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ИЗБОРНА СЕДНИЦА НА НОВИ ОРГАНИ И ТЕЛА НА СЗПМ

Ка ли на С. Ан до но ва

На 24 март 2015 го ди на Со ју зот на
здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до -
ни ја ја одр жа сво ја та из бор на сед ни -
ца. Отка ко беа из бра ни ра бот но пре -
тсе да телс тво, за пис ни чар и двај ца ове -
ру ва чи, бе ше до не сен и усво ен де лов -
ни кот за ра бо та на сед ни ца та. По тоа
беа из бра ни чле но ви те на ве ри фи ка -
ци ска та и на кан ди да ци ска та ко ми си -
ја. За по втор но да се кан ди ди ра за пре -
тсе да тел на со ју зот до се гаш ни от прв чо -
век на оваа нај ма сов на нев ла ди на асо -
ци ја ци ја, на сво и те из бор ни сед ни ци
под др шка да доа по ве ќе здру же ни ја
член ки на со ју зот. По из ве шта јот и
образ ло же ни е то кое го да де пре тсе да -
те лот на кан ди да ци ска та ко ми си ја Сал -
тир Ка ров ски, се гла са ше. Со си лен ап -
ла уз од при сут ни те, Дра ги Ар ги ров ски
ед ног лас но по втор но бе ше из бран за
пре тсе да тел на со бра ни е то, а со тоа и
на из врш ни от од бор на СЗПМ. Ар ги -
ров ски вид но воз бу ден, но и по че стен
за ра ди иска жа на та до вер ба ко ја по -
втор но му ја да де мно гу ил јад но то членс -
тво пре ку сво и те прет став ни ци, ре че:

- По чи ту ва ни дру га ри и при ја те ли,
од ср це ви се заб ла го да ру вам за да -
де на та до вер ба уште че ти ри го ди ни да
го во дам и прет ста ву вам со ју зот. Ва -
ша та до вер ба ми пра ви чест. Таа во
исто вре ме зна чи и по твр да де ка па -
тот по кој че ко ри ме за ед но, си те на ши
ре зул та ти и ус пе си до би ле ве ри фи ка -
ци ја. Но ва ша та до вер ба зна чи и го -

ле ма об вр ска за ме не, но и за вас. Об -
вр ски те и ра бо та та се ко гаш во жи во -
тот ми беа пре диз вик, би деј ќи пред с'
тоа се мои ка ра ктер ни осо би ни. Ако
на тоа го до да дам соз на ни е то де ка си -
те вие ов де при сут ни, но и оние кои не
се ту ка, сте мо јот тим со кој ќе со ра бо -
ту вам, убе ден сум де ка во на ред ни от
ман дат ќе има ме уште по до бри ре зул -
та ти, уште по ве ќе актив но сти, уште по -
ве ќе сред би и не за бо рав ни дру же ња.
Ќе се до го ва ра ме, ќе се кон сул ти ра -
ме за с' што е од ин те рес на пен зи о -
не ри те. И по на та му ќе со ра бо ту ва ме

со ло кал на та и со др жав на та власт за
афир ма ци ја и за до бро то на пен зи о -
нер ска та по пу ла ци ја, за на ши от жи вот
да би де по до бар, а пен зи о нер ски от
стан дард по ви сок - истак на Ар ги ров -
ски. 

Тој наг ла си де ка со ју зот и по на та -
му ќе се афир ми ра и во зем ја та и над -
вор од неа ка ко ор га ни за ци ја за при -
мер, би деј ќи и во из ми на ти от пер и од
ние бев ме тоа, а со на ши те актив но -
сти и го по твр див ме тоа.

Она што го ор га ни зи рав ме ка ко
со јуз, за мно гу по го ле ми др жа ви од на -
ша та е мис ле на имен ка. Впро чем, на -
ши от со јуз бил и ќе би де при ме рен
прет став ник на на ша та зем ја, на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

Со уште по го ле ма енер ги ја и ен ту -
зи ја зам ќе про дол жи ме и во на ред ни -
те че ти ри го ди ни, по ткре пе ни од на -
ше то искус тво, зна е ње и му дрост, аку -
му ли ра ни низ го ди ни те кои чес но си
ги но си ме и им слу жи ме за при мер на
пом ла ди те ге не ра ции де ка го ди ни те
не се преч ка ни ту за пе е ње, ни ту за
спор ту ва ње, ни ту за пи шу ва ње кни ги,
ни ту за сли ка ње, ни ту за игра ње...

Уште ед наш ви бла го да рам и ве ту -
вам де ка мо ја единс тве на цел и пре -
о ку па ци ја ќе ми би де по до бар и по до -
сто инс твен жи вот на пен зи о не ри те и
на си те ста ри лу ѓе во зем ја та. Во овој
мо мент се чув ству вам горд на по стиг -
на то то во СЗПМ, но и сре ќен и ра до -
сен што за ед но со си те вас ќе го над -

гра ду ва ме за поч на то то и ќе соз да ва -
ме и под др жу ва ме но ви про е кти во
ин те рес на пен зи о не ри те. Во име то
на тоа ви по са ку вам среќ ни пен зи о -
нер ски де но ви и актив но ста ре е ње,
по ра ча Ар ги ров ски.

За пот пре тсе да тел на со бра ни е то,
исто та ка ед ног лас но, бе ше из бран
Бес ник По це ста, до ка жан акти вист и
бо рец за пен зи о нер ски те пра ва. По
не го во то при год но обра ќа ње беа из -
бра ни чле но ви на из врш ни от и на над -
зор ни от од бор, ка ко и на ста ту тар на -
та ко ми си ја на со ју зот. 

