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ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ И НА РЕДАКЦИСКИОТ ОДБОР НА „ПЕНЗИОНЕР ПЛУС“

Ми лан Аџи ев ски

Пра вил но то, ар гу мен ти ра но и не -
при страс но ин фор ми ра ње на гра ѓа -
ни те во се кое оп штес тво е пре дус лов
за не гов општ на пре док. Оваа мис ла
си те тре ба да ја има ме пред вид ко га
се обра ќа ме и до пен зи о не ри те, ка ко
и пре ку средс тва та за јав но ин фор ми -
ра ње.

Ток му во оваа смис ла се од ви ва -
ше сед ни ца та на из да вач ки от со вет и
на ре дак ци ски от од бор на вес ни кот
„Пен зи о нер плус“, ко ја се одр жа на 28
ја ну а ри. При тоа ста на збор и за ин -
фор ми ра ње то во „Пен зи о нер ски ви -
ди ци“, „Ко ха“ и на ин тер нет-стра ни ца -
та на СЗПМ (www.szpm.com.mk)

По крај утвр ду ва ње то на за ед нич -
ка та оце на за ква ли те тот на овие из -

да ни ја, на дне вен
ред бе ше и до го во -
рот за одр жу ва ње
на ра бо тил ни ца та со
пен зи о не ри те-до -
пис ни ци, ко ја се одр -
жу ва ре дов но се ко -
ја го ди на, ка ко и
одре ду ва ње на те ми -
те, со др жи на та и на
пре зен те ри те на тој
зна ча ен на стан за си -
сте мот на ин фор ми -
ра ње то во со ју зот.

Во во вед ни те на -
по ме ни, пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, ре че де ка
из да ни ја та на на ша та
ор га ни за ци ја се из во -
нред но зна ча ен сег -
мент, за тоа што са мо
пра вил но и на вре ме но
ин фор ми ра ни чле но ви
на на ша та ор га ни за ци -
ја мо жат да усво ју ва ат
од лу ки од оп шта важ ност и бла го со стој -
ба за си те. Низ клу бо ви те на пен зи о -
не ри те, во пен зи о нер ски те до мо ви и
оп што во јав но ста на Ма ке до ни ја, со
не тр пе ние се оче ку ва се кој нов број
на „Пен зи о нер плус“, за тоа што овој
вес ник ре дов но ги об ја ву ва си те ре ле -
вант ни ин фор ма ции за жи во тот на пен -
зи о не ри те и за проб ле ми те со кои тие

се со о чу ва ат. 
По зи тив ни оце ни за ра бо та та на

ре дак ци ја та изра зи и чле нот на из да -
вач ки от со вет, Пав ле Спа сов, пре тсе -
да тел на ИО на ЗП Цен тар, кој ка ко тек -
сто ви со вли ја тел на те жи на ги наг ла си
ко лум ни те што во се кој број на „Пен -
зи о нер плус“ ги об ја ву ва глав ни от и од -
го во рен уред ник Ме то ди ја То шев ски.

Пот пре тсе да те лот на со бра ни е то

на СЗПМ, Бес ник По це ста, со од бра -
ни збо ро ви ја да де сво ја та по зи тив на
оце на за ра бо та та на чле но ви те на ре -
дак ци ја та, кои со го лем елан и са мо -
пре гор се тру дат се кој нов број да би -
де по до бар од прет ход ни от. По це ста
из не се де ка со ре дов но то из ле гу ва ње
на при ло гот во „Ко ха“ има одре де ни
проб ле ми, на чие над ми ну ва ње се ра -
бо ти со здру же ни си ли.

Ва кви по зи тив ни оце ни из не соа и
дру ги те при сут ни, ме ѓу кои Ми лан Ди -
ми тров ски, Ба ки Ба киу, Љу бо мир Ѓор -
ѓи ев ски, Фру ска Ко ста ди но ва, Мен до
Ди мов ски, Ка ли на С. Ан до но ва и Ги до
Бој чев ски.

За ме сеч ни от при лог во „Но ва Ма -
ке до ни ја“, „Пен зи о нер ски ви ди ци“, бе -
ше ре че но де ка ре дак ци ја та на тој зна -
ча ен дне вен вес ник изра зу ва за до волс -
тво од до се гаш на та со ра бо тка со СЗПМ,
за тоа што нив ни от ти раж во де нот ко -
га се об ја ву ва при ло гот за пен зи о не -
ри те е зна чи тел но по го лем и нив на та
чи та ност е по го ле ма. По зи тив на оце на
бе ше из не се на и за ин тер нет-стра ни -
ца та www.szpm.com.mk, за тоа што, од
ден на ден, се зго ле му ва бро јот на чи -
та те ли те што ја пре ба ру ва ат на ша та ин -
тер нет-стра ни ца, а ре ги стра то рот ка -
жу ва де ка има ме по се ти те ли ре чи си
од си те стра ни на Зем ји на та топ ка.

Го ди неш на та ра бо тил ни ца со пен зи -
о не ри те-до пис ни ци бе ше од лу че но да
се одр жи на 20 овој ме сец во Скоп је.

Пра вил но то и на вре ме но ин фор ми ра ње
- пре дус лов за општ на пре док

Са мо пра вил но и на вре ме но
ин фор ми ра ни чле но ви на

пен зи о нер ска та ор га ни за ци -
ја мо жат да усво ју ва ат од лу -

ки од оп шта важ ност и
бла го со стој ба за си те. Ра бо -
тил ни ца та со пен зи о не ри те-
до пис ни ци ќе се одр жи на
20-ти овој ме сец во Скоп је

Ки че во и Ки чев ско тра ди ци о -
нал но се по вр за ни со од бе ле жу ва -
ње на вер ски те праз ни ци и по чи ту -
ва ње на тра ди ци и те. Та ка бе ше и
оваа го ди на. Над 70 пен зи о не ри и
пен зи о нер ки во ре сто ра нот на хо -
те лот „Ки че во“ ор га ни зи ра но ја до -
че каа Ста ра та но ва го ди на, во ор -
га ни за ци ја на Акти вот на пен зи о -
нер ки од ЗП-Ки че во, кои до не соа
свои до маш ни спе ци ја ли те ти и при -
го тви ја раз но вид ни пи ти. 

Спо ред тра ди ци ја та, за Све ти Ва -
си лиј, или Ста ра но ва го ди на, во по -
ве ќе то пи ти има ше па рич ка за сре -
ќа и здрав је, кои ги до би ја над де -
сет пен зи о не ри и го зе доа кумс тво -
то за ид на та го ди на.

По крај Ва си ли ца, бе ше од бе ле -
жан и вер ски от праз ник Бо го јав ле -
ние-Во ди ци. Овој праз ник во Ки чев -
ско тра ди ци о нал но се од бе ле жу ва
со мно гу оби чаи. Во гра дот во пре -
пол ни от ба зен бе ше фр лен све ти от
крст, а нај среќ ни от и нај хра бар до -
би скром ни на гра ди од вер ни ци те.
Овој оби чај се обе ле жи и во се ло то
Иван чи шта, кое е нај од да ле че но
пла нин ско се ло под пла ни на та Сто -
го во. 

