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ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ

Ка ли на С. Ан до но ва

Со цел да се направи анализа на
ос тва ре но то во де вет те ме се ци од
2015 го ди на, на 20 октом ври се одр -
жа че твр та та сед ни ца на из врш ни от
од бор на Со ју зот на здру же ни ја на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја. На сед -
ни ца та, по крај чле но ви те на ИО, при -
сус тву ваа: Бес ник По це ста, пот пре -
тсе да тел на со бра ни е то на СЗПМ, Ми -
тре Сто ја нов ски, пре тсе да тел на над -
зор ни от од бор на СЗПМ и Здра вко
Пе тков ски, пре тсе да тел на ко ми си -
ја та за спорт и ре кре а ци ја. 

На сед ни ца та бе ше под не се на ин -
фор ма ци ја за ре зул та ти те од јав на та
рас пра ва по пред ло гот за из ме ни во
ста ту тот на СЗПМ. Иста та е за вр ше -
на и си те пред ло зи и до пол ну ва ња ќе
% би дат да де ни на разг ле ду ва ње на
ко ми си ја та за ста ту тар ни пра ша ња.
Ин фор ма ци ја та ја под не се Стан ка
Трај ко ва, се кре тар ка на ИО на СЗПМ,
а во ди ску си ја та учес тву ваа: Ди ми -
три ја Бо га ти но ски, Ѓор ѓи Се ра фи мов,
Ѓор ге Ан до нов, м-р Или ја Ада мо ски,
Ри сто Фран гов, Ри сто Трај ко ски, Сал -
тир Ка ров ски, Дан че Да ска лов ска,
Јор дан Ко ста ди нов, д-р Кр сто Ан ге -
лов ски и д-р Мир ко Ма кре шан ски.
Се зак лу чи пред ло гот за ста ту тар ни -
те из ме ни да би де усво ен на сед ни -
ца та на со бра ни е то на СЗПМ, во вто -
ра та по ло ви на на де кем ври 2015 го -
ди на, при што ќе би дат пред ло же ни
пре по ра ки за из ме ни и до пол ну ва -
ња на ста ту ти те на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те-член ки на СЗПМ.

Во ди ску си ја та учес тву ваа: Ди ми -
три ја Бо га ти но ски, Ѓор ѓи Се ра фи мов,
Ѓор ге Ан до нов, м-р Или ја Ада мо ски,
Ри сто Фран гов, Ри сто Трај ко ски, Сал -
тир Ка ров ски, Дан че Да ска лов ска,
Јор дан Ко ста ди нов, д-р Кр сто Ан ге -
лов ски и д-р Мир ко Ма кре шан ски.
За ус пеш но то фи нан си ско ра бо те ње
на Со ју зот во пер и о дот од 1 ја ну а ри
до 30 сеп тем ври 2015 го ди на, из ве -
штај под не се глав ни от сме тко во ди -
тел на СЗПМ, Пе ро Ан дре ев ски. По
ди ску си и те на по ве ќе ми на, ка ко и по
из ве шта јот на пре тсе да те лот на над -
зор ни от од бор, Ми тре Сто ја нов ски,

се зак лу чи де ка Со ју зот во наз на че -
ни от пер и од ра бо тел ра ци о нал но, до -
ма ќин ски и спо ред пла нот, ду ри во
одре де ни ста вки има и за ште да, а та -
ка ќе про дол жи да ра бо ти и до кра јот

на го ди на та.
На сед ни ца та беа под не се ни из -

ве штаи и за пре сто јот на на ша та де -
ле га ци ја на 15-от Ме ѓу на ро ден фе -
сти вал за тре та жи вот на до ба во Љуб -

ља на, Сло ве ни ја, ка ко и за на ста пи -
те на кул тур но-умет нич ки те друш тва
на ЗП-Ра до виш и Кон че и на ЗП-Ма -
ке дон ска Ка ме ни ца. Из врш ни от од -
бор бе ше ин фор ми ран де ка и оваа
го ди на две те пен зи о нер ски здру же -
ни ја ја прет ста ви ја Ма ке до ни ја во
нај у ба во свет ло, истак на ше фот на
де ле га ци ја та, Јор дан Ко ста ди нов,
член на ИО на СЗПМ. Исто та ка, чле -
но ви те беа ин фор ми ра ни де ка со
осо бен ус пех бил при мен и ре фе ра -
тот „Ка ко до актив но ста ре е ње“, кој
на ме ѓу на род на та кон фе рен ци ја во
рам ки те на Фе сти ва лот го под не се
пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски. Тој
ин фор ми ра де ка од си те зем ји при -
сут ни на оваа европ ска ма ни фе ста -
ци ја е при фа те на не го ва та ини ци ја -
ти ва Европ ска та ре ги о нал на ре ви ја
на пес ни и ора „Скоп је 2016“, под по -
кро ви телс тво на евро пра те ни кот Иво
Вајгл а по по вод 70 го ди ни од пен зи -
о нер ско то ор га ни зи ра ње во Ма ке -
до ни ја, да се одр жи во Ма ке до ни ја
на ред на та го ди на. Пре тсе да те лот Ар -
ги ров ски ин фор ми ра и де ка си те тро -
шо ци на СЗПМ за учес тво на кон фе -
рен ци ја та и на фе сти ва лот се по кри -
е ни од ЕУ и од ЗДУС.

На сед ни ца та, спо ред из ве шта јот
на Здра вко Пе тков ски, 20-ти те ју би -
леј ни пен зи о нер ски спорт ски нат пре -
ва ри, одр жа ни во сеп тем ври 2015
го ди на во Скоп је, беа оце не ти ка ко
нај ус пеш ни до се га. На сед ни ца та беа
до не се ни и не кол ку од лу ки за не пре -
че на ра бо та на Со ју зот и не го ви те те -
ла и ор га ни. 

Јав на та рас пра ва по пред ло гот за из ме ни во ста ту тот на
СЗПМ е за вр ше на и си те пред ло зи и до пол ну ва ња ќе � би дат

да де ни на разг ле ду ва ње на ко ми си ја та за ста ту тар ни пра -
ша ња, а по тоа ќе би дат усво е ни од со бра ни е то во де кем ври

Со до ма ќин ско ра бо те ње е ос тва ре но и по ве ќе од пла ни ра но то

Мир ко Ма кре шан ски 

ЗП-Ку ма но во и раз гра но кот на пен -
зи о не ри те од Лип ко во, на 3 октом ври
го ди на ва, ја ор га ни зи раа вто ра та тра -
ди ци о нал на мул ти ет нич ка сред ба на
ко ја учес тву ваа сто ти на пен зи о не ри
од Ку ма но во и од се ла та Умин Дол, Љу -
бо драг, Но во Се ло, Бе ди ње, Ма теј че,
Лип ко во, Слуп ча не и Ста ро На го ри ча -
не. На сред ба та при сус тву ваа и Бес -
ник По це ста, пот пре тсе да те лот на со -
бра ни е то на СЗПМ, Спир ко Ни ко лов -
ски и Љу би ца Куз ма нов ска, пре тсе да -
те лот и пот пре тсе да те лот на ЗП-Ку ма -
но во и Не џа ти Ос ма ни, се кре та рот на
оп шти на та Лип ко во, ка ко и де ле га ти -
те во СЗПМ од Ку ма но во, Мир ко Ма -
кре шан ски и Ху љу си Са лиу.

