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РАБОТИЛНИЦА СО ДОПИСНИЦИТЕ НА МЕДИУМИТЕ НА СЗПМ

Ми лан Аџи ев ски

На пос лед на та ра бо тил ни ца со до -
пис ни ци те на ме ди ум ски те из да ни ја
на СЗПМ, што се одр жа во Скоп је, на
20 фе вру а ри, уште ед наш се по твр ди
соз на ни е то де ка еден фе но мен, ко -
неч но, из би на ви де ли на: ин фор ма -
тив ни те ме ди у ми во Ма ке до ни ја при -
тис на ти, од ед на стра на, од ин фор ма -
тив но-тех но ло шка та ре во лу ци ја, ја по -
пол ну ва ат сво ја та про гра ма со мож -
но ста „ко пи рај-за ле пи“, а од дру га стра -
на, с  по те шка та фи нан си ска со стој -
ба во овој се ктор, ги скра ту ва тро шо -
ци те, а со тоа и мож но сти те за гра де -
ње до пис нич ко-со ра бот нич ка мре жа.

Во ин фор ма тив на та деј ност на
СЗПМ, нај ма сов на та, нев ла ди на, не -
пар ти ска, не про фит на и мул ти ет нич -
ка ор га ни за ци ја во Ма ке до ни ја, по -
дол го вре ме кон ти ну и ра но се вло жу -
ва во тој раз вој и ре зул та тот, са мо по
се бе, из би ва на свет ли на та на де нот.
До пис нич ка та мре жа на из да ни ја та
на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри те на Ма ке до ни ја ја одра зу ва
сли ка та на са ми от со јуз: најм но гу но -
ви нар ски со ра бот ни ци, до пис ни ци,
фо то ре пор те ри... не се ту ка са мо пен -
зи о ни ра ни те но ви на ри, кои ја про дол -
жу ва ат сво ја та ка ри е ра во тре ти от дел
од жи во тот, ту ку и си те на кои вто ра љу -
бов им е уба ви от збор.

Во увод ни те ре че ни ци, пре тсе да -

те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
отво рај ќи ја оваа ра бо тил ни ца, ја по -
вто ри поз на та та ви сти на: „Са мо до бро
ин фор ми ран пен зи о нер мо же да би -
де до бар гра ѓа нин на Ма ке до ни ја!“

Се кре тар ка та на из врш ни от од бор
на со бра ни е то на СЗПМ, Стан ка Трај -
ко ва, се за др жа на не кол ку бит ни но -
ви ни од пен зи о нер ска та сфе ра на кои
до пис ни ци те тре ба да обр нат по ве ќе
вни ма ние во на та мош на та ра бо та. Та -
ка, по а ѓај ќи од нај важ на та за да ча на
СЗПМ - сле де ње то и про у чу ва ње то на
ос тва ру ва ње то на устав ни те и за кон -

ски те пра ва на ко рис ни ци те на пен зи -
ја, таа наг ла си де ка зна чај но ме сто го -
ди на ва ќе има ат и прин ци пи те на ед -
на квост и со ли дар ност, со по ста ву ва -
ње на пен зи о не рот-по е ди нец во сре -
ди ште то на вни ма ни е то. Во оваа го -
ди на ќе се раз ви ва ат и актив но сти за
вра ќа ње на при о ри те тот на се меј ни -
те вред но сти, те ма со ко ја пре тсе да -
те лот Дра ги Ар ги ров ски да де зна ча ен
при до нес на ме ѓу на род ни от фе сти вал
„Тре та до ба“ во Љуб ља на, ла ни, ка де
што СЗПМ бе ше ус пеш но прет ста вен.
Стан ко ва пред око лу 50 до пис ни ци ја
наг ла си и но ви на та што ја но си пред -
ло же ни от про ект (што тре ба да би де
под др жан од Фон дот на ПИОМ) за оси -
гу ре ни ци кои се две-три го ди ни пред
пен зи ја, да им би дат утвр де ни по да то -
ци те за стаж и пла та од стра на на Фон -
дот, а по по тре ба и вклу чу ва ње на са -
ми от оси гу ре ник, та ка што ко га тој ќе
под не се ба ра ње за пен зи ја, во нај кра -
ток рок да до бие ре ше ние за пен зи ја
и на тој на чин да се овоз мо жи до сто -
инс тве но за ми ну ва ње во пен зи ја, а
не се кој што е пред пен зи о ни ра ње да
мо ра да ски не пар чев ли за да ги со -
бе ре по треб ни те по да то ци за ста жот и
пла та та, по ра ди тоа што не кој на вре -
ме не ја за вр шил не го ва та за да ча.

По неј зи но то ела бо ри ра ње на про -
гра ма та на СЗПМ за 2015 го ди на, из -
ла га ње за не кои ас пе кти, но и гре шки
што нај че сто се сре ќа ва ат во на пи си -

те кои ги пра ќа ат до пис ни ци те збо ру -
ва ше Мен до Ди мов ски, уред ник во
вес ни кот „Пен зи о нер плус“, со цел
исти те да се ели ми ни ра ат и ква ли те -
тот на ин фор ма тив ни те гла си ла: бесп -
лат ни от вес ник на СЗПМ „Пен зи о нер
плус“, при ло гот,,Пен зи о нер ски ви ди -
ци“ во „Но ва Ма ке до ни ја“, при ло гот
за пен зи о не ри во вес ни кот на ал бан -
ски ја зик „КОХА“ и ин тер нет-стра ни -
ца та на со ју зот да би де на што е мож -
но по ви со ко ни во.

На ра бо тил ни ца та за ко ри сте ње на
ин фор ма тич ка та тех но ло ги ја и на до -
гра ду ва ње на ин фор ма тич ки те зна е -
ња на до пис ни ци те збо ру ва ше Ка ли -
на С. Ан до но ва, за ме нич ка на глав ни -
от и од го во рен уред ник на вес ни -
кот,,Пен зи о нер плус“, ко ја ре че де ка
во оваа на со ка има ви ден на пре док. 

