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ПЕТ ГОДИНИ НА ПРОЕКТОТ ЗА БАЊСКО-КЛИМАТСКА РЕКРЕАЦИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

Дра ги Ар ги ров ски, 
пре тсе да тел на СЗПМ

Ми наа точ но пет го ди ни од ус пеш -
на та ре а ли за ци ја на про е ктот за бесп -
лат на бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја
на пен зи о не ри те во Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја. Оваа ак ци ја Вла да та на Ма ке -
до ни ја, пре ку Ми ни стерс тво то за труд
и со ци јал на по ли ти ка, со под др шка од
СЗПМ, ја за поч на во 2010 го ди на и до -
се га во ба њи те пре сто ју ва ле над
27.000 пен зи о не ри, глав но со по ни -
ски пен зии. За до волс тво то на овие
пен зи о не ри и на нив ни те се мејс тва е
мно гу го ле мо, би деј ќи бесп лат на та
бањ ска ре кре а ци ја зна чи про дол жу -
ва ње на жи во тот во тре та та жи вот на
до ба, не за бо рав но дру же ње, ре кре а -
ти вен од мор, над ми ну ва ње на оса ме -
но ста, а исто вре ме но и ус пе шен раз -
вој на бањ ски от ту ри зам во на ша та
зем ја.

Бањ ско-кли мат ска та ре кре а ци ја
ја ко ри стат ли ца-при ма те ли на ста рос -
на, се меј на и ин ва лид ска пен зи ја, а
ус лу га та се ко ри сти са мо ед наш, и тоа
во тра е ње од се дум де на, во пер и о дот
од март до но ем ври во го ди на та. Таа
ус лу га та оп фа ќа шест пол ни пан си о -
ни, бесп ла тен пре стој со три обро ка
днев но, еден за дол жи те лен здрав -
ствен прег лед, бањ ска те ра пи ја, тро -
шо ци за пре воз во ви си на на по врат -
на авто бу ска кар та од ме сто то на жи -
ве е ње на ко рис ни кот до ба ња та во ко -

ја се ко ри сти ус лу га та. Тре ба да се на -
по ме не и тоа де ка пен зи о не ри те што
ко ри стат па ри чен на до ме сток за по -
мош и не га од дру го ли це има ат пра -
во на при друж ник за вре ме на бањ -
ско-кли мат ска та ре кре а ци ја.

Мно гу ми на од вкуп ни от број пен -
зи о не ри што до се га ја ко ри стеа бесп -
лат на та бањ ско-кли мат ска ре кре а ци -
ја прв пат во сво јот жи вот ги по чув ству -
ваа бла го да ти те на топ ли те ми не рал -
ни во ди, на кли мат ски те по год но сти и
чи сти от воз дух од не кол ку ве ков ни те ја -
се но ви и бо ро ви шу ми. Ва ква та ре кре -
а ци ја и од мор на пен зи о не ри те зна чи -
тел но при до не су ва ат за нив на ре ла -
кса ци ја, со што го ди ни те што на теж на -
ле ста ну ва ат по лес ни, а ба би те и де -
дов ци те се вра ќа ат кај сво и те вну чи -
ња со на со бра на по зи тив на енер ги ја
од про ше тки те, дру же ње то со сво и те
врс ни ци на те ре ни те и пар ко ви те, кои
се со ста вен ам би ент на се ко ја ба ња...

ЧЕ ТИ РИ БА ЊИ ВО ФО КУ СОТ 
НА ИН ТЕ РЕ СИ РА ЊЕ 

Во ми на ти те пет го ди ни пен зи о не -
ри те пре сто ју ваа и се ре кре и раа во
осо вре ме не ти те при род ни ле ку ва ли -
шта со кои Ми ни стерс тво то за труд и
со ци јал на по ли ти ка има склу че но до -
го вор: „Не гор ски ба њи“ кај Ге вге ли ја,
друш тво то за фи зи кал на ме ди ци на и
спе ци ја ли зи ра на ме ди цин ска ре ха би -
ли та ци ја „Кат ла нов ска ба ња“ кај Скоп -
је, друш тво то за бањ ски ту ри зам и те -
лес на ре ха би ли та ци ја „Де бар ски ба -
њи-Ца па“ кај Де бар и здрав стве на та

уста но ва „Цар Са мо ил“-Бан ско кај
Стру ми ца. Во овие ба њи ши рок е спе -
кта рот на бо ле сти те што се ле ку ва ат.
По ра ди тоа, освен за бесп лат на кли -
мат ска ре кре а ци ја, ов де, на из во ри -
те на здрав је то, пре ку це ла та го ди на
го лем број пен зи о не ри со сопс тве ни
средс тва се ле ку ва ат и ре кре и ра ат,
сти му ли ра ни од спо год ба та на Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја и здру же ни ја та на пен зи -
о не ри те со ба њи те, ка ко ре зул тат на
ко ја до би ва ат по пуст од 10 до 20 от -
сто. Оде ње то на ба ња за пен зи о не ри -
те, од ден на ден, е с; по ма сов но и
пре ми ну ва во сво е вид на тра ди ци ја.

Исто та ка, зго ле ме но е при сус тво то и
на стран ски ту ри сти од Ал ба ни ја, Гр -
ци ја, Ко со во и дру ги зем ји. Со тоа во
си те овие ба њи бро јот на но ќе ва ња -
та е за не кол ку па ти зго ле мен. Ва кви -
от ин те рес за ко ри сте ње на овие ба -
њи ре зул ти ра ше со мно гу по до бри еко -
ном ски ефе кти и мо дер ни за ци ја и про -
ши ру ва ње на бањ ски те ка па ци те ти,
што во кон ти ну и тет ин тен зив но про -
дол жу ва. На ба ве ни се и со вре ме ни
апа ра ту ри за си те ви до ви те ра пи ја, но
и ре кви зи ти за ре ла кса ци ја и ре кре а -
ци ја. 

Си те овие фа кти тре ба да н; ра ду -
ва ат, би деј ќи пред не кол ку го ди ни бањ -
ски от ту ри зам во Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја бе ше во го ле ма стаг на ци ја, а ка ко
ре зул тат на тоа дој де и до за тво ра ње на
поз на та та ле ко ви та „Ку ма нов ска ба -
ња“, а ба ња та „Ке жо ви ца“ кај Штип го
ба ра па тот за из лез од кри за та.

СТОП ЗА ШПЕ КУ ЛА ЦИ И ТЕ

Овој по ле зен про ект ќе про дол жи
и во 2015 го ди на. Се то тоа не ко му ка -
ко да му пре чи, па пла си ра шпе ку ла -
ции во јав но ста де ка пен зи о не ри те
што ја ко ри сте ле или ќе ја ко ри стат

оваа вла ди на бе не фи ци ја, ко га ќе по -
чи нат, нив ни те се мејс тва ќе до би јат
од Со ли дар ни от фонд за по греб ни на
50 от сто по мал ку средс тва, од нос но
на ме сто 30.000, са мо 15.000 де на -
ри. Со оваа из мис ли ца ка ко да се на -
сто ју ва да се фр ли цр на дам ка врз про -
е ктот. Ова твр де ње е чи ста де зин фор -
ма ци ја на јав но ста и е да ле ку од ви -
сти на та, но и од здра ви от раз ум. Тро -
шо ци те за бањ ска та кли мат ска ре кре -
а ци ја ги по кри ва Ми ни стерс тво то за
труд и со ци јал на по ли ти ка со па ри од
бу џе тот, а Со ли дар ни от фонд за по греб -
ни на се фор ми ра со средс тва од пен -
зи о не ри те, пре ку до бро вол но од во ју -
ва ње по 120 де на ри ме сеч но од пен -
зи и те на ко рис ни ци те на пен зи ја. Ова
се чи сто на мен ски средс тва за по греб -
ни на и ни кој не мо же да ги ко ри сти за
дру ги на ме ни. По ра ди тоа ва кви те де -
зин фор ма ции и зло на мер ни ла ги јав -
но и ка те го рич но ги де ман ти раа Фон -
дот за пен зи ско и ин ва лид ско оси гу ру -
ва ње на Ма ке до ни ја, ка ко сер ви сер
на средс тва та за по греб ни на, Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти -
ка, кое ре дов но ги исп ла ту ва средс -
тва та за бањ ска и кли мат ска ре кре а -
ци ја на пен зи о не ри те, СЗПМ и од бо -
рот на ре ги стри ра на та ор га ни за ци ја
на со ју зи те на пен зи о не ри те за Со ли -
дар ни от фонд и за чле на ри на.