Спо ред утвр де на та про гра ма, нај -
пр вин беа по се те ни мес на та за ед ни -
ца и пен зи о нер ски от клуб во Лип ко во,
а по тоа во учи ли ште то бе ше ор га ни -
зи ра на ра бот на сред ба, ко ја што ја
отво ри Ис ма ил Га ниу од раз гра но кот.
Пен зи о не ри те и при сут ни те ги поз дра -
ви пре тсе да те лот На зим Еми ни, а во
поз дра ви те се вклу чи и Ху љу си Са лиу,
истак ну вај ќи ја по тре ба та од со жи вот
и ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо тка.

Пред пен зи о не ри те збо ру ва ше и
пот пре тсе да те лот на со бра ни е то на
СЗПМ, Бес ник По це ста, кој на при сут -
ни те им ги пре не се топ ли те поз дра ви
од пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски и за лож би те на со ју зот за
по до бар стан дард на пен зи о не ри те
на си те по ли ња, а осо бе но на по до -
бру ва ње то на ме ѓу ге не ра ци ска та со -
ра бо тка, актив но то ста ре е ње и со жи -
во тот.

Мо е то при сус тво ме ѓу вас е по твр -
да за ова што го ре ков. Ве гле дам со
за до волс тво за ед но сед на ти ед ни до
дру ги ка ко ви стин ски при ја те ли. Јас ги
пра там ва ши те актив но сти пре ку ва -
ше то спи са ние „Пен зи о нер ски ин фор -
ма тор“ и ду ри му на пи шав и пис мо на
пре тсе да те лот Ни ко лов ски во кое ја
по фа лив ра бо та та на си те ор га ни и те -
ла во здру же ни е то, а осо бе но на по ле -
то на со жи во тот. И се га ве лам: вие сте
нај до бри ме ѓу нај до бри те здру же ни -
ја. Ви по са ку вам мно гу здрав је и мно -
гу ва кви сред би - за вр ши вид но воз -
бу ден и со мно гу емо ции пот пре тсе да -
те лот По це ста.

Пре тсе да те лот на ЗП-Ку ма но во,
Спир ко Ни ко лов ски, се заб ла го да ри на
уба ви те збо ро ви и по ра ки, за ви со ки -

те оце ни за ор га ни за ци ја на сред ба та
и ве ти де ка та ка ќе би де и во ид ни на,
а се кре та рот на оп шти на та Лип ко во ги
поз дра ви ра ко водс тва та на пен зи о не -
ри те и ги за поз на со при род ни те вред -
но сти и мож но сти на оп шти на та. 

Сред бата ја поз дра ви ја и Али ри за
Ра ма да ни и Зе кир Исе ни, пен зи о не -
ри од Ма теј че и Лип ко во. По тоа бе ше
разг ле да на вод на та аку му ла ци ја Глаж -
ња, а дру же ње то про дол жи во ре сто -
ра нот „Ко дра“ на Лип ков ско Езе ро.

Пр во то оро го по ве де Те ви де Иља зи
со му зич ка при друж ба на Ко ста Ќо се.

Во Клу бот на пен зи о не ри те, уште
од ра ни те утрин ски ча со ви ЗП-Ку ма -
но во и Здру же ни е то за ди ја бе тес од
Ку ма но во ор га ни зи раа ме ре ње на
ше ќер во кр вта за пен зи о не ри те и за
гра ѓа ни те, ка де што и овој пат ак ци ја -
та ја из ве доа Дра ган Га че виќ и м-р фар -
ма цевт Ра сим Ари фи. При тоа се де леа
ле то ци и при рач ни ци за ди ја бе тес на
ма ке дон ски и на ал бан ски ја зик.  

ЗП-КУМАНОВО 

Вто ра мул ти ет нич ка сред ба на Глаж ња во оп шти на та Лип ко во ЗП-Ку ма но во е убав 
при мер за со жи вот. 

Ва ше то мул ти ет нич ко 
здру же ние е ед но од 

нај до бри те во с#. Ви по са ку -
вам мно гу здрав је и мно гу

ва кви сред би, рече
вид но воз бу ден и со 

мно гу емо ции 
пот пре тсе да те лот По це ста
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По по вод де се тго диш ни от ју би леј на оп шти на -
та Бу тел, гра до на чал ни кот Пе тре Ла ти нов ски на
Здру же ни е то на пен зи о не ри кое го но си име то на
оп шти на та му до де ли пла ке та, ко ја на све че на та
прос ла ва на 21 октом ври, во До мот на АРМ во
Скоп је му ја вра чи на пре тсе да те лот на ЗП-Бу тел,
Љуп чо Ди мов ски. При тоа гра до на чал ни кот го иска -
жа за до волс тво то од ме ѓу себ на та со ра бо тка и им
од да де приз на ние на пен зи о не ри те за по стиг на -
ти те ус пе си во ос тва ру ва ње то на про грам ски те
за да чи и при до не сот во раз во јот на оп шти на та.

При јат но из не на ден и за до во лен, пре тсе да те -
лот на ЗП-Бу тел, Љуп чо Ди мов ски, се заб ла го да -
ри и при тоа истак на де ка осо бе но му е дра го што
ре зул та ти те од нив на та ра бо та се за бе ле жа ни и
од гра до на чал ни кот и од оп шти на та, а за приз на -
ни е то ре че де ка прет ста ву ва пот тик за но ви за -
ла га ња и ус пе си на ра ко водс тво то и на членс тво -
то во це ли на.

Ју би ле јот на оп шти на та се сов па ѓа со 5-го диш -
ни от ју би леј што Здру -
же ни е то ќе го од бе ле -
жи до сто инс тве но и со
мно гу актив но сти на
13 де кем ври. Мо де ли -
ра ње то на про гра ма -
та спо ред ин те ре сот и
вку со ви те на при пад -
ни ци те на Здру же ни е -
то оваа го ди на се по ка -
жа мош не по лез но, та -
ка што ту ри стич ко-ре -
кре а тив ни те актив но -
сти се нај за ста пе ни, а
членс тво то е за до вол -
но со со др жи на та и из -
бо рот на де сти на ци и -
те. Пре тсе да те лот Ди -
мов ски на бро ја 18 ек -
скур зии и из ле ти кои
оста ви ле не за бо ра вен

впе ча ток кај по се ти те ли те, а осо бе но го изд вои им -
пре сив но то па ту ва ње што бе ше ос тва ре но во ту ри -
стич ки от комп лекс Вла син ско Езе ро во Ре пуб ли ка
Ср би ја. Тој ве ли де ка ди на ми ка та во ос тва ру ва ње -
то на ек скур зи и те, глав но, е со о бра зе на со да ту ми -
те кои ги оз на чу ва ат на ста ни те или го по вр зу ва ат
ме сто то на по се та та за не ка кво кул тур но-исто ри ско
или ре ли ги ско обе леж је. 