- Во мо мен тов са мо три здру же ни -
ја пра ќа ат на пи си, ве сти и фо то гра фии
по по шта, дру ги те тоа го пра ват по еле -
ктрон ски пат, а ако се зе ме пред вид
де ка во зра ста на до пис ни ци те е од 70
до 75 го ди ни, тоа е за се ко ја по фал ба
и вос хит! Што се од не су ва, пак, до ин -
тер нет-стра ни ца та на СЗПМ, таа во из -
ми на та та го ди на е мно гу по се те на од
по се ти те ли од си те ја зич ни по драч ја и
од раз ни зем ји во све тот. Со до да ва -
ње на пот стра ни ци за се кое здру же -
ние-член ка на со ју зот на стра ни ца та
на СЗПМ, кон та ктот ме ѓу здру же ни ја -
та е по до бар, а раз ме на та на искус тва
ме ѓу нив по ква ли тет на. 

Општ зак лу чок што бе ше за ед нич -
ки од си те ди ску сии на оваа ра бо тил -
ни ца е де ка из да ни ја та на СЗПМ: „Пен -
зи о нер плус“, „Пен зи о нер ски ви ди ци“,
„Ко ха“ и ин тер нет-стра ни ца та
www.szpm.com.mk, со се кое но во из -
да ние се с  по до бри, иа ко с  уште
има про стор за по ви со ки до стре ли и
по стиг ну ва ња во ин фор ми ра ње то. 

Гој ко Ефтов ски наг ла си де ка во на -
та мош ни от ин фор ма ти вен на стап тре -
ба да се за др жи, но и да се ин тен зи ви -
ра ак ци ја та за ме ди ум ско раз об ли чу -
ва ње на лаж ни те об ви ну ва ња од Пар -
ти ја та на пен зи о не ри те де ка СЗПМ не
ги шти ти сопс тве ни те чле но ви, де ка го
узур пи ра про е ктот за бањ ско-кли мат -
ска ре кре а ци ја со скра ту ва ње то на
на до ме стот за по греб ни на и слич ни
не до лич но лаж ни об ви ну ва ња.

Ра бо тил ни ца та за вр ши со кон ста -
та ци ја де ка во ин фор ма тив на та деј -
ност СЗПМ тре ба да про дол жи по за -
ед нич ки утвр де на та па те ка до но ви ус -
пе си за си те чле но ви, но и за си те гра -
ѓа ни на Ма ке до ни ја.

СЗПМ со најм но гу број на до пис нич ка мре жа 

Во ин фор ма тив на та деј ност
на СЗПМ по дол го вре ме кон -

ти ну и ра но се вло жу ва во
раз во јот на ин фор ми ра ње то.
До пис нич ка та мре жа на из -

да ни ја та на со ју зот ја одра зу -
ва не го ва та стру кту ра:

најм но гу број ни се пен зи о ни -
ра ни те но ви на ри, кои ја про -
дол жу ва ат сво ја та ка ри е ра

во тре ти от дел од жи во тот, но
и си те оние на кои вто ра љу -

бов им е уба ви от збор



та и на кан ди да ци ска та ко ми си ја беа
из бра ни 35 де ле га ти во но во то со бра -
ние на ЗП-При леп, ме ѓу кои и де ле га ти
од раз гра но ци те од оп шти ни те Дол не -
ни и Кри во га шта ни. Око лу 30 от сто од
но во из бра ни те де ле га ти во овој нај ви -
сок ор ган на ЗП-При леп се же ни, а по -
ло ви на та од нив се из бра ни за прв пат.
Со бра ни е то из бра и из вр шен од бор од
15 чле на, а за пре тсе да тел на со бра ни -
е то и на из врш ни от од бор по втор но бе -
ше из бран Ки рил Ѓор ѓи о ски. За се кре -
тар ка бе ше из бра на Сте вка Ни ко ло ска,
а за пре тсе да тел на над зор ни от од бор
по втор но бе ше из бран Нај до Сте фа но -
ски. За де ле га ти во СЗПМ беа из бра ни
Или ја Ада мо ски и Ки рил Ѓор ѓи о ски. 

При леп ски те пен зи о не ри ја под др -
жаа по втор на та кан ди да ту ра на Дра ги
Ар ги ров ски за пре тсе да тел на СЗПМ,
за што го во ре ше Или ја Ада мо ски:

- Со сво ја та не се бич ност, искус тво,
за ла га ње и актив ност Ар ги ров ски зас -
лу жу ва и по на та му да би де прв чо век
на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те на Ма ке до ни ја. Со не го во то име
и за ла га ње на си те ни воа се по вр за ни
мно гу ус пеш но ре а ли зи ра ни актив но -
сти и про е кти. Под не го во ра ко водс тво
про гра ми ра ни те актив но сти на ме сто
за че ти ри, со јуз ги ре а ли зи ра ше за три
го ди ни. Бла го да реј ќи на за ед нич ка та
актив ност и со ра бо тка со со ју зот и со
пре тсе да те лот Ар ги ров ски, ЗП-При леп
ус пеш но учес тву ва ше на ме ѓу на род ни -

от фе сти вал,,Тре та до ба“ во Љуб ља на,
Р. Сло ве ни ја, ка де што бе ше чест и при -
ви ле ги ја да се би де Ма ке до нец и да се
прет ста ву ва Ма ке до ни ја.

Дра ги Ар ги ров ски се заб ла го да ри
за до вер ба та и под др шка та, и ре че:

- Во из ми на ти ве че ти ри го ди ни си -
те за ед но на пра вив ме мно гу. Тоа се го -
ди ни на исто ри ски по стиг ну ва ња во со -
ју зот. Мо рав ме да им по ка же ме на вла -
ста и на јав но ста де ка сме си ла и де ка
пен зи о не ри те се точ но и бла го вре ме -
но ин фор ми ра ни, бла го да реј ќи на вес -
ни кот „Пен зи о нер плус“ и на на ша та ин -
тер нет-стра ни ца, на што ни за ви ду ва ат

по ве ќе пен зи о нер ски и дру ги ор га ни -
за ции. До ка жав ме де ка са мо до бро ин -
фор ми ран пен зи о нер е и до бар гра ѓа -
нин. Во СЗПМ има ме искус тво, зна е ње
и ин те ле кту а лен по тен ци јал за да по -
стиг не ме уште по ве ќе во ин те рес на си -
те пен зи о не ри во Ма ке до ни ја. 