Дел од средс тва та за по греб ни на
што лег ну ва ат на сме тка та на она ли -
це што го по гре ба ло пен зи о не рот мо -
жат да би дат на ма ле ни са мо ако тоа
ли це или по кој ни кот дол жат по раз ни
ос но ви и тоа во ни кој слу чај не е на -
ма лу ва ње по ра ди пре сто јот на по кој -
ни кот на бањ ско-кли мат ска ре кре а -
ци ја!

Ши ре ње то тен ден ци оз ни ла ги не
е сло бо да на изра зу ва ње. Тоа е го вор
на омра за без по чи ту ва ње на ос нов -
ни те не по бит ни фа кти и етич ки прин -
ци пи. Пен зи о не ри те им по ра чу ва ат на
си те де ка ви сти на та е ед на и единс -
тве на и тре ба да би де при фа те на ка -
ко та ква. 

За ус пеш но ста на про е ктот за
бесп лат на бањ ско-кли мат ска
ре кре а ци ја на пен зи о не ри те
све до чат над 27.000 ко рис ни -
ци на оваа бе не фи ци ја, ко ја
ја овоз мо жи ја Вла да та и Ми -
ни стерс тво то за труд и со ци -

јал на по ли ти ка на РМ 

Бесп лат на та бањ ска ре кре а -
ци ја зна чи про дол жу ва ње на
жи во тот во тре та та жи вот на

до ба, не за бо рав но дру же ње,
ре кре а ти вен од мор, над ми -

ну ва ње на оса ме но ста, а
исто вре ме но и ус пе шен раз -

вој на бањ ски от ту ри зам 

Ус пе шен раз вој на бањ ски от ту ри зам во Ма ке до ни ја



Ба ки Ба киу

Де ле га ци ја на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на гра дот Скоп је,
пред во де на од пре тсе да те лот д-р Кр сте
Ан ге лов ски, не о дам на пре сто ју ва ше во
по се та на Здру же ни е то на пен зи о не ри -
те на Бел град. Во де ле га ци ја та беа прет -
став ни ци на здру же ни ја та пен зи о не ри -
те од: Цен тар, Ае ро дром, Ча ир, Са рај,
Илин ден, Ѓор че Пе тров, Шу то Ори за ри,
Бу тел и ЗВП. Цел на по се та та бе ше раз -
ме на на искус тва за ра бо та та на здру -
же ни ја та на два та гра да. Де ле га ци ја та
од Ма ке до ни ја бе ше пре че ка на од чле -
но ви на ра ко водс тво то и пен зи о не ри
од Со ју зот на пен зи о не ри те на Ср би ја
и од ор га ни за ци ја та на пен зи о не ри те
на Бел град. 

При сут ни те нај пр во ги поз дра ви, по -
же лу вај ќи им до бре дој де и при ја тен пре -
стој, пре тсе да те лот на Со ју зот на пен зи -
о не ри те на Ср би ја, Ѓу ро Пе риќ, кој ре -
че де ка сред ба та е ини ци ра на од стра -
на на СЗП на Скоп је, за што им се мно -
гу бла го дар ни.

- Има ме слич ни проб ле ми и слич на
ор га ни зи ра ност, но кај нас фи нан си ра -
ње то е нај го лем проб лем. Ка ко што е
поз на то, кај нас пен зи и те во пос лед ни -
те го ди ни се на ма ле ни, по ра ди што
проб ле ми те уште по ве ќе се за о стри ја.

На оваа сред ба тре ба да се слу ша ме,
да раз ме ни ме искус тва и да ви ди ме ка -
ко во ид ни на да ги иско ри сти ме и ва -
ши те по зи тив ни искус тва, но и да ги пре -
не се ме на ши те - ре че Пе риќ. 

На го сти те од Скоп је до бре дој де и
при ја тен пре стој им по са ка Ва си ли је Бе -
ло бр ко виќ, се кре тар на ГОП на Бел град
и пре тсе да тел на ИО на дви же ње то ТДС. 

- Ор га ни зи ра ни сме на сли чен на -
чин. Пос ла бо сто и ме фи нан си ски, па
за тоа по ве ќе ра бо ти ме во лон тер ски.
Во 2008 го ди на има ме фор ми ра но до -
бро во лен со ли да рен фонд, ка де што чле -
но ви те учес тву ва ат со 1 от сто од пен зи -
ја та, а средс тва та им се вра ќа ат на раз -
ни на чи ни. Фон дот се по ка жал мно гу
по ле зен. За по до бро здрав је на пен зи -
о не ри те ор га ни зи ра ме спорт ски олим -
пи ја ди. Би би ло до бро да ор га ни зи ра -
ме за ед нич ки ак ции, нат пре ва ри и дру -
ги актив но сти - ре че Бе ло бр ко виќ.

До ма ќи ни те со го ле мо вни ма ние го
прос ле ди ја из ла га ње то на д-р Кр сте Ан -
ге лов ски, кој при сут ни те ги поз дра ви од
име то на СЗПМ и од име то на пре тсе -
да те лот Ар ги ров ски и ги за поз на со ра -
бо та та на СЗП на Скоп је и СЗПМ, ка ко
и со пла но ви те на СЗПМ и на Град ски -
от со јуз за на ред ни от пер и од. Ди ми три -
је Бо га ти но ски, пре тсе да тел на ЗП Со -
ли дар ност-Ае ро дром, ги за поз на до ма -

ќи ни те со фи нан си ра ње то на здру же -
ни ја та и клу бо ви те во Ма ке до ни ја, на
спорт ски те актив но сти, олим пи ја ди те,
сек ци и те и дру го. Во ди ску си ја та се вклу -
чи и Сал тир Ка ров ски, кој збо ру ва ше
за ра бо та та на Прав но-еко ном ски от фо -
рум на СЗПМ, при што ре че де ка во за -
врш на фа за е до не су ва ње на за ко нот
за пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње во
Ма ке до ни ја, истак ну вај ќи ја по тре ба та
од нор ма тив но ре гу ли ра ње на ор га ни -
за ци ја та на пен зи о не ри те. Ме то ди ја Но -
вков ски, пре тсе да тел на ИО на ЗП-Ѓор -
че Пе тров, ме ѓу дру го то ја истак на по -
тре ба та за про дол жу ва ње на со ра бо -
тка та и за ис пол зу ва ње на за ед нич ки -
те и по себ ни те искус тва. 

Две те стра ни изра зи ја за до волс тво
од сред ба та и зак лу чи ја де ка таа е мно -
гу ко рис на и де ка та ка тре ба да се про -
дол жи и во ид ни на, а д-р Кр сте Ан ге лов -
ски ги по ка ни до ма ќи ни те да го по се -
тат Со ју зот на ЗП-град Скоп је, што со за -
до волс тво бе ше при фа те но.

При вра ќа ње за Скоп је, де ле га ци -
ја та иско ри сти уште ед на до бра мож -
ност и ос тва ри сред ба со ра ко водс тво -
то и со чле но ви те на ЗП-Ја го ди на, ка де
што пре тсе да те лот  домаќин, Сло бо дан
Ни ко лиќ ги за поз на го сти те со ра бо та -
та на здру же ни е то, со ус пе си те и те шко -
ти и те на кои на и ду ва ат и дру го. 