Се пак, Здру же ни е то нај го ле ми ус пе си бе ле жи
во соз да ва ње то про стор и по вол ни ус ло ви за дру -
же ње и иска жу ва ње на кул тур но-за бав ни те и на
спорт ско-ре кре а тив ни те актив но сти. Во тој од нос
се ре а ли зи ра и на сто ју ва ње то се кој раз гра нок да
има свој клуб, а ва ква та ин тен ци ја ста ну ва пра -
кти ка бла го да ре ние на ин тен зив на та со ра бо тка
со ло кал на та са мо у пра ва, со чи ја по мош Здру же -
ни е то за не пол ни две го ди ни отво ри пет пен зи о -
нер ски клу ба, а на по ви док е отво ра ње но во пен -
зи о нер ско кат че во раз гра но кот Ра ди ша ни.

Исто та ка, Здру же ни е то ос тва ру ва при мер на
со ра бо тка со СЗП на
град Скоп је и по ши ро -
ко, а осо бе но со СЗПМ,
кој го ди на ва на ЗП-Бу -
тел му ја до ве ри уло га -
та до ма ќин и на пен зи -
о нер ска та спорт ска
олим пи ја да. Си те овие
и дру ги актив но сти и
по стиг ну ва ња на Здру -
же ни е то се ре зул тат на
план ско то и зго ле ме но
ан га жи ра ње на ра ко -
водс тво то, а с/ со цел
да се збо га ти се којд не -
ви е то на пен зи о не ри -
те, да им се обез бе ди
по ква ли те тен жи вот и,
се ка ко, поз дра во и по -
а ктив но ста ре е ње. 

М.Ди мов ски

Крсте Спа се ски

По по вод 15 го ди ни од по сто е ње то на
Акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-Стру га, де -
но ви ве во хо те лот,,Би сер“ во Стру га бе ше
ор га ни зи ра на сред ба на пен зи о нер ки те
од ова здру же ние. На сред ба та учес тву ваа
око лу 350 пен зи о нер ки од ЗП-Ки че во, ЗП-
Де мир Хи сар, ЗП-Би то ла, ЗП-Ка ва дар ци,
ЗП-Ре сен, ЗП-Ве лес, ЗП-Кру ше во, ЗП-Охрид
и Де бр ца и до ма ќи нот ЗП-Стру га. Сред ба -
та, ко ја има ше кул тур но-за ба вен ка ра ктер,
за поч на со по се та на ма на стир ски от комп -
лекс Ка ли шта и со пи е ње на за ед нич ко то
утрин ско ка фе на те ра са та од хо те лот, од
ка де што се про сти ра не по втор ли ва гле -
тка на Охрид ско Езе ро, со пог лед на источ -

но то крај бреж је под па ди ни те на пла ни на -
та Га ли чи ца. По ку со то поз дра ву ва ње и до -
бре дој де од до ма ќи ни те, све че но то дру га -
ру ва ње во ре сто ран ска та са ла за поч на со
поз драв ни обра ќа ња.

Пр ва до бре дој де и при јат на за ба ва на
пен зи о нер ки те им по са ка пре тсе да тел ка -
та на Акти вот на пен зи о нер ки на ЗП-Стру -
га, Ели са ве та Ла за ре ска, ко ја ку со се освр -
на на 15-го диш но то по сто е ње на Акти вот
на пен зи о нер ки. 

Од име то на ЗП-Стру га при сут ни те ги
поз дра ви пре тсе да те лот на здру же ни е то,
Ми ло рад Тр по ски, кој, ме ѓу дру го то, истак -
на де ка Акти вот на пен зи о нер ки е мно гу
ус пе шен во сво ја та ра бо та и има це лос на
под др шка во не го ви те актив но сти од ор -

га ни те на здру же ни е то. При тоа истак на де -
ка тоа ќе го чи нат и во на ред ни от пер и од.

При сут ни те на сред ба та на акти ви те на
пен зи о нер ки од спом на ти те пен зи о нер -
ски здру же ни ја со при год ни збо ро ви ги поз -
дра ви и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ро ски, кој ре че де ка се ко ја ва ква ма ни -
фе ста ци ја е за поз дра ву ва ње. Тој истак на
де ка тре ба да се дру жат и да ги сла ват сво -
и те ус пе си и по сти га ња, де ка го зас лу жу -
ва ат тоа би деј ќи има ат ре зул та ти во ра бо -
та та. И со ова ма сов но сла ве ње се афир -
ми ра ат ка ко го ле ма асо ци ја ци ја ко ја е при -
сут на во си те по ри на оп штес тве но то жи -
ве е ње. Ва кви те сред би, сред би те во при -
ро да и из ле ти те, има ат цел низ дру же ње
да се соз да ва ат но ви при ја телс тва, а се то

тоа при до не су ва за актив но ста ре е ње, што
е при мар на цел на си те. 

По са ку вај ќи им при јат на за ба ва, пре -
тсе да те лот Ар ги ро ски на Акти вот на пен зи -
о нер ки на ЗП-Стру га им по са ка ус пеш но
да ор га ни зи ра ат уште мно гу ва кви сред -
би на при ја телс тво, по раз ни по во ди. 

ЗП-СТРУГА 

Од бе ле жа на 15-го диш ни на та од по сто е ње то
на Акти вот на пен зи о нер ки

До бре То до ров ски

Здру же ни е то на пен зи о не ри од Би то ла со при год -
ни све че но сти го од бе ле жа 15 октом ври, Де нот на пен -
зи о не ри те од овој град. На глав на та прос ла ва при сус -
тву ва ше и де ле га ци ја од збра ти ме ни от град Вра ње, од
со сед на Ср би ја. 

По при е мот и кра тка та сред ба со де ле га ци ја та на
пен зи о не ри од Вра ње, за ед нич ка та прос ла ва се одр -
жа во ре сто ра нот „Па па ра ци“.

На по че то кот на прос ла ва та, пре тсе да тел ка та на
Здру же ни е то на пен зи о не ри од Вра ње, Ми рос ла ва
Трај ко виќ, одр жа кра ток и при го ден го вор.