К. Ри сте ски 
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ЗП-СОЛИДАРНОСТ АЕРОДРОМ 

ЗП- Охрид и Де бр ца на 27 фе вру -
а ри 2015 го ди на ја одр жа 10-та и пос -
лед на сед ни ца на со бра ни е то во ста -
ри от со став. На сед ни ца та при сус тву -
ваа и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски и пре тсе да те лот на из врш -
ни от од бор на збра ти ме но то здру же -
ние „Со ли дар ност-Ае ро дром“ од Скоп -
је, Ди ми трие Бо га ти но ски. 

Из ла га ње за из ве шта јот за ра бо -
та та во 2014 го ди на под не се пре тсе -
да те лот на из врш ни от од бор на ЗП-
Охрид и Де бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски, кој
истак на де ка и по крај одре де ни проб -
ле ми, ре а ли зи ра ни се ре чи си си те
про грам ски за да чи. 

- Во из ми на ти те че ти ри го ди ни
имав ме со што да се по фа ли ме. Ус -
пеш но со ра бо ту вав ме со ло кал на та
са мо у пра ва во вр ска со актив но сти -
те за из град ба на дом за ста ри ли ца,
со Цр ве ни от крст и со здру же ни ја од
за пад ни от ре ги он, ка ко и со пен зи о -
не ри те од По гра дец, Ал ба ни ја, Ста ра
За го ра, Бу га ри ја, Вра ње, Ср би ја, но
нај важ на и мно гу зна чај на е до се гаш -
на та ус пеш на со ра бо тка што по сто ја -
но ја не гу ва ме и уна пре ду ва ме со
СЗПМ, чии на со ки се ко гаш ни беа па -
то каз. Со се то тоа здру же ни е то се гор -

дее. И во 2015 го ди на ќе се тру ди ме
да про дол жи ме со актив но сти те што
се од жи во тен ин те рес за пен зи о не -
ри те - ре че Трп че ски. 

По тоа де ле га ти те на со бра ни е то
ги поз дра ви пре тсе да те лот на из врш -
ни от од бор на ЗП-Со ли дар ност-Ае ро -
дром од Скоп је, Ди ми трие Бо га ти но -
ски, кој по тсе ти де ка нив ни те здру же -
ни ја се збра ти ми ја во но ем ври ми на -
та та го ди на, а оста на са мо да се под -
го тви за ед нич ка про гра ма за со ра бо -
тка. Исто та ка, тој на по ме на де ка му
при чи ну ва го ле мо за до волс тво што
вос по ста ви ја брат ски од но си со
охрид ско то здру же ние, кое е ед но од
нај ус пеш ни те на си те по ли ња.

Во рас пра ва та по из ве шта јот за
ра бо та та на ЗП-Охрид и Де бр ца за
2014 го ди на та, свој при до нес да де и
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски. Тој изра зи за до волс тво од
збра ти му ва ње то на овие две здру же -
ни ја, кои дејс тву ва ат ка ко два би се -

ри: ту ри стич ки от цен тар Охрид и нај -
до бро ур ба ни зи ра на та оп шти на во
др жа ва та. 

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА 

Со до бра со ра бо тка до ус пе си и до ре зул та ти 

Ву ки ца Пе тру ше ва 

По по вод 8 Март, Ме ѓу на род ни -
от ден на же на та, во кул тур ни от дом
„Кр сте Пе тков Ми сир ков“ во Све ти
Ни ко ле, прос ле де на со неж ни му зич -
ки зву ци, бе ше отво ре на из лож ба на
сли ки, ма кра ме и еко ло шки сли ки и
ике ба ни. Овие уни кат ни де ла се изра -
бо те ни од вред ни те ра це на све ти ни -
кол ски те пен зи о нер ки, член ки на сек -
ци ја та „Ов че пол ска ѕу ни ца“ при здру -
же ни е то на пен зи о не ри од гра дот.
Иа ко сек ци ја та по стои не пол ни че ти -
ри ме се ци, ѕи до ви те на са ло нот на
биб ли о те ка та во кул тур ни от дом беа
за ки те ни со го лем број де ла, бла го -
да реј ќи на ен ту зи јаз мот на овие та -

лен ти ра ни при пад нич ки на тре то то
до ба, член ки на оваа сек ци ја, ко ја
во се кој пог лед е под др жа на од ра -
ко водс тво то на здру же ни е то на пен -
зи о не ри од Све ти Ни ко ле во сво и те
на по ри. 

На отво ра ње то, од име то на со ју -
зот при сут ни те ги поз дра ви и им го
че сти та праз ни кот се кре тар ка та на
из врш ни от од бор на СЗПМ, Стан ка
Трај ко ва.

Ина ку, ка ко што бе ше истак на то
од си те што го во реа на отво ра ње то
на оваа из лож ба на умет нич ки пен -
зи о нер ски де ла, при изра бо ту ва ње -
то на исти те тие си ги ис пол ну ва ат
пен зи о нер ски те де но ви, се дру жат и
раз ме ну ва ат искус тва.

За изра бо тка на сво и те де ла с 
е нив но: и иде и те, и ре а ли за ци ја та и
ма те ри ја ли те.

На отво ра ње то, по крај до ми нант -
ни от број пен зи о нер ки има ше и при -
пад нич ки на си те ге не ра ции, кои по -
крај тоа што имаа мож ност да ги ви -
дат овие уба ви де ла, слуш наа и ин -
те рес ни ра бо ти и за исто ри ја та и по -
тек ло то на ма кра ме то, за тоа де ка за
да се соз да де не што не се по треб ни
мно гу фи нан си ски средс тва ту ку мно -
гу љу бов и труд. 

Оваа из лож ба бе ше убав при мер
за до сто инс тве но и ори ги нал но од -
бе ле жу ва ње на праз ни кот 8 Март,
кој тре ба да го сле дат и дру ги те здру -
же ни ја, но и по ши ро ко. 