Овие сред би, ка ко во Бел град, та ка
и во Ја го ди на, беа мно гу ко рис ни, со
што на пол но се ис пол не ти це ли те на по -
се ти те. 
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ДЕЛЕГАЦИЈА НА СЗП НА СКОПЈЕ ВО ПОСЕТА НА БЕЛГРАД

Ка ли на С. Ан до но ва

На 2 де кем ври из врш ни от од бор
на СЗПМ ја одр жа сво ја та 25-та сед ни -
ца, на ко ја, по крај чле но ви те на ИО,
беа при сут ни и Бес ник По це ста, пот -
пре тсе да тел на со бра ни е то на СЗПМ,
и До не Ни ко лов ски, пре тсе да тел на над -
зор ни от од бор на СЗПМ. По усво ју ва -
ње на за пис ни кот од прет ход на та сед -
ни ца и пред лог-днев ни от ред, се при -
ста пи кон разг ле ду ва ње на фи нан си -
ско то ра бо те ње на со ју зот во из ми на -
ти от пер и од. Во вед но из ла га ње за оваа
точ ка од днев ни от ред под не се Пе тар
Ан дре ев ски, гла вен кни го во ди тел на
СЗПМ. Во ди ску си ја та од по ве ќе ми на
чле но ви на из врш ни от од бор бе ше зак -
лу че но де ка СЗПМ ра бо тел во гра ни -
ци те на пред ви де ни от фи нан си ски план
за 2014 го ди на, со тоа што во не кои
актив но сти ду ри и под пред ви де ни те
огра ни чу ва ња, со што е на пра ве на за -
ште да на одре де на су ма средс тва што
ќе би дат оста ве ни за на ред на та го ди -
на и ќе би дат иско ри сте ни за ре но ви -
ра ње и за опре му ва ње на но ви те про -
сто рии што Вла да та на РМ му ги до де -
ли на Со ју зот на трај но ко ри сте ње.

По ова, а врз ос но ва на фи нан си -
ски те по ка за те ли од ре а ли за ци ја та и
ре ба лан сот на фи нан си ски от план за

2014 го ди на, од си те уче ни ци во рас -
пра ва та бе ше оце нет ка ко ја сен, ана -
ли ти чен и ква ли те тен до ку мент, по што
бе ше усво ен и пред лог-фи нан си ски от
план за на ред на та 2015 го ди на.

На оваа сед ни ца бе ше усво ен
пред ло гот на про гра ма за ра бо та на
со ју зот за 2015 го ди на, за што во вед -
ни на по ме ни под не се се кре тар на ИО
на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва. По крај во -
о би ча е ни те тра ди ци о нал ни актив но -
сти, ба зи ра ни врз пра ва та и це ли те за
кои е и соз да ден со ју зот, беа истак на -
ти и не кол ку но ви про е кти што се пред -
ло же ни ка ко актив но сти во 2015 го ди -
на - про дол жу ва ње на про е кти те што
се во тек, а ќе би дат про дол же ни за

Ко рис на раз ме на на пен зи о нер ски те искус тва
СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

Кон ти ну и тет во еко но мич но и ра ци о нал но ра бо те ње

Во из ми на та та го ди на, со ко ја се
за о кру жу ва че ти ри го диш ни от ман -
дат на се гаш ни от со став на со бра -
ни е то, во ЗП-Те то во се по стиг на ти
вид ни ре зул та ти што охра бру ва ат, а
исто вре ме но и об вр зу ва ат во на та -
мош но то мо би ли зи ра ње на пен зи -
о не ри те за но ви ус пе си. Ед но став -
но, не ма пра ша ње од про гра ма та
по кое не е рас пра ва но или не се ан -
га жи ра ни си те за  ре ша ва ње на на -
мет на ти те пра ша ња и проб ле ми. Те -
тов ски те пен зи о не ри се ко ја го ди на
по стиг ну ва ат ре зул та ти во пре зен ти -
ра ње то на из вор ни от фолк лор, се на -
мет ну ва ат во по сти гну ва ње ус пе си
на спорт ско по ле, а со тоа и одр жу -
ва ње на фи зич ка та спо соб ност, ка -
ко га ран ци ја за долг и здрав жи вот,
ор га ни зи ра ни се го лем број ек скур -
зии во зем ја та и во со седс тво то на
кои учес тву ва ат го лем број пен зи о -
не ри, обез бе де но е ле ту ва ње во хо -
тел ски ус ло ви на мо ре со мно гу при -
фат ли ви це ни, ос тва ре ни се по се ти
на раз ни ма ни фе ста ции што ги ор -
га ни зи ра ат дру ги здру же ни ја во зем -
ја та, ус пеш но се ор га ни зи ра ни ра -
бо тил ни ци со нај ви со ки те прет став -
ни ци на Фон дот за здрав ство на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја, со акту а ли зи -
ра ње на нај важ ни те пра ша ња од ин -

те рес на пен зи о не ри те, во со ра бо -
тка со СВР-Те то во, ра бо тил ни ца за
за шти та на пен зи о не ри те од кри ми -
нал ци, ор га ни зи ра ни се бесп лат ни
про вер ки на ше ќе рот во кр вта и кр -
вни от при ти сок, одр жа ни се пре да -
ва ња на кои е збо ру ва но ка ко пен -
зи о не ри те без бол но да ги ми ну ва ат
го ди ни те од тре та та до ба, тес на со -
ра бо тка е ос тва ре на со бањ ско-кли -
мат ски те ле ту ва ли шта во зем ја та со
па ри чен по пуст од нај мал ку 10 от -
сто. Во де на е гри жа за пен зи о не ри -
те со нај ни ски при ма ња и при тоа на
над 800 пен зи о не ри за че ти ри го ди -
ни им би ле до де ле ни 2,2 ми ли о ни
де на ри ка ко ед но крат на па рич на по -

мош, а на 43 пен зи о не ри со нај кре -
вко здрав је им се до де ле ни ху ма ни -
тар ни па ке ти со хра на и средс тва за
хи ги е на. Здру же ни е то на пен зи о не -
ри те-Те то во бе ше ус пе шен до ма ќин
на 19-те спорт ски нат пре ва ри на
пен зи о не ри те од Ма ке до ни ја. По ве -
де на е ини ци ја ти ва за из град ба на
дом за ста ри, а исто вре ме но се пра -
ват на по ри за ре но ви ра ње на про -
сто ри и те во Пен зи о нер ски от дом и
сме сту ва ње на стан бе но нај за гро -
зе ни те. Со ор га ни те на ло кал на та са -
мо у пра ва во ше сте оп шти ни се на -
пра ве ни го ле ми на по ри за уре ду ва -
ње на со ра бо тка та со спо год би, во
што до се га единс тве но не се пот пи -
ша ни ва кви до го во ри со оп шти ни те
Же ли но и Је гу нов це, со кои мо ра да
про дол жат на по ри те во ин те рес и за
до бро то на пен зи о не ри те од тие оп -
шти ни. Де ле га ти те на от чет на та сед -
ни ца на со бра ни е то на ЗП-Те то во
што се одр жа на 22 но ем ври отво -
ри ја и не кол ку пра ша ња, ка ко што е
те ри то ри јал на та пре рас пре дел ба на
не кои од огра но ци те, пра ва та на пен -
зи о не ри те што се стек на ле со пен -
зи ја во странс тво, по со од вет ни кри -
те ри у ми за рас пре дел ба на па рич -
на та по мош, пре рас пре дел ба на не -
кои од ста вки те во фи нан си ски от
план и дру ги. Бе ше отво ре но и пра -
ша ње то за це на та на од дел ни ле -
карс тва што не се на ли ста та на Фон -
дот за здрав ство и не сраз мер ни це -
ни на од дел ни ле ко ви во не кои ап -
те ки. Сед ни ца та до би и све чен ка ра -
ктер. Пре тсе да те лот на СПЗМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, го вра чи приз на ни е -
то на Со ју зот на пен зи о не ри те на Сло -
ве ни ја за ус пеш но пре зен ти ра ње на
фолк ло рот од те тов ски от крај на фе -
сти ва лот „Тре та до ба“. Го сти на сед -
ни ца та беа прет став ни ци на ЗП-Де -
бар, Го сти вар, Са рај, Кар пош и Та -
фта ли џе.