За чле но ви на из врш ни от од бор
беа из бра ни:

м-р Ме то ди ја То шев ски за пот пре -
тсе да тел и Стан ка Трај ко ва за се кре -
тар, а за чле но ви м-р Или ја Ада мов -
ски, Ѓор ге Ан до нов, Ѓор ѓи Се ра фи мов,
Дан че Да ска лов ска, Але ксан дар За -
ха ри ев, Ша бан Са бриу, Ду шан Ри сте -
ски, Јор дан Ко ста ди нов, д-р Кр сто Ан -
ге лов ски, д-р Мир ко Ма кре шан ски,
Стан ко Сип ков ски, Ди ми три ја Бо га ти -
но ски, Сал тир Ка ров ски, Ол га Но ва -

че ва, Ри сто Трај ков ски, Мен тор Ќо ку
и Ри сто Фран гов.

За чле но ви на над зор ни от од бор
беа из бра ни:

- Ми тре Сто ја нов ски за пре тсе да -
тел, а за чле но ви Сне жа на Ан до но ва,
Ни ја зи Џе љи љи, Бла го ја Ар сов и Мир -
ко Да на и лов.

За чле но ви на ста ту тар на та ко ми -
си ја беа из бра ни:

- Зи ко Зи ков за пре тсе да тел, а за
чле но ви Јо ван Ги нов ски, Пе це Ге шта -
ров, Ру фат Ра ма да ни и Вес на По по ва.

Из бо ри те на но ви те ра ко водс тва
на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о -
не ри на Ма ке до ни ја по ми наа во де -
мо крат ска, до сто инс тве на и све че на
ат мо сфе ра. 

На кра јот, пре тсе да те лот Ар ги ров -
ски ре че:

Из бо ри те за вр ши ја. Се га сле ду ва
ра бо та и ан га жи ра ње на си те нас, за
по до бар стан дард и по до сто инс твен
жи вот на пен зи о не ри те. Тоа ќе би де
на ша единс тве на цел и пре о ку па ци ја
- зак лу чи Ар ги ров ски. 

До се гаш ни от пре тсе да тел Дра ги Ар ги ров ски 
ед ног лас но е пре из бран за уште еден ман дат

На ша глав на пре о ку па ци ја и
цел ќе би де по до бар и по до -
сто инс твен жи вот на пен зи о -

нер ска та по пу ла ци ја



ва по за вр шу ва ње на ре ги о нал ни те ре -
вии на пес на, му зи ка и игри и ре ги о нал -
ни те спорт ски нат пре ва ри, ќе се одр жи
ре пуб лич ка ре ви ја на пес на, му зи ка и
игри, ко ја ка ко про ект и оваа го ди на е
под др жа на од Ми ни стерс тво то за кул -
ту ра ка ко ма ни фе ста ци ја од кул ту рен
ин те рес за др жа ва та. Ре пуб лич ка та ре -
ви ја ќе се одр жи во по че то кот на ју ни
во Скоп је. Здру же ни е то кое ќе има нај -
до бар на стап на иста та, ќе учес тву ва на
Ме ѓу на род ни от фе сти вал за тре то жи -
вот но до ба во Љуб ља на, Сло ве ни ја. 

По за вр шу ва ње на ју би леј ни те ре -
ги о нал ни спорт ски нат пре ва ри ќе се
одр жат ре пуб лич ки те спорт ски нат пре -
ва ри, та ка на ре че на та Спорт ска пен -
зи о нер ска олим пи ја да, ко ја исто та ка
ќе се одр жи во Скоп је, во по че то кот на

сеп тем ври, и се оче ку ва на иста та да
учес тву ва ат го лем број пен зи о не ри.
На олим пи ја да та „Скоп је 2015“ ќе на -
ста пат нај до бри те и нај под го тве ни те. 

Ина ку, за ус пеш но ста на овие ма -
ни фе ста ции не се тру дат са мо пен зи -
о не ри те и здру же ни ја та. Во ор га ни -
за ци ја та и во обез бе ду ва ње то што
по до бри ус ло ви по ма га ат и оп шти ни -
те и гра до на чал ни ци те, за што де но -
ви те ко га се одр жу ва ат пен зи о нер -
ски те ре вии или спорт ски те нат пре -
ва ри се праз ник за си те, за це ли от
град, и за мла ди те, и за ста ри те, и за
де ца та. Де но ви ве нај ин тен зив ни се
под го то вки те во три те нај важ ни дис -
цип ли ни: дру же ње, со жи вот и актив -
но ста ре е ње. 
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ЗП-ЃОР ЧЕ ПЕТРОВ 

Ка ли на С. Ан до но ва

Го лем број пен зи о не ри од скоп -
ски те здру же ни ја, за ед но со ми ни -
стер ка та за кул ту ра Ели за бе та Кан че -
ска-Ми лев ска, на 18 март ор га ни зи -
ра но го по се ти ја Ар хе о ло шки от му зеј. 

- Пен зи о не ри те се ов де на нив на
ини ци ја ти ва за да се за поз на ат со
вред ни те ори ги нал ни ар те фа кти од
на ше то бо га то ар хе о ло шко нас ледс -
тво, кои се прет ста ве ни на не кол ку
ни воа, поч ну вај ќи од пра и сто ри ја та,
па с4 до сред ни от век - ре че Кан че -
ска-Ми лев ска, со оп шту вај ќи де ка од
кра јот на октом ври, ко га бе ше отво -
рен Ар хе о ло шки от му зеј, до се га низ
не го ми на ле над 15.000 по се ти те ли. 