- СЗПМ е нев ла ди на, не пар ти ска и
мул ти ет нич ка ор га ни за ци ја со са мо -
стој но фи нан си ра ње од чле на ри на, ко -
ја има од лич на со ра бо тка со мно гу
нев ла ди ни ор га ни за ции и здру же ни -
ја, со Ми ни стерс тво то за труд и со ци -
јал на по ли ти ка, со Ми ни стерс тво то за
здрав ство, Фон дот за ПИОМ и ФЗОМ,
Ми ни стерс тво то за кул ту ра и дру ги ин -
сти ту ции. Без нив на под др шка и со ра -
бо тка во раз ни про е кти на Европ ска -
та Уни ја, и во зем ја та, си гур но де ка не -
ма ше да се ре а ли зи ра ат мно гу на ши
за мис ли и пла но ви, ка ко што се спорт -
ски те нат пре ва ри, фолк лор ни те ре вии,
кли мат ско-бањ ска та ре кре а ци ја, бесп -
лат ни от ту ри стич ки ви кенд, про е ктот
„Ру ра лен до ктор“, бесп лат ни от авто -
бу ски пре воз и што е нај важ но, по ра -
стот на пен зи и те и нив на та ре дов на
исп ла та - истак на Ар ги ров ски. Тој
истак на де ка СЗПМ не се за ла га за
фор ми ра ње на но ви ма ли здру же ни -
ја, би деј ќи тие ќе не ма ат средс тва за
актив но сти. 

По тоа пре тсе да те лот на СЗПМ од -
го ва ра ше и на по ве ќе но ви нар ски

пра ша ња што беа по ста ве ни од ло кал -
ни те еле ктрон ски ме ди у ми.

Во знак на по ве ќе го диш на та ус -
пеш на со ра бо тка на охрид ско то здру -
же ние со СЗПМ, за ра ди ус пе си те што
во из ми на ти те че ти ри го ди ни беа по -
стиг на ти под не го во ра ко водс тво, на
пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски му
бе ше вра че на злат на пла ке та, ко ја
прет ста ву ва нај ви со ко приз на ние што
го до де лу ва здру же ни е то. 

- Ми при чи ну ва чест и за до волс тво
што пла ке та ва му ја до де лу ва ме на
Дра ги Ар ги ров ски, чо ве кот кој не се -
бич но се вло жу ва се бе си и сво јот труд,
зна е ње и искус тво за до бро со стој ба и
афир ма ци ја на си те пен зи о не ри во
зем ја та и по ши ро ко, на лич ност ко ја е
до бит ник на мно гу на гра ди и приз на -
ни ја. Си те тие се по твр да за не го ва та
вред ност ка ко оп штес тве ник, но ви нар
и пуб ли цист - ре че пре тсе да те лот на
из врш ни от од бор на ЗП-Охрид и Де бр -
ца, Ѓор ѓи Трп че ски, при вра чу ва ње то
на пла ке та та.

К. Спа се ски

Во знак на по ве ќе го диш на та
ус пеш на со ра бо тка 

на oхрид ско то здру же ние 
со пре тсе да те лот на СЗПМ,

Дра ги Ар ги ров ски, 
за ус пе си те што во 

из ми на ти те го ди ни беа 
по стиг на ти под не го во 
ра ко водс тво, му бе ше 

вра че на злат на пла ке та

ЗП-СВЕТИ НИКОЛЕ

Кон церт со мно гу емо ции

Го ди на ва КУД „Ве се ли пен зи о не ри“
при ЗП-Про би штип од бе ле жу ва го лем и
ре док ју би леј - 40 го ди ни од сво е то по сто -
е ње и ус пеш но оп сто ју ва ње во истра жу -
ва ње то, не гу ва ње то и пре зен ти ра ње то
на из вор ни от фолк лор и тра ди ци и те кои
со го ле ма љу бов ги пре не су ва ат на пом -
ла ди те ге не ра ции. Од бе ле жу ва ње то на
не за бо рав ни те че ти ри де це нии во кои
се про тка е ни мно гу осво е ни приз на ни -
ја и на гра ди од фе сти ва ли те во Ма ке до -
ни ја, ка ко и од бал кан ски те и од европ -
ски те фе сти ва ли, го за поч наа со кон церт
на кој дол го ќе се се ќа ва ат си те.

На по ка на на уста но ва та за за шти -
та на ста ри и сне мо же ни ли ца, сопс тве -
нич ка та Ели са ве та и со ци јал на та ра бот -
нич ка Ива на Пе тков ска, на 12 фе вру а -
ри, во са ла та на уста но ва та, пред 40-те
ко рис ни ци и вра бо те ни те, во при ја тен
и то пол ам би ент про би штип ски те пен -
зи о не ри го одр жаа пр ви от кон церт во
рам ки те на ју би ле јот, во кој проз ву чи ја
мно гу из вор ни ре фре ни, про тка е ни со
по е зи ја. Чле но ви те на КУД „Ве се ли пен -
зи о не ри“, ка ко ни ко гаш до се га, на ста -
пи ја за сво и те врс ни ци-пен зи о не ри кои

суд би на та ги со бра ла
во овој дом за ста ри ли -
ца, за да им по да рат
мал ку ра дост, да ги нас -
ме ат, да им по ка жат де -
ка не се са ми, де ка се -
ко гаш има не кој кој се
гри жи за нив.

При сут ни те на кон цер тот беа при -
јат но из не на де ни, нај пр во од бо га ти от
ко ло рит на но си и те, од ста ри те и под за -
бо ра ве ни пес ни, од умеш но ста на ин -
тер пре та ци ја та. По крај пес ни те има ше
и мно гу пра ша ња за но си и те, за нив на -
та изра бо тка, од кое вре ме по тек ну ва -
ат, по тоа за ин стру мен ти те и за пес ни -
те, од ко га се пе е ле и ка ко се со чу ва ни.

Се сви ре ше, се пе е ше и се дру -
жеа си те за ед но час и по ло ви на. На
мо мен ти, во не кои по поз на ти пес ни
се вклу чу ваа и ко рис ни ци те од уста -
но ва та. Од ли ца та им се чи таа ра дост
и за до волс тво, а во очи те че сто за и -
гру ва ше и по не ко ја сол за. Це ло вре -
ме одек ну ваа бур ни ап ла у зи. Се ба -
ра ше по втор но да се ис пее не ко ја пес -
на што оста ви ла впе ча ток или ги по -
тсе ти ла на мла до ста и на нив ни те по -
у ба ви де но ви.