Во се ло то Иван чи шта од бе ле жу -
ва ње то на Во ди ци се пра ви пре ку
се дум све ти кр ста, уба во укра се ни
со бо си лек во цр ква та „Све ти Ни ко -
ла“. Си те се дум ку ма им по са ку ва -
ат здрав је и сре ќа на мно гу број ни -
те вер ни ци. На оваа тра ди ци о нал -
на прос ла ва најм но гу број ни беа
пен зи о не ри те што при до не су ва ат
за ед но со пом ла ди те да про дол жат
тра ди ци ја та и оби ча и те, а со тоа ги
чу ва ат ма ке дон ски от бит и име. 

А. Ри сто ска

КИЧЕВО И ОКОЛИНАТА ЗА
БОГОЈАВЛЕНИЕ И ЗА ВОДИЦИ

Пен зи о не ри те 
чу ва ри на 
ма ке дон ска та 
тра ди ци ја 



актив но сти на ФЗОМ и СЗПМ.
На ра бо тил ни ца та м-р Ма ја Пар нар -

џи е ва-Змеј ко ва го изра зи за до волс тво -
то од од лич ни от при ем на до се га одр -
жа ни те еду ка тив ни ра бо тил ни ци, вкуп -
но 19 во ми на та та го ди на. Ка ко што наг -
ла си таа, по ра ди го ле ми от ин те рес и по
ба ра ње од СЗПМ и са ми те пен зи о не -
ри, оваа го ди на во фо ку сот на овие ра -
бо тил ни ци ќе би дат те ми за кои пен зи -
о не ри те по ка жа ле нај го лем ин те рес, а
тоа се снаб ду ва ње то со ле ко ви и ко ри -
сте ње то на ор то пед ски те по ма га ла, за
што пен зи о не ри те ќе до би јат ин фор ма -
ции од пр ва ра ка од струч ни те ли ца на
Фон дот за здрав стве но оси гу ру ва ње. 

- Ка ко и до се га, на овие ра бо тил ни -
ци пен зи о не ри те ќе се ин фор ми ра ат и
ќе по ста ву ва ат пра ша ња, ќе да ва ат
пред ло зи за но ви те ми или по до бру ва -
ња на опре де ле ни со стој би што се во
над леж ност на фон дот, а за кои ние ќе
на о ѓа ме по е фи кас ни ре ше ни ја - ре че
Пар на џи е ва-Змеј ко ва.

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, се заб ла го да ри за до се гаш -
на та од лич на со ра бо тка, но и за под го -
тве но ста што во кон ти ну и тет ја по ка жу -
ва ФЗОМ, не са мо во одр жу ва ње то ра -
бо тил ни ци ту ку и за дру ги пра ша ња од
ин те рес на оваа по пу ла ци ја. 

- И оваа го ди на  со за до волс тво ќе
про дол жи ме да раз ме ну ва ме идеи и
пред ло зи за по до бру ва ње на со стој би -

те во об ла сти во кои дејс тву ва ФЗОМ, а
се од ин те рес за пен зи о не ри те - истак -
на Ар ги ров ски. 

Но ви ни те и олес ну ва ња та за ко ри сте -
ње на ор то пед ски те по ма га ла и снаб ду -
ва ње со ле ко ви беа те ма на оваа пр ва
ра бо тил ни ца во ЗП-Кар пош. По овие пра -
ша ња сво ја пре зен та ци ја има ше Бран -
ко Аџи го гов, со вет ник на ди ре ктор ка та
во ФЗОМ, а за но ви ни те од об ла ста на ле -
ко ви те збо ру ва ше Кри сти на Хри сто ва,
ди ре ктор ка на се кто рот фар ма ци ја. 
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА СЕДНИЦА НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
НА ВОЕНИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА

Калина С. Андонова

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на по -
ли ти ка Ди ме Спа сов, ди ре кто рот на Фон -
дот за ПИОМ, Амет Да у ти, и пре тсе да те -
лот на Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја, Дра ги Ар ги -
ров ски, не о дам на на прес-кон фе рен -
ции ин фор ми раа за про дол жу ва ње на
про е ктот „Бањ ско-кли мат ска ре кре а -
ци ја за ко рис ни ци на пен зи ја во 2015
го ди на“ и за но ви от про ект на Вла да та,
од нос но на Ми ни стерс тво то за труд и
со ци јал на по ли ти ка, „Бесп ла тен ту ри -
стич ки ви кенд“, кои се од из во нред на
важ ност за пен зи о не ри те. 

- Во из ми на ти те пет го ди ни про е ктот
„Бањ ско-кли мат ска ре кре а ци ја на ко -
рис ни ци на пен зи ја“ ги над ми на по зи -
тив ни те оче ку ва ња. Тој е при фа тен од
пен зи о не ри те, а го лем број од нив беа
ко рис ни ци на овој про ект, кој има ни за
по зи тив ни ас пе кти, ка ко по до бру ва ње
на здрав је то на по во зрас ни те ли ца и
нив на ре кре а ци ја и ре ха би ли та ци ја, но
и со од вет на со ци ја ли за ци ја и ква ли тет -
но ис пол не то вре ме. Исто та ка, про е -
ктот при до не се и за раз во јот на бањ ски -
от ту ри зам во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја,
ка ко и за зна чи тел но то по диг ну ва ње на
ква ли те тот на бањ ски те ка па ци те ти - ре -
че ми ни сте рот Спа сов.

Во од нос на ре зул та ти те од спро ве -
ду ва ње то на про е ктот, ми ни сте рот Спа -
сов ин фор ми ра де ка од 2010 до 2014
го ди на 27.430 ко рис ни ци на пен зи ја ги
иско ри сти ле при до би вки те на овој про -
ект, а ин те ре сот од го ди на на го ди на е с;
по го лем, та ка што на го диш но ни во при -
ја ви под не су ва ат око лу 20.000 пен зи о -
не ри. Ток му по ра ди овој го лем ин те рес
и не го ви те по зи тив ни стра ни овој про -
ект ќе про дол жи да се ре а ли зи ра и во
оваа 2015 го ди на, за што се обез бе де -
ни средс тва во из нос од 38.000.000 де -
на ри од бу џе тот на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја за 5.500 ко рис ни ци на пен зи ја. Ми -
ни сте рот Спа сов по тсе ти де ка ус лу га та

на бањ ско- кли мат ска ре кре а ци ја мо же
да се ко ри сти ед наш во пер и о дот од март
до но ем ври 2015 го ди на, во тра е ње од
7 де на и оп фа ќа: 6 пол ни пан си о ни (но -
ќе ва ње со три обро ка днев но), бањ ска
те ра пи ја, за дол жи те лен здрав ствен прег -
лед и пла те ни тро шо ци за пре воз во ви -
си на на по врат на авто бу ска кар та. 

