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ПРОШИРЕНА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ 

Ка ли на С. Ан до но ва

На 16 де кем ври 2014 го ди на со бра -
ни е то на СЗПМ одр жа про ши ре на сед -
ни ца, на ко ја при сус тву ваа пре тсе да те -
ли те на из врш ни те од бо ри на здру же ни -
ја та-член ки на со ју зот. На сед ни ца та при -
сус тву ва ше и ми ни сте рот за труд и со ци -
јал на по ли ти ка Ди ме Спа сов. 

- Ка ко Вла да и Ми ни стерс тво за труд
и со ци јал на по ли ти ка из ми на ти те го ди -
ни се тру дев ме да го по до бру ва ме ста -
ту сот на пен зи о не рот во оп штес тво то и
во др жа ва та, пре ку раз лич ни ини ци ја ти -

ви и про е кти. Бе ше та ка и е би деј ќи вие
го зас лу жу ва те тоа. Ка ко ге не ра ци ја учес -
тву ва вте во гра де ње то на на ша та др жа -
ва, во вте ме лу ва ње на оп штес тве ни те
нор ми и пра ви ла, по ста ви вте ос но ви на
кои ние де нес са мо над гра ду ва ме.

Мо же сло бод но да се ка же де ка Со -
ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на
Ма ке до ни ја е при мер ка ко се ин те гри -
ра сопс тве но то членс тво во си те те ко -
ви на се којд нев ни от и оп штес тве ни от
жи вот.

Во оваа при го да би са кал да по тсе -
там на за ед нич ки те ус пе си што ги по стиг -
нав ме ка ко по вол но сти за пен зи о не ри -
те бла го да ре ние на на ша та до бра со ра -
бо тка. При ме ри те и ре зул та ти те се мно -
гу број ни и тие ви се поз на ти и вам и на
по ши ро ка та јав ност. Во оваа при го да исто
та ка би са кал да му че сти там на ва ши от
пре тсе да тел Дра ги Ар ги ров ски за за ла -
га ња та што ги пра ви за сопс тве ни те чле -
но ви и под го тве но ста за со ра бо тка, за
пен зи о не ри те да го до би јат нај до бро то во
да де ни от мо мент. Ви че сти там, пре тсе -
да те ле Ар ги ров ски, ка ко ми ни стерс тво и
со јуз за ед но по стиг нав ме мно гу, а убе -
ден сум де ка ќе по стиг не ме уште по ве ќе
во ид ни на. Ва ша та по све те ност во ра бо -

та та на со ју зот и на актив но сти те на здру -
же ни ја та-член ки на со ју зот е ре док и убав
при мер. Од но сот што го не гу ва ат Вла да -
та и Ми ни стерс тво за труд и со ци јал на по -
ли ти ка кон вас ка ко нај во зрас ни гра ѓа -
ни во оп штес тво то е од нос што утре тре -
ба да го има ат ид ни те ге не ра ции кон нас.
Под др шка та и раз би ра ње то се на ши дол -
го ви кон вас. Лич но по са ку вам си лен и
спло тен со јуз на здру же ни ја на пен зи о -
не ри на Ма ке до ни ја, кој ќе ни би де парт -
нер во но се ње то но ви бе не фи ции за пен -
зи о не ри те - ре че министерот Спа сов во
сво ја та поз драв на реч. 

По поз драв на та реч на ми ни сте рот,
кон циз но и пол но со ар гу мен ти и фа кти
за со стој би те го во ре ше пре тсе да те лот
на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, кој се освр -
на на по стиг ну ва ња та и на ре зул та ти те
што ги има ше со ју зот во го ди на та што
из ми на и во ко ја Со ју зот на здру же ни ја -
та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја за -
ед но со сво и те член ки ги по стиг на во ин -
те рес на се вкуп на та пен зи о нер ска по -
пу ла ци ја во на ша та зем ја.

- Во 2014 го ди на СЗПМ има ше ин -
тен зив ни актив но сти и по стиг на ре зул -
та ти за по чит. Спо ред при ка жа ни те фи -
нан си ски из ве штаи, мо же да се зак лу -

чи де ка СЗПМ ра бо те ше до ма ќин ски и
ефект но и по крај ми ни мал но то од во ју -
ва ње средс тва од чле на ри на та. Се то тоа
се по стиг на бла го да ре ние на ос тва ре -
ни те про е кти и до на ции, спон зорс тва и
мар ке тинг. Го ди на та ми на во зна кот на
за лож ба та на со ју зот и на здру же ни ја та
за ос тва ру ва ње што по го ле ми ус пе си во
си те актив но сти, ме ѓу кои и во ху ма ни -
тар ни те ак ции, би деј ќи 2014-та бе ше
прог ла се на за го ди на на со ли дар но ста.

На ши от со јуз со 54 член ки за ед нич -
ки и со до ма ќин ско и ефект но ра бо те ње
и по на та му ус пеш но ќе че ко ри во но ви
по стиг ну ва ња во ин те рес на мно гу број -
на та пен зи о нер ска по пу ла ци ја, без раз -
ли ка да ли тоа не ко му му пре чи или не му
од го ва ра. Во тој дух на си те ви ја че сти -
там Но ва го ди на и ви по же лу вам здрав -
је, сре ќа и ре зул та ти на си те по ли ња - ре -
че на кра јот од сво е то обра ќа ње пре тсе -
да те лот Ар ги ров ски.

По тоа ми ни сте рот за труд и со ци јал -
на по ли ти ка Ди ме Спа сов и пре тсе да те -

лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, да доа
из ја ви и од го ва раа на пра ша ња на ме -
ди у ми те, кои ги има ше во го лем број.

Сед ни ца та про дол жи со ра бо та спо -
ред днев ни от ред. 

Пе тар Ан дре ев ски, гла вен сме тко -
во ди тел на СЗПМ, има ше из ла га ње во
вр ска со фи нан си ско то ра бо те ње на со -
ју зот во 2014 го ди на. Тој го образ ло жи и
пред ло же ни от фи нан си ски план за 2015-

та. Од при ло же ни от из ве штај, на сед ни -
ца та бе ше кон ста ти ра но де ка со ју зот во
2014 го ди на ра бо тел план ски, ра ци о -
нал но и до ма ќин ски, а ка ко ре зул тат на
тоа се оста на ти фи нан си ски средс тва
што ќе би дат иско ри сте ни 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 без на до ме сток. 