На кра јот, по ба ра ње на до ма ќи ни -
те, си те за ед но ја за пе а ја пес на та „Ма -
ке дон ско де вој че“, а по тоа за спо мен
и се ќа ва ње овој на стан бе ше ове ко -
ве чен со за ед нич ко фо то гра фи ра ње. 

М. Здра вков ска  

На пос лед на та сед ни ца во овој со -
став, чле но ви те на ЗП-При леп на 26 фе -
вру а ри ги разг ле даа из ве шта и те за ра -
бо та та на со бра ни е то, на из врш ни от и
на над зор ни от од бор, на ко ми си и те и
на по мош ни те те ла на здру же ни е то.
Единс твен зак лу чок што про из ле зе од
рас пра ва та бе ше де ка ова здру же ние
на пен зи о не ри, спо ред по стиг на ти те ре -
зул та ти, се вбро ју ва во ед но од нај а ктив -
ни те ме ѓу 54-те здру же ни ја-член ки на
СЗПМ. 

На ред ни от ден се одр жа кон сти ту -
тив на та сед ни ца на де ле га ти те на но -
во то со бра ние, на ко ја при сус тву ва ше
и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски. 

- Из бор ни те актив но сти во си те 19
раз гра но ци, на кол ку што ги све дов ме
од 21 (фу зи рав ме 2 раз гра но ка) за вр -
ши ја во нај до бар ред. Има ше са мо не -
кол ку нез на чај ни за бе ле шки - истак на
на по че то кот Ки рил Ѓор ѓи о ски. 

По из ве шта и те на ве ри фи ка ци ска -

ЗП-ПРИЛЕП 

Ед но од нај а ктив ни те здру же ни ја спо ред ре зул та ти те

Ин те рес на из лож ба со по вод

Со бра ни е то на би тол ски те пен зи -
о не ри, во при сус тво на си те де ле га ти,
на 24 фе вру а ри ја одр жа сво ја та пос -
лед на сед ни ца во овој ман да тен пер -
и од. Си те до ку мен ти по кои се ди ску -
ти ра ше на вре ме но беа до ста ве ни до
де ле га ти те, со што се овоз мо жи ус пеш -
на ра бо та, со це ло сен увид во дејс тву -
ва ње то на здру же ни е то.

На сед ни ца та беа разг ле да ни и
усво е ни из ве шта и те за ра бо та та на
здру же ни е то, на за ма те ри јал но–фи -
нан си ско то ра бо те ње на над зор ни от
од бор, ка ко и ста ту тар но-прав на та за -
ста пе ност во из вр шу ва ње то на ра бот -
ни те за да чи во 2014 го ди на.

От чет за ра бо та та за из ми на та та
го ди на под не се пре тсе да те лот на здру -
же ни е то, То ме Или ов ски, кој во оп -

сеж на та и ис црп на ана ли за ги истак -
на по важ ни те актив но сти кои во це -
лост беа спро ве де ни и ја од бе ле жаа
го ди на та. Тој ја пре зен ти ра ше и ја об -
јас ни за врш на та сме тка, а за не јас -
ни те пра ша ња од го ва раа чле но ви на
над зор ни от од бор. Во ди ску си јата
присутните иска жаа за до волс тво од
пре зе ме ни те актив но сти и нив на та
ре а ли за ци ја.

Пре тсе да те лот на над зор ни от од -
бор, Стан ко Сип ков ски, го наг ла си до -
бро то ра бо те ње, што се гле да од под -
не се ни от из ве штај во кој ре ал но се
при ка жа ни се вкуп на та ра бо та и актив -
но сти те во те кот на 2014 го ди на. Из -
ве шта јот за ра бо та та на ЗП-Би то ла бе -
ше ед ног лас но усво ен. Во разг ле ду ва -
ње то на актив но сти те не изо ста на и

ана ли за та на ра бо та та на пе јач ка та
гру па „Сир ма Вој во да“, Акти вот на пен -
зи о нер ки те при здру же ни е то, ка ко и
ра бо та та на ко ми си и те и сек ци и те за -
дол же ни за спорт, кул ту ра, ре кре а ци -
ја и на ба вка. Бе ше пре зен ти ран и разг -
ле ду ван из ве шта јот на со ли дар ни от
фонд, ка ко и из ве шта јот на по пис на та
ко ми си ја. На сед ни ца та се ди ску ти ра -
ше и се да ваа пред ло зи за актив но сти -
те што сле ду ва ат, а се од не су ва ат на
прет стој ни те ек скур зии, спорт ски те
игри, град ски от пре воз, по мош за ко -
ри сте ње на бањ ска та ре кре а ци ја, на -
ба вки и дру го.

Ина ку, ЗП-Би то ла е поз на то по до -
на торс тво то во ху ма ни тар ни це ли. Пре -
тсе да те лот То ме Или ов ски ги из ве сти
де ле га ти те за од лу ка та на из врш ни от
од бор за до де лу ва ње до на ци ја од
180.000 де на ри за по драч ја та по го де -
ни од не о дам неш ни те поп ла ви. Ин -
фор ма ци ја та на и де на одо бру ва ње со
пред лог, ако е по треб но, во за вис ност
од мож но сти те, здру же ни е то по втор -
но да се по ја ви ка ко до на тор.

Д. То до ров ски 

ЗП-БИТОЛА

Ус пеш но за вр ше на 2014 го ди на Прет став ни ци на при леп ски -
те пен зи о не ри во но во из бра -
но то со бра ние ед ног лас но го
пред ло жи ја Дра ги Ар ги ров -

ски по втор но да би де из бран
за пре тсе да тел на СЗПМ

Со бра ни е то на ЗП-Со ли дар ност Ае ро -
дром од Скоп је, на сво ја та не о дам неш на
из ве штај на сед ни ца, со ко ја ра ко во де ше
пре тсе да те лот Ста мен Фи ли пов, истак на
де ка не го ви те чле но ви тре ба да би дат гор -
ди на по стиг на ти те ус пе си, истак ну вај ќи
де ка тоа е зас лу га на си те чле но ви на здру -
же ни е то.