При тоа таа подв ле че де ка за пен -
зи о не ри те се отво ре ни си те ин сти -
ту ции од кул ту ра та со по пуст на влез -
ни ци те од 50 от сто и де ка е за до вол -
на од жел ба та на лу ѓе то во тре та та
до ба да по се ту ва ат кул тур ни на ста -
ни и ма ни фе ста ции. Ми ни стер ка та,
исто та ка, истак на де ка Ми ни стерс -
тво то за кул ту ра и оваа го ди на ја под -
др жу ва нив на та ма ни фе ста ци ја – Ре -
пуб лич ка ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри, ка ко ма ни фе ста ци ја од на ци -
о на лен ин те рес за др жа ва та во об -
ла ста на кул ту ра та. 

Сво и те им пре сии ги истак на и
пре тсе да те лот на Со ју зот на здру же -

ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја,
Дра ги Ар ги ров ски, кој во из ја ва та за
но ви на ри те истак на де ка е за до во -
лен од со ра бо тка та со Ми ни стерс -
тво то за кул ту ра, по со чу вај ќи де ка
таа е во ин те рес на око лу 250.000
пен зи о не ри, чле но ви на со ју зот, но
и на др жа ва та. 

- Ова што го ви дов ме е на ви сти на
за па ме те ње, би деј ќи тоа се све дош -
тва за на ши те ко ре ни и иден ти тет.
Пен зи о не ри те од Скоп је имаа мож -
ност да го по се тат му зе јот, а ве ќе има -
ме ба ра ња и од пен зи о не ри од Би то -
ла, Ве лес, При леп, Охрид, Ге вге ли ја,
Штип и од дру ги гра до ви низ Ма ке до -
ни ја, кои во на ред ни те ме се ци ќе дој -
дат за да ги ви дат овие уба ви ни. Ова
е свет ска ра бо та. Се то из ло же но е за
по чит и чо век не тре ба да дој де са мо
ед наш, ту ку по ве ќе па ти за да го ви -
ди се то ова - из ја ви Ар ги ров ски. 

Ди ре ктор ка та на Ар хе о ло шки от
му зеј, Ве се ла Че сто е ва, во из ја ва та
за ме ди у ми те ре че де ка вра ти те се

отво ре ни за по се ти те ли од си те во -
зра сти и де ка ар хе о ло шка та збир ка
по сто ја но ја на до пол ну ва ат со но ви

ВО ПОСЕТА НА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ 

Пен зи о не ри те во о ду ше ве ни од по ста вка та во му зе јот

Но во из бра но то ра ко водс тво на
Здру же ни е то на со ли дар ни пен зи о не -
ри на оп шти на та Илин ден има ше сред -
ба со гра до на чал ни кот Жи ка Сто ја нов -
ски. На сред ба та бе ше истак на та до -
се гаш на та ус пеш на со ра бо тка по ме -
ѓу оп шти на та Илин ден и здру же ни е то,
кое брои око лу 1.900 чле на. Спо ред
гра до на чал ни кот Сто ја нов ски, здру же -
ни е то е еден од по а ктив ни те чи ни те ли
во јав ни от жи вот на оп шти на та, кое со
сво е то искус тво да ва под др шка и
актив но учес тву ва во ре а ли за ци ја та
на го лем број про е кти од ин те рес на
гра ѓа ни те на оп шти на та. На сред ба та
со гра до на чал ни кот Сто ја нов ски пен -
зи о не ри те иска жаа бла го дар ност за
кон ти ну и ра на та под др шка на по ве ќе
по ли ња што оп шти на та Илин ден им ја

да ва во пос лед ни те не кол ку го ди ни,
осо бе но за функ ци о ни ра ње то на пен -
зи о нер ски те клу бо ви, ка де што пен зи -
о не ри те го ми ну ва ат сло бод но то вре -
ме, се дру жат и ре а ли зи ра ат раз ни кул -
тур ни актив но сти. На сред ба та, гра до -
на чал ни кот Сто ја нов ски истак на:

- Оп шти на та Илин ден во кон ти ну и -

тет ги сле ди по тре би те на пен зи о не ри -
те и се тру ди во рам ки те на сво и те мож -
но сти се ко гаш да им из ле зе во пре -
срет. Гри жа та за нај во зрас ни те, од чие
бо га то жи вот но искус тво мо же мно гу
да се на у чи, ќе про дол жи и во ид ни на
- ре че Сто ја нов ски.

На сред ба та ста на збор и за про е -
кти те што во ид ни на за ед нич ки ќе ги
ре а ли зи ра ат оп шти на та Илин ден и
здру же ни е то, со кое пред не кол ку го -
ди ни бе ше пот пи шан и ме мо ран дум,
со кој бе ше вос по ста ве на ме ѓу себ на -
та со ра бо тка во спро ве ду ва ње то на
актив но сти те за уна пре ду ва ње на ква -
ли те тот на жи ве е ње, ка ко и кул тур ни -
те, спорт ски те и ху ма ни тар ни те по тре -
би на пен зи о не ри те на по драч је то на
оп шти на та.                                          К. С. А.

на о ди од ло ка ли те ти те, та ка што во
ви три ни те се га има над осум ил ја ди
вред ни ар те фа кти.