С. Ди мо ски 

актив ност и во на ред на та го ди на: 
�Во си те актив но сти да би дат истак -

на ти актив но ста и зна че ње то на раз гра -
но ци те, иа ко низ ди ску си ја та бе ше
истак на то де ка тоа е со др жа но и во ста -
ту ти те на са ми те здру же ни ја

�За јак ну ва ње и про ши ру ва ње на
во лон терс тво то во рам ки те на со ју зот и
по ши ро ко

�Зго ле му ва ње на по ло ва та за ста -
пе ност, по точ но ро до ва та рам но прав -
ност на си те ни воа во пен зи о нер ски от
жи вот

�Отво ра ње клу бо ви на пен зи о не -
ри во оние сре ди ни ка де што ги не ма,
со сопс тве ни средс тва, но и со по мош
на ло кал на та са мо у пра ва

�Под др шка на про е ктот на Вла да -
та и на Ми ни стерс тво то за труд и со ци -
јал на по ли ти ка за бањ ско-кли мат ска ре -
кре а ци ја на пен зи о не ри те со по ни ски
пен зии

� Про дол жу ва ње на про е ктот за
изра бо тка на со ци јал на кар та во здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те

�Под др шка на На ци о нал на та стра -
те ги ја на Вла да та за ста ри те лу ѓе во пер -
и о дот 2001-2020

Пос лед ни те два до ку мен та ќе би дат
разг ле да ни и усво е ни на сед ни ца та на
со бра ни е то на СЗПМ што ќе се одр жи
на 16 де кем ври, а тие ќе би дат до пол -

не ти до кол ку та ка зак лу чи но во то ра ко -
водс тво на СЗПМ што ќе се из бе ре во
март ид на та го ди на. 

На сед ни ца та бе ше усво ен и пред -
ло гот на Ко ми си ја та за кул тур но-за ба -
вен жи вот на ИО на СЗПМ за по до бру -
ва ње на ква ли те тот на ре ги о нал ни те и
ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка
и игри. Но ви на во овој пред лог е да има
осум ре ги о нал ни ре вии на ме сто ка ко
до се га шест, би деј ќи на тој на чин ре ви -
и те ќе би дат по кра тки и по ква ли тет ни
во се кој пог лед. 

Беа под не се ни и усво е ни и два из -
ве шта ја: за учес тво то на СЗПМ и на ЗП-
При леп на 14-от фе сти вал за жи вот на
до ба во Љуб ља на, Сло ве ни ја. Из ве шта -
и те на пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, и на ше фот на де ле га ци ја -
та, м-р Или ја Ада мо ски, беа ис црп ни и
се оп фат ни. Ада мо ски ги истак на уба ви -
те впе ча то ци од оваа ме ѓу на род на со -
ра бо тка и до би ва ње то на ви со ко то приз -
на ние од Фе сти ва лот за со ју зот и здру -
же ни ја та што учес тву ваа на оваа зна -
чај на пен зи о нер ска ма ни фе ста ци ја во
из ми на ти те пет го ди ни. 

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, им упа ти јав ни че сти тки на
здру же ни ја та ЗП-Ге вге ли ја, ЗП-Ра до виш
и Кон че, ЗП-Ма ке дон ска Ка ме ни ца, ЗП-
Штип и Кар бин ци и дру ги, кои до би ја
ви со ки оп штин ски на гра ди за нив на та
ус пеш на ра бо та во го ди на ва што по ле -
ка из ми ну ва. 

ЗП-ТЕТОВО - ОТЧЕТНА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО

Ре зул та ти што охра бру ва ат и об вр зу ва ат
Има ме слич ни проб ле ми и
слич на ор га ни зи ра ност -

раз ли ка та е во те шко ти и те
во фи нан си ра ње то на пен -

зи о нер ско то дејс тву ва ње во
Ср би ја, по ра ди на ма ле ни те

пен зии

Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја
во го ди на та што из ми ну ва ра -
бо тел во гра ни ци те на пред -

ви де ни от фи нан си ски план, а
во не кои актив но сти ду ри и
под пред ви де ни те огра ни чу -
ва ња, со што е за ште де на
одре де на су ма средс тва

Здру же ни е то на пен зи о не ри те
од Ма ке до ни ја и исе ле ни ци те
(ЗПМИ), Здру же ни е то на обе ди не ти -
те пен зи о не ри (ЗОП), Здру же ни е то
на пен зи о не ри те-ин те ле кту ал ци -
Скоп је (ЗИСП) и Дет ски от пар ла мент
на Ма ке до ни ја на 2 де кем ври 2014
го ди на ор га ни зи раа три би на под
нас лов „Ста ту сот на акту ел ни те со -
стој би на пен зи о не ри те“. 

На го рес по ме на та та три би на
при сус тву ваа и ди ску ти раа лу ѓе, кои
низ сво и те ди ску сии по ка жаа де ка
во оп што не им се поз на ти фа кти те
за кои ди ску ти ра ат, а за „ар гу мен -
ти те“ не ма ат по ткре па би деј ќи ин -
фор ма ци и те им се од вто ра ра ка, а
ги слу шаа и мол чеа и не кои што зна -
еја де ка не е та ка. Ра бо ти те што се
ка жу ваа ве ро јат но не кој им ги ка -
жал, а го вор ни ци те-ор га ни за то ри ги
из не су ваа не про ве ре но. А мо же ле
сH да про ве рат и да на у чат. На тоа
се на до да ва ат и дел од оние што на
јав но ста им ги пре не соа ба ра ња та
на овие грст лу ѓе што се на ре ку ва -
ат ор га ни за то ри, а очиг лед но е де -
ка не се, би деј ќи ќе се под го тве ле
по до бро за да не се сра мат пред
245.000 пен зи о не ри. Но да поч не -
ме по ред. 

Здру же ни е то на пен зи о не ри те
од Ма ке до ни ја и исе ле ни ци те
(ЗПМИ), Здру же ни е то на обе ди не ти -

те пен зи о не ри (ЗОП), Здру же ни е то
на пен зи о не ри те-ин те ле кту ал ци -
Скоп је (ЗИСП) и Дет ски от пар ла мент
на Ма ке до ни ја, ако по ба ра те на Ин -
тер нет за да доз на е те кои се, ќе ви -
ди те де ка не мо же те да про чи та те
ни што за нив! Но ако по ба ра те да
про чи та те не што за Со ју зот на здру -
же ни е то на пен зи о не ри те на Ма ке -
до ни ја ќе има и што да про чи та те и
што да доз на е те.