Пред лог-про гра ма та за ра бо та на
СЗПМ во 2015 го ди на ја ела бо ри ра -
ше се кре тар на ИО на СЗПМ, Стан ка
Трај ко ва, ко ја наг ла си де ка по стој ни -
те про е кти ќе про дол жат во кон ти ну и -
тет, но се пла ни ра ни и но ви, ка ко што
се про ши ру ва ње на во лон терс тво то,
зго ле му ва ње на по ло ва та за ста пе ност
на си те ни воа на ра ко во де ње и актив -
но сти, за ла га ње за по ква ли тет на и по -
со др жај на ра бо та на раз гра но ци те,
отво ра ње но ви клу бо ви во ур ба ни те и
ру рал ни те сре ди ни, по ма га ње на
актив но сти те на по ма ли те здру же ни ја
и дру го.

И два та до ку мен та ед ног лас но беа
при фа те ни, со на по ме на де ка но во из -
бра но то ра ко водс тво во март мо же да
ги до пол ни и да про ши ри со свои идеи
и сог ле ду ва ња. 

На кра јот пот пре тсе да те лот на со бра -
ни е то на СЗПМ, Бес ник По це ста, на си -
те при сут ни им по са ка уште по го ле ми
ус пе си и ре зул та ти во ра бо та та и им ја
че сти та Но ва го ди на. 

Од но сот што го не гу ва ат 
Вла да та и Ми ни стерс тво за
труд и со ци јал на по ли ти ка
кон нај во зрас ни те гра ѓа ни
во оп штес тво то е при мер

што утре тре ба да го сле дат
ид ни те ге не ра ции 

Со ју зот со 54 член ки за ед -
нич ки и со до ма ќин ско и

ефект но ра бо те ње и по на та -
му ус пеш но ќе че ко ри во но -
ви по стиг ну ва ња во ин те рес
на мно гу број на та пен зи о нер -
ска по пу ла ци ја, без раз ли ка
да ли тоа не ко му му пре чи

или не му од го ва ра

Актив но сти те и по стиг ну ва ња та се ре зул тат 
на спло те но ста и на до бра та со ра бо тка 

Отфр ле на ини ци ја ти ва та пред Устав ни от суд
Здру же ни е то на пен зи о не ри те од Ка ва дар ци до Устав ни от суд на Ре пуб -

ли ка Ма ке до ни ја под не се ини ци ја ти ва за оце ну ва ње на устав но ста и за ко -
ни то ста на од лу ка та за утвр ду ва ње единс тве ни ме ри ла и 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 и Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја.

Устав ни от суд на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја на сед ни ца та одр жа на на 10 фе -
вру а ри 2014 го ди на го до не се ре ше ни е то у.бр. 84/2014 го ди на, со кое се отфр -
ла ини ци ја ти ва та за оце ну ва ње на устав но ста и за ко ни то ста на од лу ка та за утвр -
ду ва ње единс тве ни 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 на Ма ке до ни ја (бр. 02-02/185 од 14 март 2014 го ди -
на), до не се на од Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја.

При ва ква фа ктич ка со стој ба спо ме на та та од лу ка е во си ла и прет ста ву ва
прав на рам ка во од нос на утвр де ни те единс тве ни ме ри ла и кри те ри у ми во од -
нос на ма те ри јал но-фи нан си ско то ра бо те ње на здру же ни ја та на пен зи о не ри те и
со ју зот ка ко зна чај ни асо ци ја ции во до ме нот на пен зи о нер ско то ор га ни зи ра ње.



До бре То до ров ски

Во рам ки те за од бе ле жу ва ње на
но во го диш ни те и на бо жиќ ни те праз -
ни ци, Здру же ни е то на пен зи о не ри од
Би то ла, по крај сво и те ре дов ни актив -
но сти, во де ни од сво ја та ху ма ни тар -
на деј ност, на 22 де кем ври 2014 го -
ди на, ги по се ти и им по да ри но во го -
диш ни по да ро ци-па кет чи ња на де ца -
та со по себ ни по тре би згри же ни во ос -
нов но то учи ли ште „Ѓор ѓи Су га рев“ во
Би то ла.

Но во го диш ни те па кет чи ња им ги
по да ри де ле га ци ја пред во де на од пот -
пре тсе да тел ка та на здру же ни е то Цве -

тан ка Ан ге лев ска, пре тсе да те лот на со -
бра ни е то Сте во Бо ја џи ев и од Ма ри ка
Или ев ска, пре тсе да тел ка та на Акти вот
на пен зи о нер ки при ЗП-Би то ла. 

Се соз да де ед на иск лу чи тел но топ -
ла ат мо сфе ра, со пес нич ки од стра на
на шти те ни ци те, кои за ед но со вра бо -
те ни те вос пи ту ва чи-де фе кто ло зи го
иска жаа огром но то за до волс тво од ху -
ма ни от чин на би тол ски те пен зи о не ри. 

- Пра кти ка е се ко гаш пред Но ва го -
ди на со скром ни по да ро ци да ги по се -
ти ме и из не на ди ме де чи ња та со по -
себ ни по тре би и да им вне се ме ба рем
мал ку ве дри на во де но ви те на праз -
ну ва ње. Не из мер но сме среќ ни ко га

во нив ни те очи ќе ви ди ме ра дост од
на ша та по се та. ЗП-Би то ла и по по вод
дру ги праз ни ци со при год ни по да ро -
ци по се ту ва и дру ги шти те ни ци од раз -
лич на во зраст на кои им е по треб на
по себ на гри жа - по со чи пот пре тсе да -
тел ка та на ЗП-Би то ла, Цве тан ка Ан ге -
лев ска.