- Ар хе о ло шки от му зеј и по на та -
му ќе би де про мо тор на движ но то
кул тур но ар хе о ло шко нас ледс тво во
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и е отво рен
за си те цел ни гру пи. Се гаш ни от број
на из ло же ни ар те фа кти не е ко не -
чен за што си те пред ме ти од ре дов -
ни те ар хе о ло шки иско пу ва ња, кои
ќе го по ми нат про це сот на кон зер -
ва ци ја, ќе би дат прет ста ве ни во но -
ва та по ста вка - истак на Че сто е ва.

Пен зи о не ри те го на пу шти ја овој
им по зан тен об јект гор ди и во о ду ше -
ве ни, но и за чу де ни зо што до се га се -
то ова би ло скри е но од очи те на јав -
но ста, пред с4, во Ма ке до ни ја, но и
по ши ро ко. Зо што овие ар гу мен ти -
ра ни до ка зи за ци ви ли за ци и те кои
би ле на овие про сто ри, ко га во оп -
кру жу ва ње то не зна е ле што е на кит
или ко ва ни па ри, не би ле до се га ва -
ка и на овој на чин при ка жа ни за да
се ви дат и све тот да доз нае ко ја е
Ма ке до ни ја, кои се ма ке дон ски те
ко ре ни, и ка ква е и до ка де е до се -
га на ша та исто ри ја. 

Ова што го ви дов ме 
е на ви сти на за па ме те ње,
би деј ќи тоа се све дош тва 

за на ши те ко ре ни и
иден ти тет, истак на 

пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски 

ЗДРУЖЕНИЕ НА СОЛИДАРНИ ПЕНЗИОНЕРИ-ИЛИНДЕН

По по вод Ос ми март, Ме ѓу на род ни от ден на же на та,
акти вот на пен зи о нер ки при Здру же ни е то на пен зи о не -
ри на Га зи Ба ба ор га ни зи ра ше им пре сив на ос мо мар -
тов ска сред ба. На прос ла ва та учес тву ваа и пен зи о нер -
ки те од акти вот на Здру же ни е то на во е ни те пен зи о не ри.

На за ед нич ка та сред ба, пре тсе да тел ка та на со бра ни -
е то при ЗП-Га зи Ба ба, Ана Ѓе ор ѓи е ва, че сти тај ќи им го де -
нот на при сут ни те и на си те пен зи о нер ки во Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја, им се обра ти со при год ни збо ро ви за зна че ње -

то на овој ден, истак ну вај ќи де ка ва кви те сред би при до -
не су ва ат за дру же ње и за ба ва. Сред ба та по ми на во при -
јат на ат мо сфе ра и во до бро рас по ло же ние, со игра, пес -
на и му зи ка, што ќе оста не за па ме те на од при сут ни те.

Све че но и до сто инс тве но со дру же ње, из лож би, ху -
ма ни тар ни ак ции и до на ции, Ос ми март оваа го ди на бе -
ше од бе ле жан ре чи си во си те здру же ни ја член ки на Со -
ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја. 

В.Па чем ски

Ка ли на С. Ан до но ва 

Из бо ри те за вр ши ја, актив но сти те
про дол жу ва ат. Осо бе на разд ви же ност
на пен зи о не ри те но сат под го то вки те
на ре ги о нал ни те ре вии на пес на, му -
зи ка и игри, кои има ат цел да ги за чу -
ва ат кул тур но то бо гат ство и оби ча и те
на си те што жи ве ат на овие про сто ри,
оста вај ќи ги во нас ледс тво на ге не ра -
ци и те кои до а ѓа ат. Во под го то вка се и
се лек ци и те за ре ги о нал ни те спорт ски
нат пре ва ри за 2015 го ди на, кои се с4
по ма сов ни низ го ди ни те. 

Оваа го ди на ре ви и те ќе се одр жат
по три на е сет ти пат и за прв пат во 8
ре ги о ни. Ова е пред лог на ко ми си ја -
та за кул тур но-за ба вен жи вот на СЗПМ,
а пред ло гот бе ше при фа тен на сед ни -
ца на ИО и на сед ни ца на со бра ни е то,

со цел по ку со да тра ат и да би дат што
по ква ли тет ни. 

Што се од не су ва до спорт ски те нат -
пре ва ри, тие се ју би леј ни и оваа го ди -
на се одр жу ва ат по 20 пат. Ова е на -
ви сти на ре док ју би леј. Нат пре ва ри те
за поч на ле во не кол ку дис цип ли ни и со
мал број нат пре ва ру ва чи, а пре рас -
на ле во ви стин ска спорт ска пен зи о -
нер ска олим пи ја да, на ко ја се за ста -
пе ни ду ри 11 дис цип ли ни. Са ми от факт
што овие ма ни фе ста ции се одр жу ва -
ат две де це нии е до каз де ка пен зи о -
не ри те, иа ко во по од ми на та во зраст,
мо жат да се нат пре ва ру ва ат во игра -
ње и во пе е ње, но и да ги од ме рат сво -
и те ин те ле кту ал ни и фи зич ки спо соб -
но сти во игра ње шах, во вле че ње ја -
же или во тр ча ње. 