- Искре но то до бре дој де во го ди ни те на на зад што
ни го при ре ду ва те и не за бо рав ни от пре стој во пре у ба -
ва та Би то ла пра ват се ко гаш ко га ќе се се там на брат -
ски те од но си со вас сол зи на очи да ми на дој дат. Ва -
кво то чув ство го пре не су вам се ка де ка де што при сус -
тву вам на по важ ни со ста но ци во на ша та зем ја и во
странс тво, за тоа што сме там де ка ние сме ви стин ски

при мер за со ра бо тка на две пен зи о нер ски ор га ни за -
ции, на два збра ти ме ни на ро ди – истак на, ме ѓу дру го -
то, пре тсе да тел ка та на пен зи о не ри те од Вра ње, Ми -
рос ла ва Трај ко виќ.

Таа, по по вод Де нот на ЗП-Би то ла, на пре тсе да те -
лот на би тол ски те пен зи о не ри му по да ри умет нич ка
сли ка со те ма ти ка на при род ни те уба ви ни на Вла син -
ско Езе ро.

- Дла бо ко сум убе ден де ка ова е еден од на чи ни те
за соз да ва ње мо сто ви на ви стин ско при ја телс тво ме -
ѓу на ши те ор га ни за ции. Не ка ва кви от од нос оста не ка -
ко при мер за ге не ра ци и те кои до а ѓа ат, за да зна ат ка -
ко се ра бо ти ко га се са ка да се сма ли ја зот на не поз -
на ва ње ед ни со дру ги. Пен зи о не ри те од Вра ње се се -
ко гаш до бре дој де ни, не са мо на од бе ле жу ва ње на на -
ши те и нив ни те зна чај ни да ту ми, ами се ко гаш ко га ќе
на вра тат во Би то ла - истак на пре тсе да те лот на би тол -
ски те пен зи о не ри, То ме Или ов ски. 

По во дот на од бе ле жу ва ње на де нот бе ше иско ри -
стен на нај до бри те спор ти сти кои осво и ја ед но од пр -
ви те три ме ста на пос лед ни те ре пуб лич ки спорт ски нат -
пре ва ри да им се вра чат бла го дар ни ци од стра на на
Здру же ни е то.

Вто ри от ден, за ед но со сво и те до ма ќи ни, де ле га -
ци ја та на пен зи о не ри од Вра ње вре ме то го иско ри сти
за про ше тка низ гра дот и за поз на ва ње на кул тур но-
исто ри ски те зна ме ни то сти. 

Ва сил Па чем ски

Во про сто ри и те на Клу бот на пен зи -
о не ри во пен зи о нер ски от дом „Ли ка Чо -
по ва“ во на сел ба та То пан ско По ле, на 30
октом ври, се одр жа нат пре вар на вљу -
бе ни ци те во древ на та игра на ше е сет и
че ти ри по ли ња. На нат пре ва рот, по крај
до ма ќи ни те, ЗП-Ча ир, учес тву ваа пен зи -
о не ри те-ша хи сти од здру же ни ја та Га зи
Ба ба, Со ли дар ност-Ае ро дром, Ки се ла
Во да, Бу тел и Шу то Ори за ри, со кои се ос -
тва ру ва плод на со ра бо тка и на из ме нич -
ни ме ѓу себ ни по се ти. Го сти те ги поз дра -
ви, им по са ка до бре дој де и збо ру ва ше
за зна че ње то на нат пре ва рот То дор Или -
ев, пре тсе да тел на ко ми си ја та за спорт
и кул ту ра при здру же ни е то. Нат пре ва рот
го прог ла си за отво рен пре тсе да те лот на
ИО на ЗП-Ча ир, Мен тор Ќо ку. 

- На ши те ус ло ви ов де се мно гу
скром ни, но и по крај тоа при фа тив ме
овој нат пре вар да се одр жи кај нас. Ние
са ка ме да се дру жи ме, са ка ме да со -
ра бо ту ва ме со си те здру же ни ја и да
при до не се ме пен зи о не ри те да се за -
поз на ат и да дру га ру ва ат. Ве ру вам де -

ка нат пре ва рот ќе те че нор мал но, не е
бит но кој ќе би де прв, бит но е да се дру -
жи ме, да по не се те до бри впе ча то ци и
са кам од ов де да из ле зе те ба рем со
еден при ја тел по ве ќе - истак на Ќо ку. 

На тур ни рот пен зи о не ри те играа
со го ле ма страст и си ги од ме ри ја си -
ли те, но за нив нај важ но од с/ бе ше
ме ѓу себ но то дру га ру ва ње, а не осво -
е но то ме сто. До ма ќи ни те се по ка жаа
ка ко до бри ор га ни за то ри, ги по че сти -
ја го сти те со ка фе и со сок, а за вре ме
на кра тка та па у за им по де ли ја и ма ла
за ку ска. Нат пре ва рот пре диз ви ка го -
лем ин те рес кај при сут ни те пен зи о не -
ри кои на ви ваа за сво и те фа во ри ти. 

На кра јот беа прог ла се ни пр ви те
три ме ста: пр во то ме сто го за зе доа ша -
хи сти те од ЗП-Ча ир, вто ро то го по де -
ли ја пен зи о не ри те-ша хи сти од ЗП-Ки -
се ла Во да и Со ли дар ност-Ае ро дром, а
тре то то ме сто го осво и ја ша хи сти те од
ЗП-Га зи Ба ба. Нат пре ва рот по ка жа де -
ка што по че сто тре ба да се ор га ни зи -
ра ат ва кви дру же ња и нат пре ва ри, ме -
ѓу дру го то и за јак не ње на со жи во тот
ме ѓу по пу ла ци ја та од тре та та до ба.

Пла ке та за здру же ни е то

ЗП-ЧАИР

Мал ша хов ски тур нир
ЗП-БИТОЛА

Од бе ле жан Де нот на здру же ни е то
Ние сме при мер за ге не ра ци и те кои
до а ѓа ат, за да зна ат ка ко се ра бо ти

ко га се са ка да се сма ли ја зот на не -
поз на ва ње ед ни со дру ги. Пен зи о не -

ри те од Вра ње се се ко гаш
до бре дој де ни, не са мо на од бе ле жу -
ва ње на на ши те и нив ни те зна чај ни
да ту ми, ами се ко гаш ко га ќе на вра -
тат во Би то ла, истак на пре тсе да те лот

на ЗП-Би то ла, То ме Или ов ски

Тре ба да се дру жи ме и да ги
сла ви ме на ши те ус пе си и по сти -
га ња, би деј ќи има ме ре зул та ти
во ра бо та та. И со ова де неш но

ма сов но сла ве ње се афир ми ра -
ме ка ко го ле ма асо ци ја ци ја, ко -

ја е при сут на во си те по ри на
оп штес тве но то жи ве е ње,

истак на Ар ги ров ски

Оп штин ско то здру же ние на пен зи о не ри те од Ло -
зо во, по по вод вер ски от праз ник Па ра ске ва - Пе -
тков ден, на 27 октом ври, бе ше до ма ќин на по ве -
ќе здру же ни ја на пен зи о не ри, кои за ед но со мес -
но то на се ле ние во цр ква та „Пе тко ви ца“ го од бе ле -
жаа овој го лем ден, кој бе ше убав, сон чев и праз -
ни чен.