Ли ца та ко рис ни ци на пен зи ја, кои
ко ри стат и па ри чен на до ме сток за по -
мош и не га од дру го ли це, до да ток за мо -
бил ност или сле пи ло, има ат пра во на
при друж ник за вре ме на бањ ско-кли -
мат ска та ре кре а ци ја. Оние пен зи о не -
ри што ја иско ри сти ле ус лу га та во прет -
ход ни те че ти ри го ди ни не ма ат пра во да
ја ко ри стат оваа ус лу га оваа го ди на. 

На прес-кон фе рен ци ја та бе ше пре -
зен ти ран и но ви от про ект на Вла да та
на Ма ке до ни ја, „Бесп ла тен ту ри стич ки
ви кенд за пен зи о не ри те во 2015 го ди -
на“, кој прет ста ву ва да де но ве ту ва ње
пред гра ѓа ни те и дел од про гра ма та на
Вла да та на РМ. Со про е ктот е пла ни ра -
но да се оп фа тат до 3.000 ко рис ни ци на
ста рос на, ин ва лид ска и се меј на пен зи -
ја, а вклу чу ва ус лу га што мо же да се ко -
ри сти ед но крат но, во пер и о дот од април

до но ем ври 2015 го ди на, во тра е ње од
3 де на и оп фа ќа: два пол ни пан си о ни
со при стиг ну ва ње во пе ток поп лад не и
за ми ну ва ње во не де ла поп лад не, со
обез бе ден авто бу ски пре воз до хо тел -
ски от об јект.

Хо тел ски те об је кти во кои ќе би дат
упа ту ва нико рис ни ци те на пен зи ја што
ги ис пол ну ва ат ус ло ви те се на о ѓа ат во
ту ри стич ки те ка па ци те ти и од мо ра ли -
шта во Охрид, Стру га, До јран, Кру ше во,
Прес па и во Бе ро во, а за ин те ре си ра -
ни те ко рис ни ци на пен зи ја ба ра ња та
мо же да ги под не сат од 15 ја ну а ри до

Но ва до вер ба 
за ста ро то ра ко водс тво 

ПРОДОЛЖУВА ПРОЕКТОТ ЗА БАЊСКО-КЛИМАТСКА РЕКРЕАЦИЈА И ЗАПОЧНУВА НОВ ЗА БЕСПЛАТЕН ТУРИСТИЧКИ ВИКЕНД ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

Вкуп но 5.500 пен зи о не ри на ба ња, а 3.000 на ви кенд Цве тан ка Или е ва

На 22 ја ну а ри во ЗП-Цен тар, по по -
вод па тро ни от праз ник на здру же ни е -
то, се одр жа све че на сед ни ца на из врш -
ни от од бор во про ши рен со став, на ко -
ја беа прог ла се ни нај до бри те спор ти сти
на го ди на та, за што им беа до де ле ни пе -
ха ри. За нај до бра спор тис тка бе ше прог -
ла се на пен зи о нер ка та Ли ди ја Ки зо ва -
ша хис тка, а за нај до бар спор тист, ша -
хи стот Ри сто Ки зов. Пе ха ри те им ги вра -
чи пре тсе да те лот на ИО, Пав ле Спа сев,
кој во при год но то обра ќа ње по тсе ти де -
ка од 2007 го ди на до се га, се ко ја го ди -
на со по себ на од лу ка, се прог ла су ва ат
нај до бри те спор ти сти од здру же ни е то,
а исто вре ме но се од бе ле жу ва и де нот
на фор ми ра ње то на ЗП-Цен тар.

Ли ди ја Ки зо ва го до би пе ха рот за
неј зи ни те из во нред ни ре зул та ти на мно -
гу број ни те пен зи о нер ски нат пре ва ри.
Та ка на Ре пуб лич ки те спорт ски нат пре -
ва ри пред не кол ку го ди ни, кои се одр -
жаа во Ли ва ди ште кај Стру га, бе ше прог -

ла се на за нај до бар ша хист во жен ска
кон ку рен ци ја, до де ка на Ре ги о нал ни -
те спорт ски нат пре ва ри со го ди ни е не -
при кос но ве на. На 13-но ем ври ски от
ша хов ски тур нир се ко гаш е пр ва.

Пен зи о не рот Ри сто Ки зов на тра -
ди ци о нал ни от ша хов ски тур нир во
глав ни от град на ре пуб ли ка ва се ко -
гаш е нај до бар во ма шка кон ку рен -

ци ја, ка ко и на Ре -
ги о нал ни те нат -
пре ва ри. Не го ва
таб ла се кој пат е
пр ва та, а не го ви -
те про тив ни ци на
цр но-бе ли те по ли -
ња приз на ва ат
де ка ду ри од бег -
ну ва ат да игра ат
со не го.

Пре тсе да те лот
на ко ми си ја та за
спорт при ЗП-Цен -
тар, Спи ро Ни ко -
лов ски, наг ла су -

вај ќи де ка пе ха ри те и го ди на ва одат
зас лу же но во ра це те на ша хи сти те-
со пруж ни ци Ли ди ја и Ри сто Ки зо ви,
на оваа при год на прос ла ва наг ла си
де ка во ЗП-Цен тар ве ќе се за поч на -
ти под го то вки те за Ре ги о нал ни те и за
Ре пуб лич ки те спорт ски нат пре ва ри,
кои го ди на ва се ју би леј ни и се одр -
жу ва ат 20. пат. 

16 фе вру а ри во по драч ни те еди ни ци на
Фон дот за ПИОМ, спо ред ме сто то на жи -
ве е ње.

За ко ри сте ње на при до би вки те на
овие два про е кта се утвр де ни единс тве -
ни кри те ри у ми. Но ви на во ран ги ра ње -
то оваа го ди на е што при о ри тет ќе има -
ат пен зи о не ри те што пред пен зи о ни ра -
ње то ра бо те ле во руд ни ци со под зе мен
ископ, ка ко и пен зи о не ри те што се ко -
рис ни ци на ин ва лид ска пен зи ја со утвр -
ден по ви сок про цент на ин ва лид ност. 

Ме ѓу ре сор ски ко ми сии ќе го разг ле -
ду ва ат и ќе го ран ги ра ат се кое по е ди -
неч но ба ра ње со бо до ви, во рас пон од
1 до 100 бо да. Ран ги ра ње то се вр ши на
след ни от на чин:

� до 50 бо да за ви си на та на пен зи -
ја та

� од 1 до 15 бо да во за вис ност од
вре ме тра е ње то на ко ри сте ње то на пен -
зи ја та

� од 1 до 15 бо да за вкуп ни от пен -
зи ски стаж пред ос тва ру ва ње то на пра -
во то на пен зи ја

�10 бо да за ко рис ни ци на пен зи ја
што пен зи ја та ја ос тва ри ле ка ко ра бот -
ни ци во руд ни ци во под зе мен ископ со
стаж на оси гу ру ва ње со зго ле ме но тра -
е ње

� 10 бо да за ли це што ко ри сти па -
ри чен на до ме сток за по мош и не га од

дру го ли це или до да ток за мо бил ност и
сле пи ло и до да ток за глу вост, ка ко и ли -
ца што има ат ин ва лид ност над 80 от сто.