Актив но сти те на СЗПМ се кој ме -
сец им се пре зен ти ра ат на пен зи о -
не ри те во зем ја та и во странс тво на
исе ле ни ци те пре ку 6.000 при ме ро -
ци на бесп лат ни от вес ник „Пен зи о -
нер плус“, пре ку „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“ и на стра ни ца та за пен зи о не -
ри во КОХА, на веб-стра ни ца та на
СЗПМ, на го лем број еми сии од ло -
ка лен и на ци о на лен ка ра ктер. Ако
со ју зот не во ди гри жа за сво е то
членс тво на со би ри те од над 8.000
пен зи о не ри не ма ше ли да има „три -
би на“ и ди ску сии де ка ни кој за нив
не во ди сме тка; 27.000 пен зи о не ри
ја иско ри сти ја при ви ле ги ја та за се -
думд нев на бањ ско-кли мат ска ре -
кре а ци ја; 170.000 пен зи о не ри со
по ма ла од про сеч на та пен зи ја ко -
ри стат ве ќе две го ди ни бесп лат но
бол нич ко ле ку ва ње; че ти ри де на во
Скоп је пен зи о не ри те се во зат бесп -
лат но, а бесп ла тен пре воз има и во

мно гу дру ги гра до ви. Не о дам на до -
би ја и бесп ла тен пре воз со же лез -
ни ца еден ви кенд; пен зи о не ри те
има ат 50 от сто по пуст за си те кул тур -
ни ма ни фе ста ции; пен зи и те по рас -
наа од 49 на 59 от сто од про сеч на -
та исп ла те на пла та во зем ја та; ра -
бо тат 400 клу ба во кои пен зи о не ри -
те го ми ну ва ат де нот; во ап те ки те
има по сто ја но ле ко ви, а го лем број
од нив оти доа на по зи тив на та ли ста.
Ле ко ви се из да ва ат за не кол ку ме -
се ци, упа тот ва жи по дол го, ле ко ви
мо же да из да де и ма ти чен ле кар без
оде ње кај спе ци ја лист и дру го; пен -
зи и те се ре дов ни, не се на ма ли ја ка -
ко во Ср би ја и не кои дру ги зем ји; на
ре ги о нал ни те и Спорт ска та олим пи -
ја да, ка ко и на ре ги о нал ни те и Ре -
пуб лич ка та ре ви ја беа оп фа те ни ре -
чи си си те 245.000 пен зи о не ри. Пен -
зи о не ри те во Ма ке до ни ја има ат про -
сеч на пен зи ја од 202 евра, што е
мно гу по ве ќе од Ср би ја, Бу га ри ја,
Ал ба ни ја, БиХ, Ко со во и дру ги.

Зо што по ка чу ва ње то не би ло
про цен ту ал но, ту ку на си те пен зи о -
не ри е исто? За тоа што тоа не се па -
ри на со ју зот, ту ку на др жа ва та. На
тој на чин пен зи о не ри те со по ма ли
пен зии до би ја по го ле мо по ка чу ва -
ње. Збо ру ва ат за со ли дар ност и де -
ка се гри жат за оние што има ат по -
ма ли пен зии, а најг лас ни те го вор -

ни ци спа ѓа ат во гру па та пен зи о не -
ри со нај ви со ки пен зии. Де ма го ги -
ја. Се гри жат за оние што се со ни -
ски пен зии, ама са ка ат нив на та пен -
зи ја да би де уште по го ле ма!

СЗПМ „со ра бо ту вал со Вла да та“.
Да. И таа со ра бо тка ги до не се си те
по вол но сти. Здру же ни ја та со ра бо -
ту ва ат со гра до на чал ни ци те и ло кал -
на та са мо у пра ва. Да. Ду ри до би ва -
ат пен зи о не ри те и ви со ки на гра ди
и приз на ни ја за сво јот при до нес во
раз во јот во оп шти ни те. Што се од -
не су ва до нив на та из ја ва де ка член
на СЗПМ се ста ну ва авто мат ски и
авто мат ски се од би ва ат 150 де на -
ри е уште еден до каз де ка ни ту зна -
ат што збо ру ва ат ни ту што пот пи шу -
ва ат. Ако е та ка ка ко што ве лат, зо -
што на око лу 10 ил ја ди ко рис ни ци
на пен зи ја не им се од би ва ат 150
де на ри? Зо што го вор ни ци ве не се
отка жа ле од тоа?

На пра ша ње то ка де одат тие
средс тва мо жат да ви дат во „Пен зи -
о нер плус“. Ќе би де об ја ве на и за -
врш на та сме тка во вес ни кот и на
веб-стра ни ца та на СЗПМ, ка де што
се об ја ве ни и сH уште сто јат и за врш -
ни те сме тки од пред не кол ку го ди -
ни. Што се од не су ва до нив ни те твр -
де ња за на ба вки на во зи ло и дру го,
тоа се чи сти ла ги. Исто то ва жи и за
иде ја та за зго ле му ва ње на чле на ри -

на та од 30 на 40 де на ри. Не ка ка -
жат кој, ка де и ко га го из ја вил тоа.
Ќе би дат об ја ве ни и си те до ку мен -
ти, ба ра ња и ини ци ја ти ви што овие
три здру же ни ја ги да ле, под не ле или
мо же би и ре а ли зи ра ле во ин те рес
на пен зи о не ри те. И тоа ќе би де об -
ја ве но, или мо же би во та кви про е -
кти и ини ци ја ти ви го сме та ат ја ву ва -
ње то на не кол ку ми на што по сто ја -
но се ја ву ва ат во ме ди у ми те и ка жу -
ва ат не ка кви из мис ли ци, кои пен -
зи о не ри те ги пре поз на ва ат и по гла -
сот. Тоа ли се нив ни те за ла га ња и
на по ри за по до бру ва ње на ста ту сот
на акту ел ни те со стој би на пен зи о -
не ри те!

Се раз би ра де ка ни што не мо же
да би де иде ал но. Не е иде ал на ни ту
ра бо та та на здру же ни ја та и со ју зот
ка ко нив на асо ци ја ци ја. Се раз би -
ра де ка мо же да би де уште по до бро,
но ту ка не по ма га ат три би ни, уште
по мал ку не ар гу мен ти ра ни ди ску сии.
По ма га ат ра бо та, му дрост и искус -
тво на тие што ги во дат здру же ни ја -
та и со ју зот. 

Фа кти те се на стра на та на ви сти -
на та, ко ја, за жал, во овој мо мент е
да ле ку од оние што по са ку ва ат да е
по и на ку! 

Ко ми си ја за ин фор ми ра ње
на ИО на СЗПМ

РЕ А ГИ РА ЊЕ СО ПО ВОД

За ре зул та ти се по треб ни ра бо та и ана ли зи, а не три би ни

Те тов ски те пен зи о не ри се -
ко ја го ди на по стиг ну ва ат
ре зул та ти во пре зен ти ра -
ње то на из вор ни от фолк -

лор, но и на спорт ско
по ле, а со тоа ја одр жу ва -
ат фи зич ка та кон ди ци ја,
ка ко га ран ци ја за долг и

здрав жи вот 

Та ска Га вров ска 

На 7 но ем ври во Друш тво то на пи -
са те ли те на Ма ке до ни ја бе ше пре тес -
но за да се со бе рат си те што ја поз на -
ва ат и ја це нат на ша та по е те са, про -
фе сор ка та Би стри ца Мир ку лов ска и да
ја прос ле дат про мо ци ја та на неј зи на -
та нај но ва кни га „Ка ле и до скоп-ха и ку
и тан ка ми го ви“.

Оваа неј зи на нај но ва кни га по е зи -
ја бли ка од емо ции, тре пе ри со чуд на -
та свет ли на на од ми на ти те го ди ни, а
спо ко јот и нес по ко јот се ис преп ле ту -
ва ат низ неј зи ни те сти хо ви и, чи ниш,
го пре поз на ваш жи во тот што од ми ну -
ва, се пре поз на ва ме и се бе си ка ко
оди ме по жи вот на та вр ви ца што има
по че ток и не ми но вен крај.

Би стри ца Мир ку лов ска е по ет, рас -
ка жу вач, пи са тел за де ца, пре ве ду вач.
По род Сло вен ка, но ро де на во Скоп -
је, ја пре гр ну ва Ма ке до ни ја ка ко сво -
ја и од ду ша та P го да ва нај у ба во то, најб -
ла  го род но то - неј зи на та по е зи ја и љу -
бов. Ја жи вее сво ја та тре та до ба ка ко
по чи  ту ван про фе сор по ма ке дон ски,
ка ко по е те са овен ча на со мно гу на -
гра ди и приз на ни ја. 