Де ле га ци ја та на Здру же ни е то на
пен зи о не ри од Би то ла ја при ми и ди -
ре ктор ка та на ОУ „Ѓор ѓи Су га рев“, За -
гор ка Јов чев ска, при што изра зи го ле -
ма бла го дар ност за по се та та и за вни -
ма ни е то што се не гу ва кон де ца та со
по себ ни по тре би од стра на на ЗП-Би -
то ла.
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ЗП-БИТОЛА 

На 24 де кем ври 2014 го ди на во
Ку ма но во бе ше одр жа на 19-та ра бо -
тил ни ца за еду ка ци ја на пен зи о не ри -
те за нив ни те пра ва од здрав стве но -
то оси гу ру ва ње, на ко ја учес тву ваа
го лем број пен зи о не ри. На ра бо тил -
ни ца та при сус тву ва ше ди ре ктор ка та
на Фон дот за ФЗОМ, м-р Ма ја Пар -
нар џи е ва-Змеј ко ва, ко ја во сво е то
из ла га ње наг ла си де ка и по на та му за
пен зи о не ри те со ни ски при ма ња
ФЗОМ ќе овоз мо жу ва бесп лат но бол -
нич ко ле ку ва ње, што прет ста ву ва
огром на при до би вка за оваа ка те го -
ри ја гра ѓа ни. Овој че кор е во на со ка
на за лож би те на Вла да та и ФЗОМ во
гри жа та и пре вен ци ја та на здрав је то
на си те гра ѓа ни.

Ди ре ктор ка та Пар нар џи е ва-Змеј -
ко ва на ра бо тил ни ца та ги ин фор ми -
ра пен зи о не ри те де ка ФЗОМ има свој
исту рен шал тер во Лип ко во, та ка што
жи те ли те на оваа оп шти на не мо ра

да па ту ва ат до Ку ма но во за да до би -
јат не ко ја од по треб ни те ус лу ги на
ФЗОМ. Исто вре ме но, Пар нар џи е ва-
Змеј ко ва ин фор ми ра  де ка по ра ди од -

Праз нич на по се та 
на де ца та со по себ ни по тре би

ЗП-КУМАНОВО 

За го ди на ва пла ни ра ни уште 30 ра бо тил ни ци 
на те ма здрав ство Лил ја на Мла де нов ска

На 23 де кем ври 2014 го ди на со -
бра ни е то на ЗП-Ра до виш и Кон че одр -
жа го диш на сед ни ца на ко ја се рас -
пра ва ше за по ве ќе зна чај ни до ку -
мен ти од ра бо та та на здру же ни е то. 

Во вед но из ла га ње за ра бо та та
на со бра ни е то и из врш ни от од бор
под не се пре тсе да те лот на ЗП-Ра до -
виш и Кон че, Јор дан Ко ста ди нов, кој
изра зи за до волс тво од по стиг на ти те
ре зул та ти во це ли на, а по себ но ги
апо стро фи ра ре зул та ти те по стиг на -
ти на по ле то на спор тот, кул ту ра та и
ху ма ни тар ни те актив но сти. 

За ма те ри јал но-фи нан си ско то ра -
бо те ње на здру же ни е то збо ру ва ше
кни го во ди те лот Ма рин ко То до ров, кој
истак на де ка при хо ди те и рас хо ди те
се ос тва ру ва ат во рам ки те на пла ни -
ра но то. Пре тсе да те лот на над зор ни -
от од бор, Ва сил Га зе пов, ги ин фор ми -
ра при сут ни те де ка од бо рот ре дов но
вр ши кон тро ла на фи нан си ско то и
ма те ри јал но то ра бо те ње и кон ста ти -
ра де ка исто то тоа се вр ши во сог лас -

ност со по сто ја ни те за кон ски про пи -
си, а фи нан си ски те средс тва се ко гаш
се тро шат до ма ќин ски и стро го на -
мен ски. По при ло же ни те до ку мен ти
се во де ше мош не кон стру ктив на ди -
ску си ја, ко ја по ка жа со о браз ност на
ста во ви те и мис ле ња та на чле но ви -
те за на та мош но ин тен зив но дејс тву -
ва ње и из вр шу ва ње на про грам ски -
те за да чи. Со ин те рес ни раз мис лу ва -
ња и пред ло зи во ди ску си ја та учес -
тву ваа: Сто јан чо Лу ка ров, Си ми он

Спа сов, Пе тар Јан ков, Лил ја на Су ле -
ва, Ла зар Ла за ров, Ата нас Ри стов,
Слав чо Ри стов, Ри сто Кр стев и дру ги.
За до вол ни од по стиг на то то чле но ви -
те на со бра ни е то ед ног лас но ги усво -
и ја из ве шта јот за ра бо та на ор га ни -
те и те ла та за 2014 го ди на, фи нан си -
ски от из ве штај за пер и о дот од
1.1.2014 до 30.11.2014 го ди на, а
исто та ка беа до не се ни и фи нан си -
ски от план и про гра ма та за ра бо та за
2015 го ди на. 

лич ни от при ем на до се га одр жа ни те еду ка тив ни ра бо тил ни ци, ка ко и по -
ра ди го ле ми от ин те рес и по ба ра ње на СЗПМ и на са ми те пен зи о не ри, во
2015 го ди на се пла ни ра ни 30 еду ка тив ни ра бо тил ни ци на те ма ле ко ви и
ор то пед ски по ма га ла, кои ќе се одр жат низ Ма ке до ни ја. 

На ра бо тил ни ца та таа збо ру ва ше и за но ви на што се од не су ва на ид -
ни те пен зи о не ри.

- До се га во пра кти ка та оси гу ре ни ци што одат во пен зи ја, од де нот на
под не су ва ње то на ба ра ње то за ос тва ру ва ње на пра во на пен зи ја до де -
нот на до би ва ње на ре ше ни е то со кое им се утвр ду ва пра во то на пен зи -
ја, имаа ди скон ти ну и тет во ко ри сте ње то на здрав стве но то оси гу ру ва ње,
по ра ди по дол го трај на та по стап ка што се во ди во Фон дот за ПИОМ. Со но -
ви те из ме ни му се овоз мо жу ва на ид ни от пен зи о нер уште 60 де на да има
кон ти ну и ра но здрав стве но оси гу ру ва ње, иа ко сA уште не ма до би е но ре -
ше ние за ос тва ру ва ње пра во на пен зи ја - из ја ви Пар нар џи е ва-Змеј ко ва. 