- Ка ко Вла да и Ми ни стерс тво ќе про -
дол жи ме да го јак не ме стан дар дот на
пен зи о не ри те и ќе соз да ва ме ус ло ви за
до сто инс тве но то жи ве е ње во ста ро ста -
ре че на кра јот од сво е то из ла га ње ми -
ни сте рот Спа сов. 

Во вр ска со овие два про е кта, пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
истак на де ка е за до во лен што про дол -
жу ва ат овие по лез ни тра ди ции за пен -
зи о не ри те, би деј ќи бесп лат на та бањ ска
ре кре а ци ја и бесп лат ни от ви кенд зна -
чат 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 раз вој
на бањ ски от и дру ги от ту ри зам. Исто та -
ка, со про дол жу ва ње на про е ктот за бањ -
ско-кли мат ска ре кре а ци ја ар гу мен ти ра -
но се не ги ра шпе ку ла ци ја та во јав но ста
де ка на пен зи о не ри те што ко ри стат бесп -
лат но бањ ско ле ку ва ње им се на ма лу -
ва на до ме стот за по греб ни на од со ли -
дар ни от фонд, од 30.000 на 15.000 де -
на ри. Тоа е чи ста де зин фор ма ци ја и е
да ле ку од ви сти на та, би деј ќи средс тва -
та од со ли дар ни от фонд на пен зи о не ри -
те се стро го на мен ски и ни кој не мо же
да ги ко ри сти за дру ги на ме ни.      

Овие два про е кта на Вла да та
на Ма ке до ни ја го по до бру ва -
ат здрав је то на по во зрас ни -

те ли ца, ка ко и нив на та
ре кре а ци ја и ре ха би ли та ци -
ја, но при до не су ва ат и за со -

од вет на со ци ја ли за ци ја и
ква ли тет но ис пол не то вре ме

ЗП-ЦЕНТАР

Ги до Бој чев ски из бран за пре тсе да тел

Поз на ти от и по твр ден акти вист во
Здру же ни е то на ин ва ли ди на тру дот и
ко рис ни ци на ин ва лид ска пен зи ја, Ги -
до Бој чев ски, е но во из бра ни от пре -
тсе да тел на здру же ни е то во Те то во.
Бој чев ски бе ше ед ног лас но из бран
на кон сти ту тив на та сед ни ца на со бра -
ни е то што се одр жа на 25 де кем ври
2014 го ди на. Јах ја Скен де ри по втор -
но е на по зи ци ја та пот пре тсе да тел, а
нов се кре тар е Иван Тр пев ски. Кон -
сти ту и ра ни се и пет по сто ја ни ко ми -
сии, ка ко и актив на пен зи о нер ки.

ЗИТ КИП со од лу ка на ор га ни те, а
по ра ди не ми нов ни за ште ди, го на ма -
ли бро јот на де ле га ти во со бра ни е то
од до се гаш ни те 33 на 25, а из врш ни -
от од бор од 15 на 11 чле на.

На сед ни ца та бе ше кон ста ти ра -
но де ка во из ми на та та го ди на здру -
же ни е то по стиг на ло со лид ни ре зул -

та ти во функ ци о ни ра ње то во ин те рес
на членс тво то, кое има око лу 3.000
чле на. Нај го ле ма по мош за ин ва ли -
ди те-чле но ви на здру же ни е то е по -
сре ду ва ње то во ку пу ва ње огрев ни
др ва, со пла ќа ње на ра ти. Во 2014
го ди на, 200 чле на отку пи ле над 1.300
куб ни ме три огрев но др во. Здру же -
ни е то во те кот на го ди на та до де ли ло
ед но крат на фи нан си ска по мош на
120 чле на, ор га ни зи ра ло на уч но по -
пу лар на ек скур зи ја на По ни ква кај
Ко ча ни, а акти вот на пен зи о нер ки те
бил ор га ни за тор на сред ба од ре пуб -
лич ки ка ра ктер во Ле шоч ки от ма на -
стир, ка де што учес тву ва ле 100 член -
ки од Те то во. Ина ку, ова здру же ние
со го ди ни е ре пуб лич ки пр вак на
спорт ски те нат пре ва ри, а ва ков ус -
пех по стиг на и ми на та та го ди на.

С. Ди мов ски

Мендо Димовски

За ед нич ки от про ект на Фон дот за
здрав стве но оси гу ру ва ње и Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма -
ке до ни ја, „ФЗОМ поб ли ску до пен зи о -
не ри те“, и го ди на ва про дол жу ва да се
ос тва ру ва пре ку еду ка тив ни ра бо тил -
ни ци низ це ла та ре пуб ли ка. Пр ва та ква
од пла ни ра ни те 30 ра бо тил ни ци за
2015 го ди на бе ше ор га ни зи ра на за
пен зи о не ри те од ЗП-Кар пош на 17 ја -

ну а ри во Клу бот на пен зи о не ри те во
огра но кот Та фта ли џе. На оваа еду ка -
тив но-ин фор ма тич ка актив ност при сус -
тву ва ше и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски, а струч на та еки па од фон -
дот ја пред во де ше ди ре ктор ка та на
ФЗОМ, м-р Ма ја Пар на џи е ва-Змеј ко -
ва. Го сти те ги поз дра ви и ра бо тил ни ца -
та ја отво ри пре тсе да те лот на Со бра ни -
е то на ЗП-Кар пош, Јо ван Ги нов ски, кој
изра зи за до волс тво што ток му во Кар -
пош поч ну ва оваа се ри ја од за ед нич ки

ЗИТ КИП-ТЕТОВО
ПРВА ЕДУКАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ВО ЗП-КАРПОШ 

ФЗОМ поб ли ску до пен зи о не ри те

Го ди на ва, че твр ти пат, Здру же ни е -
то на пен зи о не ри те од Де мир Ка пи ја
го од бе ле жа праз ни кот Ва си ли ца. Сто -
ти на пен зи о не ри од Де мир Ка пи ја и
окол ни те сел ски на сел би, во при друж -
ба на жи ва му зи ка, ги играа тра ди ци о -
нал ни те ма ке дон ски ора и на род ни пес -
ни во ка фе-ре сто ра нот „Куч кин“. На
прос ла ва та, ка ко го сти, при сус тву ваа
и гра до на чал ни кот на оп шти на та Де -
мир Ка пи ја, Трај че Ди ми три ев, и пре -
тсе да ва чот на со ве тот, Пе тар Мој сов. 

За ба ва та поч на со обра ќа ње то и
че сти та ње то на праз ни кот Ва си ли ца
од стра на на Бла гој Ка ва зов ски, пре -
тсе да тел на здру же ни е то, и од гра до -
на чал ни кот на оп шти на та, со ко ја е
вос по ста ве на до бра со ра бо тка. Гра -
до на чал ни кот Ди ми три ев истак на де -

ка, во за вис ност од ма те ри јал ни те
мож но сти на оп шти на та, здру же ни е -
то се ко гаш ќе до би ва под др шка за
ре а ли за ци ја на актив но сти те.