Во ор га ни за ци ја на СЗПМ и го ди на -

ОД АКТИВНОСТИТЕ НА СОЈУЗОТ ВО 2015 ГОДИНА

Во те кот на под го то вки те на ре ви и те на 
пес ни, музика и игри и спорт ски те нат пре ва ри

Оп шти на та Илин ден ја про дол жу ва
гри жа та за сво и те нај во зрас ни жи те ли

Јас ми на То до ров ска

На 18 март го ди на ва, со ед ног лас на
од лу ка на си те 53 чле на на со бра ни е то
на ЗП-Ку ма но во за ста ро-нов пре тсе да -
тел по втор но е из бран Спи ри дон Ни ко -
лов ски. Не го ви от из бор по ми на во де -
мо крат ска ат мо сфе ра, со што се по ка -
жа и на де ло де ка ти мот што по бе ду ва и
ос тва ру ва за бе ле жи тел ни и ус пеш ни ре -
зул та ти не тре ба да се ме ну ва. Та ка, на
че ло на ед но од нај ста ри те и нај ма сов -
ни здру же ни ја на пен зи о не ри те од Ма -
ке до ни ја, со ско ро 13.000 чле на во 33
огра но ци, во три те оп шти ни Ку ма но во,
Лип ко во и Ста ро На го ри ча не, во на ред -
ни от 4-го ди шен ман дат ќе би дат Ни ко -
лов ски, при дру жу ван од пот пре тсе да тел -
ка та Љу би ца Куз ма нов ска и се кре та рот

Ри сто Да у тов ски, кои за ед но по втор но ја
до би ја до вер ба та од сво е то членс тво. 

Заб ла го да ру вај ќи им се на до вер ба -
та на из бор но-кон сти ту тив на та сед ни ца,
Ни ко лов ски истак на де ка ќе се за ла га да
ра бо ти во ин те рес на ку ма нов ски те пен -
зи о не ри, а до се гаш но то ус пеш но ра бо -
те ње ќе го из диг не на нај ви со ко ни во,
над гра ду вај ќи го ЗП-Ку ма но во ка ко пре -
поз нат лив бренд во др жа ва та.

Ина ку, на из бор на та со бра ни ска сед -
ни ца, освен што беа ве ри фи ку ва ни ман -
да ти те на но ви те чле но ви на со бра ни е -
то на ЗП-Ку ма но во, бе ше из бран и нов
из вр шен од бор, кој брои 13 чле на, ка ко
и нов над зо рен од бор и од бор за ста ту -
тар но-прав ни пра ша ња. И во два та од -
бо ра се нај доа ком пе тент ни и спо соб ни
лу ѓе. 

На сед ни ца та беа из бра ни и двај ца
но ви де ле га ти за со бра ни е то на СЗПМ и
тоа: д-р Мир ко Ма кре шан ски и Ху љу си
Са лиу, кои ќе го прет ста ву ва ат ку ма нов -
ско то здру же ние на до сто ен на чин.

При из бо рот на ра ко вод ни те ли ца,
те ла и ор га ни на здру же ни е то беа за па -
зе ни си те кри те ри у ми: чле но ви те, пред
с4, да би дат струч ни, спо соб ни и актив -
ни пен зи о не ри, а се вни ма ва ше и на по -
ло ва та и на ци о нал на при пад ност.

ЗП-КУМАНОВО 

Од бо га то то жи вот но 
искус тво на пен зи о не ри те

мо же мно гу да се на у чи
На 18 март 2015 го ди на ед но од

нај а ктив ни те скоп ски здру же ни ја ја
одр жа сво ја та из бор на сед ни ца, на ко -
ја беа из бра ни ор га ни и те ла кои ќе го
ра ко во дат здру же ни е то во на ред ни от
че ти ри го ди шен ман дат. При из бо рот
на ра ко водс тва та членс тво то се ра ко -
во де ло од фа ктот де ка про ве ре ни те
ка дри се га ран ци ја за ус пех и во на -
ред ни от ман дат, иа ко се во де ло сме -
тка и за дру ги те бит ни прин ци пи и пре -
по ра ки. Та ка, во но во из бра но то со -
бра ние 8 чле на се од по неж ни от пол,
или 30 про цен ти! На сед ни ца та е ве -
ри фи ку ван ман да тот на чле но ви те на
но во то со бра ние од 25 чле на, а за пре -
тсе да тел е из бран Ме то ди ја То шев ски,
за ра ди по стиг ну ва ња та на мно гу по -
ли ња на ни во на здру же ни е то, а осо -
бе но на ни во на со ју зот, ка ко пот пре -
тсе да тел на ИО на СЗПМ.

Но ви от из вр шен од бор брои 7 чле -
на, а за пре тсе да тел по втор но е из бран
Ме то ди ја Но вков ски, кој и до се га го ра -
ко во де ше здру же ни е то мош не ус пеш -
но, за што све до чат го ле ми от број актив -
но сти и по стиг на ти ре зул та ти. За се кре -
тар по втор но е из бран Љу бин ко Ри стов. 

На сед ни ца та беа из бра ни: Над зо -
рен од бор од 3 чле на, ка ко и ста ту тар -
на и ко ми си ја за из бо ри, исто та ка со
по три чле на.

За де ле гат во со бра ни е то на СЗПМ
е из бран Ме то ди ја То шев ски, а за чле -
но ви на со бра ни е то во СЗП на град
Скоп је се из бра ни Ме то ди ја Но вков -
ски и Љу бе Ри стов ски. На сед ни ца та
по че сен го стин бе ше гра до на чал ни -
кот на оп шти на та Ѓор че Пе тров, Со кол
Ми тров ски, со кој здру же ни е то од лич -
но со ра бо ту ва.