Пре тсе да те лот на Здру же ни е то на пен зи о не ри те на Ку ма но во, Спир -
ко Ни ко лов ски, се заб ла го да ри за до се гаш на та од лич на со ра бо тка, но и
за по све те но ста што во кон ти ну и тет ја по ка жу ва ФЗОМ за пра ша ња та што
се од ин те рес на пен зи о не ри те. 

Сво ја пре зен та ци ја на те ма пра ва од здрав стве но то оси гу ру ва ње има -
ше Да ни е ла Јов чев ска-Ѓу ров ска, ди ре ктор ка на пра вни от се ктор во ФЗОМ,
а за пре вен ци ја на здрав је то сво ја пре зен та ци ја има ше д-р Ана Пе тро ва,
со вет нич ка на ди ре кто рот на ФЗОМ.                                                                         С.Н.

ЗП-РА ДО ВИШ И КОН ЧЕ 

Усво е ни про гра ма та и 
фи нан си ски от план за 2015 го ди на

Ки ро Ге ра си мов

„Ве се ли, рас пе а ни, раз и гра ни и
со дух што не ги на пу шта лу ѓе то од тре -
та та до ба“. Ва ка на кра тко мо же да
се ре зи ми ра кон цер тот на на род ни
пес ни, ора и му зи ка што по по вод 20
де кем ври, Де нот на фор ми ра ње то на
ЗП-Ко ча ни, се одр жа во Ко ча ни. Са -
ла та на на ци о нал на та уста но ва, цен -
тар за кул ту ра „Бе ли му гри“ во Ко ча -
ни, бе ше пре тес на да ги при ми си те
за ин те ре си ра ни по се ти те ли, ме ѓу кои
најм но гу број ни беа пен зи о не ри те.
Во за топ ле на та са ла за овој по вод не -
ма ше сло бод но ме сто, а ап ла у зот ка -
ко на гра да за ви де но то бе ше дел од
ат мо сфе ра та. 

Ме ѓу при сут ни те бе ше и пре тсе -
да те лот на СЗП на Ма ке до ни ја, Дра -
ги Ар ги ров ски, по тоа го сти од здру -
же ни ја та на пен зи о не ри од Ку ма но -
во, Ка ва дар ци, При леп и од Штип, а
во кул тур но-умет нич ки от дел со сво -
ја про гра ма се прет ста ви ја фолк лор -
ни те ан самб ли на пен зи о не ри те од
Ку ма но во и од Ко ча ни, ан самб лот за
ста ро град ски пес ни на пен зи о не ри -
те од Ка ва дар ци, до де ка го сти те од
При леп на ста пи ја со из вор ни на род -
ни пес ни од при леп ски от крај.

- За до во лен сум од на ста пот на си -
те ан самб ли што учес тву ваа во про гра -
ма та. Ова бе ше уба ва мож ност на ед -

но ме сто да се ви дат пен зи о нер ски те
актив но сти од по ве ќе кра е ви на Ма -
ке до ни ја. При леп ски те пен зи о не ри
прв пат учес тву ва ат на на ши от кон церт
и јас сум по ве ќе од за до во лен - ни из -
ја ви Ѓор ги Се ра фи мов, пре тсе да тел на
ЗП-Ко ча ни.

- Про гра ма та бе ше из во нред на,
а на ста пот по ве ќе од ус пе шен. Се ра -
ду вам ко га гле дам на ед но ме сто пен -
зи о не ри од по ве ќе гра до ви на Ма ке -
до ни ја ка ко се дру жат и низ пес на,
му зи ка и игра го не гу ва ат за ед ниш -

тво то, што е и на ша за лож ба - истак -
на Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да тел на
СЗП на Ма ке до ни ја.

На кра јот од кон цер тот пре тсе да -
те лот на ЗП Ко ча ни, Ѓор ги Се ра фи -
мов, на здру же ни ја та на пен зи о не ри
од Ка ва дар ци, Ку ма но во, Ко ча ни и
од При леп им вра чи бла го дар ни ци за
учес тво на но во го диш ни от кон церт.
По кон цер тот сле ду ва ше за ед нич ко
дру же ње со пес на и оро до доц ни те
ве чер ни ча со ви во хо те лот „На ци о -
нал“ во Ко ча ни.

ЗП-КОЧАНИ 

Све чен но во го ди шен кон церт 
Цве та Спа си ко ва

По по вод Но ва го ди на 450 пен зи -
о не ри од пет гра да, Ве лес, Ге вге ли ја,
Пех че во, Не го ти но, Ко ча ни и до ма -
ќи нот Штип, на 28.12.2014 го ди на се
со браа во хо те лот „Оа за“ во Штип и
со дру же ње си по са каа здрав је, сре -
ќа и ус пех во 2015 го ди на. На за ба -
ва та, ме ѓу дру ги те го сти, при сус тву ва -
ше и гра до на чал ни кот на оп шти на та
Штип, прим. м-р Ил чо За ха ри ев.

На при сут ни те на ова дру же ње
им се обра ти пре тсе да те лот на ЗП-
Штип и Кар бин ци, Ми ха ил Ва си лев,
кој ги поз дра ви при сут ни те пен зи о -
не ри, им ја че сти та 2015 го ди на со
жел ба за но ви ус пе си и по до бар стан -

дард со по ви со ки пен зии, нов пен -
зи о нер ски дом и дру го. Гра до на чал -
ни кот на Штип, прим. м-р Ил чо За ха -
ри ев, изра зи за до волс тво од со ра -
бо тка та со ра ко водс тво то на здру же -
ни е то, истак ну вај ќи де ка мо же мно -
гу да се учи од оваа по пу ла ци ја, ко ја
знае да се дру жи и за ба ву ва, а чие
искус тво е дра го це но за пом ла ди те
ге не ра ции. Со жел ба за до бро здрав -
је, тој им по са ка да им се ос тва рат
си те жел би во но ва та го ди на, а но -
во из гра де ни от дом да си ги до бие
сво и те ста на ри.

Сред ба та по ми на во при јат на за -
ба ва и рас по ло же ние со „Со на та
бенд“, кои ги раз ве се ли ја пен зи о не -
ри те.