Отка ко се прос ле ди ја вер ски те оби чаи во цр ков -
ни от храм, че сти тки за праз ни кот до мес но то на се -
ле ние и го сти те упа ти пре тсе да тел ка та на ЗП-Ло зо -
во, Ма ри ја Мо нев ска. Таа им по са ка топ ло до бре -
дој де на прет став ни ци те на СЗПМ, на пен зи о не ри -
те на ЗП-Све ти Ни ко ле, ЗП-Ве лес, ЗП-Кра то во, ЗП-
Кри ва Па лан ка, ЗП-Ра до виш и Кон че, ЗП-Ма ке дон -
ска Ка ме ни ца, ЗП-Не го ти но, ЗП-Де мир Ка пи ја, ЗП-
Бу тел, на Здру же ни е то на тру до ви ин ва ли ди од Све -
ти Ни ко ле, на Здру же ни е то на тру до ви ин ва ли ди од
Ве лес, ка ко и на ге не рал ни от спон зор „Зе гин“.

На при сут ни те им се обра ти и се кре тар ка та на
ИО на СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ко ја им го че сти та
праз ни кот на си те, а во сво е то обра ќа ње осо бен
осврт да де за по вол но сти те што ги има ат и оние
што до пр ва ќе сле ду ва ат за пен зи о не ри те во Ма -
ке до ни ја. За се ќа ва ње на овој пре кра сен праз -
ник,за се ќа ва ње на Ло зо во, пре тсе да тел ка та Ма -
ри ја Мо нев ска на Стан ка Трај ков ска C го по да ри
ро ма нот „За те бе мо ја ма ла Мо ни“ од Љу бин ка Хри -
сто ва од Ло зо во, из да ден пос мрт но.

По тоа мно гу број ни те го сти беа пос лу же ни со цр -
ко вен ру чек, вкус но ма ке дон ско грав че. Но нај среќ -
ни беа пен зи о не ри те од ЗП-Ве лес, би деј ќи спо ред
вер ски те оби чаи за праз ни кот е по тре бен кум, а ЗП-
Ве лес се ја ви за кумс тво за на ред на та го ди на.

За до бро то рас по ло же ние при до не се и му зич -
ка та гру па „Че ти ри плус еден“ од Ло зо во, ко ја ги
кре на на но зе си те пен зи о не ри.                            М.М.

ЗП-БУТЕЛЗП-ЛОЗОВО 

Не за бо рав на сред ба 
на вер ски от праз ник Пе тков ден

Сла ви ца Лам ба ша

Пет ти октом ври 2015 го ди на, убав сон чев
есен ски ден, ка ко по ра чан за одр жу ва ње на
сед ма та по ред ма ни фе ста ци ја во се ло то Бај -
лов це, сме сте но во па зу ви те на Коз ја чи ја та.
КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“ при ЗП-Ку ма но во на
оваа тра ди ци о нал на сред ба учес тву ва ве ќе не -
кол ку го ди ни по ред и ста на пре поз нат лив ка -
ко ве рен чу вар на ко ре ни те, на тра ди ци ја та и
ка ко про дол жу вач на из вор ни от фолк лор. По -
крај тоа, цел та на оваа сред ба е и да се по се ти
ста ри от крај, лу ѓе то да се ви дат со род ни ни те и
при ја те ли те, да се при се тат на де но ви те ко га
жи ве е ле ту ка. 

Све че но то отво ра ње за поч на во 11 ча сот,

со обра ќа ње на пре тсе да те лот на здру же ни е -
то „Коз ја чи ја во ср це то“, Зо ран Бој ков ски. Тој
ги поз дра ви при сут ни те и изра зи за до волс тво
што се ко ја го ди на ма ни фе ста ци ја та е с/ по ма -
сов но по се те на. Про гра ма та за поч на со поз -
драв на та пес на на уче ни ци те од ос нов но то учи -
ли ште во се ло то Бај лов це. Акте рот од штип ски -
от те а тар, Стра шко Ми ло шев ски, со по тек ло од
бај лов ски от крај, се прет ста ви со „Ма ке дон -
ски ду хов ни пос ла ни ја“ и оста ви си лен впе ча -
ток на пуб ли ка та. По тоа сле ду ва ше ко лаж на
про гра ма на КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“ од ЗП-Ку -
ма но во. Фолк ло ри сти те го играа спле тот „Ку -
ма нов ско по ле“, об ле че ни во ко ло рит на на -
род на но си ја и пе е ја пес ни од ку ма нов ски от
крај, во при друж ба на ор ке ста рот. Бо га то то тра -

ди ци о нал но нас ледс тво од овој крај, пре не се -
но из вор но од ве се ли те и нас ме а ни пен зи о не -
ри, бе ше оди гра но без гре шка и ја оду ше ви
мно гу број на та пуб ли ка, а Бо го љуб Ма ној лов -
ски ја ис пеа поз на та та ма ке дон ска пес на „Лич -
на Јо ва но“. 

На ста пот на На да Бу ла то виќ и Но вко Пе тру -
шев ски со ху мо ре ска та „Пен зи о не ри“ бе ше
полн по го док за при сут ни те, се сме е ја од ср це
и ап ла у ди раа. Автор на тек стот е Но вко Пе тру -
шев ски, а во не го се збо ру ва за на стан од се -
којд нев ни от жи вот на ед на обич на ма ке дон -
ска пен зи о нер ска двој ка. 

Бо га та та кул тур но-умет нич ка про гра ма про -
дол жи со на стап на КУД „Фолк ло ри сти“ од Кри -
ва Па лан ка, кое се прет ста ви со спле тот „Коз -
јач ко-Бај лов ска свад ба“. На оваа сред ба, по -
крај кул тур но-умет нич ки от дел, ор га ни за то рот
има ше под го тве но и по ве ќе дру ги со др жи ни:
фр ла ње ка мен од ра мо во да ле чи на, нај бр зо
пи е ње пи во и скок во да ле чи на, за кои се при -
ја ви ја го лем број при сут ни од ма шки пол, а има -
ше и нат пре вар во под го тву ва ње ба ни ца. Жи -
ри-ко ми си ја та има ше те шка за да ча да од лу чи
ко ја ба ни ца да ја прог ла си за нај до бра, би деј -
ќи си те беа до бри. Ве се ло то рас по ло же ние про -
дол жи со пес ни и ора. 