Љ. Ри стов 

При из бо рот на ра ко вод ни те
ли ца, те ла и ор га ни на здру -
же ни е то беа за па зе ни си те

кри те ри у ми: чле но ви те, пред
с#, да би дат струч ни, спо соб -
ни и актив ни пен зи о не ри, а

се вни ма ва ше и на по ло ва та
и на ци о нал на при пад ност

На јин тен зив ни се
под го то вки те во 

дис цип ли ни те дру же ње, со -
жи вот и актив но ста ре е ње

Из бра ни про ве ре ни ка дри

Ос ми март 
од бе ле жан
све че но и 
до сто инс тве но 

ЗП-ГАЗИ БАБА 

Спи ри дон Ни ко лов ски 
е пре из бран за пре тсе да тел

ПРОБИШТИП

„Зел ни кот на ба ба 2015“
Че твр та го ди на по ред оп шти на та Про би штип ја ор га ни -

зи ра ма ни фе ста ци ја та „Зел ни кот на ба ба 2015“, ко ја пре -
диз ви ка огро мен ин те рес и за учес тво, но и за по се та. Оваа
го ди на ма ни фе ста ци ја та се одр жа по по вод Де нот на про -
лет та, на 20 март, на град ски от па зар во Про би штип, со по -
че ток во 11 ча сот. На оваа тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја
при сус тву ваа и учес тву ваа 16 здру же ни ја на пен зи о не ри,
член ки на Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до -
ни ја. Ве ру ва ле или не, на ма ни фе ста ци ја та „Зел ни кот на ба -
ба 2015“ има ше око лу 200 учес ни ци, а при го тву ва ње то и
пе че ње то под врш ник на зел ни кот го гле даа по ве ќе од 1.000
при сут ни со гра ѓа ни и го сти, ме ѓу кои најм но гу број ни беа
пен зи о нер ки те. Штан до ви те на кои беа из ло же ни мно гу број -
ни те спе ци ја ли те ти, изра бо те ни од вред ни те ра це на пен зи -
о нер ки те, беа уба во укра се ни со ин те рес ни ет но е ле мен ти.

Пре крас на та ма ни фе ста ци ја, вкус ни те зел ни ци и спе -
ци ја ли те ти беа за чи не ти и со бо га та кул тур но-за бав на про -
гра ма. Во по че ток на ма ни фе ста ци ја та пред при сут ни те

на ста пи ви ко ич ко трио со две ви ко ич ки пес ни, кои беа во
кон текст на тра ди ци ја та, а по тоа на ста пи ја де чи ња та од
ма ла та фолк лор на гру па при До мот на кул ту ра та и чле но -
ви те на КУД „Ве се ли пен зи о не ри“. Го сти те ги раз ве се ли и
ги за ба ву ва ше фолк-ѕвез да та Да ни е ла Те мел ков ска. Зел -
ни кот се про да ва ше на пар че, а средс тва та што се со браа
ќе би дат на ме не ти во ху ма ни тар ни це ли.

М. Здра вков ска
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ЗП-ОВРЗП-ТЕТОВО

Здру же ни е то на пен зи о не ри
од Те то во во из ми на ти от че ти ри -
го ди шен пер и од по стиг на ре зул -
та ти и актив но сти за по чит. Се -
вкуп на та ра бо та бе ше на со че на
во ин те рес и за по тре би те на пен -
зи о не ри те. Ос но вен дви га тел бе -
ше со бра ни е то на ова мул ти ет -
нич ко здру же ние, во кое се не гу -
ва ат ко ле ктив на та актив ност и
единс тво то, што ус ло ви ЗП-Те то -
во да би де ме ѓу нај а ктив ни те во
рам ки те на Со ју зот на здру же ни -
ја на пен зи о не ри те на Ма ке до ни -
ја, ка ко ед но од нај го ле ми те, со
око лу 12.000 чле на. 

За ра ди се то тоа, а под ра ко -
водс тво на до се гаш но то ра ко водс -
тво, ЗП-Те то во бе ше до ма ќин на
19-ти те пен зи о нер ски ре пуб лич ки
спорт ски нат пре ва ри, а бе ше и ед -
но од пет те здру же ни ја кое учес -
тву ва ше на ме ѓу на род ни от фе сти -
вал за тре то жи вот но до ба во Љуб -
ља на, Сло ве ни ја. 

Со бра ни е то на ЗП-Те то во го со -
чи ну ва ат 47 де ле га ти, из бра ни во
си те 22 огра но ци на не по сред ни
из бо ри. На 11 март со бра ни е то ја
одр жа сво ја та кон сти ту тив на сед -
ни ца на ко ја за нов пре тсе да тел е
из бран Сто јан Со ко ло ски. На сед -
ни ца та на со бра ни е то бе ше из -
бран и нов из вр шен од бор од 17
чле на. 

Исти от ден, из врш ни от од бор
во нов со став, одр жа сед ни ца на
ко ја за пре тсе да тел по втор но е из -
бран Ша бан Ази зи, кој бе ше пре -
тсе да тел и во из ми на ти от ман дат
и ус пеш но ја вр ше ше оваа од го -
вор на функ ци ја. 

На кон сти ту тив на та сед ни ца
се из бра ни и двај ца де ле га ти во
со бра ни е то на СЗПМ – Ша бан Са -
бриу и Со фи ја Си мо ска. Из бран
е и нов над зо рен од бор од пет
чле на.