За ос тва ру ва ња та од про гра ма та за
ра бо та та на ор га ни те и те ла та во 2014 г.,
во вед но из ла га ње под не се се кре та рот на
здру же ни е то, Ми ло рад Ри стов ски. 

Пла ни ра ни те актив но сти во глав ни те
об ла сти се из вр ше ни во це лост. Осо бе но
се по стиг на ти ус пе си во кул тур но-за бав -
ни те и 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, но и во
дру ги те актив но сти.За ед но со ор га ни те и
те ла та на СЗПМ, по стиг на ти се за бе ле жи -
тел ни ре зул та ти во по до бру ва ње то на стан -
дар дот на пен зи о не ри те, здрав стве на та
за шти та, кли мат ско-бањ ска та ре кре а ци -
ја, ле ку ва ње то и дру ги актив но сти. Се пак,
по крај ма сов но ста во спорт ски те актив -
но сти, по треб но е да се вло жат по ве ќе на -
по ри за ра ди по стиг ну ва ње по до бри ре -
зул та ти. Овие актив но сти се ори ен та ци ја
за ра бо та та и во оваа го ди на. 

Од пла ни ра ни те и ос тва ре ни те средс -
тва, од ја ну а ри до де кем ври ла ни, ра ко -
водс тво то це лос но е за до вол но. 

- До бро то пла ни ра ње на бу џе тот овоз -
мо жи ре а ли зи ра ње на си те про грам ски
актив но сти во си те сфе ри на дејс тву ва ње -

то. Во из ми на ти от пер и од се по стиг на ти и
вид ни ре зул та ти со ра ци о нал но тро ше ње
на фи нан си ски те средс тва. Во на ред ни -
от пер и од тре ба да се зго ле ми раз но вид -
но ста на актив но сти те во клу бо ви те за дне -
вен пре стој, ка ко и ин тен зи ви ра ње на ин -
фор ми ра ње то пре ку ме ди у ми те - ве лат од
ра ко водс тво то.

Пре тсе да те лот на над зор ни от од бор
го из не се не за вис ни от из ве штај во кој во
це лост е по твр де на за ко ни то ста на ма те -
ри јал но то и на фи нан си ско то ра бо те ње,
при што истак на де ка се по стиг на ти до -
бри ре зул та ти, а при тоа се по стиг на ти за -
ште ди кои ќе се пре не сат за актив но сти -
те во оваа го ди на.

При сут ни те на сед ни ца та ги поз дра -
ви и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски, кој ре че де ка ова здру же ние при -
па ѓа во гру па та на нај ус пеш ни те во Скоп -
је и во Ре пуб ли ка та. Збо ру вај ќи за на со -
ки те на СЗПМ за спро ве ду ва ње то на прет -
стој ни те ре дов ни из бо ри, што беа об ја ве -
ни во вес ни кот „Пен зи о нер плус“, тој го
упо тре би мо то то „Еки па та што по бе ду ва
не тре ба да се ме ну ва“. Ар ги ров ски збо -
ру ва ше и за ко ор ди ни ра на та со ра бо тка
по ме ѓу СЗПМ и здру же ни ја та за ра ди по -
до бар и по до сто инс твен жи вот на пен зи -
о не ри те во Ма ке до ни ја. При тоа, тој истак -
на де ка оваа го ди на осо бе но вни ма ние
ќе се по све ти на ра бо та та во огра но ци те
и на клу бо ви те во кои се ко ја не де ла пре -
сто ју ва ат око лу 150.000 по се ти те ли и ко -
рис ни ци.

И. Гли го ров

Во ди ску си јата присутните
иска жаа за до волс тво од 
пре зе ме ни те актив но сти 
и нив на та ре а ли за ци ја

ЗП-ПРОБИШТИП

Со до ма ќин ско ра бо те ње до ус пех 
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ЗП-БОГДАНЦИ

На не кол ку ки ло ме три од грч ка та гра ни ца, ка ко гнез до
под ри до ви те се на о ѓа ма ла та на сел ба Сто ја ко во, ко ја има
сво ја исто ри ја од иско нот, пред с  по вр за на со мес но ста
на ре че на Чу ка, за ко ја се по вр за ни мно гу при каз ни и пре -
да ни ја. Ед на од нив е и при каз на та за на пор на та бор ба на
25-те ко ми ти и вој во ди те Де љо Кал чев и Ста ниш На ков-Ко -
стур ски, ко ја се во де ла на 12 фе вру а ри 1904 го ди на про -
тив тур ски от аскер, во ко ја за ги на ле трој ца ко ми ти, а за ги -
на ти тур ски вој ни ци има ло мно гу. Све док на тој на стан е го -
ле ма та ја ма ко ја и де нес по стои, а во ко ја, спо ред ка жу ва -
ња та, се кри е ле ко ми ти те. 

Пот тик на ти од се то ова, гру па ен ту зи ја сти дош ле до иде -
ја Чу ка та да ја ове ко ве чат со из град ба на ма на стир. Иде -
ја та за из град ба на ма на стир се ро ди ла ко га цр ква та во
Сто ја ко во од бе ле жу ва ла 150 го ди ни од из град ба та, во при -
сус тво на Ага тан гел, ми тро по ли тот по вар дар ски. То гаш би -
ло од лу че но ма на сти рот да го но си име то на за штит ни кот
на лоз је то, све ти Три фун, би деј ќи око лу Чу ка та се про сти -
ра ат го лем број ло зо ви на са ди. По тоа би ло фор ми ра но
„Здру же ние на гра ѓа ни за раз вој на Сто ја ко во - 25-ми на“.
Иа ко про е ктот за ма на сти рот од по о дам на е го тов, до се га
се из гра де ни са мо ѕи до ви те, а по кри вот е на по ви док. 