На оваа сред ба, по крај кул тур но-
умет нич ки от дел, ор га ни за то рот

има ше под го тве но и по ве ќе дру ги
со др жи ни: фр ла ње ка мен од ра мо
во да ле чи на, нај бр зо пи е ње пи во и

скок во да ле чи на, за кои се 
при ја ви ја го лем број при сут ни 

од ма шки пол, а има ше и нат пре вар
во под го тву ва ње ба ни ца

Ку ма нов ски те пен зи о не ри 
на „7-ми Бај лов ски сред би“

На 20-ти те ју би леј ни ре пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат -
пре ва ри, кои на 4 сеп тем ври се одр жаа во Скоп је, во ор га ни за ци -
ја на СЗПМ, на ста пи и спорт ска та еки па од ЗП-Ко ча ни. Стрел ци те
Ко ста Сто ја нов, Сто јан Ан до нов, Дра ги Га цев и Ѓор ѓи Јо си фов во
екип на кон ку рен ци ја го осво и ја пр во то ме сто и ста наа но си те ли на
зла тен ме дал. За нај до бар стре лец бе ше прог ла сен Дра ги Га цев, кој
освои најм но гу по е ни во дис цип ли на та стре ла ње со воз душ на пу -
шка и ка ко по е ди нец до би по се бен пе хар и го зас лу жи нај ви со ко -
то приз на ние и епи те тот „нај до бар“.

Ве ќе вто ра го ди на сум пен зи о нер и член на ма шка та еки па во
стре лаш тво на ЗП-Ко ча ни. Ми на та та го ди на го осво ив ме вто ро то
ме сто во др жа ва та, а го ди на ва на ју би леј ни те спорт ски нат пре ва -
ри ста нав ме пр ва ци. Во ед но, со 150 кру га го со бо рив ме др жав ни -
от ре корд, кој ми на та та го ди на из не су ва ше 141 круг. Еки па та со ко -
ја на ста пу вам е ком пакт на, за ед но тре ни ра ме и се дру жи ме, а за
под го то вка има ме од лич ни ус ло ви и осо бе на под др шка од пре тсе -
да те лот на ЗП-Ко ча ни, Ѓор ѓи Се ра фи мов. Пе ха рот за нај до бар стре -
лец во Ма ке до ни ја, што ми бе ше до де лен на пен зи о нер ска та олим -
пи ја да, е уште ед но приз на ние за ме не и за тру дот што го вло жив
на тре нин зи те - истак ну ва Дра ги Га цев.

К. Ге ра си мов

ЗП-КОЧАНИ 
Дра ги Га цев - нај до бар 
пен зи о нер-стре лец во Ма ке до ни ја



Гру па пен зи о не ри од Де бар ја по се ти ја оп -
шти на та Цен тар Жу па, ка де што во Клу бот на пен -
зи о не ри те имаа сред ба со гра до на чал ни кот Ари -
јан Ибра им. Во поз драв ни от збор гра до на чал -
ни кот ре че де ка пен зи о не ри те се ко гаш се до -
бре дој де ни во ло кал на та са мо у пра ва. При тоа
тој ја истак на до бра та со ра бо тка со Клу бот на
пен зи о не ри те кој, ина ку, е сме стен во об је ктот
на са ма та оп шти на. По тоа збо ру ва ше за зна че -
ње то на сред би те и за ед нич ко то здру же ние на
пен зи о не ри те на Де бар и Цен тар Жу па, би деј ќи
на тој на чин по до бро се за поз на ва ат и со ра бо -
ту ва ат ме ѓу се бе. Отво ра ње то на Клу бот на пен -
зи о не ри те е од го ле мо зна че ње по ра ди фа ктот
што се га нај во зрас ни те жи те ли на оп шти на та
има ат ус ло ви за ор га ни зи ра но дру же ње и ре -
кре а ци ја во сло бод но то вре ме.

Се кре та рот на ЗП-Де бар и Цен тар Жу па, Му -
ха мед Хи са, го во ре ше за актив но сти те на здру -
же ни е то. Спо ред не го, над 2.000 пен зи о не ри
од две те оп шти ни, по крај свое здру же ние, се -
га има ат и свои пен зи о нер ски клу бо ви ка де
што ги спро ве ду ва ат сво и те актив но сти. Тој пред

пен зи о не ри те од две те оп шти ни ре че де ка
актив но сти те се мно гу број ни и ги за до во лу ва -
ат по тре би те на си те чле но ви. Пре тсе да те лот на
пен зи о нер ски от клуб во Цен тар Жу па, Африм
Бе ки ров ски, истак на де ка оп шти на та им да ва
сил на под др шка на пен зи о не ри те. Спо ред не -
го, над 400 пен зи о не ри во оваа ру рал на сре -
ди на има ат од лич ни ус ло ви за дру же ње и актив -
но сти. 

Гру па та пен зи о не ри од Де бар, при дру жу ва -
ни од прет став ни ци на Цен тар Жу па, ја по се ти -
ја спо мен-ку ќа та на ро ди те ли те на ос но ва чот
на со вре ме на Тур ци ја, Му ста фа Ке мал Ата ту -
рк, во се ло то Ко џа џик, ка де што жи ве ел та тко -
то на Ата турк, Ри за Ефен ди.

Спо ред пре тсе да те лот на ЗП-Де бар и Цен -
тар Жу па, Џа вит Кар пу зи, тре та та до ба ба ра по -
ве ќе ме ѓу себ ни кон та кти, но и ек скур зии и по -
се ти на окол ни те оп шти ни и по ши ро ко. Од тие
при чи ни, здру же ни е то по све ту ва го ле мо вни -
ма ние на со ра бо тка та со ло кал на та са мо у пра -
ва.

В.Са ди ку
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Сте ван То до ро ски одам на е
пен зи о нер. По крај актив но сти те во
здру же ни е то, дру га ру ва и со пла -
ни ни те и има нај долг пла ни нар ски
стаж. Иа ко има ско ро 90 го ди ни,
не се отка жу ва од пла ни на ре ње,
ни ту на снег зи ме, ни ту на „пе кол -
ни же шти ни“ ле те. Ду ри во зи и ве -
ло си пед и обра бо ту ва бав ча. 

То до ро ски ја оби ко лил це ла Ма -
ке до ни ја по пла ни ни. Од пр во то ки -
ни су ва ње на Коз јак во 1948 го ди -
на, за не го не по стои не про од на
пла ни на. Не ма пла ни на ка де што
не бил. На Ко жув, на вр вот Со лун -
ска гла ва на Ја ку пи ца, на Ки тка, на
ви со чи ни те на Га ли чи ца. Не кол ку
па ти го осво ил и Ко раб, во о ду ше -
ву вај ќи се на пог ле дот од нај ви со -
ки от врв со 2.764 ме три над мор -
ска ви со чи на. На пос лед ни от по -
ход бил со ко ле ги те на ма на стир -
ски от комп лекс Ме те о ри во Гр ци -
ја. Жа ли што не се иска чил и на
Олимп, но по вре да та на кол кот не
му да ва ла, а не го ди ни те. 