Нас ло вот на нај но ва та кни га „Ка -
ле и до скоп“ ка ко да го отс ли ку ва неј зи -
ни от бо гат дух, кој, ка ко и ка ле и до ско -
пот, искри со злат ни, цр ве ни, жол ти, си -
ни, сре бре ни све тул ки што ја сле дат
низ па те ка та на жи во тот, низ па те ка та
на по сто е ње то и тво ре ње то.

- Оп сто ју вам и на сто ју вам да не се
од да ле чам од по ра ка та на ја пон ски от
по ет Ба шо: Се ко гаш ба рај ја ви стин -
ска та уба ви на, се ко гаш вра ќај се во
све тот на обич но то до жи ву ва ње - ве ли
Би стри ца Мир ку лов ска. 

Се кој стих во кни га та „Ка ле и до скоп“
е чу десeн за тоа што е ви сти нит и искрен. 

При ви ле ги ја на дол го веч но ста е 
са мо ти ја та...
- Со ну вам за она 
што дам на од ми на ло...
Да се чи та ат неј зи ни те сти хо ви е

ка ко да го отво раш ков че же то со ска -
по це но сти од бај ки те и оста ваш ду хов -
но то да ти ја збо га ту ва ду ша та. 

НОВА КНИГА ОД ПОЕТЕСАТА БИСТРИЦА МИРКУЛОВСКА
Ка ле и до скоп-ха и ку и тан ка ми го ви

Па не ка е и пет та до ба!
Ми си ја та на по е тот е да ја

тво ри уба ви на та - и во 
спо кој и во нес по кој

Ду ри де вет пен зи о не ри, од два е сет -
те ми на на гра де ни со тре то но ем ври -
ски на гра ди, се иска чи ја на би на та во
цен та рот за кул ту ра „Мар ко Це пен ков“
и ги при ми ја на гра ди те што им ги до де -
ли Со ве тот на оп шти на та, од нос но Ко -
ми си ја та за до де лу ва ње на гра ди и
приз на ни ја по по вод 3 Но ем ври, Де -
нот на ос ло бо ду ва ње то на При леп.

Ки рил Ѓор ѓи е ски, пре тсе да те лот на
ЗП-При леп, ја при ми пла ке та та за по -
стиг на ти те ре зул та ти и актив но сти те
во из ми на ти те не кол ку го ди ни по ред,
а осо бе но во оваа го ди на, ко ја по по -
вод 70 го ди ни од ос ло бо ду ва ње то и
ил ја да-го диш ни на та на Гра -
дот - хе рој и пр во бо рец - При -
леп, на при леп ски те пен зи о -
не ри, од нос но на здру же ни -
е то му ја до де ли ја пре тсе да -
те лот на Со ве тот на оп шти на -
та, Ни ко ла Ди ме ски, и гра до -
на чал ни кот Мар јан Ри сте ски.

На гра ди за жи вот но де ло
го ди на ва до би ја бо ре цот и
учес ник на пр во то за се да ние
на АСНОМ, Пе ро Ива но ски-
Ти квар, до ктор Љуп чо По по -
ски, пре тсе да тел на Друш тво -
то за на у ка и умет ност, ка ко
и пре тсе да те ли те на управ -
ни те од бо ри на „При леп ска -
та пи вар ни ца“, Ки рил Са мар -
џи о ски, и на „Ви та мин ка“,
Си мон На у мо ски. 

Ива но ски-Ти ква рот е

учес ник во ма ке дон ско то ре во лу ци о -
нер но дви же ње во Вто ра та свет ска
вој на, а По по ски е на гра ден по ра ди
на уч но и стра жу вач ка та ра бо та и тво -

реш тво то во об ла ста на сто панс тво то.
Ки рил Са мар џи о ски до би на гра да за
жи вот но де ло за ус пеш но то ра ко во де -
ње со „При леп ска та пи вар ни ца“, ко ја
го ди на ва сла ви 90 го ди ни од по сто е -
ње то, а Си мон На у мо ски, пре тсе да тел
на управ ни от од бор на „Ви та мин ка“,
ка ко оп штес тве но од го вор на лич ност
и кре а тор на брен дот на пре хран бе -
на та ин ду стри ја, пре поз нат лив ка ко на
до маш ни от та ка и на свет ски от па зар. 

Си те овие се пен зи о не ри. На гра -
да и пла ке та до би и здру же ни е то на
же ни „Ор хи де ја“, а ја при ми нив на та
пре тсе да тел ка, исто та ка пен зи о нер -

ка, Мар га ри та Сми лев ска.
На гра да та „3 Но ем ври“ за пе -

де се тго диш на та ус пеш на ра бо та
и при до нес во раз во јот и афир ма -
ци ја та на При леп ја до би до пис ни -
кот на вес ни кот „Пен зи о нер плус“,
но ви на рот во пен зи ја Ки рил Ри -
сте ски, ка ко и но ви на рот Ми лан
Прој ко ски и пи са тел ка та и сли кар -
ка за ко ја „Пен зи о нер плус“ пи шу -
ва ше - Ма ри ја Ѓор ѓи е ска, исто та -
ка пен зи о не ри од При леп. 

Се то ова е уште ед на по твр да
де ка при до не сот на пен зи о не ри -
те е за бе ле жан од гра дот и од ло -
кал на та упра ва и де ка лу ѓе то и од
тре та та до ба не се за бо ра ве ни, би -
деј ќи тие сH уште се актив ни и при -
до не су ва ат во по зи тив ни те оп -
штес тве ни про це си.       

К.Р.

ЗП-ПРИЛЕП

Пен зи о не ри те на гра де ни од гра дот

Пен зи о не ри те - лу ѓе то од
тре та та до ба с# уште се

актив ни и при до не су ва ат во
по зи тив ни те оп штес тве ни

про це си за раз вој на При леп
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НОВА КНИГА ОД Д-Р ДУШАН ЈОСИФОВСКИ  

Цве тан ка Или е ва 

Уште еден автор и уште ед на кни -
га зас лу жу ва ат да до би јат про стор во
јав но ста. Пр во авто рот, а по тоа и не -
го во то ин те рес но де ло. Ду шан Јо си -
фо ски-Ду шко е ро ден во 1936 го ди -
на, во при леп ско то се ло Ко стин ци.
Ос нов но учи ли ште за вр шил во род -
ни от крај, а во 1949 го ди на се за пи -
шал на ко ле џот за учи те ли во Учи тел -
ска та шко ла во Би то ла, кој ус пеш но
го за вр шил. Не кол ку го ди ни ра бо тел
ка ко учи тел, а по тоа се за пи шал на
Фи ло зоф ски от фа кул тет во Скоп је, на
отсе кот Пе да го ги ја. Сфа тил де ка тоа
ќе го вр зе са мо за про све та та, а не -
го ви те ам би ции би ле по ве ќе од тоа,
па се пре фр лил на отсе кот за пси хо -
ло ги ја на Фи ло зоф ски от фа кул тет во
Бел град, ка де што поч нал с( од по че -
ток. По дип ло ми ра ње то се вра бо тил
во НИП „Но ва Ма ке до ни ја“, а по доц -
на се пре фр лил во по ли ци ска та по -
лик ли ни ка во Скоп је, ка де што оста -
нал да ра бо ти до кра јот на ра бот ни от
век. Јо си фов ски ма ги стри рал пси хо -
ло ги ја во За греб, а до кто ри рал во
Љуб ља на, од об ла ста на кри ми на ли -
стич ка пси хо ло ги ја. Ка ко вра бо тен
во по ли ци ска та по лик ли ни ка пре да -
вал и кри ми на ли стич ка пси хо ло ги ја
на По ли ци ски от фа кул тет.