Пре тсе да те лот Ка ва зов ски збо -
ру ва ше за актив но сти те што ќе ги има
здру же ни е то во 2015 го ди на. Тоа ќе
би дат на уч ни ек скур зии до раз ни де -
сти на ции во Ма ке до ни ја, од бе ле жу -
ва ње на Ме ѓу на род ни от ден на же -
ни те, 8 Март, учес тво на Ре ги о нал ни -
те и на Ре пуб лич ки те спорт ски нат -
пре ва ри и дру го. До кол ку се обез бе -
дат средс тва за ку пу ва ње му зич ки ин -
стру мен ти, ќе се фор ми ра ор ке стар,
пе јач ка и игро ор на гру па, со што ќе
се овоз мо жи и пен зи о не ри те од де -
мир ка пи ско то здру же ние да учес тву -
ва ат на тра ди ци о нал ни те фолк лор ни

ма ни фе ста ции „Пен зи о не ри те пе ат“.
За праз ни кот Све ти Три фун, Де нот на
ло за ри те и ви на ри те, пен зи о не ри те
ќе се при ја ват да учес тву ва ат на нат -
пре ва ри те за из бор на нај до бар и нај -
брз кро јач на ви но ва ло за и на нат -
пре ва рот за при го тву ва ње нај у ба во
тра ди ци о нал но ја де ње, кои ќе се одр -
жат во ор га ни за ци ја на оп шти на та
Де мир Ка пи ја. Пен зи о не ри те од ЗП-
Де мир Ка пи ја ќе учес тву ва ат и на ор -
га ни зи ра ни от тур нир во мал фуд бал
што ќе трае пет на е се ти на де на, во
ор га ни за ци ја на оп шти на та и фуд бал -
ски от клуб Све та Бо го ро ди ца, по по -
вод праз ни кот Го ле ма Бо го ро ди ца и
одр жу ва ње то на тра ди ци о нал ни от де -
мир ка пи ски па на ѓур.

М. Па шо ев ски

Приз на ни ја за нај до бри те

Вев ча ни и око ли на та че сто се по се -
ту ва ни од пен зи о не ри. По ра ди бо гат -
ство то од шу ми, во да и не до пре на при -
ро да, но и гриж ли во за чу ва на та тра ди -
ци ја, го до би епи тет прив леч на ту ри -
стич ка де сти на ци ја за пен зи о не ри те,
ка ко за до маш ни те, та ка и за стран ски -
те. Во ова се ло, кое нај мал ку е тоа, се
вле гу ва низ но во из гра де на та пор та, ко -
ја ги оз на чу ва гра ни ци те на ата рот, а
пре ку ноќ го кра си го ле ми от крст, ви сок
20, а ши рок 13,5 ме три, ве ли на ши от
ко ле га Ни ко ла Шу ти но ски, кој е из во -
рен поз на вач на Вев ча ни.

Во Вев ча ни е за бе ле жи тел но при -
сус тво то на го сти од Сло ве ни ја, Гер ма -
ни ја и од Хо лан ди ја, ка ко и од со сед ни -
те зем ји. По крај по се та та на Вев чан -
ски те Из во ри, до бро уре ден спо ме ник
на при ро да та, по се ти те ли те с; по че сто
се ин те ре си ра ат и за цр кви те и за ма -

на сти ри те, кои ги има око лу 14. Овој по -
да ток е об ја вен во „Во ди чот низ све ти -
ли шта та на Вев ча ни“ од авто рот Ата нас
Ќу шко ски, кој е дел од про е ктот „Вев -
чан ски жив му зеј“. Во ова из да ние се
ве ли де ка пр ви те по да то ци за ова стру -
шко на се ле но ме сто да ти ра ат од ан ти -
ка та (2 век пр. н.е.), за што све до чи ло -
ка ли те тот Вај тос (4-3 век пр. н.е.). Ќу -
шко ски ги има за бе ле жа но и све ти ли -
шта та, оби ча и те и тра ди ци и те што се
по вр за ни со нив на та исто ри ја и со уло -
га та што де нес ја има ат во жи во тот на
лу ѓе то. Во ди чот со др жи и впе чат ли ви
фо то гра фии од авто рот, ма па на про -
сто рот ка де што се про сти ра Вев ча ни
и на ве де ни те све ти ли шта. Цр кви те и
ма на сти ри те се ко гаш се отво ре ни, а
во нив че сто мо же да се срет не и све -
ште ни кот Зо ран По по ски, ка ко вр ши
служ ба. На ло ка ли те тот Сре тсе ло, во

цен та рот на Вев ча ни, во тек се ар хе о -
ло шки те ра бо ти на не о дам на откри е -
на та цр ква, на од што пре диз ви ка го лем
ин те рес во по ши ро ка та јав ност.

Ло кал на та са мо у пра ва на Вев ча ни
има под го тве но про ект за за шти та и за
за жи ву ва ње на вев чан ски те во де ни -
ци. Са мо пред пе де се ти на го ди ни на
вев чан ски те во ди жи то ме ле ле 48 во -
де ни ци, а се га са мо че ти ри од нив му
пр ко сат на вре ме то. 

Се пак, нај важ ни от на стан во Вев -
ча ни е кар не ва лот, кој е стар по ве ќе од
1.400 го ди ни и ни ко гаш не пре ки нал
да се одр жу ва за Ва си ли ца. То гаш во
Вев ча ни до а ѓа ат мно гу ту ри сти, кои ги
по се ту ва ат ет но пан си о нот „Кут ми че -
ви ца“ и на ци о нал ни от ре сто ран „До ма -
ќин ска ку ќа“, по тоа ста ра та и бо га та
биб ли о те ка, нас ло ве на спо ред авто рот
Ри сто По пе ски, ка де што мо жат да се
нај дат кни ги те од по ве ќе вев чан ски по -
е ти и пи са те ли. 

С. Ку ку не шо ски

АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

Про ше тка низ Вев ча ни Пен зи о не ри те по ка жаа 
нај го лем ин те рес за 

снаб ду ва ње то со ле ко ви 
и ко ри сте ње то на 

ор то пед ски те по ма га ла.
Пре ку овие сред би тие 

до би ва ат ин фор ма ции од 
пр ва ра ка од струч ни те 

ли ца на Фон дот за 
здрав стве но оси гу ру ва ње 

ЗП-ДЕМИР КАПИЈА 

Пен зи о не ри те ја прос ла ви ја Ва си ли ца

Здру же ни е то на во е ни те пен зи о не ри
2014 го ди на ја за вр ши со от чет но-из бор -
на сед ни ца на кра јот на де кем ври, на ко -
ја при сус тву ваа пот пре тсе да те лот на со -
бра ни е то на СЗПМ, Бес ник По це ста, се -
кре тар на ИО на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва,
и пре тсе да те ли и прет став ни ци на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри од Скоп је со кои
ЗВП има ус пеш на со ра бо тка. 