ЗП-ШТИП И КАРБИНЦИ 
За ба ва и дру же ње на пен зи о не ри те 

КрстеСпа се ски

Ли ков ни от умет ник со свет ско ре -
но ме, кој пре ку сво и те умет нич ки де -
ла ги афир ми ра охрид ски те и ма ке -
дон ски те вред но сти пред све тот, ака -
дем ски от сли кар од Охрид Јор дан Ма -
на си је ски е до бит ник на нај ви со ко то
оп штин ско приз на ние за жи вот но де -
ло, на гра да та „Све ти Кли мент Охрид -
ски“ за 2014 го ди на. Прог ла су вај ќи
го го ди наш ни от до бит ник на оваа пре -
стиж на на гра да гра до на чал ни кот на
Охрид, Ни ко ла Ба кра че ски, ре че де -
ка ста ну ва збор за ли ко вен умет ник
со бри ли јант на ка ри е ра.

Пре ку сво и те умет нич ки де ла и ли -
ков ни из ла га ња во Фран ци ја, Гер ма -
ни ја, САД, Ја по ни ја, Анг ли ја и мно гу
дру ги др жа ви Ма на си је ски ус пе ва да
ги вмет не Охрид и Ма ке до ни ја на свет -
ска та кул тур на ма па, со што спон та -
но ста ну ва ма ке дон ски ли ко вен ам -
ба са дор во странс тво. За охрид ски от
и ма ке дон ски ин тер на ци о на лен умет -
ник има ат пи шу ва но мно гу исто ри ча -
ри на умет но ста, а не го ви те де ла и жи -
во тен пат по ве ќе па ти се до ку мен ти -
ра ни на филм ско то плат но. Не го ви те
умет нич ки сли ки ги ви де ла европ ска -
та и свет ска та пуб ли ка. 

Охрид ски от ака дем ски сли кар Ма -
на си је ски ка ко поз на чај ни на ста пи ги
по со чу ва излoжба та во 2004 го ди на
во Бон, Гер ма ни ја, во 2009 го ди на из -

лож ба та во Па риз, а иста та го ди на ја
до би ва и спе ци јал на та на гра да за цр -
теж на Свет ска та га ле ри ја на цр те жи
од „Остен“, ко ја му е пр ва и дра га.
След на та 2010 го ди на по по ка на од
са ло нот „Го ле ми те ѕвез ди на утреш -
ни на та“ во му зе јот „Лувр“ во Па риз ја
из ло жу ва сли ка та „Мо ли тва за ра до -
ста“, за што до би ва спе ци јал на на гра -
да од ја пон ска та асо ци ја ци ја за со -
вре ме на умет ност. Иста та го ди на из -
ло жу ва и во То кио во пре стиж ни от му -
зеј „Д-О“, а сли ка та „При каз на за све -
ти те про сто ри“ вле гу ва во обем ни от
ка та лог за мо дер на умет ност из да ден
од ја пон ска та асо ци ја ци ја за 2010 г.
Во 2011 го ди на из ло жу ва во Њу јорк
и на ос мо то Ин тер на ци о нал но би е на -
ле во Фи рен ца, Ита ли ја. Во 2011 го -
ди на Ма на си је ски учес тву ва на до -
бро твор на та из лож ба за де ца та што
ги за гу би ја ро ди те ли те од цу на ми то во
Ја по ни ја, а не го ва та сли ка „Ра дост“ е
дел од спе ци јал ни от му зич ки пер фор -

манс „Ви ар нот ало ун“. Во 2013 го -
ди на од ин тер на ци о нал ни от би о граф -
ски цен тар Кем бриџ е но ми ни ран во
топ 100 ин тер на ци о нал ни умет ни ци
за 2013 го ди на. Во 2014 го ди на е на -
гра ден со сре брен ме дал „Чо век на
го ди на та за 2013 го ди на“ од ИБЦ од
Кем бриџ.

Ма на си је ски прв пат се прет ста ву -
ва пред до маш на та пуб ли ка во га ле -
ри ја та на Му зе јот на Ро бев ци во Охрид
во 2013 го ди на, а по тоа со де се ти на
са мо стој ни из лож би во Скоп је, Ка ва -
дар ци и дру ги гра до ви. Тој е еден од
ос но во по лож ни ци те на ин тер на ци о -
нал на та умет нич ка ко ло ни ја „Де бр -
ца“ за ед но со ли ков ни от умет ник Ѓо -
ко Це ле ски, ко ја го ди на ва од бе ле жа
30 го ди ни од по сто е ње то. Низ ли ков -
на та тех ни ка мас ло на плат но Ма на -
си је ски цр та пеј за жи и асо ци ја тив на
екс пре си ја, со што се про мо ви ра и
афир ми ра во све тот. Мо ти ви те му се
ду хов ни те про це си, љу бо вта, со ра бо -
тка та ме ѓу лу ѓе то и не се бич но ста, свет -
ли на та... 

Не гов дви га тел и афир ма тор во ли -
ков на та умет ност е сопс тве ни кот на
умет нич ка та га ле ри ја „Бу ке фал“ во
Охрид, Љуп чо Жу пан. 

- СA до де ка тво рам, Охрид ќе би -
де мо ја та воз ди шка, мо ја та веч на инс -
пи ра ци ја и љу бов, би деј ќи све ти Кли -
мент ре кол: „Да бе га ме од зло то, а да
ита ме кон до бро то“.

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

„Светиклиментовата награда за македонскиот ликовен амбасадор“
Ака дем ски от сли кар 

Јор дан Ма на си је ски е 
го ди неш ни от до бит ник на

Све тик ли мен то ва та на гра да
за жи вот но де ло

Јор дан Ма на си је ски умет нич ки -
от за на ет го нас ле дил по де до му по
мај ка и де до му по не го ви от та тко. Ка -
ко де те од мно гу си ро маш на фа ми -
ли ја ед вај ус пе ал да за вр ши Ли ков на
ака де ми ја.   Ина ку, Ма на си ев ски си -
от ра бо тен век го ми нал ка ко ди зај -
нер во фа бри ка та „Лих ни да“ во
Охрид. По при ро да е мно гу скро мен,
ми рен, не на мет лив, но при ја тен и ин -
те ре сен за раз го вор. Си те не го ви ка -

жу ва ња се исто ри ски, на уч ни и ви зи -
о нер ски. Член е на Друш тво то на умет -
ни ци те од Охрид, ка де што е мно гу це -
нет и по чи ту ван. Во бли ска ид ни на,
во со ра бо тка со МАНУ, ќе ре а ли зи ра
го ле ма из лож ба во Ку ќа та на Ро бев -
ци во Охрид.  Од пен зи о ни ра ње то во
2012 го ди на тво ри ре чи си кон ти ну и -
ра но ка ко и пред тоа, но се га има мно -
гу по ве ќе вре ме и по ре ла кси ра но ра -
бо ти на сво и те но ви де ла. 