Ду шан Јо си фо ски на пи шал по ве -
ќе струч ни кни ги, од кои би ги изд во -
и ле: „Кри ми на ли стич ка пси хо ло ги ја“
и „Со о бра ќај на пси хо ло ги ја“, и две -
те на ме не ти за ви со ки те шко ли.
Освен со струч на ли те ра ту ра, Ду шан
Јо си фо ски се за ни ма вал и со ет ноп -
си хо ло шки те ка ра кте ри сти ки на ма -
ке дон ска та на ци ја што се вне се ни во
кни га та „Ет ноп си хо ло ги ја на ма ке -
дон ска та на ци ја“, со осврт на соз да -

ва ње то на лич ни от и на ци о нал ни от
иден ти тет, ко ја е об ја ве на во 2013
год. Во оваа го ди на ја об ја вил и кни -
га та „Ср пот на ми на то то, се гаш но ста
и ид ни на та“, ко ја е не го во нај но во
де ло. 

Во оваа кни га д-р Ду шан Јо си фо -
ски ја опи шу ва хро но ло ги ја та на раз -
во јот на на ста ни те во Гор на Пе ла го -
ни ја, од фор ми ра ње то на Ма ке до -
ни ја до де нес. Ра ска зот е по вр зан
со бор бе ни от дух на жи те ли те од
Гор на Пе ла го ни ја на пла ни ни те Ба -
бу на и Да у ти ца, со нив ни те раз гра -
но ци, во вре ме то ко га си те од овој
крај поч наа ре ал но да го пре поз на -
ва ат ко ле ктив ни от иден ти тет на зем -
ја та во ко ја жи ве ат. Пре ку бор ба та
за сло бо да, фор ми рај ќи по зи ти вен
дух со за ед нич ка по зи тив на енер ги -
ја, овој на род ги по бе ди не до ста то -
ци те што му ги вса ду ваа раз ни те не -
при ја те ли во ми на то то, а тој ни ко гаш
не се отка жа од нив но то из го ну ва ње
од сво ја та зем ја. Во кни га та е при ка -
жан и раз во јот на про све та та во Ма -
ке до ни ја, по неј зи но то ос ло бо ду ва -
ње, во до ста те шки ус ло ви. При ка жа -
ни се и раз ни те пре ви ра ња со на чи -
нот на во де ње то на бор ба та на ма ке -
дон ци те во Вто ра та свет ска вој на. Не
изо ста наа не при ка жа ни и екс пе ри -
мен ти те што ги пра веа ко му ни сти те
со на чи нот на обра бо тка та на зем ја -
та (ко ле кти ви за ци ја та и рас па дот) и
нив ни те по стап ки да го скр шат от по -
рот ако не кој не е со нив, без ог лед на
тоа што ќе стра да це ло то се мејс тво.

Иа ко во кни га та е из не се на со -
стој ба та на жи те ли те од гор но пе ла го -
ни ски от крај, авто рот истак ну ва де -
ка и дру ги де ло ви од др жа ва та го пре -
жи ву ва ле исто то тоа, во ма ри ов ски -
от, пи ја неч ки от и ма ле си ски от крај,

пред с( бав но то ре ша ва ње на ко му -
нал ни те проб ле ми, по ра ди што и го -
лем дел од овие се ла се на пу ште ни
од нив ни те жи те ли. Авто рот сме та де -
ка, и по крај скеп ти циз мот на на се ле -
ни е то од овие кра е ви, еден ден ќе
сфа ти де ка ка ко што за јак ну ва др жа -
ва та та ка и ќе се ре ша ва ат ко му нал -

ни те проб ле ми во од дел ни кра е ви, а
тоа ќе дој де и во Гор на Пе ла го ни ја,
ко га и тие што се ту ка и тие што за ми -
на ле ќе го сме нат сво јот став. Се то
на пи ша но во кни га та „Ср пот на ми -
на то то, се гаш но ста и ид ни на та“ авто -
рот Ду шан Јо си фо ски го по вр зу ва со
ед на ре че ни ца што да ва на деж, на
не гов при ја тел од ед на раз ви е на
европ ска зем ја: „Вие сте среќ ни што
сè уште мо же те да гра ди те по се ла та
и гра до ви те, а ние не ма ме та кви шан -
си, би деј ќи кај нас ре чи си с( е из гра -
де но!“ 

Ни ко ла Та лев ски 

Да, го по бе див Ана то лиј Кар пов по
два е се ти на по те зи на си мул тан ка та, иа -
ко слу чај но вле гов во ком би на ци ја и јас
да играм, ка ко про се чен ша хов ски ре -
кре а ти вец. Тоа бе ше ед на го ди на пред
да одам во пен зи ја во 1977 го ди на. Но
и се га, ре чи си по три де це нии, се се ќа -
вам ка ко го ле ми от Кар пов со две те ра -
це се фа ти за гла ва та, ве ро јат но ја ана -
ли зи ра ше пар ти ја та, и во еден миг ги
рас фр ли фи гу ри те и ми ја пру жи ра ка та
во знак на пре да ва ње, се при се ти не о -
дам на Ја нев ски. 

Се га, на 82 го ди ни, не ко гаш ни от
биб ли о те кар во Офи цер ски от дом во Би -
то ла, Бла го је Ја нев ски, го ко ри сти се кој
убав есен ски ден за да по ми не не кол -
ку па ти по Ши рок со как, по тој кул тен со -
как за мла до и ста ро во Би то ла. Ја нев -
ски е скро мен чо век. Се ко гаш ти вок,
се ко гаш кро ток и со бла га нас ме вка,
ко ја му при ле га на име то.

Пре сто јот на то гаш ни от свет ски пр -
вак Ана то лиј Кар пов во Ма ке до ни ја го
иско ри сти ја и лу ѓе то од ШК Стев че Па -
та кот од Би то ла. Го по ка ни ја да дој де, да
оди гра си мул тан ка, да вне се све жа љу -
бов кон древ на та игра кај мла ди те во
гра дот. Тој има ше раз би ра ње. Дој де. До -
го во рот бе ше - си мул тан ка на 25 таб ли.

Ја нев ски ве ли де ка го вклу чи ле во
ком би на ци ја да игра со се ма слу чај но.
Ни кој на не го не сме тал. Би то ла има ла
се ко гаш ша хи сти со пре стиж. Ме ѓу тоа,
не кој што слу чај но до шол, а тоа е од лич -
на мож ност, ако не за дру го, ба рем да
рас ка жу ваш де ка си играл шах со свет -
ски от пр вак.

- Бев ис пол нет со тре ма. Тие де но -
ви имав мал ку сло бод но вре ме и она -
ка, за се бе, ана ли зи рав не кои пар тии.
Не мис лев де ка тоа ќе ми ко ри сти - поч -
на да об јас ну ва Ја нев ски, чо век без ни -

ка ква ка те го ри ја во ша хот. 
Ра ска жу ва ше ка ко ша хи сти те беа

по ста ве ни во ква драт во гор на та са ла
на Офи цер ски от дом, а свет ски от пр вак
бе ше во сре ди на и дви жеј ќи се ги отво -
ра ше игри те. Гле да чи те мо раа да би дат
мал ку по на зад за да гле да ат. Мо жеа ду -
ри и да на ве дат на не кој по тег со ше пот,
но мо ра ше да има ред и мир, ка ко што
ба ра ша хот.

- По два е сет ти от по тег за бе ле жав де -
ка она што го игра Кар пов мо ра да е гре -
шка. Игра ше со кра лот?! Про сто вле гу -
ва ше во мат на ком би на ци ја! Не мо жев
да ве ру вам. Пак воз бу да, но ко га го на -
пра ви кру гот на пре о ста на ти те таб ли, го
фа ти сво јот крал и поч на да го вра ќа не -
кол ку по ли ња на зад. „Ве ле мај сто ре, тоа
не е да ма та“, му до вик на не кој од ки би -
це ри те. Кар пов ја оста ви фи гу ра та на
исто то по ле. За ста на над таб ла та. Ка ко
се га да го гле дам. За чу ден, со две те ра -
це во ко са та и пос ма тра, ана ли зи ра. Сум
чи тал де ка тие ги зна ат си те по те зи на
па мет. На си те таб ли ги зна ат си те по те -
зи. Не бе ше лут, но не му бе ше ми ло.