Го сти те и при сут ни те ги поз дра ви пре -
тсе да те лот на ЗВП, Ѓор ѓи За рин ски, кој
при тоа под не се ре фе рат за ра бо та та и
за ре зул та ти те на здру же ни е то во из ми -
на ти от че ти ри го ди шен пер и од, осо бе но
наг ла су вај ќи ги проб ле ми те со кои се
спра ву ва здру же ни е то во отеж на ти ус -
ло ви и окол но сти, со на ма ле ни фи нан -
си ски средс тва и без свои про сто рии за
ра бо та и за дејс тву ва ње. Исто та ка, тој
ги по со чи и по стиг на ти те ус пе си во си те
об ла сти, а осо бе но во кул тур но-за бав -
ни те и спорт ско-ре кре а тив ни те актив но -
сти во кои здру же ни е то има ше за бе ле -
жи тел ни на ста пи на ре ги о нал ни те и на
ре пуб лич ки те ре вии на пес ни, му зи ка и
игри и на спорт ски те нат пре ва ри.

По за вр шу ва ње то на от чет но-из бор -
на та про це ду ра и по втор ни от из бор на
ста ро то ра ко водс тво, при сут ни те ги поз -
дра ви и че сти тки на но во из бра ни те чле -
но ви им упа ти пот пре тсе да те лот на со -
бра ни е то на СЗПМ, Бес ник По це ста. Им -
пре си о ни ран од отво ре но ста во иска жу -
ва ње то за ра бо та та и за ре зул та ти те во

из ми на ти от пер и од, кои се по стиг на ти
со ра ци о нал но тро ше ње на скром ни те
фи нан си ски средс тва, тој со вос хит истак -
на де ка Здру же ни е то тре ба да се гор дее
со сво и те ус пе си, а за по чит се и од но -
си те што се не гу ва ат по ме ѓу чле но ви те,
ка де што не ма по дел ба на на ши и ва ши,
ту ку за ед но се ра бо ти и се дејс тву ва за
до бро то на си те.

Мош не по зи тив но за ра бо та та и за
ре зул та ти те на ЗВП се изра зи и се кре -
тар  на ИО на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ко -
ја не го кри е ше за до волс тво то што при -
сус тву ва на ва ква от чет но-из бор на сед -
ни ца, ка де што се прет ста ву ва дејс тву -
ва ње то и се иска жу ва ат ус пе си те на здру -
же ни е то, на кои мно гу по број ни здру же -
ни ја мо жат да му по за ви дат и да на у чат
ка ко тре ба да ра бо тат.

Но ви от со став на со бра ни е то ед ног -
лас но ги усвои про гра ма та за ра бо та и
фи нан си ски от план за 2015 го ди на, за
кои во вед ни образ ло же ни ја да доа пот -
пре тсе да те лот на ЗВП, Мен до Ди мов ски,
и се кре та рот Ефтим Ми шов ски. Сед ни -
ца та за вр ши со све че на прос ла ва и на
Де нот на здру же ни е то, 10 де кем ври, и
со до де лу ва ње приз на ни ја на истак на -
ти акти ви сти и пре тсе да те ли на здру же -
ни ја од Скоп је, Ве лес и од Ку ма но во за
по се бен при до нес во раз во јот и афир -
ма ци ја та на ЗВП, ме ѓу кои и на пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски.

М. Ги ра со ва

Ги до Бој чев ски Јах ја Скен де ри

Нај важ ни от на стан е „Вев -
чан ски от кар не вал“, со тра -
ди ци ја од 1.400 го ди ни, кој
се одр жу ва за Ва си ли ца. То -

гаш во Вев ча ни до а ѓа ат мно -
гу ту ри сти, а ме ѓу нив има и

го лем број пен зи о не ри
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ЗП-КУМАНОВО

ЗП-ТЕТОВО

Те тов ски от пен зи о нер Бо шко Бла -
жев ски, „веч ни от спор тист“, и се га не мо -
же без спор ту ва ње то. Ве ли де ка тоа не
са мо што му ја одр жу ва фи зич ка та кон -
ди ци ја ту ку спор ту вај ќи се чув ству ва
подм ла де но и се ко гаш здра во. Не кол ку
го ди ни на на зад, ка ко член на ко ми си ја -
та за спорт и ре кре а ци ја на Здру же ни е -
то на пен зи о не ри те Те то во, не по сред но
ра бо ти со пен зи о не ри те, ги под го тву ва
за на ста пи на Ре ги о нал ни те и на Ре пуб -
лич ки те спорт ски нат пре ва ри. Осо бе но
е при су тен во нај а тра ктив на та дис цип -
ли на – вле че ње ја же. Ги по ду чу ва нат пре -
ва ру ва чи те не са мо да ја упо тре бат сво -
ја та фи зич ка си ла ту ку ка ко да ги сов ла -
да ат и тех ни ки те, мно гу зна чај ни на овие
сред би. Иа ко не го ва пој дов на де ви за е
да се учес тву ва, ве ли де ка спор ту ва ње -
то е за до волс тво и ко га се по бе ду ва.

Со Бо шко Бла жев ски е за до волс тво
да се во ди раз го вор за не го ви те ан га -
жи ра ња, за ми на то то, за фуд ба лот, во
кој или ка ко фуд ба лер или ка ко тре нер
по ми нал ре чи си 50 го ди ни. Во ФК Те -
текс го на ре ку ва ле ор ла унд, или играч
ре чи си на си те по зи ции во ти мот. И ка -
ко пен зи о нер се сме та за акти вен спор -
тист. Пе ша че ње то му е по сто ја на пре о -
ку па ци ја, а не го ви „па те ки“ му се дол -
жи на та на ре ка та Пе на, кри ви ни те до

Бал те пе, или ед но став но то кр сто су ва -
ње по ули ци те на Те то во. Се ис про бал
и ка ко ри бар и лов џи ја, глав но ре кре а -
тив но. Бла жев ски ги по чув ству ва
и уба ви ни те на Шар Пла ни -
на. Ве ли де ка ги по ми нал
си те вр во ви на Ша ра –
од Љу бо тен до Ко раб.

Го пра шу ва ме ка -
ко за поч нал да спор -
ту ва и ка ко ус пе ал
над 55 го ди ни спор ту -
ва ње то да му би де
„вто ро за ни ма ње“.

- Ка ко сред но шко лец во
Учи тел ска та шко ла во Штип ме
за бе ле жа ле од то гаш ни от клуб Три чеш -
ми во игра со мо и те врс ни ци во дво рот
на две гол чи ња. Поч нав со фуд бал и
глав но ка ко играч за вр ска ток му во тој
штип ски клуб. Тоа беа нат пре ва ри од
ранг на оп штин ска та ли га. По тоа ме
пре зе доа Љу бо тен и Те текс, клу бо ви од
мо јот ро ден град Те то во. Се пак, во Те -
текс оста нав за се ко гаш, би деј ќи, освен
фуд ба лот, во ком би на тот ми обез бе ди -
ја и ра бот но ме сто - се при се ту ва Бо -
шко Бла жев ски на пр ви те че ко ри од
пред 55 го ди ни.