На 26 де кем ври 2014 го ди на
здру же ни е то на пен зи о не ри од Ѓор -
че Пе тров, по по вод Но ва го ди на,
им по де ли 200 ва у че ри од по 2.000
де на ри на пен зи о не ри-чле но ви на
здру же ни е то со ни ски пен зии и бол -
ни и сне мо же ни. Ова е ве ќе пет та
го ди на ка ко здру же ни е то про дол жу -
ва со оваа но во го диш на тра ди ци о -
нал на актив ност вне су вај ќи ра дост
во 200 пен зи о нер ски до ма. 

До бит ни ци те на но во го диш ни -
те ва у че ри има ат уште ед на при ви -
ле ги ја: це ла 2015 го ди на ќе мо жат
да ку пу ва ат про из во ди од мар ке ти -
те на „Скоп ски па зар“ со 5 про цен -
ти по пуст, што на не кој на чин е уште
ед но зго ле му ва ње на нив ни от се -
ме ен бу џет. Убав при мер и актив -
ност што тре ба да го сле дат и дру ги
здру же ни ја. 

К.С. Ан до но ва 

ЗП-ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ 
Но во го диш на та тра ди ци ја про дол жу ва
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ПОРТРЕТ НА АБАС ЦАНОСКИ ОД ОКТИСИ, СТРУШКО 

Кр сте Спа се ски

Во Стру га и по ши ро ко не ма чо век што не го поз -
на ва Абас Ца но ски, од поз на та та фа ми ли ја Ца нов -
ци, од се ло то Окти си, Стру шко. За не го вед наш ќе
ви ре чат: „А, оној Абас што ја на пи шал пес на та ’Ко -
га трг нав, Цве то, во ту ѓи на’“.

Не о дам на од пе чат из ле зе не го ва та ше ста кни -
га, нас ло ве на „Низ ви о рот на жи во тот“. Во ова из -
да ние, ка ко и во прет ход ни те пет, Ца но ски ја опи -
шу ва но стал ги ја та за жи вот ни от и ра бот ни от век. Во
си те кни ги тој ги опи шу ва сво јот жи вот, оби ча и те на
Ма ке дон ци те од мус ли ман ска та ве ро ис по вед и дру -
го. Си те на ста ни и слу чу ва ња се автен тич ни. Кни ги -
те се илу стри ра ни со фо то гра фии што гриж ли во ги
со би рал и чу вал, за да оста нат ка ко тра ен бе лег не
са мо за не го во то вре ме ту ку и за вре ме то низ кое
ег зи сти ра ла фа ми ли ја та Ца нов ци, род но то Окти си
и Стру га. 

Ин те ре сен е фа ктот што си те кни ги Абас Ца но -
ски ги под го твил и из дал по сво е то пен зи о ни ра ње
во 2005 го ди на, врз ба за на за чу ва ни при бе ле шки
и фо то гра фии, во цр но-бе ла тех ни ка. Во 2008 го ди -
на од пе чат из ле зе кни га та „Зо што Цве та“, по све те -
на на не го ва та об на ро де на пес на, по тоа вто ро то и
тре то то до пол не то из да ние „Ре коа за Абас“, „Спо -
ме ни те од мо е то дет ство“, „Мо и те при ја те ли“ и „Свр -
шу вач ка и свад бе ни те оби чаи кај мус ли ма ни те во
Окти си“. Ца но ски се га ра бо ти на вто ро це де, нас ло -
ве но „Си те пес ни во ед но - Цве та бал кан ска сто ри -
ја-хит на си те ге не ра ции“, а во под го то вка е и но ва
авто би о граф ска кни га по све те на на се мејс тво то
Ца но ски, при ја те ли те од Вев ча ни и Ве ле шта, Стру -
шко.

Ина ку, Ца но ски во стру шка та јав ност мно гу по -
ве ќе е поз нат по не кол ку те пес ни што од по о дам на
зе доа ме сто и оста ви ја бе лег во ма ке дон ска та ан -
то ло ги ска на род на пес на. Тој има на пи ша но де се -
ти на пес ни што се об на ро де ни и пре ве ду ва ни и на
дру ги ја зи ци, во ис пол не ние на поз на ти ма ке дон -
ски пе ја чи. Не го ви те пес ни се еми ту ва ат уште од
пред око лу 50 го ди ни на си те ра ди о ста ни ци и те ле -

ви зии. Во нив пре ов ла ду ва ат љу бо вта кон са ка на -
та, пе чал барс тво то и но стал ги ја та по ед но ми на то,
но по мно гу не шта ин те рес но и впе чат ли во вре ме.
Пр ва та пес на на Ца но ски е „Оже ни се, ми ли си не“,
сни ме на во 1962 го ди на, а на пи ша на при не го во -
то пе чал барс тво во Фран ци ја, а по тоа сле ду ва ат пес -
ни те „Го ре-до лу ше тав низ чар ши ја, мај че“, „Из ле -
зи, ќер ко Фа ти мо“, „Пес на за Стру га“, „Ој, ти Сев до
ка ра сев до“, до ра бо тка на пес на та „Бе га ла Цен ка“,
„Суд бо прок ле та“ и дру ги. Пес ни те најм но гу се во
ис пол не ние на Ва ска Или е ва, ду е тот Чр че ви и дру -
ги поз на ти ис пол ни те ли на на род ни пес ни.