Сфа ти де ка има гре шка, пре вид и
ги лег на фи гу ри те, и не го ви те и мо и те,
и ми ја пру жи ра ка та во знак на приз -
на ние за мо ја та по бе да.

Бла го је Ја нев ски со го ди ни жи ве е -
ше во зна кот на го ле ми от ус пех. Тоа бе -
ше про це сот на вре жу ва ње во се ќа ва -
ње то на тие ми го ви ко га гле да ше ка ко
свет ски от пр вак бе ше до ве ден до од лу -
ка та да се пре да де. Од 25 пар тии таа ве -
чер, Ана то лиј Кар пов 19 до би, 4 ре ми -
зи ра, а 2 за гу би. Ед на та ќе оста не веч -
но во ме мо ри ја та на Бла го је. 

Лил ја на Пан де ва 

Пен зи о не рот Ри сто Ка ров ски ве ќе
че ти ри го ди ни е пре тсе да тел на од бо -
рот во огра но кот Ае ро дром при Здру -
же ни е то на во е ни те пен зи о не ри. По ве -
ќе од 20 го ди ни е член на здру же ни е то
и ка ко акти вен учес ник во ос но ва ње -
то и ор га ни зи ра ње то све док е на не го -
ви от раз вој. Уште од по че то кот се на -
мет ну ва со сво и те ини ци ја ти ви и пра -
ктич ни по стап ки, а ка ко до ка жан акти -
вист бе ше из бран за пре тсе да тел на од -
бо рот во не го ви от огра нок. Тој со за до -
волс тво истак ну ва де ка по ве ќе то во е -
ни пен зи о не ри жи ве ат во на сел ба та Ае -
ро дром, а во огра но кот со кој ра ко во -
ди има 518 чле на и ре чи си си те по е ди -
неч но ги поз на ва и за се ко го има устро -
е но до бра еви ден ци ја. Поз на ва ње то на
ста ту сот и со ци јал на та по лож ба на се -
кој пен зи о нер, ве ли тој, е од иск лу чи тел -
но зна че ње, би деј ќи ста рос на та гра ни -
ца во овој огра нок е над 70 го ди ни, што
на ви сти на ба ра по го ле ма по све те ност
и ра бо ти. Иа ко со пен зи о ни ра ње то ве -
ќе одам на ја сим нал уни фор ма та, во
не го оста на ло вса де но вој нич ко то пра -
ви ло - чо ве кот тре ба во ду ша та да се
поз на ва за да се знае ко га и во што тре -
ба да му се по мог не. Та кви от од нос го
об ла го ро ду ва и за тоа е оми лен ме ѓу дру -
га ри те и ко ле ги те од огра но кот. 

Ина ку, Ри сто е ро ден во 1933 го ди -
на, ка ко што тој ми лу ва да ка же, со све -
до ци, во с. Гор ни че во, Ле рин ско, Егеј -
ска Ма ке до ни ја. По ми ну вај ќи ја гол го -
та та на сво и те врс ни ци од про го нот на
Ма ке дон ци те во Гр ци ја, жи вот ни от пат
го на не су ва во Ма ке до ни ја, од ка де што

сво ја та вој нич ка ка ри е ра ја за поч ну ва
ка ко вод ник во Мо стар, а ја за вр шу ва
ка ко кон тро лор на ле то ви на Во е ни от
ае ро дром во Пе тро вец, Скоп је, ка де
што и се пен зи о ни ра. Со пен зи о ни ра -
ње то Ри сто Ка ров ски актив но се вклу -
чу ва во Здру же ни е то на во е ни те пен -
зи о не ри и со гор дост истак ну ва де ка го
пред во ди огра но кот во Ае ро дром. На
ше га ве ли де ка ра бо та та во здру же ни -
е то и учес тво то во не го ви те актив но сти
го подм ла ду ва ат. 

А за тоа кол ку е актив но здру же ни -
е то го во рат не го ва та аген да и учес тво -
то во раз ни сред би, нат пре ва ри и слич -
но со пен зи о не ри те од збра ти ме но то
здру же ние од Ку ма но во, но и со дру ги
пен зи о нер ски здру же ни ја и нив ни огра -
но ци низ ре пуб ли ка та. Низ нат пре ва -
ри те на фолк лор на та и хор ска та сек ци -
ја се одр жу ва љу бо вта кон тра ди ци ја та,
а по ет ски те сред би се мож ност за љу -
би те ли те на уба ви от збор да ги спо де -
лат со сво и те при ја те ли ри ми те и ри та -
мот на нив ни от вна тре шен жи вот.

На у чен од ма ли но зе на ра бо та, Ри -
сто Ка ров ски ужи ва во сво и те пен зи о -
нер ски де но ви ис пол не ти со љу бов од
најб ли ско то се мејс тво, поч ну вај ќи од
со пру га та, пре ку ќер ка та, с( до прав ну -
че то од ед на стра на и со при ја телс тво и
ин те ле кту ал но ан га жи ра ње во огра но -
кот со кој ус пеш но ме на џи ра. 

Де но ви ис пол не ти со актив но сти и со љу бов
РИСТО КАРОВСКИ, АКТИВИСТ ОД ЗДРУЖЕНИЕТО НА ВОЕНИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ

ЗП-ПРИ ЛЕП

Пен зи о не рот и гу ла би те

КРАЛЕВИОТ ГАМБИТ НА ПЕНЗИОНЕРОТ БЛАГОЈЕ ЈАНЕВСКИ

Го по бе див 
и Кар пов

Ср пот на ми на то то, се гаш но ста и ид ни на та

При леп, гра дот со уба ви  пар ко ви,
пло шта ди и не кол ку  фон та ни, а по себ -
но со гу ла би, ка ко да ли чи на Ве не ци ја.
Се којд нев но 70-го диш ни от прав ник,
се га во пен зи ја, Џор џи ја Го га нај че, со
по ки ло грам и не што пче ни ца, ку пе на
за 30 де на ри, ги хра ни при леп ски те
град ски гу ла би. 

- Тие зна ат, јас се кој ден сум ов де
на пло шта дот „Ме то ди ја Ан до нов-Чен -
то“ око лу 11 ча сот. Ту ка им фр лам пче -
ни ца, а тие од окол ни те по кри ви од ду -
ќа ни те на Ста ра та чар ши ја до а ѓа ат и
кол ва ат. Отсе ко гаш сум ги са кал пти -
ци те, а по себ но гу ла би те. Тоа ми оста -
на ло од та тко ми Ми ле Нај че, кој имал
гу лаб за кој и ден-де нес се при ка жу ва
во При леп. Ба ба ми по ле та ње то на гу -

ла бот зна е ла да ли та тко ми играл фуд -
бал во дво рот на учи ли ште то или на
ста ди о нот во При леп. Тој гу лаб бил ду -
нек и се ко гаш со ле тот го сле дел та тко
ми - ве ли Џор џи ја. 

Овој при леп ски пен зи о нер, по крај
оваа па си ја и се којд нев на „ра бо та“, ин -
тен зив но се под го тву ва и тре ни ра пли -
ва ње за фа ќа ње на кр стот за праз ни -
кот Во ди ци. 

- Во ба зе нот ќе скок нам со мла ди -
те, за ед но со мо јот внук. Са кам да по -
ка жам де ка с( уште во нас, пен зи о не -
ри те, има жел ба за до ка жу ва ње и нат -
пре ва ру ва ње. Иа ко сум во ос ма та де -
це ни ја од жи во тот, не се пре да вам - до -
да ва Го га нај че.

К. Ри сте ски
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