Г. Ефто ски 

На 18 март го ди на ва, Здру же ни е -
то на пен зи о не ри од Стру ми ца одр жа
кон сти ту тив на сед ни ца на ко ја беа из -
бра ни но ви те те ла и ор га ни. За пре -
тсе да тел на со бра ни е то на ЗП-Стру ми -
ца бе ше из бран Ата нас Кр стев, кој се
пен зи о ни рал ка ко ви со ко о бра зо ван
ра ко во ди тел во обра зо ва ни е то. 

За пре тсе да тел на из врш ни от од -

бор на ЗП-Стру ми ца по втор но бе ше из -
бра на Дан че Да ска лов ска, дип ло ми -
ра на еко но мис тка, не ко гаш на на чал -
нич ка во по драч на та еди ни ца на Ми -
ни стерс тво то за еко но ми ја во Стру ми -
ца, до ка жа на акти вис тка во сво е то
здру же ние, но и во Со ју зот на здру же -
ни ја на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја.

За де ле га ти во со бра ни е то на

СЗПМ беа пред ло же ни и из бра ни Дан -
че Да ска ло ва и Ми тко Спа сев. Дан че
Да ска ло ва бе ше пред ло же на и за
член ка на из врш ни от од бор на со ју -
зот. По из бо рот на сед ни ца та, Да ска -
лов ска им се заб ла го да ри на при сут -
ни те за ука жа на та до вер ба и ве ти де -
ка и по на та му неј зи на глав на пре о ку -
па ци ја ќе би де стан дар дот на пен зи о -

не ри те во Стру ми ца, но и во др жа ва -
та. Ина ку, Дан че Да ска лов ска е ед на
од пр ви те пре тсе да тел ки на здру же -
ние на пен зи о не ри, ко ја бе ле жи ус пе -
си и ре зул та ти во ра бо те ње то. Ус пе си -
те на ЗП-Стру ми ца се до каз де ка и же -
ни те-пре тсе да те ли мо жат да би дат ус -
пеш ни ра ко во ди тел ки и тре ба да ги
има што по ве ќе.                                 К.А.

Јас ми на То до ров ска

За ку ма но ве цот Бла жо Ста ној -
ков, ро дум од Ло зо во, со си гур ност
мо же да се ка же де ка е еден од нај -
на гра ду ва ни те ку ма нов ски пен зи -
о не ри на ре пуб лич ки те нат пре ва -
ри, се стран спор тист, чии гра ди се
за ки те ни со 6 злат ни и еден брон -
зен ме дал. Тој е скро мен чо век, не
са ка мно гу да збо ру ва за се бе, оста -
вај ќи за не го да збо ру ва ат приз на -
ни ја та и на гра ди те. Оние што до -
бро го поз на ва ат за не го има ат са -
мо по фал ни збо ро ви, и ќе ре чат де -
ка ста ну ва збор за вр вен и не у мо -
рен спор тист не при кос но вен во фр -
ла ње ѓу ле, но и до бар тр кач и ско -
кач од ме сто. Ста ној ков по сво е то
пен зи о ни ра ње, од 2006 го ди на,
ре дов но учес тву ва на спорт ски те
пен зи о нер ски нат пре ва ри и се ко -
гаш се вра ќа со на гра ди. 

Од 2006 до 2008 го ди на се нат -
пре ва ру вал во дис цип ли на та тр ча -
ње на 80 ме три и осво ил три злат -
ни ме да ли, во 2009 го ди на учес -
тву ва во тро бо јот и по втор но пр во -
то ме сто е не го во. Ка ко фр лач на
ѓу ле се нат пре ва ру ва од 2012 го -

ди на и до се га осво ил две пр ви и
ед но тре то ме сто. Ина ку, Бла жо е
ме ѓу нај ре дов ни те на тре нин зи те
на ат лет ско то игра ли ште кај Тех -
нич ко то учи ли ште: прв до а ѓа, пос -
ле ден си за ми ну ва. Тој е и нај дис -
цип ли ни ран учес ник. 

За да се отфр ли ѓу ле то што по -
до бро и по да ле ку, Ста ној ков ве ли
де ка е по треб но да се знае тех ни -
ка та, но важ на е и кон цен тра ци ја -
та. И ко га се то тоа нат пре ва ру ва чот
ќе ус пее да го усог ла си, ќе дој де до
по са ку ва на та цел и по до бри ре зул -

та ти. Од ко ми си ја та за спорт и ре -
кре а ци ја при ЗП-Ку ма но во, Ста ној -
ков по ве ќе па ти е на гра ду ван и тоа:
три па ти е прог ла су ван за нај до бар
спор тист на го ди на та пре ку здру же -
ни е то и пет па ти пре ку Оп штин ски -
от со јуз на спор то ви. Ста ној ков за
спор ту ва ње то ве ли де ка е не раз -
де лен дел од не го ви от жи вот, мож -
ност за ре ла кса ци ја, здра во и актив -
но жи ве е ње, стек ну ва ње но ви при -
ја телс тва и дру же ње. 

Во ид ни на има мно гу пла но ви.
Се на де ва де ка спорт ски от дух уште
дол го не ма да го на пу шти и оче ку -
ва уште мно гу приз на ни ја и на гра -
ди. Му по са ка ме да му се ис пол нат
си те пла но ви и жел би, за да мо же
во ид ни на до стој но да ги бра ни бо -
и те на ку ма нов ско то здру же ние на
пен зи о не ри. 