Ед на од нај о ми ле ни те авто би о граф ски, а Абас
Ца но ски ќе ре че ан то ло ги ска пес на, е пес на та „Ко -
га трг нав, Цве то, во ту ѓи на“, пре ве де на на че ти ри
ја зи ци, на срп ски во ис пол не ние на Ша бан Ша у лиќ,
на бу гар ски, вла шки и ал бан ски, а прв пат на ма ке -
дон ски ја зик е ис пе а на во 1972 го ди на, за Ма ке -
дон ска та ра дио-те ле ви зи ја од Ва ска Или е ва. Мо ти -
ви те за да ја на пи ше оваа пес на, ка ко што ве ли Ца -
но ски, се по ка жу ва ња на еден не гов при ја тел од то -
гаш нај поз на то то охрид ско пе чал бар ско се ло Ме -
ше и шта, ка де што Ца но ски ра бо тел 15 го ди ни, ка -
ко гра де жен мај стор. 

Абас Ца но ски е ро ден во 1940 го ди на во се ло -
то Кукс, Кру ја, Ал ба ни ја. Не го ви те ро ди те ли во по -
тра га за по до бар жи вот го од би ра ат пе чал бар ски от
жи вот, за на кра јот во 1965 го ди на да се пре се лат
во Стру га. 

Ки рил Ри сте ски

Мир јан ка Ри сте ска-Сел ча нец, пен зи о нер -
ка и пи са тел ка од При леп, де но ви ве има ше
не кол ку по во ди за прос ла ву ва ње. Таа на пол -
ни 70 го ди ни, а неј зи на та мо но дра ма „Че кај -
ќи го Ил ко“, во из ми на ти те 15 го ди ни, до жи -
веа над 300 прет ста ви. Ова бе ше по вод во
Цен та рот на кул ту ра да се со бе рат над 100
љу би те ли на те а та рот, кои ја прос ле ди ја прет -
ста ва та во из вед ба на поз на ти от ар тист, се га
во пен зи ја, Ми те Гроз да нов. Со оваа прет ста -
ва се од бе ле жа и ил ја да го диш ни на та од пр -
ви те за бе ле жа ни пис ме ни до ка зи за При леп. 

- Ар ти стот жи вее сA до де ка мо же да игра
на сце на та. Жив е до де ка му да ва ат уло ги, не -
за вис но да ли е во пен зи ја. По крај оваа мо но -
дра ма, ко ја до жи веа над 300 из вед би на по -
ве ќе сце ни низ Ма ке до ни ја, имам игра но и
сA уште играм во осум дру ги мо но дра ми. За
про дук ци и те на МТВ, ТВ Ка нал 5 и 24 ве сти
имам сни ма но, а се га сни ма ме во Чу чер Сан -
де во на род ни при каз ни. Во стру мич ки от на -
ро ден те а тар, на текст од Ми тко Ма џун ков, а
во ре жи ја на Бран ко Ста врев, ја имам глав -

на та уло га во „Веч на игра“. За тоа ве лам де ка
„ар ти стот не е жив ако не игра“ - уште ед наш
Гроз да нов ја по твр ди оваа сво ја те за.

- Оваа мо но дра ма ја на пи шав во
1990/1991 го ди на и се га по кој ни от ре жи сер
Ди ми тар Стан ко ски слу чај но во раз го вор ка -
жа де ка са ка да ре жи ра мо но дра ма. Јас му ја
да дов „Че кај ќи го Ил ко“, а тој го од бра Ми те
Гроз да нов, кој, еве, 15 го ди ни ја игра на се ка -
де низ Ма ке до ни ја. Ов де се опи ша ни ма ки те
на мал ку те стар ци што се оста на ти во Ма ри -
ов ско - истак на пи са тел ка та и до да де де ка таа
во сво и те де ла, а ги има мно гу (ро ма ни, рас -
ка зи, пес ни, мо но дра ми) пи шу ва за чо ве кот,
за оној чо век што ја оп кру жу ва, што до а ѓа одов -
де, од овие при леп ски кра и шта.

Ина ку Мир јан ка Сел ча нец ги има на пи -
ша но и: ро ма нот-три ло ги ја „При леп ча ни“, од -
нос но „Ге на, Мар га ри та и Јан ка“, по тоа ро -
ма ни те „На са де на љу бов“, „Жи вот со па тр -
дии“, „Бун тов ник со при чи на“ и дру ги, а во пе -
чат е ро ма нот „СA поч на со пла мен че то“.

Из вед ба та на кра јот бе ше до пол не та со
по два му зич ки на ста па на КУД „Пен ка Ко те -
ска“ при ЗП-При леп и на окте тот „При леп“. 

Ми лан Аџи евски

Со Ге ор ги Ха џи-Ва сков се поз на вам
уште од сред но школ ски те го ди ни.

Со ми ри сот на пе ча тар ски те бои и
оло во то во то гаш на та пе чат ни ца НИП
„Но ва Ма ке до ни ја“ прв пат се срет нав -
ме во ма ла та ре дак ци ја на при ло гот
„Мла дин ски екран“, кој се кој пе ток из -
ле гу ва ше во „Ве чер“. Го под го тву ваа
гру па сред но школ ци, од кои по доц на
израс наа вид ни ими ња во ма ке дон ско -
то но ви нарс тво, ка ко и во дру ги зна чај -
ни деј но сти. Де но ви ве двај ца та ка ко
пен зи о не ри се при се тив ме со но стал -
ги ја на тие по че то ци. На ши те го ди ни на
сту ди ра ње се сов пад наа со на ста ни те
од бур на та 1968 го ди на. И во Ма ке до -
ни ја то гаш поч наа да пу ка ат ше во ви те
на твр до кор ни от ед но пар ти ски си стем.
Ге ор ги Ха џи-Ва сков со сво е то сло -
бодoумие, мла де шки елан и хра брост
вед наш до шол во су дир со то гаш ни те
твр ди „ко му ни сти“ во Скоп је. Тие про -
ме ни трг наа не за пир ли во... Ха џи-Ва -
сков бе ше из бран со го ле мо мно зинс -
тво за ли дер на сту ден ти те во Ма ке до -
ни ја. Во не го ви от ман дат сту ден ти те се
на мет наа ка ко би тен фа ктор. То гаш се
из гра ди сту дент ски от дом „Го це Дел чев“,
се до не соа За ко нот за ви со ко школс -
тво и За ко нот за сти му ли ра ње на уч ни -
ци и сту ден ти, се из вр ши ја ни за про ме -