- Пла ни на та ми го про дол жу ва
жи во тот. Ми да ва си ла, енер ги ја,
здрав је, мо же би за тоа и на пра вив
90. Ре ла кса ци ја е, ди шеш чист воз -

дух, а дви же ње то ме одр жу ва - ка -
жу ва нај ста ри от при леп ски пла ни -
нар То до ро ски.

Ги знае си те ви со чи ни и па ди -
ни. И скра те ни па те ки. И ка де е по -
лес но, и ка де има што да се ви ди.
Осо бе но уба во се чув ству ва ко га
се ка чу ва по пла ни ни те во ју го за -
пад на Ма ке до ни ја. А Ми хај ло во му
е при ср це. Ја са ка и шу ма та. 

- Се ко ја пла ни на има сво ја уба -
ви на и сво ја ду ша. И на Кај мак ча -
лан има што да ви диш. При ро да,
уба ви на. Ми ли на е ко га ќе ви диш
буј на пла ни на со шу ма. Чист воз -
дух да си из на ди шеш и при ро да да
се из наг ле даш. Дру же ње то е мно -
гу важ но. СA ќе слуш неш - и ар но и
ло шо. Вре ме то вр ви, а и не што но -
во ќе на у чиш - до да ва искус ни от
пла ни нар, кој се ра ду ва што нај пос -
ле и ќер ка та, отка ко е во пен зи ја,
изра зу ва жел ба да ја во ди на пла -
ни на.

- Пред 2-3 го ди ни, пред да вле -
зам во авто бус, пад нав и го скр шив
кол кот. Тоа ми ги на ма ли спо соб -
но сти. Се га на овие го ди ни не мам
тол ку кон ди ци ја и сна га. Под за ста -
ну вам во гру па та и се до го ва рам

ка де да се че ка ме. Ама не се отка -
жу вам. Ми по ма га и ба сту нот. Ду -
ри ме др жат но зе те ќе одам по пла -
ни ни те - ве ли То до ро ски. Тој не не -
ги ра де ка му е по на пор но по по -
вре да та на кол кот, но сил на та вол -
ја за уште ед на аван ту ра и сред ба
со пла ни ни те не згас ну ва.

К.Ри сте ски 

Те тов ски от пен зи о нер
Или ја Пе тров ски, на љу би те -
ли те на дет ска та по е зи ја, на
најм ла да та по пу ла ци ја D се
прет ста ву ва со уште ед на
збир ка „Ра дос но дет ство“.
Збир ка та со др жи 60 пес ни
рас по ре де ни во шест пог лав -
ја: „Ра дос но дет ство“, „Во
про лет и ле то по у бав е све -
тот“, „Во есен и зи ма - ра дост
има“, „Во све тот на жи вот ни -
те и пти ци те“, „Ро до љу би ви пес ни“ и „Спо ме ни од Кри -
ве ни“. Из да ва чи на оваа уба ва кни га по све те на на
најм ла ди те чи та те ли се цен та рот за кул ту ра „Иљо Ан -
тев ски-Смок“ и ли те ра тур ни от клуб „Ки рил Пеј чи но -

виќ“ од Те то во.
Ина ку, пен зи о не рот Или ја Пе тров ски во Те то во е

поз нат ка ко автор на дет ска по е зи ја, а се за ни ма ва и
со ениг ма ти ка. За сво и те по ет ски твор би до бил не кол -
ку на гра ди, а пес на та „По ра ка“ би ла отку пе на на ма ни -
фе ста ци ја та „Го це ви де но ви“ во 1990 го ди на.

По крај пос лед на та по ет ска збир ка „Ра дос но дет -
ство“, из да де ни му се и збир ки те „Де ца та со ну ва ат уба -
ви на“ (2006), „Топ ли на та на дет ско то ср це“ (2007), „Да
рас те ме среќ но“ (2008), „Сти хо ви рас пе а ни за де ца
нас ме а ни“ (2009), „Бо гат ство то на при ро да та“ (2010),
„За си те де ца“ (2011), „Дет ство - уба ви на“ (2012) и „Де -
чи ња - би сер чи ња“ (2013).

Или ја Пе тров ски и не го ви те кни ги прет ста ву ва ат
тра ен мост што ги по вр зу ва најм ла ди те и нај ста ри те. 

Г. Ефтоски

ЗП-ДЕБАР И ЦЕНТАР ЖУПА 

Де бар ски те пен зи о не ри 
во по се та на Цен тар Жу па 

Пен зи о не рот Или ја Пе тров ски тво ри за де ца та

Та ска Га вров ска

На 29 сеп тем ври, во
Му зе јот на ма ке дон ска та
бор ба бе ше про мо ви ра на
авто би о граф ска та кни га на
д-р Ле фтер Ман че,,Па тот до
вр вот“, во из да ние на кни -
го из да телс тво то „Ма ти ца
Ма ке дон ска“. Со ин те рес и
вни ма ние, што се пре тво -
ри ја во за до волс тво, при сут -
ни те го сле деа иска жу ва ње -
то на авто рот за не го ви от бо -
гат и ис пол нет жи вот пре ра -
ска жан од не го во кни га та ко ја за поч -
ну ва со збо ро ви те,,Јас сум Ма ке до -
нец, по род и на род ност, ко го суд би -
на та го пре тво ри во свет ски пат ник да
го ба ра сво е то спа се ние, ка ко и де се -
ти ци ил ја ди мои со на род ни ци. Ро ден
сум во се ло то За го ри ча ни, бли зу Ко -
стур, во сеп тем ври 1935 го ди на“.

До ктор Ле фтер Ман че со сво ја та
авто би о гра фи ја, из да де на во го ди -
на та на не го ви от 80-ти ро ден ден, ја
рас ка жу ва ви стин ска та при каз на за
мно гу ил јад на та бе гал ска ко ло на ма -
ке дон ски де ца откор на ти од сво и те
ог ни шта, стреи и ол тар, на па тот кон
„ме сто под Сон це то“, се ко гаш да леч -

но, но и бли ско.
Во таа бо со но га
бе гал ска ко ло на
и тој е де те со
пеп ло са но дет -
ство, не до ми лу -
ва но од мај чи на -
та ра ка, со луз ни
во ду ша та по за -
гу бе ни те бра ќа,
се стри, ро ди те -
ли, род ни ни и
бли ски... Жи во -
тот го од нел во
бе гал ски те до -