По тоа се ре де ле ус пе си по ус пе си.
Бла жев ски ги осво ју вал сим па ти и те на

сво и те со гра ѓа ни, со и гра чи те во клу бот,
кои му ја иска жа ле и до вер ба та да ја но -
си ка пи тен ска та лен та. Ве ли де ка це ли

18 го ди ни бил акти вен фуд ба лер,
а по тоа уште 28 го ди ни фуд -

бал ски пе да гог. Ра бо тел
ка ко тре нер со си те ка -

те го рии на сво јот Те -
текс, с7 до де ка не се
заб ла го да рил за до -
вер ба та по ра ди пен -
зи о ни ра ње то.

- Го сту вав ме во Га -
бро во, Бу га ри ја, ка де

што оди грав ме при ја тел ски
нат пре вар. По бе див ме со 1-0, а

за мис ле те, стре лец на единс тве ни от гол
бев ток му јас. На кра јот ме не ме прог -
ла си ја за гол-мај стор и ми до де ли ја по -
себ на на гра да. Бев и из не на ден и мно -
гу за до во лен, за што јас глав но бев играч
за вр ска, а не и стре лец - со за до волс -
тво од го ва ра Бо шко на на ше пра ша ње
кој од тие нат пре ва ри што се иска жу ва -
ат со сто ти ни му оста нал најм но гу во се -
ќа ва ње. 

За овој поз нат и приз на ен спорт ски
ра бот ник во Те то во и де нес, ко га се збо -
ру ва за фуд ба лот, осо бе но за ми на то то,
те тов ци збо ру ва ат со пи е тет. 

С. Ди мов ски 

Во ор га ни за ци ја на ЗП-Ку ма но во, тра -
ди ци о нал на та но во го диш на све че ност
на до де лу ва ње на гра ди, дип ло ми и приз -
на ни ја на нај до бри спор ти сти-пен зи о не -
ри, спорт ски еки пи и спорт ски ра бот ни -
ци за 2014 го ди на, се одр жа во ре сто ра -
нот „Гра ци ја“, на 26 де кем ври 2014 го -
ди на. Из бо рот и го ди на ва е ре а ли зи ран
со од лу ка на ко ми си ја та за спорт при ЗП-
Ку ма но во, а спо ред по себ ни кри те ри у -
ми за нај до бар спор тист е прог ла сен Бла -
жо Ста ној ков, кој на 19-те Ре пуб лич ки пен -
зи о нер ски игри во Те то во, го освои злат -
ни от ме дал во дис цип ли на та фр ла ње ѓу -
ле. Нај до бра спорт ска еки па е жен ска та
стре лач ка еки па во со став: Бо ги ца Ди ми -
три ев ска, Мар га ри та Ста ниќ, Бо жа на Трај -
ков ска и Зла та Трај ков ска, ко ја од Те то во
се вра ти со сре брен ме дал. Дип ло ми до -
би ја и Јас ми на То до ров ска (осво ју вач ка
на сре бро во дво бој), ма шка та еки па во
шах (Але ксан дар Ман диќ, Ду шан Пе тру -
шев ски, Ми ли сав Се ра фи мов ски и Ми -
ло рад Стој ма нов ски), ка ко и Мо ме Цве -
та нов ски (тр ча ње до во зраст од 60 го ди -

ни), си те до бит ни ци на брон зе ни ме да ли.
За нај во зрас на пен зи о нер ка-спор тис тка
е прог ла се на Ја нин ка Ко ста ди нов ска.
Бла го дар ни ци и го ди на ва има ше и за ус -
пеш ни те спорт ски ра бот ни ци и спон зо -
ри те, со кои ку ма нов ско то здру же ние има
плод на и ус пеш на со ра бо тка. На гра ди те
на до бит ни ци те им ги вра чи пре тсе да те -
лот на ЗП-Ку ма но во, Спир ко Ни ко лов ски,
кој не го кри е ше сво е то за до волс тво од
по стиг на ти те ре зул та ти на спорт ски те игри
во Те то во, истак ну вај ќи де ка и вто ро то
ме сто прет ста ву ва го лем ус пех. Од име -
то на здру же ни е то тој на си те им по са ка

до бро здрав је, долг и сре ќен жи вот. 
На све че но ста збо ру ва ше Ѓор ѓи Ди -

ми тров ски, кој подв ле че де ка пла ни ра -
на та про гра ма е ре а ли зи ра на во це лост,
со што е ис пол не та единс тве на та цел -
дру га ру ва ње, за ба ва, раз о но да и по стиг -
ну ва ње со лид ни спорт ски ре зул та ти.

На све че но ста при сус тву ва ше и гра -
до на чал ни кот на оп шти на та Ста ро На го -
ри ча не, Ми ло ван Стој ков ски, кој, ме ѓу дру -
го то, збо ру ва ше за ус пеш на та со ра бо тка
со ЗП-Ку ма но во, со ве ту ва ње де ка со ра -
бо тка та ќе би де уште по со др жај на. 

Ј. То до ров ска

Пен зи о не рот Бо шко Бла жев ски - те тов ски от ор ла унд
ЗП-ТАФТАЛИЏЕ ДДД

Кон кра јот на де кем ври 2014
го ди на се одр жа еди на е сет та та
сед ни ца на со бра ни е то на Здру же -
ни е то на пен зи о не ри те Та фта ли џе
ДДД-Скоп је. 

По обем на та рас пра ва, чле но -
ви те на со бра ни е то ги усво и ја про -
гра ма та за ра бо та и фи нан си ски -
от план за 2015 го ди на на здру же -
ни е то, кои ги де фи ни ра ат си те
актив но сти за ра бо та на со бра ни -
е то, из врш ни от од бор и те ла та на
здру же ни е то во оваа го ди на. 

Спо ред про гра ма та, за го ди на -
ва се пред ви ду ва да се одр жат че -
ти ри сед ни ци. На пр ва та ќе се разг -
ле да из ве шта јот за ра бо та та на из -
врш ни от од бор на здру же ни е то,
ка ко и из ве шта јот за фи нан си ско -
то ра бо те ње во ми на та та го ди на,
со вкуп но ос тва ре ни те при хо ди и
на пра ве ни те рас хо ди. 

Вто ра та сед ни ца ќе би де кон -
сти ту тив на, а ќе се одр жи вед наш
по спро ве де ни те из бо ри во си те
огра но ци, при што на днев ни от ред
на оваа сед ни ца ќе би дат ве ри фи -
ку ва ни ман да ти те на но во из бра -
ни те чле но ви на со бра ни е то и на
ор га ни те и те ла та на здру же ни е то. 

Тре та та сед ни ца е пред ви де на
за рас пра ва по из ве шта јот за ра -
бо та та на ИО и фи нан си ско то ра -
бо те ње на здру же ни е то за пр ва та

по ло ви на од оваа го ди на. 
На пос лед на та, че твр та  сед ни -

ца на Со бра ни е то, спо ред про гра -
ма та, тре ба да би дат усво е ни про -
гра ма та за ра бо та и фи нан си ски -
от план на здру же ни е то за 2016 го -
ди на. 