Ка ко се ре а ли зи ра ла из град ба та рас ка жу ва ен ту зи ја -
стот де до Пе ро Ка ра ка ба ков, кој е пен зи о нер мно гу одам -
на, а не го ви те 75 го ди ни не му пре чат да би де но си тел на
актив но сти те за из град ба на за поч на ти от ма на стир. Ви тал -
ни от де до Пе ро со сво ја та ра бо та е при мер на мла ди те, на
кои им по ра чу ва да го за вр шат ма на сти рот ако тој не до че -

ка да го ви ди об је ктот це лос но из гра ден.
Иа ко ма на сти рот не е за вр шен, го лем број пен зи о не -

ри и од окол ни те ме ста, на па тро нот на ма на сти рот, све ти
Три пун, до а ѓа ат и од Чу ка та ужи ва ат во уба ви ни те што се
про сти ра ат на о ко лу. 

Та ка бе ше и оваа го ди на. Точ но нап лад не све ште ни кот
ја осве ти по га ча та по све те на на све те цот. Ра стр ча ни те мла -
ди лу ѓе на се кој при су тен му да ваа вкус но грав че и со нас -
ме вка му по са ку ваа до бре дој де. Му зи ка та се слу ша ше на -
да ле ку и им ис пра ќа ше по ра ка на при сут ни те да дој дат и
ид на та го ди на. На со би рот при сус тву ва ше и пре тсе да те лот
на мес на та за ед ни ца, Ни ко ла Шал да ров. 

На кра јот бе ше упа тен апел до си те, со за ед нич ки на по -
ри да го за вр шат за поч на ти от ма на стир, а при мер да им
би де пен зи о не рот Пе ро и не го ви от ен ту зи ја зам, кој на ви -
сти на е за по чит. 

Д. Чав да ров

Ен ту зи ја зам за при мер и за по чит 
ЗП-ГЕВГЕЛИЈА 

На 16-ти ми на ти от ме сец, ЗП-Ге -
вге ли ја одр жа кон сти ту тив на сед ни -
ца на ко ја беа из бра ни чле но ви и
пре тсе да тел на из врш ни от од бор и
на над зор ни от од бор, чле но ви на
ста ту тар на та ко ми си ја и де ле гат од
здру же ни е то во со бра ни е то на
СЗПМ. Пред да би дат из бра ни, кан -
ди да ци ска та ко ми си ја по со чи де ка
при из бо рот на пред ло же ни те кан -
ди да ти би ле по чи ту ва ни и се во де -
ло сме тка за на ци о нал на та и по ло -
ва та за ста пе ност, ка ко и за кон ти ну -
и тет во ра бо та та на здру же ни е то.
Спо ред од лу ка та на при сут ни те гла -
са ње то бе ше јав но. За пре тсе да тел
на со бра ни е то бе ше из бран Ва сил
Дој чи нов. По тоа, беа из бра ни 27
чле на на со бра ни е то и 11 чле на на
из врш ни от од бор. За пре тсе да тел -
ка на из врш ни от од бор ед ног лас но
бе ше из бра на Ле на Се ме на ко ва,
ко ја и до се га ја вр ше ше со ус пех
иста та функ ци ја од 2012 го ди на. По
из бо рот таа се заб ла го да ри за да де -

на та до вер ба и, при тоа, ве ти де ка и
во овој ман дат ќе се тру ди здру же -
ни е то да би де уште по а ктив но и да
има уште по ве ќе актив но сти и по до -
бри ре зул та ти.

За де ле гат на со бра ни е то на
СЗПМ бе ше из бран Ри сто Фран гов.

На кра јот од сед ни ца та бе ше кон -
ста ти ра но де ка из бо ри те по ми на ле
во мир на и де мо крат ска ат мо сфе -
ра и до бар од ѕив на членс тво то.    

Л.С. 

Ка ко и прет ход ни те го ди ни, та ка и
оваа, ЗП-Но во Се ло, на 14 ја ну а ри, во
ре но ми ра ни от ре сто ран „Сон це“ во
се ло то Бо ри со во, во под нож је то на Бе -
ла си ца, ор га ни зи ра ше прос ла ва на
Ста ра но ва го ди на, на ко ја, по крај сто -
ти на пен зи о не ри од ова здру же ние,
при сус тву ваа и око лу 150 прет став ни -
ци и го сти од здру же ни ја та на пен зи о -
не ри од Стру ми ца, Дел че во, Све ти Ни -

ко ле, ЗИП-Стру ми ца и дру ги. 
Прос ла ва та ја отво ри пре тсе да те -

лот на ЗП-Но во Се ло, Ни ко ла Кал пач -
ки, изра зу вај ќи за до волс тво што на
сред ба та при сус тву ваа го лем број пен -
зи о не ри од Mаке до ни ја, а прв пат и
пен зи о не ри од гра дот Сан дан ски, Ре -
пуб ли ка Бу га ри ја.

Го сти те беа во о ду ше ве ни од уба -
ва та друж ба со пес ни и му зи ка, ка ко

и од при сус тво то на тра ди ци о нал ни те
Стра ши нар ски сред би во с. Мо кри е -
во, ка де што, исто та ка има ше го сти
од по ве ќе на ши гра до ви и од Ре пуб -
ли ка Бу га ри ја.

По не кол ку ча сов но то дру же ње си -
те при сут ни си оти доа за до вол ни, со
жел ба за но ва сред ба, што осо бе но ја
по са каа го сти те од Бу га ри ја да се слу -
чи ток му на нив на те ри то ри ја.     Н.К.