мо ви во Ун га ри ја, ка де што за вр шу -
ва Фа кул тет за фи зич ка кул ту ра, а вед -
наш по тоа и Ме ди цин ски фа кул тет.
Од Ун га ри ја, ко ја ка ко и на мно гу дру -
ги де ца-бе гал ци од Гра ѓан ска та вој -
на во Гр ци ја, за ми ну ва во Ка на да. И
та му тој ја ба ра сво ја та жи вот на па -
те ка. Во Ота ва ста ну ва член на Крал -
ски от ко леџ на хи рур зи во Ка на да, а
по доц на отво ра и сво ја при ват на кли -
ни ка за естет ска хи рур ги ја. Тој ги про -
дол жу ва сво и те вр ски со Ун га ри ја на
про фе си о на лен и на се ме ен план,
па ту ва по све тот, пи шу ва на уч ни ста -
тии и кни ги од об ла ста на естет ска та
хи рур ги ја, по твр ду вај ќи го со упор на

и ус пеш на ра бо та сво е то про фе си о -
нал но и лич но ре но ме. Иа ко пен зи -
о нер, тој сA уште е акти вен и сA по че -
сто па ту ва во сво ја та Ма ке до ни ја, но
и си от свет го чув ству ва ка ко свој дом.
До ктор Ман че е ма ке дон ски па три -
от, ху ма нист, на уч ник, кој се из диг нал
на свет ско рам ни ште, но кој по сто ја -
но коп нее по сво и те ко ре ни, гор де -
еј ќи се со сво ја та та тко ви на на ко ја
D по ма га и ја под др жу ва се ко гаш ко -
га е по треб но, на ја вен, по ли тич ки и
на на у чен план. Ма ке до ни ја е не пре -
стај но на не го ви те жи вот ни па те ки и
е втка е на во не го ви те про фе си о нал -
ни вр ви ци. Д-р Ман че во сво ја та кни -
га ја рас ка жу ва при каз на та на де те -
то Ма ке до нец, кој со си ла та на ду хот,
упор но ста, истрај но ста и ра бот ли во -
ста ус пе ва да се иска чи на вр вот.

На пре зен та ци ја та на кни га та на
д-р Ман че, ме ѓу мно гу те го сти, при -
сус тву ваа и ам ба са до рот на Ун га ри -
ја и дру ги вид ни лич но сти, не го ви род -
ни ни, при ја те ли и по чи ту ва чи, ме ѓу
кои се чув ству ва ше по чит и приз на -
ние кон на ши от ма ке дон ски до ктор
Ле фтер Ман че, кој се га, во сво ја та
тре та до ба, со сво и те со на род ни ци
ги спо де лу ва пло до ви те на сво јот ис -
пол нет жи вот. 

ЗП-ВЕВЧАНИ 

ЗП-ПРИЛЕП Се ко ја пла ни на има сво ја ду ша

Про мо ци ја на „Па тот до вр вот“ од Ле фтер Ман че

Со ог лед на фа ктот што пен зи -
о не ри те се спе ци фич на ка те го ри -
ја ка ко учес ни ци во со о бра ќа јот,
не са мо по ра ди во зра ста и број но -
ста, ту ку и во уло га на пе ша ци, ве -
ло си пе ди сти, во за чи на пат нич ки
мо тор ни во зи ла, на тра кто ри и дру -
га ра бот на ме ха ни за ци ја, осо бе но
во лет ни от пер и од, нив ни от жи вот
е во по сто ја на опас ност. Спо ред
ста ти стич ки те по ка за те ли, пен зи о -
не ри те ка ко ка те го ри ја се ед ни од
нај че сти те жр тви во со о бра ќа јот.
Од тие при чи ни, по треб но е зна чи -
тел но по го ле мо вни ма ние да D се по све ти на
оваа ка те го ри ја учес ни ци, пред сA во од нос на
кон ти ну и ра но обра зо ва ние и за поз на ва ње со
со о бра ќај ни те пра ви ла и про пи си, а со тоа и
из бег ну ва ње на со о бра ќај ни те нез го ди. Ова е
оп шта та кон ста та ци ја од за ед нич ка та сред ба
на прет став ни ци те на Оп штин ски от со вет за
без бед ност во со о бра ќа јот на па ти шта та на
град Охрид и ра ко водс тво то на ЗП-Охрид и Де -
бр ца, а во при сус тво и на по ли ци ски служ бе -
ни ци од Охрид ска та по ли ци ска ста ни ца за без -
бед ност во пат ни от со о бра ќај и ло кал на та са -
мо у пра ва.

Сте пе нот на без бед но ста кај пен зи о не ри -
те и по во зрас ни те ли ца ка ко ран ли ва ка те го ри -
ја учес ни ци во со о бра ќа јот мо ра да се по диг не
на по ви со ко ни во - ре че но ви от пре тсе да тел на
Оп штин ски от со вет за без бед ност во со о бра -
ќа јот, Сте фан Ди мо ски, кој нај а ви де ка во нив -
на та актив ност за дол жи тел но ќе би дат вклу че -
ни и пен зи о не ри те од охрид ско то здру же ние.

Пре тсе да те лот на ЗП-Охрид и Де бр ца, Ѓор -
ѓи Трп че ски, изра зи бла го дар ност што ва ква
сред ба со пен зи о не ри те се ини ци ра од Оп штин -

ски от со вет за без бед ност во со о бра ќа јот. Спо -
ред не го, су ге сти и те и мис ле ња та на пен зи о не -
ри те тре ба да би дат ре ле вант ни за по до бру ва -
ње на без бед но ста и без бед нос на та кул ту ра кај
пен зи о не ри те. При тоа, Трп че ски по со чи и одре -
де ни искус тва и пред ло зи за на ма лу ва ње на
ри зи ци те од со о бра ќај ни нез го ди кои им го за -
гро зу ва ат жи во тот на пен зи о не ри те.

Прет став ни ци те на Оп штин ски от со вет за без -
бед ност во со о бра ќа јот и ЗП-Охрид и Де бр ца се
до го во ри ја низ по ве ќе фор ми на со ра бо тка и за -
ед нич ки сред би да со ра бо ту ва ат на овој план, со
цел нај ста ри те жи те ли да би дат за шти те ни. 

Факт е де ка во зрас ни те гра ѓа ни има ат на -
ма ле ни пси хо фи зич ки осо би ни, но тие се мно -
гу пов ни ма тел ни од одре де ни мла ди учес ни ци
во со о бра ќа јот. Со о бра ќај на та кул ту ра и по чи -
ту ва ње то на со о бра ќај ни те пра ви ла и про пи -
си кај пен зи о не ри те и ста ри те ли ца е до бра, би -
деј ќи на тоа ги на у чил жи во тот, но се раз би ра
де ка се ко гаш мо же и тре ба да би де по до бро, а
тоа, впро чем, ва жи за си те ге не ра ции учес ни -
ци во со о бра ќа јот. 

К.Спа се ски

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА 

Сред ба за по го ле ма без бед ност 
на пен зи о не ри те во со о бра ќа јот 
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