ни за по до бру ва ње на ус ло ви те за сту -
ди ра ње и пре стој на сту ден ти те во по -
ве ќе сфе ри. Од би рај ќи да сту ди ра гра -
деж ниш тво, од лич ни кот на гим на зи ја -
та „Ј.Б.Ти то“ це не ше де ка та ка нај до бро
ќе при до не се за об но ва та и за из град -
ба та на род но то Скоп је, раз ур на то во
ка та стро фал ни от зем јо трес во 1963 го -
ди на. На кон стру ктив на та на со ка дип -
ло ми ра под мен торс тво на ака де ми кот
Пе тар Се ра фи мов, а ги до пол ну ва ше
сво и те зна е ња и на ар хи те кту ра и еко -
но ми ја, ка ко и од дел ни пре да ва ња на
пост дип лом ски те сту дии на фа кул те тот
и Ин сти ту тот за зем јо трес но ин же нерс -
тво и се из мо ло ги ја. Се вра бо ту ва во
ГРО „Пе ла го ни ја“, ка ко про е ктант-при -
прав ник, и по сто ја но на пре ду ва, до про -
е ктант на најс ло же ни об је кти. Ра бо ти
на из ве ду ва ње, над зор, ра ко во дел на
тим по зем јо тре сот во Цр на Го ра, а по -
доц на и во Ал жир. Мно гу број ни се ус -
пе си те што ги по стиг нал са мо стој но, но
и ка ко член или ра ко во ди тел на ти мо -
ви на по ве ќе од 90 про е кти во зем ја та,
то гаш на Ју гос ла ви ја и Евро па, но и во
Бе јрут, Мо сул, Баг дад, Ел Ас нам...

Ста ну ва збор за фа бри ки, мо сто ви,
стан бе ни и де лов ни згра ди, хо те ли, учи -
ли шта и гра дин ки итн. 

Иа ко вре ме то е лек за сA, не мо же
да се ос ло бо ди од ја дот во ду ша та за обез -
вред ну ва ње то на не го ва та ГРО „Пе ла го -

ни ја“, ка ко и дру ги ус пеш ни ор га ни за -
ции од вре ме то ко га во Ма ке до ни ја поч -
на про це сот на транс фор ма ци ја на то -
гаш но то оп штес тве но бо гат ство, од нос -
но не пра вед на при ва ти за ци ја на оп штес -
тве ни от ка пи тал. „Пе ла го ни ја“, ги гант во
свет ски рам ки, на ед наш поч на да то не,
а бли зу 13-те ил ја ди вра бо те ни поч наа
да до би ва ат на ма ле ни пла ти, не ре дов -
но и со доц не ње со ме се ци.

На о ѓај ќи се во не за вид на си ту а ци -
ја, ре чи си по две де це нии ин тен зив на
ра бо та, со офор ме но се мејс тво и со двај -
ца ма ло лет ни си на, бил при ну ден да по -
ба ра дру га ра бо та. Ка де ако не во ре -
сор но то ми ни стерс тво, без мож ност да
из би ра. Не кол ку го ди ни ра бо ти во раз -
ни се кто ри ка ко со вет ник, а по тоа е ис -
пра тен во то гаш фор ми ра ни от инс пе кто -
рат за ко му нал ни деј но сти. До пен зи о -
ни ра ње то ра бо ти ка ко др жа вен ко му на -

лен инс пе ктор.
И по пен зи о ни ра ње то не го ви от

акти вен од нос кон ствар но ста про дол -
жу ва со ре чи си нес ма ле но тем по, но
се га на по ле то на сло бод ни те актив но -
сти, ка ко што се ша хот, ениг ма ти ка та,
афо риз мот и гра ѓан ски те ор га ни за ции,
ка ко со ста вен дел од не го ви от жи вот.
Со ша хот се за ни ма ва од сво ја та ос ма
го ди на, а осо бе но со проб лем ски от шах,
од нос но ша хов ска та ком по зи ци ја. Тоа
за не го прет ста ву ва еден вид ша хов ска
бе скрај на сим фо ни ја, мис лов на актив -
ност од нај ви сок ранг, во ко ја по стиг нал
и свет ски до стре ли. Тој е еден од ини -
ци ја то ри те Ша хов ска та олим пи ја да во
1972 го ди на да се одр жи во Скоп је. Сво -
е то зна е ње и искус тво им ги пре не су -
ва и на пом ла ди те, од кои еден е ве ќе
ве ле мај стор, по ве ќе ми на мај сто ри, а
са ми от е прв Ма ке до нец - но си тел на

ме ѓу на род на ти ту ла на ФИДЕ. Во Со ју -
зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри те
на Ма ке до ни ја чле ну ва од де нот на пен -
зи о ни ра ње то, со жел ба оваа нај ма сов -
на и нај а ктив на нев ла ди на и не по ли -
тич ка ме ѓу ет нич ка ор га ни за ци ја и по -
на та му да се раз ви ва, што тре ба да би -
де ин те рес на си те пен зи о не ри во на -
ша та зем ја. И не са мо на нив.

Вре ме то е лек за с�
СРЕДБА СО ГЕОРГИ ХАЏИ-ВАСКОВ

ЗП-ПРИЛЕП 
Не го ва та пес на „Ко га трг нав, Цве то, 
во ту ѓи на“ пре ве де на на че ти ри ја зи ци 

И по пен зи о ни ра ње то, 
не го ви от акти вен од нос кон
ствар но ста про дол жу ва со

ре чи си нес ма ле но тем по, но
се га на по ле то на сло бод ни те

актив но сти, ка ко што се 
ша хот, ениг ма ти ка та, 

афо риз мот и гра ѓан ски те 
ор га ни за ции, ка ко со ста вен

дел од не го ви от жи вот
Во дол ги от спи сок не го ви

уче ни ци, по крај Аце Ру сев -
ски, кој по стиг на најм но гу со
осво ју ва ње то сре брен ме дал

на Олим пи ски те игри во
Мон тре ал, Ка на да, се и ими -
ња та на Ре џеп Ја ку пи, Ре џеп
Ре џе пи, Са ми Ли ма нов ски,
Ми ле Ги ев ски, Му ха мед Али -
ја, Са мет Са ли ев ски, Се фе -

дин Са ли ев ски и мно гу дру ги

Ар ти стот е жив до де ка 
мо же да игра на сце на та 


	15
	16-17
	18