ЗП-КУМАНОВО 

ЗП-СТРУМИЦА 
За пре тсе да тел ка на ИО по втор но е из бра на Дан че Да ска лов ска

Сто јан Со ко ло ски нов 
пре тсе да тел на со бра ни е то

На чо ве кот до кра јот на жи во тот му тре ба -
ат и умс тве ни и фи зич ки актив но сти, но и кре -
а тив ни ан гаж ма ни за да со поц вр сти че ко ри
го изо ди па тот на жи во тот. На ова н? по тсе ти -
ја пен зи о ни ра ни те на став нич ки од ЗП-Цен -
тар. Це ли от нив ни актив, на кој му се прик лу -
чи ја и не кои раз гра но ци, во про сто ри и те на
здру же ни е то ор га ни зи ра из лож ба на до маш -
ни ра ко твор би изра бо те ни од ве шти те ра це
на пен зи о нер ки те. Ос нов на та цел за да се ор -
га ни зи ра оваа из лож ба е на же ни те, но и на
дру ги те пен зи о не ри од по драч је то на оп шти -
на та и по ши ро ко, да им по ка жат де ка со кре -
а тив на ра бо та мо же и тоа кол ку мно гу да се
ис пол ни вре ме то, да се ос мис ли жи во тот, па

и да се обез бе ди не кој де нар плус за по до бар
пен зи о нер ски жи вот. Но нај до бро то од се то
ова е што со изра бо ту ва ње то до маш ни ра -
ко твор би се над ми ну ва оса ме но ста, чув ство -
то на бе ско рис ност, ме лан хо ли ја та...

Пен зи о ни ра ни те на став нич ки од ЗП-Цен тар
и дру ги те учес ни ци на из лож ба та, со пре у ба ви -
те до маш ни ра ко твор би: ка пи, ша ло ви и на ме -
тки, блу зи и џем пе ри, раз но вид ни те по кри вки
за на ма са, но и ре тко уба ви от на кит изра бо тен
од мо ни ста, на пен зи о не ри те им по ра чаа: „Џа -
бе ра бо ти-џа бе не се ди“. Нив на жел ба е оваа
по ра ка да стиг не и до мла ди те, кои тре ба да ја
про дол жат уба ва та и бо га та тра ди ци ја.

Ц. Или е ва

ЗП-ЦЕН ТАР

Три па ти е прог ла су ван
за нај до бар спор тист на
го ди на та пре ку ЗП-Ку -

ма но во и пет па ти пре -
ку Оп штин ски от со јуз

на спор то ви

Бла жо Ста ној ков, се стран спор тист, 
осво ју вач на зла тен ме дал

Со ња Сми ле ска 

На 27 фе вру а ри, во при сус тво на го лем број чле но ви
на здру же ни е то, бе ше одр жа на сед ни ца на со бра ни е то
за из бор на пре тсе да тел и чле но ви на со бра ни е то за но -
ви от че ти ри го ди шен ман дат. Нај пр вин, спо ред ста ту тот
на здру же ни е то бе ше пред ло же но и из бра но ра бот но пре -
тсе да телс тво од три чле на, а од нив на стра на бе ше пред -
ло жен и усво ен де лов ни кот за ра бо та на сед ни ца та. По -
тоа, беа из бра ни кан ди да ци ска и ве ри фи ка ци ска ко ми -
си ја. 

Во све че на ат мо сфе ра и ед ног лас но за пре тсе да тел
на здру же ни е то по втор но бе ше из бран Спир ко Ни ко лов -
ски, а беа из бра ни и 23 чле на на со бра ни е то.

Ста ро-но ви от пре тсе да тел Ни ко лов ски се заб ла го да -
ри на по втор но да де на та до вер ба од членс тво то, а по тоа
под не се из ве штај за ра бо та та на те ла та и ор га ни те на
здру же ни е то за из ми на ти от че ти ри го ди шен пер и од, при

што осо бе но ги истак на проб ле ми те со кои се со о чу ва -
ше здру же ни е то, ка ко и по стиг на ти те ре зул та ти во об ла -
ста на спор тот, кул ту ра та и гри жа та за членс тво то и дру -
го. По тоа сле ду ва ше отво ре на и де мо крат ска рас пра ва
по из ве шта јот, а се из ди фе рен ци раа и по бит ни те не ре -
ше ни проб ле ми на кои тре ба да се фо ку си ра но во из бра -
но то ра ко водс тво, а кои ќе би дат но ти ра ни во про гра ма -
та за ра бо та што ќе се до не се во нај ско ро вре ме. 

Вед наш по за вр шу ва ње то на из бор на та сед ни ца и ве -
ри фи ку ва ње то на ман да ти те на из бра ни от пре тсе да тел и
чле но ви на со бра ни е то, се одр жа ре дов на сед ни ца на со -
бра ни е то, при што беа из бра ни чле но ви на из врш ни от и
на над зор ни от од бор, ка ко и на ко ми си ја та за ста ту тар -
ни пра ша ња. Во ед но, за де ле гат во со бра ни е то на СЗПМ
бе ше из бран Здра вко Пе тков ски, а за де ле гат на со бра -
ни е то на СЗП на гра дот Скоп је, Спир ко Ни ко лов ски. Исто
та ка, беа из бра ни и чле но ви на ко ми си и те за кул ту ра,
здрав ство, спорт и на Акти вот на пен зи о нер ки те. 

Пред нови задачи и активности

Кре а тив на из лож ба
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