Ка ко поз на чај ни актив но сти на
из врш ни от од бор и не го ви те те ла
за го ди на ва се пред ви де ни за шти -
та та и уна пре ду ва ње то на пра ва -
та и ин те ре си те на пен зи о не ри те
од пен зи ско то оси гу ру ва ње и
здрав стве на та за шти та. 

Ќе про дол жат актив но сти те за
соз да ва ње ус ло ви за по до бру ва -
ње на ра бо та та на огра но ци те, ка -
ко и мож но сти за отво ра ње но ви
пен зи о нер ски клу бо ви, со кои ќе
се овоз мо жат зго ле ме ни актив но -
сти и дру же ње ме ѓу пен зи о не ри -
те. Актив но сти те на из врш ни от од -
бор ќе се ре а ли зи ра ат пре ку че ти -
ри те ко ми сии. 

Во про дол же ние на сед ни ца та
со бра ни е то ја усвои од лу ка та за
утвр ду ва ње на бро јот на прет став -
ни ци, чле но ви на огра но ци те на
пен зи о не ри те за со став на со бра -
ни е то на Здру же ни е то Та фта ли џе
ДДД, ка ко и од лу ка та за из бор на
чле но ви на ко ми си ја та за спро ве -
ду ва ње из бо ри. 

С. Би лин ски

Нај до бар спор тист: Бла жо Ста ној ков 

Де се ти на го ди ни ЗП-Про би штип
по сто ја но на о ѓа но ви фор ми за да им
го по до бри жи во тот на сво и те чле но -
ви, a во сво и те актив но сти да вклу чи
што по го лем број пен зи о не ри. Во по -
че то кот беа ек скур зи и те и сред би те на
зе ле но и дру же ње то на врс ни ци те, а
по тоа на ста пи снаб ду ва ње то на пен -
зи о не ри те со огрев но др во со пла ќа -
ње на ра ти. 

Де нес гри жа та за по до бру ва ње за
стан дар дот на гра ѓа ни те од тре та та жи -
вот на до ба е мно гу по го ле ма и во по ве -
ќе об ла сти. Од пред шест го ди ни поч на
ак ци ја та за гри жа та на здрав је то на
членс тво то, обез бе ду вај ќи им под по -

вол ни ус ло ви да за ми нат на бањ ско-
кли мат ско ле ку ва ње во Ке жо ви ца, Кат -
ла но во и Не гор ци. Во два на вра та, во
пос лед ни те две го ди ни, беа ор га ни зи -
ра ни лет ни ми ни-од мо ри за сим бо лич -
ни це ни. Оваа по вол ност ја иско ри сти -
ја над 150 пен зи о не ри, од мо рај ќи се
по крај бре гот на Охрид ско Езе ро. Од ми -
на та та го ди на здру же ни е то поч на со до -
де лу ва ње па ке ти со пре хран бе ни про -
ду кти за бо жиќ ни те праз ни ци, на ме не -
ти за пен зи о не ри те со ни ски при ма ња
и со сла ба здрав стве на со стој ба. 

Не по сред но пред бо жиќ ни те праз -
ни ци беа по де ле ни 30 па ке ти со пре -
хран бе ни ар тик ли во вред ност од 500

де на ри, или вкуп но од сопс тве ни
средс тва беа изд во е ни 15.000 де на -
ри. Пен зи о не ри те и нив ни те се мејс -
тва беа при јат но из не на де ни од овој
гест на здру же ни е то, за тоа што ја по -
чув ству ваа гри жа та за нив и се уве ри -
ја де ка, се пак, не кој се гри жи за нив,
де ка не се оста ве ни са ми на се бе. Ова
не ма да би де единс тве на и пос лед на
по мош. И по на та му, во рам ки те на оп -
ти мал ни те мож но сти, ќе им би де по -
ма га но на чле но ви те со ед но крат на
по мош, осо бе но за по мош на бол ни -
те во до маш ни ус ло ви, но и за бол нич -
ки ле ку ва ња.

М. Здра вков ска 

Ја ну а ри е ме сец ко га си те ко ми сии
во Здру же ни е то на пен зи о не ри те Де -
мир Хи сар да ва ат от чет за сра бо те но -
то и по стиг на то то за ми на та та го ди на.
Вед наш по но во го диш ни те и бо жиќ ни -
те праз ни ци пре тсе да те ли те на ко ми -
си и те за ста ту тар но-прав ни пра ша ња,
од мор и ре кре а ци ја, кул тур но-за ба вен
жи вот, здрав ство и со ци ја ла и ко ми си -
ја та за спорт, одр жаа ра бот ни со ста но -
ци со ра ко водс тво то на де мир хи сар -
ско то здру же ние на пен зи о не ри, на кои
по де тал но се ди ску ти ра ше по себ но за
се ко ја те ма што е од ин те рес на пен -
зи о не ри те. Чле но ви те на ко ми си ја та
за ста ту тар но-прав ни пра ша ња разг -
ле ду ваа по ве ќе те ми од нив на та об -
ласт. Ко ми си ја та за од мор и ре кре а -
ци ја ги поз дра ви од лу ки те на Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти -
ка, би деј ќи се во ин те рес на си те пен -
зи о не ри и по до бру ва ње на нив ни от
жи вот. Кул тур но-за бав ни от жи вот во
ЗП-Де мир Хи сар бе ше оце нет ка ко до -

ста бо гат со со др жи ни и актив но сти,
кои најм но гу дој доа до израз пре ку од -
лич ни те на ста пи на Ре ви и те на пес ни,
му зи ка и игри. За ко ми си ја та за здрав -
ство и со ци јал на по ли ти ка бе ше оце -
не то де ка ра бо те ла во на со ка на по до -
бру ва ње на здрав је то на пен зи о не ри -
те. Осо бе но вни ма ние би ло по све те -
на на со ци јал на та за шти та на пен зи о -
не ри те со по ни ски при ма ња и на ин -
ва лид ски те пен зи о не ри, на кои им би -
ло по мог на то во рам ки те на над леж -
но сти те и мож но сти те на здру же ни е то.
Ко ми си ја та за спорт пре ку про гра ма -
та за актив но ста ре е ње учес тву ва ла
во под го то вки те на еки пи те за спорт -
ски те нат пре ва ри, на кои се ос тва ре -
ни за бе ле жи тел ни ре зул та ти. На кра јот
се до не се зак лу чок де ка ми на та та го -
ди на бе ше го ди на со најм но гу актив -
но сти во пен зи о нер ско то здру жу ва ње,
со на деж и де ка во оваа 2015 го ди на
ќе се про дол жи во на гор на ли ни ја. 

З. Сте ва нов ски 

ЗП-ДЕМИР ХИСАР
Ми на та та го ди на 
со најм но гу актив но сти

ЗП-ПРОБИШТИП

Бо жиќ ни па ке ти за 30 пен зи о не ри

Кон ти ну и тет во ра бо та та 
во ин те рес на членс тво то
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