За вто ра та проз на кни га на Ко сте Шу ти но -
ски, кни га та рас ка зи „Ток му кол ку што тре ба“,
на про мо ци ја та го во ре ше про мо то рот Пе тко
Ши пин ка ро ски, кој ре че: 

- По ро ма нот „Та па на рот“, ова е вто ра проз -
на кни га во ко ја авто рот Шу ти но ски фо то граф -
ски се на вра ќа низ го ди ни те, жи во тот и вре ме -
то, нас ли ку вај ќи ја при тоа сел ска та иди ла и зго -
ди те и нез го ди те, но и итри ни те и вра гов шти -
ни те, ка ко и до сет ли во ста на ма ке дон ски от чо -
век во гра дот. Ако на пра ви ме ре трос пе кти ва
на авто ри те од охрид ско-стру шко то кра је зер -
је, од сред но ве ко ви е то до де не ска, ќе кон ста -
ти ра ме де ка од ту ка про из лег ла пле ја да авто -
ри: од све ти те Кли мент и На ум, по -
тоа Гри гор Пр ли чев, бра ќа та Ми ла -
ди нов ци, дра ма тур зи те Вој дан Чер -
но дрин ски и Ри сто Кр ле, по тоа ра -
ци но но си те ли те Кр сте Ча чан ски и
Ди ми трие Ду ра цо ски и уште мно гу
авто ри од по ши ро ко то оп кру жу ва -
ње од Вев ча ни. Не ос по рен е фа ктот
де ка вев чан ска та кни жев на ла бо -
ра то ри ја со три е се ти на зна ме ни ти
ли те ра тур ни авто ри, ме ѓу кои се: Ја -
ков Раз мо ски, Јо ван Ср ба ко ски, Јо -
ван По по ски, Или ја Ка ла но ски, Ми -
шо Ки та но ски, На ум По пе ски, Љу -
бо мир Ко ру но ски, Са шо Ко стој чи -
но ски, Ран ко Бе бе ко ски, Са шо Бе -

то ски, Зо ри ца Ру се ска, Дар ко Ле шо ски, Свет -
ла на Ка ла но ска, Ве ри ца Му ко ска и дру ги, и
уште тол ку дру ги авто ри од об ла ста на кул ту ра -
та и умет но ста, прет ста ву ва ко ле вка на на ста -
ну ва ње то на кул тур ни те ’ркул ци и вред но сти со
што ја збо га ту ва ат ма ке дон ска та ли те ра ту ра.

Са ма та кни га „Ток му кол ку што тре ба“
авто рот Шу ти но ски ја за поч ну ва со афо риз -
мот „Ви сти на та е ка ко пи пер в очи“. Со др жи -
на та на кни га та на ве сту ва из во нред но че ти -
во од 24 по себ ни де ла, а зби рот е ток му та -
ков „Ток му кол ку што тре ба“ - истак на Ши пин -
ка ро ски.

С. Ку ку не шо ски

ЗП-ВЕВЧАНИ

Про мо ви ра на кни га та 
„Ток му кол ку што тре ба“ 

ЗП-НОВО СЕЛО 

Друж ба на пен зи о не ри од Ма ке до ни ја и од Бу га ри ја 

Нов ман дат за 
Ле на Се ме на ко ва 

На от чет на та сед ни ца на со бра -
ни е то на ЗП-Стру га, одр жа на на 20
фе вру а ри, беа усво е ни из ве шта и те
за ра бо та та на ор га ни те и те ла та, за
ма те ри јал но-фи нан си ско то ра бо те -
ње во 2014 го ди на, а беа усво е ни и
про гра ма та за ра бо та та и фи нан си -
ски от план на здру же ни е то за 2015
го ди на.

На сед ни ца та на ко ја при сус тву -
ваа прет став ни ци на ЗП-Кру ше во,
Охрид и на Вев ча ни, ка ко и ор га ни за -
ци ја та на бор ци те од Стру га, из ве штај
за ра бо та та на ЗП-Стру га во 2014 го -
ди на под не се пре тсе да те лот на со бра -
ни е то, Ли ман По ло жа ни, кој во сво е -
то из ла га ње ре че де ка и во ми на та та
го ди на ЗП-Стру га ги ре а ли зи ра си те
за цр та ни про грам ски за да чи. Актив -
но сти те беа на со че ни кон по до бру ва -
ње на жи вот ни от стан дард на пен зи -
о не ри те, здрав стве на та за шти та, ма -
сов но то вклу чу ва ње на пен зи о не ри -
те во кул тур ни те и спорт ски те на ста -
ни, ре кре а ци ја та и спор тот. Ми на та та
го ди на, наг ла си Ли ма ни, осо бе но бе -
ше ус пеш на и на спорт ски план, при
што на ре пуб лич ки те нат пре ва ри еки -
па та во дис цип ли на та пи ка до освои
зла тен ме дал, а еки па та во шах го
освои со лид но то тре то ме сто. Во об -
ла ста на кул ту ра та, ЗП-Стру га бе ше до -

ма ќин на 12-та ре ги о нал на ре ви ја на
му зи ка, пес ни и игри, а за стру шки те
пен зи о не ри е ус пех и учес тво то на Ре -
пуб лич ка та фолк лор на ре ви ја, што бе -
ше пр во учес тво на оваа ма ни фе ста -
ци ја. Во об ла ста на здрав ство то, тре -
ба да се истак не со ра бо тка та со оп -
штин ски от Цр вен крст на Стру га, а за -
бе ле жи тел ни ус пе си има ше и Акти вот
на пен зи о нер ки те пре ку пе јач ка та гру -
па со сво и те на ста пи. Зна чај но е да се
ка же де ка во 2014 го ди на ус пеш но
ра бо ти и Клу бот на пен зи о не ри те. Во
ди ску си ја та по из ве шта и те за ра бо та -
та на ЗП-Стру га учес тву ваа по ве ќе ми -
на од при сут ни те. На сед ни ца та со бра -

ни е то до не се од лу ка за збра ти му ва -
ње со ЗП-Кру ше во. Ва ква та ини ци ја -
ти ва се те ме ли врз до се га вос по ста -
ве ни те тра ди ци о нал ни до бри од но си
и со ра бо тка та на две те здру же ни ја.
Вос по ста ву ва ње то брат ски од но си на
две те здру же ни ја ги по вр зу ва ат и исто -
ри ски те на ста ни од илин ден ски от пер -
и од. Име но, во глав ни от штаб на Илин -
ден ско то во ста ние од 1903 го ди на бил
член поз на ти от стру шки вој во да Ан то -
а ген Ха џо, а то гаш на та свр ше ни ца на
вој во да та и прв пре тсе да тел на Кру -
шев ска та Ре пуб ли ка, Ни ко ла Ка рев,
би ла стру жан ка та Ко ца.

К. Спа се ски 

ЗП-СТРУГА 

Уште ед на ус пеш на го ди на 
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