ка ко да
да ру вам дел од се бе, ве ли Пав ли на 

С. Лам ба ша

На Свет ски от ден на те а та рот,
27 март, по по ка на од Кул тур ни от
цен тар од Не го ти но, ја при ка жав -
ме ка ба рет ска та прет ста ва „У ка -
фан че кар ши Стан че“, ко ја прв пат
е по ста ве на и из ве де на во 2008
го ди на, по текст од Ми лан ка Ми ло -
ва но виќ-За фи ров ска и Но вко Пе -
тру шев ски. Со мал ку из ме нет текст,
до да де ни но ви ли ко ви, а во со ра -
бо тка со пен зи о ни ра ни от афир ми -
ран ку ма нов ски ре жи сер Ла зо Ѓор -
ѓе виќ, прет ста ва та бе ше ус пеш но
пре зен ти ра на пред не го тин ска та
пуб ли ка. 

Во ка фе ан ски ам би ент, шанк
со пи ја ла ци, ма си, сто ло ви, му зи -
ка и го сти со раз лич ни ка ра ктер -
ни осо би ни, кои ги отс ли ку ва ат
нив ни от мен та ли тет и вре ме то на
на ста нот, на ку ма нов ски ди ја лект,
акте ри те-пен зи о не ри ги при ка -
жаа случ ки те од то гаш но то вре ме
низ ху мор и са ти ра, се то тоа за чи -
не то со му зи ка и пес на во ед но -
ча сов на прет ста ва, а ре зул тат на
тоа бе ше сил ни от ап ла уз од гле да -
чи те, ме ѓу кои има ше мно гу пен -
зи о не ри. 

По за вр шу ва ње то на прет ста -
ва та, Мир ја на Јо ва но ва, ди ре ктор -
ка та на Цен та рот на кул ту ра во Не -

го ти но, во кни га та на впе ча то ци за -
пи ша: „Пре крас на те а тар ска прет -
ста ва со ко ја пен зи о нер ска та гру -
па од Ку ма но во ни ја раз у ба ви ве -
чер та, нG нас ме а и ни ги на пол ни
ср ца та со по зи тив на енер ги ја. Ви
бла го да ри ме и ви по са ку ва ме мно -
гу ва кви прет ста ви во ид ни на“. 

Пре тсе да те лот на ЗП-Не го ти но,
Пе ро За фир чев, на кра јот се ка чи
на сце на та за да че сти та.

- Прв пат ја гле дам оваа прет ста -
ва, ко ја е мно гу ре ла кси рач ка и ин -
те рес на за си те ге не ра ции. Не по -
чув ству ва ме ко га по ми на вре ме -
то, би деј ќи из вед ба та бе ше пре -
крас на - ре че За фир чев.

КУМАНОВСКИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ ВО НЕГОТИНО 

„У ка фан че кар ши Стан че“ 
ја нас меа пуб ли ка та до сол зи

ПАВЛИНА ИЛИЈЕСКА, 
АКТИВНА И КРЕАТИВНА И ВО ТРЕТATA ДОБА 

Од претставата во неготинскиот театар
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